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Pozvánka do Prahy

o dětské misii

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové
organizace Child Evangelism
Fellowship , která působí ve 198
zemích světa. Svým působením je
největší dětskou misijní organizací
na světě. Cílem Dětské misie je
oslovit evangeliem ty děti, které ho
nikdy předtím neslyšely, pomoci jim
v duchovním růstu a pomoci jim
najít místní sbor, kde by mohly dále
duchovně růst. Tyto cíle naplňuje
pomocí následující služby:

®

Přímá práce s dětmi
Kluby dobré zprávy
Pravidelná týdenní setkání dětí
během školního roku. Děti se učí
biblické příběhy, verše, zpívají písně,
povídají si o misii, hrají hry…
5-denní kluby
Letní evangelizační kluby pro
děti venku v jejich bezprostřední
blízkosti probíhající obvykle 5 dní
za sebou. Jednoduchý hodinový program, který má za cíl seznámit děti
se zvěstí evangelia.
Korespondenční kurzy
Pomocí jednoduchých lekcí na
pokračování se může dítě seznámit se
zvěstí evangelia formou pošty došlé
přímo k němu domů. DM má k dispozici celkem 39 lekcí ve 4 kurzech.

evangelium a ukázat křesťanský život
v praxi.

lekcí, misijních příběhů a praktických
lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

Jednorázové evangelizační akce
Různé jednorázové akce jako jsou
např. Den dětí, výlety, svátky, narozeniny jsou využívány k tomu, aby
děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

Podpora
modlitebního úsilí

Pomoc v přímé
práci s dětmi
• Pomocí kurzů „Efektivní vyučování dětí – stupeň 1, 2, 3“ (v rozsahu cca 30 hodin o evangelizaci
a duchovním růstu dětí).
• Uspořádáním seminářů,
workshopů, konferencí DM.
• Uspořádáním jednodenních či
vícedenních školení dle požadavků učitelů – od předškolních dětí
po dorost, vzdělávání učitelů,
rodičů…

Vydávání literatury
Literatura pro děti a učitele dětí se
systematickým vyučováním z většiny
známých biblických příběhů ze Starého a Nového zákona, věroučných

• Zakládání malých modlitebních
skupinek dospělých a dětí.
• Zveřejňování modlitebních
námětů za děti a učitele na webu
www.detskamisie.cz.
• Zasílání modlitebních dopisů
jednotlivých pracovníků DM
s aktuálními informacemi o činnosti a modlitebními potřebami.
Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolupracuje s mnoha
registrovanými církvemi a samostatnými sbory na území České republiky
a v zahraničí. DM aktivně spolupracuje a vítá činnost organizací: AWANA,
Samuel, Biblická práce pro děti, Tim
2,2, TWR, KPK, BTM, Wycliffovi
překladatelé Bible, redakce časopisu
Kroky. Spolupracuje se stovkami
jednotlivých křesťanů z církve Pána
Ježíše Krista.

Tábory dobré naděje
Letní týdenní tábory nabízené především dětem z klubů a korespondenčních kurzů. Cílem je zvěstovat

Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship®)
www.cefeurope.com

Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship®)
www.cefonline.com

Dětská misie v České republice
www.detskamisie.cz
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úvodník

Milí čtenáři,
nevím, kdo z vás má rád statistiky. Jistě se mezi námi najdou
ti, kteří k nim mají nedůvěru,
a někdo by dokonce mohl
namítnout, že práce na Boží
vinici se nedá a snad ani nemá
vměstnávat do čísel a tabulek.
Když se podíváme do Bible, je
až s podivem, jak se mnohé biblické knihy hemží statistickými
údaji. Díky nim jsme se mimo
jiné dověděli, kolik Izraelců
vyšlo z Egypta, kolik jakého
materiály bylo spotřebováno
při stavbě chrámu, za kolik dnů
byly za Nehemjáše obnoveny
jeruzalémské hradby, s kolika
bojovníky táhl Gedeón do boje
a kolik lidí se najedlo při zázračném rozmnožení chlebů a ryb.
Je až obdivuhodné, s jakou
precizností byly pořízeny různé
soupisy izraelských rodů, chrámových zpěváků apod.
Statistika nikdy nesmí být
motorem naší služby. Na druhé
straně mohou svědomitě vedené
údaje posloužit k tomu, abychom si uvědomili Boží velikost,
Boží moc a obdivovali jeho dílo.
Předkládám vám několik údajů o službě Dětské misie ve světě. Činím tak s modlitbou, aby
byly pro vás povzbuzením. Já
při pohledu na ně cítím velikou
vděčnost za to, že Bůh Dětskou
misii i po téměř 80 letech služby
zvláštním způsobem používá
a požehnává. Děkuji Bohu za to,
že stále více dětí na celém světě
může slyšet poselství evangelia a že k misijnímu dílu mezi
dětmi Bůh povolává stále více
zapálených služebníků.
Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR

Statistické údaje o službě CEF ve světě
Počet pracovníků

Procento zemí na světě, kde je služba

Počty zemí, ve kterých
byla zahájena služba

Počet vyškolených lidí (semináře, kurzy, konference...)

Počet klubů

Počet oslovených dětí v milionech

Počet oslovených dětí přepočítaný na dny, hodiny a minuty

54 288 za den

2 262 za hodinu

38 za minutu
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biblické slovo
vraceli zpět a zkoušeli cesty
nové. Bůh, který ukazuje cestu,
je Bohem, který vede k cíli.
K dobrým cílům, které jsou tady
hned čtyři za sebou:
na zemi i k tomu závěrečnému
„Dám ti prozíravost,…“
a nejdůležitějšímu cíli v nebesProzíravost by se dala charakkém domově.
terizovat jako schopnost dobře
„budu ti radit,…“ Bůh nám
posoudit situaci a předvídat, jak
se tato situace vyvine v budouc- nabízí pomoc nejen pro ta
důležitá rozhodnutí s dlouhonosti. Takový dar je vskutku
dobými dopady, ale chce nám
neocenitelný. Prozíravost není
pomáhat v naší každodennosti.
automaticky zárukou, že se
budeme dobře rozhodovat, ale je Je nám blízko skrze modlitbu
k dobrým rozhodnutím více než a své Slovo, které můžeme každý
den brát do rukou a kde je dobpotřebným základem.
rých rad pro náš život nevyčer„ukážu ti cestu, kterou
patelné množství.
půjdeš,…“ Druhý slib je neméně
„spočine na tobě mé oko.“
cenný. Bůh nám ukáže cestu.
Čtvrtý slib bychom si mohli
V životě se nám nabízí mnoho
vyložit spíše jako varování, že
různých cest a už tolikrát jsme
Bůh má v našem životě všechno
se přesvědčili, že zdaleka ne
jako na dlani a vidí až do
všechny vedou k cíli, ať už se
hloubky našeho srdce. Při studiu
jedná o cesty asfaltové, nebo ty
více biblických překladů se ale
životní. A je tragické, když lidé
můžeme přiklonit k jinému
vyplýtvají velké množství času
výkladu. V jedné z anglických
a námahy na to, aby se neustále
verzí je uvedeno, že ty Boží oči,
které nás vidí, jsou milující.
Tak jako rodiče se starostlivou
péčí, ale i s jistou hrdostí sledují
první krůčky svého dítěte a jsou
nablízku, kdyby zakolísalo,
podobně nás provází Boží laskavé oči. Jaká je to výsada, jistota
a radost.
Když se odevzdáme do laskavé Boží péče, Bůh nám slibuje,
že je to to nejlepší, co můžeme
udělat, protože náš život a naše
služba bude směřovat k cíli. Ne
proto, že bychom byli schopní,
ale proto, že budeme poslušní.
Kéž vám Bůh dá prozíravost,
ukazuje cestu, radí a provází
svým pohledem i při vaší službě
dětem.
Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR

Čtvero povzbuzení
„Dám ti prozíravost, ukážu
ti cestu, kterou půjdeš, budu ti
radit, spočine na tobě mé oko.“
(Žalm 32, 8)
V životě se často ocitáme na
křižovatkách. Některé z nich
jsou jen drobné a pro život
nevýznamné. Na některých se
zastavíme na dlouhou dobu,
protože je nám jasné, že rozhodnutí ovlivní celý náš další život.
Máme-li vedle sebe někoho, ke
komu máme důvěru, snažíme
se jej do našeho rozhodování vtáhnout, nebo si alespoň
vyslechneme jeho radu. Často
bývá velice cenná.
Bůh nás chce provázet a vést
celým našim životem a slibuje
nám, že s ním to bude úplně
jiné, než když půjdeme sami. Ve
32. žalmu, v poměrně krátkém
osmém verši jsou takové sliby
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novinky

Novinky ze služby DM
Nejméně na deseti místech je
v Bibli napsáno: „Chválu vzdejte
Hospodinu, protože je dobrý, jeho
milosrdenství je věčné.“ Chceme
se k těmto výzvám Božího lidu
přidat, protože tuto skutečnost
zakoušíme ve svých životech
a službě.
Jsme Bohu vděčni za nová
místa, kde můžeme pravidelně
vyučovat. Po roční odmlce jsme
opět začali službu v nízkoprahovém centru Armády Spásy
v Havířově. Od března také
jednou měsíčně jezdíme vyučovat na dvě místa do Brna – do
Dětského centra Teen Challange
na ulici Cejl a do nově rekonstruovaného domu pro sociálně
slabé na Francouzské ulici, který
provozuje město Brno. Tam
nám střídavě pomáhá několik
křesťanů z místních církví a my
se modlíme za to, aby Bůh po
prázdninách povolal někoho
z místních, komu bychom tuto
službu postupně předávali.
Nový klub pro děti se s podporou Dětské misie rozběhl
také na Slezsku v obci Bystřice.
Za touto službou stojí tým
obětavých lidí z různých sborů
a církví. Radujeme se z jejich
nadšení i z 13 dětí, které přišly
na první dvě setkání.
Jsme také Bohu vděčni za
novou spolupracovnici Karin,
která se v současné době připravuje na službu v Dětské misii na
Institutu v rumunském Sibiu.
O ní i o Institutu se trochu více
dočtete na straně 7.
Bůh je dobrý, protože nám
poskytl nový a účinný nástroj
pro kontaktní službu mezi
dětmi. Pracovnice Dětské misie

Dům na ul. Francouzské
z Dánska nám zprostředkovala
dar jednoho místního křesťana
- použité stavebnice LEGO. Na
fotografii vidíte jen větší část
tohoto daru – 4 plné krabice
kostek. Chtěli bychom tyto
stavebnice používat na podporu
existujících Klubů dobré zprávy,
které běží na různých místech
naší země, a při zakládání
nových klubů. Když budou
stavebnice volné, rádi je zapůj-

číme všude tam, kde budou mít
křesťané touhu misijně sloužit
dětem.
V neposlední řadě jsme Bohu
vděčni za nového instruktora
pro naše kurzy „Efektivní vyučování dětí - stupeň 1 “ (EVD1).
Daniel Fér v dubnu úspěšně
absolvoval náročný 14-tidenní
instruktorský kurz a věříme,
že se už na podzim zapojí do
vyučování.
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zahraniční okénko

Ohlédnutí za evropskou konferencí
verš z proroka Jonáše 3,2:
„Vstaň, jdi do Ninive, toho
velikého města, a provolávej
v něm, co ti uložím.“
V lednu 2017 bude služba
City Kids spuštěna v několika
velkoměstech, ale již nyní probíhá ve všech evropských státech
modlitební zápas a organizační
příprava. V naší zemi se modlíme o moudrost, zda a jak se této
iniciativy účastnit a to zejména
s ohledem na velikost a možnosti
našeho týmu. O dalších krocích
se budete průběžně dovídat
z dalších čísel našich Zpravodajů.

• 38 zastoupených států ze tří
kontinentů
• 285 účastníků (5 z ČR)
• 6 konferenčních dnů
• 5 biblických studií
• 22 přednášek a volitelných
seminářů
To je jen několik statistických
čísel, která nemohou vystihnout
veliké Boží požehnání, které
jsme přijali na tomto mezinárodním setkání pracovníků CEF
(Dětské misie).
V roce 2015 bylo skrze službu
Dětské misie na evropském
kontinentu osloveno 865 tisíc
dětí evangeliem. S přihlédnutím
k počtu dětí, které žijí v Evropě,
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Při dopoledních shromážděních sloužil zvěstí Božího slova
bratr Craig Dyer, ředitel vzdělávání Christianity Explored
Ministries, organizace, která
je i u nás známá svými kurzy
„Objevování křesťanství“. Při
večerních programech vyučoval
Harry Robinson, viceprezident
CEF, a zástupci evropských zemí
představovali něco ze své služby
je to velmi malé číslo a tak se
– fotografie, videa, svědectví, ale
spolu se všemi evropskými pra- i zvyky, kroje a pokrmy. Mohli
covníky modlíme o to, aby nám jsme toho vidět a ochutnat
Bůh připravil a ukázal nové ces- opravdu hodně. Největší radost
ty k dětem a nové metody jejich ale bezesporu přinášelo to, když
oslovení. Věříme, že jednou
jsme viděli a slyšeli o mocném
z Božích odpovědí na naše mod- Božím jednání v jednotlivých
litby je nová iniciativa s názvem zemích a v životech konkrétních
dětí a pracovníků.
„City Kids“, která byla na konferenci představena a zahájena.
Českou republiku dobře
Jak již název napovídá, jedná se reprezentoval Daniel Fér, který
o misijní službu mezi dětmi ve
při slušně zaplněném semináři
velkých evropských metropopředstavil dokončovaný korelích, ve kterých dnes žije obrov- spondenční kurz na internetu,
ské množství neoslovených dětí a malým dílem i Zbyšek Šikula,
různých národností. S ohledem který usedal za bicí souprana tuto novou strategii CEF byl
vu konferenční doprovodné
za konferenční motto vybrán
skupiny.

vzdělávání

Institut DM v Rumunsku
„Všichni naši učitelé byli
laskaví a s přátelským přístupem
se nám snažili předat co nejvíce
vědomostí a informací.“ (Marie)
„Doplnění běžných hodin
o řadu demonstrací, praktických
zkoušek a praktického týdne
uprostřed Institutu potvrzovalo
skutečnost, že nikomu nejde jen
o předání teoretických informaci,
ale zejména o jejich praktické
využití.“ (Adam)
Těmito slovy se loni v září
ohlíželi dva z pěti českých

absolventů za právě skončeným
Institutem DM v rumunském
Sibiu. V těchto dnech je v plném
proudu nový ročník Institutu
a my se radujeme z toho, že tam
máme opět jednu studentku
z České republiky – sestru Karin
Roikovou. K ní se letos přidali
studenti ze Slovenska, Rumunska, Maďarska a Moldavska.
Karin bydlí v malé beskydské vesnici Nýdek a je členkou
sboru Slezské církve evangelické
a.v. v Třinci. V církvi i v celém
regionu je známá jako vytr-

Sibiu

Centrum DM v Sibiu

valá a zapálená učitelka dětí
a misionářka. Vede křesťanské
vyučování na několika základních školách v Třinci a Českém
Těšíně, organizuje tábory a je
lektorkou na kurzech Dětské
misie.
Studium na Institutu otevírá
novou etapu v jejím životě. Po
jeho absolvování by se Karin
ráda připojila k týmu pracovníků DM, kteří pracují na plný
úvazek. Těšíme se na ni a přejeme jí hojnost Božího požehnání
a pokoje v průběhu tříměsíčního studia i v následující službě
dětem. Dá-li Pán, budete se o ní
od příštího vydání dovídat ze
stránek našeho Zpravodaje.
V naší zemi jsou statisíce
dětí, které nikdy neslyšely
srozumitelné poselství evangelia
a možná, že i někoho z vás Bůh
volá k tomu, abyste tyto děti
oslovili. Institut DM je dobrou
příležitostí k prohloubení vztahu s Bohem, k posílení misijní
vize a k praktickému osvojení
základních dovedností, jak
oslovit a vyučovat děti z Božího
slova. Není až tak důležité, zda
to bude v týmu DM nebo v rámci vlastního sboru nebo církve.
Pokud vám Bůh klade na
srdce záchranu dětí v naší zemi,
modlete se o to, zda se nepřihlásit na Institut DM třeba už
v příštím roce. Více informací
o Institutu je na webových
stránkách DM.
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pro učitele

Nevinné děti
„Viděli jste někdy v životě
děti?“ říkal jsem si pokaždé,
když lidé mluvili o nevinných
dětech. Takový nesmysl! Byl
jsem mladý vedoucí besídky
a znal jsem děti jinak.
Děti umí být prvotřídně
sobecké, umí ubližovat druhým
pro vlastní potěšení, beze studu
lhát, vydírat ty, jimž na nich
nejvíce záleží, bezohledně se
vysmívat.
Kdo si vezme největší kus
dortu a nejlepší bonbon? Kdo
praští druhého, protože je sám
naštvaný? Kdo bude tvrdit, že
ten toaleťák do záchodu nacpal
někdo jiný? Kdo vřeští, aby
prosadil svou? Kdo se vysměje
druhému, aby posílil svou pozici
v kolektivu? Kdo utrhne květinu
ze záhonu, jakmile si myslí, že se
rodič nedívá? Kdo bude zarputile závidět první místo?
Kdyby se dospělí chovali jako
děti, stěží bychom hledali slušná
slova pro popis jejich chování.
Jak může někdo o dětech říci,
že jsou čisté a nevinné? A přece
přišel čas, kdy jsem se podíval
na dítě a cítil jsem to samé. Děti
jsou jiné, než já. Já jsem vinen.
Udělal jsem něco, s čím budu
muset žít do konce života.
Děti nejsou nevinné a přece
je tak vidíme. Jak je to možné?
Víme, že děti se nechovají dobře,
ale z nějakého důvodu je vidíme
jako dobré. Proč? Protože jsou
teprve dětmi.
Co se stane, když dítě zhřeší?
Přijde se na to. Jejich lži
jsou průhledné. Jejich sobectví
je očividné. Jejich posměch je
pochopitelný. Jejich podvody
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jsou úsměvné. Jejich násilí je
snadno zastavitelné. Jsou to
ještě děti. Neumí se skrývat,
neumí být rafinované. Neschovají svou vinu, a tak nemusí
nést její tajemství.
Bude mu odpuštěno.
Dítě udělalo mnoho
zlého, ale druhý den
už na to nevzpomínáme. Ani ono si to
nepamatuje. Jeho
zlo bylo odhaleno,
hřích potrestán
a vina smířena.
Dospělý je ten,
kdo na sebe vzal
důsledky a řešení.
Dospělý zasklí
okno, koupí novou
čokoládu, přiměje
k omluvě, najde náhradní
řešení, nebo bude mít záhon bez
květiny. Pro dítě už to není jeho
vina. Ta věc už se nepočítá. Dítě
může začít znovu.
Děti jsou nevinné! A cestou
k jejich nevinnosti je odpuštění. „Hleďte, jak velikou lásku
nám otec daroval, byli jsme
nazváni dětmi Božími a jsme
jimi.“ (1. Janův 3,1)
Proč tedy nejsme také nevinní? Ne nadarmo nás Bůh na
mnoha místech nazývá svými
dětmi. A je to pocta, privilegium.

doznáváme své
hříchy, on je tak
věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští
a očišťuje nás od každé nepravosti.“ (1. Janův 1,9) I když jsme
udělali mnoho zlého, Bůh nám
odpouští, očišťuje nás. Ježíš vzal
na sebe důsledky našich hříchů.
Zemřel. Vina už není naše.
Hřích už se nepočítá. Můžeme
začít znovu.
V čem je tedy ten rozdíl?
V tom co mnohdy děláme pro
Co se stane, když Boží dítě
naše děti a zapomínáme dělat
zhřeší?
u sebe. Přiznání se a smíření
Přijde se na to. Bůh zná naše s ostatními lidmi.
srdce a vidí naše jednání. Je pro
Nemusíme závidět dětem
něho jiné, než dětské chování
jejich nevinnost. Pro Boží
pro nás? Naše největší tajemství děti je připravena zcela stejná
má před očima.
nevinnost, jako pro ně - nevinný
Bude mu odpuštěno. „Jestliže a čistý dospělý.

pro učitele

Příklady hříchů dětí
Někdy je pro učitele těžké
dát dnešním dětem dobré
příklady hříchů, kterých se
reálně dopouštějí. Přitom je
důležité nezůstat u povrchních příkladů, protože by si
děti snadno mohly říci, že se
jich problém hříchu netýká.
Špatné příklady tak mohou
být překážkou milosti.
Už jsi někdy…
• …podváděl ve škole nebo
při hře? (Bůh říká: „nebudeš
podvádět“. Marek 10,19)
• …nadával? (Bůh říká:
„z vašich úst ať nevyjde ani
jedno špatné slovo“. Efezským
4,29)
• …nesplnil slib? (Bůh říká:
„když učiníš slib, … splníš
vše“. Numeri 30,3)
• …někoho pomlouval? (Bůh
říká: „odhoďte … pomluvy“.
Koloským 3,8)
• …někomu záviděl? (Bůh
říká: „odhoďte … závist“.
1. list Petrův 2,1)
• …lhal? (Bůh říká: „mluvte
pravdu“. Efezským 4,25)
• …schválně brečel, abys
přesvědčil rodiče/sourozence? (Bůh říká: „buďte …
bezelstní“. Matouš 10,16)
• …vzal to, co nebylo tvoje
(kradl)? Bůh říká: „Nepokradeš“. Exodus 20,15)

• …odbýval práci? (Bůh říká:
„starej se pečlivě“.
Přísloví 27,23)
• …vyhodil někoho, kdo si
s vámi chtěl hrát? (Bůh říká:
„přijímejte jeden druhého“.
Římanům 15,7)
• …předbíhal ve frontě? (Bůh
říká: „dávejte přednost jeden
druhému“. Římanům 12,10)

• …byl naštvaný a nechtěl
odpustit? (Bůh říká:
„odpouštějte, co proti druhým
máte“. Marek 11,25)
• Popral ses s někým? (Bůh
říká: „nikomu nečiňte násilí“.
Lukáš 3,14)
• Smál ses Bohu? (Bůh říká:
„Bohu se nikdo nebude
posmívat“. Galatským 6,7)

• …otravoval někoho/byl
protivný? (Bůh říká: „buďte
k sobě navzájem laskaví“.
Efezským 4,32)

• Nechtěl ses rozdělit? (Bůh
říká: „napomínej je, ať jsou …
štědří“. 1. Timoteovi 6,18)

• …mluvil sprostě/říkal
neslušné vtipy? (Bůh říká:
„Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří“.
Efezským 5,4)

• Odmítl jsi pomoci někomu,
kdo tě poprosil, i když jsi
mohl? (Bůh říká: „máme
takto pracovat, pomáhat“.
Skutky 20,35)

• …machroval před ostatními,
že jsi lepší? (Bůh říká: „přika- • Hádal ses někdy? (Bůh říká,
že: „se nemá hádat“.
zuj, ať nejsou pyšní“.
2. Timoteovi 2,24)
1. Timoteovi 6,17)
• …přál někomu zlo? (Bůh
říká: „Svolávejte dobro na ty,
kteří vás pronásledují“.
Římanům 12,14)
• …neposlouchal napomenutí? (Bůh říká: „Slyšte napomenutí … nevyhýbejte se tomu“
Přísloví 8,33)
• …zuřil, když ti něco nešlo?
(Bůh říká: „buďte trpěliví“
Římanům 12,12)
• …neposlouchal rodiče? (Bůh
říká: „Děti poslouchejte ve
všem své rodiče“.
Koloským 3,20)

• Pomstil ses někomu? (Bůh
říká: „Nebudeš se mstít“.
Leviticus 19,18)
• Vztekal ses, když ti rodiče
nechtěli něco koupit? (Bůh
říká: „buďte spokojeni s tím,
co máte“. Židům 13,5)
• Odmítal jsi půjčit věc,
kterou jsi používal nebo jsi
nechtěl pustit sourozence na počítač? (Bůh říká:
„Soustředění na sebe je Bohu
nepřátelské“. Římanům 8,7)
Dvojstránku připravil Daniel Fér
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Rybářské okénko
V rybařině jsem začátečník,
tak sbírám zkušenosti a sleduji,
jak to dělají přátelé. Jedno odpoledne jsme vyrazili a byl jsem
ohromený vybavením bratra
Pavla. Jeho rybářské pomůcky zabraly půl kufru mého
kombíku. U vody vybral mělké
místo na pláži a usadil se do
velikého a pohodlného křesla.
Jeho nové navijáky se blýskaly.
Byly tři hodiny odpoledne,
teplo, slunečno a ostrý vítr.
Skromně jsem se usadil se svým
proutkem opodál. Výsledek? Po
čtyřech hodinách žádný úlovek.
Pavel na své rafinované návnady
sice chytil tři malé kapříky, ale
musel je vrátit zpátky do vody,
protože neměli zákonnou míru.
Rybí večeře tentokrát nebyla.

Víš, vysvětloval Petr, chodím
sem skoro každý den a v tomhle
období přibližně od 18 do 20
projíždí kapří hejno od hráze
zátokou. Jsou zvyklí na rohlíky.
Stačí jen nahazovat. Přijď sem
v tuhle dobu a budeš úspěšný.
Z pláže teď nemá cenu chytat, to
až v létě…!
Tahle příhoda mě poučila
a nabízím ji, milí čtenáři, jako
podobenství pro sdílení evangelia s dětmi v letní sezóně. Rada
zkušeného mistra zmůže víc,
než půl auta pomůcek.
Dětská misie nabízí úžasné
evangelizační nástroje, s pomocí
kterých můžeme jít mezi děti
s evangeliem. Z dílny DM jsme
ve Zpravodaji popisovali (někdy
opakovaně a podrobně) Pětidenní kluby, Párty kluby, Letní
Druhý den jsem navečer
tábory, jednodenní akce typu
potkal jiného přítele, jmenovce
Dětský den, Tečka za prázdPetra. Mával na mě u zátoky.
ninami a jiné…. A tak vy, kdo
Seděl na trávě a na čtvereččtete před prázdninami tento
ním metru měl všechno, co
potřeboval - 2 pruty a obyčejnou Zpravodaj, posilněte se v Pánu
odvahou, použijte tyto (nebo
tašku s náčiním. Po očku jsem
pozoroval, co bude. Milí přátelé, mnohé jiné) výborné nástroje
a nějakou skupinku dětí určitě
není to rybářská latina - tahali
jsme každých 15 minut 1 rybu – zaujmete.
jednou dokonce zabrali kapři na
Ani ten nejlepší nástroj ale
oba pruty současně.
nebude mnoho platný, nebu-
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deme li pracovat pod vedením
velikého Učitele, Pána Ježíše
Krista. Je to On, kdo povolává
do služby (Mr 16,15), je tím,
kdo dává zmocnění a pomazání,
který vyzbrojuje svými dary
a činí vše, „…aby své vyvolené
dokonale připravil k dílu služby
(Ef 4,12).
Bez intimního společenství
s Bohem a nejužší spolupráce
s Duchem Svatým můžeme mít
jen krátkodobý úspěch, kdy
získané a nadšené děti po čase
zase ztratíme.
Těším se na letní sezónu jako
rybář a jako misionář také. Velmi mě povzbuzuje životní krédo
Winstona Churchilla: „ Nikdy se
nevzdávejte!“
Od vody jsem už šel 3x
s prázdnou. I v modlitebním
diáři mám jména 160-ti dětí,
které slyšely evangelium a nevidím je v žádném společenství
Božího lidu. Čas od času ale
vidím, že Bůh působí v životech
dětí. A proto se nevzdám. Ani
vy se nevzdávejte!
Petr a Olga Kohoutovi
místní pracovníci
v oblasti Liberecko

pro učitele

Malé věci
Téma: Pán Bůh si může
použít malé věci velkým způsobem
Písmo: Jan 6,5; 8-13
Pomůcky: Jadérko z jablka

(Schovejte jablečné jadérko
v ruce a ukažte sevřenou dlaň.)
Právě držím v ruce jablečný
sad! Věříte mi? (Nechte děti
odpovídat.)
Já vím, že Pán Bůh vložil
do mé ruky celý jablečný sad,
protože Jeho Slovo říká, že může
změnit něco malého v něco
velkého. Vždyť si použil oběd
jednoho malého chlapce k tomu,
aby nasytil 5.000 lidí! (Přečtěte
Jan 6,5; 8-13.)
Pán Bůh může tohle malé
jadérko proměnit na velký sad.
(Ukažte jadérko.) Nejprve z něj
nechá vyrůst strom. Na tom
stromě pak dozraje spousta
jablíček a každé z nich bude
plné takovýchto jadérek – dost
na to, aby z nich vyrostl velký
sad!
Pán Bůh si může použít i malé
věci ve tvém životě, aby uskutečňoval své velké plány!
V jednom malém okamžiku
tě může učinit svým dítětem,
když přijmeš Pána Ježíše jako
svého Spasitele. A když Mu
děláš radost malými věcmi, které Pán Bůh od tebe žádá – trávíš
s Ním čas každý den, posloucháš své rodiče, dáváš si pozor
na to, jakým způsobem utrácíš
kapesné, snažíš se ve škole,

dáváš pozor na to, co říkáš,
modlíš se za druhé nebo řekneš
evangelium svému kamarádovi,
pak rosteš v někoho, koho si Pán
Bůh může použít v mnohem
větších věcech. Kdo ví, jaký velký úkol pro tebe Pán Bůh má!
Stejně tak, jako může být
jednoho dne výsledkem tohoto
malého jadérka zahrada plná
stromů, Pán Bůh chce, aby
výsledkem tvého života, života
dítěte, bylo mnoho lidí, kteří
uvěří v Pána Ježíše a budou Mu
přinášet slávu!

Spolupráce
Téma: Jsi důležitý v těle
Kristově
Verš: 1. Korintským 12,12
a 27; Židům 10,24–25
Pomůcky: Talíř se sušenkami,
pro každé dítě jedna, dvě čínské
hůlky
Dnes vypadáte všichni, že
jste silní a schopní! (Ukažte
dětem sušenky.) Mám tady pro
vás výzvu. Každý z vás musí dát
ruku za záda. Dám vám jednu
čínskou hůlku. Vaším úkolem je
hůlkou nabrat sušenku a sníst ji!
Nesmíte ale sušenku na hůlku
napichovat nebo použít jinou
část těla. Máte na to 30 vteřin.
(Nechte děti, aby si to vyzkouše-

ly.) Není to jednoduché, že?
Teď to zkusíme ještě jednou,
ale tentokrát si můžete vybrat
spoluhráče a zkusit to spolu.
(Nechte děti pracovat ve dvojicích, každý ve dvojici má stále
ruku za zády a jednu hůlku.)
Nemohli jste ten úkol zvládnout sami, museli jste spolupracovat. To mi připomíná Boží
církev. Pán Bůh nás křesťany
nazývá svým tělem, protože
jsme zde, abychom konali Jeho
práci. Jestli jsi uvěřil v Pána
Ježíše a přijal Ho jako svého
Spasitele, poslouchej, co se
v 1.listě Korintským 12,27 říká
o tobě: (Přečtěte verš.)
Pán Bůh ti dal schopnosti,
abys je používal pro Něho.
(Nechte děti jmenovat některé
ze schopností, které mají.) My
všichni potřebujeme spolupracovat a používat naše schopnosti, abychom sloužili Bohu.
Jsi důležitý! Potřebujeme tě!
Pán Bůh tě tady chce mít! Když
chybíš, je to tak, jako by scházela část těla. Je to jako snažit se
nabrat sušenku jednou čínskou
hůlkou. (Podržte čínskou hůlku.)
V listě Židům 10,25 se píše:
(Přečtěte verš.)
Z časopisu TeachKids přeložila
Martina Čermáková
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NAUČ NÁS MODLIT SE

AKČNÍ CENA

Sada 5 lekcí s černobílými obrázky, ale výborným textem
učí školní děti o úžasné výsadě a významu modlitby.

100 Kč

Nyní nově k dispozici s českým textem!
Vyučování můžete doplnit znázorněnými písněmi
k duchovnímu růstu dětí:
Už jsi někdy zkoušel modlit se (10 Kč)
Děkujem ti, Pane Bože (20 Kč)
Vyučování lze také doplnit sešitem k dennímu čtení na
60 dnů pro povzbuzení k modlitbám:
Podivuhodná kniha 4 – Čas s Bohem (35 Kč)

SKUTOČNÉ PRÍBEHY
PRINCOV A PRINCEZIEN
200 Kč

Kniha vypráví nejen o změně, kterou učinil Ježíš
v životech konkrétních dětí, ale i o věrném zvěstování Božího slova, modlitbách a důvěře v Boží moc
autora knihy, Jozefa Kováče, dlouholetého ředitele
DM na Slovensku.

ARABSKÉ LETÁČKY
jen za poštovné!

Poznej Krále
Evangelium Lukáše

Celosvětová Dětská misie (CEF)
připravila pro děti brožury
v arabštině:

ZDARMA

Nová brožura „A Better Life“ (Lepší život) je z jedné strany
v angličtině, z druhé strany v arabštině. Začíná příběhem Abrahama, který muslimské děti důvěrně znají. Na vlastní kůži se už
také přesvědčily, co je to putovat a hledat lepší život. Brožura
pokračuje vyprávěním o Pánu Ježíši, který přišel proto, aby nás
vzal na ještě lepší místo, než na kterém jsme tady na Zemi.

P Ř I P R A V U J E M E:
PŘIPRAVUJEME

7. a 8. díl PODIVUHODNÉ KNIHY
(každodenní čtení pro chvíle dětí s Bohem)

http://obchod.detskamisie.cz
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Kompletní cyklus pro vyučování školních dětí
od září do června se slevou!
září:

únor – duben:

CO BY MĚLO VĚDĚT KAŽDÉ
DÍTĚ – 5 lekcí o Bohu stvořiteli,
Ježíši zachránci a o Bibli
(obrázková kniha s textem)
DOPLŇKY: Věřím, že Bible
(znázorněná píseň)

ŽIVOT KRISTA 3. – 6 lekcí
o všemocném Spasiteli
(obrázková kniha nebo
flanelové figurky s textem)
ŽIVOT KRISTA 4. – 6 lekcí
o tom, jak Ježíš vítězně
plní svou službu na zemi
říjen – leden:
(obrázková kniha nebo
MOJŽÍŠ 1. - 6 lekcí o narození flanelové figurky s textem)
a povolání Mojžíše (flanelové DOPLŇKY: Zacheus
figurky nebo obrázková kniha (znázorněná píseň pro
s textem)
duchovní růst)
MOJŽÍŠ 2. – 6 lekcí o Boží
On vrátí se zas (znázorněná
moci a vydání Desatera
píseň pro duchovní růst)
(flanelové figurky nebo
Slunce už se sklání
obrázková kniha s textem)
(znázorněná velikonoční
DOPLŇKY: Ti, kdo Boha
píseň)
hledají (znázorněná píseň
Život PJK (omalovánka)
k duchovnímu růstu)
Ježíš (kvízy)
Bible vzácná kniho má
(znázorněná píseň
květen – červen:
k duchovnímu růstu)
MISIJNÍ PŘÍBĚHY - 5 lekcí - dle
Mojžíš (kvízy)
vašeho výběru (obrázková
Mojžíš (omalovánka)
kniha s textem)
Mojžíš (balíček)

SDÍLEJTE EVANGELIUM JEDNODUŠE
A JASNĚ I TOTO LÉTO!
Ke sdílení evangelia v období letních prázdnin můžete využít
tyto evangelizační pomůcky nebo evangelizační biblické lekce.

EVANGELIZAČNÍ POMŮCKY
Knížka beze slov (A5) včetně návodu
Knížka beze slov (A6 nebo A7) včetně návodu
Skládačka evangelia
Srdíčko KBS
Barevná píseň (evangelizační píseň)

50 Kč
35 Kč
10 Kč
10 Kč
20 Kč

EVANGELIZAČNÍ LEKCE
Jednosměrka (5 lekcí)
Ježíš, můj Spasitel a Přítel (5 lekcí)
Kniha beze slov (5 lekcí)
Madugu (misionářský příběh)

200 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč

HUDSON TAYLOR –
o anglickém misionáři
v Číně NEBO
WILLIAM CAREY –
o obuvníkovi, který přinesl
Bibli do Indie NEBO
CORRIE TEN BOOM –
o odvážné a věrné misionářce
z období 2. světové války

Vánoce / Velikonoce
JEDNOLEKCOVKY dle
aktuální nabídky nebo
v nabídce příštího Zpravodaje

Při nákupu kompletního
ročníku 50% sleva - pouze
700 Kč (místo 1 400 Kč)

Akce trvá pouze
do 30. září 2016!
Objednávky zasílejte přímo na:
objednavky@detskamisie.cz,
a v názvu uveďte kód: 51617.

Sady pro vyučování
předškolních dětí v roce
2016/2017

Malé děti mohou
poznat Boha skrze:
• Stvoření - sada k vyučování
o Božím stvořitelském díle
(300 Kč)
• Jeho sliby - sada
o Božích slibech: Noemovi,
Abrahamovi a Sáře, Izákovi,
Davidovi (300 Kč)
• Spasitele - sada určená
k vyučování o Ježíši v období
Velikonoc (300 Kč)
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připravujeme / za co se modlit
O prázdninách budeme mít mnoho příležitostí k oslovení dětí, v plném
proudu bude Institut DM a příprava podzimních aktivit. Můžete se s námi
za tyto věci modlit.
Institut DM
Tábor DM a ČCE Šenov Kurz EVD 1 v Plzni
12. 6. – 2. 9. 2016
16. - 17. 9.,
13. - 20. 8. 2016
Centrum Dětské misie
30. 9. - 1. 10.,
Tábor DM
(AMEC) v rumunském Sibiu
14. - 15. 10. 2016
21. - 27. 8. 2016
English camp SCEAV
Prostory ECM, Bolevecká
Centrum DM v Příboře
Třinec
náves 2016/2, Plzeň
Informace: wittner@post.cz
4. - 8. 7. 2016
Jednodenní akce pro
Sborové centrum Hutník
Pohni kostrou
děti, třídenní
v Třinci
a pětidenní kluby
24. 9. 2016
Tábor K-klubu
Evangelizační program DM
červenec - srpen 2016
v jižních Čechách
v Příboře
Příbor, Frýdek-Místek, Jablo12. - 17. 7. 2016
nec nad Nisou, Brniště, Vysoké Kurz EVD na Liberecku
Pořádá DM ve spolupráci se
sborem CB v Husinci a YMCA

Mýto, Česká Třebová a další
místa

Připravujeme termíny
a místo, sledujte web DM.

Konference pro pracovníky s dětmi
sobota 5. 11. 2016 v 9:00, Modlitebna CB v Praze, Soukenická 15
Konference s mezinárodní účastí, která kromě programu pro rodiče, učitele a pracovníky s dětmi
(přednášky, semináře, literatura,…) nabídne připomínku 25. výročí oficiálního působení DM v České
republice. a závěr konference proběhne koncert gospelového pěveckého sboru s orchestrem „Happy
Day“ (upoutávka na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cG97xnebP2M)
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podpořte nás

Staňte se součástí našeho týmu
prostřednictvím finanční podpory!
Dětská misie je financována výhradně z darů, téměř 90% našich dárců je z České republiky. Na finanční obětavosti dárců je závislé nejen to, zda budeme v práci pokračovat, ale i to,
jak se bude služba rozvíjet. Své jednorázové nebo pravidelné dary můžete posílat na bankovní účet DM:

FIO banka, číslo účtu: 2000160468/2010
Pokud se rozhodnete pro pravidelnou podporu, pomůžete nám, když si vyberete konkrétního pracovníka s jeho variabilním symbolem:
Prosíme všechny nové dárce,
aby zaslali kontaktní informace
Zbyšek a Renáta Šikulovi
6714
národní ředitelé, vedení a rozvoj služby, příprava literatury a kurzů, nejlépe mailem na adresu:
účetní a administrativní práce
Petr a Olga Kohoutovi
přímá práce s dětmi, místní pracovníci na Liberecku

5915

Ľubomír Čermák
přímá práce s dětmi, místní pracovník na Novojičínsku

8413

Daniel Fér
8817
přímá práce s dětmi, příprava nových materiálů, práce v oblasti IT
Karin Roiková
6918
místní pracovnice ve Slezsku, vyučování na kurzech, příprava
materiálů

sikulova@detskamisie.cz
Tak vám budeme moci průběžně zasílat aktuální informace
o naší službě a na počátku následujícího roku vystavit a zaslat
úhrnné potvrzení o darech.

„Duše štědrá bude
nasycena tukem, a kdo
občerstvuje, bude též
občerstven.“
(Přísloví 11, 25)
Na straně 7 jsme vás informovali o úmyslu studentky
Institutu, sestry Karin Roikové,
připojit se od 1. 9. 2016 k týmu
Dětské misie. Aby byla její služba stabilní a požehnaná, bude
Karin potřebovat vybudovat stabilní tým podporovatelů, který
bude součástí Božího požehnání
pro její život a službu. Můžete se
stát součástí jejího týmu – modlit se za její službu a finančně ji
podpořit. Děkujeme vám všem,
kteří tento krok zvážíte a rozhodnete se pro něj.
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