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80. výročí založení Dětské misie

o dětské misii

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové
organizace Child Evangelism
Fellowship , která působí ve většině
zemí 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:

denčních kurzů. Cílem je zvěstovat
evangelium a ukázat křesťanský život
v praxi.

Pomoc v přímé
práci s dětmi

• Zveřejňování modlitebních
námětů za děti a učitele na webu
www.detskamisie.cz.

Přímá práce 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…

• 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 s organizacemi AWANA, Samuel,
Biblická práce pro děti, Hope4Kids,
Royal Rangers, YMCA, TWR, BTM
a redakcí časopisu Kroky. Spolupracuje se stovkami jednotlivých křesťanů
z církve Pána Ježíše Krista.

®

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 i elektronickou verzi na
adrese: www.hledejanajdi.cz

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

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

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

Podpora
modlitebního úsilí
• Zakládání malých modlitebních
skupinek dospělých a dětí.

Tábory dobré naděje
Letní týdenní tábory nabízené především dětem z klubů a korespon-

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
výročí založení CEF (Dětské
misie), které připadlo na 20.
května letošního roku. Jsme Pánu
Bohu vděčni za všechny ty, kteří
stáli na počátku služby od roku
1937 a kteří byli v průběhu let
její součástí. Ve svých osmdesátinách je Dětská misie v nejlepší
kondici. Přibývá pracovníků
a dobrovolníků, přibývá zemí,
ve kterých tito pracovníci slouží,
zvyšuje se počet oslovených dětí,
přibývá kvalitních pomůcek
Milí přátelé a spolupracovníci, mnoho příležitostí k oslovení dětí i možností ke službě. Pán Bůh
prázdniny klepou na dveře a ti, evangeliem ať už na táborech, při zpočátku skromné dílo v malé
pětidenních klubech a podobných oblasti Spojených států rozšířil
kteří pracují s dětmi, se pomalu
aktivitách. Chtěli bychom vás,
téměř do všech států světa. Jedzačínají dělit na dvě skupiny.
kteří je využijete, povzbudit k
nou ze zemí, kde se to doposud
Jednu skupinu tvoří učitelé,
vytrvalosti novou porcí zpráv.
nepodařilo, je Severní Korea.
kteří se budou o prázdninách
Chtěli bychom vás proto povzbusnažit na děti zapomenout. Je to Vaše práce má nevyčíslitelnou
hodnotu!
dit k pravidelným modlitbám
pochopitelné, protože celoroční
za tuto zemi a za děti, které v ní
Pokud patříte k těm, kteří se
práce s nimi není snadná ani
nemají příležitost slyšet evanza
službu
mezi
dětmi
modlí,
pohodová. Tento Zpravodaj
gelium. Modlete se za Severní
nebo se o ni jen zajímáte, jistě
ale cílí na tu druhou skupinu
budete také povzbuzeni zprávami Koreu spolu s dětmi a pracovníky
– učitele a instruktory, kteří
Dětské misie po celém světě.
z domova i ze světa.
budou chtít prázdniny více či
Zbyšek Šikula
méně vyplnit aktivitami s dětmi.
Jako červená nit se bude celým
národní ředitel DM v ČR
zpravodajem vinout téma 80.
Vždyť prázdniny nám dávají

Statistika služby CEF v roce 2016
údaje o rozsahu služby Dětské
misie ve světě. Děkujeme Bohu
za to, že ví o jednom každém
dítěti i o každém dospělém,

Reese Kauffman

Na mezinárodní konferenci
u příležitosti 80. výročí založení
CEF prezentoval její prezident
Reese Kauffman povzbudivé

kteří jsou ukryti v těchto číslech
za rok 2016, a modlíme se za
mnohem více dětí, které na zvěst
evangelia dosud čekají.

3 423 pracovníků
národních pracovníků
96 %
(pocházejí ze země, ve které slouží)
398 095 účastníků kurzů a seminářů
74 324 Klubů dobré zprávy
20 429 085 oslovených dětí
dětí, které přišly k pastoračnímu rozhovoru
8 000 000
(přibližně)
Děti oslovené živým učitelem
55 932 za den
2 330 za hodinu
39 za minutu
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z historie

Jesse Irvin Overholtzer (Mr. „O“)
vzpoury a temných vzpomínek,
ve kterých měly místo karty,
špatný slovník a alkohol. Byl
rozeným lídrem a strhával špatným příkladem své vrstevníky.
Odchod z domu
V 18 letech beze slova rozloučení odešel z domu. Protloukal
se těžkými pracemi a vzpomínal
na domov, kde měl vždy tři
jídla denně a pohodlnou postel.
Jesse
Matka se za něj doma usilovně
modlila. Při jednom z výletů na
pláž se v silném proudu málem
Dětství
utopil. Jesse svou záchranu přiJesse se narodil 20.7.1877
pisoval modlitbám jeho matky.
v Sacramento Valley jako syn
V té době se doma obrátil jeho
prostého zbožného farmáře.
starší bratr a to mělo vliv na
Chodil do jednotřídky s 50 dal- duchovní klima v celé rodině.
šími dětmi a od malička miloval Otec teď četl pravidelně Bibli
práci na farmě. Ve čtyřech letech a celá rodina se modlila před
ho také zaujala veliká rodinná
snídaní. Matka stále více trpěla
ilustrovaná Bible. Často ležel na nemocemi a steskem, ale ani to
podlaze a prohlížel si obrázky se nepřimělo Jesseho k návratu.
stručným popisem vyobrazené- Nový život s Bohem
ho výjevu. Nikdo mu nevyprávěl
Jeden ze zlomových momentů
biblické příběhy ani nesdílel
jeho života nastal na studiích.
evangelium. Když se s různými
Jesse byl svými kolegy pozván
otázkami obracel na svou matna evangelizaci a po pečlivém
ku, slyšel stále stejnou odpověď:
vyslechnutí zvěstovaného slova
„Jsi ještě příliš malý.“
a zralé úvaze první reagoval
na výzvu. Před svým křtem se
Pod tíhou hříchu
snažil dát do pořádku všechV bratrském sboru, kam celá
ny špatné věci, které způsobil
rodina chodila, vládla přísná
a rozhodl se také stát se Božím
disciplína, ale dětem nikdo
služebníkem. Krátce před obránevěnoval velkou pozornost
cením zemřela jeho matka, ale
až do pozdějšího věku, kdy se
mohli stát členy sboru. Jesse čas- prázdné místo v srdci zanedlouho zaplnila jiná žena, Anna
to pociťoval obvinění z hříchu,
Ewingová, kterou si ve stejale matka stále jen opakovala:
ném roce vzal. Bylo to šťastné
„Jsi příliš mladý.“ Jesse z toho
vyvodil: „Jestliže jsem vinou hří- manželství a vzešlo z něj 9 dětí.
chů ztracen, nemůžu se ztratit
ještě více.“ Období mezi 12.
a 20. rokem pak bylo obdobím
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Kazatelem sboru
Bratrský sbor, kde Jesse začal
sloužit jako neplacený pastor,

Jesse a Anna

měl mnoho přísných pravidel
ohledně křtu, účasti na bohoslužbě, oblékání, vybavování
domácnosti a dalších větších či
menších věcí. Overholtzer se
snažil o úpornou kázeň a o nutnosti skutků vyučoval i jiné.
Jistota spasení se vytrácela, Jesse
necítil požehnání v žádné oblasti svého života a jeho zaměstnání se hroutila jedno po druhém.
Spasení z milosti
Když si jednoho dne v aukci
koupil za 25 centů bednu knih,
byl mezi nimi životopis evangelisty Moodyho. Jeho teologie
spasení z milosti Overholtzera
nejprve urážela a ten knihu
odložil. Později mu ale nedala
spát. Dobrá příležitost ke studiu
se mu naskytla, když jej postihla
spála a byl 13 týdnů doma
v karanténě. Ve dne pracoval
a v noci pečlivě studoval Písmo,
ze kterého stále jasněji vyvstávalo poselství o spasení z milosti.
Když tuto pravdu definitivně
přijal, zaplavila jej radost
a pokoj. První, na koho přenesl
své ujištění o spasení, byla jeho
žena. Brzy následovali další lidé
z malého sboru. Lidé z celého

z historie
Jesse a Ruth

Jesseho
rodice

okolí ze zvědavosti přicházeli
poslouchat „proměněného kazatele“ a na jeho stranu se postupně přidávali i radikální zastánci
staré denominační teologie.
Zlomový pokus
„Dítě ve věku pěti let, je-li
řádně instruováno, může opravdově uvěřit a být znovuzrozeno
jako kdokoli jiný.“ Tato věta
v knize oblíbeného Charlese H.
Spurgeona Overholtzera překvapila a dokonce v něm vyvolala
silný nesouhlas. Rozhodl se
však, že to vyzkouší na dětech
z necírkevních rodin. Postupně
vedl 20 dětí ke Kristu, mezi
nimi dvě sestry ve věku 9 a 11
let. Zakrátko jeho sbor pořádal
evangelizaci ve stanu a na výzvu
přišla matka těchto dvou sester.
„Přišla jsem na základě svědectví změněných životů svých
dvou dcer“. Overholtzer užasl.
Otevřela se před ním úplně nová
kapitola jeho života.

misijní organizaci s názvem
„Child Evangelism Fellowship“
a prvním heslem: „Získávat děti
pro Krista.“ Jesse má 60 let!

Pětiletý Jesse

v aglomeraci, kde žil více než
jeden milion lidí.

Součástí této nové služby
bylo rovněž kázání a vyučování
dospělých na universitě v Berkley v Kalifornii. Dvě sestry,
které po školení začaly pracovat
s dětmi v Los Angeles, poslaly
po prvním měsíci povzbudivou
zprávu, že vyučovaly 300 dětí
z necírkevního prostředí. Další
výzvou pro založení podobné školy bylo Chicago, druhé
největší město USA s třičtvrNové působiště
těmilionem dětí. Vyučování ve
Práce na rodinné farmě, přibývající práce pro církev a nova škole se sice příliš nevedlo, ale
Overholtzer během deseti týdnů
práce mezi dětmi způsobila
vážně zdravotní problémy z pře- oslovil evangeliem 5 125 dětí!
V Chicagu se také podařilo najít
pracování. Overholtzer prodal
farmu a přestěhoval se s rodinou kancelář a ustavit výbor.
V roce 1936 byl podobný
na pobřeží v oblasti San Franvýbor ustaven v Los Angeles
ciska. Začal se připravovat na
novou roli dětského evangelisty a ten 20. května 1937 založil

Další události v datech
1938 Cesta Mr. „O“ po USA
a Kanadě – 30 velkých měst za
10 měsíců. V jeho nepřítomnosti náhle umírá manželka
Anna.
1939 Druhý sňatek s Ruth Pannebakerovou. První misijní
cesta do Mexika a dalších
států střední Ameriky.
1940 Misijní cesta do Jižní
Ameriky.
1942 Počátek časopisu pro
pracovníky s dětmi.
1945 První Institut pro misijní
pracovníky.
1947 Pět misionářů vysláno do
Evropy (z toho jedna misionářka do Československa).
1951 Nové centrum CEF
v Pacific Palisades (Kalifornie).
1953 Mr. „O“ předává službu
svému nástupci. V této době
pracují stovky vyškolených
lidí na americkém kontinentu
a 151 pracovníků CEF v dalších 60 státech světa!!
1955 Mr. „O“ odchází ke svému
Pánu.
Pořad rádia TWR
o životě Mr. „O“
najdete na webu Dětské misie.
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zahraniční okénko

Dětská misie na Srí Lance
Tento ostrovní stát u pobřeží
Indie, který byl dříve znám pod
názvem Cejlon, má rozlohu
o něco menší než ČR, ale má více
než dvojnásobný počet obyvatel,
z toho asi 30% dětí. Lidé v ČR si

a pořízení vhodného objektu
centra DM.

Srí Lanku spojují s turistickým
ruchem, ale také s přírodními
katastrofami, jako bylo tsunami
v roce 2004 nebo letošní záplavy.
Přes 70 % obyvatel Srí Lanky
se hlásí k buddhismu, 12,6 %
populace tvoří hinduisté, 9,7 %
muslimové a 7,4 % křesťané
(6,1 % římští katolíci, 1,3 % jiné
křesťanské církve). Podle průzkumů Gallupova ústavu patří
Srí Lanka k nejvíce náboženským
zemím světa, náboženství je
důležitou součástí života pro
99 % populace.

Od dívky z Klubu dobré
zprávy
V březnu jsem se zúčastnila
dětského programu v metodistickém sboru. O program jsem
moc nestála a byla jsem na tom
špatně. Když mi bylo šest let,
mí rodiče odešli vydělávat do
zahraničí. Teď je mi dvanáct,
žiju u babičky a každý den si
přeji, abych mohla své rodiče
zase vidět. Učitelka na klubu
učila, že nás Pán Ježíš miluje.
Teď jsem šťastná s Pánem Ježíšem, i když mně rodiče nemají
rádi. Mluvím s ním každý den
a děkuji pracovníkům DM za to,
co mě učí.

Tým Dětské misie je vcelku
početný (viz fotografie), ale
vyrovnává se s obtížnými překážkami ze strany většinových
náboženství a také s finanční
nouzí. Z toho důvodu v loňském
roce ztratili 4 pracovníky, ale
z Boží milosti od počátku roku
4 nové získali. Jejich největším
modlitebním námětem je, aby
v tomto roce oslovili 60 000 dětí
(1% všech dětí) evangeliem.
Dalším námětem k modlitbám
je administrativní dokončení
registrace DM u centrální vlády
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Několik následujících svědectví vám napoví něco o tom, čím
žije DM na Srí Lance.

Od studentky kurzu EVD 1
Posledních patnáct let jsem
pracovala jako učitelka nedělní
školy a vždy jsem si myslela, že
jsem dobrou učitelkou. Jednou
jsem od pracovnice DM dostala
pozvání na kurz EVD 1. Přijala
jsem to s radostí a měla jsem vel-

kou touhu se dozvědět, jak mohu
ještě lépe oslovit a vyučovat děti.

Po absolvování všech vyučovacích hodin na kurzu jsem
si uvědomila, jak mnoho věcí
v mém dosavadním vyučování chybělo. Nepředávala jsem
dětem jasné poselství o spáse
a nevedla jsem je k rozhodnutí pro Pána Ježíše. Brzy po
skončení kurzu jsem to sdílela
s mým manželem a další den
s pastorem sboru. Také jsem to
s pláčem vyznala před dětmi
v besídce. Prosila jsem je za
odpuštění, že jsem jim nedala
příležitost přijmout Pána Ježíše
jako osobního Spasitele a nebyla
jim v tom dobrým příkladem.
Od dítěte na táboře
Děti plakaly se mnou a já jsem
Dívka Sulaxana byla na dětském táboře poprvé. Při biblické byla pevně rozhodnutá, že začnu
své vyučování znovu a jinak.
lekci uvěřila, že ji tam přivedl
Kromě vyučování v nedělní
Bůh. Doma nemá lásku a mír,
škole jsem zahájila 5 nových
který zažila na táboře, protože
Klubů dobré zprávy, aby se
její otec je závislý na drogách.
evangelium dostalo k dalším
Z tábora se jí nechtělo domů,
dětem v okolí. Můj sbor mne
ale musela. Teď ale ví, že bez
ohledu na to, jaké je to doma, ji také požádal, abych k podobné
službě připravovala další bratry
Pán Ježíš miluje a ona je s ním
a sestry.
šťastná.

zahraniční okénko

Konference CEF v USA

40+

Konferenční centrum
Čištění bot

chvíle byly hojně navštěvované
a s každým dalším ránem lidí
přibývalo.
Nové země
Za několik posledních let
jsme byli svědky zahájení služby
v mnoha nových zemích. Svědectví o tom, co v této oblasti
Pán Bůh učinil, byla velice silná.

„Rejoyce!“ (Raduj se, jásej!)
bylo heslem mezinárodní konference u příležitosti 80. výročí
založení CEF, které zaznívalo po
celý květnový týden v konferenčním centru Ridgecrest
v Severní Karolíně (USA)
a vyjadřovalo pocity vděčnosti
více než 1 500 pracovníků CEF
ze 108 zemí světa. Několik zajímavých momentů jsem vybral
pro následující řádky.
Modlitební chvíle
Základním kamenem služby
DM je modlitba. Není proto divu, že ranní modlitební

Korejský
pěvecký sbor

prostředků. Aby udržel ostatní
pracovníky ve službě, přerozděluje jim všechny peníze, které
přicházejí na službu, i když
sám ještě letos neměl ani jednu
výplatu. Bylo to svědectví o tom,
co všechno jsou lidé schopni
snést, aby mohli misijně sloužit.

Svědectví pracovníků
Jsou země, kde služba DM
přináší hojné ovoce. V Jižní
Koreji pracuje 217 pracovníků
na plný úvazek a v klubech po
celé zemi mají 116 000 dětí.
Mnohá svědectví z afrických
nebo latinskoamerických zemí
ukazovalo na veliké požehnání,
které tyto země navzdory nízké
životní úrovni a mnohým protivenstvím mají.
Bratr Alexej
Národní ředitel DM v Gruzii,
br. Alexej, nám jednou u jídla
vyprávěl o své službě, která
trpí nedostatkem finančních

Při jednom z večerních
programů se na výzvu Reese
Kauffmana zaplnilo pódium
lidmi, kteří jsou v činné službě
více než 40 let. Po modlitbách
díků a dlouhotrvajícím potlesku
všichni dostali veliké „placky“
s nápisem 40+, abychom je
v průběhu konference mohli snadno identifikovat a ve
volných chvílích se jich ptát na
jejich zkušenosti s Bohem. Tyto
chvíle patřily k těm vzácným.
Čištění bot
Reese Kauffman byl iniciátorem zvláštní události. Po
vzoru Pána Ježíše, který myl
nohy svým učedníkům, se Reese
se všemi regionálními řediteli
posadil na vyhrazené místo
a všem kolemjdoucím nabízel
vyčištění bot. Tato událost se
zařadila mezi mnohé další, pro
které si vážím vedení DM.
Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR

Modlitební
setkání
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7 měsíců webu „Hledej a najdi“
Jak to u dětí bývá, čas letí
strašně rychle. Tomu našemu
„děťátku“ je už sedm měsíců.
Od narození bylo zdravé, mělo
se k světu a každý ho chválil, i když zatím mnoho věcí
neumělo. Když jsme začali
s propagací, miminko pomalu
přibývalo na váze. Začalo zvedat
hlavičku, rozhlížet se po světě
a průvodkyně se musely pořádně ohánět, aby zvládly všechnu
péči o něj.
V sedmi měsících by miminko mělo pomalu začít lézt a být
více samostatné. Jeho vývoj se
ale zpomalil. Zatím není na
internetu mnoho lekcí a přihlášené děti je brzy dokončí.
V minulém měsíci se registrovaly jen tři nové děti. Celkem je
registrovaných 88 dětí.
To neznamená, že je děťátko
nemocné. Je to stále batole, které
potřebuje pravidelně krmit.
Věříme, že s přicházejícím létem
více dětí dostane letáčky „Poznej
Krále“ a jinými způsoby se dozví
o korespondenčních kurzech.
Potom zase miminko poroste.
Co říkají děti?
Z reakcí dětí vidíme, že
většina z nich nad obsahem
přemýšlí a vyplňování je baví.
Těší nás i to, že se děti v lekcích
i dopisech průvodkyním svěřují.
Některé děti píší o potížích ve
vztazích, škole, nebo při sebepřijetí. Některé uvažují o přijetí
Pána Ježíše, ale mají různé obavy. Jedna dívka vyprávěla, jak
díky vyslyšené modlitbě uvěřila,
že ji Bůh má rád a dala mu svůj
život. Uvádíme několik vyjádření, které můžeme zveřejnit:
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„Dobry den tato stranka je
vyborna moc sem se poučil jste
vyborny dekuju vam“ (Papuka)
„Nemůžu uvěřit že jsem na
něco takovýho natrefila. Děkuju
že tohle existuje. Hrozně mě
baví tyhle lekce dělat, takže si
vždycky prohlédnu opravenou
lekci a začínám další. Na lekcích
mě nejvíc baví ‚čas her‘ a ten
skutečný příběh. Většinou je totiž
moc zajímavý. Tohle je nejlepší
web na světě.“ (Elfíček)
„Děkuji za další lekci. Je super,
že je děláte a, že Vás to baví:-)“
(Markus)
Co říkají průvodkyně?
Alena:
Službu průvodkyně vnímám
jako velkou srdcovou záležitost.
Mám radost z každého nového
dítěte, z odpovědí dětí a jejich
reakcí na otázky. Příjemným
zážitkem byl pro mne devítiletý
prima kluk, který byl na stránkách několikrát denně. Jednou
nemohl přijít na odpověď
u jedné otázky. Ale obrovským
potěšením pro mne bylo, že to
nehodil za hlavu, ale přemýšlel.
První den napsal, že ho nic
nenapadá, druhý den už napsal
nějaký nápad. Další den se pak
objevila zpráva, že už ví odpověď. A bylo to správně.
Mám radost, že děti jsou
otevřené, odpovídají upřímně
a často se svěří s nějakým svým
trápením či problémem. Děkuji
Pánu Bohu za tuto službu.
Jana:
Od r. 1996 jsem si psala s dětmi a opravovala lekce v korespondenčních kursech formou
dopisů. Lekcí postupně ubývalo,

pro děti už dopisy přestávaly
být atraktivní. Proto jsem měla
velkou radost, když Daniel
Fér vytvořil webové stránky
s novými lekcemi. Od podzimu
2016 si znovu dopisuji s dětmi
na internetu. Jsem vděčná, že
mohu takto sloužit a přeji si, aby
mohlo být osloveno co nejvíce
děti.
Zkušenost z rozdávání
letáčků
Pracovník DM Petr Kohout
začal chodit s letáčky „Poznej
Krále“ a s mobilem za dětmi,
aby jim ukázal korespondenční
kurzy a mluvil s nimi o evangeliu. Sloužil takto u šesti velkých
jabloneckých škol. O své zkušenosti napsal:
Po skončení „letáčkové
služby“ před jabloneckou ZŠ
Na Šumavě jsem zastavil na křižovatce a uviděl skupinu dívek
jdoucích přímo proti mně. Mohl
jsem zřetelně pozorovat, jak
mají otevřené knížečky „Poznej
Krále“, za chůze si čtou a něco si
vykládají. Zmocnila se mě velká
radost a doslova se šťastným
smíchem jsem Pánu Bohu v tu
chvíli hlasitě děkoval. Uvědomil jsem si, jak dobrý nástroj
jsme v DM získali prostřednictvím mobilní aplikace „Hledej
a najdi“ ve spojení s letáčky
„Poznej Krále“. Odjížděl jsem
domů velmi povzbuzený do
další „letáčkové misie“ mezi
jabloneckými dětmi.
Daniel Fér
pracovník Dětské misie

svědectví

Pět chlebů a dvě ryby v Hongkongu
K Pánu Ježíši jednou přivedli
chlapce, který měl pět chlebů
a dvě ryby. Mohl si je nechat,
protože s tímto množstvím jídla
nebylo možné téměř nic udělat.
On ale všechno odevzdal Ježíši,
který s tímto „drobným vkladem“ udělal nevídané věci.
V roce 1965 jsem byl ředitelem křesťanské školy na Floridě.
V tom období jsme s manželkou
cítili povolání vrátit se do Hongkongu, kde jsem se narodil,
a pracovat tam jako misionáři.
Bylo tam množství uprchlíků
z komunistické Číny. Plavali
přes moře a utíkali přes hory.
Počet obyvatel se z 900 000 zvedal až ke 3 milionům. Mnoho
těchto lidí jsme vedli ke Kristu.
Potřebovali jsme pro ně místo,
tak jsme najímali buddhistické
chrámy, školy a další objekty.
Jednou jsem řekl manželce:
„Potřebujeme tábor.“
Obrátil jsem se na britskou
vládu prostřednictvím jednoho
z mých přátel, který byl odpovědný za všechny vládní pozemky
v Hongkongu. Vysvětlil jsem
mu, co děláme a co potřebujeme a on řekl: „Máme nádherný
pozemek na jednom ostrově. Je
tam plno slunce, krásná pláž a na
celém ostrově nikdo nebydlí. Byl
jsem se tam podívat a řekl jsem:
„Bože, to je ono! Sem přivedeme
lidi a také je přivedeme k tobě.“
Úřady mi ale daly podmínku:
„Dřív, než ti to dáme, musíš
postavit přístaviště.“ „A kolik to
bude stát?“ „No, když to bude
nejhorší přístaviště na světě,
bude ti stačit 40 000 dolarů.“
Začal jsem objíždět všechny
Američany, které jsem znal, ale

Tři měsíce jsem o něm
neslyšel, ale pak mi z USA poslal
zvláštní dopis: „Pane Bechtele,
jmenuji se Melinda, bydlím
na Floridě a je mi čtrnáct.
Posílám vám své dvoutýdenní
kapesné - 1 dolar. Použijte ho na
zakoupení tábora.“ Stačil jsem
jen hlesnout: „Tak to je všechno,
co jsme vysbírali.“ Manželka
mně povzbuzovala k modlitbám
a pak mi řekla: „Přečti si ještě
jednou poslední větu: Použijte
ho na zakoupení tábora.“
nesehnal jsem žádné peníze.
Šel jsem tedy do kanceláře
Navrhl jsem úředníkům svou
sirotčince a řekl: „Sláva, máme
variantu – zastavit s lodí před
peníze na zakoupení tábora.“
pláží a nechat lidi doplavat,
„Ve které bance jsou?“ Nejsou
ale úředníci neměli smysl pro
v bance, mám to v kapse.“
humor.
„Vy máte v kapse 240 000
dolarů?“ „Ne, ale mám tam
Nabídli mi jiný, dobře
to, co potřebuji na koupi
přístupný pozemek, ale zase
tábora. Přečtěte si tento dopis.“
měli podmínku, abych předtím
Přečetli si věnování 1 dolaru,
postavil alespoň jednu budovu
ale rezolutně to zamítli. Navrhl
na zkoušku, aby bylo jasné, že
jsem jim, aby ten dopis poslali
projekt tábora zvládnu. „Kolik
správní radě v USA. Po několika
to bude stát?“ zeptal jsem se.
měsících jsem dostal odpověď,
„40 000 dolarů.“ Znovu jsem
že přijímají částku 1 dolaru za
objel a podráždil lidi touto
celou nemovitost.
žádostí, ale znechucený jsem se
vrátil domů. Moje žena mi řekla:
Na tom místě se za 40 let
„Johne, možná jsme se dost
zúčastnilo táborů 1 315 558 dětí
nemodlili.“
a mladých lidí a 146 695 jich
přijalo Pána Ježíše Krista jako
Tou dobou přijel do Hongsvého Spasitele!!!
kongu Billy Graham a s ním
Pět chlebů a dvě ryby, které
bratr Walter. Navštívil se mnou
Pán rozmnožil tak, že si to ani
sirotčinec, který byl před
uzavřením a byl na prodej. Byly neumíme představit. Každý
z nás má svých pět chlebů a dvě
tam všechny potřebné budovy
ryby – obdarování, síly, schopa fotbalové hřiště. Když jsem
nosti, čas. Co s nimi uděláme?
ale uslyšel požadovanou částku
240 000 dolarů, málem jsem lek- Budou nám „smrdět v kapse“,
nebo je dáme Pánu Ježíši?
nutím upadl na zem. „Nejsem
John Bechtel
schopen sehnat ani 40 000!“
řečník na konferenci
Ale Walter mi dodával odvahu
CEF v USA
a slíbil pomoc.
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Letáky na Liberecku
Kluci a holky, poznejte
Krále!
Na nový evangelizační leták
určený k rozdávání jsme v týmu
DM netrpělivě čekali. Konečně
je tady a v takovém nákladu, že
s letáčky opravdu šetřit nemusíme! Protože jsem rád venku
a mezi dětmi, rozhodl jsem
se jeden den v týdnu věnovat
distribuci letáčků přímo mezi
dětmi na ulici. V poledním čase,
kdy se děti po obědě vyrojí před
školy, do parků, na autobusové
zastávky a na jiná místa, přicházím k nim a několika vhodnými
větami jim představuji letáček
„Poznej Krále!“ (PK) a současně také internetovou stránku
a mobilní aplikaci „Hledej
a najdi“ (HN). Děti do 12 let
s placatými chytrými mobily
jsou k vidění všude a při vhodném přístupu reagují zvídavě
a vstřícně. Letáčky PK a záložky
HN jsem začal rozšiřovat mezi
děti letos před Velikonocemi
a mám s nimi opravdu výborné
zkušenosti, sloužil jsem zatím
víc než 10x u šesti velkých jabloneckých ZŠ a na mnoha dalších
místech.
A jak poznám, že letáčky
a záložky neskončí za rohem
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vedoucí k záhubě, druhým vůní
životodárnou vedoucí k životu.“
Tehdy jsem si uvědomil, že
to, co děláme, děláme dobře. Mnoho lidí se bojí mluvit
o hříchu. Neradi slyší, že mají ve
svém životě velký problém. Bůh
nenávidí hřích a soudí hříšníky.
Když ale přijmeme Ježíše do
svého srdce, dívá se na nás skrze
Ježíše a miluje nás.
Tento měsíc nás oslovila
maminka, která byla na karnevalu se svou čtyřletou dcerkou.
Ptala se nás, zda by s námi
mohla jet na tábor a vzít sebou
i další dcerku, které nejsou ještě
ani dva roky. Neodradila ji ani
informace, že budeme bydlet
ve stanech s podsadami. Jejím
jediným cílem bylo: „Chci, aby
se moje dcera dozvěděla víc
o Bohu.“
Nebojme se lidem říkat celé
evangelium! Vše dělejme ke
slávě Boží a buďme svědky toho,
který nás poslal.
Ľubomír Čermák
místní pracovník
na Novojičínsku

v koši? Nedávno jsem dával
letáčky skupince dětí před
školou a jedna dívenka mi
s úsměvem ohlásila: „Já už
mám! O Velikonocích mi ho
dal nějaký pán (po 2 měsících
mě nepoznala, pokaždé jsem
oblečený jinak ). Před pár dny
jsem jel ve výtahu s klučinou
z našeho domu a řekl mi: „Tak
už jsem na té internetové stránce byl!“ „A líbilo se?“ ptám se.
„Hmmm!“ přikyvoval hlavou.
Na letní sezónu a do konce
roku na mě čeká 1000 letáčků vyrovnaných ve skříňce
v kanceláři. Prosím, milí čtenáři,
modlete se za tuto letáčkovou
Legoprojekt
službu v Jablonci. Není to
v Pánu marná práce.
na Slezsku
Petr Kohout
Vše začalo špatnými zprávamístní pracovník na Liberecku mi. Tři dny před Legoprojektem
jsme se dozvěděli, že nemáme
Zázrak
volné prostory pro nový Lego
na Novojičínsku
klub, který jsme chtěli založit
hned po skončení Legoprojektu.
Zázraky se dějí. Počátkem
Přitom jsme věděli, že jedna
roku jsme měli v našem sboru
místnost v Domě dětí a mlákarneval na téma „Boží zbroj“.
deže, kde již jiný klub pravidelKdyž jsme s dětmi rozebírali
ně míváme, je volná. A co bylo
každou část Boží zbroje, jedna
ještě horší a pro nás organizárodina vstala a odešla. Tehdy
tory naprosto zoufalé, den před
jsem byl z toho smutný, ale
samotným Legoprojektem jsme
později jsem si vzpomněl na
neměli zajištěnou tělocvičnu
verš z 2. listu Korintským 2,16:
„Jedněm jsme smrtonosnou vůní a další prostory, ač jsme všechno

z regionů

s předstihem s vedením školy,
kde měla celá akce probíhat,
domlouvali. Zbývalo jen jediné
– modlit se. Vyzvala jsem děti,
se kterými jsme zrovna začínali
náš pravidelný klub, aby se
zapojily do modliteb a prosily
Pána, aby odstranil veškeré
překážky a naklonil srdce všech
lidí, kteří rozhodovali o vydání
klíčů. Děti si uvědomovaly vážnost situace, protože ony samy
chodí na podobný klub díky
loňskému Legoprojektu. Přála
bych vám slyšet jejich vroucí
modlitby. Za neuvěřitelných 20
minut jsme měli svazek klíčů od

tělocvičny a volnou klubovnu
v DDM. Vše zdarma!
Legoprojektu se zúčastnilo 40
dětí ze Základní školy v Bystřici
a většina z nich měla možnost
poprvé slyšet biblické poselství
velikonočních svátků.
Ale ani to nebylo jednoduché.
V zadní řadě seděli jedenáctiletí
kluci, kteří během lekce
všemožně vyrušovali.
Z biblického poselství si dělali
legraci. Nebylo jednoduché stát
před těmito kluky a říkat jim, že
je Bůh miluje. Bůh však může
a touží změnit i to nejzlobivější
dítě, protože je z celého srdce

miluje. Druhý den kluci
opět seděli v zadní řadě, ale
tentokrát vzpřímeně, protože
chtěli lépe vidět na tabuli.
S velkým zájmem sledovali dění
a naslouchali příběhům ze života
a také o bezpodmínečné lásce
Pána Ježíše. Jeden den výsměch
a druhý den opravdový zájem.
Tato zkušenost nás ještě více
povzbudila k intenzivnějším
modlitbám, aby zájem právě
takových dětí neochaboval, ale
měli ještě hlubší touhu poznávat
Boha a Jeho lásku.
A jaké ovoce Legoprojekt
přinesl? Každý čtvrtek se schází
cca 12 dětí na Lego klubu. Pane,
děkujeme ti.
Máte-li chuť a čas, můžete si
prohlédnout fotogalerii a video
z této velmi požehnané akce.
Foto: http://legoprojekt2017.
rajce.idnes.cz/Documents/
Video: http://projektizrael.cz/
download/video/LEGOPROJEKT2017.mp4
Karin Roiková
místní pracovník na Slezsku
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OÁZA 2017
Ozdravná A Zotavující Akce tak kdysi nazval první společné
setkání pracovníků DM v ČR
a na Slovensku tehdejší ředitel
Jozef Kováč. Prvního června
letošního roku se sjeli pracovníci DM se svými rodinami od
Košic až po Jablonec znovu,
tentokrát do střediska Karmel
ve Smilovicích na Těšínsku. Slunečné počasí dobře nahrávalo
připravenému programu, který
zahrnoval pohybové aktivity, společná setkání u zpěvu,
duchovních zamýšlení a modliteb.

rozdali i v hodu šipkami, házení
míčků do „Mamlasa“ (figuríny
s otvory) a v hodu kufrem na
dálku. V této disciplíně nám
Slováci nedali šanci a obsadili
pomyslnou „bednu“ vítězů
v pořadí V. Terem, I. Pankuch
a S. Hrušovský. I děti měly své
disciplíny a děvčata překvapivě
porazila všechny chlapce v pořadí: 1. Ľ. Fraňová, 2. V. Šikulová
a 3. A. Pankuchová.

Po obědě jsme se vydali na
prohlídku Archeoparku v Chotěbuzi, zámku a parku v Karviné
a nejšikmějšího kostela v Evropě
v Karviné-Dolech. Odklon 6,8
Čtvrteční seznamovací večer
stupně od svislé osy byl lákavým
zakončil ředitel slovenského
cílem fotografů. Náročný den
týmu br. Michal Fraňo bibbyl večer zakončen spolelickým pozdravem a přáním
čenským setkáním s dalšími
našemu řediteli DM k jeho
padesátinám. Nejnáročnější pro- dobrovolnými pracovníky DM
v ČR, hudebním doprovodem
gram jsme připravili na pátek.
Po ranním biblickém zamýšlení kapely, biblickým slovem br.
Jiřího Kalety a ohlédnutím br.
proběhly sportovní hry. Pohár
Zbyška Šikuly za celosvětovou
pro vítěze mezistátního turnaje
konferencí CEF v USA.
v petanque za účasti šesti družstev nečekaně získal tým z ČR
V sobotu se po ranním
ve složení J. Vopalecký, D. Fér
zamyšlení vydaly dvě skupiny
a R. Šikulová. Dospělí si to
na turistické trasy. Ty zdatnější
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čekala túra na Lysou horu, pro
rodiny s dětmi a ty, kteří se na
nejvyšší horu Beskyd necítili,
zase hora Prašivá s dřevěným
kostelíkem. Po návratu a opékání klobás nás navštívil br. Stanislav Kaczmarczyk a vzhledem
ke své hlasové indispozici vzal
sebou vnuka Jakuba, který přečetl připravené biblické slovo.
I poté byl prostor pro společné
chvíle, soutěže a modlitby.
Nedělní dopoledne jsme trávili ve sboru SCEAV v Třanovicích. Po bohoslužbách a krátkém zastavení v Muzeu Jiřího
Třanovského jsme už spěchali
na oběd a v odpoledních hodinách jsme se rozjížděli do svých
domovů. Prožili jsme vzácné
chvíle sdílení i povzbuzení s lidmi, které Bůh povolal do služby
mezi dětmi. I tito pracovníci
potřebují nechat na chvilinku
pracovní povinnosti stranou,
povzbudit se a nabrat novou sílu
z Božího slova, které je „…živé
a mocné.“ (Židům 4,12a).
Karel Moškoř
člen organizačního týmu Oázy 2017
a předseda Národní rady DM v ČR

literatura

POZNEJ KRÁLE! v češtině
Evangelizační brožura o životě a díle Ježíše Krista
s pozvánkou do internetového kurzu Dětské misie.
Pro děti od 7 do 12 let, ve formátu 12 x 17 cm.

zdarma

Objednejte si je do vašeho sboru zdarma
v libovolném množství!
ZÁLOŽKA „HLEDEJ
A NAJDI“
Záložka do knihy
s pozvánkou do internetového kurzu DM.

zdarma

NOVINKA

NOVINKA
PROPISKA „HLEDEJ
A NAJDI“
10 Kč
Propiska s pozvánkou
do internetového kurzu
DM.
NOVINKA

Pomůcky pro sdílení evangelia s dětmi
EVANGOLAM

NOVINKA

Postupným překlápěním
barevných symbolů můžete
dětem jednoduše vysvětlit
evangelium, včetně návodu
ve formátu 5x5 cm.

35 Kč

NOVINKA

zdarma
JESSEHO DOBRODRUŽSTVÍ
Životní příběh Jesseho Irvina Overholtzera,
zakladatele Dětské misie. Text lekce i obrázky
ke stažení zdarma na webu Dětské misie.

KNÍŽKA BEZE SLOV (KBS) – knížečka
s jednotlivými barvami ve formátu A5
s návodem
50 Kč
KNÍŽKA BEZE SLOV (KBS) – knížečka
s jednotlivými barvami ve formátu A6
s návodem
35 Kč
SRDÍČKO KBS – srdce s jednotlivými barvami se rozevírá do vějíře, včetně návodu
10 Kč
SKLÁDAČKA EVANGELIA – postupné
překlápění symbolů, včetně návodu
10 Kč
PŘÍVĚŠEK NA KLÍČE V BARVÁCH KBS –
můžete použít jako dárek pro děti
10 Kč
BAREVNÁ PÍSEŇ – seznámení s jednotlivými barvami evangelia pomocí písně
s notami
20 Kč

ROČNÍ CYKLUS pro biblické vyučování dětí ve ŠKOLNÍM ROCE 2017/18
naleznete na webu DM: www.detskamisie.cz od 20. SRPNA 2017!

http://obchod.detskamisie.cz
červen 2017
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připravujeme / za co se modlit
O prázdninách budeme
mít mnoho příležitostí
k oslovení dětí, v plném
proudu bude také příprava
podzimních aktivit.
Můžete se s námi modlit za
tábory, které pořádá nebo
spolupořádá DM a za další
chystané akce.

Tábor K-klubu v Husinci
2. - 6. 7. 2017
Pořádá YMCA
ve spolupráci s DM

Příměstský English
camp v Třinci
3. - 7. 7. 2017
Pořádá sbor SCEAV
ve spolupráci s DM

Příměstský tábor
v Chrudimi
10. - 14. 7. 2017
Pořádá sbor CB
ve spolupráci s DM

Příměstský tábor
v Horní Suché
17. – 21. 7. 2017
Pořádá sbor CB
ve spolupráci s DM

Příměstský tábor
v Hošťálkové
24. - 29. 7. 2017
Pořádá sbor ČCE
ve spolupráci s DM

Tábor v Široké Nivě
12. - 19. 8. 2017
Pořádá sbor ČCE Šenov ve
spolupráci s DM

Tábor DM
20. - 26. 8. 2017
Široká Niva u Bruntálu
V průběhu července
a srpna budou pracovníci
DM vyučovat na několika
dalších táborech, třídenních

a pětidenních klubech
v Třinci, Smilovicích,
Oldřichovicích, Písku,
Neborech, Suchdole nad
Odrou a na Liberecku.

Připravované podzimní
kurzy EVD 1
- v Českých Budějovicích
- na Kladně
- v Brně
Podrobnější informace,
termíny a přihlašovací
formulář naleznete
v průběhu prázdnin
na webu DM.

Pohni kostrou
23. 9. 2017
Evangelizační
program DM v Příboře

Lego párty v Třinci
23. 9. 2017
Pořádá sbor SCEAV
ve spolupráci s DM

Konference pro pracovníky s dětmi
Sobota 4. 11. 2017 v 9:00
Modlitebna CB v Praze,
Soukenická 15
Konference, která nabídne
rodičům, učitelům a pracovníkům s dětmi řadu podnětných přednášek, praktických
seminářů, literatury a pomůcek pro práci s dětmi.
Podrobnější informace a přihlašovací formulář naleznete
v průběhu prázdnin na
webu DM.
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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:
Zbyšek a Renáta Šikulovi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6714
národní ředitelé, vedení a rozvoj služby, příprava literatury
a kurzů, účetní a administrativní práce
Petr a Olga Kohoutovi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5915
přímá práce s dětmi, místní pracovníci na Liberecku
Ľubomír Čermák _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8413
přímá práce s dětmi, místní pracovník na Novojičínsku
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

„Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje,
bude též občerstven.“ (Přísloví 11, 25)
Prosíme všechny nové dárce, aby zaslali kontaktní informace nejlépe mailem na adresu:

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.

Podpořte službu v Gruzii

Na straně 7 jsme s vámi sdíleli tíživou
situaci pracovníků DM v Gruzii. Rozhodli jsme se také pro aktivní pomoc.
Pokud se k nám budete chtít přidat,
můžete zaslat svůj dar na naše číslo
účtu s variabilním symbolem 5555
a poznámkou Gruzie. Nezapomeňte
nám poslat kontaktní informace, které budeme schopni přiřadit k vašemu
číslu účtu. Na počátku příštího roku
dostanete potvrzení vašeho daru.
Pokud budete chtít zaslat aktuální
informace o službě DM v Gruzii,
napište si o ně.
Děkujeme vám.

červen 2017
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Kurz EVD 1 v Ostravě
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