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„… podivuhodně jsem utvořen (…) toho jsem si plně vědom.“ (Žalm 139,4) Podivuhodně, ale jak moc podivuhodně? Nevěděl jsem, pro co jsem utvořen, ale od pěti let mi předpovídali, že budu kazatel – jako táta.

„Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení …“ (2. Timoteovi 3,15) I já jsem znal Bibli a také Knížku beze slov, která vysvětlovala evangelium. Když jsem ji ukazoval sousedovic holce, moc se jí líbila, ale pak jí rodiče zakázali k nám chodit. Moudrost ke spasení jsem ještě sám neznal.

„Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“ (Přísloví 22,6) Nerozuměl jsem životu. Jak může spolužák lhát, aby si ze mě udělal legraci? Jak může někdo vychovávat syna, aby byl silná osobnost – ale jsem to já, kdo pocítí jak silná? V jedenácti letech jsem na táboře pochopil, že nejsem jen oběť, ale také hříšník. Už jsem věděl, že Ježíš je ta cesta.

„… (Bůh) může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit.“ (Efezským 3,20) Bůh slyší modlitby! Už v září se vztahy ve třídě změnily. O dva týdny později jsem seděl v lavici s klukem, kterého jsem se dříve obával. Dokonce mě doma navštívili moji vlastní kamarádi.

„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův …“ (Jeremjáš 29,11) Rád jsem připravoval zábavu pěti mladším sourozencům, třeba cesty za pokladem, nebo rodinný časopis. Časem jsem začal experimentovat s počítačovou grafikou a zkoušel jsem vytvářet internetové stránky. Netušil jsem k čemu se mi to může hodit.

„Dejte vy jim jíst.“ (Marek 6,37) Ve čtrnácti letech jsem byl prvně vedoucím na táboře. Dodnes si pamatuji oranžovou skupinu. Když jsem se ptal Boha: „Měl bych jít sloužit dětem?“ Bůh mi odpověděl tímto veršem. Podle toho jsem si vybral i střední školu.

„… je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto 
maličkých.“ (Matouš 18,14) V osmnácti letech jsem nevěděl, jak by se měl připravovat táborový program, věděl jsem jen, že děti potřebují znát evangelium. Bůh udělal zbytek. Po vyučování o vzkříšení více než deset dětí přijalo Pána Ježíše. Ještě ten večer přidal Bůh nečekaný dar, když oslovil celou skupinu dětí svým Duchem tak, že vyznávaly hříchy jeden druhému a plakaly z radosti nad Boží milostí.

„… právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání …“ (Lukáš 15,10) Radost dětí ze spasení si stále pamatuji. A Bůh dal, že jsem ji mohl zažít znovu, když jsem ve dvaceti letech byl prvně hlavní vedoucí dorostového tábora. Stejně jako letos, když jiné děti prvně vyznávaly Ježíše jako svého Pána.

„Staň se tvá vůle …“ (Matouš 6,10) Tak jsem se modlil i před výletem s dorostenci. Druhý den jsem spadl ze skály a byl odvezen vrtulníkem do nemocnice. Měl jsem zůstat ležet nejméně půl roku. Ale stovky lidí a mnoho dětí se modlilo za mé uzdravení. Za čtrnáct dní jsem byl doma a za měsíc na dětském táboře.

„… aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista.“ (Filemonovi 1,6) Vystudoval jsem učitelství pro druhý stupeň a střední školy. Měl jsem v plánu jít nejprve učit na Základní školu. Bůh ale tyto dveře zavřel, zato otevřel jiné. Tak jsem v roce 2013 vstoupil na plný úvazek do služby v Dětské misii, se kterou jsem již dříve několikrát spolupracoval jako dobrovolník.

Programuji internetovou stránku 
pro Biblické korespondenční 
kurzy, aby se děti mohly dozvídat 
evangelium skrze počítače, tablety 
a mobily ve formě, která je pro ně 
zajímavá

Připravuji nové lekce pro děti a 
materiály pro učitele, aby se více 
dětí dozvědělo dobrou zprávu

Organizuji evangelizační tábory 
a víkendovky

Navštěvuji základní školy
s Vánočními a Velikonočními 
evangelizačními programy

Nabízím sborům vzdělávací 
semináře pro učitele dětí a rodiče, 
aby byli lépe připraveni sloužit 
dětem

Vytvářím propagační
a prezentační materiály

„I my jsme s ním slabí, ale pro vás 
budeme společně s ním žít z moci 
Boží.“ (2. Korintským 13,4) Zatím 
nemám svojí oblast, ve které bych 
rozvíjel službu. Věnuji se ale 
několika důležitým podpůrným 
službám:

Hospodin „mě přivedl až sem“. 
(2. Samuelova 7,18) Děkuji vám, pokud jste
i vy z Boží milosti byli součástí této cesty. 
A pokud nejste, můžete se nyní k této službě 
Bohu a dětem připojit.
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MODLETE SE
Staňte se bojovníky v zápase 
o spásu dětí skrze pravidelnou 
modlitbu. Vyžádejte si zasílání 
modlitebních potřeb e-mailem, 
nebo poštou.
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PŘISPĚJTE 
FINANČNĚ
Možná vás Bůh nepovolal za 
misionáře, přesto můžete 
vstoupit do služby dětem 
svými dary. Do zprávy pro 
příjemce napište své jméno a 
adresu, ať vám mohu dát vědět 
o požehnání, jehož jste 
součástí.

„Takovouto důvěru máme skrze 
Krista k Bohu…“

2. Korintským 3,4

Děkuji,

www.detskamisie.cz/fer
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