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Všem křesťanům v naší zemi 

Drazí bratři, drahé sestry v Kristu Ježíši! 

U příležitosti 20. výročí registrace Dětské misie v ČR se obracíme na církve a jednotlivé 
křesťany v naší zemi s výzvou k horlivým modlitbám za děti a mladou generaci v našem 

národě.  

Uvědomujeme si, jak veliké požehnání přijaly národy Evropy i náš národ skrze Kristovo 
evangelium. Duchovní hodnoty, mravní normy, vysoká životní úroveň, vzdělání, svoboda 
a demokracie, to vše je ovoce Kristova učení. Jsme za to našemu Pánu velmi vděční.  

 Žijeme však v době, kdy do Evropy pronikají velmi silně pohanská náboženství, okultismus 
všeho druhu a Ježíšovo učení je vědomě vytlačováno. Nám křesťanům je z milosti Boží dáno 
poznání, že jediným Spasitelem člověka i národů je Pán Ježíš Kristus – vítěz nad smrtí a dárce 
věčného života. Uvědomujeme si, že platí slova: „Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, 

on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného 

lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ Skutky 4,11-12.  

 V našem národě je víc než milion dětí, které Krista a jeho učení neznají, které prožívají 
vnitřní prázdnotu, nevědí, jaký je smysl a cíl jejich života, nevědí, že kráčejí po široké cestě do 
záhuby. Je nám těchto dětí nesmírně líto a zároveň si uvědomujeme svoji spoluodpovědnost za tyto 
děti, protože Kristus nám dal jasné příkazy: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť 

takovým patří království Boží.“ Marek 10,14. „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky 

…a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ Matouš 28,19. Ježíš Kristus nám také 
zjevil Otcovu vůli: „Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto 

maličkých.“ Matouš 18,14. 

 Pán Bůh nám daroval svobodu a neomezené možnosti k misijní práci v našem národě. 
Využijme tuto vzácnou dobu k oslovení děti ze sekulárního prostředí evangeliem s cílem a touhou, 
aby se i z nich stali Ježíšovi učedníci, aby z nich vyrůstali lidé kvalitních charakterů, aby náš národ 
prožil nové duchovní obrození. Tento náročný úkol nemůže splnit jen hrstka dobrovolníků, ten 
můžou splnit jen všichni křesťané společně v jednomyslné poslušnosti vůči svému Pánu 
a v jednomyslném úsilí vést děti na tu nejlepší cestu - za Kristem.  

S úctou a přáním hojného Božího požehnání  

 

Národní rada Dětské misie v ČR 

 

 

Velmi se těšíme na spolupráci s Vámi při plnění našeho společného poslání. Dětská misie je 
připravena podat všem, kteří se chtějí zapojit do modlitebního zápasu nebo misijního díla mezi 
dětmi, pomocnou ruku. Nabízí poradenství, různé formy školení pracovníků, širokou škálu 
evangelizačních a výukových materiálů i jiné formy pomoci.    

 


