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O DĚTSKÉ MISII

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové organizace Child
Evangelism Fellowship , která působí ve více než 160
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 naděje
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.

• Uspořádáním seminářů, workshopů, konferen-

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

Podpora modlitebního úsilí
• 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.

Tábory dobré naděje
Letní týdenní tábory nabízené především dětem
z korespondenčních kurzů. Cílem je zvěstování evangelia, ale také ukázat dětem na křesťanský život v praxi.
Jednorázové evangelizační akce
Různé jednorázové akce jako jsou např. Den dětí,
výlety, svátky, narozeniny jsou využívány k tomu, aby
děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

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).

Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolupracuje se všemi 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, HCJB, Nový život, Kudy kam, Wycliffovi překladatelé Bible, redakce časopisu Kroky. Spolupracuje se stovkami jednotlivých křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.

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

Každé dítě,
každý národ,
každý den.
Tento slogan používá Dětská misie na celém
světě již celou řadu let. A je to slogan natolik
odvážný, že to mnohým lidem může znít tak
trochu jako utopie. Skutečně, zasáhnout evangeliem každé dítě v každém národě a nasazovat
pro to každodenně všechny své síly, je laťka umístěná hodně vysoko. Ale na druhou stranu, není
bytostnou touhou a modlitbou nás pracovníků,
spolupracovníků a věrných modlitebníků, aby
každé dítě v České republice mělo alespoň jednou v životě příležitost srozumitelnou formou
slyšet radostné poselství o záchraně od hříchu,
která je nám nabízena
v Pánu Ježíši Kristu?

poslání Pána Ježíše (Mk 16,15), jestliže se mají
děti v ČR opravdu dovědět o záchraně od hříchu a zahynutí, jestliže má Kristova církev růst,
pak se nemůžeme spokojit s tím, co máme dnes.
Nemůžeme si libovat, že máme nějaké kluby, že
lidé stále kupují literaturu, chodí na kurzy EVD
a děti píší v korespondenčních kurzech.
Spolu se všemi pracovníky a Národní
Když jsme před třemi lety
radou si vážně klademe
Ano, mohli bychom
hledat důvody, proč vstupovali do misijní služby na tři otázky:
•
Jak povzbudit více
takový úkol nemůžeme
zvládnout a určitě by- plný úvazek, součástí naší vize křesťanů a církví v naší
chom jich našli hned byl pracovník DM v každém ze zemi k misijní službě
mezi nespasenými
několik. Můžeme ale
14 krajů České republiky.
dětmi?
zvolit jiný přístup: bez
•
Jak získat další
ohledu na obtíže se
spolupracovníky, kteří
pustit do modlitebního
by se misii věnovali na plný úvazek?
zápasu a do díla. Vždyť Bůh je schopen učinit
nade všechno víc, než zač prosíme a co si umíme • Je Příbor opravdu tím nejlepším místem pro
sídlo DM s ohledem na růst služby v ČR?
představit (Efezským 3, 20). Který přístup je vám
bližší?
Chceme vás povzbudit k modlitbám za to,
Když jsme před třemi lety vstupovali do misij- abychom měli moudrost a citlivost na Boží hlas.
ní služby na plný úvazek, součástí naší vize byl Toužíme po tom, aby si nás Bůh použil, a víme, že
pracovník DM v každém ze 14 krajů České svou pohodlností a setrvačností tomu můžeme
republiky. Poctivě přiznáme, že nebylo mnoho bránit. Opravdu toužíme po tom, aby do týmu
lidí, se kterými jsme o této vizi mluvili. Možná, pracovníků DM přicházeli služebníci, kterým
že hlavním důvodem byla obava z nepochopení. „hoří srdce“ pro děti, které neslyšely evangelium.
Ano, mluvit v době, kdy se mnohé církve a misij- Nepatříte i vy mezi ně? Možná vám Bůh dal nějaní organizace začaly potýkat s nedostatkem ká obdarování, která byste mohli použít lépe, než
financí, o tak masivním rozvoji služby se oprav- dosud. Ozvěte se nám a přidejte se, aby opravdu
du může zdát nepatřičné. S přibývajícími měsí- každé dítě mohlo slyšet evangelium.
Zbyšek a Renáta Šikulovi
ci ve službě to ale vidíme jako nutnost. Jestliže
národní ředitelé DM v ČR
má misijní dílo růst, jestliže chceme splnit Velké
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BIBLICKÉ SLOVO

Ježíšova první slova
První kontakty, první postoje bývají dost
určující, často dáme na první dojem. Jaká
jsou první Ježíšova slova, která zaznamenává Nový zákon? Zaměřme svou pozornost na
první Ježíšovy věty, tak jak je zaznamenává
Matouš. Je zajímavé, co nám jen Jeho první
dvě věty řeknou o Jeho celkovém zaměření
a prioritách.
Naplnit vše, co Bůh žádá
Jeho vůbec první větu najdeme při křtu. V této
situaci prosí Ježíš Jana Křtitele: „Připusť to nyní;
neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co
Bůh žádá.“ (Mt 3:15) Z tohoto výroku smíme
vycítit něco nesmírně důležitého pro cestu Pána
Ježíše. Lze to vidět ve všech evangeliích, Ježíšovi
jde o to, aby se naplnilo, co Bůh žádá.

Pán Ježíš nepřišel dělat věci po svém, přišel
naplnit Otcovu vůli. I k nám zaznívá otázka, zda
děláme věci spíše po svém anebo podle Boží vůle.
V Janově evangeliu můžeme číst o Ježíšově závislosti na jeho nebeském Otci – „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji… Amen, amen,
pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic
než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí
i jeho Syn. Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje mu
všecko, co sám činí; a ukáže mu ještě větší skutky,
takže užasnete.“ (J 5:17 a 19-20)
Jak je tedy možné, že dělám věci po svém? Ježíš
Kristus to nedělal. Možná to je výraz závislosti
nebo nezávislosti na Bohu. Nezávislosti v tom
smyslu, že si něco dělám podle svého a třeba
jenom prosím Boha, aby to požehnal. Asi tak,
jak to děláme s jídlem. Nemodlíme se za to, co
máme vařit, ale nad prostřenými stoly prosíme,
aby to Bůh požehnal. Někdy je takový celý náš
životní postoj: Dělám si, co chci a jen prosím, aby
mi Bůh v mých záměrech požehnal.
To hlavní je: naplnit všechno, co Bůh žádá.
Proto si nejdříve musíme klást otázku: Co Bůh
žádá? Vím to? A pokud to vím, proč tak nekonám? A když to vím, proč to dělám?
Pamatujme si Ježíšův základní postoj: Naplnit
všechno co Bůh žádá.
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Boží slovo
V Mt 4:4 čteme další Ježíšova slova – „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým
slovem, které vychází z Božích úst.‘“ A o tři verše
dále zní: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ Z těchto veršů smíme tušit
Ježíšův respekt k Božímu slovu. Jak moc vyzdvihuje jeho autoritu, moc a pravdivost! Říká: „je
psáno, je také psáno“, a nakonec: „Člověk má být
živ každým slovem, které vychází z Božích úst.“
Vlastně zde dotvrzuje svá první slova: Naplnit
co Bůh žádá. Zde je vystaven zkoušce, aby dělal,
co Bůh nežádá! V tom tkví toto pokušení. A On?
Odpovídá: „Je psáno! Proto nemohu a nechci! Je
psáno.“ Pokud chceš žít tak, abys naplnil co Bůh
žádá, musíš stejně jako Ježíš vycházet z toho, co
je psáno – z Bible.
Avšak v těchto verších je ještě doplnění: Nejen
psaným slovem je člověk živ, nejen literou, ale
každým slovem, které vychází z Božích úst. To
je dynamika Božího slova. Nesmíme strnout
u čteného Božího slova, litery, je třeba jej prožít, naplnit, převést do života! Tím se teprve
naplňuje, že žijeme z Božího slova. Když podle
něj nežijeme, pouze ho shromažďujeme, možná
třídíme, ale skutečně jím jsme živi až tehdy, když
jím žijeme, když ho „jíme“ a strávíme.
Kéž je to naší každodenní zkušeností.
Roman Neumann
kazatel CB a člen Národní rady DM
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Jedním ze základních pilířů služby DM je
modlitba. „Největší pokrok v naší práci nepřináší
to, co děláme, ani setkání, která pořádáme, či rozhodnutí, k nimž dospíváme, ale čas strávený před
Božím trůnem v modlitbě ve jménu Pána Ježíše
Krista, který je zdrojem moci, přílivu pracovníků
a prostředků pro službu.“ (výňatek z dokumentu
„Základní hodnoty CEF“)
Na náměstí světového centra DM v americkém Warrentonu je devět vlajkových stožárů.
Osm z nich je věnováno osmi regionům světa,
ve kterých se uskutečňuje služba DM, devátý je
věnován zemím, ve kterých ještě služba rozvinuta
není. Každý týden je na stožáry vztyčována nová
sada vlajek států a to znamená, že příslušné země
jsou předmětem modliteb pracovníků mezinárodního centra DM. Každá země má navíc mezi
pracovníky centra svého stálého modlitebního
partnera. Výběr vztyčovaných vlajek se obvykle
provádí podle abecedního pořadí zemí ve zmíněných regionech. Při významné události nebo
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návštěvě nějakého hosta v centru DM ale mimo
pořadí zavlaje vlajka země, ze které host přichází.
V průběhu ceremoniálu je každá země krátce
představena a jsou přečteny modlitební náměty.
Samotné vztyčování vlajek je pak spojeno s modlitbami za příslušné země. Dne 4. ledna byla na
náměstí vztyčena česká vlajka spolu s vlajkami ze
zbývajících sedmi regionů. Na devátém stožáru
byla vztyčena vlajka Britských panenských ostrovů s modlitbami, aby mohla být z Boží milosti i v této ostrovní zemi započata služba Dětské
misie.
Pro všechny pracovníky v České republice
je velkým povzbuzením, že jejich služba je pravidelně podepírána na různých místech naší
planety a také my chceme i nadále modlitebně
podepírat naše spolupracovníky v jiných zemích.

ZAHRANIČNÍ OKÉNKO

Na náměstí světového centra
DM zavlála česká vlajka

Zpracoval Zbyšek Šikula
z materiálů Jima Neigha, modlitebního
partnera ČR ve světovém centru DM
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ZAHRANIČNÍ OKÉNKO

DM v Irsku - inspirace ke službě
Dětská misie v Irsku je naplno zaujata tím,
že ovlivňuje životy dětí a mladých lidí v celém
národě. Máme 64 pracovníků, kteří jsou zapojeni do přímé práce v oblastech, v národním
úřadě, v táborovém centru a v oddělení práce
s dorostem. 36 misionářů Dětské misie bylo
z Irska vysláno ke službě v jiných částech světa.
Mimořádnou pozornost věnujeme zejména
mladým lidem, které připravujeme, vybavujeme pomůckami, inspirujeme a povzbuzujeme
k evangelizaci dětí a mladých lidí u nás i v jiných
zemích.
V průběhu několika posledních let jsme vyvinuli program „Křesťanská mládež v akci“, který
povzbuzuje mladé lidi k tomu, aby vyučovali děti
ve svých oblastech. Pořádáme pro ně týdenní
výcvikové kurzy a po této přípravě je přidělíme
do týmů, které organizují pětidenní kluby v místě svého bydliště. Tato zkušenost často praktikanty tak silně ovlivní, že mají motivaci zapojit se do
pravidelné služby mezi dětmi v průběhu celého
roku. S větším zaujetím také nesou toto břímě na
modlitbách.
Uvědomujeme si, že se někteří z takto připravených mladých lidí mohou v budoucnu stát pracovníky DM na plný úvazek, a proto podobnou
duchovní investici do jejich života bereme jako
příležitost a výsadu. Když vidíme jejich zápal pro
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evangelizaci dětí v Irsku, je to na jedné straně
vzrušující, ale současně nás to vede k pokorné
vděčnosti.
A co o „Křesťanské mládeži v akci“ řekl
jeden z našich mladých lidí?
„Do Křesťanské mládeže v akci jsem byl zapojený několik let. Naučilo mne to uvědomit si
důležitost vyučování dětí v mém bezprostředním sousedství a každý rok jsem se toho účastnil
s velkou chutí. Mé nadšení pro misii a můj vztah
s Bohem byl intenzivnější po každém kurzu
a každém týdnu misijní služby. Už pouhé vedení misijního týmu bylo pro mne velkou výzvou
a cítil jsem, jak rostou mé schopnosti vést. Tím
nejdůležitějším ale bylo, jak v průběhu let vzrůstala má touha po tom, aby byly děti v mém okolí
a v celém Irsku vyučovány z Božího slova. Rozhodující zásluhu na tom měla právě Křesťanská
mládež v akci.“
Mark Knox
KMVA je mocným nástrojem evangelizace
dětí v celém Irsku. Skrze něj je mnoho mladých
lidí povzbuzováno a inspirováno misijně sloužit
doma i v zahraničí a jejich životy se mění – jejich
i životy dětí.
Philip Annett
národní ředitel CEF v Irsku
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Modlete se, prosím, s námi za děti i jejich rodiny, za moudrost a vedení pro vedoucí a za nové
spolupracovníky…
Za Paprsek Edita a Erika
Co děti písemně odpověděly na otázku:
„Co pro mne znamená Pán Ježíš Kristus?“
„Pan Bůh je pro mne, že ho mám rád a děkuju, že
aby se uzdravili a že mne uzdravuje, že máme co
jíst a pít a zpívat Boží písničky, že mám mnoho
kamarádů a kamarádek a velkou rodinu. Amen.“
Franta

Milí bratři a sestry v Kristu,
chceme se s Vámi podělit o to, co prožíváme
v dětském klubu „Paprsek“ při SCEAV v Havířově–Suché. Vidíme, že spousta dětí v Suché
potřebuje poznat Pána Ježíše. A díky Pánu za
to, že tyto děti přivádí do klubu a my můžeme
vidět, jak Bůh skrze své slovo otevírá a mění
jejich srdce.
Každý týden přichází do klubu 10 – 25 dětí.
Většinou jsou to děti ze sídliště v Prostřední
Suché a mnohé z nich to nemají v životě moc
jednoduché. Jen za poslední dva roky bylo sedm
dětí, které chodily do klubu Paprsek, odebráno
z jejich biologických rodin a nyní jsou v dětských
domovech. Osídlení v této lokalitě se často mění,
a to přináší i pravidelnou obměnu dětí, které
klub navštěvují. Ročně klub navštíví přibližně
sedmdesát dětí. Kromě pravidelných setkání
klubu, kde děti mohou slyšet evangelium, organizujeme také prázdninové pětidenní kluby.
O letošních prázdninách nás provázely příběhy
o královně Ester. Děti si také mohly vyzkoušet
alespoň na jednu noc spaní ve stanech, což bylo
pro většinu z nich obrovskou atrakcí.
Mnohé z dětí už do svého života pozvaly Pána
Ježíše a my se za ně modlíme, aby ve své víře
mohly vytrvat. Velkým povzbuzením jsou pro
nás společné modlitby s dětmi. Děti se v klubu modlí velice rády a jejich touha po kontaktu
s Bohem je úžasná.
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„Pán Bůh je pro mne láska života, On je jediným
přítelem člověka, a já ho mám moc rád. On jediný
nás může vyléčit, On nás může zbavit od všeho
zlého a já jsem mu moc vděčný za to, co pro mne
dělá, protože mu je jedno, jak vypadáme a jak se
oblékáme a jak se chováme, ale když Ho poprosíme
ať nám to odpustí a já jsem moc, moc, moc, moc,
moc vděčný a Pane Ježíši prosím, kdybys mohl
všem odpustit a je vyléčit a Pane Ježíši chci, aby
bylo všechno podle tebe. Amen.“
Filip

PŘEDSTAVUJEME SPOLUPRACOVNÍKY

Klub Paprsek v Havířově-Suché
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INSPIRACE

Ukázka lásky aktivita

Důvěra předmětná lekce

Pro děti ve věku 5-11 let
Použijte nástěnku, abyste představili evangelium.

Pro děti ve věku 8-11 let

Pomůcky: tvrdá podložka, kterou použijete při
výrobě nástěnky (karton, překližka apod.);
růžový a červený výkres; papírové ozdobné
podložky pod hrníčky (nemusí být); malé
obrázkové symboly: zeměkoule, srdce, kříž,
Bible; lepidlo, nůžky; fixy.
Návod: Překryjte podložku růžovým papírem.
Papírové podložky pod hrníčky rozstřihněte
na poloviny a použijte je jako ozdobný okraj.
Vystřihněte 8 stejně velkých červených srdcí
tak, abyste využili celou plochu nástěnky. Na
první čtyři srdce nalepte jednotlivé obrázky:
zeměkoule, srdce, kříž a Bibli. Na zbývající
čtyři napište nebo vytiskněte: Čti si Jeho Slovo; Konej dobré; Mluv s Ním a Říkej Dobrou
zprávu.
Dále si připravte nápisy: BŮH NÁM UKAZUJE SVOJI LÁSKU a MY UKAZUJEME NAŠI
LÁSKU BOHU. Nápisy umístěte na nástěnku, ale nechte mezi nimi místo na dvě řady
srdcí, která budete umísťovat během povídání (viz obrázek).
Jak pomůcku použít:
Nechte děti diskutovat o tom, jak nám Pán
Bůh ukazuje svoji lásku. Poté co zmíní všechny způsoby, které máte připravené na obrázcích, pomocí plastické gumy připevněte na
nástěnku srdce s obrázkovými symboly. Pak
dětem položte otázku: „Jak my ukazujeme
Pánu Bohu naši lásku?“ Použijte zbývající
čtyři srdíčka a ptejte se dětí na konkrétní příklady ke každému.
Sandra Klaus, Teach Kids, January/February 2005

Pomůcky:
modrý případně zelený míč; velký placatý
kámen
Písmo:
Izajáš 26:4; 44:8
Lekce:
Položte míč a kámen na podlahu před děti.
Vyberte čtyři dobrovolníky. Oslovte prvního dobrovolníka: „Opatrně se postav na
tento míč, který představuje Zemi. Několik
tvých kamarádů tě bude držet za ruce, abys
při tom nespadl.“ Nechte dobrovolníka, aby
se pokoušel postavit se na míč. „Je nemožné, abys na míči stál pevně bez cizí pomoci,
že? A teď (vyberte dalšího dobrovolníka) se
ty pokus postavit na tento kámen.“ Nechte
dítě, aby to udělalo. „Proč jsi nepotřeboval
pomoc? Protože kámen je pevný a stabilní.“
„Věci ve světě, jako jsou peníze, postavení
a oblíbenost jsou jako tento míč. Nemůžeme
jim moc věřit. Neposkytnou nám pevný
základ, na kterém bychom mohli stavět naše
životy. Peníze ti někdo může ukrást nebo
je ztratíš. Na chvilku můžeš být oblíbený,
ale nemůžeš se vždy spolehnout na to, že tě
všichni budou mít rádi. Věci, které vlastníš,
se mohou pokazit nebo vyjdou z módy.
Mnohokrát se v Bibli o Pánu Bohu píše jako
o „Skále“. Bohu můžeš vždycky důvěřovat.
Nikdy tě nezklame. On se nikdy nemění. Pán Bůh je tu vždycky pro tebe, protože
On je věčný. (Přečtěte z Bible odkaz.) On
vždycky slyší tvé modlitby. Můžeš se každý
den spolehnout, že ti pomůže dělat správná
rozhodnutí a povzbudí tě, když jsi smutný
nebo zklamaný. Na co se chceš spoléhat – na
svět? (rozkutálejte míč) Nebo na Skálu, (držte
v ruce Bibli a stoupněte si na kámen) našeho
Boha?“
Sue Johnsson,
Teach Kids,
January/February 2005
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Pro období 2012 - 2013 vyhlásila Dětská misie
v Evropě misijní projekt s názvem „Společně pro
Lotyšsko“. Cílem projektu je pomoci této pobaltské republice rozvinout službu dětem prostřednictvím finanční sbírky a spojit se v modlitebním
zápasu za děti, které dosud neslyšely evangelium.
Naší touhou je, aby mohlo být více dětí pravidelně vyučováno v Klubech dobré naděje a při dalších příležitostech.
Jednou z nich jsou v Lotyšsku veřejné školy. Je
možné do nich bez překážek přijít s evangeliem,

děti tam mohou číst Bibli a mohou být rovněž
distribuovány pomůcky DM pro každodenní
tichý čas s Bohem, které jsou v ČR známé pod
názvem „Podivuhodná kniha“. Po mnoha letech
opozice místních úřadů se dveře pro křesťanské
vyučování dětí otevřely dokořán, děti se mohou
dovědět o Boží lásce a záchraně v Pánu Ježíši
Kristu.

INSPIRACE

Společně pro Lotyšsko

Chtěli byste se k misijní sbírce přidat?
Chtěli byste do ní zapojit váš sbor, nedělní
besídku nebo třeba letní tábor?
• objednejte si misijní lekce „Společně pro
Lotyšsko“ pro váš klub, nedělní školu nebo
tábor
• objednejte si modlitebního průvodce s modlitebními náměty připravenými v rámci projektu

• uspořádejte sbírku nebo věnujte jednorázový
dar; peníze můžete kdykoli předat prostřednictvím DM v České republice
• vyžádejte si další informace v centru Dětské
misie
Ať už se rozhodnete jakkoli, ať vám Bůh bohatě žehná a daruje vám mnohé příležitosti k naplňování jeho Velkého poslání (Marek 16, 15).

Konference projektu „Wondersurf“
v Rumunsku
V termínu 22. - 26. února proběhla v rumunském Sibiu konference, která byla zaměřena na
projekt Wondersurf (internetové stránky, které
dětem zprostředkovávají biblickou zvěst). Na
konferenci se sešlo 30 účastníků ze 14 zemí.
O poselství z Božího slova se s námi sdílel
Czesław Bassara, který mluvil na téma Lukáše
10,38-42, kde se píše o zaneprázdněné Martě. Byli jsme vyzýváni k tomu, abychom neupřednostňovali jakoukoli službu před osobním
duchovním růstem.
V podání realizačního týmu projektu, ve kterém se objevilo mnoho nových obdarovaných
tvůrců, jsme měli možnost shlédnout zásadní

1/2012

změny, které se budou týkat vzhledu webu, větší intuitivnosti uživatelského rozhraní, nových
funkcí, propojení multimediálního obsahu,
zjednodušení ovládání, aktualizace zastaralých
mechanismů a stability systému. V diskusních
skupinkách měla každá země možnost vyjádřit
své námitky, připomínky a návrhy na změny.
Tato konference ukázala slibnější budoucnost
internetové služby DM. Prosím, modlete se za to,
abychom mohli tuto užitečnou službu co nejdříve spustit i v naší zemi. Kéž je nám Pán milostiv!
David Kohout
národní koordinátor projektu v ČR
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OBLAST LIBERECKO

Modlete se s námi
„Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo;
světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.“ Matouš 4:16
Milí čtenáři Zpravodaje,
v předvánočním čase si tato slova proroka
Izajáše tradičně spojujeme s Betlémskou hvězdou a s narozením našeho Spasitele v judském
Betlémě. Pro nás, misionáře DM na Liberecku,
získalo toto slovo Bible závěrem roku 2011 nový,
aktuální rozměr.
Dozvěděli jsme se, že nedávno byl proveden
průzkum mezi studenty na středních školách
v různých městech. Studenti byli dotazováni na
znalosti týkající se Bible, Boha a Ježíše Krista.
Na posledním místě v tomto průzkumu skončili právě studenti středních škol na Jablonecku.
Ze základů křesťanské víry nevěděli mladí lidé
téměř nic.
Kdo je to tedy ten „lid bydlící v temnotách“,
ne-li děti a mladí lidé v našem kraji? Kde je ta
„krajina stínu smrti“, ne-li náš Liberecký region?
Pocítili jsme s Olgou znovu břemeno zodpovědnosti za šíření evangelia mezi dětmi a mládeží.
Milí přátelé, modlete se spolu s námi tento
rok za duchovní probuzení v našem kraji.
Přimlouvejte se, aby evangelium mohlo slyšet
každé dítě, každý dospívající…
A co je v naší misijní činnosti
na Liberecku nového?
V naší oblasti vznikl nový Klub dobré naděje!
Koncem října proběhlo v Lomnici nad Popelkou
první setkání nového biblického klubu pro děti,

který začaly naše milé spolupracovnice Jarmila
a Vlasta z lomnického společenství Křesťanských
sborů (obě absolvovaly kurz EVD 1 v Jablonci
nad Nisou v r. 2010).
Proste společně s námi, bratři a sestry,
za vytrvalost a Boží ochranu pro učitelky
nového klubu, ať evangelium přichází slyšet co
nejvíce lomnických dětí. Ať tento nový začátek
Bůh požehná, rozmnoží a inspiruje další
křesťany k práci s nevěřícími dětmi!
Začátkem podzimu se Petr vzdělával na dvoutýdenním Instruktorském kurzu, aby mohl
od r. 2012 vyučovat na kurzech EVD 1.
Modlete se prosím, milí čtenáři, za kurz EVD1
v Chebu v březnu 2012, aby se ho zúčastnilo
co nejvíce nových učitelů dětí. Potřeba nových
„dělníků na Boží vinici“
je tak naléhavá!
V adventu 2011 jsme byli pozváni na 3 speciální
školy v jabloneckém okrese, abychom děti
oslovili naším vánočním programem. Vážíme
si příležitosti otevřeně zvěstovat evangelium na
školách. Pozorně totiž poslouchají nejen děti, ale
i mnozí učitelé...!
Modlete se s námi, milí přátelé, abychom
mohli navštívit co nejvíce škol na Jablonecku
s evangelizačním programem
o Velikonocích 2012!
Milé sestry a milí bratři z různých církví, staňte se v letošním roce 2012 spolu s týmem Dětské
misie součástí veliké žně duší před příchodem
Pána Ježíše - svými modlitbami, finanční podporou misie, praktickou pomocí, nebo někteří
z Vás dokonce jako noví misionáři, když si Vás
Bůh povolá... Pán přece řekl:
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám
přikázal.“
Matouš 28:19
Petr a Olga Kohoutovi
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jsme velice rádi, že se s vámi můžeme
v novém roce podělit o vyslyšené modlitby
a zázraky, které jsme prožili ještě na sklonku
minulého roku.
Potáborovka - Bez Boha na světě
Jsme velmi vděčni za celý tým pomocníků,
kteří se do realizace víkendovky zapojili. Velký dík patří jmenovitě Zuzce Maroszové, která
připravila program! Mezi nejsilnější okamžiky
patřily chvíle osobních rozhovorů, kdy pět mladých lidí odevzdalo život Kristu! Když jsme na
konci pobytu vyhlásili „zápis na tabuli života“
aneb napiš, kde jsi uvěřil a kdy, měli jsme velkou radost z počtu jmen, která se tam objevila.
Velké množství dorostenců uvěřilo během let
na táborech Dětské misie! Prosím, modlete se
za tyto mladé lidi, aby v místech, kde jsou, našli
společenství a jejich vztah s Bohem mohl zdravě růst!
Jsme pojízdní!
Díky dvěma velkým dárcům a vašim modlitbám se konečně mohl uskutečnit náš několikaměsíční sen o velkém rodinném voze! Již
od počátku služby jsme vnímali limity faktu,
že nemáme vlastní auto a putování po školách,
stěhování na tábory apod. pro nás bylo vždy
spojeno s hledáním dobrovolníka, který by nás
přepravoval. S rozšiřováním naší rodinky se tato
potřeba stala už akutní! Na podzim jsme se tedy
stali majiteli vozu Volkswagen Sharan! I když
nás čeká ještě několik nutných oprav a navýší
se náklady naší rodinky, jsme za tento obrovský
dar velmi vděčni a těm, kteří nám na něj přispěli, patří náš velký dík! Prosíme, modlete se, aby
toto auto, které už není nejnovější, ještě dlouhou
dobu sloužilo nejen potřebám naší rodiny, ale
také k rozšíření služby do dalších oblastí Novojičínska!

Vánoční programy na školách
O Vánocích jsme byli na pěti základních školách. Prostřednictvím čtyř postav (židovský
chlapec, pastýř, Marie, mudrc) jsme přibližovali
dětem vánoční příběh. S týmem spolupracovníků a dobrovolníků jsme mohli oslovit 392 dětí na
Novojičínsku.
Silvestrovská víkendovka – Save the Life
Na sklonku roku se konala silvestrovská
víkendovka, kterou tentokrát měla v režii Zuzka
Maroszová. Objevili jsme se tam sice jen na jeden
den (biblické slovo a únos skupiny „mafiánů“ ve
hře našim autem), ale bylo to pro nás velikým
povzbuzením. Během dopoledního programu
jsme diskutovali na téma „Zachraň život“, které
bylo těžištěm celého pobytu. Přemýšleli jsme nad
těmi, kteří nám zachránili život ať už v té fyzické
nebo duchovní rovině, a komu jsme naopak život
zachránili my. Při této aktivitě padla vícekrát
naše jména, jméno Zuzky a dalších pracovníků
a dobrovolníků z DM. Odcházeli jsme s pocitem,
že Bůh si nás neuvěřitelně používá ke svému dílu
a zároveň jsme byli vděční za každou vaši modlitbu.
Doufáme, že i v tomto roce budeme spolu sdílet stejné zázraky obrácení dětí a mladých lidí
k jejich Stvořiteli a Vykupiteli.
Vaši Čermákovi

OBLAST NOVOJIČÍNSKO

Naši milí čtenáři,

Nová pomoc na Klubu!
Během podzimu jsme také obnovili Klub dobré naděje tady u nás v centru Dětské misie na
Salaši. Jsme vděčni za Toma, dobrovolníka, který
společně s Ľubkem klub vede.
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HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Přidej se k týmu DM
Dětská misie ve svém týmu ráda přivítá znovuzrozené křesťany ze všech regionů ČR, kteří
mají rádi děti, a kterým Bůh vložil do srdce
touhu misijně sloužit zejména těm z nich, které ještě neslyšely evangelium. S DM mohou
spolupracovat:
•
•
•
•

dobrovolníci
učitelé a pomocníci v klubech
letní misionáři
průvodci na interaktivních webových
stránkách
• pracovníci s pracovním úvazkem
• vedoucí místní služby (plný nebo částečný
úvazek)
Předpoklady:
• znovuzrozený křesťan, který žije pod Boží
autoritou
• dobrý vztah k dětem a přesvědčení,
že dítě může být spaseno
• souhlas s Vyznáním víry Dětské misie
• dobré svědectví života v rodině a ve sboru
• podpora mateřského sboru
Další podmínky pro vedoucí místní služby:
• povolání od Boha k misijní službě mezi dětmi
• absolvování školení DM v délce 3 měsíců
• vítané jsou organizační schopnosti a znalost
jazyků
Informace podají národní ředitelé DM v ČR:
Zbyšek a Renáta Šikulovi,
sikula@detskamisie.cz, www.detskamisie.cz

Hledáme kuchaře na letní tábory
Hledáme bratra, sestru nebo manželský pár, který by mohl na jednom nebo
obou turnusech letního tábora na chatě
v Písku u Jablunkova zajistit stravování
(snídaně, obědy, večeře, svačinky a pitný režim). Bližší informace o táboře na
následující straně.
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Modlete se s námi za šíření evangelia mezi
dětmi v ČR. Zde jsou konkrétní modlitební
náměty:
• Za všechny děti v ČR, které ještě neslyšely
evangelium
• za nové pracovníky DM na plný úvazek,
které Bůh uvede do misijní služby na různých
místech ČR
• za absolventy kurzů EVD ve Vsetíně, Chebu
a Českém Těšíně, aby si je Bůh použil
k oslovení dětí i mimo jejich sbory
• za projekt interaktivních webových stránek
pro děti, aby se stal dobrým nástrojem
evangelizace dětí
• za velikonoční programy Dětské misie na
školách

• za Kluby dobré naděje na celém území ČR
• za církve a další organizace, které předávají
evangelium dětem (Awana, Samuel, Royal
Rangers, Tim 2,2, YMCA a další)

MODLÍME SE / PŘIPRAVUJEME

Uslyší každé dítě v ČR evangelium?

Letní tábory se blíží!!!
I v letošním roce připravujeme dva
turnusy táborů Dětské misie:
Dětský tábor
(7 – 12 let):

18. 8. – 25. 8. 2012
Dorostový tábor s angličtinou
(13 – 18 let):

26. 8. – 1. 9. 2012
Místo:
Středisko „Beskydská Oáza“ v Písku u Jablunkova

tem pro hry a dovádění dětí. Je zde také ideální
místo pro posezení u ohně.
Účastníci táborů budou ubytováni v prostorných a prosluněných pokojích v hlavní budově
a přilehlém srubu. V obou budovách jsou krásné
společné prostory pro všechny kolektivní aktivity (workshopy, večerní programy, anglické konverzace, …). Z dřevěných pavlačí je překrásný
výhled do dalekého okolí.
Více informací a přihlášku hledejte na webových stránkách www.detskamisie.cz

Téma: Hrdinové věků
Budeme si povídat o osobnostech v různých
oblastech lidské činnosti, které si Bůh úžasným
způsobem použil, a kteří se pro děti mohou stát
dobrými vzory k následování.
BESKYDSKÁ OÁZA je výborným výchozím
bodem pro horské túry a výlety do okolí. Před
budovou je velká louka, která je bezpečným mís-
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LITERATURA / NOVINKY

Myslete na tábory
Materiály jsou na CD! Stačí jen vložit do počítače, prohlédnout,
vše potřebné vytisknout a připravit pro děti!
Záhada vyřešena (detektivní tábor) – NOVINKA!!!
300 Kč
Pod egyptským sluncem, aneb Josefova dobrodružství
300 Kč
Královna Ester, Hvězda, o níž se ti nezdá
300 Kč
Rytíři víry
400 Kč
Indiánské léto
300 Kč

300 Kč
Velikonoce jsou přede dveřmi
Největší příběh - Při vyprávění velikonočního příběhu
vytvoříte z několika obrázků (puzzlí) velký obraz velikosti
80 x 100 cm

250 Kč

120 Kč

Slíbený Spasitel + Největší příběh - Vánoční +
velikonoční lekce o narození a ukřižování Pána Ježíše Krista
společně na CD v PowerPointu. 2 lekce, které můžete
použít při uspořádání slavností pro děti v období Vánoc
a Velikonoc.

Paní Bílá (jednolekcovka) – Příběh slepičky, která
zachránila svá kuřátka. Je to příběh, který zejména
menším dětem pomůže pochopit zástupnou oběť
Pána Ježíše Krista.

70 Kč

Podivuhodná kniha 4 – Čas s Bohem

NOVINKA

Novinka (listopad 2011)
Další díl knihy ztišení na 60 dnů pro děti od 7 do 13 let.
Některá z témat:






Je Bible pravdivá?
Co je to chvíle ztišení?
Jak mám studovat Bibli?
Proč bych se měl modlit?
Co všechno Pán Bůh ví?

30 Kč

Nabízíme i předchozí díly:
Podivuhodná kniha 1 – Úžasný Bůh
Podivuhodná kniha 2 – Mluv o Bohu
Podivuhodná kniha 3 – Silný v Bohu
Cena každého dílu: 30 Kč
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PŘÍJMY
Prodej literatury
Dary ze zahraničí
Dary z České republiky
Dotace města Příbor
Ostatní příjmy
(tábory, semináře, …)
Příjmy celkem
VÝDAJE
Výdaje za literaturu
Mzdy a odvody
Provozní náklady
Propagace (Zpravodaje apod.)
Cestovné
Kurzy, tábory, konference
Ostatní výdaje
(poštovné, pomůcky,…)
Výdaje celkem

230 338 Kč
137 971 Kč
1 224 592 Kč
25 000 Kč
325 263 Kč
1 943 164 Kč
103 696 Kč
1 091 841 Kč
143 851 Kč
87 685 Kč
82 373 Kč
176 723 Kč
247 384 Kč
1 933 553 Kč

Bůh nám v roce 2011 opět daroval dostatek
prostředků na to, abychom mohli rozvíjet misijní službu mezi dětmi. Děkujeme všem dárcům
za obětavost a to zejména těm, kteří posílají své
příspěvky pravidelně. Poděkovat bychom chtěli
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rovněž dvěma sponzorům, kteří věnovali větší
částky – Nadačnímu fondu společnosti ABS Leasing a společnosti Gascontrol spol. s r.o.
Dobrou zprávou je rovněž neustále stoupající podíl darů z České republiky. V roce 2010 se
dary ze zahraničí podílely na celkových příjmech
10,3 %, v minulém roce už to bylo pouze 7,1 %.
Prosíme, pamatujte na naši službu i v letošním roce. Usilovně pracujeme na tom, abychom
mohli v našem týmu přivítat nové spolupracovníky. Jednoho z nich, Davida Kohouta, jsme vám
představili již v podzimním čísle. Dá-li Bůh,
v příštích týdnech by se náš tým opět mohl rozrůst o nového spolupracovníka. Nechceme ale
předbíhat a trpělivě na modlitbách očekáváme,
jak jej Bůh povede v rozhodování.

PODPOŘTE NÁS

Zajímá Vás, jak jsme hospodařili
s finančními prostředky v roce 2011?

Koho můžete podpořit?
(jména a variabilní symboly)
Zbyšek a Renáta Šikulovi
Petr a Olga Kohoutovi
Kateřina Moškořová
Ľubomír a Martina Čermákovi
David Kohout

6714
5915
5611
8413
9009
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