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O DĚTSKÉ MISII

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové organizace Child
Evangelism Fellowship , která působí ve 192 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.

• 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 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.

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.
Tábory dobré naděje
Letní týdenní tábory nabízené především dětem
z klubů a korespondenčních kurzů. Cílem je zvěstování
evangelia a ukázání křesťanského života 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 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.

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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V sobotu 20. 6. jsme s naší rodinou a přáteli
prožili výjimečnou a krásnou událost – svatbu
naší dcery Elišky. Zejména pro mne, pro otce,
to byl silný zážitek vést svou dceru k oltáři
a postavit ji po boku muže, se kterým, jak věříme a v modlitbách vyprošujeme, prožije celý
zbytek svého života.
Z celého svatebního dne máme řadu nezapomenutelných zážitků, doznívá v nás mnoho dojmů
a emocí. Pro tento úvodník bych se rád zastavil
u jednoho jediného okamžiku, který se toho dne
odehrál. Byl vcelku krátký, ale mimořádně důležitý.
Chtěl bych se zastavit u manželského slibu.
Většina z nás manželský slib slyšela již mnohokrát a někteří by jej dokonce s malou nápovědou
dokázali říct zpaměti. Snoubenci se s jeho obsahem seznamují již při manželské přípravě a mají
tak možnost jej důkladně promyslet a zvážit.
Přesto, že jej ve svatební den v naprosté většině
případů skládají s upřímností a touhou po jeho
naplnění, až společně prožitá léta prověří, kolik
k tomu budou mít oba manželé sil, vůle a odhodlání. Formulace jako „milovat a ctít s nezlomnou
věrností“, „sdílet štěstí i neštěstí“, „žít v jednotě
a shodě“ vyslovené před mnoha svědky nejsou
jen nějakými romantickými výpověďmi, ale především velmi silnými závazky. Napadá mne, jestli by mnohá manželství nemohla být zachráněna
nebo naplněna větší porcí lásky a pohody, kdyby
manželé svůj svatební slib museli v den výročí
svatby povinně opakovat každý rok…
V Bibli se dočteme o mnoha slibech, které Bůh
lidem dal. Ale je v ní i mnoho výzev, aby lidé
naplňovali své sliby dané Bohu. Za všechny text
dvanáctého verše 76. žalmu:

ÚVODNÍK

Jaký slib jste dali?

„Učiňte slib a splňte jej Hospodinu, svému Bohu!
Všichni kolem něho ať přinesou poctu tomu, jenž
vzbuzuje bázeň.“
Složili jsme Bohu nějaký slib? Učinili jsme
vědomě nějaké rozhodnutí? Zavázali jsme se
k něčemu? Zazněla slova o odevzdání, lásce
a věrnosti v časech dobrých i zlých? Možná se to
neodehrálo nahlas a před mnoha svědky, ale jen
ve chvíli našeho tichého času s Bohem, možná
v situaci, kdy jsme silně pocítili, že nás Bůh má
rád, že nás volá k sobě nebo do služby na jeho
vinici. Slib daný Bohu je závazkem a Pán Bůh
je hoden toho, abychom jej naplňovali s plným
nasazením našich sil, vůle a odhodlání.
Přeji vám za celý tým Dětské misie hojnost
Božího pokoje pro období prázdnin a dovolených.
Zbyšek Šikula,
národní ředitel DM

Špetka humoru v podání dětí:
Maminka připravovala palačinky pro své syny, pětiletého Michala a tříletého Ondru. Kluci se začali
hádat o to, kdo dostane první palačinku. Maminka v tom vycítila příležitost pro výchovnou lekci
a řekla: „Když by tady seděl Ježíš, řekl by: ,Ať si můj bratr vezme první palačinku, já můžu počkat.‘ “
Nato se Michal otočil ke svému mladšímu bráškovi a řekl: „Ondro, budeš dělat Ježíše!“
Rodiče zaslechli, jak se malý chlapec u postýlky modlil: „Pane, jestli ze mne nemůžeš udělat hodnějšího kluka, netrap se tím. Já si to užívám i takový, jaký jsem.“
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OHLÉDNUTÍ

Moje malé ohlédnutí

4

Žalm 103, 1: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
celé nitro mé, jeho svatému jménu!“
Pokaždé, když se podívám z okna k horám a na
druhou stranu na Ostravsko, které leží před námi,
uvědomím si krásu přírody kolem nás. Bůh je tak
blízko a stále ke mně promlouvá!
Práce s dětmi mne provází snad celý život.
Toužila jsem být učitelkou a to se mi splnilo.
V době „normalizace“ to nebylo tak jednoduché,
k učení jsem se dostala oklikou. V týdnu jsem na
učilišti učila „mládež“ pracovat na textilních strojích, v nedělní škole pak malé děti o Ježíši Kristu.
Potom přišla svoboda a s ní i mnohem větší možnosti vyučovat děti o Pánu Bohu. K tomu nás vedli
a povzbuzovali naši učitelé a další, kterým záleželo
na jejich spasení. Za všechny chci vzpomenout na
mého učitele, strýčka Sama (Sama Dohertyho),
S. Kaczmarczyka a manžele Kováčovy. K těmto vzácným lidem řadím i mnohé další lidi, kteří
mne nasměrovali k tomuto krásnému úkolu. Mohla jsem být studentkou prvního Institutu Dětské
misie v České republice v roce 1993, absolvovala jsem mnoho konferencí a založila Klub dobré
naděje v našem bytě ve Frýdku-Místku. Ani se
nechce věřit, jak rychle to všechno uteklo a s tím
i má práce v Dětské misii na plný úvazek.
V týmu spolupracovníků jsem byla od roku
2004. Mnohé z vás jsem poznala na konferencích při prodeji literatury, na táborech, či jiných
setkáních s dětmi, v týmu dopisovatelů korespondenčních kurzů, na kurzech EVD 1 a EVD 2. Při
mnohých těchto aktivitách jsem z Boží milosti
křížem krážem procestovala celou republiku,
abych se setkala s mnohými učiteli dětí a pomohla
je připravit a povzbudit k založení dětských klubů!
Toto léto budu pomáhat na táborech či klubech na
sídlištích již v pozici dobrovolníka. Budu mít opět
příležitost setkat se s mnohými z vás, kteří podporujete DM a modlíte se za všechny děti v naší
republice.
Velmi si vážím všech, kteří mě finančně podporovali a stále vytrvale podporují tuto službu. Prosím, zachovejte i po mém odchodu svou podporu
misijní služby v naší krásné zemi. Dále budu koordinovat korespondenční kurzy a modlit se za to,

aby měly děti touhu poznávat i touto formou Pána
Ježíše. Je radost vidět bývalé táborníky a absolventy kurzů, jak přicházejí na naše místa. Je to
opravdu naléhavá prosba, aby Pán vypudil dělníky na svou žeň. Hospodin je blízko ke všem, kteří
k němu volají, ať jsou to děti nebo dospělí a může si
je použít pro svou slávu.
Děkuji i za všechny povzbuzující dopisy a emaily, které jsem od vás dostala. Všechna přání mě
hodně potěšila. Děkuji za podporu mého manžela
a synů, bez kterých bych tuto službu nemohla
dělat. Mám radost z vnučky Zorky a její sestřičky,
novorozené Aniky. Je to má další etapa ve službě,
být jim dobrou a moudrou babičkou. Věřím, dá-li
Pán Bůh, že se budeme i nadále vídat na akcích,
které jsem už zmiňovala a moc mne bude těšit i to,
co nového se podaří.
S přáním Božího pokoje Katka Moškořová
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V třetím květnovém týdnu se v maďarském
Balatonszárszó konala středoevropská konference pracovníků Dětské misie. Mezi zhruba 130
registrovanými účastníky nechyběla ani skupinka z České republiky. Tvořili ji Renáta a Zbyšek
Šikulovi s Verunkou, Olga a Petr Kohoutovi,
Katka a Karel Moškořovi, Daniel Fér a jeden
mladý muž z Třinecka, Adam Sabela.
Společný čas jsme trávili v příjemném prostředí konferenčního centra SOLI DEO GLORIA,
kde jsme byli také ubytováni. Program byl dobře složen a tak jsme měli každý den od úterý do
pátku přesně vymezený čas na modlitební chvilky, biblické slovo, semináře a chvile sdílení, při
kterých jsme slyšeli mnoho svědectví účastníků
z různých zemí.
My s Katkou jsme na konferenci prožívali
zvláštní chvíle. Jednak jsme se těšili na účastníky, které známe z minulých konferencí, ale zároveň jsme využili příležitosti sledovat dění kolem
v jiné roli - z pohledu nyní už „dobrovolných
pracovníků DM“. Náš statut se ale odchodem do
důchodu změnil jen z pohledu státu, ve službě
dětem nadále zůstáváme v plné zbroji.
Jsme vděčni Pánu Bohu za množství pracovníků v různých zemích. Z úst přednášejících jsme
mohli slyšet, jak úžasně se rozvíjí práce nejen ve
Střední Evropě, ale také po celém světě. Překvapila nás i početná skupinka dětí našich přátel ze
zahraničí, dopoledne byl připraven samostatný
program i pro ně. Jazyková bariéra mezi dětmi
a učiteli byla vyřešena jednoduše - organizovaly
se různé ruční práce a skupinkové aktivity, kde
stačilo ukázat rukama na činnost a záhy bylo
pochopeno, oč běží. My dospělí jsme přednášky mohli bez potíží vstřebávat díky tlumočení
našich slovenských bratří. Asi nikdo z nás by
nezvládl maďarštinu, která převládala hned po
angličtině, oficiálním jazyce celé konference.
A co jsme například mohli slyšet? Biblická
slova od ředitele pro Střední Evropu, Sebastiana
Edelmanna, evropského ředitele, Gerd-Waltera Buskiese a viceprezidenta pro mezinárodní
službu, Harryho Robinsona. Se zcela novým
typem služby nás seznámil evropský ředitel spo-
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lu s vedoucí oddělení vzdělávání Lindou Corry. „City Kids“ je vize a iniciativa, která si klade
za cíl zasáhnout evangeliem ta největší města
v našich zemích. Z vlastních zkušeností víme,
jak nelehký je to úkol. Zvláštní chvilky jsme prožívali s rumunskou sestrou Doinou při tématu
„Těžké otázky dnešních dětí“. Odlehčením pro
mnohé byla vystoupení ředitele oddělení multimedií CEF, Bogdana Bassary. Je znát, že nejen
v oblasti humoru má spousty genů po svém otci
Czesławovi.
Odpolední volné hodiny jsme mohli trávit
podle vlastního uvážení. Nepohrdli jsme ale
nabídkou organizátorů a jeli na společný výlet na
poloostrov Tihány. Z nedaleké vesnice lodí přes
úžinu Balatonu a pak vyhlídkovým vláčkem jsme
se dostali k prohlídce zajímavých míst. Těmi byl
např. Benediktinský klášter, Paprikový nebo
Levandulový dům. Počasí nám moc přálo a to ke
spokojenosti stačí.
Večerní chvíle jsme prožívali opět společně.
V prezentacích jsme viděli a slyšeli, jak se daří
rozvíjet práci mezi dětmi v různých koutech
Evropy.
Pracovníci Dětské misie se už aktivně podílejí na zvěstování evangelia dětem ve 192 zemích
světa. S každým rokem s vděčností sledujeme
vzrůstající počet zemí a vytrvale se modlíme za
to, aby byla naplněna dlouhodobá vize otevřít
službu DM ve všech 207 zemích světa do roku
2017!
Momentky ze setkání spolupracovníků DM
středoevropského regionu zaznamenal
Karel Moškoř
předseda Národní rady DM v ČR

ZPRÁVY Z KONFERENCE

Konference pracovníků DM v Maďarsku
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ZAHRANIČNÍ OKÉNKO

STAN - misijní projekt 2014 - 2015
Už v loňském podzimním vydání Zpravodaje
jsme vás krátce seznámili s misijním projektem
CEF na léta 2014 a 2015. Je to příležitost podpořit
zvěstování evangelia dětem v pěti středoasijských
zemích - Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu,
Turkmenistánu a Uzbekistánu. Koncovky názvů
všech těchto zemí daly název celému projektu.
Budeme vděčni za vaše modlitby, můžete provést sbírku ve svém sboru nebo na vašem letním táboře. Rádi vám na požádání poskytneme
podrobnější informace.

Děti ve Střední Asii
... jsou rychle rostoucí skupinou
Některé země, jako například Tádžikistán,
nyní mají velmi vysoké procento dětí a dospívajících. 37 % populace jsou děti do 15 let. Na ulicích
měst a vesnic je neustále slyšet veselý smích hrajících si dětí. Ve dvorech velkých bytových domů
si děti často hrají pozdě do noci na velmi špatně
vybavených hřištích.
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... jsou milovány Bohem
Tyto děti jsou milovány. Když Ježíš Kristus
přišel na naši zem a dokonal vykoupení lidstva,
zahrnul do svého plánu spásy také tyto děti.
Touží po tom, aby Ho poznávaly a začaly žít
šťastný život s Ním. Nicméně, Střední Asie je
jednou z oblastí na světě, kde je jen velmi málo
křesťanů, a tím také velmi málo lidí, kteří mohou
říct dětem o Boží lásce.
... nejsou zapomenuty
V posledních letech Bůh povolal několik
zdejších křesťanů, aby rozličnými způsoby řekli dětem o jeho lásce. S Dětskou misií v těchto zemích v současné době pracuje asi 30 lidí.
Hlásají evangelium dětem a mladým lidem.
Při naplňování tohoto velkého poslání velmi
často čelí mnohým nebezpečím a omezením.
V některých případech za tuto činnost dokonce musí zaplatit vysoké pokuty, nebo jsou posíláni do vězení. Navzdory těmto rizikům se tým
pracovníků neustále rozrůstá. V roce 2014 se
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... mají právo poznat Boha
Dětská misie může dětem nabídnout mnoho
různých způsobů, jak lépe poznat Boha. Velmi
populární jsou dětské a mládežnické tábory.
Každý rok tímto způsobem tráví svůj prázdninový čas tisíce dětí. Na táborech potkávají mnoho nových přátel a nadto se učí poznávat Pána
Ježíše Krista jako svého Spasitele a nejlepšího
přítele. Dalším způsobem, jak přivést děti blíže
k Bohu, jsou biblické korespondenční kurzy.
Vzhledem k tomu, že poštovní služby v těchto
zemích pracují velmi omezeně, naši spolupracovníci často nosí dopisy s lekcemi dětem osobně. To navíc způsobuje, že mají dlouhotrvající
kontakty s dětmi. Kluby dobré zprávy® a Prázdninové kluby® jsou dalšími možnostmi, jak se
může mnoho dětí učit velké pravdy o Bohu
a o jeho nepodmíněné lásce.
… slyšely o Bohu. Ale zdaleka ne všechny!
Chválíme Boha za děti, které měly možnost
poznat Boha. Přesto jsou tyto děti jen velmi
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malou skupinou v porovnání s miliony dalších,
které dosud o Pánu Ježíši neslyšely.
Jste ochotni nám pomoci přinést evangelium
některým z těchto nezasažených dětí?

Děti ve Střední Asii
• potřebují vaše modlitby. Jsme ochotni poslat
vám více informací o jejich potřebách a různých
výzvách v těchto regionech, které vám pomohou modlit se konkrétněji.
• potřebují vaši finanční pomoc. Uvažujete o tom,
že byste podpořili Dětskou misii pracující s dětmi ve Střední Asii?
• potřebují lidi, kteří by jim mohli vyprávět o lásce pravého Boha. Neuvažujete o tom, že byste
se v souvislosti s potřebami Střední Asie začali
modlit o Boží plán pro váš život?
Pokud je kterákoli vaše odpověď na výše uvedené otázky kladná, spojte se s námi prostřednictvím
kontaktů uvedených na zadní straně Zpravodaje.
Děkujeme vám.
S přáním požehnaných letních dnů
Tým DM v ČR

ZAHRANIČNÍ OKÉNKO

k národním týmům připojilo šest nových pracovníků.
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PRO UČITELE

Nápady pro interaktivní vyučování
Otázka
Co víte o …? Kdo to byl/a/o? Jak se cítil? Proč
to udělal? Co bys udělal ty? Co znamená …?
Atd.
Mapa
Ukažte místa z příběhu na mapě.
Rozhovor
Připravte předem rozhovor s některou důležitou postavou z příběhu – napište otázky
i odpovědi. Dítě nebo vedoucí potom zahrají
rozhovor místo toho, abyste příběh vyprávěli
vy.
Drama
Nechte všechny děti společně zahrát krátkou
scénu z příběhu. Např. pochodující vojáky,
podávání cihel na stavbu věže, lámání chleba…
Scénka
Připravte předem s vedoucími, nebo staršími
dětmi scénku z příběhu.
Doplnění pomůcky
Nechte děti doplnit názorné pomůcky, které
máte, např. nakreslit cestu na mapu; přilepit
lístečky s názvy Boží zbroje; přilepit smutného/veselého smajlíka k postavám, podle toho,
jak se rozhodly; dokreslit/dolepit zástupy
lidí…
Vykřiknout význam slova
Pokud se v příběhu nachází důležité slovo,
nechte děti vykřiknout jeho význam pokaždé,
když ho vyslovíte. Např. milost, spasení, Abraham…
Zakreslovat postup
Pokud je v příběhu cestování, nebo jiný druh
postupu, který lze graficky znázornit, děti jej
mohou zakreslovat na tabuli. Nakreslete na
tabuli cestu a pokaždé, když dojde k důležitému posunu, vyberete dítě, které postavu překreslí (nebo posune její obrázek). Např. Abram
na cestě z Ur, vyvedení z Egypta, rozsévač…
Odpověď přesunem
Položte otázku, na kterou lze odpovědět ano
– ne. Děti odpoví tím, že přejdou na jednu
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nebo druhou stranu místnosti. Např. Kdo si
myslí, že to bylo správné rozhodnutí, odejde
k oknu…
Ukažte pocity
Pokud mluvíte o nějaké emocionálně silné
situaci, nechte děti vyjádřit pocity, které prožívala postava v příběhu výrazem ve tváři nebo
celkovým postojem.
Přesvědčte ho
Když se postava v příběhu chystá udělat špatné
rozhodnutí, řekněte dětem, ať se ji pokusí přesvědčit, aby se rozhodla správně. Ve dvojicích
mohou sbírat nápady, a potom ho společně
zkusíte přesvědčit. Dětem to pomůže pochopit, proč bylo rozhodnutí špatné. Např. Adam
si chce vzít ovoce od Evy, Ezau chce prodat
prvorozenství, Petr zapírá Ježíše…
Přesvědčte ho 2
Situaci lze také obrátit, pokud postava dělá
správné, ale těžko pochopitelné rozhodnutí.
Nechte děti přesvědčovat ho, proč by se měl
rozhodnout špatně. Dětem to pomůže pochopit, jakému tlaku postava čelila. Např. Abraham jde obětovat Izáka, Ježíš odmítá Satanovy
návrhy…
Podržte seznam
Jestliže se v příběhu vyskytuje nějaký seznam
důležitých věcí, napište (nakreslete) je předem na samostatné papíry. Potom v příběhu pozvěte děti jedno po druhém dopředu
a nechte je držet položky seznamu. Např.
věci, které nesl Abraham, když šel obětovat
Izáka – oběť chyběla; Saul si přes Boží zákaz
odnáší kořist; …
Počítejte společně.
Když je v příběhu důležitý počet, připravte si
obrázky a společně s dětmi počítejte. Např. pět
chlebů a dvě ryby, 99 ovcí místo 100 (po desítkách a pak samostatně), zvířata do archy, 30
stříbrných…
Hluk a ticho
Pokud se v příběhu nachází důležitý kontrast
mezi hlukem a ztišením, nechte to děti zahrát.
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PRO UČITELE
Např. válečný křik a ticho když vystoupil Goliáš, utišení bouře … Pomůže to také děti ztišit,
protože to bude součást hry.
Sáhni si na materiál
Můžete do vyučování přinést kousek materiálu, který je v lekci důležitý a nechat jej dětem
kolovat, ať si každý sáhne. Např. cihla ze stavby, kámen při kamenování, potomstvo jako
písek, semena rozsévače, barevný oblek Josefa
… Dětem to pomůže zapamatovat si lekci.
Ochutnej
Pokud je to možné, přineste kousek jídla, o kterém se mluví v příběhu, a nechte jej
ochutnat, když o tomto jídle budete vyprávět.
Např. nekvašený chleba, ryba, voda ze studny…
Porovnej se s postavou
Pokud se v příběhu nachází nějaký aspekt,
který lze vyjádřit měřítkem, můžete nechat
děti porovnat se. Nakreslete měřítko na tabuli
a nechte děti čárou označit, kde se nacházejí.
Poté výsledky porovnejte s postavou v příběhu. Např. někdo je malý/velký, důležitý, slavný,
bohatý/chudý, svatý…
Jednoduchá loutka
Vystřihněte jednoduchou postavu z papíru
a nalepte ji na roličku od toaletního papíru.
Nechte děti část příběhu zahrát touto loutkou. Např. spuštění Josefa do studny, šplhání
Zachea na strom, spuštění nemocného skrz
střechu…
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Hlasování
Když se v příběhu větší skupina lidí rozhoduje, můžete nechat děti hlasovat o výsledku,
jako by ony byly součástí skupiny. Např. Izrael
se rozhoduje, komu bude sloužit; Pilát se ptá,
koho má propustit; David se rozhoduje, jestli
jít do bitvy…
Zalepené obálky
Pro zdůraznění některých klíčových slov je
můžete předem napsat na lístečky a zalepit do
neprůhledné obálky. Obálky předem rozdejte
a ve správný moment pozvěte dítě dopředu, ať
obálku rozlepí a přečte. Např. pokání, obrácení a hřích; vlastnosti Boha, které se projevily
v lekci…
Kolikrát?
Kdykoli se v příběhu opakuje nějaké jednání, nebo situace, můžete dát dětem za úkol je
počítat. Kdykoli zmíníte novou, děti zavolají
celkový počet. Např. špatná rozhodnutí Samsona; Boží pomoc, nebo požehnání…
Co je důležitější?
Pokud se v příběhu nachází důležité dilema, můžete použít děti jako měřítko. Pozvěte
vybrané děti dopředu, kde si lehnou. Kdykoli
řeknete vy nebo děti důvod, proč je jedna z věcí
důležitá, dítě, které představuje tuto věc, se
zvýší (sedne si, klekne, stoupne, zvedne ruce,
stoupne na židli). Např. peníze, nebo následování Ježíše; jídlo, nebo prvorozenství…
Zpracoval Daniel Fér
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LIBERECKO

KUNRATICE – země táborům zaslíbená!
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Na Českolipsku, 5 km od Cvikova v malé vesničce Kunratice žije již mnoho desetiletí rodina
Němcových. Tito farmáři a vzorní křesťané hospodaří na soukromém pozemku s několika obytnými budovami, stodolou a chlévem na samém
kraji vesničky. Úžasné panorama hor z Kovářského vrchu a zapadající slunce nad vrchem Klíč
bych přál vidět opravdu každému. Ráno vás budí
bučení kravky a sotva vyjdete na vzduch, nos
vám příjemně pohladí vůně pokosené trávy nebo
prosychajícího sena. To místo má ono pověstné
„genius loci“.
Farma Němcových se každý rok na celou dobu
prázdnin stává táborovou základnou pro řadu
dětských táborů různých církví. Křesťanské tábory zde mají dlouho tradici, konaly se zde v utajení už za dob totalitního režimu. Já sám jsem
jel do Kunratic poprvé jako vedoucí v roce 1992
a potom s manželkou Olgou ještě mnohokrát.
Na jednom z našich táborů přijal Pána Ježíše do
svého srdce náš syn David. Byly mu tehdy 4 roky.
V těchto dnech se s Olgou zabýváme přípravou letních programů, evangelizací a táborů. Je
to pro nás velká radost, že letošní tábor jako učitelé Dětské misie strávíme znovu v Kunraticích!
Do týmu nás pozvali mladí vedoucí dorostu
z libereckého sboru Církve bratrské.
Bylo úžasné pozorovat Boží požehnání a Jeho
vedení již na samém počátku příprav. Tým libereckých vedoucích řešil problém s nevyhovující
základnou - a my jsme jim mohli nabídnout nám
známou kunratickou farmu. Stačil jediný telefo-

nát a vedoucí nám potvrdila přesně ten termín,
který jsme chtěli! Bůh je dobrý! Hlavní vedoucí
Honza měl starost, jak dopadnou letošní duchovní programy a kdo je povede. Byl velmi povzbuzený naší nabídkou, že převezmeme s Olgou
vyučování duchovních lekcí na celém táboře!
Milým překvapením byla návštěva Kunratic, kde jsme s většinou týmu strávili celý den.
Základna i terén velmi dobře vyhovují zvolenému tématu „HOBIT“. Cesta podél potoka lemovaná jeskyněmi, která končí u zátoky a „Skály smrti“, a zejména skalní město u rybníků
v Mařeničkách, to budou skvělé kulisy pro dětské
hry a putování.
V současné době máme, díky Bohu, dostatek
dětí i vedoucích a také další potřebné pracovníky. Ale v duchovním boji není prostor pro
nějaké bezstarostné sebeuspokojení. Staří křesťané říkali: „Bez Božího požehnání marné lidské
namáhání!“ Naléhavě vás prosíme, milí čtenáři
Zpravodaje, o přímluvné modlitby za zbývající
přípravy i průběh samotného tábora. Naší aktuální modlitební potřebou je např. dokončení
práce na duchovním vyučování a verších k zapamatování. Modlete se také za to, aby Duch svatý
otevřel srdce dětí pro evangelium, za bezpečnost
dětí, za příhodné počasí… Tábor se bude konat
4. 7. - 14. 7. 2015.
Přejeme Vám, milí přátelé, požehnané léto
s hojností radosti při odpočinku nebo při práci
pro Pána. Z Liberecka vás srdečně zdraví
Petr a Olga Kohoutovi, oblastní pracovníci DM
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V polovině června byl v rumunském Sibiu zahájen Institut Dětské misie. V tomto roce je to kompletní kurz v trvání tří měsíců. Na druhou polovinu
kurzu pojede několik studentů z České a Slovenské
republiky, kteří v loňském roce absolvovali první
polovinu.
Mezi studenty, kteří se přihlásili na celý tříměsíční kurz je i jeden student z České republiky, Adam
Sabela. Před odjezdem jsme mu položili několik
otázek.
Adame, mohl by ses čtenářům Zpravodaje na
úvod krátce představit?
Pocházím ze Slezska, ale posledních pár let jsem
žil v Praze, kde jsem po studiích architektury začal
pracovat v malém ateliéru. Po dvou letech praxe
jsem odjel na dobrovolnou službu do Tanzanie. Třinecký sbor SCEAV je mým domácím sborem, ale
během let v Praze se mým adoptivním stal sbor Bratrské jednoty baptistů na Vinohradech. Je mi 29 let.
Co tě vedlo k tomu, že ses přihlásil na Institut
DM?
Devět měsíců v Africe mi pomohlo utřídit si
věci a nějak čistěji vidět, kam směřovat. Velmi silně
vnímám, že je teď čas věnovat se dětem a mladým
lidem. Službu, kterou jsem dělal ve svém volném
čase, bych chtěl proměnit na hlavní činnost. Podle
informací a doporučení mi Institut Dětské misie
přijde jako skvělá volba pro přípravu pro tuto službu.
Zmínil jsi svůj pobyt v Africe. Můžeš o této
zkušenosti říct něco víc?
V červenci 2014 jsem vyjel na dobrovolnou služ-
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bu v rámci projektu INVYT pořádaným Slezskou
diakonií ve spolupráci s Farním sborem SCEAV
v Třinci a tanzanským partnerem LEA School.
Jedná se o dobrovolnictví ve zmíněné mateřské
a základní škole LEA v městě Dongobesh v Tanzanii. Škola je internátní, takže více než 200 dětí bydlí během školního roku v hostelu, což činí službu
velmi intenzivní. Součástí dobrovolnictví byla také
práce v místní komunitě. Devět měsíců intenzivní
práce s dětmi v cizím prostředí mě přesvědčila, že
služba dětem má velký smysl.
Už jsi zmínil, že tě tvá „africká“ zkušenost hodně ovlivnila. Dá se to nějak krátce popsat?
Shrnout devět měsíců do jediné odpovědi je velmi těžké, podnětů byly spousty, ale s postupem času
je zřetelněji vidět důležité věci. Jak jsem již zmínil,
přesvědčilo mě to zejména o tom, že služba dětem
a mladým lidem má velký smysl, nejen obecně řečeno, ale i konkrétně pro můj život. Rád bych se do
Tanzanie ještě vrátil, ale díky Dětské misii jsem si
uvědomil, že potřeba u nás doma v České republice
je stejně důležitá. Ztotožňuji se s citátem: „Duchovní chudoba západu mnohonásobně převyšuje materiální chudobu východu“.
Máš i jiné zkušenosti z práce s dětmi?
Už jako teenager jsem učil na nedělní besídce
v Gutech, kterou doprovázely každoroční prázdninové pobyty. Na vysoké škole jsem se zapojil do
organizačních týmu englishcampů pro děti a mládež. Ve spolupráci s několika přáteli a Bunkr o.p.s.
jsem se podílel na organizací letních a velikonočních pobytů pro ostravský dětský domov.
Máš před odjezdem na Institut nějaká očekávání?
Především doufám, že se toho mnoho naučím o práci s dětmi a načerpám spoustu podnětů
a informací pro praxi. Doufám, že mě studium ujistí v mém dočasném přesvědčení věnovat se naplno
službě dětem. Těším se na zajímavé lidi z různých
zemí, na rozhovory s nimi a na Rumunsko. Je pro
mě výzvou, že na první polovinu institutu jedu sám
a neznám jediného studenta. V neposlední řadě
doufám, že to bude čas intenzivněji zaměřený na
Boží slovo a modlitbu a že to bude duchovně občerstvující čas.

INSTITUT DM

Představujeme studenta Institutu DM

11

LITERATURA

Vyučování dětí ve školním roce 2015/2016
6 -11 let
Kompletní cyklus bude
k dispozici od 1. srpna 2015 !
Cyklus pro nový školní rok je kombinací starozákonních, novozákonních, misijních a sezónních
lekcí doplněných o další materiály, které můžete
kreativně použít pro zpestření vyučování.

PATRIARCHOVÉ
Obrazová kniha nebo flanelograf s textem
(5 lekcí o hrdinech Starého zákona: Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi).

POČÁTKY – obrazová kniha nebo flanelograf
s textem (5 lekcí o stvoření, hříchu, Kainovi
a Ábelovi, Henochovi a Noemu).

Nové ilustrace

Doplňující materiály:
• Patriarchové (omalovánky)

Nové ilustrace
Doplňující materiály:
• Od stvoření po Jákoba (kvízy)
• Stvoření světa (omalovánky)
• Je velký náš Bůh (znázorněná píseň)
• Podivuhodná kniha 1 – Úžasný Bůh
(denní ztišení pro děti)
POZNEJ AUTORA – obrazová kniha s textem
(5 lekcí o osobě a díle Ducha Svatého).
Doplňující materiály:
• Pán Bůh Otec (znázorněná píseň)
• Podivuhodná kniha 3 – Silný v Bohu
(denní ztišení pro děti)
ŽIVOT KRISTA 2. díl
Obrazová kniha nebo flanelograf s textem
(6 lekcí o divech a zázracích Ježíše Krista).
Doplňující materiály:
• Ježíš (kvízy)
• Ježíš (omalovánky)
• Ježíši Kriste, pastýři náš (znázorněná píseň)
• Podivuhodná kniha 1 – Úžasný Bůh (denní
ztišení pro děti)
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MADUGU
Obrazová kniha s textem (misijní příběh z Nigérie, jehož součástí je i Kniha beze slov)
Doplňující materiály:
• Podivuhodná kniha 2 – Mluv o Bohu (denní
ztišení pro děti)
• Barevná píseň (znázorněná píseň o Knize
beze slov)
• Knížka beze slov, skládačka evangelia nebo
srdíčko KBS
VÁNOCE / VELIKONOCE
Dle aktuální nabídky (sledujte webové stránky
Dětské misie).
CO BY MĚLO VĚDĚT KAŽDÉ DÍTĚ
Obrazová kniha a text (pro vyučování začínající již v září).

Předškoláci

Předškoláci

Sady jsou připravovány především pro děti
ve věku 4-6 let. Lekci můžete vyučovat celou
a na příštím setkání znovu zopakovat s přidáním jiné aktivity. Můžete rovněž vyučovat po
částech (jedna lekce je rozdělena na 2-3 části)
s vybranou aktivitou. Takto pak můžete vyučovat i děti ve věku 3-4 let. Jedna sada obsahuje
vždy 6 lekcí s krátkým biblickým vyučováním
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Malé děti mohou poznat
Boha skrze stvoření
Sada určená k vyučování o Božím stvořitelském díle.

Př

ipravujeme
Malé děti mohou poznat
Boha skrze Syna
Sada určená k vyučování o Ježíši v období
vánoc.

Nápady pro učitele
Abecední hledání
Pro děti ve věku 9-12 let, pro 6 a více hráčů
Děti se baví, zároveň se učí a opakují biblická
fakta.
Z tvrdého papíru vystřihněte čtverečky o délce
strany cca 2,5 cm. Čtverečků si připravte tolik,
abyste do každého z nich mohli napsat jedno písmeno abecedy a vytvořit dvě celé abecedy. Čtverečky obsahující samohlásky vyrobte několikrát.
Čtverečky s písmenky abecedy dejte na hromádku doprostřed stolu nebo na koberec na zem.
Shromážděte několik děti kolem hromádky písmen. Položte biblickou otázku, na kterou je možné odpovědět jedním slovem. Pak hru odstartujte. Děti mají za úkol probírat se písmeny a najít ta
písmena, z nichž poskládají správnou odpověď.
Vítězí hráč, který jako první z písmenek poskládá
správnou odpověď.
Pak vraťte čtverečky na hromádku a shromážděte kolem ní další skupinku děti.
Vítěz z jednotlivých kol pokračuje ve hře,
dokud se mu daří kola vyhrávat. Sledujte, které
z dětí vydrží ve hře nejdelší dobu.
Ujistěte se, že na vaše otázky nelze odpovědět
jednoduchým „ano“, „ne“ a existuje na ně jednoslovná odpověď.
Příklad:
V kterém městě se narodil Pán Ježíš? Odpověď:
Betlém
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Malé děti mohou poznat
Boha skrze Spasitele
Sada určená k vyučování o Ježíši v období
velikonoc
Malé děti mohou poznat
Boha skrze Jeho sliby
Sada určená k vyučování o Božích slibech
daných hrdinům Starého zákona: Noe, Abrahám a Sára, Izák a David.

PRO UČITELE

včetně barevných obrázků, mnohých doplňkových aktivit (návrhy písní, nápady na ruční
práce, hry atd.) a přehledy vyučovacích hodin.

http://obchod.detskamisie.cz
Metoda učení verše
– „Napiš verš“
Vyzvěte děti, aby verš napsaly např. na tabuli
opačnou rukou (praváci levou a naopak). Půjde
jim to asi pomalu a nebude to nijak úhledné.
Nejsme dokonalí, ale Pán Bůh ve své milosti přikrývá naše nedostatky.

Metoda učení verše
– „Stříhej a lep“
Poté, co verš vysvětlíte a naučíte, rozdejte
dětem do skupinek noviny. Děti budou vystřihovat písmena, tvořit z nich jednotlivá slova verše
a lepit je na papír ve správném pořadí.

Domácí modelína
– Pán Bůh jako hrnčíř
V odměrce smíchejte:
300 ml vody
150 g hl. mouky
75 g soli
2 lžíce octa
1lžíce oleje
potravinářské barvivo (do zelené přidejte žlutou, barva je rozhodně hezčí)
může se přidat asi 5 kapek vonné esence (překryje se tím zápach octa)
Důležité upozornění:
Pracujte pouze na nezničené teflonové pánvi. Vaříte v podstatě hustou „kaši“, musíte stále
míchat. Nedejte se odradit tím, že se tvoří hrudky.

13

PŘIPRAVUJEME / ZA CO SE MODLIT

Termíny akcí a modlitební náměty
Můžete se modlit za prázdninovou službu
DM a setkání s učiteli, které připravujeme
na podzim. Uvádíme alespoň některé
akce z těch, které jsou před námi:
Children´s Ministry Leadership Course
(Institut DM)
14. 6. – 4. 9. 2015
Centrum Dětské misie (AMEC)
v rumunském Sibiu
Tábor Dětské misie v Beskydech
12. - 18. 7. 2015
Chata Lípa v Oldřichovicích
Tábor je určen pro děti a dorost (7-18 let).

Pětidenní a třídenní kluby
Příbor, Frýdek-Místek, Jablonec nad
Nisou, Nové Město pod Smrkem a další
místa
Kurz EVD 1 v Příboře
Centrum Dětské misie,
Jičínská 549, 742 58 Příbor
9. - 11. 10., 23. - 25. 10. 2015
(6 vyučovacích dnů)
Informace: cermak@detskamisie.cz

Tábor K-klubu v jižních Čechách
13. - 17. 7. 2015
Pořádá DM ve spolupráci
se sborem CB v Husinci
Tábor v severních Čechách
4. – 14. 7. 2015
Kunratice u Cvikova
Pořádá DM ve spolupráci
se sborem CB v Liberci
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Konference pro pracovníky s dětmi
Sobota 7. 11. 2015 v 9:00
Modlitebna CB v Praze, Soukenická 15

červen 2015

Děkujeme všem vám, kteří nás věrně podporujete. V případě, že jste finančně podporovali Katku Moškořovou, kterou od května začal podporovat český stát  (viz strana 4),
a chtěli byste svou finanční podporu Dětské misie zachovat, můžete si vybrat některého z dalších pracovníků a pomocí variabilního symbolu směrovat vaše dary adresně na
jeho službu. Děkujeme vám.

PODPOŘTE NÁS

Společně s Vámi ve službě dětem
Poděkování

Prosíme všechny nové dárce, aby nám při prvním daru nebo kdykoli později sdělili své
jméno a adresu. To nám umožní být s vámi v kontaktu, posílat zprávy o naší službě a na
počátku nového kalendářního roku poslat souhrnné potvrzení o zaslaných darech. Kontaktní informace můžete uvést v bankovním příkaze do kolonky „Zpráva pro příjemce“,
nebo je můžete poslat na e-mailovou adresu: sikulova@detskamisie.cz. Usnadníte nám
práci.

Koho z pracovníků DM můžete podpořit?
Jména pracovníků DM:

Variabilní symboly (VS uvádějte při vašich platbách)

Zbyšek a Renáta Šikulovi

6714

Petr a Olga Kohoutovi

5915

Ľubomír a Martina Čermákovi

8413

Daniel Fér

8817

Podpora misijního projektu
Pokud byste chtěli finančním darem podpořit Misijní projekt „STAN“ (viz strana 6 a 7),
uveďte variabilní symbol „1415“.

Podpora studentů Institutu DM
Pokud byste chtěli finančním darem podpořit studenty Institutu DM v Sibiu, uveďte
variabilní symbol „2014“. V poznámce můžete uvést jméno studenta. Pokud tak neučiníte, rozdělíme váš dar rovnoměrně mezi všechny studenty. Děkujeme.

Podporu, prosím, zasílejte pouze na účet u Fio banky:
2000160468/2010. DĚKUJEME!
Jakub
Smyček
„Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.“ (Př 11,
25)

červen 2015
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