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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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Příklad z fyziky
Když rozsvítíme žárovku v temném velkém
prostoru, její rozptýlené světlo nám umožní dobře se orientovat, ale číst ve světle této žárovky by
nám pravděpodobně činilo jisté problémy. Divadelní reflektor dokáže nasměrovat úzký proud
světla na jednu část scény, ale udělá to tak intenzivně, ostře a důkladně, že i diváci v zadních řadách mohou vidět drobné změny v mimice hercovy tváře. Laser soustředí světelnou energii do
tak úzkého prostoru, že je schopen propálit otvor
v tvrdém materiálu.
Žijeme v době, která nám nabízí nepřeberné
množství možností trávení našeho času. Mnohé
z nich jsou dobré a užitečné. Mohlo by se zdát,
že k prožití plného a bohatého života je dobré
toho hodně stihnout, svůj čas a síly nasměrovat
do mnoha různých aktivit. Jak často jsme toho
svědky zvláště u lidí, kteří jsou zdraví a materiálně dobře zajištění.
Lidé, kteří chtějí být efektivní, dosáhnout dobrých výsledků a cílů, musí být schopni se oprostit
od mnoha věcí, které tříští jejich síly a rozptylují jejich pozornost. A ti, kteří chtějí zažít něco
opravdu velkého a zásadního, se bezpochyby
musí intenzivně soustředit pouze na několik
málo věcí nebo si dokonce zvolit jen jedinou.
Příklad Pána Ježíše
Pán Ježíš si při svém pozemském putování
plně uvědomoval svůj úkol a dokázal jej stručně
a jasně formulovat:
„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil,
co zahynulo.“ (L 19,10)
A nejen to. Věděl, že jeho mise má být soustředěna jen na jednu malou součást tehdejšího
světa, i když v širším Božím plánu šlo o záchranu
všech lidí:
„Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu
izraelského.“ (Mt 15, 24)
Úkol, který mu Otec svěřil, byl tak zásadní
a naléhavý, že se Ježíš nenechal odvést stranou,
i když měl bezpočet jiných příležitostí k uplatnění svého vlivu a moci.
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Zaměř svou pozornost

Příklad apoštola Pavla
Také apoštol Pavel si byl vědom toho, jaké
nebezpečí může číhat na věřící lidi, když svou
pozornost nezaměří na věci, na kterých opravdu
záleží:
„A za to se modlím, aby se vaše láska ještě
víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží,
a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste
k slávě a chvále Boží.“ (Fp 1, 9-11)
Příklad z Rumunska
Na počátku září jsme v rumunském Sibiu předali dvaceti osmi studentům z deseti zemí diplomy, které stvrzovaly úspěšné dokončení Institutu
Dětské misie. Uvědomil jsem si, že to jsou lidé,
kteří se rozhodli vzdát se na tři měsíce svého
života mnohých jiných aktivit, odjet ze svého
domácího prostředí, trávit čas nad Božím slovem
a soustředit se na studium. Museli se oddělit od
své rodiny, sboru a museli oželet mnoho prázdninových aktivit - dovolenou, tábory, křesťanské
festivaly a mnoho dalších věcí. Přesto se rozhodli, že pojedou a že se kvůli přípravě na svou službu Bohu všeho toho vzdají.
Přeji vám, milí čtenáři Zpravodaje, abyste
posíleni těmito příklady hledali, nalézali a uskutečňovali poslání, které vám Bůh na této zemi
svěřil.
Zbyšek Šikula
Národní ředitel DM v ČR
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Materiály Dětské misie v akci
Jedna z oblastí služby Dětské misie, která nám
přináší radost i mírné vzrušení, je příprava a distribuce materiálů pro děti a učitele. Radost pramení zejména z nových titulů, protože dobře víme,
jak netrpělivě na ně čekají rodiče a učitelé, kteří
naše materiály pravidelně používají. Vzrušení
nastává tehdy, když si naše materiály někdo konkrétní odnáší např. ze stánku na konferenci, nebo
když podáváme balík s materiály na přepážce
pošty. Pramení z toho, že často nevíme, kdo a jak
tyto materiály použije, kolik dětí bude naslouchat,
zda to bude ve sboru nebo při nějaké misijní aktivitě. Čas od času dostaneme zpětnou vazbu nebo
poděkování a my se chceme v tomto čísle Zpravodaje o dva takové ohlasy podělit. Snad mohou být
inspirací i pro vás.
Ořechová párty
Pěkně teplé léto asi nejednoho vyhnalo k vodě,
mě taky. Abych jen neležela, chystala jsem nový
školní rok pro děti v našem malém společenství na
Roubanině. Měla jsem radost z nových materiálů,
které mi přišly z Dětské misie. Když jsem je procházela, rojily se mi v hlavě tisíce nápadů. Jeden
z nich měl brzy spatřit světlo světa.
Ořechovou párty, kterou jsem chystala pro děti
ze sboru, jsem se rozhodla udělat pro děti z naší
ulice. Naše ulice je na dnešní poměry zcela nestandardní. Pobíhá, jezdí, bruslí a různě jinak se pohybuje na ní kolem 20 dětí. Když to jde, jsou pořád
venku. Největší smutek je, když někdo jede pryč,
třeba na výlet. Tehdy se nermoutí jen ti, co zůsta-
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nou doma, ale i ti, kteří jedou, protože nemůžou
být spolu. Na základce mají děti zastoupení téměř
v každém ročníku. Vždy, když tu kupu capartů
vidím venku, mimovolně se usmívám. Vím, ne
každý z dospěláků to má tak jako já...
Tedy, roznesli jsme pozvánky a začaly přípravy.
Louskaly se ořechy, následně jsme je naplnili bonbóny a slepili, peklo se a promýšlely hry. Pak přišel
den D. Před čtvrtou hodinou se pomalu začaly na
naši zahradu nezvykle nesměle trousit děti. Každé něco položilo na studnu, ze které jsme si udělali stůl. Soused právě vedle rámusil se sekačkou.
Začali jsme. Přivítání, představení, seznámení
s programem... Děti byly tiše, zpozorněl i pan soused a přestal sekat. Při první hře všechny nejistoty
opadly a děti se vložily cele do hry, tak jak to umí
jenom ony. Po hrách napjatě poslouchaly příběh
a pak každý dostal ořech s jednoduchým příkazem: „Rozlousknout!“ Tohle bylo opravdu prima,
protože ten obsah nikdo nečekal. Nakonec jsme
s dětmi volně povídali, a když už se blížila sedmá
hodina, nikomu se nechtělo domů. Druhý den
však začínala škola. Slíbili jsme si, že znovu něco
podobného uděláme.
Mária Kubenová, CASD Boskovice
Zprávy z Nové Paky
Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace je činorodý.
Provozuje Mateřské centrum Studánka, MŠ a ZŠ
Brána (kde pracuji jako učitelka MŠ), pražírnu
kávy, stánek s občerstvením, prodejnu Unitas
s oblečením z druhé ruky, jako nájemce pracuje na
obnově provozu secesní budovy bývalého hotelu
Centrál v centru města.
Mateřské centrum ve spolupráci s MŠ každoročně pořádá Mikulášskou slavnost. Je to příležitost
pozvat známé a přátele s celou rodinou. Tradičně
zdobíme perníčky, podáváme čerstvě praženou
kávu a po příchodu Mikuláše s andělem (s čerty se
nekamarádíme) je i prostor na popovídání.
Spolu s manželem sloužíme v nedělní besídce. V listopadu loňského roku jsme se účastnili
pražské konference Dětské misie na téma „Útok na
naše děti“ a tam jsme zakoupili mnohé materiály
a knížky pro naše tři děti. Jeden z titulů, který jsme
pořídili a následně použili, byla pěkně zpracovaná
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lekce s nápaditým podobenstvím „Vánoce slavíme
kvůli kamenům“. V kapitole Spasitel světa, kterou
jsem použila na závěr, je poselství o Pánu Ježíši,
který může změnit srdce každého člověka, protože
přišel lidi zachránit od kamenného srdce.
Použili jsme i další materiály. V rámci vánoční
slavnosti pro rodiče a příbuzné MŠ a ZŠ školkové děti natrénovaly píseň „Na obloze visí mrak“
a na velikonočním sborovém velkopátečním
shromáždění jsem použila jako „předmluvu“ před
kázáním lekci „Paní Bílá“ s biblickým veršem
Ř 5, 8: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím,
že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ Jedna holčička z naší školy byla tímto silným
podobenstvím dojata k pláči a i mně samotné se
chvílemi dojetím chvěl hlas.
Děkuji Bohu za dary, které dává tělu, aby jeden
psal, jiný kreslil, další mluvil a nádherný Bůh dal
vzrůst.
Neztrácejte, prosím, odvahu a v Kristově lásce
vám přeji smělost zabírat naši zemi pro Boží království, protože „…vy jste vyvoleni samým Bohem
jako kněží Krále, jste svatí a čistí, jste jeho vlastní
lid. To vše pro to, abyste svědčili druhým o tom,
který vás povolal ze tmy do svého úžasného světla“
(1 Pt 2, 9 – Slovo na cestu).
S vděčností
Petra Merhulíková, JB Nová Paka
zsbrana.webnode.cz, www.novopackaprazirna.cz
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PRO UČITELE

Nápady na interaktivní vyučování II
Krátká videa / promítané prezentace /
využití audiovizuální techniky
Při promítání lze nechat děti, aby posunovaly
obrázky, zastavovaly videa před diskusí o tom, co
vidí/slyší…
Tma a světlo
Přesun s dětmi do místnosti se šerem/tmou
(WC, sklad…) je už sám o sobě dost interaktivní. Lze využít při povídání o stvoření (světla),
útroby velké ryby, vnitřek domu (např. kde Ježíš
vyučoval), jeskyně (kde se David schoval před
Saulem), jáma lvová…
Megamaňásek
Může být vyrobený např. z dekami vycpané pracovní kombinézy s míčem místo hlavy.
Megamaňásek dobře nahradí děti v jakékoli
nebezpečné aktivitě – vlečení, ošetřování, kamenování, balení mrtvého do pláten.

Poté, co jsme v minulém čísle otiskli nápady
na interaktivní vyučování našeho spolupracovníka, Daniele Féra, ozval se nám s dalšími nápady
Pavel Wittner, misijní pracovník ECM v Plzni.
Děkujeme za ně a rádi je uveřejňujeme.
Hledání předmětů
Před programem schovejte, pak nechte děti
nalézt předměty, které souvisejí s vyučovaným
příběhem (plyšová zvířátka do archy, klasy u Rút,
ovečky ze stáda z podobenství, obrázky prasat
u Marnotratného syna).
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Pexeso
Pravdy nebo obrázky z příběhu můžete rozkreslit / rozepsat na dvojice / trojice tvrdých kartiček.
Kimova hra
Dobře posílí paměť a je vhodná také k zopakování příběhu. Šátkem zakryté předměty odkryjete na několik vteřin podle počtu předmětů
a věkové kategorie dětí. Potom děti píší nebo
kreslí ty předměty, které si zapamatovaly. Z lekce
o milosrdném Samařanu to může být např.: plyšový oslík, obvaz, hůl, domek, měšec, bible kněze, svazek klíčů levity, desinfekce, hodinky apod.

Zapojte čichový orgán
Ten má údajně hlubší paměťovou stopu než
chuťový nebo hmatový orgán. Můžete použít
zkažené maso (Jonáš ve velké rybě), různé „stvořené“ věci (skořice, citron, květina), parfémy (Ester, jakákoli svatba).

Třídění obrázků nebo předmětů
Nechte děti roztřídit předměty/obrázky podle
toho, zda patří do příběhu nebo ne (např: čistá x
nečistá zvířata, židé x pohané, děti x dospělí, ovce
x kozlové, muži x ženy).

Kostičky JENGA/TIMBERR
Dřevěné kostky jsou výborné ke stavbě domu,
kde bydlel…, k podobenství o stavitelích (pevný
dům lze prokládat lepící gumou), ke stavbě babylonské věže nebo chrámu.

Různé druhy materiálů
Putujte s dětmi jako Abraham / Ježíš / Jákob…
na boso mezi jednotlivými lavory / banánovými
krabicemi s pískem, kůrou, senem, vodou, nalámanými větvičkami, zaoblenými kameny…
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„Chceš ještě něco říci, nebo se zeptat?“ položil
jsem otázku poté, co jsme spolu prošli Knížku
beze slov.
„Jo, já jsem se v domově porval.“
„A chtěl bys poprosit Ježíše o odpuštění?“
Přikyvuje se slzami v očích.
„Tak mu to můžeš říci: ‚Pane Ježíši, prosím,
odpusť mi, že jsem se porval.‘“
„Pane Ježíši, prosím, odpusť mi, že jsem se
v domově porval. Amen!“
„Ještě něco?“ Bylo totiž jasné, že má ještě něco
na srdci.
„Jo, já jsem …“
A tak to šlo dál, dokud si tento kluk z dětského
domova se zvláštní školou na nějaký hřích vzpomínal. Nakonec pozval Pána Ježíše, aby rozhodoval v jeho životě a vedl ho.
V husineckém CB již tři roky funguje nízkoprahový K-klub vedený mládežníky. Navštěvují ho
děti z místního azylového domu, dětského domova, zvláštní školy a další děti ze sociálně slabých
rodin. Postupem času některé začaly přicházet
i v neděli na bohoslužby a besídku. Hlavně zpočátku to bylo pro sbor velmi náročné. Ale po třech
letech byl na dětech vidět velký pokrok. Ale přestože byly vyučovány o evangeliu, zatím žádné
z dětí nepřijalo Pána Ježíše.
V červenci jsem spolu s ostatními vedoucími
připravil tábor K-klubu. Měli jsme 19 dětí a z toho
dvě jsme přizvali z věřících rodin. Bůh dal, že
jsme měli dostatek vedoucích i výborné zázemí.
Tábor byl náročný, ale také velmi požehnaný. Od
počátku větší část vedoucích zápasila s různými
nemocemi. Děkuji Bohu za tým vedoucích, kteří
pracovali s obětavým nasazením.
Celotáborová hra děti bavila. I když pro ně
spolupráce ve skupinách byla někdy náročná,
snažily se. Každá skupina představovala jednu
rodinu. Děti dostaly dřevěný špalek-dítě a měly
se o něho starat jako rodiče. Připravovaly mu
oblečení, učily ho chodit, nebo mluvit, hledaly
ho, když se ztratilo, přebalovaly ho a léčily, když
onemocnělo. Biblický program byl úzce provázán s celotáborovou hrou, děti mu pozorně
naslouchaly a reagovaly. Již v pondělí se větši-
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na dětí modlila jednoduchou modlitbu díků za
stvoření.
Druhý den tábora dostaly děti za úkol nakreslit různé příklady hříchu. U každého jsme potom
řešili, zda takového člověka Bůh chce za své dítě.
S každým dalším příkladem byly děti upřímně
překvapené: „I takového Bůh miluje?“ Jeden chlapec se přihlásil: „A co když někdo zavraždí?“ To
byl moment, kdy jim došlo, co znamená, že Ježíš
přišel spasit každého člověka.
Ve čtvrtek jsme se věnovali dále Boží rodině
a tomu, že Ježíš je jedinou cestou k Bohu, do našeho domova. Součástí večerní výzvy byla i možnost
zašeptat jednoduchou modlitbu: „Ježíši, děkuji, že
jsi za mě zemřel. Odpusť mi hříchy. Prosím, ty rozhoduj o mém životě.“
Na následné pozvání k pastoračním rozhovorům přišlo 14 dětí a z toho 10 se rozhodlo pro
Krista. Celkem 3 hodiny přicházely po jednom
a byly to krásné rozhovory. Týden po táboře se
k nim připojila ještě jedna dívka. Ovoce dětského rozhodnutí si všimli i na besídce. „To jsou jiné
děti,“ řekla jedna ze sester.
Z programu je již připravený táborový balíček
„Nízkoprahový tábor - rodina lidská a rodina
Boží“. Balíček obsahuje varianty pro celodenní
tábor i příměstský. Bude představen na listopadové konferenci DM v Praze.
S jedenáctiletou dívkou jsme se vrátili k verši „…
kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“ (Jan 6,37b)
„Víš, co jsi právě udělala?“
„Přišla jsem k Pánu Ježíši.“
„A Pán Ježíš splnil i tu druhou část, kde je napsáno …“ nechal jsem dívku přečíst konec verše.
„Víš, co to znamená?“
„To znamená, že pro Pána Ježíše jsem pořád
taková!“ ukazuje na bílou stránku Knížky beze
slov. Její výraz jasně ukazuje, že ví, co to znamená.
Stejná dívka po skončení tábora běží za mámou:
„Mami, mami, podívej, co jsem dostala,“ ukazuje
diplom.
„Hm, pojď!“ máma se ani nepodívá a postrkuje
dceru, aby už šly.
Dívka ji smutně následuje.
Daniel Fér, pracovník Dětské misie

JIŽNÍ ČECHY

Bůh miluje děti z Husince
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Ohlasy studentů na Institut
Daniel Fér
Je velkým požehnáním, když se křesťané
mohou společně sdílet.
Někdo má svědectví,
jiný vyučování, další
zkušenosti, nebo praktické nápady. Někteří
přirovnali Institut ke
skleníku. Myslím, že je
to v určitém smyslu vhodné přirovnání. Rostliny
se dávají do skleníku, aby v příznivém prostředí
zesílily a vyrostly. I pro mě byl takovou příležitostí k růstu. Měl jsem čas modlit se, přemýšlet, studovat a zkoušet. Některé věci už vím přesně, jak
využiji. A nyní je znovu čas vyjít ze skleníku ven
a vykročit do boje za spásu a duchovní život dětí.
Marie Ondřejová
Balím si věci do
batohu a říkám si:
„Pane, jaké dobrodružství mne letos
v Rumunsku asi čeká?
Kolik spolužáků tam
bude z minulého roku?
A co všichni ti noví
lidé, kteří se k nám
letos připojí? Budeme si rozumět? A jaký konkrétní plán máš pro každého z nás? Pane, já už
se tak těším“.
Nádherné bylo setkání s přáteli, se kterými jsme studovali loni. Hodně jsme si povídali
o tom, co se za uplynulý rok přihodilo v naší
službě, ale i v osobních životech. Tolik krásného
díla Pán Bůh mezi námi udělal. Postupně jsme
se také seznámili s novými studenty a myslím, že
jsme spolu vytvořili hezké vztahy.
Studium začalo být náročné hned od počátku.
Za celou dobu vzdělávání jsme vypracovali řadu
úkolů. Většina z nich však byla praktických a tak
je budeme moci dobře využít i v životě. Za všechny bych např. uvedla prezentaci na téma: „Jak
používat meč Ducha svatého“, neboli proč a jak
vyučovat děti biblické verše.
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Všichni naši učitelé byli laskaví a s přátelským
přístupem se nám snažili předat co nejvíce vědomostí a informací.
Soboty jsme mívali volné a tak jsme je vždy
využívali k nějakému hezkému výletu. V neděle
jsme chodili do různých místních církví. Vždy
jsme tam zpívali chvály a někteří studenti měli
svědectví.
Na konci studia jsme všichni obdrželi diplom,
ale tím naše cesta nekončí. Věřím, že nás Bůh
krok za krokem povede dál. Někteří spolužáci už
teď pracují v Dětské misii. Kolik z nás si Pán Bůh
použije k evangelizaci dětí?
Radim Hladík
Byl jsem jedním ze
studentů, kteří absolvovali kurz rozdělený na dvě poloviny.
Minulý rok jsme nabyli
vědomosti, jak přímo
evangelizovat
děti.
Tento rok však bylo
studium
zaměřeno
spíše na vedení a organizaci misie. Studium pro
mě osobně nebylo tak náročné jako minulý rok.
Nejnáročnější ze studia bylo praktikum z výuky
učitelů, kde jsem si připravil vyučování na téma
5-denní kluby.
Krásné bylo setkání s lidmi z minulého roku,
které bylo povzbuzující. Vzájemně jsme se
povzbuzovali, modlili se za sebe a sdíleli se. Jsem
vděčný Bohu, že jsem mohl poznat nové lidi. Na
Institut jsem jel s velkým očekáváním a mohu
říct, že bylo naplněno. Přijal jsem mnohé požehnání. Bylo nádherné být součástí kolektivu, který
tam vznikl. Společné rozhovory, kterými jsme
trávili čas, byly opravdovou radostí a obohacením.
Nyní hledám své místo ve službě. Mám na srdci službu mládežníkům. Prosím, modlete se za
Boží vedení, moudrost a sílu hledat a plnit vůli
našeho Pána v mém životě.
Těchto 11 týdnů se na mém životě podepsalo
v nejlepším slova smyslu a nikdy je nezapomenu!

září 2015

Na Institut jsem se
vlastně přihlásila proto,
že mě zaujala témata,
která se ale probírala až
v druhé polovině. První polovinu jsem tedy
musela „protrpět“, abych
o rok později mohla
pokračovat v té druhé. Píšu „protrpět“, protože to pro mne opravdu
utrpení bylo. Tím nemyslím obsah předmětů, ale
množství úkolů, nad kterými jsem mnohdy strávila více času než samotnou výukou. Jediná modlitba v prvních týdnech byla vždy: „Bože, pomoz
mi.“ Bůh mi opravdu pomohl, a tak jsem se po pár
týdnech dokázala zpět vrátit do Jeho přítomnosti.
I tak jsem domů odjížděla vyčerpaná.
Na druhou polovinu jsem se ale moc těšila. Nebylo ale jisté, zda se tam vůbec dostanu
- nedostatek financí i dovolené. Jako zázrakem
mi ale přátelé vyšli vstříc, a tak jsem s nadšením
mohla absolvovat i druhou polovinu Institutu.
Tato polovina byla pro mě nejen inspirující, ale
i odpočinková. Dozvěděla jsem se také, jak teenagery zapojovat do služby a více mne to utvrdilo v tom, že pro to hoří moje srdce. Jsem ale
také zároveň ráda, že jsem prošla i první krušnou
polovinou. Bůh mě totiž chtěl naučit něčemu
novému a jsem mu za to velmi vděčná.
Adam Sabela
Institut pro mě byl
obrovským přínosem
v různých rovinách.
Především jsem rád
za vše, co jsem se na
Institutu mohl naučit. Možná až zpětně
oceňuji dobře strukturovaný učební plán
a jeho náročnost, která byla pro mě často výzvou.
Postupně jsem si uvědomoval, jak málo vím
o práci s dětmi, a tím se prohluboval pocit vděčnosti, že potřebné informace získávám. Drtivá
většina předmětu pracovala věrně s Biblí, což
mě mile překvapilo zejména u témat, kde jsem
to nečekal, jako je Vizuální komunikace, Práce
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s teenagery nebo Efektivní využití času. Jsem rád,
že vyučující byli ochotni diskutovat a přímo reagovali na dotazy studentů, kteří sami již aktivně
pracují s dětmi. Doplnění běžných hodin o řadu
demonstrací, praktických zkoušek a praktického
týdne uprostřed Institutu potvrzovalo skutečnost, že nikomu nejde jen o předání teoretických
informaci, ale zejména o jejich praktické využití.
Pro mě osobně byli velkým přínosem i mí spolustudenti. Svědectví lidí ze zemí, které jsem znal
jen z večerních zpráv, jako je Kosovo, Albánie,
Bosna a Hercegovina a mnoha dalších, pro mě
byly neskutečným povzbuzením. Dvanáct týdnů
společného studia a života na Institutu vytvořilo
spoustu nových přátelství a vazeb a já jen doufám, že časem jich vyprchá co nejméně.
Obě zmíněné roviny doplněné o každodenní
studentské bohoslužby, modlitby, chvály a osobní rozhovory učinily Institut místem, kde člověk
duchovně velmi načerpal. Musím se přiznat, že
se například změnil i můj pohled na učení veršů nazpaměť, kterému jsem předtím připisoval
nevelkou důležitost. Nyní s pár verši, které jsem
se na Institutu naučil, vstávám každé ráno.
Během víkendu a trochy volného času v týdnu
jsme měli možnost poznávat krásné město Sibiu,
rumunské hory, místní sbory a kulturu. Musím
říci, že Rumunsko je nádherná země a v mých
očích zbořila mnohé předsudky, které v Česku někdy o Rumunsku kolují. Takže jeďte do
Rumunska, ale hlavně, pokud pracujete s dětmi,
jeďte na Institut do Sibiu.
Pár lidi se mě před mým odjezdem ptalo, proč
s Dětskou misií, že je příliš konzervativní, a ona
skutečně je. Během Institutu jsem četl jednu knihu
o grafickém designu, kde bylo napsáno: „Porušuj
pravidla, ale nejdřív je musíš znát.“ Myslím si, že toto
vystihuje přesně Dětskou misii a Institut v Sibiu.
Naučíte se tam pravidla, jak by věci měly fungovat a jak jsou mnohými ověřeny. Ale Dětská
misie dává prostor ke kreativitě a poskytuje prostor pro vnesení vlastního přístupu. Myslím si,
že právě základy pro práci s dětmi v mnohých
sborech chybí a lidé improvizují bez toho, aby
znali ona zmíněná pravidla. Proto bych každému pracovníkovi s dětmi doporučil vzdělávání
s Dětskou misií.

INSTITUT DM

Veronika Čermáková
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LIBERECKO

Amaro Del dživel hino džidó!
„Náš Bůh je živý!“ zpívaly romské děti ve
Vysokém Mýtě s chutí a temperamentem. Na
první den evangelizace přišlo do centra v sociálně vyloučené lokalitě nejméně 25 dětí! Ptáte se,
jak jsme se z Jablonce n. N. ocitli s letní misií 140
km daleko u Hradce Králové?
Začalo to letošním jarním kurzem EVD 1 ve
sboru BJB ve Vysokém Mýtě. V závěru kurzu
byly některé učitelky tak povzbuzené pro misii,
že jsme slíbili pomoc, když se rozhodnou v létě
oslovit děti. Uplynul nějaký čas… Před prázdninami jsme se modlili za Boží vedení pro letní
programy a připomnělo se nám Vysoké Mýto.
Ozvali jsme se učitelce Monice a ona se s nadšením pustila do přípravy. Prožili jsme i překážky,
v červenci se nám nepodařilo do Mýta odjet, ale
v srpnu už byla cesta volná. Společně s Monikou nám pomáhala Martina, Nikol a druhý den
i Pavel. To už v malé místnosti nebylo k hnutí,
protože dětí bylo více než 30 a přihlíželi i někteří
dospělí. V závěrečné modlitbě některé děti přijaly Pána Ježíše jako svého Spasitele. Milí přátelé,
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prosíme, přimlouvejte se za tyto děti, aby našly
svůj duchovní domov v církvi a vytrvaly na
správné cestě.
Bratr Pavel mě inspiroval k tomu, abych jiným
učitelům poskytl svůj nápad k předmětné lekci,
kterou jsem nazval Zlatý řetěz. Používám ji od
r. 2012 během letních evangelizací.
Téma: Když činíš pokání, Kristova krev očistí
tvé srdce od hříchu.
Pomůcky:
- pevný řetěz dlouhý cca 70 cm (imitace zlata,
k dostání v železářství)
- druhý řetěz cca 60 cm, přetržený na dva kusy

září 2015
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Zaostřeno na tichý čas!
Na webových stránkách DM si v sekci Nápady/
Inspirace stáhněte sadu dvou tužek. Okopírujte ji na tvrdý světlý výkres pro každé dítě. Starší
děti si mohou tužky vystřihnout samy, těm mladším pomožte. Slepte tužky nepopsanými stranami
k sobě a to tak, že slepením spodní hrany, bočních
hran a špičky vytvoříte kapsičku.
Každý týden, když se v klubu nebo v besídce
naučíte biblický verš, proužek s napsaným veršíkem dejte dětem domů, aby si jej daly do tužkové
kapsičky. Tak jako se ořezávátko používá na ořezávání tužek a pastelek, tak mohou instrukce na tužce dětem pomoci denně si opakovat biblický verš
a modlit se.
Po jedné straně tužky jsou instrukce pro děti, jak
mají verše opakovat, po druhé straně jsou modlitební náměty.
zdroj: TeachKids! January February 2006
přeložila: Martina Čermáková

LIBERECKO / PRO UČITELE

- červená karabina
- obrázky z cyklu lekcí DM Počátky a jiné
pomůcky
Dokázal by někdo přetrhnout tento řetěz?
(Nechej děti vyzkoušet, nepůjde to)
To zlaté pouto nám připomíná vztah a přátelství mezi Bohem a člověkem v ráji – hodně
pevné, silné (láska), byli denně spolu, nádherné
prostředí, nic zlého.
Komu nebo čemu se podařilo toto pouto vztah přetrhnout? (Nechej děti odpovídat) Satanovi. První lidé se dopustili hříchu a to mělo
následky - vyhnání z ráje, pryč od Boha, první
vražda, bolest, nemoci, smrt… (můžete použít
vhodné obrázky). Od té doby se všichni lidé rodí
jako hříšníci (přečti z Bible Ř 3, 23).
Jak vypadá vztah mezi člověkem a Bohem
dnes? (Ukaž přetržený řetěz) Žádný vztah není
a ani nemůže být, Bůh je svatý – není v něm žádný hřích - nenávidí hřích. Když hřešíme, jsme
odděleni od Boha nejen v tomhle životě, ale
budeme oddělení i po smrti. Jestli zemřeš v hříchu, přijdeš před Boha a on tě odsoudí na hrozné
místo daleko od Boha.
To vypadá docela beznadějně, že? Ale Bůh
nás miluje a připravil cestu. Ježíš řekl: „Já jsem
ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci
než skrze mne.“ (Jan 14, 6) Uhodne někdo, jak
můžeš obnovit přátelství, společenství s Bohem?
Když budeš činit pokání a věřit v Pána Ježíše
(ukaž obr. Ježíš zemřel za naše hříchy). Předvedeme si to na této pevné kovové sponě (ukaž
karabinu). Karabina představuje pokání, červená
barva představuje krev Ježíše. Když činíš pokání
(= lituješ toho špatného, co jsi dělal, a přiznáváš
to Bohu v modlitbě), krev Pána Ježíše očišťuje
tvé srdce od hříchu. Bůh ti odpouští, jsi Boží dítě
a máš věčný život. (Karabinou spojíme přetržené
části řetězu).
Funguje to opravdu? (Nechte děti vyzkoušet
pevnost spojeného řetězu) Ty také můžeš dnes
prožít, že Bůh odpouští hříchy, když budeš činit
pokání a věřit Ježíši.
Přejeme Vám, milí čtenáři Zpravodaje, Boží
pokoj a požehnání.
Petr a Olga Kohoutovi,
místní pracovníci Dětské misie v oblasti Liberecko
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ZAHRANIČNÍ OKÉNKO

Zprávy z Makedonie
Makedonie je malá země (25 713 km2) s o něco
málo více než 2 miliony obyvatel. Většina (72%)
tvoří Makedonci, kteří jsou převážně pravoslavného vyznání, druhou největší skupinou obyvatel jsou Albánci. Přibližně 22% obyvatel jsou
muslimové, evangelikálních křesťanů je méně
než 0,5%. Dětská misie byla v Makedonii zaregistrována před 25 lety a v současnosti má šest
pracovníků.
V průběhu školního roku od září do června
máme pravidelné kluby pro děti a pro mladší dorost. První tábor DM se konal v roce 1994
a byl to vůbec první křesťanský tábor v naší zemi.
Od té doby každé léto pořádáme dva tábory,
jeden pro děti a druhý pro dorostence. Čas od
času pořádáme mládežnické tábory (17+) pro
lidi, které chceme povzbudit, aby se jako dobrovolníci zapojili do služby DM nebo do jiných
křesťanských aktivit.
Součástí naší letní služby jsou i 5-denní kluby.
Naším cílem je zasáhnout děti evangeliem, a to
především v místech, kde nejsou žádní evangelikální věřící. Je to také příležitost povzbudit místní sbory, aby začaly přemýšlet o evangelizaci dětí
v jejich sousedství.
Během 25 let jsme vyškolili ke službě téměř
200 lidí, zejména prostřednictvím kurzů EVD
1. Absolvování tohoto kurzu je také podmínkou
pro všechny naše instruktory a pomocníky na
táborech. Jsme rádi, že i mnohé sbory vyžadují,

aby jejich pracovníci s dětmi absolvovali tento
náš výcvikový kurz.
Materiály DM používají téměř všechny církevní sbory v Makedonii. Děkujeme Pánu, že jsme
mohli do makedonštiny přeložit téměř všechny
materiály DM. Mnoho pomůcek a materiálů
jsme si vytvořili sami, zejména pracovní sešity,
verše k vyučování zpaměti, písně, atd. To velmi
pomáhá všem, které pracují mezi dětmi.
Čtyřikrát do roka vydáváme dětský časopis,
který je převážně zaměřen na děti, které dosud
neslyšely evangelium. Je to jediný křesťanský
časopis v zemi, který je vydáván nepřetržitě
po dobu 14 let. Vydali jsme rovněž několik CD
s dětskými písněmi a v současné době pracujeme
na novém. Modlete se s námi, aby bylo připraveno před Vánocemi.
Předkládáme i další modlitební náměty:
V oblastech obývaných Albánci nejsou žádné
křesťanské církve a nemáme tam
také žádné pracovníky DM. Modlíme se za pracovníky mezi albánskými dětmi a další potřebujeme
také v severozápadní části země.
V celé Evropě se v současné
době mluví o vlnách migrantů.
Prosíme, modlete se, abychom
byli schopni jako pracovníci DM
pomoci těm, kteří putují napříč
Makedonií, a abychom našli způsob, jak dětem migrantů ukázat
Boží lásku.
Pavle Kostadinov
Národní ředitel DM v Makedonii
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Bůh je tak velký
Vánoční lekce o chlapci, který nemohl pochopit, proč
se Pán Ježíš narodil jako dítě na tento svět.
Balíček obsahuje text lekce, biblický verš a osm
nových barevných obrázků.

60 Kč

LITERATURA

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS (k dispozici od 7. 11. 2015)

Malé děti mohou poznat Boha skrze jeho Syna
Již čtvrtý cyklus lekcí pro předškoláky z dílny Dětské misie. Obsahuje
lekce:
1. Ježíš, zaslíbený Spasitel, se narodil
2. Pastýři se dívají na Ježíše
3. Mudrci oslavují narozeného Krále
4. Chlapec Ježíš roste
5. Ježíš zahajuje své dílo
6. Matouš a jeho přátelé se setkávají s Ježíšem
Sada obsahuje text pro učitele včetně přehledů jednotlivých vyučovacích hodin, barevné obrázky na kartách formátu zmenšené A3
a mnoho návrhů doprovodných aktivit s malými dětmi.

300 Kč

Rodina lidská a rodina Boží

300 Kč

5-denní evangelizační táborový program vhodný
pro děti, které nemají dobré rodinné zázemí.
CD obsahuje varianty pro pobytové i příměstské
tábory.

STARŠÍ TITULY ZA AKČNÍ CENY
Už nyní zahajujeme výprodej starších titulů z našeho skladu.
Podrobnější informace a seznam titulů najdete na webové stránce:
http://www.detskamisie.cz/literatura/

EVANGELIZAČNÍ BROŽURA V ARABŠTINĚ ZDARMA
Poznej Krále!
Plnobarevná evangelizační brožura, která děti seznamuje s narozením, životem, smrtí a vzkříšením Pána Ježíše Krista. Text obsahuje jasnou prezentaci evangelia. Brožura je velmi vhodná
pro distribuci před Vánocemi nebo Velikonocemi, ale může být použita kdykoliv během roku.
Vhodná pro práci s arabsky mluvícími lidmi, kteří žijí v ČR nebo jsou na útěku.
Brožury poskytujeme zdarma po dohodě s národním ředitelem DM (mobil: 731 505 939
nebo e-mail: sikula@detskamisie.cz).

září 2015
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PŘIPRAVUJEME / ZA CO SE MODLIT

Termíny akcí a modlitební náměty
Kurz EVD 1 v Příboře
Centrum DM, Jičínská 549, Příbor
9. - 11. 10., 23. - 25. 10. 2015
(2 víkendy, 6 vyučovacích dnů)
Informace: cermak@detskamisie.cz
On-line přihlašování na stránkách
www.detskamisie.cz
Kurz EVD 1 v Brně
13. – 14. 11., 27. – 28. 11., 4. – 5. 12. 2015
Informace: irena.zemanova@volny.cz
On-line přihlašování na stránkách
www.detskamisie.cz

Konference pro rodiče
a pracovníky s dětmi
7. 11. 2015, 9:00 – 16:00 hod.
Modlitebna CB, Soukenická 15, Praha
•
•
•
•
•
•
•
•
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Přednášky
Praktické semináře zaměřené
na práci s dětmi
Prodej pomůcek a literatury
pro děti a učitele
Inspirace a zkušenosti
Modlitební chvíle
Písničky
Nová vánoční lekce
a táborový program
Občerstvení a oběd

Předvánoční seminář s DM
v Českém Těšíně
Ústředí SCEAV, Na Nivách 7,
Český Těšín
18. 11. 2015
Informace:
daniela.niemczykova@centrum.cz
Vánoční programy
na základních školách
9. – 18. 12. 2015

Informace: sikulova@detskamisie.cz
Bližší informace o programu
a on-line přihlašování na stránkách
www.detskamisie.cz do 30. 10. 2015.
Poplatek ve výši 150 Kč zašlete na účet
DM u FIO banky: 2000160468/2010
(VS č. mobilu) do 30. 10. 2015

září 2015

PODPOŘTE NÁS

Společně s Vámi ve službě dětem

Poděkování
Děkujeme všem, kteří svými dary podpořili studenty Institutu.
Děkujeme také vám, kteří jste podpořili misijní projekt „STAN“ (viz minulé číslo
Zpravodaje). Své dary s variabilním symbolem „1415“ můžete zasílat až do konce roku.

CD „Break My Plans“
Službu Dětské misie můžete podpořit i tak,
že si zakoupíte
CD „Break My
Plans“ misionářky Dětské misie
ze
Severního
Irska, Lindy Corry.
CD
vzdává
chválu
Bohu,
za jeho velikost
a moc, přinese povzbuzení a radost do
vašeho domova nebo do auta, když jste
na cestách, a výtěžek do poslední koruny
podpoří službu Dětské misie v Evropě.
Na CD najdete 15 profesionálně nahraných anglických písní v orchestrálním provedení. Ukázku si můžete poslechnout na
webové stránce evropské Dětské misie:
http://cefeurope.com/en/support/breakmy-plans---cd
CD můžete objednat e-mailem na adrese:
sikulova@detskamisie.cz
září 2015

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

Podporu, prosím, zasílejte
pouze na účet u Fio banky:
2000160468/2010.
DĚKUJEME!
Jakub
Smyček
„… radostného dárce miluje Bůh.“ (2K
9, 7)
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Tábor DM
v Beskydech
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Sazba a tisk: Gedeon Koukol

English camp CB
v Jánských Lázních

