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Darujte LEGO
Ohlédnutí
za letní službou
Lék na hádky
Pozvánka na konferenci

o dětské misii

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové
organizace Child Evangelism
Fellowship , která působí ve 198
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.
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.

denčních kurzů. Cílem je zvěstovat
evangelium a ukázat křesťanský život
v praxi.
Evangelizační akce
Vánoce, Velikonoce, 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 a 2“ (v rozsahu cca 30 hodin o evangelizaci
a duchovním růstu dětí).
• 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.
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 s křesťanskými organizacemi a
vydavatelstvími, zejména s těmi, které
se zaměřují na službu dětem.

Tábory
Letní týdenní tábory nabízené především dětem z klubů a korespon-

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

2

říjen 2016
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Správná frekvence
Před několika týdny jsem
jel autem do Brna. Už od rána
jsem v rádiu slyšel varování před
dopravní zácpou před Brnem
a z toho plynoucím nebezpečí
hodinového zdržení. S pomocí
GPS jsem tedy zvolil odbočení na
starou cestu a dojel jsem do Brna
jen s asi 15-minutovým zpožděním. Ze staré cesty jsem několikrát
zahlédl stovky aut, které bezna-

dějně stály na dálnici. Uvědomil
jsem si, že se vyplatilo poslouchat
rádio a děkoval jsem Bohu. Stejnou šanci měli i ti, kteří v koloně
uvázli, ale nevyužili ji. Možná
místo dopravního zpravodajství
poslouchali CD, jinou rozhlasovou stanici, nebo se bavili se
spolujezdci…
Pán Bůh k nám promlouvá,
povzbuzuje nás, radí nám a varu-

je nás před problémy, do kterých
bychom se mohli dostat. Často se
tak děje na „frekvenci“, na kterou
je třeba se naladit. K tomu je třeba
ztlumit všechny ostatní hlasy
a ruchy, které jsou agresivnější
a více se nabízejí. Jako Boží služebníci se to stále potřebujeme učit.
Milí čtenáři, přeji vám Boží
pokoj a užitek z četby tohoto
Zpravodaje.

Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR

Pravdivý příběh, proč potřebujeme pokání
Postupně prohlédl přemnohé
poddané, přesto pro potěšení
potřeboval pomoc.
Pán Pánů proto přetvořil
Pán Pánů pohlédl prostorem.
podíl pána. Povstala překrásná
Počal plánovat.
„Postavím planetu,“ pověděl. paní, potěcha pána. Pán procitl.
„Podivuhodná paní, plná
Pak přikázal: „Postav se!“
překvapení!“
poděkoval pán
Planeta plná par počala
putovat prostorem. „Přilepšíme pohledem Pánovi Pánů, pak
provedl paní po parku. Pán
planetě,“ pověděl Pán Pánů.
Pánů prošel podél, pak pomalu
Pro počátek prosvětlil planetu.
promluvil: „Postavy, podmaňte
Poté přidělil prostor půdě pod
přírodu, pojídejte plody, paste
potoky. Pán přidal přírodu,
pak paprsky, poté ptáky, plavce, poddané, pracujte poctivě pro
potěšení.“
postavěl po povrchu. Pak
Pak přikázal: „Pohleďte!
pouhým příkazem přivedl pro
Pozření plodů poznání přivodí
potěchu překrásné potomky
pád. Přehlížejte proto plody
pijící potravu předků.
poznání.“
„Paráda!“ prohlásil, „Pojďme
Poté přátelsky pospolu propokračovat.“
cházeli park. Počas prohlížení
Postavil park pouhým
parku poznávali pravé přátelství
promluvením. Přinesl prach,
Pána Pánů, podivuhodného
postavil přenádhernou postavu
pána. Pohleďte, překrásná podo- průvodce, plného povzbuzení.
Pak pospali při potůčku, po
ba Pána Pánů.
probuzení pojedli plody pučící
Pak Pán Pánů přídechem
podél potoka.
probudil postavu. Pán procitl.
Po předlouhém přebývání
„Příteli,“ promluvil Pán Pánů,
potkala paní právě pod plody
„pojď prohlédnout park, pak
pojmenovat poddané.“ Pán pro- poznání postavu plaza.
„Proč přihlížíš, plaze?“ pravicházel podiven překrásnou příla potěšeně.
rodou, prohlížel přívětivý park.
(Evangelium v 846 slovech
začínajících na písmeno „p“)

Plaz promluvil: „Pán Pánů
přikázal přehlížet překrásné
plody?“
Paní poopravila: „Pouze poloviční pravda, plaze. Pán přikázal
přehlížet pouze plody poznání,
protože přivodí pád.“
„Pchá!“ prskal plaz, „plody
poznání přivodí pád? Pověra! Pouze přísnost Pána Pánů
přináší pád. Pohleď, překrásné
plody plné potěšení přinášejí
plné poznání pravdy. Pojez
pochoutku!“
Paní pohlédla po plodech
poznání. Pak plaz podal první
plod. Paní pojedla plod poznání.
Pán pouze přihlížel. Paní přinesla plod pánovi. Pán přemýšlel,
pak přijal plod. Pojedl. Požehnání poodešlo.
Pán prohlížel paní, pojednou pocítil píchnutí. Polekaně
přikryl přirození prsty. Poznání,
pojednou potupné, přišlo. Postavy pochopily problém. Pospíchaly připravit přiodění.
Později parkem procházel Pán
Pánů. Poděšené postavy prchly.
„Pane, paní!“ povolal Pán
Pánů postavy. „Proč prcháte?
Přítel přichází.“

říjen 2016

3

biblické slovo
Pán povstal: „Pane Pánů,
potřebuji přiodění, proto
prchám.“
„Proč pociťuješ potřebu přiodění? Pojedl’s plody poznání?
Provedl’s přestupek!“
„Pane Pánů, paní první
pojedla, pak přinesla plody.
Proradná potvora.“
„Paní, proč’s pojedla plody
poznání přinášející pád?“
„Pane Pánů, plaz podal plody.
Povídal: Potěšení přinesou.
Prolhaný podvodník.“
Pán Pánů pravil: „Plaze,
protože’s přivodil pád, potrestání přijde. Pojídat prach půjdeš.
Pak paní potomek přinese pro
plazy potupu. Protivníku!“
Pak pohlédl po paní: „Paní
protože’s pojedla plody, prožiješ
potíže. Potomky přinášet půjdeš
při pláči, po pánovi pohlížet
půjdeš, pán přesto povely přinese pouze.“
Pánovi pověděl:
„Protože’s pojedl, prokletí
pohltí planetu. Půjdeš přetěžce
pracovat, přesto přineseš pouze
pramálo.“
Poté Pán Pánů pokračoval:
„Protože postavy poznaly
provinění, pošleme padlé pryč.“
Předal postavám přiodění, pak
přišel posel Pána Pánů. Plamenem pohlídá park před postavami, protože přivodily pád. Pád
přináší předěl pro padlé, protože
přijetí padlých působí potíže.
Pán, paní, pak pouze přežívali. Postavili příbytek, přišli
potomci, pýcha, prohřešky.
Potomci padlých působili
problémy, proto přišla potopa.
Potíže pokračovaly. Padlí pánové prožívali příšerné prohřešky,
padali poraženi proradným
protivníkem, plazem. Poraněni
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procházeli prázdnou planetou.
Pokaždé posmívali Pána Pánů.
Padlé paní plakaly, pátraly po
pravém přátelství, přesto přiváděly pány k pádu. Pán Pánů
přesto pomáhal. Po pomoci
padlé postavy přežívaly. Pár pevnějších pochopilo, pak prožívalo
pravé přátelství Pána Pánů. Přesto porouchaná planeta plakala
pod pohromami přivozenými
přestupky.
Po předlouhé prodlevě plné
porušených příslibů potomků
padlých přišlo překvapení. Protože pouze Pán Pánů pochopil
prekérní postavení padlých
postav, připravil pomoc - projev
průkazného přátelství Pána
Pánů. Padlé pokolení podle
příslibů po pomoci pátralo. Pak
pomoc přišla, podivuhodně.
Plné pochopení přichází pouze
pomalu pomocí Pána Pánů.
Podivuhodné, Pán Pánů porozen pannou! Protiklady propojeny. Pán Pánů přijal přirozenost
postav, protože pouze postava
pomůže proti pádu pokolení
postav. Podivuhodný pán porostl, pak počal poučovat pomýlené
pokolení. Poodhalil pravdu.
Předával poselství pomoci,
přesto pocítil podlost postav.
Plivali po Pánovi, pokřikovali
posměšky. Přesto Pán prokazoval přátelství, pomáhal přinášet
pokoj, překonával poranění. Pak
přišla plnost potřeby. Poselství
předáno.
Pár přátel prošlo při Pánovi
přes potok. Poklekli.
„Promlouvejte přímluvy, prosím,“ pravil Pán, pak poodešel.
Přátelé pak podlehli pokušení. Polehali po palouku. Pán
předvídal přicházející ponížení,
připravoval převzetí provinění,

přišel potlačit příčinu pádu,
porazit plaza. Polykal pot.
Pociťoval plíživý příchod protivníka. Prosil Pána Pánů, přesto
přijal pohár provinění. Přijal
poslání překonat propast.
Poté přišel pro Pána proradný
přítel. Pán přepaden! Protivníci
předali Pána Pilátovi. Pán přesto
pověděl pouze pravdu. Popravu
pro Pána přichystali – podle
porady plaza, Pánova protivníka.
Pán přesto pořád přehlížel
potupu, projevoval poselství
pravého přátelství pro padlé.
Pěstoval pokoru. „Připraveno!“
provolal Pán. Pak přibitý Pán
ponížen padl, protože přijal prohřešky padlého pokolení. Peklo
Pána pozřelo. Podlý protivník
plánoval představení. Přesto
Pán povstal. Protivník poražen,
protože Pán překonal poselství
pádu – propast, peklo. Přinesl
poselství přátelství Pána Pánů,
potlačil přestupky, provinění
padlých postav. Pro pomoc
proto postačí pouhý pohled.
Padlé pokolení potřebuje
přijmout Pána, pak pozná pravou pravdu, potěšení, pomoc,
poslání. Pán poodhalí provinění,
přesto prokáže přátelství. Praví:
„Pojď, padlý, pomůžu projít přes
propast pekla.“
Příteli, potřebuješ překonat
přestupky, provinění, pád.
Pomoc přijde pouze Pánem,
proto přijmi poselství pomoci
pro padlé, proveď pokání. Pán
přinese proudy požehnání. Pouze pokání pomůže, protože Pán
přijal provinění, pak přemohl
protivníka. Pověz: „Prosím,
přijímám.“
Pán přijde, příteli!

výzva

Darujte LEGO!
Máte doma nepoužívané
stavebnice LEGO?
Utíráte z nich prach a už vás
to nebaví?
Odrostly vám děti a vnoučata
nejsou na dohled?
Máte doma stavebnice, které
jsou nekompletní a děti proto
nebaví je stavět?
Máme pro vás návrh.
V letošním roce Dětská
misie v České republice dostala
z Dánska použité stavebnice
LEGO (viz minulý Zpravodaj,
strana 5). Už nyní se ukazuje, že
je to velmi účinný nástroj pro
kontaktní práci s dětmi a stavebnice takto dobře posloužily
na mnoha místech. Stavění vždy
kombinujeme s vyučováním
a mnoho dětí tak mělo možnost
úplně poprvé slyšet evangelium.
Před časem jsme krabice
s dílky stavebnic rozdělili na dvě
části, aby bylo LEGO k dispozici
jak našim spolupracovníkům
v Čechách, tak na Moravě. Na
jedné straně to bylo bezesporu dobré rozhodnutí, protože
příležitostí k využití přibývá
a stavebnice slouží souběžně na
více místech. Na druhé straně
začínáme přijímat i požadavky
na větší množství dílků pro větší
akce s dětmi (vícedenní nebo
s větším počtem dětí). Pomohlo
by nám, kdybychom zvýšili
množství stavebnic, které máme
k dispozici.
Máte-li doma stavebnice,
které už nemají využití, můžete
je darovat Dětské misii. Rádi
zaplatíme náklady na dopravu.
Mohou to být nekompletní
stavebnice nebo mix několika
stavebnic. V tomto případě dílky

dodáme k těm, které už máme
(dar, který jsme na jaře dostali,
také tvoří mnoho sesypaných
nekompletních stavebnic a děti
stavějí jen podle své fantazie).
Máte-li doma nepoužívané
kompletní stavebnice, můžeme
tyto krabice udržovat odděleně.
Tím se rozšíří možnosti stavění
pro děti, které dávají přednost
sestavování konkrétních věcí

(budov, dopravních prostředků
apod.) podle návodu.
Možná, že jste při čtení dostali nápad, že byste mohli pomoci,
i když doma žádné LEGO nemáte – zakoupit novou a darovat.
I za to budeme vděčni a možná,
že byste se v tomto případě
mohli poohlédnout po různých
inzertních serverech, na kterých
je mnoho nabídek použitých
stavebnic, které jsou v dobrém
stavu a často kompletní.
Děkujeme vám.
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Vítej zpět, věčný studente!
Těmito slovy mně přivítala
po mém návratu ze studia na
Institutu v rumunském Sibiu
jedna skupina mých přátel.
Oslovení vyloudilo úsměv na
mé tváři. V myšlenkách se mi
totiž vybavila osoba, kterou
jsem poznala v průběhu svého
studia - naše úžasná vedoucí,
Linda Corry. Pro mě osobně je
jednou z nejlepších lektorek,
kterou jsem kdy poznala. Je pro
ni charakteristické právě to, že
se stále učí a vzdělává, ač by
nemusela.

Kdybych jej měla shrnout do
jediného slova, znělo by – kvalita. Vyučování bylo na velmi
vysoké úrovni, kterou podtrhla
skutečnost, že zkušení lektoři
a misionáři nám předávali velmi
cenné rady, nápady a poznatky
z praxe. Jako houba jsem nasávala Boží slovo a další pravdy
týkající se dětí a služby mezi
nimi. Byl to opravdu vzácný čas
u nohou Mistra učitele – Pána
Ježíše.

Od Ježíšových nohou jsem mohla vstát, abych nyní mohla lépe
učit a sloužit s vnitřní radostí.
Investice do studia Božího slova
vždycky stojí za to. Až práce
i všechno ostatní na tomto světě
skončí či pomine, Kristova slova
zůstanou. Dnes také vím, že
kdykoli se mě zmocňuje napětí
a únava, v hlavě mi znějí slova
z Bible a z Institutu: „Sedni si ke
Kristovým nohám, Marie volila
dobře…“

Dobře známe situaci, zachycenou v Bibli, kdy Marta nervózně
Před odjezdem na Institut
pobíhala v kuchyni sem a tam
jsem si kladla otázku: „Mohu se a pro množství práce se u ní
já vůbec ještě něčemu novému
dostavilo napětí a únava. Pamana Institutu po mé dvacetileté
tujete, jak celou situaci vyhodslužbě mezi dětmi naučit?“ Víte, notil Mistr? Ježíš Martě s láskou
jaká je moje odpověď dnes,
řekl: „Marie volila dobře; vybrala
když jsem zpět? Jen úsměv na
si to, oč nepřijde.“ (Lk 10,38mé tváři nad touto neuváženou
42.) I já jsem Pánu Ježíši velmi
otázkou. Na kurz jsem neodvděčná, že jsem si mohla během
jížděla s nějakým velkým očeká- dvanáctí týdnů sednout k Jeho
váním, ale nyní musím přiznat,
nohám a poslouchat. Že přitom
že předčil všechny mé představy. utíkal čas? Ano, ale to nevadí.

Další nesmazatelnou vzpomínkou na Rumunsko bude
praktický týden na dětském
táboře. Vzápětí po mém
příjezdu jsem zjistila, že děti
vůbec neumí anglicky a vedoucí
mluví jen „lámanou angličtinou“. Kladla jsem si otázku:
„Proč jsem tady? Co tady budu
dělat? Jak si mně Pán Bůh vůbec
použije, když se nedomluvím?“
Zprvu bylo docela těžké být
mimo dění, děti na můj pozdrav
reagovaly smíchem a já jsem se
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pro učitele
cítila jako mimozemšťan. Není
divu, některé děti vůbec poprvé
viděly cizince a přišlo jim k smíchu, že ani neumím mluvit. Já
jsem ale učinila rozhodnutí,
že tento čas nepromarním. Ač
jsem nerozuměla, zúčastňovala
jsem se všech programů. Již
druhý den děti začaly odpovídat na pozdrav a já jsem si
uvědomila, že mám velkou
výsadu modlit se za všech
70 dětí, aby z tábora odjely
proměněné a naplněné Božím
slovem. Většina vedoucích měla
v táborovém ruchu na vytrvalé
modlitby mnohem méně času
či sil. Poslední večer jsem se
u táboráku dozvěděla, že některé děti na táboře přijaly Krista.
Bůh odpověděl na modlitby!
Haleluja!
A ještě jedno zjištění bylo
cenné. Když nemůžete mluvit
a nerozumíte, najednou jakoby
přestanete slyšet okolní hlasy
a snadněji slyšíte frekvenci
tichého Božího hlasu. Jsem za
to „ticho“ velmi vděčná a chci se
více a více učit naslouchat Bohu,
i když kolem je spousta rušivých
elementů.
I když dnes držím v ruce
diplom o zdárném ukončení
Institutu, zůstanu věčným
studentem. Znám nejrůznější
metody jak sloužit dětem, ale na
tom nechci stavět. Chci se učit
každodenně důvěřovat Bohu.
Bůh mi dal rozum, ale chce,
abych na Něm zůstávala závislá.
To se budu stále učit a tento
„kurz“ je celoživotní. Ano, jsem
a budu věčným studentem.
Karin Roiková
místní pracovník
Dětské misie na Slezsku

Lék na hádky
„Dej to sem, ty to neumíš.“
„Ty nevíš, co já dokážu.“
„Ty jsi debil, to musíš
takhle.“
„Proč jsi to tam hodil? Proč?
Hm?“
„Tak si to seber.“
„Ty to taky neumíš!“
„Já to umím. Podívej!“
„Nešahej na to.“
„Já tě zbiju.“
„Aááááááá!“
To nic. To jenom dva
sedmiletí kluci na táboře hrají
badminton. Žádný z nich to
neumí. Košík ani jednou
nepřeletí síť. Ale kdyby hráli
tak dobře, jako si nadávají, už
by byli mistry světa. Vlastně
číst o nich nevypovídá téměř
o ničem, protože nemůžete
vidět jejich gestikulaci a tón
hlasu. Jsou to nejlepší kamarádi. Chtějí spolu spát v tee-pee.
Ale jenom hodinu s nimi hrát
fotbal je naprosto vyčerpávající. Za jejich zásobu nadávek by
se nemusel stydět ani rapper.
Během minuty jsou třikrát
přátelé a třikrát se porvou.
Sibiu
Dobře, to je poněkud
extrémní případ. Ale když se
podívám po ostatních dětech,
není to tolik odlišné. Kolik
osobních útoků, nadávek,
podrazů, zbytečných urážek,
provokování.
Jsou to jenom děti; z Dětského domova a z komplikovaných rodin. Zlo, které se stalo
jim, chce ven. A tak zlo působí
další zlo. A přitom si žádný
z nich nepřeje nic, než mít se
dobře, být milován.
Ano, víme to všichni, zlo
Centrum DM v Sibiu
působí zlo. Ale je i jiný typ

hádek. Všichni mají dobré
úmysly. Přejí si dobré vztahy,
přejí druhým to nejlepší.
Ale je tu nějaký řád, nějaké
podmínky, potřeby, cíle. Něco
se musí dělat, jiné se nesmí
dělat a toto se nesmí zanedbávat. Naneštěstí má každý
jiná měřítka, jiná očekávání,
jiné metody a jiné cíle. Řešit
to, znamená ublížit jednomu,
neřešit, znamená zanedbat
další. A konlikt je na světě.
Z obou stran upřímný, nejlepší
zájem. Tak touha po dobru
působí zlo. A rozdělení někdy
přetrvává dlouho.
A to jsme my lidé. Copak
všechno působí zlo? Děti vede
touha po lásce do bojů, urážek
a nenávisti. Dospělé vede touha dělat dobro a šířit lásku do
konliktů, obvinění, odsuzování a podezřívavosti.
„Láska je trpělivá, laskavá,
nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska
nejedná nečestně, nehledá svůj
prospěch, nedá se vydráždit,
nepočítá křivdy.“ (1. Korintským 13,4-5) Ha, tak to mi
někde ukažte lásku! Trpělivá?
Nedá se vydráždit? Nepočítá
křivdy? Dokážete milovat alespoň jednoho člověka? Přítele.
Nemluvě o nepřátelích! To si
zkuste. Víte co by se stalo?
Hloupá situace, když touha
po dobru působí zlo. Je zde
nějaký lék? Ano. Ale musí se
brát v pravidelných dávkách,
sedmdesátkrát sedmkrát
denně. Nápověda: Matouš
18,21-22.
Daniel Fér
pracovník Dětské misie
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Nedokončený tábor
Pamatujete si ještě na děti
z Husince? Minulý rok na táboře
velká skupina z nich uvěřila
v Pána Ježíše. Také letos jsme
pro děti z K-klubu YMCA při-

pravili tábor. Jestliže ale měl být
tábor o tom, že křesťanský život
je zápas, naplnilo se vyučování
jinak, než jsme čekali. Vyplnila
se předpověď a od začátku tábo-

ra pršelo. K-klub je pro děti ze
sociálně slabých rodin. Půjčovali
jsme jim spacáky, karimatky
a pláštěnky. Ale mnohým chybělo i další vybavení, především
dobré boty (nemluvě o gumácích), ale třeba i mikiny. Děkuji
Bohu, že přes den byl déšť slabý
a ve středu odpoledne vysvitlo
i slunce. Díky tomu jsme byli
schopni mít táborový program
s vyučováním.
Obě noci ale silně pršelo.
Stále bylo chladno. V noci ze
středy na čtvrtek se Aničce udělalo zle, měla zimnici, horečku
a zvracela. Museli jsme jí zavolat
sanitku. K ránu zvracely další
děti. Neměli jsme suché spacáky,
většině dětí byla v noci zima
a většina neměla žádné suché
oblečení. Sušit se nestíhalo
i proto, že často měly jen jedno
teplé oblečení - to na sobě. Byl
vyhlášen první povodňový
stupeň a řeka teče hned vedle
tábora. Ráno jsem tedy rozhodl
o ukončení tábora. Dopoledne jsme ještě zkráceně prošli
táborovým příběhem Karenů
až k evangeliu a jejich obrácení.
Děti si vyrobily náramky v barvách Knížky beze slov s výzvou,
aby dále sdílely evangelium.
Věřím, že právě zvládání
obtížné až krizové situace bylo
pro děti silným svědectvím.
Děkuji také za vedoucí, protože
přes náročné podmínky nevznikl ani náznak konliktu a mohli
jsme vše řešit tak, abychom
byli příkladem dětem. Vlastně
se k tématu programu situace
hodila. Přesto je mi líto, že tábor
musel skončit.
Daniel Fér
pracovník Dětské misie
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Tábor Karenský byl úžasný,
úžasný, úžasný,
chci další rok jet
zas, byl úžasný.

Ano, tábor byl Boží dar
a byl úžasný. Až na sousedovic kohouta, ten byl otravný,
jak vtipně zachytila skupina
Padaung ve své písničce. Pokud

vás příběh Karenů zaujal,
počkejte si na příští Zpravodaj,
kde se dozvíte více o Karenech
a táborovém balíčku.
Daniel Fér, pracovník Dětské misie

Toto je refrén písničky, kterou
složila skupina Padaung na
závěr tábora. A díky Bohu má
pravdu, tábor ve spolupráci
s šenovským sborem ČCE byl
opravdu úžasný.
Jsem Bohu vděčný za úžasný
tým vedoucích, kdy každý podle
svých možností a schopností
posunoval tábor dále. Jsem
vděčný za úžasné počasí. Jsem
vděčný za úžasnou skupinu dětí.
Většina z nich byla z dětského
domova z Čeladné.
Všichni společně jsme se
ponořili do příběhu kmene
Karenů z Barmy. Rovnou od
stvoření světa, přes nástrahy lháře Satana, který je naučil magii
a věštění, k příjezdu bílého
bratra s knihou Božích slov, až
po současné pronásledování
barmskou armádou.
Děti od rána do večera prožívaly vývoj příběhu. Diskutovali jsme o něm při jídle, večer,
dokonce i při čištění zubů. Až
jednoho večera se Tobík zeptal:
„Jak se to stalo, že se Tahbaju
(Karenský misionář) změnil?“
Ale ukázalo se, že odpověď už
zná a v následujícím rozhovoru se rozhodl také přijmout
Pána Ježíše. Od té doby mě po
celé dny uháněl: „Kdy si zase
budeme číst z Bible?“ Dokonce
ustoupil Kevinovi a dal mu
badmintonovou raketu, což byl
obdivuhodný výkon.

říjen 2016
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Tábor „Autoškola“
Léto je sice za námi, ale
stále ve mně přetrvávají dojmy
z letošních táborů, kterých jsem
se účastnil jako jeden z vedoucích – English campu v Třinci
a tábora s Kareny. Nejčerstvější
stopu v mé paměti zanechal
tábor Dětské misie v Příboře, na
kterém jsem byl poprvé v roli
hlavního vedoucího. Velkou
pomocí mi po celý týden byla
moje žena Martina a tým
vedoucích.
Téma příborského tábora bylo „Autoškola“. Děti se
seznámily s mnoha dopravními
značkami, které byly zvláště pro
ty menší nepříliš známé. Prostřednictvím biblických lekcí
se dověděly, jak se jejich životy
mohou dostat do slepé uličky
a jak z ní ven, jak jim může Pán
Bůh ukázat správný směr, kde
mají dát přednost v jízdě a na
jaká nebezpečí si mají dávat
pozor. Během celého tábora se
naučily zpaměti pět biblických
veršů. Při učení nového verše
děti opakovaly verše z předchozích dnů a tato metoda jim
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účinně pomáhala pečlivě si
verše „zapsat“ do paměti.
Kromě obvyklých táborových
aktivit jsme s dětmi stihli návštěvu muzea společnosti Tatra
v Kopřivnici a zavítali k nám
také strážníci městské policie z Příbora. Děti se od nich
dověděly o pravidlech silničního
provozu, mohly si vyzkoušet
opravdová pouta, posadit se
do policejního auta a pečlivě
prozkoumat jeho vybavení.
Na konci tábora a po splnění
všech připravených úkolů
všichni účastníci tábora dostali
„řidičský průkaz“, který potvrzoval, že jsou připraveni na růz-

né dopravní situace na silnicích
jejich životů. To ale nebylo vše.
Nejlepší zprávou je, že se jeden
z chlapců rozhodl pro Pána Ježíše Krista. Už nechtěl přehlížet
všechna upozornění, která mu
Pán Bůh na jeho cestě dával,
a rozhodl se, že toto rozhodnutí
nebude odkládat. Děkujeme
vám všem, kteří se modlíte za
službu Dětské misie a zvláště
jsme vděčni za modlitby v průběhu našich táborů. Věřím, že
vám i v budoucnu budeme moci
přinášet stejně dobré zprávy.
Ľubomír Čermák
místní pracovník DM
na Novojičínsku

letní služba

Nebezpečí, riziko, napětí a zázraky…!
matu, kde byla zloději umístěna
čtečka. Bohu díky - banka byla
rychlejší, zablokovala ohrožené
platební karty a tak nám zloději
nevybrali výplatu z účtu.

Čtete rádi životopisy
zahraničních misionářů? Já
ano. K životním příběhům W.
Careyho, D. Brainerda, J. Elliota,
B. Wilsona a jiných se opakovaně vracím. Jaké ztráty a zklamání překonali! V jak tvrdých
podmínkách a nebezpečí pracovali! Pod dojmem takových
hrdinských svědectví nám může
misie mezi dětmi v současném
Česku připadat jako pohodlné
závětří.
O prázdninách jsme se ovšem
s Olgou přesvědčili, že naše
misie na Liberecku je nebezpečný podnik, ve kterém není
nouze o riziko a ztráty. Prožili
jsme zázračné Boží zásahy
a nakonec i povzbuzení z úspěchu! Posíláme vám, milí čtenáři,
několik příběhů a svědectví
z letní služby.
Vysoké Mýto
Na dvoudenní akci pro děti
ve Vysokém Mýtě jsme se těšili.
Znají nás tam z loňska a 30 dětí
na nás radostně čekalo. První
program na hřišti byl velmi
dobrý, ale druhý den nedorazili
dva ze tří pomocníků. Při první
písni praskla struna na kytaře.
Pak vítr převrátil stojan s tabulí
a „zlobilové“ z první řady začali
vyrušovat tak, že z Petrovy lekce
o Zacheovi mnoho nezbylo. Program jsme dokončili jen s největší námahou, ale to nejhorší

Jablonec nad Nisou
Naše auto se ocitlo v hlavní
roli ještě jednou v nejdramateprve přišlo. Při zpáteční cestě
tičtější příhodě letošního léta.
se naší Dacii přetrhl rozvodový
Vypovídá o síle modliteb, mé
řemen. Následovaly 2 hodiny
nedověře a Boží všemohoucnosčekání na odtahovku ve tmě
ti – nechali jsme si ji na závěr.
a oprava zničeného motoru za
Ráno 25. 8. byly příprapěticifernou částku. Utrpěli jsme vy akce pro romské děti na
škodu, ale děkovali jsme Pánu
vrcholu, mysleli jsme opravdu
za to, že ochránil naše zdraví
na všechno. Dopoledne jsem
a životy.
přišel k autu a marně hledám
v kapsách klíče – moje jediné.
Česká Třebová – Borek
O měsíc později jsme s vyso- Prohledal jsem, co se dalo.
Klíče byly pryč. Podlomila
komýtskými přáteli připravili
se mi kolena. Při zoufalém
akci pro děti v České Třebové.
bloudění v okolí auta jsem
Aby posílil naši odvahu, připotkal kamarádku, křesťanku
pravil nám Pán silné svědectví
Janu, která pochopila, že je zle.
na návštěvě romské rodiny
Zavolala přátelům ze své církve.
Marušky a Feryho. Marušky se
Bůh dotkl už během naší loňské Mají SOS síť modliteb, do které
se spojují v krizových situacích.
dětské evangelizace v Mýtě,
Sbor se začal modlit. (Přiznám
Duch svatý potom s oběma
jednal i prostřednictvím pastora se – neměl jsem víru a vymýšlel
jsem náhradní řešení). Moje
Rudy. Maruška a Fery loni na
podzim přijali křest. Bůh se nyní utrpení trvalo 3 hodiny. Pak
jsem najednou dostal své klíčky
silně dotýká jejich dětí, které
zpět přímo do ruky – přinesl
prožily posílení víry při naší
akci v Mýtě - viz výše. Ohrome- je poctivý nálezce do nedalekého obchodu…! Odpolední
ně jsme poslouchali svědectví
evangelizace pak byla úžasně
o prokazatelném uzdravení
povzbuzující a měla ohlas mezi
2 dětí (zrušená operace mandlí
a zrušená operace srdce), v prů- Romy po celém městě.
Co dodat? „Pán je věrný, on
běhu posledního měsíce od naší
vás posílí a ochrání od zlého…“
evangelizace. Děti projevují
(2Te 3, 3).
živou víru, důvěřují Bohu a za
Přejeme si, milí přátelé, aby
všechno se modlí.
naše svědectví z léta povzbudily
Evangelium na Borku slyšela
stovka dětí a dospělých a prožili vaši odvahu a víru.
Petr a Olga Kohoutovi
jsme zvláštní Boží ochranu: Petr
pracovníci DM na Liberecku
vybíral v Mýtě peníze z banko-
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Dětská misie v ČR zve všechny učitele nedělních škol,
besídek, klubů, učitele náboženství a vůbec všechny
pracovníky s dětmi na konferenci na téma:

„Budeme vyprávět budoucímu pokolení...?“

sobota

5. 11. 2016
od 9.00 do 17:00 hodin

Modlitebna CB, Soukenická 15, Praha 1
Míchal Fraňo
ředitel DM na Slovensku

Ing. Michal Fraňo, PhD. (přednáška)

„Práce s dětmi s misijním záměrem“
•
•
•

metody oslovení dětí, které používá DM
duchovní vedení oslovených dětí
spolupráce DM a místního sboru

Dopolední blok seminářů
1. Děti a nebezpečí informačních technologií (Slavoj Raszka)
2. Křesťanské programy na školách - zkušenosti z praxe
(pracovníci DM)
3. Spolupráce DM a místního sboru při evangelizaci dětí
(pracovníci DM)

Odpolední blok seminářů
Slavoj Raszka
kazatel sboru CB v Třinci
Sebastian Edelmann
oblastní ředitel Dětské misie
ve Střední Evropě

4. Facebook a jeho pravá tvář (Slavoj Raszka)
5. Hledej a najdi - korespondenční kurzy DM na webu
(Daniel Fér)
6. Knížka beze slov - nestárnoucí pomůcka při evangelizaci
(pracovníci DM)

Účastnický poplatek
200 Kč (občerstvení a režijní náklady).
Informace o úhradě poplatku viz registrace.

členové národní rady
Dětské misie v ČR

Co jiného ještě můžete očekávat?

zástupci denominací,
se kterými Dětské misie
úzce spolupracuje

A co jsme si pro vás připravili na závěr?

zástupci organizací,
se kterými Dětská misie
spolupracuje

Představíme nové tituly literatury, povzbudíme vás v práci
s dětmi v církvi i mimo církev.
Koncert hudebního souboru „Happy Day“ ze Slezska.
V rámci konference bude připomenuto 25. výročí registrace
DM v tehdejší ČSFR.

Registrace on-line na stránkách DM:
www.detskamisie.cz do 30. 10. 2016

literatura

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS (k dispozici od 5. 11. 2016)
5 judských králů
Pět důležitých lekcí pro duchovní život, které se
děti mohou naučit ze života těchto judských králů:
Lekce 1
Lekce 2
Lekce 3
Lekce 4
Lekce 5

Jóšafat
Jóaš
Chizkijáš
Menaše
Jóšijáš

NOVINKA
200 Kč

Komplet obsahuje plnobarevné obrázky a text lekce
s ústředními pravdami, aplikacemi a verši k zapamatování.

Podivuhodná NOVINKA
kniha 7 - Pán
Ježíš, Boží Syn
Denní ztišení pro děti od 8 do
13 let na 60 dnů. Každá strana
obsahuje text z Bible, komentář, verš na zapamatování,
kontrolní otázky s prostorem
na vyplnění a návrh modlitby.

35 Kč

Vánoční lekce
Bůh je tak velký
Nejzvláštnější den
Přišel nepoznán
Slíbený Spasitel
Vánoce slavíme kvůli kamenům
Extrémní vánoční dar
Kvůli němu pořád zpívám
Operace nebeský pokoj
V e-shopu nabízíme také
vánoční písně s notami.

60 Kč
60 Kč
70 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč

Malé děti mohou poznat Boha skrze jeho Syna
Nová série oblíbeného cyklu pro děti předškolního věku obsahuje
6 lekcí, které jsou vhodné k vyučování v období adventu a Vánoc:
Lekce 1
Lekce 2
Lekce 3
Lekce 4
Lekce 5
Lekce 6

Narodil se Ježíš – zaslíbený Spasitel
Pastýři vidí Ježíše
Mudrci se klaní Králi
NOVINKA
Ježíšovo dětství
Ježíš začíná svou práci
Matouš a jeho přátelé potkávají Ježíše

Sada obsahuje text pro učitele, barevné obrázky a mnoho dalších
aktivit včetně přehledů jednotlivých vyučovacích hodin.

Výprodej knih pro dospělé s 50%
slevou

300 Kč

Křesťanský kalendář s biblickými
texty

80 Kč

Seznam knih s cenami a mnoho dalších materiálů
pro vyučování najdete v našem e-shopu na adrese:

obchod.detskamisie.cz
říjen 2016
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připravujeme / za co se modlit

Po prázdninách se na mnoha místech naší země rozběhly
pravidelné kluby pro děti. Můžete se s námi za ně modlit
a přidat modlitby za další připravované akce:
Potáborová
víkendovka v Husinci
22. – 23. 10. 2016
Dny deskovek
v Příboře
26. - 28. 10. 2016
Centrum Dětské misie,
Jičínská 549, Příbor

Potáborová
víkendovka v Příboře
28. - 30. 10. 2016
Centrum Dětské misie,
Jičínská 549, Příbor

Konference pro
pracovníky s dětmi
5. 11. 2016
Modlitebna CB,
Soukenická 15, Praha
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Konference Dětské
misie na Slovensku
11. – 13. 11. 2016
Rekreační zařízení Demänovka, Liptovský Mikuláš

Předvánoční setkání
s učiteli
23. 11. 2016
Ústředí SCEAV, Na Nivách 7,
Český Těšín
Pořádá SCEAV
ve spolupráci s DM.

Vánoční programy DM
na školách
12. – 22. 12. 2016

Konference pro
pracovníky s dětmi
21. 1. 2017
Farní budova SCEAV
v Komorní Lhotce (Slezsko)
Pořádá SCEAV
ve spolupráci s DM.

Kurz EVD 1 v Ostravě
leden – březen 2017
Termíny a místo v jednání
Informace:
sikulova@detskamisie.cz

„A tak, bratří, modlete se
za nás, aby se slovo Páně
stále šířilo a bylo oslaveno
jako u vás.“
(2Te 3,1)

podpořte nás

I vy můžete být součástí
misijního díla!
Děkujeme Bohu za vás všechny, kteří jste se již stali prostřednictvím modliteb a inančních
darů členy našeho podpůrného týmu! Bůh si vás používá k velikým věcem, kterých jsme
svědky.
Na počátku září nám Bůh do týmu přidal novou spolupracovnici, Karin Roikovou. Také
k ní se postupně přidávají noví modlitebníci a dárci.

Pro vás, kteří se pro jednorázovou nebo pravidelnou podporu služby
Dětské misie rozhodujete, máme tyto praktické informace:
1) Pro bankovní převod můžete využít toto číslo účtu u FIO banky:
2000160468/2010

2) Pokud se rozhodnete pro pravidelnou podporu, pomůžete nám, když si
vyberete konkrétního pracovníka s jeho variabilním symbolem:
Zbyšek a Renáta Šikulovi
Petr a Olga Kohoutovi
Ľubomír Čermák
Daniel Fér
Karin Roiková

6714 národní ředitelé, vedení a rozvoj služby, příprava literatury a kurzů, účetní a administrativní práce
5915 přímá práce s dětmi, místní pracovníci na Liberecku
8413 přímá práce s dětmi, místní pracovník na Novojičínsku
8817 přímá práce s dětmi, příprava nových materiálů, práce
v oblasti IT
6918 místní pracovnice ve Slezsku, vyučování na kurzech,
příprava materiálů

3) Pošlete-li dar bankovním převodem nebo složenkou,
dejte nám na vědomí nějakou kontaktní informaci (adresu, mail, telefon). Nezůstaneteli v anonymitě, budeme vám moci posílat zprávy ze služby a po skončení roku souhrnné
potvrzení pro odečet ze základu daně.

Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím:
„Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou.“ (Žalm 31, 15-16a)
říjen 2016
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Fotograie
z letošního
Institutu DM
v Rumunsku
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