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O DĚTSKÉ MISII

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové organizace Child
Evangelism Fellowship , která působí ve více než 160
zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací na světě. Cílem Dětské misie je oslovit
evangeliem ty děti, které ho nikdy předtím neslyšely,
pomoci jim v duchovním růstu a pomoci jim najít
místní sbor, kde by mohly dále duchovně růst. Tyto cíle
naplňuje pomocí následující služby:

®

Přímá práce s dětmi
Kluby dobré naděje
Pravidelná týdenní setkání dětí během školního
roku. Děti se učí biblické příběhy, verše, zpívají písně,
povídají si o misii, hrají hry…
5-denní kluby
Letní evangelizační kluby pro děti venku v jejich
bezprostřední blízkosti probíhající obvykle 5 dní za
sebou. Jednoduchý hodinový program, který má za cíl
seznámit děti se zvěstí evangelia.
Korespondenční kurzy
Pomocí jednoduchých lekcí na pokračování se může
dítě seznámit se zvěstí evangelia formou pošty došlé přímo k němu domů. DM má k dispozici celkem 39 lekcí
ve 4 kurzech.

 Uspořádáním seminářů, workshopů, 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.

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

Pomoc v přímé práci s dětmi
 Pomocí kurzů „Efektivní vyučování dětí – stupeň 1,
2, 3“ (v rozsahu cca 30 hodin o evangelizaci a duchovním růstu dětí).

Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolupracuje se všemi registrovanými církvemi a samostatnými sbory na území České republiky a v zahraničí. DM
aktivně spolupracuje a vítá činnost organizací: AWANA,
Samuel, Biblická práce pro děti, Tim 2,2, TWR, KPK,
BTM, HCJB, Nový život, Kudy kam, Wycliffovi překladatelé Bible, redakce časopisu Kroky. Spolupracuje se stovkami jednotlivých křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.

Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship®)
www.cefeurope.com

Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship®)
www.cefonline.com

Dětská misie v České republice
www.detskamisie.cz
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ÚVODNÍK

Kdo zná tuto knihu?
Na konci prázdnin se naše rodina vypravila do
Uničova, kde jsme s našimi spolupracovnicemi
z Klubu Dobré naděje, Vlaďkou a Petrou, připravili třídenní klub na jednom z místních sídlišť.
Bylo příjemné slunečné počasí a pro nás to byla
hned z několika hledisek zajímavá zkušenost.
Mimo jiné proto, že jsme poprvé mohli takto
pod otevřeným nebem sloužit dětem daleko za
hranicemi regionu, ve kterém se každodenně pohybujeme. Mimořádné bylo také to, že obě naše
dcery, téměř dvacetiletá Eliška a čerstvě tříletá
Veronika, mohly být na klubech s námi a podle
svých sil nám pomáhat.

Nikdo nemá právo slyšet
evangelium dvakrát, dokud
jsou mezi námi ti, kteří jej
neslyšeli ani jednou.
To co se mi ovšem snad nejvíce vrylo do paměti, byl krátký vstupní rozhovor se sedmi dětmi
ve věku mezi 6 a 12 lety, které se hned první den
po úvodních hrách a písničce posadily s námi
na deku, aby si vyslechly biblickou lekci. Neznali jsme je a tak nás přirozeně zajímalo, jestli už
něco o Pánu Bohu ví. Ukázal jsem jim tedy Bibli
a položil čtyři jednoduché otázky. První zněla:
„Kdo z vás ví, co to mám za knihu?“ „To je Bible!“ předháněly se děti a já jsem se musel trochu
pousmát. Držel jsem totiž výtisk „jednadvacítky“
tak, že tučně vytištěné slovo Bible na předních
deskách měly děti přímo před očima. Pospíšil
jsem si tedy s druhou otázkou: „Kdo z vás už tuto
knihu držel v ruce?“ Nastalo ticho a děti zamítavě kroutily hlavou. „A kdo z vás má tuto knihu
doma? Možná, že ji třeba mají někde v knihovně
vaši rodiče...“ Děti tiše kroutily hlavou. Vyrukoval jsem tedy s poslední otázkou: „A kdo z vás
zná nějaký příběh, který je v této knize napsaný;
tato kniha je plná příběhů.“ Otázku jsem pokládal s mírnou nadějí v hlase. Říkal jsem si, že si
některé z nich Bibli spojí alespoň s příběhem
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o narození Pána Ježíše, ale všechny děti jen dál
v tichosti kroutily hlavou.
Možná, že statistici by tento malý průzkum na
vzorku sedmi dětí z uničovského sídliště nepovažovali za dostatečně vypovídající. My jsme si
ale znovu a s plnou vážností uvědomili, že vedle
dětí, které mají v křesťanských rodinách a církvích opakovaně znovu a znovu příležitost číst
Boží slovo a poznávat Pána Boha, vyrůstá kolem
nás generace dětí s velmi mlhavou a často úplně
nulovou znalostí Pána Boha a Bible. V této souvislosti se mi vybavuje poněkud provokativní
citát kanadského pastora a evangelisty Oswalda
J. Smithe: „Nikdo nemá právo slyšet evangelium
dvakrát, dokud jsou mezi námi ti, kteří jej neslyšeli ani jednou.“ Nechtěl bych tím říct, že máme
přestat vyučovat naše děti, ale spíš připomenout,
že je kolem nás mnoho dětí, které ještě evangelium neslyšely. Kdo k nim přijde s touto úžasnou
zprávou? Možná bys to mohl být právě ty…
Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR
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BIBLICKÉ SLOVO

Bůh i dnes oslovuje člověka!

„Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh
k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase
k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil
dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko
svým mocným slovem. Když dokonal očištění od
hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech“. Židům 1,1-3.
Nedávno mne zaujala anketa, která byla prováděna mezi studenty středních škol v České
republice. Měla zjistit, jaký duchovní profil mají
mladí lidé 21. století, čemu věří, jaký mají zájem
o Boha, jak vnímají církev nebo chození do kostela. Při konečném hodnocení oslovovaných míst
v naší zemi byla zjištěna alarmující skutečnost.
Mládež Boha nepotřebuje, nevěří v Něj, není
pro ně potřebným. Nejvyšší procento mladých
lidí v tom dobrém slova smyslu našel průzkum
v Českém Těšíně, katastrofou pak byla analýza
názorů mladých lidí v Jablonci nad Nisou.
Co nás dnes nejvíce oslovuje? V různých
anketách se nás ptají, co se nám líbí, co kupujeme, jaké máme oblíbené pochutiny, automobily,
počítače, mobily a podobně. Jsou tu připraveny
různé lákavé reklamy s nabídkami toho nejlepšího pro nás. V posledních letech například hledají
televizní společnosti pomocí známých osobností
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nejlepší taneční pár. Další lákavou nabídkou je
Las Vegas, tam můžete letět i vy, pokud prokážete
mimořádný talent a budete vybráni z tisíců lidí,
kteří si myslí, že právě oni jsou těmi nejlepšími.
To dnes letí…. Až někde na konci žebříčku je pro
většinu lidí, nejen v naší malé zemi, Bůh.
Může ještě i dnes všemohoucí Bůh oslovit člověka? Od stvoření lidské bytosti Bůh stále volá
a to bez ohledu na to, ve kterém století žijeme.
Jsou lidé těchto generací jiní? Proč nechtějí poslouchat Boha? Není to nic nového, vždyť podobně se chovali lidé ve starozákonní době. Stačí jen
nahlédnout do knihy Ezechiele 3,7 a můžeme si
přečíst: „Izraelský dům tě však nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotni poslechnout
mne; celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé
srdce“. Ano, v našem nitru se odehrává celý proces našeho vztahu k Bohu. Kdo ve svém životě
zažil ten odlesk Boží slávy v Jeho Synu, může
svůj žebříček priorit postavit jasně a zřetelně na
Ježíši Kristu. V posledních dnech si ještě více
uvědomuji, jakou to má hodnotu. Prožívám mimořádně zajímavý vztah se svým nemocným
otcem. Společné prožité hodiny mají svou neocenitelnou váhu, jsou pro mne zkouškou trpělivosti, ale i lásky k nemocnému člověku. Mnohé
věci najednou ustupují do pozadí a čas s někým
blízkým, který očekává vaší pomoc a přítomnost
nabývá na hodnotě. Možná to jsou naše jedinečné chvilky v posledním čase, jak čteme v listu
Židům, ale nejen v takových situacích můžeme
být blíž našemu Bohu. Na druhé straně prožívám
radost z toho, že mám blíž i k dětem, které určitě
taky něco hledají. Křesťanský klub v Českém Těšíně mě staví do role toho, který už byl osloven
Božím slovem. Chci přinášet dětem to nádherné poselství o Božím zaslíbení, aby se i v jejich
životech stal prioritou číslo jedna Bůh. Mějme
ustavičně v našich modlitbách i děti v této zemi,
výsledek jen prosté ankety je přímo alarmující.
Vždyť všemohoucí Bůh oslovuje člověka v každé době. Modlete se za to, aby pro mnohé, nejen
mladé lidi, nebylo pozdě.
Karel Moškoř
Předseda Národní rady DM v ČR
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Všechny děti potřebují někoho, kdo jim pozorně a se zájmem naslouchá, aniž by je neustále poučoval, nebo dělal kázání. Přijímá je jako
osobnost, kterou je třeba poznat. Děti potřebují
někoho, kdo jim nabídne pomoc, kdo jim pomůže, když jsou smutní, když se hněvají, nebo
mají strach. Potřebují někoho, kdo jim bude
nablízku, když se octnou ve složité, nebo tísnivé
situaci.
A tímto člověkem - kamarádem můžeš být ty!
Hledání klíčů
Jakým způsobem děti naznačují, abyste se
k nim přiblížili? Mladší děti vás budou chtít držet za ruku, nebo se k vám budou tulit. Starší děti
za vámi po programu přijdou a nabídnou vám, že
pomohou odnést pomůcky. Budou vám popisovat
sci-fi show, kterou vysílali v televizi, nebo budou
popisovat, jak zmlátili ve škole někoho, kdo je provokoval. Budou postávat ve vaší blízkosti, dokud
nezhodnotíte jejich nový sestřih, neoceníte jejich
fantastické tričko, nebo nové značkové tenisky.
Kroky k navázání přátelství
1. krok: Dejte dětem najevo, že víte, kdo jsou.
Často používejte jejich jména. V případě
početných skupin dětí používejte jmenovky
(s tučně vytištěným jménem), které dětem
připevníte na tričko nebo košili.
2. krok: Ukažte dětem, že dokážou dělat dobré
věci. Přizvěte je, aby vám držely plakáty s písničkami, nebo rozdávaly letáčky. Projevte svou
radost z toho, že máte tak spolehlivé pomocníky.
3. krok: Ujišťujte děti o jejich hodnotě a jedinečnosti. Připomínejte jim, že v Božích očích jsou
úžasní. Chovejte se k nim s úctou.
Jednou jsem v tomto bodě před celou skupinou
dětí na celé čáře prohrála. Napomínala jsem Dannyho, jak špatně se choval ve školce, a snažila jsem
se ho před ostatními ztrapnit.
Ve třídě bylo naprosté ticho. Byla jsem sama sebou šokovaná. Pokračovala jsem sice v programu,
ale cítila jsem, že mne Pán Bůh napomenul.
„Udělejme si teď chvilku přestávku,“ řekla jsem.
„Danny, musím se ti teď veřejně omluvit. Udělala
jsem to špatně! Ztrapnila jsem tě před tvými ka-
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marády. Mohla jsem jít za tebou a potichu si s tebou promluvit.“
Všichni se otočili na Dannyho, aby viděli, co
udělá. Se stydlivým úsměvem řekl: „No, nelamte
si s tím hlavu, paní Easonová.“ Od té chvíle jsme
si byli mnohem blíž. Jednáme-li s dětmi s úctou,
může nás to s nimi velmi sblížit.

PRO UČITELE

Jak budovat přátelství s dětmi

Jak dosáhnout toho, aby se děti lépe učily
Bylo pro nás výzvou, když jsme sledovali, jak
některé děti reagovaly na náš program. Prázdné
pohledy, šoupání nohama, chichotání a hlasité
zívání. Snažili jsme se tento problém řešit tím, že
jsme připravovali zajímavější vyučování a používali efektivnější výchovné metody. A přesto tomu
stále něco chybělo. Jestliže projevujeme dětem
přátelství a chováme se k nim s úctou jako dobří
kamarádi, naplníme jejich i svá srdce pokojem
a vzájemnou láskou, ale zároveň tím dosáhneme,
že se budou lépe chovat i učit.
Mary Easonová
bývalá instruktorka DM

Zhodnoťte, jak jste na tom v oblasti
přátelství s dětmi
1. Mám v rámci programu vyhrazený čas, abych
poznal(a) děti jako jednotlivce ?
ano

ne

2. Ptám se jich na to, co je zajímá, a pamatuji si, co
mi o sobě pověděly?
ano

ne

3. Odolávám touze povídat si s rodiči dětí, nebo
jejich kamarády o některých jejich roztomilých
výrocích?
ano

ne

4. Pohladím příležitostně dítě, které se mnou
mluví? Dám mu najevo, že ho poslouchám?
ano

ne

5. Přeruším dítě v půli věty, když ke mně přistoupí
někdo dospělý?
ano

ne

6. Vyjadřuji slovně svou podporu všem dětem,
nebo pravidelně některé z nich opomíjím?
ano

ne
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ZAHRANIČNÍ OKÉNKO

Dětská misie v Polsku
Polsko má asi 38,6 miliónů obyvatel, 17% tvoří děti do 14 let. To znamená, že v Polsku žije
zhruba 6,5 miliónů dětí, které se potřebují dovědět o Pánu Ježíši Kristu. 95 % obyvatel Polska se
hlásí k římským katolíkům, přesto v anketě 83%
obyvatel odpovědělo, že nikdy osobně nezakusili
přítomnost Krista ve svém životě.
První misionáři Dětské misie navštívili Polsko
v roce 1968. Prostor pro svobodný rozvoj služby byl značně omezený, ale evropská DM pomáhala školit pracovníky a dovážela literaturu,
která pomáhala místním církvím vyučovat děti.
Dětská misie byla oficiálně registrovaná v roce
1993 a Bůh na počátku daroval skromné centrum v Pszczynie na jihu země. Dnes již DM sídlí
v nově zakoupeném a rekonstruovaném objektu
a rozvíjí všechny důležité činnosti (kluby, tábory,
korespondenční kurzy, výcvik učitelů, distribuce
literatury a interaktivní web pro děti). Devítičlenný tým DM vedou manželé Lukáš a Alexandra Gruszczyńští. A toto jsou čerstvé zkušenosti
pracovníků z letošního léta:
„V létě nám Pán Bůh svěřil dva tábory, misijní tábor, službu v Dětském domově a mnoho
5tidenních klubů. V průběhu každého z těchto
setkání jsme měli výsadu vést děti a mladé lidi

při jejich rozhodnutí pro Krista. Na dorostovém
kempu v Murzasichlu jich bylo 10! Děkujeme
Pánu za každého z nich a modlíme se o jejich
vytrvalost. V čerstvé paměti máme loňský tábor
v Jarosławcu, kdy se pro Pána Ježíše rozhodlo neuvěřitelných 26 účastníků a letos jsme se
s mnohými z nich opět setkali. Zjištění, že většina z rozhodnutých věrně následuje Pána Ježíše,
bylo pro nás velkým povzbuzením. Vydávali nám
svědectví o tom, jak je Bůh vede a pomáhá překonávat překážky.“
Tomáš a Monika Walicovi

„Letos jsme se mimo jiné účastnili pětidenních klubů v Pszczynie, Žorách a Turku. V každém z těchto měst jsme mohli oslovit evangeliem
okolo 100 dětí. Mnohé z nich mají doma velmi
těžkou situaci.
V Turku nás poslední den děti nechtěly pustit
domů. Stály na parkovišti před auty a čas našeho odjezdu se velmi oddálil. V průběhu jednoho
klubu jsme rozmlouvali s otcem dvou chlapců.
Nikdy nebyl v žádném protestantském sboru
a většinu času tráví pracovně za hranicemi. Nyní
měl spolu s chlapci možnost slyšet o Božím plánu spasení. Své kluky přivážel každý den z druhého konce města.“
Lukáš a Alexandra Gruszczyńští
Tým Dětské misie v Polsku

Pětidenní klub
v Turku
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Divil jsem se každý den, jak mne Pán Bůh nese
i přes mou nemoc, která se pomalinku polehounku zhoršuje. Jsem ročník 1970. Od roku 1997 trpím roztroušenou sklerózou. S BTM jsem začal
spolupráci civilkou 1998 a s DM pár let poté.
Letopočet si pamatuju ještě jeden: 2006 jsem pro
DM naprogramoval elektronický obchod tak, aby
s tím nebyla žádná práce, aby se sám aktualizoval
a objednávky se daly z mejlu kliknutím nahrát
do účetnictví. Jo, ještě jsem někdy mezi tím udělal pro projekt DM ‚Kniha otázek‘ malé webovky
pro děti s názvem ‚Zvědavá tužka‘, aby vypadaly
trošku hravě a děti se mohly na cokoli ptát.
Už mě teď nic nenapadá, ale něco o mně, mojí
rodině, básnické tvorbě atd. si můžete počíst na
www.tuzka.cz.
Tak, moje milá Dětská misie, pěkně pracuj, dál
pomáhej dětem poznávat Pána Ježíše! Je to moc
a moc důležitá věc pro naši českou zem a všecky
děti na ní. A ať se ti v novém školním roce dobře
daří!
Tvůj Honza
a samozřejmě také Eva a Bětuška Matuškovi

PŘEDSTAVUJEME SPOLUPRACOVNÍKY

Naši milí čtenáři,
na této straně Zpravodaje s železnou pravidelností představujeme naše spolupracovníky,
kteří se dle svých obdarování různými způsoby
podílí na misijní práci mezi dětmi. Se spolupracovníkem, kterého bychom rádi představili
v tomto čísle, se příliš často osobně nevídáme.
Přesto je jeho pomoc neocenitelná. Také díky
ní sítí našich počítačů a tiskáren pulsuje ta
správná směs bitů a bajtů. Když jsem našemu
spolupracovníkovi, Janu Matuškovi, položil
několik otázek, které se týkaly počátků spolupráce s Dětskou misií, ale také osobního života, docela se rozpovídal.
„Zbyšku, připadám si jak starý dědeček: ,Jo,
holečku, to už je dávno!´ A je fakt, že si nevzpomenu, kdy začala spolupráce s DM. Ženatý
jsem 7 let a v Příboře na služební cestě jsem byl
naposledy, než se v roce 2005 narodila naše Bětka. Bylo to asi půl roku po svatbě. To jsme ještě
měli našeho červenýho žigulíčka, Eva byla těhotná a zrovna když jsme přijeli, tak se zjistilo, že
na Salaši ve sklepě stojí voda. Tak Eva jela kamsi
pro vysavač na vodu..., no byl to zážitek! Ještě
bych někde našel pár fotek...
Od té doby pokročila technika a všecka moje
práce se dala vyřešit na dálku. Dnes už jsem jen
taková „jistota na dálku“, když potřebuješ něco
poradit, vždyť víš...
Jak to všecko začalo? Na redakční radě v Brněnské tiskové misii mi jednou Irena Zemanová
povídá, jestli bych s ní nejel autem do Příbora
do DM, že by potřebovali pomoct s počítačema
(asi o mně Libušce pěla ódy, jak se v BTM starám
o počítače a jaký jsem vyrobil systém pro rozsáhlou agendu rozesílání zásilek a evidenci darů
:-). Tak jsem jel. S Libuškou Pavelkovou jsme si
během jednoho dne padli do noty a stali se z nás
časem velcí přátelé. Jezdíval jsem občas na pár
dnů do Příbora, řešili jsme uspořádání počítačů
a počítačové sítě na Salaši, vybírali jsme ekonomický systém takový, abych k němu mohl doprogramovat evidenci dětí a táborů... postupně jsem
vyráběl internetové stránky DM. Pak jsem v roce
2003 jel na letní tábor jako vedoucí – to byl pro
mě nesmazatelný zážitek, nechal jsem tam kus
srdce. Prostě, DM je mojí srdeční záležitostí :-)
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INSPIRACE

Změň svůj svět!
Téma:
Můžeš způsobit změnu v životě druhých
skrze Pána Ježíše.
Verš:
Matouš 5,13a
Potřebné pomůcky:
• půllitrová nádoba s víčkem
• ocet
• solnička
• čajová lžička
• několik starých zašlých mincí
• jedna nová mince
Kdo uhodne, co mám v kapse? (Zacinkejte
mincemi.)
Správně – vzal jsem si sebou nějaké peníze.
Podívejte, mám tady ještě i novou minci! (Ukažte
novou minci.) Nemyslíte si, že je mnohem hezčí, než tyhle staré, ušmudlané drobáky? (Ukažte
staré mince.)
Přinesl jsem s sebou tyhle mince, abych vám
ukázal, jak můžete změnit svět kolem sebe. Dívejte se!
(Dejte staré mince zpět do kapsy a ukažte
prázdnou nádobu.) Tahle nádobka představuje
tebe a mne – křesťana, který je naplněný láskou
Pána Ježíše. (Naplňte nádobu do poloviny octem.)
Pán Bůh chce, abys měl dobrý vliv na lidi ve
tvém okolí. Tyto staré mince představují lidi
kolem tebe, jejichž srdce jsou špinavá, protože
neznají Pána Ježíše. (Nasypejte staré mince do
nádobky.)
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Ale Pán Ježíš tě v Matoušovi 5,13 nazval „solí
země“. (Ukažte solničku.) Stejně tak jako sůl dává
chuť jídlu, ty přinášíš do života druhých dobro.
(Nasypejte sůl na čajovou lžičku.) Pán Ježíš chce,
aby ostatní viděli Jeho dobrotu v nás a aby Ho
tak také mohli poznat (Marek 9,50). (Nasypejte
sůl do octa.)
Jak můžeme být „solí“ lidem v našem životě?
(Zavřete nádobku a třeste s ní během toho, kdy
budou děti odpovídat: ukazujeme jim naši lásku,
děláme, co je správné, pomáháme druhým, atd.)
Skvělé odpovědi – podívejte! (Vytáhněte čisté mince a osušte je.) Pokud konáme dobro, lidé
v našem okolí se díky nám mohou změnit! Tím
nejlepším způsobem jak být solí je říct lidem, jak
přijmout Pána Ježíše jako svého Spasitele. Oni
pak budou také jako sůl a budou rovněž měnit
svět kolem sebe!
Mary Anne Pirie
Teach Kids! 05-06/2006
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INSTITUT DM
Letošní druhá část Institutu Dětské misie
byla pro mne velkým vyslyšením mých modliteb a zároveň poznáním Boží dobroty k nám lidem. Modlila jsem se za to, aby mohly opět přijet všechny studentky z České republiky. A Bůh
nám to přes všechny překážky daroval. Zařídil,
že jsme se mohly navzájem podržet, sdílet svůj
čas a vzájemně se modlit jedna za druhou. Vyučovací předměty byly pro mne přínosné, i když
jsem měla zprvu obavy, že to pro mne není. Moc
se mi líbil předmět „Vůdcovství“. Studium kapitol
listu Efezkým mi pomohlo porozumět tomu, co
jsem dosud nevěděla. Naučila jsem se pracovat
s PowerPointem a to díky slovenským studentům, mladým manželům Mazakovým, za což jim
moc děkuji. Poznala jsem moc fajn věřící lidi, se
kterými jsme se modlili, a bylo úžasné vidět vyslyšení společných modliteb. Vzpomínám na čas
strávený při společných hrách, volejbalu, ochotu
navzájem se od sebe učit. Nejvíce mne ale Institut
naučil dívat se na to, co Pán po mě chce v mém
životě. Obecenství s Pánem a čas strávený v Jeho
blízkosti se na mně odráží a já můžu s Jeho požehnáním být použitelná tam, kde mně chce mít.
Ráda bych od nového školního roku sloužila dětem v klubu v Dětském domově v Karviné. Děkuji všem, kteří se za mne modlili a finančně mne
podpořili. Modlete se, prosím, za otevření klubu
v Karviné.
Erika Mačová
Tak je to tady! Pět týdnů uteklo jako voda a už
držím v ruce diplom. Ale důležitější než tento kus
papíru je to, co zůstalo v mém srdci. Jsou to živé
vzpomínky na úžasné vyučující a plnění neko-
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nečné řady úkolů, na společné modlitby při zapadajícím slunci, na volejbal v dešti, na filmové večery s titulky, na sdílení se o životě, na mé úžasné
a humorem překypující spolubydlící… A při tom
všem jsem vnímala Boží blízkost a to nejen proto, že jsme bydleli v 9. patře internátu s výhledem
na rakouské kopce a bratislavský hrad, ale zejména proto, že ke mně jasně promlouval do mého
života. Utkvěla mi v hlavě myšlenka misionářky
Lindy Corry. Ve službě dětem se můžeme cítit
slabí, unavení, neschopní, ale v síle Ježíše Krista
máme moc dělat úžasné a mocné věci. Všechno
dělej v Jeho moci. Na závěr jeden verš, který snad
povzbudí i vás: „Hospodine, celým svým srdcem
ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech
tvých chci vypravovat. Budu se radovat, jásotem
tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy“
(Žalm 9,2-3). Kéž Bůh ukazuje divy svého milosrdenství i ve vašich životech.
Michaela Benešová
Letošní institut pro mě byl cennou zkušeností. Ne vždy mi bylo do smíchu, ale naštěstí jsem
měla kolem sebe skvělý kolektiv lidí, kteří mě
dokázali povzbudit, když bylo potřeba. Mnozí
studenti i učitelé pro mě byli příkladem. Svými
schopnostmi, nasazením ve službě dětem a Bohu, svými osobními životy.
Jsem vděčná i za ranní modlitební ztišení, kdy
jsme měli příležitost společně se modlit a poté
i vidět odpovědi na naše modlitby. Teď už zbývá
jen zjistit, kde a jak mohu a mám své nově získané vědomosti a dovednosti využít.
Slávka Číčelová
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OBLAST LIBERECKO

Hlahol Hospodinu celá země!!!
Bum, bum-tlesk … bum, bum-tlesk … Hlahol Hospodinu ... bum, bum ... celá země …
bum, bum.
Hlahol Hospodinu ... bum, bum ... celá země
... Bum, bum-tlesk … bum, bum-tlesk …
Mohutné bouchání do stolu nahrazovalo bicí
nástroje a udávalo téměř bojový rytmus písni.
Zpěv dětí se nesl krajinou tak silně, že to jistě slyšeli
všichni v okolí farmy. Jediný, kdo v tu chvíli asi nepociťoval dunění v celém těle, byla kravička Moly,
která se pásla vedle naší stodoly a svým rozvážným tempem nevzrušeně přežvykovala čerstvou
snídani v trávě.
Scéna z amerického ranče nebo africké vesnice? Nikoli, milí čtenáři, takhle jsme zvučně
slavili Pána Boha v létě na táboře v Kunraticích
u Cvikova! Protože jako misionáři DM chceme
spolupracovat s křesťanskými církvemi ve městě, nabídli jsme letos vyučování na letním táboře
jabloneckému sboru Bratrské jednoty baptistů.
A zrodila se nádherná spolupráce.
Celým táborem procházel bojový duch, protože téma letošního táborového programu bylo:
„Rytíři víry - Boží zbroj“
Duchovní vyučování bylo opravdu hutné a zajímavé. Petr vedl hlavní, dopolední program, doplněný vždy buď zajímavou scénkou, nebo jiným
názorným ztvárněním, Olga měla ke každému
tématu připravený verš, který byl i přitažlivě výtvarně zpracovaný a děti se jej pak učily zpaměti.
Samozřejmě - bylo odměňování za body a tak se
děti velmi snažily. Podle výše dosažených bodů
byly pak povyšovány do šlechtických hodností.
Mladí vedoucí, kterých byl letos víc než dostatek, se dětem opravdu pozorně a s nasazením věnovali. Nebyla nouze o zajímavé hry, při kterých
se děti mohly nejen vylítat, unavit a užít spoustu
legrace, ale také si hrou připomenout a doplnit
dopolední tematické vyučování, založené na
závěrečné 6. kapitole listu apoštola Pavla Efezským.

ském chlapci Catalinovi, který žil několik let
mezi bezdomovci a pak ho zachránila americká
misie (podle skutečné události). Srdíčka českých
dětí byla dotčena krutými podmínkami života
chudých a tak v celotáborové sbírce na závěr příběhu mezi sebou vybraly nemalou částku peněz,
která bude zaslána ve prospěch misie mezi rumunskými dětmi.
Pane Bože, děkuju ti, že můžu být na
tomhle táboře…
Jako loni, tak i letos jsme získali grant Libereckého kraje a mohli jsme zaplatit tábor sedmi
dětem ze sociálně slabých rodin, které by jinak na
takový tábor nemohly jet. Byly opravdu nadšené. Byl to pro tyto děti nezapomenutelný zážitek
a často v modlitbách děkovaly Pánu Bohu a také
nám, že jsme jim tábor zprostředkovali.
Táborová základna Kunratice u Cvikova na
farmě křesťanské rodiny Němcových slouží dětem už více než 20 let. Již mnoho dětí a dospívajících zde v tomto nádherném prostředí přijalo
Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele.
Milí čtenáři, modlete se prosím za děti, které zde
letos slyšely evangelium, aby semínko Božího
království dorostlo v jejich srdcích v rozhodnutí
pro život s Pánem Ježíšem!
Přejeme Vám, milí čtenáři, mnoho požehnání od našeho Pána, příjemné babí léto a slunný
podzim!
Petr a Olga Kohoutovi.

Olgo, bude dneska „Kutulin?“
Děti si oblíbily také každodenní večerní „misijní příběh“, který vyprávěla Olga, o Rumun-
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OBLAST NOVOJIČÍNSKO

Leto na Novojičínsku (aj inde)

Leto na Novojičínsku sme mali naplno využité, aj keď sme vlastne boli stále mimo našu
oblasť. Prežili sme veľmi požehnané chvíle na
2 detských táboroch, 1 dorastovom a 1 evanjelizačnom večere na tábore ČCE. Ale radšej si prečítajte, ako sa mali naši vedúci a dorastenci!
Krásné chvíle mých prázdnin jsem prožila na
English campu, kde jsem poznala nové lidi, kteří
byli pro mne povzbuzením, zažila spoustu legrace (hlavně u vodních bitev), dojemných chvil (při
krásných písních, svědectvích a zvlášť v poslední
den při loučení), zjistila jsem mnoho zajímavých
informací nejen o Japonsku, zdokonalovala jsem
svou angličtinu při rozhovorech s milými přáteli
z Anglie,… Všichni jsme prožili nezapomenutelné chvíle plné radosti, zábavy, ale hlavně v Boží
přítomnosti a lásce.
vedoucí Martina I.
Asi tak. Na English campu bylo nejlepší, že
jsme mohli strávit tak požehnaný čas se všemi
těmi úžasnými lidmi. Skvělá organizace, program a popřípadě i vodní hry, to bylo úžasné.
Jsme rádi, že tam mohli být i Angličané a naučit
nás spoustu nových věcí. ;)
dorostenec Honza V.
Jsem ráda, že jsem mohla být na campu a vidět
se zase po dlouhé době se všemi těmi skvělými
lidmi... Moc se mi líbily vodní hry a výlet, kde
jsem si jako každý rok vypálila na obličej brýle,
ještě že lékárnička byla skvěle vybavená a našla se
tam i taková vymoženost jako panthenol :-). Ne,
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vážně… Byl to skvělý týden, jen moc krátký…
Těším se na příští rok :)
dorostenka Katka V.
Já jsem také rád, že jsem mohl opět být na tak
úžasném místě se všemi úžasnými lidmi, úžasnými vedoucími. Samozřejmě se mi líbily veškeré aktivity včetně vodních her a různých „Big
games“, angličtiny, ranních ztišení a společně
strávených chvil ať už po večerce na chodbě :-),
nebo v průběhu dne. Získal jsem také pár drahocenných rad do života od přátel a vedoucích.
Myslím, že to byl skvěle strávený čas, který stojí
za zopakování se všemi doposud vyzkoušenými prvky, ale i dalšími, které vytvoří naše bujné
fantazie. English camp bych doporučil rozhodně
všem mladým, kteří hledají opravdové přátele,
nebo se jen chtějí zdokonalit v angličtině, je to
rozhodně můj nejlépe strávený čas za celé prázdniny, jen by mohl být delší... Těším se zase na
příští rok!!!
dorostenec Marian P.
Po dlouhé době jsem na táboře cítila takovou
radost, důvěru a Pána Boha. Děkuji za vše, co jste
mi tam dali, bylo to úžasné!! Souhlasím s Káťou,
že nejlepší byl výlet, kdy já si nevypálila jen brýle, ale nohy, záda a cely obličej a to mi zůstalo až
na foceni, takže od čtvrtka jsem všude jak rajče.
Pan potápěč, kdy jsem si mohla potáhnout hélia
a nalézt do toho super skafandru, do kterého čurají... :-), vodní hry, chvály... No, není třeba to tu
vše vypisovat, prostě jednoduše, bylo to úžasné!!
;) jen příště nám to udělejte delší ;) :)
dorostenka Eliška K.

11

INTERAKTIVNÍ WEB

Nový spolupracovník
pro dětské webové stránky!
Tým Dětské misie
a mnozí přátelé se
dlouhodobě
modlí
za rozjezd projektu
interaktivních webových stránek pro děti.
Bůh odpověděl tím, že
povolal nového spolupracovníka, který se
ujme role Národního
koordinátora projektu, Davida Kohouta. V následujícím článku se
vám David krátce představí:
Narodil jsem se v roce 1991 v Jablonci nad
Nisou do věřící rodiny, kde jsem mohl slyšet
Kristovo evangelium. Jako Timoteus jsem od
dětství znal svatá Písma, která mi s postupem
let dala moudrost ke spasení. Od malička jsem
jezdil na různé tábory, kde jsem se seznamoval
s lidmi, kteří osobně Krista znali a toužili dobrou
zprávu předat dalším. Pána Ježíše jsem přijal v r.
2006 a byl jsem pokřtěn na vyznání víry ve sboru
Bratrské jednoty baptistů v Jablonci nad Nisou.
Zapojil jsem se do služby jako zástupce mládeže.
Součastně se začátkem tohoto roku nastupuji
na Univerzitu Palackého v Olomouci na Filosofickou fakultu, obor Francouzský jazyk - Historie. Zahajuji také dálkově Biblický teologický
seminář v Pelhřimově.

K práci Národního koordinátora pro nový
dětský web jsem se dostal přes své rodiče, kteří
již v Dětské misii pracují jako misionáři. Již delší
dobu vím, že Dětská misie hledala někoho vhodného na tuto pozici, a že se za projekt vytrvale
modlí. Dlouhou dobu to jen plynulo okolo mne.
Jednoho dne, když jsme se myslím i jako rodina modlili za stejnou věc, se mě moje maminka
zeptala: „A nemohl bys tuhle práci dělat třeba
ty?“ Přemýšlel jsem nad tím a především jsem
to vložil do Božích rukou. Moc dobře totiž vím,
že „Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho
kroky řídí Hospodin.“ (Přísloví 16,9) Opravdová služba Bohu, jak věřím, nespočívá v tom, že
si Já usmyslím, co užitečného pro Boha udělám,
ale že ve víře vkročím do služby, kterou mi sám
Pán Ježíš připravil. S takovou vírou jsem napsal
řediteli DM, že bych se ucházel o místo koordinátora. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat
a čím dál více bylo jasné, že si Pán Bůh k tomuto
úkolu povolal mne.
Vnímám to jako úžasnou milost. Být Božím
služebníkem je pro mě největší výsadou a skvostem a z Jeho milosti se smím podílet na nesení
zvěsti evangelia dětem v naší zemi. Je úžasné, že
živý Pán Ježíš Kristus si i dnes povolává své služebníky v pravý čas. Sláva buď Bohu Otci skrze
Pána Ježíše Krista v Duchu Svatém až na věky.
Amen.

Misijní sbírky na táborech DM
Na letošních táborech jsme dělali sbírku na
Japonsko postižené tsunami a mohli jsme se
znovu přesvědčit, že i děti a dorostenci mají
štědré srdce. Na 3 táborech se vybralo 3 800 Kč
a tyto peníze se brzy dostanou k japonským
dětem.
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I loňského roku jsme dělali sbírku - pro děti na
Haiti. Na 3 táborech se vybralo 2 567 Kč. Po odeslání peněz jsme obdrželi tento dopis:

Milí dárci v České republice,
my, děti z Haiti, jsme Vám velmi vděčné za pomoc, kterou jste nám poslali. „Strýček“ Czeslaw
Bassara nás navštívil a dal mým přátelům dárky.
Já jsem dostala medvídka, který má na prsou napsáno: „Ježíš mne miluje!“ To díky Vám jsme přesvědčeni, že Pán Ježíš nás opravdu miluje a stará
se o nás v našem neštěstí. Mnoho mých přátel zemřelo v období zemětřesení 12. ledna 2010. Já re-
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Chtěl bys i ty vidět proměnu dětí a mladých lidí
v naší zemi na základě působení živého a mocného Božího slova? Připoj se k týmu modlitebníků,
kteří se pravidelně modlí za děti každou neděli
ve 21:00 hod.
Jak to udělat?
1) Učiň závazek před Bohem, že budeš každou
neděli ve 21:00 věnovat krátký čas modlitbám
za děti v ČR.
2) Najdi si modlitebního partnera, ale můžeš se
modlit i sám/sama.
3) Pošli nám kontakt, budeme ti na každou neděli posílat modlitební náměty.
4) Řekni o tom svým věřícím přátelům, aby se
také mohli zapojit.

MODLÍME SE / PŘIPRAVUJEME

Nedělní modlitby
pro záchranu mladé generace

Kontakt pošlete na adresu:
renata.sikulova@seznam.cz

Připravujeme
2. - 14. 10. 2011
Instruktorský kurz v Příboře.

5. 11. 2011, 9:00 – 16:00 hod.
Konference Dětské Misie v Praze
(viz vložený leták).
(pokračování ze strany 12)
prezentuji děti, které Pán Bůh zachránil! Žijeme
ve velmi těžkých podmínkách. Naše město Port
Au Prince leží v rozvalinách. Chodíme do školy, kterou máme ve stanu. Chceme žít normálně.
Děkujeme, že svou štědrostí pomáháte nám i našim rodičům. Děkujeme, že na nás pamatujete.
Máme vás rádi! Přijměte od nás z Haiti vlajku
naší země.
Cassandra
zástupkyně haitských dětí.
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18. - 19. 11. 2011,
25. - 26. 11. 2011
a 2. - 3. 12. 2011
Kurz „Efektivní vyučování dětí - stupeň
1“ v Horní Krupé (přihlášku si stáhněte
z webových stránek DM).

12. - 21. 12. 2011
Vánoční programy na školách.
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100 Kč

nový plnobarevný
ﬂashcard!

Madugu
Madugu je skutečný příběh o malém chlapci
z Nigérie. Hledal pomoc pro svou zraněnou nohu,
ale mnohem důležitější bylo, že našel pomoc pro
své hříšné srdce. Tento příběh může inspirovat děti
k tomu, aby se s ostatními podělily o svou živou
víru v Krista.
• Příběh je určen pro jednu nebo dvě lekce
• Pro děti od 4 do 12 let
• Obsahuje plnobarevnou obrázkovou knihu, text
lekce a vysvětlení barev knížky beze slov

Vánoční lekce, párty, písničky
Určeno pro vánoční vyučování a párty
v klubech a besídkách
Den před Štědrým večerem
50 Kč
Kvůli němu pořád zpívám
65 Kč
Extrémní vánoční dar
55 Kč
Čí jsou to narozeniny?
55 Kč
Kdybys viděl to, co já
55 Kč
Nejzvláštnější den
60 Kč
Operace nebeský pokoj
80 Kč
Boží dar
25 Kč
Slíbený Spasitel
50 Kč
Poselství anděla
50 Kč
Světlo života
55 Kč

Podivuhodná kniha 4

PŘIRAVUJEME

4. díl denního ztišení pro děti od 8 do 13 let na 60 dnů. Každá strana obsahuje úvodní otázku,
komentář, text z Bible, verš na zapamatování, kontrolní otázku s prostorem na vyplnění a modlitbu.

Knihy Sama Dohertyho
Knihy vynikajícího učitele dětí i dospělých, dlouholetého ředitele Dětské misie v Evropě, jsou určeny
pro duchovní i odborný růst pracovníků s dětmi a jejich povzbuzení k následování a službu Bohu.
Duchovní růst dětí
32 Kč
Jak vést dítě ke Kristu
35 Kč
Poslušnost nebeské vizi
55 Kč
Problémy pracovníků s dětmi
50 Kč

obchod.detskamisie.cz
Všechny nabízené tituly a mnoho dalších si můžete podrobněji prohlédnout a objednat
v internetovém obchodě obchod.detskamisie.cz
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I ty můžeš
pomoci!
Od ledna 2012 se naplno
rozběhne projekt interaktivních webových stránek
pro děti. Stovky a tisíce
dětí v ČR se prostřednictvím stránek mohou dovědět tu nejúžasnější zprávu!
Máme k tomu obdarované
spolupracovníky a k doplnění týmu potřebujeme
modlitebníky a dárce.

PODPOŘTE NÁS

Kdo přinese evangelium dětem
v České republice?

Hledáme:
- neomezený počet modlitebníků (více viz strana 13)
- 20 dárců, kteří by mohli měsíčně věnovat 300 Kč

FIO banka č.ú. 2000160468/2010
v.s. 9009
Můžeš ﬁnančně podpořit také stávající pracovníky
Zbyšek a Renáta Šikulovi,
VS: 6714
Kateřina Moškořová,
VS: 5611
Ľubomír a Martina Čermákovi,
VS: 8413
Petr a Olga Kohoutovi,
VS: 5915

Nové číslo účtu
Neustále pracujeme na tom, abychom financování Dětské misie zefektivnili, a hledáme možnosti
úspor. Jednou z nich je to, že jsme u FIO banky zřídili druhý běžný účet. Ten je i pro neziskové organizace zcela bez poplatků a to dokonce i při platebním styku se Slovenskem. V Komerční bance jsme
již před dvěma lety dohodli individuální výši poplatků, přesto nás např. všechny příchozí a odchozí
platby stojí měsíčně řádově stokoruny. V případě, že byste to neviděli jako problém, zvažte, zda byste
svou podporu nemohli zasílat na nové číslo účtu:

FIO banka: 2000160468/2010
Když se takto rozhodne většina z našich pravidelných dárců, v součtu ušetříme ročně na poplatcích
částku v řádu tisíců korun.
Děkujeme Vám a omlouváme se, že Vám takto přiděláváme práci. Současně sdělujeme, že staré
číslo účtu u KB bude nadále platné.
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Pětidenní klub v Jablonci nad Nisou
Víkend pracovníků DM v Bělé p. Bezdězem
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Pětidenní klub v Uničově

