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Nejúrodnìjí misijní pole svìta
není na nìjakém zvlátním místì.
Není to nìjaká urèitá zemì.
Je to urèitý druh lidí  jsou to dìti!

ádná skupina lidí není otevøenìjí pro evangelium. Nikdo
evangelium nepøijímá tak ochotnì, celým srdcem. A dìti jsou
vude.
Lionel Hunt uvedl ve své knize Pøíruèka dìtské evangelizace
tuto statistiku:
86 %
10 %
4%

86 % køesanù je spaseno do 15 let ivota.
10 % je spaseno mezi 15. a 30. rokem.
4 % po 30. roce ivota.

Velký evangelista D. L. Moody se jednoho dne vracel ze
shromádìní. Nìkdo se ho zeptal:
Kolik duí bylo na shromádìní spaseno?
Dvì a pùl, odpovìdìl Moody.
Dva dospìlí a jedno dítì?
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Ne, odpovìdìl Moody, dvì dìti a jeden dospìlý!
Tento Boí mu byl jedním z nejvìtích evangelistù vech
dob a dobøe si uvìdomoval, jak je dùleité pøivádìt dìti ke
Kristu. Kdy je spaseno dítì, není spasena pouze jeho due,
ale celý jeho ivot. Kdosi øekl: Pøiveïte ke spáse dospìlého,
a bude zachránìn jeden; pøiveïte ke spáse dítì, a spasíte tabulku násobilky.
R. A. Torrey øekl: Pøivést ke Kristu dítì mezi pátým a
desátým rokem ivota je témìø ta nejlehèí vìc na svìtì. Èím
mladí dìti k pøijetí Krista povedete, tím to bude snadnìjí a
úspìnìjí.
Charles Spurgeon, kníe kazatelù, pravil: Kdy dobøe
vysvìtlíme evangelium pìtiletému dítìti, mùe uvìøit a znovu
se narodit stejnì dobøe jako kterýkoli dospìlý.
Pøed více ne 60 lety byl tímto Spurgeonovým výrokem
osloven pastor Irvin Overholtzer. Vyzkouel to a zjistil, e to
opravdu funguje! Pøiel na to, e dìti, a dokonce i velice malé
dìti, k Pánu pøicházejí velmi snadno a zmìna jejich ivota
potvrzuje, e jejich obrácení bylo opravdové. Bùh tak pohnul
srdcem bratra Overholtzera, e zasvìtil svùj ivot práci s dìtmi.
Zaloil Dìtskou misii, organizaci celosvìtového významu, která
má více ne 780 pracovníkù na plný úvazek v USA a pøes 1600
zamìstnancù v dalích zemích. Desetitisíce dobrovolných spolupracovníkù Dìtské misie nelze ani pøesnì spoèítat. V souèasné dobì pùsobí ve více ne 150 zemích svìta vèetnì Èeské
republiky.1
Skuteènost, e mohou být spaseny i dìti, by nás nemìla
pøíli pøekvapovat. Vdy být jako malé dìti je základní
podmínkou pro vstup do nebeského království. Pán Jeí øekl:
Jestlie se neobrátíte a nebudete jako malé dìti, nevejdete
do království nebeského. Dìti mají nad dospìlými opravdu
výhodu, protoe ji malými dìtmi jsou. Srdce mají pøirozenì otevøená. Jsou opravdové a upøímné. Jejich srdce jsou jetì mìkká, a tak, jestlie jim pomùeme uvidìt jejich høíchy,
hluboce se jich to dotkne a své høíchy vyznávají.
1 Údaje aktualizovány v dubnu 2002.
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Dìti uvìøí snadno. Isaac Watts byl spasen v devíti letech,
Jonathan Edwards v sedmi, Matthew Henry v jedenácti, Jim
Elliot v esti, Henrietta Mearsová, Corrie ten Boomová a Ruth
Grahamová v pìti letech.
Právì tak je vùle vaeho nebeského Otce, aby
nezahynul jediný z tìchto malièkých.
(Matou 18,14)
Èasto slyíme, jak rodièe øíkají: Chci, aby mé dítì s pøijetím Krista poèkalo, dokud nebude dostateènì dospìlé na to,
aby si uvìdomilo, co dìlá. Ovem, dìti si mají uvìdomovat,
co to znamená pøijmout Krista. Pokud jsou vak dìti schopny
poznat svou høínost, jsou také dostateènì zralé na to, aby si
uvìdomily, e potøebují Spasitele. Jeí øekl: Mìjte se na
pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z tìchto malièkých.
(Matou 18,10) Vezmeme-li to obrácenì, øíká tím vlastnì: Jednejte s dìtmi jako s pokladem, vìnujte jim pozornost, berte je
vánì. Nanetìstí tak vdy nejednáme.
Jednou z mých nejranìjích vzpomínek z dìtství je to, e
jsem pøiel dopøedu na výzvu v závìru evangelizaèního shromádìní naeho sboru. Bylo mi v té dobì asi sedm let a opravdovì jsem si uvìdomoval své høíchy. Scházel jsem z balkónu
dolù ke stupínku a myslel si, e nabízené spasení urèitì pùjde
pøijmout kadý. Ukázalo se ale, e jsem jediný. Nikdo vak
nebral tohoto malého chlapce vánì. Evangelista, pastor
i starí pøicházeli a potøásli mi rukou nebo mì pohladili po
hlavì. Nikdo si mì vak nevzal stranou, aby mi z Boího
Slova ukázal, jak mohu být spasen. el jsem domù a hoøce
jsem plakal, ale spasen jsem nebyl. A o dvacet pìt let pozdìji, po smrti naeho sedmiletého syna, jsem se opravdu
znovuzrodil.
Nìkteøí moná neberou dìti vánì, ale ná Pán
je vánì bral!
Písmo zaznamenává pøíklad, kdy pøivedli malé dìti k Jeíi,
aby jim poehnal. Uèedníci tìm, kteøí dìti pøivedli, bránili a
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napomínali je. Kdy to Jeí vidìl, rozzlobil se: Nechte dìti
pøicházet ke mnì, nebraòte jim, nebo takovým patøí království Boí. (Marek 10,14)
Jedna malá holèièka mìla tento ver citovat pøed publikem, ale najednou dostala velkou trému. Koktala: Jeí øekl:
Nechte nechte  Jeí chce, abychom k nìmu pøili my
vichni, a nepokouejte se nás nìkdo zastavit! Jeí opravdu
chce, aby k nìmu vechny dìti pøily, ale ne to budou moci
uèinit, potøebují o Nìm slyet. Naím úkolem je jim o Nìm øíci.
Máme za to, e Coca-Colu zná kadý. Pøesto tato <rma
utrácí kadý rok miliony dolarù na reklamu svého nápoje. Víte,
proè to dìlají?
Jeden ze zástupcù <rmy vysvìtluje: Roènì umírá nìkolik set milionù lidí. Pøestanou tak být naimi zákazníky.
Kadým rokem nìkolik set milionù lidí pøichází na svìt. Nikdy
o Coca-Cole neslyeli. Potøeba øíkat tìmto lidem o naem výrobku tak nemá konce.
My køesané máme to nejúasnìjí, co se dá na svìtì získat, ale lidé o tom nejprve musí slyet. Kadý rok se narodí
miliony dìtí. Nevìdí nic o Jeíi Kristu a o spasení, které
nabízí. Jako køesané tak máme úkol, který nikdy nekonèí:
øíkat dìtem, e je Bùh miluje a e Jeí za nì zemøel, aby mohly
navìky patøit Jemu.
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tastný èlovìk, kterého Bùh povolává
ke slubì dìtem.

Prvotní církev rozíøila evangelium do celého tehdy známého
svìta bìhem asi 33 let. Jak to mohla dokázat? Jednala prostì
podle Boího plánu. Jak vypadá Boí plán pro evangelizaci
svìta? Kadý vìøící by mìl zvìstovat Jeíovo evangelium. A to
nejen ústy, ale také svým ivotem. Ten, koho Bùh povolává
do sluby dìtem, mùe být skuteènì astný.
Kdo mùe získávat dìti pro Krista? Kterýkoli vìøící. Dospìlí mohou získávat dìti, mláde mùe získávat dìti a dìti
mohou získávat dìti. Nic není více vzruující a plodnìjí.
To jsem se nauèil od jednoho pracovníka s dìtmi, který
pøi jednom sborovém shromádìní kázal na ver, ve kterém
Jeí øíká: Pojïte za mnou a uèiním z vás rybáøe lidí. Rozpøáhl ruce a zeptal se: Kdo z vás u nìkdy chytil takhle velkou rybu? ádná ruka se nezvedla. Dal ruce blí k sobì a
zeptal se: A kdo z vás u nìkdy chytil tak velkou rybu? Zvedlo
se nìkolik rukou. Pak dal ruce skoro tìsnì k sobì, pouze
nìkolik centimetrù od sebe, a zeptal se: A kdo z vás u nìkdy chytil takhle malou rybièku? Témìø kadý zvedl ruku.
Dìti jsou jako malé rybièky. Mùete je pro Krista ulovit tak
snadno!
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