Bratři a sestry,
Česká republika patří k nejvíce ateistickým zemím světa a na této skutečnosti nic nemění fakt, že se prezentuje bohatou křesťanskou historií.
Někdy počátkem 80.let jsem četl v časopise Mladý svět, že ve dvacátých
letech byla ČSR jednou z největších okultních mocností. Spiritismus a podobné nečistoty zde bujely ve velkém. Dnes vidíme, jak se rozmáhá New
Age, jóga a další východní náboženství. Posledních padesát let dochází
k děsivému morálnímu úpadku v celé společnosti ve všech oblastech lidského života.
Podle posledního sčítání lidu v roce 2001 se asi 3 300 000 obyvatel hlásí
k nějaké církvi. Bez vyznání je asi 6 040 000 obyvatel. Evangelikální aliance
spolu Aliancí pro zakládání sborů uvádí ve své publikaci následující:
• Počet členů evangelikálních církví v ČR: 17 272
• Procent z populace ČR: 0,17 %
• V roce 2000 bylo v ČR 545 společenství křesťanů = 266 sborů a 279
stanic
• Na jeden sbor připadalo 38 695 obyvatel
• Na jeden sbor nebo stanici připadalo na 18 886 obyvatel
Do roku 2000 v období pěti let bylo založeno 23 nových sborů a evangelikální denominace vyrostly průměrně o 2,9 % ročně.
To je pro církev v ČR velká výzva!
Víte, že v období let 1996 – 2003 spáchalo 12 982 osob sebevraždu? To
je asi 1623 osob za rok. Tito lidé už nikdy nepoznají Boží odpouštějící milost a lásku. Není to zoufalé?
Proč uvádím taková nepovzbuzující čísla? Chci, aby si každý člen církve
řekl: „Tak už dost! Je nejvyšší čas začít získávat učedníky pro Krista! Je
načase přestat se přetlačovat a dohadovat o ne právě životně důležitých
věcech, když kolem nás jdou lidé do zahynutí!“
Náš Pán nás nepovolal k dovolené na jeho vinici ani k diskusi o jeho díle,
ale k odpovědné, efektivní a věrné službě na jeho království. To je také velká
výzva pro každého z nás. Je mi jasné, že všechno neuděláme, protože to
není v naší moci, ale děláme maximum v tom, co je v naší moci?
Můžeme se k těmto výzvám postavit různými postoji, ale ten nejlepší je
láska. Láska k hynoucím, těm jejichž život je plný prázdnoty a beznaděje,
k těm, kteří jsou jako ovce bez pastýře. Ale i k těm, kteří si myslí, že jim nic
neschází.
Láska si nedělá čárky za splněné úkoly, ale vidí ty ještě nenaplněné potřeby. Objevuje stále nové způsoby, jak pomoci, přinést úlevu, dát naději
a radost. Jak přivést ke Kristu.
Tato brožura nabízí informace a pomoc sborům AC v misijní práci v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samaří až na konec země. To, co v ní najdete, je
nabídka programů a služeb pro misijně zaměřené jednotlivce a sbory a současně inspirace pro ty, kteří chtějí začít nebo rozšířit svou misijní službu.
Na závěr chci říct, že žádná práce na získání nových učedníků, není marná. I když se vám může zdát, že právě ta vaše snaha se míjí účinkem. Možná
potřebuje jen změnit způsob. Pokud vám tato brožura pomůže zefektivnit,
rozšířit nebo začít misijní práci ve vašem městě, pak splnila svůj účel. To je
také důvod, proč ji misijní a evangelizační odbor církve vydal.
Petr Bartoš
zástupce biskupa pro misii a evangelizaci

Otázka pro děti?
Otázka o dětech?
Nebo otázka pro tebe?

Všichni víme, že slova děti, výchova dětí, vedení dětí k Bohu, či práce s dětmi jsou v poslední
době skloňována snad ve všech pádech. Nejčastěji však v pádu pátém: oslovujeme, voláme. Proto
je tu i zcela nový projekt Kidsquest, který si klade
za cíl oslovit děti téměř všech věkových kategorií,
všech sociálních vrstev.
Co je to Kidsquest?
Jde o evangelizační projekt, který nám nabídl
americký misionář z Assemblies of God Tom Lofton. A to včetně kufru se vším potřebným, jako
jsou kostýmy, pomůcky, komiksy a jiné materiály
v hodnotě 5 000 dolarů. Tento projekt funguje
zatím v zemích Asie, Afriky a teď má příležitost
proniknout i k nám.
Kidsquest zahrnuje čtyři části:
1. část tréninková – klade si za cíl vyzbrojit
a vycvičit pracovníky s dětmi, a to v průběhu tří
dnů. Obsahuje 12 hodin intenzivního vyučování
na téma : kreativní metody vyučování pro děti,
biblické zásady služby dětem, jak vést děti k Ježíši,
jak učit děti modlitbě, co je to dětská církev.
2. část evangelizační – je rozložena do tří večerů, vede děti ke hledání pravdy, lásky a radosti.
Předkládá Boží odpovědi způsobem pro děti srozumitelným. Hlavní role hrají klauniády, scénky,
hry a tygr jménem T.J. Každý tým zapojený do
evangelizace prochází devítihodinovou přípravou.
Členové týmu zkoušejí společně z členy církve, což
zajistí kvalitní program.
3. seriál pro hledající – zahrnuje sérii 6-ti komiksů, které krok po kroku vedou děti k úplnému
vydání se Kristu. První díl dostane dítě během sa-

motného evangelizačního večera. Další díly dostane vždy po týdnu, během případných návštěv ve
sboru.
4. začlenění dětí do místního společenství - je
připraveno 57 lekcí, které jsou zpracovány pro nově
obrácené děti a dají se použít v dětských klubech
nebo při podobných akcích, které jsou ve sboru již
funkční.
Před odjezdem ze sboru poskytne evangelizační
tým (Kidsquest Team) 10-ti hodinovou přípravu pro
ty, kdo budou sloužit nově obráceným mladým lidem.
Stručným shrnutím jsem chtěla oslovit vás všechny, kterým záleží na generaci, jež nám roste před
očima. Věřím, že Bůh ve svém plánu počítá s dětmi,
a na nás je, abychom tyto děti získali k Jeho slávě.
Projekt Kidsquest by měl začít v květnu 2005,
a to v Praze. Této evangelizace se zúčastní tým pracovníků, kteří dorazí společně s Tomem Loftonem
z USA. Dále několik zájemců o práci s dětmi
z okolních států a také ti z vás, kteří jsou ochotni
přijet, nechat se zaškolit, popřípadě projeví zájem
tento projekt uskutečnit ve svém sboru. Více informací se dozvíte na stránkách tohoto časopisu a na
setkáních pracovníků s dětmi.
Neexistuje otázka, zda měl Ježíš pro děti zvláštní
místo ve svém srdci. Řekl: “Nechejte je přicházet ke
mně.”
Všechno, co vím, vám ráda povím na telefonním čísle 603 107 666.
Mirka Smetanová
Koordinátor KIDSQUEST

Misijní společnost Život byla založena v roce 1992
Apoštolskou církví na základě vize Stanislava Bubika
o zasažení naší země evangeliem, a od té doby působí
jako samostatná organizace v rámci Evangelizačního
odboru AC. Její hlavní úkol spočívá v zakládání nových
sborů a přípravě nových vedoucích. MSŽ je členem jak
České evangelické aliance, tak také Křesťanské misijní
společnosti a mezi její partnery patří organizace a jednotlivé sbory v ČR i zahraničí.
Naše poslání:
„Rozvíjení nové generace rostoucích a zdravých
sborů“
Naše poslání naplňujeme skrze:
Strategické zakládání sborů
Progresivní evangelizaci
Rozvíjení zdravého vůdcovství
Propagaci sborového růstu

Nabízíme projekty:
(1) Projekty zakládání sborů. Hlavním cílem
MSŽ je evangelizace národa skrze zakládání nových sborů. V roce 2001 jsme úspěšně dokončili
PZS v Chomutově, kde v současnosti působíme
ve městech Chomutov, Sokolov, Chodov, Teplice,
Základní informace o Misijní společnosti život
Ostrov n/O, Klášterec n/O, Jirkov, Podbořany,
Misijní společnost Život
Žatec, Louny, Duchcov a Most. V roce 2004 jsme
PO Box 21, 500 04 Hradec Králové
ukončili PZS na Vysočině, kde v současnosti půTel: +420 495 533 561, Fax: +420 495 533 561
sobíme ve městech Jihlava, Tábor, Jindřichův HraMobil: 777 801 343, E-mail: lifeministries@volny.cz
dec a Blansko. V současnosti běží třetím rokem
Internet: http://www.lifeministries.cz
PZS v Praze, Strakonicích a Třebíči a druhým roIČO: 68321554
kem PZS v Hradci Králové a Pardubicích.
Bankovní spojení: Komerční banka,
(2) Krátkodobé misie. V letech 1999-2004
Náměstí osvoboditelů 798, Hradec Králové 500 16
jsme hostili v PZS celkem 1500 misionářů ze sedČíslo účtu: 19-3492710247 / 0100
mi zemí světa, kteří sloužili v evangelizačních
aktivitách podporující nové sbory Církví bez hranic. Nabízíme účast
na evangelizacích a možnost přípravy a vyslání misijního týmu
v českých sborech.
(3) Výchova nových vedoucích.
• Expanze království je dvouletá víkendová škola pro vedoucí,
misionáře a zakladatele sborů, kterou organizujeme ve spolupráci s organizaci Prepare International. V současnosti ji studuje 110 služebníků v Praze a Brně.
• VIP semináře pro křesťanské podnikatele motivují k rozvoji charakteru a vnášení křesťanských hodnot a principů do podnikatelského prostředí.
(4) Publikační činnost.
• Překročit hranice – čtvrtletně vycházející časopis pro služebníky a vedoucí.
• Poznej, Služ, Veď – systematické vyučování, které pomáhá vést
lidi od momentu, kdy o Bohu neví nic až k momentu, kdy přivádí jiné lidi k Bohu.
•
•
•
•

Nabízíme:
N.f. Nehemia také nabízí církvím v ČR semináře
na tato témata:
• Misijní výzvy světa, ve kterém dnes žijeme. Cílem semináře je pomoci sboru porozumět výzvám
současného světa v oblasti misie a křesťanské
pomoci potřebným.
• Místní sbor a misijní atmosféra. Cílem semináře
je pomoci vašemu sboru porozumět, jak prakticky probudit a udržet atmosféru zájmu
o světovou misii.

Nadační fond Nehemia je humanitární a misijní
organizace, která byla založena v roce 1992. Mezi
naše hlavní aktivity patří sponzorování sirotků
a dětských domovů v zemích jako je Afrika, Indie,
Bangladéš a Ukrajina. Dále pomoc lidem žijících
v nouzi na Kavkaze a v Číně, podpora křesťanské
práce v Africe, na Ukrajině a teď nově i v Černé Hoře.
Nadační fond Nehemia pravidelně informuje
o své práci formou zpravodaje Nehemia Info a webových stránek www.nehemia.cz

Projekty NfN:
Děti v nouzi - Ukrajina
Děti v nouzi - Uganda, Rwanda, Indie
Děti v nouzi - Bangladéš
Dětský domov v Súdánu
Děti v nouzi - Etiopie
Dětský domov - Otčij dom v Kyjevě
Podpora pastorů
Bible pro Čínu a podpora rodin vězněných služebníků
• Služba dětem v Tanzanii – oblast Kagera
• Podpora pastora v Černé Hoře
• Krmení hladových - Chléb pro Čečnu
•
•
•
•
•
•
•
•

Naším cílem je :
„Motivovat a prakticky pomáhat při naplňování
Velkého poslání“
Čehož chceme dosahovat skrze:
a) motivování české církve
b) administrativní a informační servis
c) zprostředkování humanitární a charitativní pomoci
d) aktivní vytváření podpory a spolupráce sborů při misijní práci
Základní informace o Nadačním fondu Nehemia
Sídlo: Selská 29, 736 01 Havířov - Bludovice
Tel.: +420 596 810 044, Fax: +420 596 810 044
E-mail: office@nehemia.cz, Internet: http://www.nehemia.cz
IČO: 45215774, DIČ: 370-45215774
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
pobočka Havířov, Dlouhá 13, 736 01
Číslo účtu: 100113352/0300

Naším cílem je:
„Získat pro Krista děti jak z křesťanských tak
z nevěřících rodin.“
K tomu je potřeba dostatek kvalitních vedoucích, které je nutno informovat o legislativních změnách týkajících se práce s dětmi a dále je potřeba jim nabídnout
širokou škálu možností práce s dětmi a vybavení včetně vzdělávání pro tuto práci.
Základní informace o Odboru práce s dětmi
RNDr. Dana Navrátilová
Zelená 7, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 425 746
E-mail: danka.navratilova@centrum.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Karviná
Číslo účtu: 19 – 3426350247 / 0100
Vedoucím odboru práce s dětmi je RNDr. Dana Navrátilová.
Nabízíme:
Možnost setkání všech vedoucích na seminářích,
které se konají dvakrát ročně. Jarní seminář bývá
v Kolíně koncem března nebo začátkem dubna, podzimní seminář probíhá v Olomouci v polovině listopadu. Kromě seminářů nabízíme poradenství a konzultace na nejrůznější oblasti práce s dětmi.
Zájemce o práci s dětmi seznámíme s mnoha možnostmi práce i s vedoucími patřičných aktivit zaměřených
1. ven, jako jsou například
• Pětidenní kluby – evangelizační program,
• Awana kluby – dlouhodobý program prováděný klubovou formou s nabídkou her a křesťanského vyučování,
• Royal Rangers – má v této brožuře svou prezentaci,
• Dětská církev – dlouhodobý program zaměřený na
větší různorodou skupinu dětí při relativně malém
množství vedoucích,

• King´s Kids – tančíme pro Ježíše,
• Kidsquest evangelizační program s následným jednoročním vyučováním,
• Klauníci – zpívání pro Ježíše,
• maňáskové divadlo Rukavice,
• English campy – letní evangelizace spojená
s výukou angličtiny…
2. na práci ve sborech, kam patří v prvé řadě
nedělní besídky – čili péče o děti v době nedělního shromáždění. Pomáháme dětem vytvořit
si správný vztah k Bohu, ke sboru, k rodině
i k ostatním křesťanům. Dále je to příprava na
tábory, které v současné době vyžadují školení
hlavních vedoucích, pak vedení rodičů v oblasti
rodinných vztahů a zodpovědnosti ke křesťanské výchově dětí, podpora zdravých, tradičních
rodinných hodnot, vedení dětí k misii, vedení
sborů ke sponzorování dětí z nejrůznějších chudých oblastí světa, vedení obrácených dětí ke
službě ve sboru.
3. Součástí práce s dětmi je zajistit, aby
všechny děti, se kterými pracujeme, mohly mít
přístup k Bibli a křesťanské literatuře, aby
mohly číst dětskou stránku časopisu Život
v Kristu, upozornit děti na dětský křesťanský
časopis Kroky, nabídnout množství nejenom literatury, ale i kulturně vzdělávacích pomůcek
pro děti, vedoucí i rodiče a rovněž upozornit
na internetové stránky vhodné pro naši práci
i pro děti.
4. Dalším velmi důležitým bodem je modlitební podpora všech oblastí souvisejících
s dětmi vytvářením modlitebního týmu z řad
upevněných křesťanů.

Royal Rangers pořádá evangelizační a vzdělávací programy pro děti a mládež školního věku. Program je
zaměřen na volnočasové aktivity a vzděláváni ve všech
oblastech života s cílem výchovy mladých lidi
k opravdovému učednictví.
Naším cílem je:
1. Získat děti pro Krista
2. Pomoci jim udržet se v Kristu,
3. Pomoci jim stát se Kristovými učedníky.
Základní informace
Předseda Národní rady Royal Rangers v ČR:
Petr Walach
Oldřichovice 328
739 61 Třinec 1
Tel.: +420 558 324 280
Mobil: +420 605172671
E-mail: narodniradarr@tiscali.cz
Internet: www.royalrangers.cz
IČO: 64122433
Bankovní spojení: 3081950/0300

•
•
•
•
•

•

•
•

Nabízíme:
ucelený program pro celoroční evangelizační práci mezi
dětmi a mládeží,
literaturu pro děti i vedoucí,
základní vzděláváni vedoucích formou Národního výcvikového tábora pro vedoucí,
odborné školení pro Hlavní vedoucí táborů (akreditace
Ministerstva školství),
specializované školení vedoucích, např.: pro vodácké instruktory, zdravotníky, hospodáře, pro lanové aktivity,
atd., ve spolupráci s jinými organizacemi,
volné kapacity táborových základen pro organizováni
letních stanových táborů, vodáckých a putovních táborů,
pomoc při organizováni různých akcí pro děti a mládež
s jasně evangelizačním a vzdělávacím programem,
účast na námi organizovaných akcích jako jsou: Zlatá
stezka RR, Bloudění, Ringoturnaj, Royal Fest – což jsou
víkendové akce zaměřené evangelizačně jak pro organizovanou, tak pro neorganizovanou mládež; další
víkendové nebo celodenní akce a letní či zimní tábory.

