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Co to je?

Setkání o spolupráci ŵĞǌŝ�ŽĚĚĢůĞŶşŵŝ�Ă�ŝŶƐƟƚƵĐĞŵŝ�ĐşƌŬǀ Ğmá být výrazným

krokem k úsilí o vyšší úroveň jednoty v církvi a sblížením mezi jednotlivými 

odděleními církve a služebnostmi - jak ĞĨĞŬƟǀ ŶĢ�ǀ ǇƵǎşǀ at lidských a

materiálních zdrojů, aby rostla církev, která bude naplňovat své poslání: 

vést lidi k Ježíši, jenž přináší spásu. 
Kdo je pozván?
�
Vedoucí církve, vedoucí oddělení, kazatelé, ǀ ĞĚŽƵĐş�ƐďŽƌƽ�Ă�ĂŬƟǀ Ŷş�ēůĞŶŽǀ Ġ

sborů.
Hlavní cíl
�
D ŽƟǀ Žǀ Ăƚ�ēůĞŶǇ�ĐşƌŬǀ Ğ�Ă�ƉŽƐŬǇƚŽǀ Ăƚ�ũŝŵ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ�Ŭ�ŶĂƉůŶĢŶş��ŽǎşŚŽ

povolání být oddanými učedníky k poslání evangelia.  
1. Reflektovat a rozvíjet v evropském kontextu kulturně citlivé a 
jednotné postoje hlásání evangelia.

2. Porozumět biblické myšlence učednictví od dětství do dospělosti a 
objevit konkrétní aplikace v osobní spiritualitě a v životě a poslání 
církve.

3. Povzbudit všechny členy církve a nabídnout jim možnosti k zapojení 
do osobní i misijní práce, kterou nám Kristus svěřil jako svým 
účedníkům. 

Záměry



Hlavní přednášející
Ella Simmons, víceprezidentka GK

Linda Koh ͕ �ǀ ĞĚŽƵĐş�ŽĚĚĢůĞŶş�ĚĢơ�' <

Elaine Oliver, zástupce vedoucího křesťanského domova GK 

Willie Oliver, vedoucí křesťanského domova GK

Derek Morris, redaktor časopisu Ministry

�ŝůů�<ŶŽƩ , redaktor časopisu �Ěǀ ĞŶƟƐƚ�ZĞǀ ŝĞǁ �a �Ěǀ ĞŶƟƐƚ�t ŽƌůĚ

Don McLafferty, kazatel sboru CASD Collegedale, zakladatel a vedoucí KID

Joseph Kidder, učitel předmětu: Růst církve a evangelizace, Andrews univerzita

László Szabó, učitel předmětu: Misie, Friedensau univerzita

Hlavní důrazy

 Cesta učednictví

 Radikální vedení

�dŽƵŚĂ�ƉŽ��Žǎş�ƉƎşƚŽŵŶŽƐƟ

 Nejdůležitější složka pro růst církve

 Vzájemná spolupráce

 Společně jsme silnější

�EĞũĞĨĞŬƟǀ ŶĢũƓş�Ğǀ ĂŶŐĞůŝƐƚĂ�ŶĂ�Ɛǀ ĢƚĢ

 Evangelizace v dnešní Evropě

 Chybějící složka ve většině sborů
UR

na osobu ve dvojlůžkovém poko

 290 EUR

na osobu v jednolůžkovém poko
Cena

Registrace

Ubytování

Plná penze

 220 E
ji.

ji



Místo konání
Hotel Punta Nord

Torre Pedrera
Rimini, Itálie


