
Slovo úvodem

Pokud chcete děti učit o misii a také
je zapojit do misie, nabízíme vám
vyučovací materiál, který je právě
k tomuto účelu vytvořen. Jmenuje se
Boys and Girls Missionary
Challenge (BGMC).

BGMC je misijní vzdělávací program
pro všechny děti v křesťanském hnutí
Assemblies of God. BGMC je
zkratka, která doslova znamená Výzva
k misii pro chlapce a děvčata.

� Vyzývá děti, aby pomáhaly
misionářům a obětavě dávaly
své prostředky na misii.

� Vyzývá je také, aby
pomáhaly chudým ve světě a
modlily se za misionáře.

Obsah CD
Příručka o BGMC

 12 lekcí
Powerpointová prezentace k jednotlivým
lekcím
Přílohy – misijní příběhy, recepty, návrhy
činností na besídce a misijních projektů

BGMC:  co to je?
Dana Navrátilová, vedoucí Odboru dětí Apoštolské církve

(http://www.apostolskacirkev.cz/deti/)

Dále je vyzývá, aby se
modlily za rozmanité
skupiny lidí.

� Vyzývá je, aby milovaly a
přijímaly lidi všech rasových
skupin a získávaly ztracené
pro Krista.

� A nakonec je vyzývá, aby
otevřely svá srdce na Boží
volání k misii na „plný
úvazek“.

Peníze vybrané skrze program BGMC
se využívají k tomu, aby našim
misionářům zajistily jakékoliv
potřeby a pomůcky, které potřebují k
evangelizaci po celém světě.

BGMC vede děti tak, aby misii
chápaly, měly o ni zájem, modlily se,
přispívaly a zasáhly nevěřící lidi.
Má dvojí záměr:

1. zasáhnout děti ve světě a
2. probudit soucit v srdcích dětí.



Začala být normální součástí mého
života a já jsem k ní měla čím dál
víc otevřené srdce. To, co je stále
kolem nás, má na nás velký vliv.
Tak to bylo i se mnou a s misií.
Když mi bylo 15 let, začala jsem se
modlit za Boží vůli a vedení
ohledně budoucnosti. Chtěla jsem
vědět, co Bůh po mně chce jako
životní práci. Byla jsem ochotná
dělat pro Boha cokoli, jet kamkoli,
a řekla jsem mu to. Brala jsem to
vážně a Bůh také. Během letního
sborového tábora mě Bůh povolal
do misie. Vzpomínám si dobře na tu
chvíli, když jsem v srdci slyšela
Boží hlas. Věřím, že jsem byla
připravená říct Bohu ANO díky
misijním bohoslužbám a besídkám,
které jsem prožila jako dítě.
Moje cesta do České republiky
začala, když jsem byla ještě malá,
obyčejná holčička na besídce. Moje
cesta sem začala s BGMC.
Andrea Morrison, misionářka AoG

Občas se nás lidé ptají, jak jsme se
rozhodli, že chceme sloužit zrovna
v České republice. Odpověď je
jednoduchá: nerozhodli jsme se my,
ale Bůh se rozhodl. Naše rozhodnutí
bylo spíš v tom, že jsme poslechli
Boha. Jsme s Jasonem moc rádi, že
Boží cesta pro nás vedla až sem –
do České republiky. Máme velkou
lásku k této zemi a k lidem zde.
Když se zpětně dívám, musím říct,
že rozhodnutí poslouchat Boha
začalo, když jsem byla na besídce
jako malé děvče. Bůh mi dal velký
dar tím, že jsem vyrostla
v křesťanské rodině, kde byl Bůh
opravdu živý a přítomný. Každou
neděli jsme jezdili do sboru, který
byl vzdálen asi 45 minut jízdy
autem od nás. Třikrát týdně jsme
byli ve sboru, a tam začala moje
misijní cesta díky BGMC.
Pravidelně jsme slyšeli o misii na
besídce i na bohoslužbách, když nás
navštívili misionáři. Misie se mi na
besídce velmi přiblížila právě díky
těmto misijním besídkám – „BGMC
besídkám“, kde jsme se modlili za
misii, dělali sbírky a slyšeli o misii.
Misie pro mě nebyla mrtvé, nudné,
nebo cizí pojetí, ale byla pro mě
živá, reálná a zajímavá.

V současné době pro vás
máme 12 misijních lekcí,

které si můžete zakoupit na
CD v nakladatelství
„Křesťanský život“.

V každé lekci vás zavedeme
do jiné země, kde se děti

seznámí s kulturou a
s potřebami dané země.

Lekce jsou doplněny
powerpointovou prezentací,

jejíž součástí je i příběh,
který nám přiblíží život nebo
životní příběh někoho, kdo

žije v dané zemi.

12 misijních lekcí
na CD



Ti z vás, kteří se rozhodnou zapojit se do projektu BGMC, budou moct
podpořit jeden z mnoha projektů Nehemie. Zde uvádíme v kostce základní
informace k jednotlivým místům: Podpořme děti v nouzi

� Uganda, Rwanda, Indie
Ve spolupráci s americkou nadací CCCM sbíráme finanční prostředky
na pomoc dětem z chudých rodin. Z nasbíraných peněz jsou zajištěny
základní potřeby dětí a v neposlední řadě i vzdělání, které si rodiny
nemohou dovolit platit.

� Děti Etiopie  město Koffele
Nadační fond Nehemia podporuje od září 2006 dvě stovky dětí ve
městě Koffele v Etiopii. Záměrem projektu je dát chudým dětem
možnost vzdělání, a tím i lepší perspektivu do života.

� Děti Etiopie  město Jimma
Nadační fond Nehemia otevřel v říjnu 2010 již druhý vzdělávací
projekt pro etiopské děti, do kterého nastoupilo prvních padesát dětí.
Postupem času chceme počet navýšit až na 200 dětí. Všechny děti,
které byly do vzdělávacího programu vybrány, pocházejí z rodin,
jejichž měsíční příjem nepřesahuje 500 Kč. V Etiopii je vzdělávání
zpoplatněno a sociálně slabé rodiny si nemohou dovolit poslat svoje
děti do školy.
� Děti Tanzanie  Masajové
Nadační fond Nehemia spolu s německou AVC Nehemia pomáhá
dětem v Masajské stepi v místě zvaném Loltepes. Na tomto místě byla
před lety postavena škola pro 300 masajských dětí. Česká Nehemia
financuje padesáti dětem, každému částkou 175 Kč měsíčně,
vzdělání, školní uniformu a jedno teplé jídlo denně, které je pro
drtivou většinu jediným plnohodnotným jídlem, jež mají.

Pro více informací o projektech viz další soubor na CD - Podpořme děti v nouzi



Asie:  Severní Korea - pekárna
Nadační fond Nehemia sbírá od ledna 2008 finanční prostředky na podporu pekárny v Severní Koreji.
Napečený chleba se rozdává dětem, které trpí hlady vlivem špatné ekonomické  situace, jenž v zemi panuje.

Evropa:  Severní Kavkaz - Voschod II.
Nadační fond Nehemia od roku 2008 pomáhá válečným běžencům v oblasti Severního Kavkazu. Společně se
severoosetinskou misií Milosrdie pomáháme válečným běžencům z Jižní Osetie a Gruzie, kteří uprchli
z důvodu občanské války do Severní Osetie v Rusku.

Tak do toho! Přejeme vám besídkářům hodně zábavy,
požehnání a pomazání od Boha při misijních besídkách!

Odbor dětí Apoštolské církve

BGMC CZ, V Zídkách 402, 280 02 Kolín 2, www.bgmc.ag.org
danka.navratilova@centrum.cz, rflekova@seznam.cz


