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Cíl: Naším cílem je vést deti, mládež a rodiny na celém svete k poznání Boha na 
základe osobní zkušenosti, prinášet Mu radost a spolecne usilovat o to, aby jej 
poznali všichni lidé. 

 
Hodnoty 1. Vztah s Bohem: mít osobní, intimní vztah s Bohem a prinášet Mu radost. 

 2. Ucednictví: ucednictví v kontextu každodenního života. 

 3. Duchovní kapacita: životní poslání a duchovní kapacita detí a dospívajících. 

 4. Propojení generací: význam rodiny a propojení generací. 

5. Týmové vedení: rozhodování a vedení na základe spolupráce a vzájemné 

podpory skupiny lidí, kterí se zavázali k plnení úkolu vyplývajících z pozice 

vedoucího. 

6. Misijní výjezd: Spolecne usilovat o to, aby Ježíše mohli poznat všichni lidé  a 

aby se Jeho království šírilo do všech oblastí spolecnosti po celém svete. 

 

 Values and Principles 

Hodnoty a principy King`s Kids International  
 

1. Mít osobní, intimní vztah s Bohem a prinášet Mu radost. 
 
1.1 Prioritou je poznat Boha intimním zpusobem, na základe osobní zkušenosti  
1.2 Služba Bohu - naše nejduležitejší priorita 
1.3 Žít tak, abychom prinášeli radost Božímu srdci  
1.4 Naslouchat Božímu hlasu a rídit se jím  
1.5 Intimní, prátelský vztah s Bohem  
1.6 Bible – standard pro život  
1.7 Chvála a uctívání 
1.8 Modlitba / prímluva a duchovní boj  
1.9 Spasení 
1.10 Centrální úloha Ježíše Krista a kríže  
1.11 Boží milost 
1.12 Poznat Boha jako Otce  
1.13 Duch Svatý – naše moc z výsosti (enabler) 
1.14 Usilovat o svatost v bázni Boží  
1.15 Objevování Božího charakteru a jednání  
1.16 Osobní identita a poznání vlastní hodnoty  
1.17 Radovat se z Boha 
1.18 Žít vírou  
Relationship with God 
2. Ucednictví v kontextu každodenního života 
 
2.1 Ucednictví je duležitejší než výkon  
2.2 Boží motivace  
2.3 Mentalita, charakter a životní styl, který se líbí Bohu  
2.4 Ucednictví a získávání nových ucedníku príkladem a na základe vztahu (mentoring) 



 2

2.5 Služba 
2.6 Vzdání se práv  
2.7 Princip „medveda a lva“  
2.8 Ucení se praxí  
2.9 Princip „prijímání a dávání“  
2.10 Láskyplná, soustavná výchova  
2.11 Krest anský biblický svetonázor (world view)  
2.12 Neexistuje žádný rozdíl mezi duchovním a pozemským (No sacred-secular dichotomy) 
2.13 Zamerení se na obecne platné krest anské nauky 
2.14 Rozvíjení dovedností a tvurcích schopností a poznávání sveta a lidí v nem  
2.15 Pecovat o veškerý život, vcetne životního prostredí, zpusobem, který prináší Bohu slávu  
Discipleship Training 
 
 
3. Urcení a duchovní kapacita detí a dospívajících. 

 
3.1 Duchovní kapacita detí a dospívajících  
3.2 Vývojová stádia/ cílené vyucování (primerené veku)  
3.3 Strategie pro kritický vek pred pubertou  
3.4 Význam ztotožnení mládeže se službou  
3.5 Mládež (teenageri): mladí dospelí soucástí výcviku pro vedoucí  
3.6 Koncept vyvolené generace  
Linking generations 
4. Význam rodiny a propojení generací. 

 
4.1 Obnova rodiny  
4.2 Rodiny ve službe  
4.3 Domov: místo pro ucení, dávání a službu  
4.4 Propojení generací  
Team Leadership 
5. Týmové vedení a závazné partnerství 
 
5.1 Pluralita a jednota, tým vedoucích 
5.2 Vedoucí s postojem služebníka – uprednostnovaný zpusob vedení 
5.3 Hledání a uplatnování Boží vule pri rozhodování  
5.4 Struktury založené na vztazích  
5.5 Vykazatelnost, zabezpecení a zodpovednost  
5.6 Ochrana detí a zamezení výskytu špatných vlivu 
5.7 Vyvážený zpusob vedení  
5.8 Efektivní príprava, uvolnení a uznání vedoucích (recognition) 
5.9 Podpora nových vizí a tvorivosti  
5.10 Boží vedení 
5.11 Široká struktura s decentralizovanými místy pusobnosti  
5.12 Význam sdružování do operacní síte / interdependency 
5.13 Partnerství mezi KKI/YWAM, místními církvemi, rodinami, podobne zamerenými 
službami a sociálními službami (cooperative community services) 
5.14 Mezidenominacní spolupráce  
5.15 Mezinárodní merítko  
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6. Spolecne usilovat o to, aby Ježíše mohli poznat všichni lidé a aby se Jeho království 

šírilo do všech oblastí spolecnosti po celém svete. 

Reaching Out 
6.1 Sdílení se o tom, co je na Božím srdci  
6.2 Prohlašování Boží slávy / prorocké svedectví  
6.3 Znamení a zázraky 
6.4 Evangelizace 
6.5 Úcast na naplnení velkého poslání  
6.6 Služby potrebným  
6.7 Uplatnení zkušeností z misijního výjezdu v každodenním živote (Integrating outreach 
highs into daily life) 
6.8 Dlouhodobé misie a potenciální vliv  
 
 
 
1. Mít osobní, intimní vztah s Bohem a prinášet Mu radost. 
 
1.1 Prioritou je poznat Boha intimním zpusobem, na základe osobní zkušenosti 
Ex. 6,7; Jer 29,13-14; Mt 11,25, 27; Job 42,5; J 17,22-23 
Ex 6,7: Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Buh, který 
vás vyvede z egyptské roboty. 
 
Jer 29,13-14: Budete me hledat a naleznete me, když se mne budete dotazovat celým svým 
srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinuv, a zmením váš údel, shromáždím vás ze 
všech pronárodu a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinuv, a privedu vás 
zpet na místo, odkud jsem vás prestehoval.  
 
Naším primárním cílem je poznat Boha intimním zpusobem. Boha, Jeho charakter, povahu a 
jednání mužeme poznat prostrednictvím studia Jeho slova. Pokud mu budeme duverovat ve 
všech situacích, do kterých nás povede, budeme zažívat jeho prítomnost a péci a skrze tyto 
zkušenosti mužeme plne pochopit, jaký Buh opravdu je.  
 
 
1.2 Služba Bohu - naše nejduležitejší priorita 
Mt 22,37; J 21,15-17; J 17,4; Mt 26,7-13 
 
Mt 22,37: On mu rekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší 
a celou svou myslí.“ 
 
Muže se snadno stát, že se zameríme na potreby lidí a zapomeneme, že máme sloužit Bohu. 
My i naši spolupracovníci si musíme neustále pripomínat, že Buh je ten, kdo si zaslouží naši 
lásku a pozornost nejvíc. Melo by se to odrazit i v tom, na jaké místo Boha zaradíme pri 
tréninku (výcviku, výchove), verejné službe a v našem osobním živote, který by mel být 
príkladem pro druhé. 
 
 
 
1.3 Žít tak, abychom delali radost Božímu srdci  
Jan 8,29; Sf 3,17; Mt 3,17; Jan 15,10-11; Žd.11,5-6; Jan 5,30; Jan 6,38 
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Jan 8,29 „Ten, který me poslal, je se mnou; nenechal me samotného, nebot  stále delám, co se 
líbí jemu.“ 
 
Každý den ráno, ješte než zacneme plnit své denní povinnosti, se mužeme k Bohu obrátit s 
otázkou: „Jak te dneska mužu potešit, co by ti udelalo radost?“ Skutecnost, že nejdríve ze 
všeho obrátíme pozornost k Bohu, nám pak muže pomoci strávit den tak, jak se Bohu líbí. 
Vecer, pokud si udeláme cas a zeptáme se Boha, jestli jsme ho nejak potešili a budeme 
poslouchat co nám chce ríci, nám Buh vždy bude chtít ríct, jak moc jsme ho ten den potešili 
tím, kdo jsme, jaký máme postoj srdce a tím, co jsme udelali. Pokud mladým lidem 
pomáháme vytváret takovéto návyky, prohlubujeme a upevnujeme (sustain) tím jejich vztah 
s Bohem.  
 
 
1.4 Naslouchat Božímu hlasu a rídit se jím  
Rím. 10,17; 1. Sam. 3,10; Mt 4,4; Jan 10,27; Jan 14,23-24; Iz 55,6 Dt 8,3 
Rím 10,17 Víra je tedy ze zvestování a zvestování z poverení Kristova. 
 
Komunikace s Bohem na osobní rovine je vzrušující a nezbytne duležitou soucástí našeho 
rostoucího vztahu s Ním. Je to také klíc k tomu, aby víra v našich srdcích rostla. Tento princip 
je základním faktorem pro fungování KKI. Každý, kdo se podílí na práci v rámci KKI by mel 
predevším hledat Boží vedení pro svuj život a nespoléhat se na lidský rozum a vlastní 
rozhodování. Veci, ke kterým cloveka vede Buh, nesou trvalé ovoce. Naslouchání Božímu 
hlasu se muže stát prirozeným zpusobem života, obzvlášte pokud jej zacneme praktikovat už 
v raném veku.  
 
1.5 Prátelský vztah s Bohem  
Jan 15,15; Ex 33,11; Jk 2,23 
Jan 15,15 Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co ciní jeho pán. Nazval 
jsem vás práteli, nebot  jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 
 
Buh stvoril cloveka ke svému obrazu a to tak, abychom se mohli tešit z duverného prátelství 
mezi Ním a námi. Když vyucujeme, meli bychom zduraznovat, že prátelství s Bohem je 
zpusob života. To mimo jiné znamená i to, že bychom predevsím meli chtít prinášet Bohu 
radost. Znamená to, že bychom se meli stát verným Božím prítelem, který má tu cest, že s ním 
sdílí jeho nejvnitrnejší myšlenky a pocity. Neoddelitelnou soucástí KKI je ucit se, co to 
znamená milovat Boha celým svým srdcem, duší, myslí a silou. 
 
 
1.6 Bible – standard pro život  
2 Tm 3,16-17; Ž 1,1-3; Ž 119,11; 1 J 2,14; Ko 3,16; Ž 138,2 
2 Tm 3,16-17: Veškeré písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k ucení, k usvedcování, 
k náprave, k výchove ve spravedlnosti, abz Boží clovek byl náležite prípraven ke každému 
dobrému cinu.  
Bible je Bohem vdechnuté, autoritativní Boží slovo. Je nutné, abychom ho cetli, ucili se ho 
zpameti a pravidelne nad ním rozjímali, aby bylo pevne zakotveno v našem srdci. Boží slovo 
by melo být základním a urcujícím standardem pro všechny oblasti našeho života a mely  by 
se jím rídit naše myšlenky, slova i ciny. Veškeré naše vyucování by melo být založeno na 
biblických verších, melo by je obsahovat a meli bychom detem neustále zduraznovat, že 
všechno, co deláme, bychom meli delat na základe Božího slova... (and be referred to 
constantly as the reason we do 
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what we do). 
 
1.7 Chvála a uctívání 
Ž 8,2; Mt 21,16; J 4,24; Co 3,17; Ž 100,4; Iz 12, 4-6 
Ž 8,3: Ústy nemluvnat a kojencu jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkum a zastavil 
neprítele planoucího pomstou. 
 
Primárním aspektem našeho povolání – stejne jako tomu bylo u Lévijcu – je životní styl 
služby Bohu prostrednictvím díkuvzdání, chvály a uctívání. Víme, že deti a mládež mají 
naprosto výjimecnou Bohem danou schopnost chvály a uctívání. Stejne jako deti v Novém 
zákone spontánne uznaly a oslavovaly Ježíše jako Pána, i dnes deti dokáží spontánne a bez 
zábran chválit a oslavovat Boha na základe poznání toho, kdo Buh je. 
 
 
1.8 Modlitba / prímluva a duchovní boj  
Ez 22,30; 1 J 5,14,15; Jk 5,13-18; J 17; Ž 8,2; Ef 6,10-18; Žd 7,25; Iz 53,12 
Ez 22,30: Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zed  a postavil se v trhline pred mou 
tvár za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel jsem. 
 
Modlitba je základním pilírem služby KKI. Ježíš se za nás neustále primlouvá a je to pro nás 
velká cest a výsada pripojit se k nemu v modlitbe. Práve pri modlitbe se mladí lidé ucí sdílet 
Boží myšlenky a pocity a mají príležitost videt Boží milosrdenství v životech lidí a národu. 
Základním durazem v duchovním boji detí je chvála. Pri duchovním boji bychom predevším 
meli klást duraz na oslavu našeho vítezného a všemohoucího Boha a dovolit Mu, aby za nás 
vybojoval vítezný boj s neprítelem.  
 
 
1.9 Spasení 
J 3,16; 2 K 5,15; R 1,16-17; R 3,23; R 6,23; R 10,9-10;  R 5,8; 1 J 1,9; Ž 103, 12 
J 3,16:  Nebot  Buh tak miloval svet, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v neho verí, 
nezahynul, ale mel život vecný.  
 
Je naprosto úžasné, že mužeme své spolupracovníky seznámit s milosrdným Bohem plným 
lásky a ne pouze s náboženským systémem. Mnoho lidí, se kterými se setkáváme, možná 
nezná evangelium nebo jsou verící, ale neznají Ježíše osobne. Naší povinností je zajistit, aby 
každý clovek, který spolupracuje s KKI, mel príležitost slyšet evangelium a rozhodnout se, 
zda jej prijme nebo ne. Meli bychom být velmi opatrní a nepovažovat jejich vztah s Bohem za 
samozrejmý nebo je predcasne do vztahu s Bohem nutit, aniž by rozumeli, co to znamená. Až 
budou opravdu pripraveni prijmout Ježíše jako svého Pána a Spasitele, meli bychom jim být 
oporou nejen pri radostné události jejich nového narození, ale i behem procesu duchovního 
rustu do dospelosti v Kristu. Pomoc ostatních krest anských prátel, rodicu, církve a vedoucích 
školy je pri tomto dalším procesu také velmi duležitá.  
 
 
1.10 Centrální úloha Ježíše Krista a kríže  
1 K 2,2; Sk 4,12; J 12,32; J 14,6; 1 J 5,12; 1 J 2,6 
1 K 2,2: Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista 
ukrižovaného. 
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Svedectví, které vydáváme na verejnosti, by melo být zamereno na osobu Ježíše Krista a na 
dílo, které dokoncil na kríži. Jeho jméno je jediné jméno, skrze které mužeme být spaseni. On 
je cesta, pravda a život. Stredem všech ucednických programu by melo být vykupitelské dílo 
Ježíše Krista a smírení, které pro nás vydobyl svou smrtí na kríži a vzkríšením. 
 
 
1.11 Boží milost 
Ef 2,6-9; Žd 4,16; 2 K 9,8; Zj 22,2 
J 1,14-17; R 5, 20,21 
Ef 2,6-9:  Spolu s ním nás vzkrísil a spolu s ním uvedl na nebeský trun v Kristu Ježíši, aby se 
nadcházejícím vekum prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrote k nám 
v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není 
z vašich skutku, takže se nikdo nemuže chlubit.   
 
Veškeré Boží požehnání, vcetne spasení, je lidem dáno jako nezasloužený dar, který si 
nemužeme zasloužit dobrými skutky. Je to dar milosti. Tak veliká je Boží láska k nám. 
Pochopení toho, jak veliká a dostatecná je Boží milost  je klícem k poznání a predávání 
plnosti života, který nám Ježíš prišel dát. Atmosféra milostiplného prijetí – „nejdríve milost, 
potom pravda“, snaha o pochopení místo zákonictví a nadmerného množství pravidel, by 
mela být životadárným znakem (lifepromoting hallmark) služby KKI. Všichni potrebujeme 
povzbuzení a potrebujeme si pripomínat, že Buh je schopen nám pomoci ve všech oblastech 
života, obzvlášt  v casech proher a pochyb (discouragement).  
 
 
 
1.12 Poznat Boha jako Otce  
Mt 11,25,27; 1 J 2,13; Mt 6,9; J 14,9-11;  Ž 68,5 
Mt 11,25, 27: V ten cas rekl Ježíš: „Velebím te, Otce, Pane nebes i zeme, že jsi tyto veci skryl 
pred moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je malickým. ...Všechno je mi dáno od mého Otce; a 
nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtel 
zjevit.  
 
Ježíš prišel na zem proto, abychom mohli poznat Otce. Buh chce, abychom ho všichni poznali 
jako Otce; zvlášt  deti a mládež mají predpoklady k tomu, aby Boha tímto zpusobem poznali a 
meli s ním vztah jako s Otcem. V dnešní dobe, kdy tak málo otcu skutecne plní svou 
otcovskou roli zpusobem, jaký Buh zamýšlel, je tento aspekt našeho vztahu s Bohem obzvlášt  
duležitý. Zavázali jsme se k tomu, že tuto uzdravující skutecnost budeme šírit dál 
prostrednictvím svého vyucování a služby. 
 
1.13 Duch Svatý – naše moc z výsosti  
Sk 1,8; J 14,16,17,26; J 16,7-15; Ef 5,18. 
Sk 1,8 „... ;ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svedky 
v Jeruzaléme a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec zeme.“ 
 
Duch svatý prináší do života každého jednotlivce, který ho prijal, útechu a posilu, ukazuje mu 
smer, kterým má jít, a dodává mu smelost a odvahu ke svedectví a nadprirozenou schopnost 
stát se stejným jako je Ježíš a cinit Boží vuli pres všechna protivenství. Chceme zustat citliví 
k ruzným názorum na to, jakým zpusobem muže clovek Ducha svatého prijmout a jakým 
zpusobem se v živote cloveka projevuje, považujeme za duležité studovat osobu Ducha 
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svatého, naucit se težit z jeho práce a být závislý na jeho moci, aby mohla být naplnena Boží 
vule na zemi. 
 
 
1.14 Usilovat o svatost v bázni Boží  
2 K 7,1; 1 Pt 1,15-16; Žd 12,14; Pr 1,7; Ž 34,9-15; Dt 5,29; Mt 10,8; Fp 4,8 
2 K 7,1: Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, ocist me se od každé poskvrny tela i 
ducha a prived me k cíli své posvecení v bázni Boží. 
 
Je pro nás privilegium, že se mužeme pripojit k mladým lidem, když se približují k Bohu, 
hledají Jeho tvár a poznávají ho v kráse Jeho svatosti. Pokud to sami nedeláme a pokud 
hledání Boží tváre není nedílnou soucástí našeho vlastního života, pak to deti a mladé lidi 
nemužeme ucit ani je v tom vést. Když poznáme Boží svatost a v našem srdci se zrodí touha 
po svatosti, pak prijetí  Boží bázne neboli „když nenávidíme to, co Buh nenávidí a milujeme 
to, co Buh miluje“, je dalším krokem, který mužeme ucinit díky Jeho milosti. 
 
 
1.15 Objevování Božího charakteru a jednání  
Jr 9,24; Ž 103,7; Ex 33,13; 2 Pt 1,3-8; Ž 86,11 
 
Jr 9,24 : “Chce-li se necím chlubit, at  se chlubí, že je prozíraný a zná mne; nebot  já 
Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si 
oblíbil, je výrok Hospodinuv.  
 
Ž 103,7 Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synum Izraele svoje skutky. 
 
Krome informací o Bibli a spasení, je také velmi duležité, abychom ty, se kterými 
spolupracujeme, vedli k objevování toho, kdo Buh skutecne je a k porozumení tomu, kdo Buh 
skutecne je. To se deje ve spolupráci s Duchem svatým v okamžiku, kdy abstraktní koncepty 
dostávají konkrétní podobu prostrednictvím príkladu, zkušenosti a vysvetlení. Casto k tomu 
dojde tím, že objevujeme, co nás Buch chce o sobe naucit prostrednictvím nárocné 
zkušenosti. Nesmíme tyto „okamžiky poznání“ (teachable moments) propást. Tyto zkušenosti 
v nás budují hlubší duveru v Boha a základ pro to, abychom Ho milovali a uctívali pro to, 
kým skutecne je. 
 
 
1.16 Osobní identita a poznání vlastní hodnoty 
Ž 139,14; Gen 1,27; Iz 43,1; 1 Pt 1,18; J 17,23; R 5,8; Pís 7,10; Sf 3,17; 
Ž 139,14 : Tobe vzdávám chválu za ciny, jež budí bázen: podivuhodne jsem utvoren, 
obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plne vedom.  
 
Ve svetle toho, kdo Buh je, Jeho lásky k nám a hodnoty, kterou pro Nej má náš život, což 
mužeme videt na tom, jak podrobne jej naplánoval a s jakou pécí nás stvoril, se mužeme plne 
prijmout a být opravdu vdecní za to, kdo jsme. Cas a duraz, jaký klademe na tento základní 
objev, který nám prináší uzdravení, je naprosto nezbytný, pokud se lidé, se kterými 
spolupracujeme mají rozvinout a dosáhnout plného potenciálu. Musíme uznávat biblický 
hodnotový systém prijetí, podle kterého je clovek prijímán na základe toho, kým je a na 
základe lásky, kterou pro nej Buh má, a ne na základe toho, co dokáže nebo na základe názoru 
druhých lidí, a žít podle nej. 
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1.17 Radovat se z Boha 
Ž 37,4; Ž 63,3-5; Ž 16,11; 1 Tm 6,6; Ž 119,68; Ž 145,9 
 
Ž 37,4 : Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oc požádá tvé srdce.  
 
“Nejvíc oslavuji Boha tehdy, když jsem v Nem naprosto spokojený.“ (J. Piper.)  
Chceme, aby mladí lidé sami zažili, co to znamená radovat se z Boha. Možnost tešit své srdce 
v Bohu je sama o sobe naplnením jednoho z duvodu proc Buh stvoril cloveka. Pro Boha je to 
zdroj nesmírné radosti a je to také mocné svedectví o dobrote Jeho charakteru. Nepochopení 
Božího charakteru a smyslu stvorení cloveka vedlo k zákonictví a nedostatku opravdové 
radosti v životech mnoha krest anu. Kéž nám Buh pomuže být príkladem a zduraznovat tuto 
stránku života takovým zpusobem, aby se stala nedílnou soucástí životního stylu tech, se 
kterými pracujeme.  
 
 
1.18 Žít vírou 
Žd 11,6; 2 K 5,7 
 
Žd 11,6 : Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k nemu pristupuje, musí verit, že 
Buh jest a že se odmenuje tem, kdo ho hledají.  
 
Bez víry není možné líbit se Bohu. Je duležité, abychom vyzvali ty, kterým sloužíme, aby se 
pripojili k životnímu stylu plnému lásky, duvery a poslušnosti vuci Bohu. Meli bychom být 
ochotní vést druhé vlastním príkladem a prekracovat hranice svého pohodlí, lidských 
schopností a zdroju a žít život víry. Pokud tak budeme žít, mužeme objevit, jak mocný Buh je 
a co zpusoby Jeho jednání vypovídají o Jeho charakteru. Ve svetle této skutecnosti by se mel 
vedoucí KKI snažit omezit snahu zorganizovat zážitky úcastníku a poskytnout jim dostatek 
príležitostí, aby se spolecne ucili co to znamená spoléhat na Boha na základe naslouchání 
Jeho hlasu a rídit se Jeho vedením.  
 
pleship t 
 
2. Ucednictví v kontextu každodenního života  
 
2.1 Ucednictví je duležitejší než výkon 
J 5,44; Pr 27,21; R 2,29; 2 K 3,18 
 
J 5,44 : Jak byste mohli uverit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha 
nehledáte!  
 
Budování charakteru jednotlivce je nesmírne duležité. Pokud budou mladí lidé aktivne sloužit 
Bohu, ale neporostou ve vztahu s Ním, nebudou se promenovat do Jeho podoby a objevovat 
víc a víc, kdo jsou v Bohu a nebudou zažívat vyvážený osobní rozvoj, pak jejich zkušenost 
nedosáhla maxima. Množství casu a duraz, který klademe na osobní rust v porovnání 
s rozvojem dovedností nebo služby, ukazuje, jaké jsou naše skutecné priority. Pokud mladým 
lidem venujeme dostatek casu, co do kvality i kvantity, a navážeme s nimi ucednický vztah, 
budeme v souladu s Božími prioritami.  
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2.2 Boží motivace 
2 K 5,15; Mt 22,37-38; Ga 5,16-17; J 15,9-15; 2 Pt 1,21 
 
2 K 5,15: A za všechny zemrel proto, aby ti, kterí jsou naživu, nežili už sami sobe, nýbrž 
tomu, kdo za ne zemrel i vstal.  
 
Naší touhou je videt, že jednotlivci, se kterými pracujeme, mají srdce plná lásky a touhy cinit 
predne Boží vuli pred vulí cloveka. Je psáno, že máme predne milovat Hospodina našeho 
Boha a pak svého bližního jako sami sebe. Deti se dají snadno uplatit nebo zastrašit, aby 
naplnily ocekávání druhých lidí, nicméne pro nás je duležité dohlédnout na to, aby jednaly na 
základe správné motivace, která jim pomuže rozvinout jejich plný potenciál. Jedním ze 
zpusobu, jak jim v tom mužeme pomoct je, že jim poskytneme cas na vnitrní prípravu (tzv. 
heart preparation, což je modlitba a cas, kdy deti mají zkoumat své vnitrní motivy, proc se 
chtejí služby zúcastnit, a dát si do porádku vztah s Bohem i s ostatními), obzvlášte pred 
službou na verejnosti. Nesprávné motivy a nátlak, aby delaly neco, co není v jejich srdci 
(pokrytectví) mohou vést k nevoli, která vytvárí imunitu vuci Božím vecem. Nikdy nesmíme 
deti nutit, aby delaly neco, cemu doopravdy neverí.  
 
 
2.3 Mentalita, charakter a životní styl, který se líbí Bohu 
Ko 3,17; 1 Tm 4,12; Mi 6,8; Fm 4,8-9; R 12,1-2; 1 J 1,7 
 
Ko 3,17 : Všechno, cokoli mluvíte nebo deláte, cinte ve jménu Pána Ježíše a skrze neho 
dekujte Bohu Otci. 
 
Krome krátkodobého výcviku a zkušenosti se službou Bohu je naší touhou, aby mel každý 
jednotlivec, se kterým pracujeme, vytvoreny návyky a styl myšlení, které se líbí Bohu. 
Chceme, aby každý jednotlivec „chodil ve svetle“ ve všech aspektech každodenního života. 
Vytvorení takových návyku a stylu myšlení výrazne napomáhají navazující programy a 
celorocní ucednické programy, které jsou proto nesmírne duležité. V tomto procesu hraje 
strategickou úlohu rodinné zázemí a místní církev. Obzvlášt  je treba se zamerit na 
transparentnost, péci o druhé, vykazatelnost rodicum a církevním vedoucím a službu. 
 
2.4 Ucednictví a získávání nových ucedníku príkladem a na základe vztahu (mentoring) 
J 1,38-39; 2 Tm 2,2; 1 K 11,1 
 
J 1,38-39 : Když se Ježíš obrátil a uvidel, že jdou za ním, otázal se jich: „Co chcete?“ Rekli 
mu: „Rabbi (což preloženo znamená: Mistre), kde bydlíš?“ Odpovedel jim: „Pojd te a 
uvidíte!“ Šli tedy, videli, kde bydlí, a  zustali ten den u neho. 
 
Ježíšovou strategií pro výchovu vedoucích je vztah založený na impartation. Jeho príklad je 
hodný následování. The imparting of life values and skills is deeply affected by the level of 
relationship that exists between individuals. Povzbuzujeme vedoucí KKI k tomu, aby si vzali 
na starost malou skupinku lidí nebo jednotlivce, do kterého mohou investovat kvalitní cas a 
kterému mohou pomáhat rust. Jenom tak muže vzrustat pocet vyspelých krest anu. Tento 
zpusob vedení muže znamenat i to, že se vedoucí musí stáhnout, aby druhý clovek mohl 
vyrust a být uvolnen pro službu a možná dojít i dál, než jeho vedoucí.  
 
 
2.5 Služba 
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Fp 2,3-8; Mt 20,26-28; J 13,14-17 
 
Fp 2:3-8 : V nicem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokore pokládejte 
jeden druhého za prednejšího než sebe; každý at  má na mysli to, co slouží druhým, ne jen 
jemu. Necht  je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Zpusobem bytí byl roven 
Bohu, a prece na své rovnosti nelpel, nýbrž sám sebe zmaril, vzal na sebe zpusob služebníka, 
stal se jedním z lidí. A v podobe šloveka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt 
na kríži. 
 
Naším cílem je vést naše spolupracovníky k tomu, aby v srdci pochopili proc  mel Ježíš postoj 
služebníka a že skutecným naplnením jeho príkladu je životní styl služby. Duraz na službu a 
na postoj sloužit by mel být nedílnou soucástí každého výcviku a misijního výjezdu. Všichni 
vedoucí KKI by meli jít príkladem v postoji služebníka a aspekt služby by mel být zaclenen 
do všeho, co denne deláme. 
 
2.6 Vzdání se práv 
Mt 16,24-26; Mt 6,33; Mt 26,39 
 
Mt 16,24-26 Tehdy rekl Ježíš svým ucedníkum: „Kdo chce jít za mnou, zapri sám sebe, 
vezmi svuj kríž a následuj mne. Nebot  kdo by chtel zachránit svuj život, ten o nej prijde; kdo 
však ztratí svuj život, nalezne jej. Jaký prospech bude mít clovek, získá-li celý svet, ale svuj 
život ztratí? 
 
Klícem k vítezství nad pokušením, ke svobode cinit Boží vuli, citlivosti na Boží vedení a 
pravé duchovní autorite je ochota dát Bohu zpet vše, co nám dal. Ti, kdo se pokouší zachránit 
své životy, je ztratí. Tuto pravdu nemužeme vyžadovat. Meli bychom ji spíš uplatnovat do té 
míry, do jaké je dotycný clovek schopen porozumet hodnote osoby Ježíše Krista a zpusobu, 
jakým se promítala do Ježíšova zpusobu života. U lidí, kterých si vážíme a které milujeme, 
casto pozorujeme obetavost a nezištnost. (selflesness).  
 
 
2.7 Princip „medveda a lva“  
1 S 17,32-37 (David); R 5,3-5; Jk 1,2-4; J 16,33 
1 S 17,36-37: „Tvuj služebník ubil jak lva, tak medveda. A tomu neobrezanému Pelištejci se 
povede jako jednomu z nich, protože potupil rady živého Boha.“ A David dodal: „Hospodin, 
který me vytrhl ze spáru lva a medveda, ten me vytrhne i ze spáru tohoto Pelištejce.“ 
 
David dokázal porazit Goliáše, protože se zacal pripravovat už v raném mládí. Jen Buh ví, 
jakým obrum dnešní doby budou muset deti a mladí lidé behem života celit. Práve proto, že 
cas, ve kterém deti žijí, je strategicky duležitý, je duležité, abychom s nimi procházeli obtížné 
situace, které jim Buh bude posílat do cesty a ve kterých se budou pripravovat na budoucí 
život. Tyto obtížné situace, podobne jako situace, ve kterých se David musel vyporádat 
s medvedem a lvem, jsou pro ne príležitostí, aby poznávali, jak velký a mocný Buh je. Pokud 
je budeme pred takovými situacemi prespríliš chránit, muže se stát, že nebudou pripraveni 
celit výzvám, které budou behem života potkávat. 
 
 
2.8 Ucení se praxí  
Jk 1,22; Žd 11 
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Jk 1,22: „Podle slova však také jednejte, nebud te jen posluchaci – to byste klamali sami 
sebe!“  
 
Praktické zkušenosti, tj. když si deti samy na veci sáhnou a zkusí je, jim pomáhají 
konkretizovat abstraktní koncepty. Pomáhá jim to i v ucení - pokud si deti zkusí veci 
prakticky, nikdy je nezapomenou. Výuka ci praktická lekce by však mela danou oblast pouze 
predstavit. Nejlepší a nejtrvalejší výsledky prináší, když se deti ucí v rámci vztahu. 
Zodpovedností vedoucích KKI je procházet s mladými lidmi, detmi a rodinami temito 
zkušenostmi a pomáhat jim rozpoznat aplikovatelné biblické pravdy. Vysvetlení, casto ve 
forme otázek a odpovedí, je jedním z nejlepších zpusobu ucení – ucíme deti, jak mají myslet a 
ne pouze, co si mají myslet.  
 
 
2.9 Princip „prijímání a dávání“  
Mt10,8; Lk 6,38; 1 J 3,18; Jk 2,14-26; Sk 20,35 
 
Mt 8,10: Když to Ježíš uslyšel, podivil se a rekl tem, kdo ho následovali: „Amen, pravím 
vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho.   
 
Na stejném principu jako funguje naše srdce, do kterého pritéká stejné množství krve jako 
z nej odchází, funguje v Božím království i princip prijímání a dávání. Meli bychom venovat 
zvláštní pozornost tomu, aby v živote každého cloveka tento princip fungoval. Každý clovek 
by mel být v krátké dobe schopen dávat to, co prijal, do té míry, do jaké to prijal. Ve vetšine 
krest anských služeb se klade vetší duraz na to, co by deti mely dostat, než na to, co by mely 
dávat. To zpusobuje nezdravé hromadení informací. Deti ví, co  by mely delat, ale nemají 
príležitost, aby to uvedly do praxe. Výsledkem toho muže být odsouzení, pocit selhání a 
dokonce pokrytectví. Uplatnení tohoto principu je velmi duležité, pokud chceme pomoci 
detem vyrust zdravým a normálním zpusobem.  
  
 
2.10 Láskyplná, soustavná výchova  
Pr 22,6; Žd 12,5-11; Pr 3 & 4; Pr 1,8-9; 1 Tm 4,7-8 
 
Pr 22,6; Zasvet  už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.  
 
Mladí lidé ocenují, když mají jasne vymezeny hranice a ví, co se od nich ocekává a také když 
znají dusledky - co mohou cekat, když tyto hranice prekrocí. Tato pravidla, která jsou dána 
proto, aby maximalizovala výhody každého jednotlivce, by mela poskytovat nezbytnou 
podporu pro to, aby v celé skupine mohla vládnout spravedlnost, pokoj a radost. Tato pravidla 
závisí na veku a vyspelosti clenu skupiny. Pravidla by mela být sdelována a jejich dodržování 
by melo být prosazováno milostiplným, prátelským, spravedlivým a soustavným zpusobem. 
Neduslednost nebo uprednostnování povedou ke ztráte duvery. Pravidla a postupy týkající se 
disciplíny ve skupine musí být jasne definována, pochopena a akceptována pracovníky, rodici 
a mladými lidmi ješte pred zahájením dané aktivity. Pokud nebudou pracovníci jednotní co se 
týce pravidel, muže se stát, že pravidla nebudou fungovat. Je velmi duležité tuto otázku 
vyrešit obzvlášt  tehdy, když se ve skupine sejdou pocetné rodiny, které mají odlišná pravidla 
a zásady. 
 
  
2.11 Krest anský biblický svetonázor (world view)  
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Pavel v Aténách Sk 17,22-31; Sk 7,1-60 
Sk 17,24-26: Buh, který ucinil svet a všechno, co je v nem, ten je pánem nebe i zeme, a 
nebydlí v chrámech, které lidé vystaveli, ani si nedává od lidí sloužit, jako bybyl na nich 
závislý; vždyt  je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvoril 
z jednoho cloveka všechno lidstvo, aby prebývalo na povrchu zeme, urcil pevná rocní údobí i 
hranice lidských sídel.  
 
Je naší povinností pomáhat jednotlivcum pochopit, jakým zpusobem je Buh a Jeho království 
spojen s každodenním životem tady na zemi ve všech jeho aspektech a sférách spolecnosti a 
podnítit jejich predstavivost, aby videli, jakým zpusobem se mohou podílet na premene 
ruzných sektoru spolecnosti tak, aby byly více v souladu s Boží vuli na zemi. Jak by asi 
vypadal život na zemi, kdyby byla vláda Ježíše Krisla skutecne uplatnena po celé zemi? To je 
fascinující predstava – zvlášt  tehdy, když porozumíme tomu, jaká je našen konkrétní úloha 
v tomto plánu.  
 
 
2.12 Neexistuje žádný rozdíl mezi duchovním a pozemským  
Jk 1,17; Sk 10,15; 1 Tm 4,4 
 
Jk 1,17:  „Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shury, sestupuje od Otce 
nebeských svetel. U neho není promeny ani strídání svetla a stínu.  
 
"Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shury, sestupuje od Otce nebeských 
svetel“. „Nenazývejte necistým to, co Buh stvoril“. Veríme tomu, že celé stvorení a všechno 
živé, vcetne každého zamestnání a každého daru, existuje ke sláve Boží. Musíme lidem znovu 
pripomenout to, co neprítel prekroutil a znesvetil a používat to ke sláve Boží.  
 
 
2.13 Zamerení se na obecne platné krest anské nauky 
1 K 3,4-9; Iz 54,13; Pr 20,3; Ef 4,11-16; 2 Tm 2,22-23 
 
1 K 3,4-9: Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apollovi, neznamená to, že jste lidé 
sveta? Kdo je vlastne Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, kterí vás privedli k víre, každý 
tak, jak mu dal Pán. Jaá jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Buh dal vzrust; a tak nic naznamená 
ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Buh, který dává vzrust. Kdo sází a kdo zalévá, patrí 
k sobe, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odmenu. Jsme spolupracovníci na Božím 
díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.  
 
Moudrý vedoucí je ten vedoucí, který ví, že nejduležitejší je zamerit se na osobu Ježíše Krista, 
Boží charakter a zásady Jeho království zpusobem, který podporuje (conveys)  zásadní pravdu 
a který se zameruje na rust druhých, ale pritom se vyhýbá kontroverzním tématum, které 
mohou rozdelovat a být destruktivní. Meli bychom povzbuzovat deti a mladé lidi k tomu, aby 
respektovali presvedcení svých rodicu a vedoucích v církvi, ale zároven, aby si na veci 
vytváreli svuj vlastní názor, založený na Bibli a aby meli vlastní zkušenosti a slyšeli Boží 
hlas. Vedoucí KKI nesmí své osobní presvedcení a doktríny dogmaticky vnucovat ostatním 
úcastníkum a spolupracovníkum. KKI chce sloužit telu Kristovu na mezinárodní a 
mezidenominacní úrovni a tudíž vyžaduje, aby všichni pracovníci KKI kladli duraz na tyto 
prvky, které jsou soucástí bežných krest anských nauk. (common Christian beliefs). 
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2.14 Rozvíjení dovedností a tvurcích schopností a poznávání sveta a lidí v nem  
Da 1,17; Ef 2,10 
Da 1:17: A Buh dal tem ctyrem jinochum vedení a zbehlost ve veškerém písemnictví a 
moudrosti. Danielovi dal nadto porozumet všem videním a snum.  
 
V rámci duchovního rustu chceme pomoci tem, se kterými pracujeme, rozvinout jejich 
dovedností a tvurcích schopností. Studium národu, lidí, kultur a jazyku, zejména v kontextu 
prímluvné modlitby a misijního výjezdu, je pro službu a vyvážený proces rustu 
nepostradalelný. Prostredky k jejich vyjádrení jako napríklad sport, praktická služba, zpev, 
tanec, divadlo, verejné proslovy atd. mohou být rozvíjeny v rámci celorocních aktivit. 
Nechceme v mladých lidech vzbudit pocit, že behem krátkodobých misijních výjezdu nebo 
táboru musí výrazne zlepšit své výkony a zdokonalit své dovednosti. Ucení by melo probíhat 
zábavnou formou – škola hrou. Každý by mel mít na zdokonalení svých dovednosti tolik casu 
kolik potrebuje a mel by mít možnost zdokonalovat je zpusobem, který mu vyhovuje. 
Duležitá je spolupráce s rodici, uciteli a vedoucími v církvi, abychom mohli mladým lidem 
sloužit efektivne a pomáhat jim v rustu a ucení se.  
 
 
2.15 Pecovat o veškerý život, vcetne životního prostredí, zpusobem, který prináší Bohu slávu  
Gn 1,28-31; Gn 2,15; Ž 8,3-8; Ž 145,17; R 12,1 
Gn 1,28-31: A Buh jim požehnal a rekl jim: „Plod te a množte se a naplnte zemi. Podmante ji 
a panujte nad morskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi 
hýbe.“ Buh také rekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý 
strom, na nemž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zveri i 
všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v cem je živá duše, dal jsem za 
pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. Buh videl, že všechno, co ucinil, je velmi 
dobré. Bzl vecer a bylo jitro, den šestý.  
 
Veríme, že životní prostredí je dar lásky našeho Boha-Stvoritele. Protože jsme za tento dar 
vdecni a protože Ho milujeme, chceme se o životní prostredí i o sebe starat. Duležitým 
prvkem  naší výchovy pri nesení evangelia národum by mel být i vyvážený, rozumný prístup 
ke všem aspektum cloveka a životního prostredí. Nezodpovednost v této oblasti muže mít za 
následek špatnou predstavu (misrepresenting) o Božím charakteru. 
 
 
3. Urcení a duchovní kapacita detí a dospívajících. 

 
3.1 Duchovní kapacita detí a dospívajících  
Ž 8,3; Mt 19,13-14; Mt 18,10; Mt 18,5; 1 S 17,33; Jr 1,6; 1 Tm 4,12; Mt 21,15-16; 1 J 2,13; 
Kaz 12,1; Sk 2,38-39; 1 S 3,7-10; Mt 11,25-27; Lk 1,15, 44 
Ž 8,3: Ústy nemluvnat a kojencu jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkum a zastavil 
neprítele planoucíhbo pomstou.  
Mt 19,13-14 Tehdy k nemu prinášeli deti, aby na ne vložil ruce a pomodlil se; ale ucedníci 
jim to zakazovali. Ježíš však rekl: „Nechte deti a nebrante jim jít ke mne; nebot  takovým patrí 
království nebeské.“  
 
Boží pohled na schopnost detí znát Ho a sloužit mu, se podstatne liší od lidského pohledu. 
Ježíš napomínal ucedníky, když bránili detem pristupovat k Nemu. Musíme se ujistit, že 
hodnotíme jejich duchovní kapacitu na základe Bible. Musíme deti respektovat, dovolit jim 
pristupovat k Ježíši a povzbuzovat je, aby dosáhly  plného duchovního potenciálu. 
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Skutecnost, že vetšine církevních vedoucích a vedoucích místních sboru, rodicu, ucitelu a 
pracovníku s detmi a mládeží chybí biblický pohled na duchovní kapacitu detí, je pro dnešní 
deti a mládež jednou z nejvetších prekážek v dosažení svého skutecného potenciálu v Kristu. 
Naší zodpovedností je být príkladem a vyucovat druhé o této hodnote.  
 
 
3.2 Vývojová stádia/ cílené vyucování (primerené veku)  
Lk 2,40 
 
Lk 2,40: Díte rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním.  
 
Buh nás stvoril naprosto jedinecným a úžasným zpusobem, a proto behem svého rustu 
procházíme ruznými stupni mentálního, emocionálního, duchovního a fyzického vývoje. U 
každého z techto vývojových stupnu mužeme vysledovat jisté faktory. Jisté pravdy lze lépe 
pochopit a aplikovat v urcitém stádiu vývoje. Naší zodpovedností je seznámit se s nimi a znát 
je, abychom mohli své výchovné postupy a metody efektivne prizpusobit stupni vývoje, ve 
kterém se daná osoba práve nachází.  
 
 
3.3 Strategie pro kritický vek pred pubertou  
Lk 2,41-52; Ježíš jako dvanáctiletý. (verš 52) 
Lk 2,52: A Ježíš prospíval na duchu i na ztele a byl milý Bohu i lidem.   
 
Víme, že Buh nás stvoril tak, abychom postupne, jak dospíváme, byli schopni prebírat vetší a 
vetší zodpovednost, pocínaje vekem puberty (13-19 let, tzv. teenageri). Je velmi duležité, jak 
jsou deti na toto životne duležité období prechodu z jedné fáze do druhé pripravené. Zpusob 
myšlení dospívajících detí se casto formuje mezi 10 a 12 rokem. Pokud deti nemají v tomto 
období dostatecné pochopení ze strany dospelých, muže to vést u mnoha teenageru 
k uzavrenosti a odtažitosti vuci Bohu – mnoho z nich se k Nemu pak už nikdy nevrátí. Je 
nezbytné, abychom deti pred pubertou pripravili na období dospívání efektivne, aby se v nem 
pak mohly rozvíjet zdrave a plodne. Nejefektivnejší je, když behem tohoto prípravného 
procesu spolupracují rodice a vedoucí místní církve ci sboru a, pokud je to v daném prípade 
vhodné, pracovníci KKI. Návrat k biblickému pohledu na výchovu by pro nás mel být 
nejvyšší prioritou. 
 
 
3.4 Význam ztotožnení mládeže se službou  
Est 4,15-16; (David) - 1 S 17,37; 2 Tm 1,5; (Mary) - Luke 1,38; Da 6,10 
 
Est 4,15-16: „Ester dala odpovedet Mordokajovi: „Jdi, shormažd  všechny židy, kterí jsou 
v Šúšanu, a postete se za mne. Nejezte a nepijte po tri dny, v noci ani ve den. Také já a mé 
dívky se budeme takto postit. Potom pujdu ke králi, trebaže to není podle zákona. Mám-li 
zahynout, zahynu.“ 
 
Je životne duležité, aby mladí lidé nejen poslouchali naše príkazy, ale aby mohli projevit i 
svuj názor a abychom je vyslechli a vzali v potaz to, co ríkají. Tím, že je vyzveme, aby s námi 
naslouchali Božímu hlasu a podíleli se na rozhodování, stávají se soucástí životne duležitého 
partnerství s dospelými. Pokud se sami na základe vlastního rozhodnutí nabídnou, že si 
vezmou neco na starost, budou za to zodpovední, dávají tím najevo, že chtejí být soucástí této 
služby a že se s ní ztotožnují – „Je to i má služba!“ Tento zpusob dobrovolného, aktivního 
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zapojení na základe vlastní iniciativy je duležitejší než zapojení do aktivity, kterou jsme jim 
pripravili my. Potrebují cítit, že mají naši duveru. Potrebují také príležitost vyzkoušet ruzné 
veci, i když se jim vždycky všechno nepodarí. V takových prípadech jim nesmíme dávat 
najevo, že nesplnili naše ocekávání. Ztotožnení se se službou a prijetí za vlastní se pak pro 
mladé lidi stává klícem k jejich motivování! Je to cíl, o který stojí za to usilovat, i když je to 
casto dlouhodobá záležitost.   
 
 
3.5 Mládež (teenageri): mladí dospelí soucástí výcviku pro vedoucí  
1 Tm1,18; 1 S 17 (David a Goliáš) 
1Tm 1,18: „To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shode s prorockými slovy, která byla o 
tobe pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj... „ 
 
Je duležité, abychom dospívajícím detem duverovali a respektovali je a sverovali jim 
zodpovednost za ruzné veci v míre, která odpovídá stupni jejich vývoje. Míra sverené 
zodpovednosti se muže lišit v závislosti osobnosti dospívajícího jedince, prirozených 
obdarování (talentu), vzdelání, Božího povolání a rychlosti vyzrávání. Dospívající deti musí 
pochopit, že jsou duležitým spojovacím clánkem mezi generacem a že vyrostou do té míry do 
jaké budou ochotni jak prijímat od dospelých, tak sloužit druhým, vcetne mladších detí. 
Pokora, ochota sloužit a odvaha být poslušný Bohu radikálním zpusobem jsou klícová slova 
pro jejich rozvoj. Soucástí naší práce je pomoci rodicum, spolecnosti (community), škole a 
církevním vedoucím prijmout dospívající deti do „sveta dospelých“, aby mohli dosáhnout 
plného potenciálu v Kristu.  
 
 
3.6 Koncept vyvolené generace  
Žd 11,23; Mt 2,13; Mt 24,14; Sk 2,17 
 
Žd 11,23: Mojžíšovi rodice verili, a proto svého syna tri mesíce po narození ukrývali; videli, 
že je to vyvolené díte, a nezalekli se královského rozkazu.  
 
Jako vedoucí KKI jsme zaznamenali silný útok neprítele na mladou generaci a zároven duraz, 
který je dnes v církvi – tele Kristove kladen na to, abychom behem nadcházejících desetiletí, 
v rámci našeho života dokoncili tzv. velké poslání. Deti, které se narodily na zacátku 
sedmdesátých let jsou soucástí generace, kterou Buh vyvolil k tomu, aby hrála velmi 
duležitou úlohu pri dokoncování velkého poslání Ježíše Krista. Cílem tohoto útoku je zabránit 
jim v tom. Aby v této výzve mohli dobre obstát, musí na to být správným zpusobem 
pripravovány už odmalicka. Práve my máme tu výsadu, že mužeme Bohu pomáhat 
v naplnování Jeho plánu pro život techto detí nesmíme být prekvapeni nebo zastrašeni 
bitvami, které s tímto povoláním budou spojeny. Nejsou to totiž obycejné deti. Buh si je 
vyvolil. Práve tak jako zachránil a povolal ve správný cas Mojžíše a další mladé vudce 
k naplnení jejich osudu i pres nelehké prekážky, které se jim stavely do cesty, tak bude stát i 
dnes pri techto detech. Tam, kde se rozmohl hrích, tam se ješte víc rozhojnila milost. Buh této 
mladé, nadcházející generaci pomuže splnit jejich úkol, pokud budeme dál závislí na Jeho 
milosti a budeme mu i nadále každý den duverovat a poslouchat ho. 
 
 
4. 4. Význam rodiny a propojení generací. 

 
4.1 Obnova rodiny  
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Ef 6,1-4; Mal 4,6; Ž 68,5-6; Ef 5,21-33; Mal 2,14-15; Sk 11:14 
 
V dnešní dobe zažíváme obrovský útok na rodiny. KKI si, ve spolupráci s dalšími 
krestanskými službami (ministries), uvedomuje, že pokud neposílíme manželství a 
nesjednotíme rodiny novým zpusobem a na vyšší úrovni, je velmi nepravdepodobné, že 
následující generace budou moci vyrustat zdravým zpusobem. Je naší povinností chránit 
bezbranná miminka a deti pred zneužíváním. Obnovená a posílená krest anská rodina je sama 
o sobe mocným živým svedectvím o Boží sláve a Jeho království a je základním stavebním 
kamenem církve i celé spolecnosti. Soucástí naší služby rodinám je samozrejme i prijímání a 
pomoc rodinám s jedním rodicem a rozširování konceptu „rozšírené“ rodiny, aby se žádný 
svobodný clovek nebo rodic, který je na výchovu dítete sám, necítil osamelý a bez zázemí. 
 
 
4.2 Rodiny ve službe  
Gn 18,17-19; Gn 1,28; Gn 7,1; Mt 13,55-56 
 
Jsme presvedceni o tom, že pri  rozširování a upevnování Božího království hraje hlavní 
úlohu krest anská rodina. Každý clen rodiny, pokud je správným zpusobem pripraven, muže 
v rámci rodiny fungovat jako plnohodnotný a oddaný (comminted, wholehearted) hrác 
rodinného týmu. Rodiny predstavují nedocenitelnou pomoc a podporou pri misijních 
výjezdech týmu i v celorocní službe. Naším zájmem je, aby se prostrednictvím naší služby 
mohli lidé setkat s príkladem zdravé, fungující rodiny.  
 
 
4.3 Domov: místo pro ucení, dávání a službu  
Dt 6,4-9; Dt 4,9-10; Ž 68,6 
 
Dt 6,4: Slyš Izraeli, Hospodin je náš Buh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého 
Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes 
prikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštepovat svým synum a budeš o nich rozmlouvat, když 
budeš sedet doma nebo pujdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je na ruku a 
budeš je mít jako pásek na cele mezi ocima. Napíšeš je také na vereje svého domu a na své 
brány.   
 
Naší touhou je povzbuzovat rodiny k tomu, aby svuj domov nevideli jen jako samostatnou 
oddelenou jednotku, která existuje jen proto, aby uspokojila potreby tech, kterí v nem žijí, ale 
i jako místo, kde mužeme sloužit potrebám druhých. To muže zahrnovat napríklad 
pestounskou péci, adopci, ochranu práv nenarozených a malých detí a mnoho dalších zpusobu 
péce o všechny, kdo jsou v nouzi. Krome toho podporujeme i další služby zamerené na 
spolecenské soužití (community) jako napríklad detské kluby, domácí skupiny atd. Pokud je 
rodina pripravena sloužit i lidem mimo rodinu, obohacuje to život všech jejích clenu. Domov 
je ve spolupráci s církví a spolecenstvím považován za strategické místo, kde lze praktikovat 
celorocní ucednictví a misijní aktivity.  
 
 
4.4 Propojení generací  
Sk 2,17; Ž 78,2-8; Ex 3,15; Mal 4,6 
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Sk 2,17: A stane se v posledních dnech, praví Buh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, 
synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít videní 
a vaši starci budou mít sny.   
 
Buh stvoril lidskou rasu takovým zpusobem, aby se ruzné generace vzájemne obohacovaly, 
takže dospelí mohou prinést neco dospívajícím a dospívající detem a opacne. Rodina hraje 
klícovou roli pri výuce a uskutecnování tohoto procesu. Propojování generací vyžaduje 
velkou pokoru ze strany každé vekové skupiny a také strategii, která by napomáhala jejich 
vzájemné interakci. Tento proces není bohužel v mnoha prípadech podporován ani církví ani 
školským systémem, který se spíše zameruje na oddelování vekových skupin až témer 
k naprosté izolaci (total segregation). KKI propaguje propojování generací pri ucení se a ve 
službe. I když zustáváme citliví k potrebám malých skupinek a individuálním aktivitám 
ruzných vekových skupin, vidíme propojování generací jako prípravu pro spolecný cas 
strávený v modlitbe, chvále a uctívání a dalších aktivitách, které jsou soucástí krest anského 
života.  
 
 
ommitted partnerships 
5. Týmové vedení a závazné partnerství 
 
5.1 Pluralita a jednota: tým vedoucích 
Ef 4,16; 1 K 12,25; Ž 133; Sk 18,26-27 
Ef 4,16:  „... z neho roste celé telo, pevne spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje 
se v lásce podle toho, jak je každé cásti dáno.“  
 
Hnutí KKI je povoláno k tomu, aby pracovalo na základe týmového vedení. Veríme, že 
plánování a rozhodování nemusí být provádeno pouze jedním vedoucím samostatne, ale melo 
by zahrnovat mnoho osob, které pracují spolecne a je-li to treba, i celý tým nebo rodinu, 
vcetne detí. K tomu je zapotrebí spolecné moudrosti celého týmu vedoucích. Naším cílem je 
dosáhnout spolecného a nerozdílného souhlasu všech clenu týmu vedoucích, pokud je to 
možné, a hledání jednoty v pochopení Boží vule.  
 
 
5.2 Vedoucí s postojem služebníka – uprednostnovaný zpusob vedení 
Mt 20,26-28; J 13,14-17; Lk 17,7-10; Fp 2,3-8 
Mt 20,26-28: „Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, bud  vaším 
služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, bud  vaším otrokem. Tak jako Syn cloveka 
neprišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svuj život jako výkupné za mnohé.“ 
 
Úspešnost vedoucícho se dá merit tím, do jaké míry a jak pokorne slouží detem, mladým 
lidem a dospelým, za které je zodpovedný. Vedoucí s postojem služebníka má zájem na tom, 
aby ostatní uspeli a snaží se v co nejkratším case pomoci ostatním, aby sami zacali sloužit a 
vede je k tomu, aby dosáhli svého plného potenciálu. Svým vlastním príkladem musíme 
predstavit tuto hodnotu tem, se kterými pracujeme, jako zpusob života a dát jim prostor, aby 
mohli sami vést, kdykoli je to možné. Doufejme, že se pak dle Kristova príkladu rozhodnou 
být služebníky a že se to odrazí i v jejich stylu vedení.  
 
 
5.3 Hledání a uplatnování Boží vule pri rozhodování  
Mt 4,4; J 10,27; Iz 55,6; Pr 3,5-6; J 5,19-20 
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Mt 4,4: Ježíš odpovedel, „Je psáno: ?Ne jenom chlebem bude clovek živ, ale každým slovem, 
které vychází z Božích úst.“ 
 
Chceme za každých okolností hledat Boží vuli a rídit se jí. Lidský rozum nemuže nahradit 
nadprirozené zjevení dokonalé Boží vule. Kdykoli to bude možné, chceme se ptát Boha, co 
chce, abychom spolecne s detmi, mladými lidmi i s temi, se kterými spolupracujeme, delali. 
Tato metoda je nejen moudrá, ale umožnuje nám jednat ve víre s vedomím, že jde o Boží plán 
a ne pouze náš vlastní. Duraz na hledání Boží vule je klícem k následování Božího vedení 
v našem živote i v potenciálne obtížných casech, které nás cekají.  
 
 
5.4 Struktury založené na vztazích  
Fp 1,3-8 
Fp 1,3-8: Dekuji Bohu svému pri každé vzpomínce na vás a v každé modlitbe za vás všechny 
s radostí prosím; jsem vdecen za vaši úcast na díle evangelia od prvního dne až doposud a 
jsem si jist, že ten, který ve vás zacal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíš Krista. Vždyt  
právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúcastníky 
milosti, i když jsem ve vezení, zodpovídám se pred soudem a obhajuji evangelium. Buh je mi 
svedkem, jak po vás všech toužím v Kristu Ježíši.  
 
Hnutí KKI je založeno na vztazích. Klademe duraz na otevrenost, pokoru a komunikaci. To je 
cástecne duvodem, proc jsou pro nás tak duležitá setkání vedoucích. Na techto setkáních se 
prohlubují naše vztahy a porozumení, láska a osobní odevzdání. Jsme silní natolik, nakolik 
jsou pevné naše vztahy s Bohem a mezi sebou navzájem. 
 
 
5.5 Vykazatelnost, zabezpecení a zodpovednost  
1 J 1,7; Lk 16,2; Mt 4,6; Ž 34,7 
 
1 J 1,7: Jestliže však chodíme v svetle, jako on je v svetle, máme spolecenství mezi sebou a 
krev Ježíše, jeho Syna, nás ocišt uje od každého hríchu.  
 
Ve skutecném vztahu musí existovat zodpovedná vykazatelnost. Každý clovek, který je 
zapojený v hnutí KKI by mel znát infrastrukturu vedení KKI: komu se zodpovídá a za co i za 
koho je zodpovedný. Chrání nás to pred chybami a dává svobodu k práci, protože dotycný 
clovek ví, že to, co delá má podporu a porozumení u druhých. Kvuli duvere, která nám byla 
sverena církevními vedoucími, vedoucími spolecenství a rodici, že mužeme investovat do 
jejich detí, cítíme se zodpovední za to, abychom dodržovali co nejvyšší standardy 
bezpecnosti. Pokud v bázni pred Bohem a s respektem pro druhé deláme to nejlepší, co 
mužeme a duverujeme Bohu, že nás ochrání, pak veríme, že to skutecne udelá. Zdravotní 
pojištení a pojištení odpovednosti za škodu jsou soucástí toho, co mužeme zabezpecit, pokud 
je to v dané situaci možné. 
 
 
5.6 Ochrana detí a zamezení výskytu špatných vlivu 
Ef 5,3-4; Mt 18,6; 1 K 10,32-33; 1 J 2,10; 1 Pt 5,8 
Ef 5,3-4: O smilstvu, jakékoliv nezrízenosti nebo chamtivosti at  se mezi vámi ani nemluví, 
jak se sluší na ty, kdo patrí Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné reci se nepatrí; vy máte 
vzdávat Bohu díky! 
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Mt 18,6: Kdo by svedl k hríchu jednoho y techto nepatrných, kterí ve mne verí, pro toho by 
bylo lépe, aby mu povesili na krk mlýnský kámen a potopili ho do morské hlubiny.  
 
Každý vedoucí KKI by mel jednat s velkou moudrostí a opatrností, nehlede na vek ci pohlaví, 
a nechovat se k mladému cloveku ci k díteti zpusobem, který by mohl vést ke špatným vecem 
nebo který by v druhých mohl vzbuzovat neduveru ci pochyby. Je lépe být radši velmi 
opatrný než pak trpce litovat. (Poznámka: soucástí výcviku KKI jsou zvláštní pokyny pro tuto 
oblast). 
 
 
5.7 Vyvážený zpusob vedení  
Ž 16,11; R 2,4; Ž 37,4; Ž 34,8; Kaz 3,1-8; Ž 23,6 
 
Ž 16,11: Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je 
neskonalé blaho.  
R 2,4: Ci snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a 
neuvedomuješ si, že dobrotivost Boží te chce privést k pokání?  
 
Vedoucí KKI by se meli snažit najít rovnováhu mezi prací a hraním. Prátelský prístup a 
dosažitelnost (approachability) by mely být vyváženy odstupem, který zarucuje respekt. 
Klícem k udržení zmínené rovnováhy je pluralita a rozmanitost stylu vedení, kam patrí 
vedoucí, kterí mají ruznou osobnost a otevrenost prijímat postrehy a feedback od ostatních, 
vcetne mladých lidí.  
 
 
5.8 Efektivní príprava, uvolnení a uznání vedoucích (recognition) 
1 Tm 4,15-16; Sk 13,2-3; 1 Tm 3,1-13 
 
1 Tm 4,15-16: Na to mysli, v tom žij, aby tvuj pokrok byl všem patrný. Dávej pozor na své 
jednání i na své ucení. Bud  v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobe, ale i svým 
posluchacum.  
 
Pro každou kategorii zodpovedností existuje v rámci KKI odpovídající vzdelávací proces. 
Povinností KKI je zabezpecit, aby každý vedoucí prošel potrebným výcvikem. Chceme být 
neustále pripraveni a nabízet vedoucím príležitosti k tomu, aby mohli postupovat dál a 
dosáhnout své vize. Zvláštní pozornost venujeme spíše rozvoji charakteru než obdarováním, 
schopnostem a zkušenostem. KKI své vedoucí spíše schvaluje než jmenuje. Naší vizí je spíše 
postupné uvolnování do služby než jednorázové uvedení do funkce nebo jmenování 
vedoucího. Tento proces by mel probíhat ve spolupráci s príslušným vedením KKI a YWAM. 
 
 
5.9 Podpora nových vizí a tvorivosti  
It 42,9; Pr 29,18; Iz 42,8-9 
Iz 42,9: Hle, už nastalo, co bylo na pocátku, ted  oznamuji nové veci. Dríve než vyraší, vám je 
ohlašuji.  
 
Každý clovek je tak jedinecný, že si zaslouží, aby k nemu bylo pristupováno a aby o nej bylo 
pecováno osobním a kreativním zpusobem. Vždycky budeme potrebovat nové a nové 
strategie. Chceme dát prostor inovacím a tvorivosti, ale pritom zustat citliví k stávajícím 
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programum. Chceme také podporovat nové iniciativy nebo modifikace existujících aktivit ve 
spolupráci se všemi príslušnými oblastmi vztahu.  
 
 
5.10 Boží vedení  
J 14,16-17; Pr 15,22; Pr 16,1; Pr 13,20 
J 14,16-17: „... a já požádám Otcea on vám dá jiného Prímluvce, aby byl s vámi na veky – 
Ducha pravdy, kterého svet nemuže prijmout, ponevadž ho nevidí ani neyná. Vy jej znáte, 
nebot  s vámi zustává a ve vás bude.  
 
Víme, že každý, kdo je nejakým zpusobem spojen s KKI je bezvýhradne a naprosto 
vykazatelný Bohu. Z tohoto duvodu povzbuzujeme každého cloveka k tomu, aby hledal 
vedení prímo od Boha. Pokud se nás nekdo zeptá na názor ci radu je naší úlohou jako 
vedoucích poskytnout radu podle biblických principu a ríci mu svuj názor vytvorený na 
základe modliteb. Musíme si dávat dobrý pozor, abychom se nesnažili rídit ci manipulovat 
lidi, se kterými spolupracujeme. Naším úkolem je sloužit jim, aby mohli rust a rozvíjet se. 
Když povzbuzujeme a vedeme deti a mladé lidi tímto zpusobem, jsou pak daleko lépe 
vybaveny k tomu, aby pokracovaly v hledání Boží vule ve svém živote. Úcta k Bohu a pokora 
v srdci nás pomuže ochránit pred sobeckými ambicemi a snahou využívat ty, o které 
pecujeme.  
 
 
5.11 Široká struktura s decentralizovanými místy pusobnosti  
 
Hnutí KKI spojuje spolecný cíl, biblické principy a hodnoty a sít  vztahu, která zahrnuje 
YWAM, místní církve, rodiny, spolecenství, školy a další organizace. To nám umožnuje 
navzájem si verit a spolupracovat i bez príliš prísné vzájemné kontroly. Nejlepší je, když 
rozhodnutí mužou udelat ti, kdo jsou dané situaci nejblíž. Snažíme se vyhnout neosobní 
byrokracii. Krome mezinárodních a terénních koordinacních služeb je cílem KKI vyvinout 
oblastní, národní a místní koordinacní centra, která mají vlastní predstavenstvo a poradní 
výbory. Osobní vykazatelnost funguje v rámci nejbližších vztahu k vedoucím lokální KKI a je 
vázána na oblast, ve které žijeme. 
 
 
5.12 Význam sdružování do operacní síte / interdependency 
J 17,20-23 
J 17,20-23: Neprosím však jen za ne, ale i za ty, kterí skrze jejich slovo ve mne uverí; aby 
všichni byli jedno jako ty, Otce, ve mne a já v tobe, aby i oni byli v nás, aby tak svet uveril, že 
ty jsi me poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – já 
v nich a ty ve mne; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svet aby poznal, že ty jsi me 
poslal a zamiloval sis je tak jako mne.  
 
Chápeme, že KKI samotné nemuže naplnit všechny potreby detí, mládeže a rodin po celém 
svete. Jsme jen malou soucástí mnohem vetší skupiny hnutí a organizací, které temto lidem 
chtejí sloužit. Nedokážeme se obejít bez pomoci a spolupráce dalších lidí a hnutí a organizací, 
které slouží stejným potrebám jako my a doufáme, že i my budeme moci prispet necím, co je 
posílí. Jedine tehdy, když tato sít  bude fungovat v duchu pokory a jednoty v Ježíši Kristu, 
dokážeme naplnit jeho plány pro mladou generaci. Jsme odhodlání snažit se, podle Božího 
vedení, navázat vztahy a spolupracovat s osobami, organizacemi, programy i strategiemi, 
které chtejí sloužit tomuto povolání.  
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5.13 Partnerství mezi KKI/YWAM, místními církvemi, rodinami, podobne zamerenými 
službami a sociálními službami (cooperative community services) 
Ef 4,3-6; Ef 5,21 
Ef 4,3-6: „... a usilovne hled te zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno telo a 
jeden Duch, k jedné nadeji jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden krest, jeden Buh 
a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny pusobí a je ve všech.  
 
Základní hodnotou a strategií KKI je, že klade silný duraz na spojení všech výše uvedených 
vecí. Partnerství mezi vnitrní prací církve, která klade duraz na péci o verícího a vnejší prací 
církve, která klade duraz na evangelizaci a misii, prináší zdravou rovnováhu a nese bohaté 
ovoce. Když se navíc pridají dusledná výchovná práce rodiny a podpurná infrastruktura 
obchodních spolecenství, je výsledkem této kombinace dynamické partnerství. Oba tyto 
aspekty jsou stejne duležité. Všechny tyto veci jsou životne duležitými aspekty Božího plánu, 
který prináší slávu Jeho jménu a zakládá Jeho království na zemi. Je duležité investovat do 
vztahu mezi ruznými zástupci a definovat a respektovat zodpovednost, kterou se jednotliví 
partneri rozhodli nést. Je to neustálý proces, který vyžaduje vzájemnou lásku, pokoru, 
neustálou milost a pravidelnou komunikaci, ale partnerství, které je toho výsledkem, rozhodne 
stojí za to.  
 
 
5.14 Mezidenominacní spolupráce  
1 J 3,23-24 
1 J 3,23-24: A to je jeho prikázání a ciníme, co se mu líbí. A to je jeho prikázání: verit jménu 
jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám prikázal. Kdo zachovává jeho 
prikázání, zustává v Bohu a Buh v nem; že v nás zustává, poznáváme podle toho, že nám dal 
svého Ducha.  
 
Primárním cílem KKI je pomáhat dnešním detem, mládeži a rodinám rozvíjet vztah s Bohem 
a pripravovat je na to, aby mohli naplnit Velké poslání. Vítáme všechny príležitosti 
spolupracovat s jakoukoli církví, která uznává Ježíše Krista jako svého Pána a touží pracovat 
na tom, aby Jej mohli poznat všichni lidé.  
 
 
5.15 Mezinárodní merítko  
Zj 5,9; Ga 3,28 
Zj 5,9: A zpívali novou písen: „Jsi hoden prijmout tu knihu a rozlomit její pecete, protože jsi 
byl obetován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kemnu, jazyku, národu a ras.“   
 
Žijeme proto, abychom sloužili zámeru, který má Buh s lidmi všech národu. Nemeli bychom 
uprednostnovat a prosazovat zájmy jedné jazykové skupiny, kultury nebo národnosti pred 
druhou. Díky jednote a spolupráci mezi ruznými cástmi síte KKI se cítíme být velkou 
mezinárodní rodinou, která slouží Bohu. Meli bychom se ze všech sil snažit posilovat a udržet 
tento duraz. Vedení KKI sestává z jednotlivcu, kterí pochází z ruzných oblastí na celém svete. 
Dále chceme hledat a povzbuzovat vedoucí v rozvojových zemích. Co se týce našeho cíle i 
identity je KKI skutecne mezinárodním hnutím. 
 
 
6. Spolecne usilovat o to, aby Ježíše mohli poznat všichni lidé a aby se Jeho království 

šírilo do všech oblastí spolecnosti po celém svete. 
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Reaching Out 
6.1 Sdílení se o tom, co je na Božím srdci  
J 15,15; 2 Pa 16,9; J 5,17, 19-20; Mt 18,14 
J 15,15: Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co ciní jeho pán. Nazval jsem 
vás práteli, nebot  jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.   
 
Jsme povoláni k tomu, abychom prizvali deti a mladé lidi, aby se k nám pripojili, když se 
približujeme Bohu, abychom s Ním sdíleli Jeho srdce. Zpusob, jakým to deláme casto 
zahrnuje naslouchání Jeho hlasu, modlitby a sdílení Jeho obav ohledne konkrétních lidí a 
situací. Tímto zpusobem získáváme motivaci a vedení a zároven se i prohlubuje náš vztah 
s Ním, což je nejduležitejší soucástí našeho života, protože nás to ovlivnuje ve všech 
oblastech a mení to náš pohled na to, kdo je Buh, kdo jsme my i náš charakter a zpusob 
života. Buh si vyhrazuje právo sdílet se svými nejbližšími práteli své myšlenky a pocity. 
 
 
6.2 Prohlašování Boží slávy / prorocké svedectví 
Iz 12,4-5; Sk 2,17; Žd 2,14; Iz 43,9-13 
Iz 12,4-5: V onech dnech reknete: „Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! 
Uvádejte národum ve známost jeho skutky. Pripomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejte 
Hospodinu, nebot  vykonal dustojné ciny, at  o tom zví celá zeme!  
 
Od zacátku vzniku KKI bylo hlavním durazem naší verejné služby seznamovat verejnost se 
vším,  co víme o Božím charakteru a o tom, kdo Buh je, což jasne dokazuje Jeho dokonalé a 
úžasné dílo. Toto poselství, které se snažíme lidem predat, je casto doprovázeno písnickami, 
verejnými prohlášeními, modlitbami, tancem, divadlem, transparenty atd. Není to úplne to 
samé jako zvestování evangelia, což je ovšem také soucástí naší verejné služby. Krome toho 
je Božím potešením, když nás muže použít k prorokování o Jeho plánech do budoucna pro to 
ci ono konkrétní místo. Nejduležitejší soucástí tohoto typu služby je cas, kdy deti pripravují 
své srdce, modlí se a ocekávají na Boha. Cas prípravy je duležitejší než služba samotná a 
nezbytný pro to, aby služba mohla být provádena v moci Ducha (release).  
 
 
6.3 Znamení a zázraky 
1 K 2,4; Sk 1,8; Mk 16,17, 18, 20 
1 K 2,4: „... má rec a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale 
prokazovaly se duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na 
moci Boží.  
 
Boží království není jen slovo, ale znamená také moc. Buh chce potvrzovat své slovo 
znameními. Chteli bychom mladé lidi povzbuzovat k tomu, aby ocekávali a verili, že Buh 
bude nadprirozene pusobit v životech lidí. Pokud budou mít deti a mladí lidé duverný vztah 
s Bohem, budou znát Boží charakter a Jeho slovo a budou se nekompromisne rídit Božím 
vedením, pak se stanou vetvemi, které ponesou nadprirozené ovoce, které je trvalé.  V dnešní 
generaci vzrustá neobycejný zájem o nadprirozené veci, což mužeme videt ve filmech, 
kreslených pohádkách, video hrách a oblíbených hrackách. Opravdu toužíme po tom, 
abychom mladé lidi mohli zapojit do skutecného, biblí definovaného duchovního života, než 
sledovat, jak se zaplétají do nebezpecných okultních aktivit, pouze z touhy po nadprirozeném 
zážitku.  Veríme, že soucástí Božího dedictví, které má pro tuto generaci, je naucit se, jak být 
nadprirozene prirození v Ježíši Kristu.  
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6.4 Evangelizace 
Mk 16,15-16; Pr 11,30; R 10,14-15 
Mk 16,15-16: A rekl jim: „Jdete do celého sveta a kažte evangelium všemu stvorení. Kdo 
uverí a prijme krest, bude spasen; kdo však neuverí, bude odsouzen.  
 
Ríkat druhým lidem o Ježíši je velká výsada a radost. Ríkat druhým, co pro nás Ježíš udelal, 
že díky Jeho obeti mužeme být spaseni vírou skrze Jeho prolitou krev, o Jeho lásce k nám a o 
naší lásce k Nemu. Chceme, aby všichni, se kterými máme vztah rostli v touze a schopnosti 
efektivne sdelovat druhým lidem „dobrou zprávu“ o Ježíši aniž by cítili tlak, že to MUSÍ 
delat. V žádném prípade nechceme, aby mladí lidé pouze papouškovali fráze, kterým 
nerozumí a které jim nejdou ze srdce. Tento zpusob chování se ve skutecnosti spíše blíží 
kategorii využívání detí. Lidé na to obvykle reagují velmi pohoršene a samozrejme je to 
velice škodlivé i pro deti samotné. Když se jejich vztah s Ježíšem prohlubuje, Duch svatý jim 
sám dává touhu do srdce ríkat o Nem ostatním, aby se i ostatní mohli dostat do Božího 
království. Jejich zkušenosti se sdílením se s ostatními o Ježíši by mely být natolik pozitivní, 
aby v tom chtely pokracovat celý život. Máme radost z toho, že mužeme prinášet evangelium 
lidem, kterí o Ježíši nikdy neslyšeli a podílet se spolecne s telem Kristovým na rozvíjení 
nových programu, které pecují o nove obrácené lidi a které zahrnují i zakládání nových církví. 
Jsme presvedceni o tom, že Buh chce, aby evangelium bylo zvestováno všem lidem na zemi 
bez výjimky.  
 
 
6.5 Úcast na naplnení velkého poslání  
Mt 28,18-20; Abk 2,14; Mt 24,14 
Mt 28,18-20: Ježíš pristoupil a rekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jdete ke 
všem národum a získávejte mi ucedníky, krtete je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a 
ucte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám prikázal. A hle já jsem s vámi po všecky dny až 
do skonání tohoto veku.“  
 
Hnutí KKI má na srdci uposlechnout poslední príkaz Ježíše Krista jít a kázat evangelium 
všemu stvorení a získávat mu ucedníky ve všech národech. Každá aktivina, která je spojena 
s KKI by mela zahrnovat tento cíl at  už prímo ci neprímo. To zahrnuje i to, že uvidíme Boží 
království vstupovat do všech oblastí života, na zemi jako je tomu i v nebi. Je naším cílem, 
abychom v moci Ducha svatého zasáhli všechny etnické skupiny a lidi na zemi evangeliem.  
 
 
6.6 Služby potrebným  
Iz 61,1- 4; Iz 58,6-7; Jk 1,27; Pr 21,13; Iz 42,6-7; Pr 19,17 
Iz 61,1-4: Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin me pomazal k tomu, abych 
nesl radostnou zvest pokorným, poslal me obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit 
zajatcum svobodu a veznum propuštení, vyhlásit léto Hospodinovy prízne, den pomsty 
našeho Boha, potešit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela 
na hlavu celenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznadeje. Nazvou je 
„Stromy spravedlnosti“ a „Sadba Hospodinova“ k jeho oslave. Co bylo od veku v troskách, 
vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno, obnoví znicená mesta, zpustošená po celá 
pokolení.  
 
Ježíš nás požádal, abychom investovali cas, úsilí, peníze a uprímnou lásku a soucit do života 
osamelých, nemocných, uveznených, chudých, zanedbaných, zneužitých a zapomenutých lidí, 
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kterí jsou na tomto svete a starat se o ne, jako bychom se starali o Nej. Toto poslání by melo 
být zrejmé ve všech našich programech a tento aspekt naší služby by mel být vysokou 
prioritou.  
 
 
 
6.7 Uplatnení zkušeností z misijního výjezdu v každodenním živote (Integrating outreach 
highs into daily life) 
Iz 40,31 
Iz 40,31: Ale ti, kdo skládají nadeji v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, 
beží bez únavy, jdou bez umdlení.  
 
Po nadšené atmosfére a casto senzacních a vzrušujících zážitcích, které deti zažívají na 
krátkodobých misijních výjezdech, muže být pro mladé lidi težké prizpusobit se pomalejšímu 
tempu všedního života. Musíme mladým lidem pomoci pochopit, že být „úspešný“ znamená 
být poslušný Bohu, i když to, co po nás Buh chce, není práve  zajímavá a zábavná cinnost. 
Správné propojení nejlepších zážitku z misijního výjezdu a reality všedního života by mely 
být predmetem výuky behem celého kempu a misijního výjezdu a mely by vyvrcholit 
v záveru kempu ci misijního výjezdu ve forme zhodnocení celého výjezdu a sestavení 
programu, který bude navazovat na aktivity behem tábora (follow-up program). Úspech 
misijního výjezdu by mel být do znacné míry pomerován tím, jak se úcastník naucil aplikovat 
pravdy, které prijal behem kempu a misijního výjezdu, do každodenního života nekolik 
mesícu poté, co se vrátil domu. Misijní výjezd neznamená konec, ale spíše povzbuzující 
zpestrení našeho každodenního života s Bohem. Musíme si dát také dobrý pozor, abychom 
v detech a mladých lidech nepodporovali nezdravou závislost  a loajalitu vuci KKI, která 
oslabuje jejich schopnost navazovat verné a uprímné vztahy se svou rodinou, spolecenstvím, 
církví, školou a dalšími prvky, které jsou spojené s domovem. Je velmi duležité, abychom 
našli rovnováhu mezi povzbuzováním, aby se zapojili do práce KKI a budováním uprímných 
a verných vztahu s druhými.  
 
 
6.8 Dlouhodobé misie a potenciální vliv  
1 S 1,27-28; Pr 22, 6 
1 S 1,27-28: „Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zac jsem ho tak naléhave 
prosila. Vyprosila jsem si ho prece od Hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ. 
Je vyprošený pro Hospodina.“ I poklonil se tam Hospodinu. 
 
Doufáme, že pokud budou mít rodice a deti príležitost sdílet Boží srdce pro ztracené a prožijí 
Jeho radost, když Ho poslechnou a vyjdou, aby prinesli evangelium ostatním, pak se dávání a 
šírení evangelia stane jejich životním stylem. Predpokládáme, že až tito mladí lidé dospejí, 
bude se mnoho z nich úcastnit  dlouhodobých misií a jejich rodice a místní církve je budou 
v jejich misijním úsilí povzbuzovat a podporovat, at  už se z nich stanou misionári z povolání, 
kterí vyjdou k národum nebo ti, kterí budou ovlivnovat ruzné sféry spolecnosti. At  už bude 
jejich zamestnání jakékoli, šírení Božího království na zemi se muže stát vzrušujícím a 
naplnujícícm zpusobem života pro celou vlnu mladých lidí, kterí budou menit svet.  
 


