
 

Jaký je cíl MISE? 

Mise je tříměsíční projekt, jehož cílem je měnit tvé myšlení tak, abys žil 

život modlitby, zájmu o lidi a evangelizace. 

Zapojíme se jako celá mládež, budeme se učit modlit, investovat a 

svědčit těm lidem kolem nás, na kterých nám záleží, a kteří ještě neznají Krista. 

Praktickým vyústěním tohoto projektu by mělo být pozvání tvého spolužáka, kamaráda nebo 

některého fusionáka nebo konfirmanda na kurz Alfa. 

 

Jak MISE vypadá? 

Projekt MISE se skládá ze tří částí (Modli se, Investuj, Svědči evangelium) a každá trvá 30 dnů, tj. 

jeden měsíc. Každá z částí je tématicky zaměřena na jednu aktivitu. Každý mládežník si vybere jednoho 

nevěřícího kamaráda nebo spolužáka nebo fusionáka nebo konfirmanda, který mu leží na srdci. 

První měsíc se bude za konkrétního 

člověka modlit, vyprošovat 

pro něj požehnání, prosit Boha, aby se 

mu dal poznat jako Pán a Spasitel. Dalších třicet dní 

se přidá k modlitbě i osobní investice, bude se snažit trávit 

s daným člověkem čas, více jej poznat, navázat přátelství, investovat čas, 

energii, do vztahu s ním. Třetí, poslední fáze bude fáze svědectví. Mládežník bude svému 

kamarádovi/kamarádce svědčit nejen činy, ale také slovy. 

Každý měsíc budeme na mládeži probírat sérii témat zaměřujících se na jednotlivé části a v daných 

oblastech tak sami růst. Na konci celého projektu bude možnost pozvat konkrétního člověka na kurz Alfa 

pro mládež. 

 

Co očekáváme? 

Tento projekt neděláme, protože bychom chtěli být něčím výjimeční nebo zajímaví, ale protože si 

uvědomujeme závažnost Biblického poselství: Kdo poznal Krista, má život, kdo jej nepoznal, má smrt. 

Věříme, že pokud se jako mládež všichni spolu zapojíme do modliteb a aktivní evangelizace, Bůh 

bude jednat. 

Chceme Jej nechat měnit naše myšlení a stát se jeho aktivními bojovníky a zároveň světlem ve tmě 

dnešního světa. 

Spolu s tímto projektem chceme, aby Bůh mohl projevit svoji slávu a moc v naší mládeži, sboru a 

pracovat na každém z nás. 


