
V dnešnom svete je viac ako 7 440 NZES. Mnohé z nich ešte stále čakajú na
adopciu.
Ako cirkev Ježiša Krista sme povolaní priviesť ich domov, do Božieho kráľovstva.
Zjavenia 7,9: "Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol
spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred
Baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti."
Čo to znamená "adoptovať si ľudí"?
Adopcia je záväzok zboru alebo skupiny ľudí, založiť silnú cirkev v nezasiahnutej
etnickej skupine.
Cirkevný zbor alebo skupina ľudí sa zodpovedne zaviaže, že urobia všetko, čo je v
ich silách, aby oslovili adoptovanú skupinu ľudí, ktorú si vybrali prostredníctvom
spolupráce s misĳnou organizáciou.

Získajte informácie a potom sa ako miest-
ny zbor rozhodnite, že sa zapojíte do zasa-
hovania NZES. Môže to znamenať zmenu
myslenia a postoja k NZES.
Uvedomte si, že vy a váš zbor ste povolaní
zasahovať NZES.

Vyberte a oficiálne si adoptujte konkrétnu
skupinu ľudí, ktorá je ešte nezasiahnutá.
PEM pracuje v 271 NZES a naším cieľom je
ich zasiahnuť. Prihlášku k adopcii nájdete na
bit.ly/upg-adoption-form.

Slúžte týmto skupinám ľudí prostredníc-
tvom modlitby. Modlitba je základ. Stanovte
si pravidelný čas modlitieb za NZES na
nedeľných bohoslužbách, modlitebných a
mládežníckych stretnutiach, na skupinkách,
besiedkach či staršovstvách atď. Zapojte
celý zbor.

Buďte informovaní a pravidelne informujte
svoj zbor o každom pokroku v súvislosti s
NZES, ktorú ste si vybrali a adoptovali.
Zhromaždite čo najviac informácií o tejto
skupine ľudí (náboženstvo, kultúra, jazyk,

krajina, misĳná práca, preklad Biblie, pokrok
evanjelia atď.) a spolupracujte so svojou
misĳnou spoločnosťou.

Darujte - finančne podporte zahraničnú mi-
siu, nakoľko je to len možné. Aspoň 10% z
cirkevného rozpočtu by malo ísť na podporu
misie, s dôrazom na zasiahnutie nezasiah-
nutých. Spolupracujte s misĳnou organizá-
ciou alebo misionárom pracujúcim v skupine
ľudí, ktorú ste si adoptovali, a podporte ich
prácu.

Pošlite a choďte - Ak je to možné, pošlite
tím z vášho zboru na krátkodoby misĳný
výjazd. Modlite sa aj za vyslanie misionára z
vášho zboru. "A toto evanjelium o kráľovstve
sa bude hlásať po celom svete na svedectvo
všetkým národom. A potom príde koniec."
(Matúš 24,14)

Náš tím pre NZES v SMS vám rád poradí a podelí
sa o skúsenosti a praktické kroky, ako postupovať
pri adopcii NZES. Kontaktujte nás na
slovenskamisĳnasiet@gmail.com.

Ako si adoptovať
najmenej zasiahnutú
etnickú skupinu
(NZES)


