ASSOCIATION of MILITARY
CHRISTIAN FELLOWSHIPS
(AMCF)
Asociace společenství vojáků
křesťanů
‚Neboť všichni vy jedno jste v Kristu Ježíši“
(Gal 3,28 – překlad Bible Kralická)
Toto je hlavní motto AMCF, za které
se všichni jeho členové modlí a o co
společnými silami usilují. AMCF je sdružení
autonomních společenství vojáků křesťanů
jednotlivých států. Vizí AMCF je formování a
růst vojenských křesťanských společenství
mezi v ozbrojených1 silách jednotlivých
národů.

Vize
AMCF bylo založeno přibližně okolo
roku 1930, protože tam se datuje první
mezinárodní konference v té době čtyř
národních MCF. Dnes AMCF sdružuje asi
120 národů, ze kterých asi polovina má jednu
nebo více MCF. Mnohé státy mají neformální
MCF, neboť je není možné z mnoha
rozličných důvodů formálně zřídit.
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V případě použití výrazu „ozbrojené síly“ jsou myšleny
veškeré složky ozbrojených sil, jako je letectvo, pozemní
vojsko, námořnictvo, ale i pořádkové sbory, policie atd.
V některých státech jsou zahrnuty i hasičské sbory a další
útvary bezpečnosti národní infrastruktury.

Na výše uvedené konferenci byly
kromě motta AMCF přijata také společná
modlitba, kterou se modlí mnoho členů
AMCF každou neděli. S drobnými úpravami
zní dnes takto:
„Nebeský Otče,
děkujeme Ti za krev Ježíše Krista,
kterou jsme očištěni ode všech hříchů.
Požehnej všechny muže a ženy ve službě
všech národů,
a potvrď, že všichni, kteří známe radost
společného bytí v Ježíši Kristu,
můžeme být naplněni Tvou láskou
a předávat ji na ostatní mocí Ducha Svatého,
do Tvého dalšího příchodu,
AMEN“
Poprvé v historii křesťané mezi vojáky
získali vizi a účastnili se společně na úsilí
představit evangelium lidem sloužícím
v ozbrojených silách po celém světě. Generál
Clay Buckingham, který byl dlouho v pozici
mezinárodního prezidenta AMCF, vyjádřil
vizi a cíle AMCF takto:
„Misí AMCF je přinášet dobrou zvěst o
Ježíši Kristu
všem vojákům, mužům i ženám, v každém
národě světa.“
„Naše poselství je velmi jednoduché.
Je to Ježíš Kristus, kým je, co udělal,
co učil a co po nás žádá“

„Naším cílem NENÍ zakládat velké
organizace nebo náboženské systémy,
případně podporovat vybrané církve nebo
způsoby chvály a uctívání. Nebo dokonce
získání politické nebo ekonomické síly. Naší
mísí je namísto toho říct lidem o Ježíši, tak
aby každý člověk mohl mít život věčný, aby
mohl být každý osvobozen od svých hříchů a
mohl mít tak neocenitelné privilegium kráčet
s Bohem. Bůh není služebník žádného národa,
rasy nebo náboženství. Boha není možné
ohromit vojenskou hodností, bohatstvím,
sociálním postavením, pozicí v církvi,
stupněm vzdělání, nádhernými stavbami nebo
dlouhými poutěmi. Co skutečně Bůh vyžaduje
od svých následovníků je živá demonstrace
Jeho respektu k hodnotě a důstojnost každého
lidského života.“

Struktura
AMCF se skládá s jednotlivých
národních MCF, případně pouze jednotlivců
ze států, kde doposud žádné MCF neexistuje.
Každé MCF je samostatné ve všech ohledech.
Vždy se jedná o nepolitické a mezi
denominační sdružení.
AMCF
nemá
žádnou
složitou
hierarchii, kromě existence mezinárodního
prezidenta a asi 11 regionálních vice
prezidentů. Je dobré připomenout, že žádný
z nich nepobírá plat a jejich kanceláří je jejich
domov. V rámci národních MCF nemají
žádnou autoritu, jejich rolí je pouze povzbudit
a případně koordinovat jednotlivé aktivity
národních MCF, a to např. formou

organizování regionálních konferencí a
seminářů.
Pro přijetí do AMCF neexistuje žádná
formální přihláška. Členství je vyjadřováno
pouhým neformálním souhlasem národních
MCF a chutí povzbudit všechny sloužící muže
i ženy v ozbrojených složkách. Od členu
AMCF se pak očekává informovat o své
aktuální adrese, ale také o svých aktivitách,
vizích a všem, co by chtěli sdílet s ostatními
MCF. Na druhou stranu je každé MCF
informováno ze strany AMCF.

Dnešní situace

čtvrtletně aktualizován. Většina aktivit se
plánuje pomocí PRAY&PLAN přístupu, kdy
je vždy lepší se nejdříve společně modlit a
potom jednat.

Díky hledání dalších
Členové AMCF, ale i ACCTS velmi
často cestují a hledají způsob, jak prezentovat
příslušníkům ozbrojených sil platnost a
efektivnost následování Krista. Tam kde je to
vhodné pomáhají s vytvořením národních
MCF a povzbuzují k účasti na mezinárodních
konferencích.

Struktura národních MCF je rozdílná.
Některé jsou značně rozsáhlé, jako např. MCF
v USA, Brazílii a Jižní Koreji, jiné svým
složením patří k těm menším. Zatímco první
konference AMCF se uskutečnila ve složení
čtyř národů, poslední konference již hostila
1000 zástupců z 92 zemí. Zásluha rozšíření a
stálého růstu AMCF mezi křesťany
jednotlivých národů je připisována Bohu a její
členové se těší, že se stanou součástí jeho
vůle.

Díky setkávání se

Jak to funguje

V rámci AMCF vychází čtvrtletník,
pomocí kterého jsou informování vojáci
křesťané o tom, co se děje u ostatních národů,
případně na mezinárodní úrovni. Jsou zde
oznamovány budoucí akce. Tyto čtvrtletníky
jsou zasílány individuálně na žádost zástupce
z daného MCF. V případě většího zájmu jsou
zasíláno více kusů, které jsou v rámci MCF
redistribuovány.

Díky modlitbám
Modlitba je základním prostředkem
pro udržení stanovených cílů. Boží dílo je
konáno skrze Jeho služebníky. NENÍ to lidská
práce pro Boha. Mnoho národních MCF
vydává své denní modlitební seznamy, které
navíc sdílejí s ostatními zeměmi. Kromě toho
existuje centrální modlitební seznam, který je

Organizují se národní, regionální i
celosvětové konference a semináře. Tyto
konference
pomáhají
vidět
vojákům
křesťanům, co Bůh činí u ostatních národů.
Dochází tím k expanzi vizí přes hranice
jednotlivých zemí. Společné setkávání
pomáhá jednotlivcům vidět, že nejsou sami ve
svém úsilí. Je to pole pro vznikání osobních a
často dlouhodobých kontaktů a přátelství.

Díky komunikaci

Díky vyučování a povzbuzování
Konference, návštěvy, publikace atd.
jsou využívány k učení o pravdách Bible,
k povzbuzování jednotlivců i celých asociací
k demonstrování živého charakteru Ježíše ve
vlastních životech a ke sdílení svých
duchovních zkušeností a zážitků s dalšími
členy ozbrojených sil.

Díky spolupráce
Jednotlivé MCF může spolupracovat
s dalšími podobnými organizacemi v jiných
zemích a tím zvýšit svoji efektivitu.

ASSOCIATION FOR
CHRISTIAN CONFERENCES,
TEACHING AND SERVICE
(ACCTS)
Asociace pro křesťanské
konference, vzdělávání a službu
„Jděte do celého světa ...“ (Marek 16,15
Ekumenický překlad)
ACCTS je organizací zaměřená na
povzbuzení a pomoc křesťanům v dosažení
duchovní zralostí a efektivity předávat
evangelium. Toto úsilí je věnováno primárně,
ale ne pouze ozbrojeným složkám. ACCTS je
integrální
součástí
globálního
hnutí
společenství vojáků křesťanů. Podporuje
AMCF v administrativě a logistice.

Mise
Mise ACCTS je charakterizována
takto: „Pomáhat v rozvoji křesťanských vůdců
/ velitelů v ozbrojených složkách ve světe a ve
vytváření a rozvoji společenství vojáků
křesťanů (MCF).

Struktura
ACCTS je mezinárodní organizace
řízená z USA a Anglie. V obou zemích jsou
zřízeny kanceláře. Pracovníci ACCTS úzce
spolupracují z lokáními MCF hostujících
zemí, ale nejsou na nich závislí.
ACCTS není organizací se členy, ale
tvoří ji malý tým lidí a mnoho dobrovolníků.
Především se jedná o bývalé aktivní vojáky.
Protože filozofií služby je týmová práce, jako
plnohodnotní pracovníci jsou chápány/i také
partnerky/ři. Jednotliví pracovníci mají mezi
sebou
rozděleny
následující
oblasti
zodpovědnosti:
• cestování
• vyučování
• plánování
• koordinace konferencí
• koordinace regionu
Při jednotlivých cestách pracovníků
ACCTS do svých regionů je prioritou
naplnění následujících cílů:
• odpovědět na vyjádřené potřeby
daného MCF
• vytvoření
osobního
kontaktu
s MCF
nebo
individuálními
osobami a jejich povzbuzení všemi
vhodnými způsoby
• identifikace, setkávání a sdílení se
s vojáky křesťany na místech, kde
nejsou doposud žádné kontakty
• povzbuzení a sledování účastníků
programů „Rocky Mountain High“
a „Interaction“

•
•

vyzvat křesťany ve vojenském
prostředí, aby se stali misionáři
v dané komunitě
kázání evangelia ve vojenském
prostředí v případě, že se objeví
příležitost

Hlavní funkce
Konference
Příprava, pomoc v přípravě a účast na
konferencích pořádaných pod hlavičkou
AMCF. Mezi hlavní funkce patří zajišťování
řečníků, pomoc při plánování, financování,
zvaní zástupců z ostatních MCF atd.
K dalším typům konferencí, kde se
ACCTS aktivně angažuje jsou národní
konference jednotlivých MCF, kam v případě,
že to možnosti dovolí, vysílají ACCTS své
delegáty. Protože tyto konference jsou
zajišťovány téměř vždy pod hlavičkou lokální
MCF, obvyklou úlohou zástupců ACCTS
bývá prezentace AMCF a ACCTS, vedení
workshopů, služba hudebními chválami,
kázání evangelia a další.
Mezi poslední druh konferencí je
možné zařadit tzv. speciální konference, které
mají adresovat vždy konkrétní potřebu. Jako
zástupce podobných konferencí je možné
považovat konference na téma etických
problémů při vojenských konfliktech,
budování vůdců, studium Bible a další.

Vyučování
Vyučování poskytuje příležitost ke
zvyšování vzdělání. Vyučování na různá
témata je poskytováno tam, kde je žádáno (a
v možnostech ACCTS). Mezi dva základní
kameny patří rozhodně pravidelné programy
„Rocky Mountain High“ a „Interaction“2.

Služba
Sbírání, třídění a udržování informací
– mezi základní informace, které se v centru
ACCTS konsolidují, patří kontakty na klíčové
osoby jednotlivých národních MCF, dále pak
na jednotlivé aktivity, které se objevují na
všech částech světa. K dalším sbíraným
informacím patří seznam organizací, které
jsou ochotny spolupracovat a všechny
historické materiály.
Publikace
–
ACCTS
zajišťuje
vydávání a distribuci AMCF novinek, dále
ACCTS novinek, modlitebních oběžníků,
literaturu pro křesťanské vzdělávání, audio a
video materiály atd. Někdy jsou tyto materiály
publikovány i v jiném, než anglickém jazyce,
především jako pomocné materiály pro šíření
evangelia, vzdělávání atd.

Finanční podpora
ACCTS je financováno s darů přátel,
kteří sdílí vizi pro celkovou službu nebo pro
vybranou konkrétní část této služby. Žádná
část služby ACCTS není financována žádným
zdrojem pocházejícím od vládních organizací,
2

Popis bude poskytnut formou prezentace na 5. setkání AKA
a dále by mohl vyjít jako článek v občasníku AKA.

ačkoliv např. některé církve jsou sponzory.
Pracovníci ACCTS, kromě zaměstnanců
kanceláře, pracuje
bezplatně.
Většina
získaných prostředků jde přímo do vlastní
služby ACCTS.

