Vážené sestry farářky, vážení bratři pastoři, diakoni, presbyteři farních sborů SCEAV,
církevní rada po důkladném zvážení schválila rok 2018 v naší církvi rokem mládeže.
V této záležitosti proběhlo společné jednání církevní rady s Odborem mládeže, který byl
požádán o zpracování konkrétních námětů a záměrů pro presbyterstva našich sborů.
Předkládáme Vám materiál (viz další přílohy), který může být pro Vás inspirací k promyšlení
vaší konkrétní situace ve sboru a realizaci daných podnětů.
Touha: Toužíme vidět církev, v níž žijí bratři a sestry z moci evangelia a předávají živou víru
z generace na generaci.
Hodnota Společenství
Přejeme si, aby „Rok mládeže“ ve sborech započal touhu po hlubším společenství napříč
generacemi. Chceme se vzájemně povzbuzovat k tomu, aby v místních sborech vznikal prostor,
kde spolu můžeme jako mladší a starší generace neformálně hovořit, více se poznat, mít zájem
a učit se jeden od druhého.
Hodnota Učednictví
Nechceme však zůstávat jen u společenství. Věříme, že větší propojení napříč generacemi by
mělo vést k prohloubení zájmu o učednictví. V souvislosti s rokem mládeže tedy chceme
hovořit i o tom, co znamená být učedníkem Ježíše Krista. Chceme hledat možnosti, jak
předávat vášeň pro Krista dalším generacím.
Na cestě 2018
Uvědomujeme si, že podobné záměry jsou během na delší trať.
V roce 2018 bychom Vás rádi inspirovali k realizaci možných změn a záměrů ve 4 oblastech:
Každý sbor hledá nové cesty k hlubšímu společenství napříč generacemi.
Každý sbor přemýšlí, jaké klíče (zodpovědnosti) svěřit mladým lidem v místním sboru.
Každý sbor má ve svém presbyterstvu člověka, který „dýchá“ pro mládež a mladé lidi.
Ve sborech se začíná hovořit o předávání z generace na generaci. Rodiče vidí svoji roli
duchovních vedoucích pro své děti, lidé začínají rozumět svému zapojení do procesu
učednictví.
Jako odbor mládeže vám k tomu chceme být co nejvíce nápomocni. Na stránce
http://mladez.sceav.cz/rok-mladeze/ naleznete inspirace, které vám mohou pomoci naplnit
výše uvedené záměry.
Dobrým nástrojem je například dotazník pro setkání presbyterstva „7 charakteristik církve pro
mladé“ a další praktické nápady a inspirace k prohloubení hodnot „společenství“
a „učednictví“ (Kdo dnes přijde na večeři, víkendový pobyt, svěřené klíče, cesty k učednictví).
„A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř
to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.“ 2 Tim. 2,1-2
Za církevmí radu, Tomáš Tyrlík, biskup
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