Svěřené klíče – mládež jako budoucnost církve?
Ve spojitosti s mládeží se často hovoří, že je budoucností církve. Co však tímto
sdělením komunikujeme? A kdy se stane realitou? Pokud vidíme mladou generaci především
jako svoji budoucnost, přicházíme o to nejvzácnější. Nenechme je tedy čekat na to, že se
stanou církví v budoucnu, ale řekněme jim: „Záleží na vás a potřebujeme vás tady a teď.“
Studujme s nimi společně Písmo, modleme se a poznávejme je. Mladí lidé mají od
Boha jedinečné dary, které mohou nabídnout. Často jsou plní síly a zápalu, Božích snů, které
jako místní sbory zoufale potřebujeme. Měli bychom se učit povzbuzovat mládež, aby
pochopila, že to, kdo jsou a co právě dělají, je nesmírně důležité. Nepoměřujme úspěch
podle toho, kolik mladých přijde v neděli do kostela, ale začněme se věnovat jednotlivcům,
které máme k dispozici.
V rámci roku mládeže chceme povzbudit sbory, vedoucí mládeže, pastory a
presbyterstva k přemýšlení, jaké klíče (zodpovědnosti) mladým svěřit. Nejde jen o drobné
úkoly, ale o skutečné kompetence, ve kterých budou mít naši plnou důvěru. V tom však
budou potřebovat někoho, kdo jim bude oporou a případnou korekcí. Z tohoto důvodu je
dobré poznat mladé lidi, které máte ve sboru. Na setkání presbyterstva lze mít 15 minutové
okénko, kde za pomocí prezentace budou moci presbyteři lépe poznat jednotlivé členy
dorostu a mládeže, včetně jejich zájmů.
Níže uvádíme příklady možných klíčů. Nejlepší je však přemýšlet nad konkrétními
dary jednotlivých mladých lidí.
Příklady klíčů
-

1x měsíčně příprava bohoslužeb mládeže s novými prvky
Tvorba grafiky (témata nedělí na web, tvorba plakátů, pozvánek)
Kreativní tým (příprava kreativních prvků, které podpoří téma bohoslužby)
Vytvoření a správa facebookové (instagramové) stránky sboru (fotky z akcí,
pozvánky)
Aktualizace webu
Vedení chval
Natáčení videí z činnosti sboru
Květinová výzdoba, aranžmá, design prostoru
Internetový přenos bohoslužeb, zvuk, nahrávání
Oznámení, moderátor bohoslužby, slovíčko pro děti
Vedení diakonického, misijního, evangelizačního projektu (Objevování
křesťanství)
Občerstvení po bohoslužbách
Vedení oblasti modliteb, setkání, náměty, modlitební místnost 24/7
(www.modlitby24-7.cz)
Zapojení do fungujících týmů ve sboru (je dobré, když je v každém sborovém
týmu i nějaký mladý člověk)
Sms síť posílání biblických veršů

