Vize Církve adventistů sedmého dne v Česko-Slovenské unii pro období 2014 – 2019

VIZE CÍRKVE
Horlivá, otevřená a rostoucí církev
„V horlivosti nepodléhejte únavě, ale služte Pánu v duchovním zápalu.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Podporujte spolubratry v nouzi, buďte pohostinní.“
Římanům 12,11-13

1. Duchovnost

jako horlivost pro Boha

-

Sbor jako živá rodina

-

Funkční osobní vztah s Bohem

-

Závislost na Duchu svatém

-

Funkční rodina

-

Církev přitažlivá pro mladé

-

Inspirativní bohoslužby

2. Poslání

jako horlivost pro druhé

-

Naslouchání člověku a světu

-

Hrdost na to, co neseme a hlásáme

-

Zodpovědná a aktuální teologie

-

Radostná a obětavá služba

-

Otevřená církev

-

Odvaha a chuť riskovat

-

Evangelium jako srdeční záležitost

-

V církvi žít, nikoli přežívat

3. Růst
-

jako horlivost pro rozvoj
Růst ve všech oblastech křesťanského života
o Výchova a povzbuzování vůdců
o Schopnost předávat víru mladé generaci
o Srozumitelné poselství
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DŮRAZY CÍRKVE
Konference Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne chce položit zvláštní důraz
na tyto oblasti života církve a klade si následující cíle:

Když
děti jsou přijímány takové, jaké jsou, a církev je vůči nim otevřená
církev přistupuje k dětem se zodpovědnou a aktuální teologií
zvěstované poselství je srozumitelné pro děti
dospělí jsou schopní předávat víru mladé generaci
církev pomáhá identifikovat a rozvíjet dary u dětí
církev vyhledává a podporuje osobnosti mezi dětmi
Tak
děti jsou součástí sboru a aktivně
dětem je dán sborem prostor k jejich službě
sbor má odvahu při svěřování zodpovědnosti a poskytování důvěry dětem
inspirativní bohoslužby jsou dle potřeby přizpůsobeny dětem
církev je přitažlivá pro děti a jejich kamarády
děti získávají osobní vztah s Bohem a sdílejí jej se svými vrstevníky
děti zapouštějí kořeny v adventistické identitě

MLÁDEŽ
Když
mladí lidé jsou přijímáni takoví, jací jsou, a církev je vůči nim otevřená
církev přistupuje k mladým lidem se zodpovědnou a aktuální teologií
zvěstované poselství je srozumitelné pro mladé lidi
dospělí jsou schopní předávat víru mladé generaci
církev pomáhá identifikovat a rozvíjet dary u mladých lidí
církev vyhledává a podporuje osobnosti mezi mladými lidmi
Tak
mladí lidé jsou součástí sboru a aktivně
mladým lidem je dán sborem prostor k jejich službě
sbor má odvahu při svěřování zodpovědnosti a poskytování důvěry mladým lidem
inspirativní bohoslužby jsou dle potřeby přizpůsobeny mladým lidem
církev je přitažlivá pro mladé lidi a jejich přátele
mladí lidé prohlubují svůj osobní vztah s Bohem a sdílejí jej se svými vrstevníky
mladí lidé jsou zakořeněni v adventistické identitě
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RODINA
Když
a rodin je postavena na osobním vztahu s Bohem
duchovnost se prakticky projevuje v duchovním životě manželů a rodin
role muže a ženy, otce a matky je postavena na biblických základech
církev přistupuje ke střední generaci se zodpovědnou a aktuální teologií
církev vytváří prostor pro vzdělávání
kazatelé věnují dostatečný čas pro pastoraci rodin
Tak
církev věnuje dostatečnou pozornost i pomoc seniorům, osamělým, opuštěným, nemocným,
umírajícím a jinak sociálně vyloučeným
rodinám a manželům je vlastní radostná a obětavá služba
rodiče jsou schopni předávat víru svým dětem
rodiny jsou inspirací a oporou pro rodiny ve svém okolí
střední a starší generace nese a předává svou víru a adventistickou identitu

KAZATELÉ
Když
duchovnost kazatele je postavena na osobním vztahu s Bohem
duchovnost se prakticky projevuje v
kazatele a jeho rodiny
církev věnuje dostatečnou pozornost aktuálním otázkám v oblasti teologie a služby
církev vytváří prostor pro vzdělávání kazatelů
Teologického semináře
církev věnuje dostatečnou pastorační péči i poradenství pro kazatelské rodiny
církev cíleně vyhledává osobnosti mezi mladými lidmi pro kazatelskou a evangelizační službu
Tak
kazatel je pevně zakotven v adventistické identitě
služba kazatele je radostná a obětavá
zvěstování Slova a vyučování se děje na základě zodpovědné a aktuální teologie
zvěstované poselství je srozumitelné pro mladou generaci a sekulární společnost
kazatel poskytuje pastorační péči rodinám i jednotlivcům
kazatel je otevřený vůči aktuálním potřebám nejbližšího okolí a hledá nové cesty pro
oslovení společnosti
kazatel cíleně vyhledává nové osobnosti pro službu
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PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ
1. Vyhledávat, vychovávat a povzbuzovat vůdce pro konkrétní činnosti církve v různých
oblastech formou systematického vzdělávání a motivačních setkávání.
2. Podpora přípravy učitelů, studentů pedagogiky a dalších dobrovolníků, členů církve, kteří
působí, respektive by vyučovali - lektorovali na školách v oblasti seznamování s Biblí,
etické výchovy a podobně.
3. Doporučujeme, aby oddělení evangelizace koordinovalo svoji činnost s vizí a důrazy
církve.
4. Nově se zabývat aktuálním „Evangeliem pro dnešek“ zaměřeným na jednotlivé věkové a
sociální skupiny.
5. Zaměřit se na službu mezi romskou populací, národnostními menšinami a různými
subkulturami.
6. Vést sbory k důsledné a účinné ochraně zájemců o evangelium před obtěžováním,
neomaleností a bludy členů zaujímajících kontroverzní postoje.
7. Do plánů ČSU v rámci oddělení sobotní školy zahrnout praktické zavedení programu
„Nice to Be Nice“, který je zaměřen na praktické zapojení misijního a modlitebního prvku
do tříd sobotní školy, případně do malých skupinek.
8. Zavazujeme výbor unie, aby průběžně kontroloval a jednou ročně při příležitosti
výročního setkání vyhodnotil praktické naplňování této vize schválené konferencí na
dané konferenční období a případně korigoval další směřování oddělení či instituce ve
smyslu této vize.

Konference unie zavázala jednotlivé instituce a oddělení k upravení svých vizí na základě
„Vize církve”, „Důrazů církve” a „Praktických doporučení” schválených konferencí,
a ty pak předložily výboru unie ke schválení nejpozději na jeho zářijovém setkání.
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