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Postavení a situace malých sborů v církvi jako téma synodu
Milé sestry a milí bratři,
pro letošní zasedání synodu Českobratrské církev evangelické bylo stanoveno téma
„Situace a postavení malých sborů v církvi“. Toto téma bylo jak některými sbory, tak i
synodály žádáno především proto, aby se vrcholné shromáždění církve pokusilo
nahlédnout situaci těch nejmenších společenství církve. Poradní odbory synodní rady
a také někteří jednotlivci a pracovníci církve přemýšleli o rysech malých sborů,
měřítcích hodnocení velikosti a důležitosti jednotlivých sborů a pochopitelně i o tom,
co nejvíce sbory ČCE potřebují v této době. Dokumenty byly zajímavé svou
rozmanitostí přístupů a hodnocení. Synodní rada se pokusila jednotlivé dokumenty
zcelit do jednoho a skloubit tak zásadní teologický pohled s mnoha praktickými
podněty a myšlenkami, které se týkají života malých sborových společenství.
Synod rozhodl, aby vám byl tento materiál postoupen, a vy se mu věnovali při
schůzích staršovstva, případně při jiných příležitostech. Protože jde o text výsadně
pracovní, v němž různost přístupů není potlačena, doporučujeme vám, abyste si jej
rozdělili a probírali jej postupně a promýšleli jeho podněty a důrazy. Tento materiál si
důkladný rozhovor zaslouží; nenabízí hotové definice, ale poskytuje podněty
k odhalování možností a šancí i pro sbory, které mnohdy svou existenci odvíjejí od
toho, co nemohou, než od toho, co i navzdory všemu mohou.
Může se stát, že z vašeho rozhovoru vzejdou další impulsy, které poslouží i jiným,
když se přes konvent dostanou znovu do programu některého zasedání synodu a
dále do celé církve.
Přejeme vám moc Božího Ducha k nesení zvěsti o Boží spáse v Kristu a srdečně vás
pozdravujeme jménem svým i jménem synodní rady
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