
Malý dorost do roku 2005
      Malý dorost (dále též MD) vznikl na počátku 90. let za účelem výchovy dětí,
které  ještě  nedosáhly  dorostového  věku.  Cílem  Malého  dorostu  je  tedy  dorostová
výchova  založená  na  křesťanských  principech,  dlouhodobě  formulována  tradicí
brněnského dorostu pod vlivem nestora dorostu Bohuše Kučery. Ze skromných počátků
se za deset let činnosti podařilo vybudovat samostatnou službu zaměřenou na zájmovou
činnost  s  dětmi sboru od osmi do dvanácti  let.  Za tuto  dobu se ve vedení dorostu
vystřídalo  množství  obětavých sester  a  bratří,  kteří  chtěli  vyučovat  děti  o  Božích
pravdách.  Není  snadné  vyjmenovat  všechny  a  nikoho  neopominout,  jelikož  tým
vedoucích byl obvykle sestaven z mnoha osob včetně externích spolupracovníků, kteří
svými znalostmi a schopnostmi přispívali k práci na Božím díle.
       Malým dorostem prošlo za dobu jeho existence mnoho dorostenců. 
Byla  to  řada  konkrétních  chlapců  a  dívek,  kteří  prožívali  svá  dobrodružství  a
seznamovali se s Božími pravdami a učili se chodit po Jeho cestách. Řádově to byly
desítky  dorostenců,  většinou  z  dětí  sboru,  mezi  něž  přibyli  kamarádi  z nevěřícího
prostředí.  Mnoho  z  těchto  mladých  lidí  se  rozhodlo  vydat  svůj  život  Pánu  Ježíši.
Mnoho se s Pánem Ježíšem seznámilo, avšak jeho zvěst odmítli. 
A někteří, a není jich málo, se vědomě rozhodli pro život bez Boha.
Byli to ti, kteří v bouřích dospívání ztratili správný směr a dali přednost věcem, které
jim dává tento svět. Neexistují sice žádné statistiky, ani se nikdo nezabývá tím, kdo z
dorostenců jak dopadl, ale člověk nemusí být statistik, aby neviděl, že lidí,  kteří se
postupně ze sborového společenství  ztráceli a ztrácejí, je příliš mnoho. Slovo mnoho
chápej  ve  vztahu k jednotlivcům,  se  kterými jsme  vyrůstali,  které  jsme  vedli  jako
rádcové v družinách nebo jako vedoucí v jednotlivých úsecích sborové práce.
         Nezbývá než se ptát, zda jsme udělali dost, zda jsme něco nezanedbali, zda
jsme byli vždy spravedliví a žili příkladným životem nebo zda jsme svým jednáním
nezavřeli cestu k Bohu těm maličkým, které nám Bůh a církev svěřila. Nemáme sice
patent ani recept na vytváření dokonalých obrácených
křesťanů, to vše je Boží dílo, které Duch svatý koná, jak chce, a vede každého z nás
jeho cestou. Jednou z věcí, která nám tak zbývá, je modlitba, vždyť vroucí modlitba



spravedlivého má velkou moc (Jk 5,16). Modleme se proto společně za konkrétní lidi
za to, aby si je Duch svatý přitáhl zpět k sobě, modleme se za moudrost pro ty, kdo
vyučují, a zajímejme se a modleme za ty, kdo jsou kolem nás, byť nás třeba nezdraví.
         Další věcí, kterou můžeme udělat, je zamyslet se nad systémem výchovy a vedení
jednotlivců v našem sboru. Je skutečně tak geniální a jedinečný, jak si o sobě myslíme?
Dá se změnit tak, aby byl průhlednější a neztrácel se v něm jedinec? Zamysleme se
také nad tím, co by mladý člověk, křesťan, měl znát o  Bohu a jeho  pravdách.  Co
všechno se  může a  měl  by se  dorostenec  za osm let  v dorostu  o  Bohu dozvědět?
Neopakujeme některá  témata  mnohokrát  dokola  a  nezapomínáme přejít  k  hutnější
duchovní stravě (viz Žd 5,12-14)?
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mladé generaci, potažmo dorostu, fandíte,
modlíte se za nás a podporujete nás svojí pomocí v úkolech, na něž nestačíme.
Lukáš Pacek (lukas@pacek.info)


