To za nás nebývalo…
Určitě jste někdy tento povzdech slyšeli. Někdy se v něm skrývá myšlenka, že dříve bývalo lépe, někdy zase že to bylo těžší. Záleží na situaci. Když se chce mladším zdůraznit jak je svět špatný, pak bylo lépe protože lidé na sebe byli hodnější, pokud to, jak jsou mladí třeba líní, pak vše bylo těžší. Kolik třeba takový kazatel musel stihnout věcí - a to vše bez auta a mobilu. A kolik se toho dalo stihnout ve sboru, při zaměstnání - třeba vedení mládeže nebo dorostu, chození do sborového popř. mužského sboru, biblické a modlitební hodiny, občas nějaká ta brigáda a staršovstvo k tomu! Jako kdyby nám ta mladá generace lenivěla, přesto že má život jednodušší. Kam to jen spějeme. 
Jenže je tomu skutečně tak? Skutečně je život jednodušší? Pokusme se podívat na realitu, které jsou vystaveni dnešní mladí lidé. První obrovský nápor prožívají při tom, když místo billboardů s hesly o věčných časech na ně hledí on či ona a říká, co se má nosit, jak vypadat, atd. Říci ne znamená riskovat samotu. Další nápor útočí na jejich sexualitu, kdy v každém stánku možná z dvaceti časopisů na ně vyzývavě kouká on či ona s výrazem v očích, který artikuluje následující - pojď a zkus. Jinou oblastí jsou drogy. Místo "Startek" či podpultových tvrdých Sparet možná polovina jejich spolužáků to už někdy drogy zkusila, "jen ale ty měkké". A je tak snadné nějakou měkčí drogu sehnat a zkusit to také. Místo tajně se sdružujících Jehovistů se dostávají do styku s nejrůznějšími sektami, které nabízí nepřeberný "Bazar" duchovních prožitků.  Místo samizdatově šířených Lidových Novin mají dnes a denně před sebou neskutečné množství protikladných informací nejen na papíře ale i na internetu - jenže jak si vybrat? Místo práce ve státním podniku, kde to vždycky "nějak dopadlo", mnozí z nich pracují u soukromníka, kde to většinou "nějak nedopadne." Místo stoprocentní jistoty, že po škole seženou práci, protože pracovat je povinné a povinností státu se o tuto povinnost postarat, jim hrozí v některých regionech až 20% nezaměstnanost. Místo toho, aby jim základní škola zajistila pomůcky pro děti (pokud nějaké mají), je musí koupit sami. Místo černobílého světa rozděleného na socialistický a kapitalistický tábor, jsou konfrontováni se světem, kde černá a bílá neexistuje - existuje pouze šedivá. Místo pár špatně nahraných kazet s Beatles a několika dalších kazet s českým "popem" jsou konfrontováni  nejen s neskutečným počtem kapel, ale i hudebních žánrů, stylů. Do teď si vzpomínám když do Prahy přijel Billy Graham, když v TV vystoupila Suzi Quatro, když byl zavražděn Aldo Moro. Protože se jednalo o událost. Dnes podobné věci skoro neregistruji. Protože jsou jen součástí příboje, který nestíhám registrovat. 
Asi je těžké si přiznat, že mladá generace je konfrontována se světem, kterému jsme - pokud jsme upřímní - občas přestali rozumět. Každá vlna s sebou nese nové etické, sociologické, 
a další otázky. Vlny se snad ještě dají vychytat, ale co dělat, když přichází vlnobití? Začít pociťovat neklid a pomocí lpění na některých již nefunkčních tradicích se snažit mládež srovnat do latě? Konkrétně se to dělá tak, že se věta uvozuje slovy "to za nás…", i když se mně na to nikdo neptá.  Jiná možnost je pokus o naslouchání, kdy se nejedná pouze o naslouchání slovům, ale i nejrůznějším projevům a z našeho pohledu i výstřelkům. Jak známo i chování komunikuje - a možná někdy víc než slova. Toto se pak nemusí stát odrazovým můstkem ke kárání, ale ke snaze pochopit, naslouchat a až potom pomoc, poradit. Pomoc bez alespoň snahy pochopit, rady  byť i dobré bez naslouchání, zavání pouhým mentorováním, moralizovaním, což neměla mládež ráda v žádné době. A naopak rada v kontextu snahy pochopit, naslouchat je cosi, co mládež může postrčit o velký kus cesty s Bohem dopředu.

