
Milí bratři a sestry,

dovoluji si vás na počátku roku 2010 pozdravit a alespoň takto písemně vám popřát v 
novém roce mnoho Boží milosti, pokoje a radosti. (Udělal bych to rád i osobně, ale to by mně 
trvalo při velikosti našeho sboru přeci jenom trochu déle :-))

Mám radost z toho, co Bůh dal v minulém roce mně osobně (mimo jiné jsem si připomněl, 
že je to 30 let, co jsem se z Boží milosti znovu narodil) a co dal mé rodině (např. dcera prošla bez 
následků klíšťovou encefalitidou a borreliózou a zvládla nástup na střední školu, i když začínala o 
měsíc později). Raduji se také z toho, co Bůh dává našemu sboru. Není tu prostor, abych 
připomněl vše a mnohé konkrétní věci budou ve výročních zprávách jak regionálních, tak celého 
sboru. Zmíním jen jednu obecnou. Celý rok se mohu setkávat s mnohými z vás a na většině 
vidím růst v charakteru a poznání Pána Ježíše Krista. Někteří jste uvěřili nedávno a někteří už 
před mnoha lety. Každý z nás má ale stále prostor pro růst v horlivosti při hledání Božího 
království a jeho spravedlnosti. Raduji se z toho, že mnozí v ní rostete.

Máme být za co vděční a je dobré si to připomenout. Současně by nebylo poctivé zavírat 
oči před těžkostmi a věcmi, které se nepodařili. Vím, že někteří jste procházeli a stále procházíte 
různými těžkostmi, ať už zdravotními, vztahovými, finančními nebo jinými. Neuvěřili zatím 
většinou všichni naši blízcí. Vážím si toho, že se nevzdáváte a dále bojujete a povzbuzuji vás k 
tomu, abyste nepřestali vyhlížet vítězství skrze pomoc Ducha svatého. Mnoho věcí nás tlačí do 
postoje porážky a skepse. Bůh nás ale povolal k tomu být jeho syny a dcerami včetně našeho 
postavení a dědictví, které v něm máme. Počítejme s tím prakticky v každodenním životě, ať jsou 
právě okolnosti příznivé nebo nepříznivé. 

Potřebujeme růst ve víře. V této souvislosti připomínám často opomíjenou skutečnost. 
Víra a nevěra stojí proti sobě, ale něco mají společné. Nezáleží na okolnostech. Ve stejných 
situacích někdo jedná jako muž nebo žena víry a někdo jako muž nebo žena nevěry. Přeji sobě i 
vám, abychom byli lidmi víry. Bůh nás volá k víře a mám naději, že v ní letošní rok porosteme.
Jsem hrdý na to, že patřím právě ke Křesťanskému společenství Praha. Nikoli proto, že bych 
propadl omylu, že jsme sbor lepší než ostatní. Ale proto, že vidím na našem sboru Boží povolání 
a mám naději, že do něj vstoupíme ještě více než dosud. Také vidím věci, do kterých jsme již 
vstoupili. Jsem vděčný za hodnoty, které nám Bůh dal a za celkový záměr. Kristem proměněné 
životy je realita našeho života a současně něco, do čeho vstupujeme. Přemýšlel jsem o tom, v 
které oblasti můj život potřebuje speciálně Kristem proměnit a Bůh ke mně v této oblasti mluví. 
Neboj se ho osobně zeptat. Troufnu si říci, že u každého z nás se ještě prostor ke změně najde.
Nikdy oficiálně nevyslovenou, ale od počátku sboru silnou devízou našeho společenství bylo 
chození ve světle. Můžeme mít problémy a můžeme i prohrávat, ale nevydejme se cestou 
pokrytectví a skrývání našeho skutečného života. Nejde o image, ale o realitu. Proto je důležité 
obecenství a vztahy, kde někdo vidí do mého života. Je pro mne důležité, že je několik lidí, s 
kterými se sdílím a kteří mě znají skutečně uvnitř. Určitě jsem otevřený vůči Bohu a samozřejmě 
vůči své manželce Věře, ale i úzkému okruhu přátel. Nezapomeňte, prosím, na potřebu blízkého 
přátelství, kde otvíráme svůj život.

Další devízou našeho sboru byla touha zasáhnout ztracené evangeliem. Zatracení je 
strašné místo a já si nepřeji, aby tam lidé šli. Mám naději, že nám tato skutečnost vyvstane letos 
ještě silněji a že přátelská nebo vztahová evangelizace nebude prázdným slovem nebo výmluvou 
pro naší pasivitu ve zvěstování evangelia.

Těším se na to, co společně v roce 2010 prožijeme. Těším se na setkání s vámi jako 
jednotlivci. I když se se všemi neznám osobně a často jen "od vidění", prakticky prožívám, že k 
sobě patříme a můžeme se mít prakticky rádi. K našemu obecenství patří jak různé formy 
skupinek, tak i regionální a sborová shromáždění a různá speciální shromáždění. Ke všem těmto 
druhům obecenství vás zvu. Jako vhodný informační prostředek nám slouží Sborový dopis, který 
si můžete také objednat v elektronické podobě na adrese praha@kaes.cz. 

Děkuji všem, kteří se na životě sboru podílíte. Speciálně děkuji vám, kteří jste na sebe 
vzali zodpovědnost za různé služby, ať už je to modlitba, kázání a vyučování, pastorace, služba 
mládeži a dětem, speciální evangelizační služby atd. Bez vás by sbor nebyl tím, čím je. Díky za 
váš čas a nasazení.

Přeji všem členům našeho sboru stále rostoucí poznání slávy, ke které jsme povoláni. 
Ježíš odešel k Otci a připravil nám příbytky. Já i Ty tam máme také jeden připravený.

Leden 2010                                                                                     Lubomír Ondráček
                                                                                     (lubomir.ondracek@kaes.cz, 724 435 300) 
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