Milí bratři a sestry,
dovoluji si vás pozdravit u příležitosti začátku nového roku 2014. Přelom roku je vždy příležitostí k
bilancování událostí minulého roku a k plánování roku přicházejícího. V uplynulém roce se nám
mnoho věcí díky Boží milosti a pomoci podařilo a můžeme z nich mít radost.
Na začátku roku jsme vstoupili poprvé v dějinách sboru do 21denního sborového půstu. Přestože se
nedá říci, že by ve sboru bylo jednoduché k něčemu motivovat, bylo tentokrát zapojení většiny členů
sboru příkladné a bylo povzbuzující slyšet svědectví jednotlivých lidí, kteří od Pána různé věci přijali.
V březnu jsme uspořádali první Slovenský den v našem sboru. Všechny regiony navštívil slovenský
kazatel a na některých sloužily i slovenské kapely. Služba našich, dnes již zahraničních, sourozenců
byla povzbudivá.
V květnu nás navštívil apoštolský tým z organizace Connections a sloužil nám na téma "Být sborem
Božího záměru". Vyučování bylo inspirativní, povzbudivé a směřující. Je radostné vidět, kde jako sbor
fungujeme podle Božího záměru a je také dobré se nechat povzbudit tam, kde se nám to dosud
nedaří.
Koncem jara skončil třetí roční kurz pro vedoucí. Je radostné vidět, že Bůh v našem sboru povolává
nové služebníky, kteří jsou ochotní se nasadit, ke službě se připravovat a kteří jsou horliví pro Boží
království.
V létě jsme se scházeli celé dva měsíce společně v zahradní restauraci na Výstavišti. I v evropském
měřítku je něco takového unikátní. Vyjít z budov, chválit veřejně Boha a oslovit naše okolí zvěstí
evangelia je důležitý úkol církve a můžeme být Bohu vděčni, že nám do něj dává vstoupit i tímto
způsobem.
Během léta se také podařilo uspořádat mnoho dětských a mládežnických akcí. Dospěla první
generace narozena v našem sboru a přibývá zralých a nasazených služebníků do 30 let.
Na podzim jsme uspořádali mládežnickou i dospělou Alfu. Byl to zatím nejúspěšnější kurz. Osobně
jsem byl povzbuzen nasazením členů týmu i rozhovory s několika účastníky kurzu, kteří se zjevně
k Bohu přiblížili a někteří i uvěřili.
Uspořádali jsme již 6. ročník festivalu Dny dobrých zpráv.
Nezmiňuji zdaleka všechno, ale i z tohoto přehledu je vidět Boží požehnání a přízeň našemu sboru.
Můžeme být vděčni za to, do čeho nám Bůh dává vstoupit a být zdravým způsobem hrdí na Jeho
jednání mezi námi. Neznamená to, že jsme se vším spokojeni a že se nám vše daří, tak jak bychom si
přáli. Určitě je co zlepšovat a potřebujeme stále hledat Boží tvář. Současně nebuďme soustředěni na
své prohry - tedy satanské dílo, ale soustřeďme se na projevy Boží milosti.
Dovolím si také podívat se dopředu. Osobně nejsem příliš vizionář, ale budu s vámi sdílet jeden svůj
sen. Sním o tom, že každý člen sboru bude na konci roku 2014 schopen říci srozumitelně proč je
křesťan a bude mít touhu se s evangeliem sdílet ve svém okolí. Každý člen sboru bude schopen a
ochoten říci své svědectví a budeme znát a společně toužit žít v souladu se sborovou vizí. Rád bych
vás k naplnění tohoto snu pozval. Doufám, že to není nereálné snění a že se jako část Boží rodiny,

kterou náš sbor je, posuneme směrem Božího záměru pro nás a že uvidíme naplňování sborového
záměru „Kristem proměněné životy“ uvnitř našeho sboru i mezi lidmi v našem okolí.
Nevíme, co všechno nás v roce 2014 čeká jako jednotlivce, jako celý sbor i jako celý národ. Můžeme si
být ale jisti, že nás neopustí Boží přízeň. Bůh bude stát na naší straně. Záležet bude na tom, zda my
budeme stát na Jeho straně, budeme se držet Jeho zaslíbení, budeme Ho poslouchat a necháme se
naplňovat Jeho milostí a pokojem. Mám do toho chuť a vím o mnohých z vás, že po Boží blízkosti
toužíte. Je pro mne ctí, že mohu hledat Boží království spolu s vámi.
Mnoho Boží milosti, projevů Boží moci a ovoce Božího království přeji každému z vás jednotlivě i nám
všem jako částce Božího lidu pro celý rok 2014.
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