V pátek a v sobotu 26. – 27. 11. 2010 se konala tzv. Prodloužená open
mládež. Tak jako již poněkolikáté, se sešli mládežníci z několika denominací: BJB +CB Vysoké Mýto, CB Litomyšl, JB Choceň a AC Hlinsko.
Tentokrát setkání proběhlo u nás v Hlinsku, v naší sborové budově, ve
Vile. Sešlo se nás okolo 60. Je super vidět tolik mladých lidí toužících po
živém Bohu a po vztahu s ním. Obdivuhodné je to, že jsme z několika
denominací a jsme ochotni spolupracovat.
Páteční program byl rozdělen do dvou částí: V první části jsme si zahráli společenskou hru, zachválili a poslechli
kázání. Druhá část proběhla v 5 místnostech, promítal se film, hrály se stolní hry, bylo uctívání a pil se čaj v čajovně
s duchovním.
Téma Open mládeže bylo: Aktivní víra. Řečníkem byl Martin Penc, vedoucí Odboru mládeže
Apoštolské církve. Hlavním tématem jeho kázání bylo: Co je skryto v Božím srdci. Stručně ale
poutavě nám všem připomněl naše národní dědictví, které máme v Janu Husovi, Janu Ámosu
Komenském, v Janu Blahoslavovi a v Moravských bratrech spolu s hrabětem Zinzendorfem. Nezapomněl vtipně posadit do této čtveřice i Tomáše Baťu.
A co je skryto v Božím srdci? V Božím srdci je skryt soucit se ztracenými. To nás motivuje k osobnímu svědectví
našeho života. Všude, kde se nalézáme, má na nás okolí vidět Ježíše Krista a cítit Jeho vůni. Tím jsme schopni o něm
vydávat svědectví. Ve škole, doma, v zaměstnání, v kolektivu mezi kamarády. Všude na těchto místech jsme misionáři.
Na závěr zazněly dvě výzvy: povzbuzení k osobní misii i výzva ke znovuzrození, neboť na setkání pravidelně jezdí
mnoho nevěřících kamarádů.
V sobotu dopoledne Martin Penc pokračoval v tématu Aktivní víra krátkým seminářem. Ten byl umocněn silným
osobním svědectvím o obrácení a hlavně tím, co mu předcházelo. Poté s námi sdílel osobní zkušenosti ve svém chození s Pánem a v chození ve víře.
Největší radostí z celého setkání bylo obrácení
nového člověka z mládeže BJB Vysoké Mýto.
Je to již jejich osmý přírůstek během tohoto roku.
Z celého pobytu jsme všichni velmi povzbuzeni.
Odnášíme si požehnání a chuť dál kráčet v Kristu
a bojovat za Jeho Království. Díky Bohu za radost,
kterou můžeme společně prožívat, a za každou novou zkušenost. Za svědectví, která jsme slyšeli, i za
připomínku toho, kdo jsme v Kristu Ježíši.

