V Praze dne 18. března 2020
Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým… (1Pt 4,7n)
Milé sestry a bratři,
toto je první pastýřský list, který Vám píši v čase epidemie coronaviru. Předešlé psaní
z 12. března 2020 bylo jen informativní, týkalo se zákazu veřejných bohoslužeb, jak si máme
počínat a že jsme vám jako kazatelé a starší sboru k dispozici. Od té doby se nařízení vlády
ještě více zpřísnila a nám je nyní jasné, že nějaký čas budeme muset zvládnout blíže neurčenou
dobu v poměrně přísné izolaci. Rád bych Vám proto pravidelně psal slova povzbuzení, která
všichni potřebujeme.
Apoštol Petr povzbuzoval církev v čase státního útlaku. My sice nežijeme ani náznakem
v protivenství víry, ale přece jen i nás nyní stát spolu se všemi občany bezprecedentně omezil.
Slova apoštola Petra tehdy křesťany neděsila, ale naopak těšila: „Konec všech věcí je blízko.“
Rád bych, abychom společně toto slovo povzbuzení přijali i my pro sebe. Jistěže je blízko doba,
kdy Pán znovu přijde, jistěže je doba, kdy si nás Bůh zavolá do svého nebeského domova,
ale podle všeho je ještě bližší doba, kdy tato přechodná epidemie skočí. Proto nyní žijme
rozumně a buďme pohotoví k modlitbám jeden za druhého. Využijme této neobvyklé doby
k obnově či upevnění nejbližších vztahů.
Zvlášť bych chtěl položit důraz na apoštolskou výzvu, abychom měli vytrvalou lásku jedni
k druhým. A to zvláště nyní v našich rodinách. Protože patrně více než jindy budeme muset
trávit čas spolu v jedné domácnosti bez možnosti úniku jinam. Vezměme jako velkou příležitost
v čase karantény a u vědomí toho, že konec všech věcí je blízko, své nejbližší vztahy obnovit
či napravit. Vždyť právě nyní můžeme ve svých rodinách žít v lásce a vzájemné solidaritě
a pomoci. Nikomu bych nepřál rodinné peklo, ze kterého není úniku.
Pohotoví k modlitbám buďme ale nejvíce za sestry a bratry, kteří žijí sami. A nejen
k modlitbám, také k zatelefonování, k napsání dopisu a k všemožné pomoci, která nás jen
napadne.
Nakonec bych Vás rád povzbudil ke čtení proroka Jeremjáše podle výběru textů, které připravil
Odbor pro vzdělávání, konkrétně pak kazatel David Beňa. Je to velmi aktuální Slovo i pro naši
situaci. Zároveň připomínám, že můžete sledovat na webových stránkách sboru každou neděli
online bohoslužby a že k dispozici budete mít na stejných stránkách každé úterý audio nahrávku
biblické hodiny včetně textu.
Pán Bůh Vás provázej
Bronislav Matulík

