
V Praze dne 6. května 2020 

V dobách pohody jsem si řekl: Mnou nikdy nic neotřese. (Ž 30,7)  

Milé sestry a bratři,  

na začátek mám dobrou zprávu: od příštího úterý, tedy 12. května, se budeme moci opět scházet 

na biblických hodinách, skupinka mládeže se už potkávat může a od neděle 17. května 

obnovujeme bohoslužby na stanicích v Neveklově a v Kralupech nad Vltavou. V Soukenické 

tu stejnou neděli zatím otevíráme jen ranní modlitební chvíli od 9 hodinu, po níž se její účastníci 

budou moci ve velkém sále zúčastnit online bohoslužby.  

Se znovuzavedením školní docházky na konci května bychom rádi ve sboru restartovali 

schůzky dorostu či Awany. V pondělí 18. května staršovstvo projedná praktickou realizaci 

shromažďování při nedělních bohoslužbách v Soukenické. Což by snad mohlo znovu začít na 

konci května či začátkem června. Samozřejmě to vše s respektováním všech hygienických 

nařízení, s nošením roušek, umýváním rukou dezinfekcí, speciální přípravou prostor, 

dodržováním rozestupů atd.  

O postupném návratu do „normálu“ budete včas informováni. I když samozřejmě nic není 

stoprocentně jisté, bude záležet na dalším šíření viru. Nicméně pandemická zkušenost, kterou 

jsme udělali, jako občané i křesťané, je cenná, mnohé nám odkryla a ukázala o našem životě 

i víře. Nic totiž člověka neprověří tak, jako doba nepohody, a to se nám právě stalo a stává.  

Zatěžující životní situace lze ovšem ještě dál očekávat, a nejen v souvislosti s pandemií, neboť 

takový je život – i věřícího a Kristu oddaného člověka. Vždyť mnohým z nás se nevyhnuly ani 

v čase nouzového stavu. Bolestně jsme nesli náhlý odchod sestry Markéty Sedláčkové, mně 

krátce před tím zemřel mladší bratranec, maminka se ocitla v nemocnici s těžkou zdravotní 

krizí, nadále se modlíme za bratry Vernerovy a další nemocné či nejstarší v našem sboru, jejichž 

zdravotní stav je vážný.  

Zbožný muž dávno před námi vyznal: V dobách pohody jsem si řekl: Mnou nikdy nic neotřese. 

Prožil to stejné co my, v čase pohody a bezstarostnosti člověk pozná štěstí a mnohé si může 

o sobě upřímně myslet i namlouvat, ale nepozná pravdu o životě ani o své víře, alespoň ne 

celou. Únosnost a schopnost zvládnout život se ukáže vždy až v časech nepohody a s tím 

související zátěže. Až těžká zkušenost odkryje pravdu o našem životě a víře. Přičemž platí, že 

zkušenosti jsou nepřenosné, musí se osobně zažít. 

Líbí se mi svědectví krále Davida, muže podle srdce Božího: Dotázal jsem se Hospodina 

a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. (Ž 34,5) To bych chtěl prožívat 

vždycky, pokud možno okamžitou bezprostřední pomoc od Boha. Už méně se mi však líbí, 

když v Bibli čtu: Čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo, dolehlo na mě to, čeho jsem se 

lekal. (Jb 3,25) Jenomže i tato tragická zkušenost věřícího člověka je stejně autentická 

a pravdivá, jako ta předešlá. A navíc když ještě porovnáme mravní úroveň Davida s Jóbem, ten 

druhý nám z toho vychází mnohem lépe.    

Co tedy ze zkušeností Davida, muže podle srdce Božího, a spravedlivého Jóba pro nás plyne? 

Radujme se v čase pohody a stůjme při sobě v dobách tísně. Přijímejme štěstí i zátěž života 

z ruky Boží jako příležitost obstát v životě i ve víře. Zdá se totiž, že David i Jób po časech 

nepohody toho věděli o Bohu i o sobě mnohem víc než kdykoli dřív a jejich utrpení mělo svůj 

konec.  

Pán Bůh s námi 

Bronislav Matulík 


