
Moji milí,

Jist  všichni velmi bedliv  pozorujeme sou asnou situaci ohledn  nové nemoci COVID-19. Vláda
vyhlásila opat ení, která mají zpomalit ší ení tohoto nového viru.

Dovolte mi v této souvislosti vám napsat pár myšlenek.

Respektujme vládní na ízení a další doporu ení odborník , kte í v této v ci jednají. Tak, jak nás to u í i
Písmo: „Poslouchejte ty, kte í vás vedou, a pod izujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás
zodpovídat“. 1 Proto i jako sbor se pod izujeme t mto na ízením a pozastavujeme do odvolání konání

tších spole ných setkání.

Jak již asi víte, v ned li se sice nesejdeme, ale jako spole enství Božích d tí žijeme dál. V ned li v 9.30
budeme vysílat zv stování Božího slova on-line na webu našeho sboru. P ipojte se, prožijme i takto
spole ný as.

Ud lejte si domácí, rodinné pobožnosti – pokud jste je doposud ned lali, za te s nimi. A to nejen
v ned li. Najd te si ve er spole ný as – za te se do Písma, pohovo te o tom, p ípadn  zazpívejte

jakou píse  a modlete se. Vždy  „tam, kde jsou dva neb t i, já jsem uprost ed nich“.2 Pokud jste sami,
možná se m žete sejít s n kým blízkým a strávit spole ný as alespo  v úzkém spole enství. A i když

stanete sami, p ece sami nejste – pat íte Pánu Ježíši, který do vašeho spasení a v ného života
investoval sám sebe a sv j život! On byl, je a bude s vámi!

Zodpov dn  a moud e, ale navšt vujme se. Nenechme se vehnat do izolace. M žeme si i více
telefonovat, psát a všelijak jinak komunikovat. Sou asné technologie nám dává skv lé možnosti…

Milé  sestry  a  milí  brat i,  i  já,  jako kazatel  musím v  n em zm nit  sv j  zp sob služby.  Chci  tento  as
využít k ast jším návšt vám. Chci být i dnes s vámi, se svým sborem. Budu v tom aktivn  hledat cesty,
jak s vámi být. Samoz ejm  za sou asného respektování všech hygienických doporu ení. Nemusíte ale
jen ekat, až zavolám nebo napíšu. Jsme pom rn  velký sbor a není snadné ho obsáhnout. Budu rád,
když se ozvete i vy. A nebojte si íci o n jakou praktickou pomoc, pot ebujete-li ji. Jsme jedna rodina a
v rodin  si její lenové pomáhají. Budete-li mít n jakou pot ebu, t eba nákupu i dopravy, dejte v t
mn  nebo Standovi a pomoc zorganizujeme.

Sou asná situace je jist  vážná. Nepodce ujme ji. Vy mladí bu te zodpov dní a ohleduplní zejména
k starším lidem, u nichž bývá pr h nemoci komplikovan jší. Vždy  k es anská láska se projevuje práv  i
v ohleduplnosti, laskavosti a zodpov dnosti ke druhým.

Na  druhé  stran  jsme  a  bu me  lidmi  nad je  a  jistoty.  ábel  je  ten,  kdo  zasévá  strach.  Znáte  to  -
„ ábel obchází jako ´ lev voucí´ a hledá, koho by pohltil.“3 Abych nebyl špatn  pochopen – netvrdím, že
tato nemoc je n jaké ábelství. Ale tento kníže temnoty nevynechá jedinou p íležitost, jak rozsévat strach,
nepokoj a zoufalství. Zkrátka – ve, aby se lidé báli. A toho jsme dnes sv dky.

Boží slovo nás nevede do zoufalství a strachu. Máme jistotu, že Pánu Ježíši se ani sou asná situace
nevymkla z rukou, že On je nade vším a i když dopouští, neopouští.4

Myslím, že tuto situaci m žeme p ijmout jako zkoušku, p íležitost a tréning. V krizových a
nebezpe ných situacích se totiž projevují skute né lidské charaktery. Když jde lidem o život, strhávají své
masky,  které  jinak  nosívají.  Modleme se,  abychom obstáli  jako Boží  d ti.  Nevím,  emu všemu se  máme
v této situaci nau it. Kéž ale úsp šn  složíme zkoušku lidskosti, d ry Bohu, lásky a života v pokoji!

1 Žid.13,17
2 Mat.18,20
3 1. Pt.5,8
4 Mat.28,18+20b



Berme tuto situaci i jako p íležitost. Ke sv dectví, pot šení, praktické pomoci, modlitbám… Bu me
ipraveni lidem pov t o nad ji, kterou v Kristu máme5. Hledejme, jak pomoci t m, kte í budou vd ni

za n jakou naši praktickou pomoc. T eba, aby nemuseli chodit do míst, kde bude zvýšené riziko nákazy –
nap íklad do obchod  nebo používat hromadnou dopravu. Možná n kdo bude vd ný za pohlídání d tí,
které z staly doma a rodi m to umožní chodit do zam stnání…  Citliv  a moud e, ale navšt vujme se.
Nabídn te návšt vu zvlášt  t m, kte í jsou sami. Zkrátka – bu me aktivní a cho me s otev enýma o ima
k pot ebám druhých. Tak, jak nás to u il Pán Ježíš. A nešet eme svou pomoc jen pro v ící. Není tato
situace také p íležitostí ukázat sv tu, že jsme se n co od Pána Ježíše za ta léta nau ili – milovat bližní i
praktickou láskou?

Možná je to i ur itý trénink pro doby, na které se máme p ipravit. Tato situace nás upozor uje, že
zdaleka nemáme všechno ve svých rukou, vše si nedokážeme koupit ani jinak zajistit. Vidíme, jak
zranitelný je náš bohatý a vzájemn  propojený sv t. Je to situace, kdy máme i jako spole nost zpokorn t,
zmlknout a více hledat Boha.

A modleme se. Zejména za nemocné, nakažené, lidi v karantén . Modleme se za moudrost a ochranu
pro zdravotníky, kte í bojují v první linii. Vyprošujme moudrost pro lidi a orgány, kte í jsou u moci a
rozhodují o dalších krocích. A  se jedná o premiéra a celou vládu, hlavního hygienika, vedení kraj  i m st.
Modleme se za našeho starostu a všechny jeho spolupracovníky, aby ve vzájemné jednot  moud e vedli
naše m sto. Modleme si i za ty, kte í musí pracovat ve zvýšených rizikových podmínkách – t eba
prodava e a pokladní v obchodech. Modleme se za všechny, kte í ješt  nemají v Bohu svého Otce, aby
mu uv ili a sv ili sv j život. Prosím, modlete se i za naše staršovstvo i za mne samotného, abychom
rozpoznali, eho je práv  pot eba a m li Boží vhled do událostí t chto dní. A kone  – modleme se sami
za sebe. Abychom chodili oble eni do Krista a byli mu podobní.6

Moji milí, p eji vám odvahu víry, ochranu t la i duše a pokoj, který p evyšuje každé naše pomyšlení!

S láskou váš Tomáš Pospíchal

„„HHoossppooddiinn,, BB hh vv nnýý,, ssttvvoo iitteell kkoonn iinn zzeemm ,, nneenníí zzeemmddlleennýý,, nneenníí zznnaavveennýý,, jjeehhoo rroozzuummnnoosstt vvyyssttiihhnnoouutt nneellzzee.. OOnn
ddáávváá zzeemmddlleennéémmuu ssíílluu aa ddoossttaatteekk ooddvvaahhyy bbeezzmmooccnnéémmuu.. MMllaaddííccii jjssoouu zzeemmddlleenníí aa uunnaavveenníí,, jjiinnooššii ssee ppoottáácceejjíí,, kkllooppýýttaajjíí..
AAllee ttii,, kkddoo sskkllááddaajjíí nnaadd jjii vv HHoossppooddiinnaa,, nnaabbýývvaajjíí nnoovvéé ssííllyy;; vvzznnááššeejjíí ssee jjaakk oorrlloovvéé,, bb žžíí bbeezz úúnnaavvyy,, jjddoouu bbeezz
uummddlleenníí..““ Iz.40,28-31

Ve Vsetín , 13.3.2020

Ned lní Bohoslužby m žete poslechnout zde: http://cbvsetin.cz/multimedia/#stream.
Aktuální informace o d ní v našem sboru se dozvíte na našem webu: http://cbvsetin.cz/
a facebooku: https://www.facebook.com/cbvsetin.jasenka

5 1. Pt.3,15
6 Gal. 3,27


