
Milé sestry, milí bratři, 

 

srdečně vás zdravím slovy apoštola Pavla: „Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána 

Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku 

podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků.“ Gal 1/3-5 

 

Nejprve vás prosím, věnujte pozornost dotazníku, odkaz posílá Míra Fogl v dnešním e-mailu. 

Cílem je zjistit, nakolik nám vyhovuje současná internetová nabídka našeho sboru (sborový 

web, dětská sobotní školka, společné zakončování soboty,…) zda je zájem o online sobotní 

školu našeho sboru nebo jiný program. Kdo a čím konkrétně by se chtěl zapojit apod. Jménem 

členů sborového výboru velmi děkuji, že budete dotazníku věnovat několik málo minut svého 

času. Sestry, bratři, zároveň vás zvu na společné zakončení soboty 4.4., jako minulý týden, ale 

v jiném čase: 19:00 hod. V e-mailu Míra Fogl opět posílá odkaz na možnost našeho připojení.  

 

Tento týden se mě několik telefonujících ptalo na postoj k množícím se odkazům na weby, na 

kterých přednášející velmi sugestivně definují současné „koronavirové“ období jako zřetelné 

znamení konce dějin lidstva s apelem na změnu životního stylu, protože Ježíš přijde do cca 

jednoho roku….. Pastorační dopis není žádná studie, proto k tématu jen několik zamyšlení. Pro 

období života, ve kterém lidé prožívají minimálně nejistotu při pohledu do budoucnosti, ba 

strach z čehokoliv, momentálně z nemoci Covid-19 je typické, že mnozí vymýšlejí ledacos. 

Konec světa se obvykle nabízí jako první tematické zaměření. A z tématu o konci dějin lidstva 

se vzápětí rodí vybídky k reformám všeho druhu. Takoví hlasatelé jsou přesvědčeni 

o správnosti svých úvah, podpořených biblickými texty, často vytrženými z kontextu a nemyslí 

to zle. Naopak, jsou to často velmi upřímní lidé.  

Jak se k naznačenému fenoménu stavět? Přemýšlet, číst Bibli v širším kontextu, modlit se, 

ptát se, hledat. Nevadí, že si to vezme nějaký čas, je to dobrá investice. Důvěřujme Pánu Bohu, 

prožívejme vztah Boha k nám a naopak a žijme nadějí, jakoby měl Ježíš přijít už dnes. Svůj 

praktický každodenní život ale žijme tak, jako by Ježíš měl přijít až, až…..až ho jeho Otec 

vyšle, až přijde ten Boží čas, jehož datum nám není a nikdy nebude známo. Živé očekávání 

druhého příchodu Krista v různých podobách a komunitách je tu už více jak 2000 let. Není nic 

špatného na tom, že každá generace věřících má toto živé očekávání. Je to velmi důležité už 

proto, že víra v návrat Ježíše ovlivňuje náš hodnotový žebříček a dává naději ve věčnost. Na 

druhou stranu burcování ve smyslu „už je to tady“ není na místě a zakládá na ztrátu víry, pokud 

Ježíš v dohledné době nepřijde. Upřímnost víry je skvělá, ale nechrání před zklamáním 

z víry. Na jedné straně buďme pozorní ke znamením času, jak říká Ježíš: „Tak i vy, až uvidíte, 

že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží.“ Lk 21/31 A na druhou stranu 

nezapomeňme na varování té samé autority, tedy Krista, před falešnými učiteli. 

 

Co tedy ukazuje „koronavirové období?“ Především to, že žijeme v hříchem poznamenaném 

prostoru světa. Všude. Za druhé, víme, že skončí hřích, tedy otočení se k Bohu zády, míjení se 

cíle, přestupování principů Desatera a důsledky toho všeho. Než tak Hospodin učiní, důvěřujme 

mu, mějme se s Bohem rádi, on se s námi má rád. V krizovém období pomáhejme způsobem, 

který je možný a který je potřebný. Pečujme o naše nejbližší vztahy. Pracujme. Jde totiž o to, 

aby pro myšlenku „už je to tady“ nedošlo k rozpadu manželství, rodiny, sboru, společnosti 

lidí kolem nás. To by byla škoda. Hospodin nám tedy buď milostiv. „Hospodine, prosím, 

dej nám moudrost a stálou chuť žít s tebou a s našimi bližními.“ Amen.   

 

Josef Cepl, kazatel sboru 


