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V Huslenkách 16. března 2020

Druhý pastýřský list členům evangelického sboru v Huslenkách

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
pandemická krize v naší zemi sílí a vládní opatření se v reakci na to den ze dne zostřují.
Ještě v sobotu 14. března vyrazilo několik rodin z našeho sboru sázet stromky do sborového
lesa. Co lepšího lze dělat v době zákeřné epidemie, než sázet novou naději?
V neděli 15. března - ačkoliv většina sborů naší církve už zavřela své kostely - jsme se sešli
k bohoslužbám. Nebylo nás mnoho, ale byli jsme vděčni za to, že se ještě můžeme sejít ve
společném shromáždění.
To však nyní již není možné. Vláda vyhlásila v naší zemi omezení pohybu. Teoreticky má platit
do 24. března, ale pravděpodobně bude prodlouženo. Pro nás to znamená, že se ke
společným bohoslužbám nesejdeme určitě do konce měsíce března - a dál se uvidí. Jak to
bude třeba se slavením Velikonoc Vás budeme informovat ve velikonočním listu, který by
měl být někdy počátkem dubna vyvěšen na sborovém webu. Na stránkách cce.huslenky.cz
najdete aktuální kázání a další důležité informace.

Nová opatření těžce doléhají na celou společnost, na církve a evangelickou církev potom
obzvláště. Naší víra má totiž svůj základ ve společném shromáždění v den Kristova vzkříšení a
čerpá posilu ze slyšení evangelia a účasti na večeři Páně.
Nynější čas ovšem není časem bez Boha a neznamená ani konec církve. Jak napsal ve svém
pastýřském listu synodní senior br. Daniel Ženatý: „Pokusme se současný čas omezení
přijmout jako dar. Modleme se, čtěme Bibli – nejlépe nahlas – sami i s nejbližšími. Objevujme
znovu krásu Žalmů, třeba vyznání, že Bůh je naše útočiště i síla, ve všelikém soužení, pomoc
vždycky hotová. Objevujme sílu textů písní v našich zpěvnících. Naplňme přítomnost nadějí i
pokorou, vždyť život po současné krizi bude jiný, skromnější, ale proto nemusí být horší.“
Apoštol Pavel miloval společná setkání. Navštěvoval různé sbory církve, a které nemohl
navštívit, těm alespoň psal. Když mu byla volnost pohybu odebrána, napsal z vězení v listu
Filipským: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa
všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte
a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše
srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
V neděli v 10 hodin se na huslenském kostele rozezní zvony. Tentokrát nikoliv jako svolání ke
společným bohoslužbám, ale jako výzva k modlitbám, ztišení a oslavě Boha, který nás
neopouští v žádné naší tísni.
Vyprošujeme Vám všem hojnost Božího požehnání, moudrost, víru i dobrou naději!
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