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Biblické čtení: Koloským 2; 5-7

I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a 
pevnost vaší víry v Krista. 6Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. 7V něm zapusťte 
kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu 
vzdávejte díky.

________________________________________________________________________________

„I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a 
pevnost vaší víry v Krista.“ píše apoštol Pavel. Také já se z vás raduji, sestry a bratři! Raduji se z 
vás ne proto, že jste se rozhodli přečíst si toto mé kázání. Ale proto, že slavíte neděli i když 
nemůžete do kostela. Že se mezi těmi nesčetnými nabídkami, jak strávit toto bezčasí, prosadila 
touha naslouchat Božímu Slovu.

Dalším důvodem k radosti jsou všechny ty rozmanité způsoby komunikace, které nám dnešní doba 
umožňuje. Můžeme si telefonovat (a dokonce se při tom vidět), můžeme si posílat modlitby, texty 
pro povzbuzení a zamyšlení nebo si ukazovat fotky. I navzdory karanténě můžeme být v kontaktu s 
rodinou, přáteli  nebo lidmi ze sboru prakticky kdykoliv se nám zachce. Apoštol Pavel a první 
křesťané měli možnosti mnohem omezenější – doručit dopis trvalo řádově měsíce. Přesto měly 
dopisy pro Pavla a jeho souvěrce naprosto zásadní význam. Takový, že i dnes, po tolika staletích ty 
Pavlovy dopisy opatrujeme jako velkou vzácnost – jako Písmo svaté. Komunikace, sdílení víry je 
pro život křesťana zásadní. Proto na ni nezapomínejme teď, když jsme od sebe izolovaní, ale díky 
technologiím můžeme toto odloučení snadno překonat.

Celkově může být tahle karanténa taky velmi prospěšná – umožňuje nám uvědomit si 
nesamozřejmost a vzácnost všech těch darů a výsad, které nám teď jsou dočasně upřeny: volnost 
pohybu, dostupnost služeb a zboží, dokonce i taková „samozřejmost“, jako že se můžeme nerušeně 
scházet k bohoslužbám, se najednou ukazuje jako něco vzácného.

Ale stejně tak představuje karanténa určité riziko – znamená provizorní stav. A provizorium svádí k 
laxnosti, nepořádnosti. Tím, že i život církve je teď provizorní, může se také stát zanedbaným, 
odfláknutým. A tyto zvyky z doby provizoria je pak snadné přenést i do normální situace. Proto jsou
apoštolova slova o kázni, řádu, přímo určená nám. Pavel mluví nejprve o kázni a až pak o víře – to 
proto, že je pro udržení zdravé, pevné víry nezbytná. Psychologové kladou na kázeň velký důraz: 
Radí nám, abychom si během karantény hlídali denní řád, vyvážený poměr práce a odpočinku, 
abychom nezapomínali na  rituály. Podobnou pozornost si ale zaslouží disciplína taky v duchovním 
životě: Najít si čas na četbu Bible (třeba jen pár veršů z Hesel Jednoty bratrské), nezapomínat na 
modlitbu, pamatovat na potřebné, i když třeba sami zažíváme těžké časy…

Na závěr oddílu apoštol Koloským píše „Znovu a znovu vzdávejte díky“ – a pro nás to v době 
pandemie platí dvojnásob: Vždyť je toho tolik, za co děkovat! A často se jako díků hodné jeví věci, 
které pro nás byly dlouho samozřejmé. Vděčnost je mocná síla, která toho může hodně změnit, 
zvlášť, když ji vyjádříme nějakými praktickými činy. Taky k tomu je teď nespočet příležitostí. 
Nadávání a „blbá nálada“ nám k přečkání krizové situace nepomohou. Vděčnost ano.

Modlitba: Bože, zažíváme teď těžké časy – život se v mnoha ohledech obrátil vzhůru nohama a my 
nevíme, jak dlouho to bude trvat. Proto Ti děkujeme za slova povzbuzení a naděje, která čteme v 
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Písmu. Přimlouváme se za nemocné, za ty nakažené koronavirem, ale i za ostatní, pro které teď 
třeba není místo v nemocnicích. Prosíme buď jim nablízku, zmírňuj svou láskou jejich trápení. 
Přimlouváme se za staré lidi, za všechny, pro koho zákeřný virus znamená ohrožení života. 
Myslíme na ty, kdo se ocitli bez práce, na ty, kdo jsou v tíživé finanční situaci. Na ty kdo jsou sami 
a nemají nikoho, kdo by si na ně vzpomněl. Přimlouváme se za doktory, zdravotní sestry, 
pečovatele, za všechny, kdo jsou v první linii a dochází jim síly. Přimlouváme se za politiky po 
celém světě, za ty, na kom závisí životy mnohých – dej jim moudrost a rozhodnost. Prosíme taky za
církev – dej, ať i v této době dokážeme zvěstovat evangelium, ať jsme vždycky připraveni ke 
skutkům milosrdenství. Slyš také, když k tobě spolu s bratry a sestrami po celém světě voláme: 
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v 
nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest 
království i moc i sláva na věky. Amen

V rámci domácí pobožnosti je možné zazpívat také píseň. Na faře je možné si půjčit kterýkoliv z 
užívaných zpěvníků (EZ = Evangelický zpěvník, D = Dodatek, S = Svítá). Zde je několik návrhů: D 
642 Už svítá jasný bílý den, EZ 248 Ježíše se nespustím, S 56 Modlitba Tomáše Moora, S 338 Tobě 
Pane dík


