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Milí přátelé, sestry a bratři,
bez jakékoli přípravy jsme vrženi do dosud neprozkoumaného způsobu existence našich sborů.
Jak žít ve sborovém společenství bez dvou či tří, kteří se v Kristově jménu scházejí?
Nová je i role našich kazatelů a kazatelek. Ani předchozí studium, ani vikariát je na situaci
nouzového stavu cíleně nepřipravovaly.
Přitom, paradoxně, jejich služby je nejvíce třeba právě v čase ohrožení a strachu. Proto je
povzbuzujme, aby nacházeli tvůrčí sílu k předávání naděje evangelia způsobem, který je jim blízký.
Není možné určit, jak na to. Snad nejbližší vyjádření je – aktivně. Každý má jiné možnosti, jiná
obdarování. Je možné se vzájemně inspirovat, sdílet dobrou praxi, užívat podněty a texty, které
jsou k dispozici zejména na internetu.
Za velmi důležité považujeme, aby členové sboru věděli, že se na svého kazatele a svou kazatelku
mohou obrátit, že je jim k dispozici telefonem, e-mailem, na sociálních sítích.
Děkujeme sborům, které vysílají bohoslužby online. Je to výborné. Ale není nezbytné, aby tak činil
každý sbor. Přijímejme nedělní bohoslužby v České televizi a v Českém rozhlase za své. Spojí nás
jak napříč sbory, tak s ekumenou, i ostatními diváky. Je výtečné, že právě v době úzkosti smíme
být spolu ve jménu Kristově.
Návštěvy nemocných a potřebných, kromě situací ohrožení života, nedoporučujeme. Chraňme
sebe, ty, kdo s námi žijí, mějme ohled i na navštívené.
Pohřební rozloučení ve sboru doporučujeme odložit na pozdější dobu. Kazatel či kazatelka, ani
kdokoli jiný, nesmí být nuceni vstupovat do situací, v nichž hrozí nebezpečí nákazy. Pastorační
péče o pozůstalé je za těchto okolností náročná na citlivou komunikaci. Myslíme na vás.
Milé kazatelky, milí kazatelé, čas uvolněný zrušením shromáždění a akcí užijte k modlitbám,
přímluvným i kajícím, ke studiu, četbě, pořádání sborového archivu, odpočinku. Dbejte prosím
i na to, aby ovšem šíře možných aktivit nevedla k vašemu vyčerpání a nekončícímu neklidu.
Přejeme hodně sil, moudrosti a odvahy šířit naději, kterou nemáme ze sebe, a proto nepodléhá ani
rzi, ani viru.
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