Pastýřský list

Ve Zlíně v pátek 13.3. 2020

Milé sestry a bratři!
V situaci ohrožení novou nemoci Covid-19 musela naše i okolní země přijmout velmi přísná
opatření, které mají za cíl zpomalit šíření epidemie. Dopadlo to i na církev, která nemůže až do
odvolání konat bohoslužebná shromáždění. Proto volím tento způsob, formu krátkého dopisu,
abych vás duchovně povzbudil a sdělil některé další informace.
Prorok Izajáš povzbuzuje Izrael v době hluboké krize: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej
se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své
spravedlnosti.“ (Izajáš 41:10).
Mám za to, že tato slova Božího slibu si můžeme vírou přivlastnit. Není třeba podléhat úzkosti, ani
panice. Pán Bůh o nás ví. Vždyť v Ježíši Kristu si nás zamiloval, jak slyšíme z evangelia. Stejně tak
máme za sebou i mnohé zkušenosti s Božím vedením, zažili jsme jeho ochranu a vysvobození. Jako
křesťané máme také příležitost právě v těžkých dobách, být statečnými Kristovými svědky, kteří šíří
pokoj.
Co se týká dalšího programu, tak se všechna nedělní shromáždění ve Zlíně i na stanicích až do
odvolání ruší. Zrušil jsem i setkávání na biblických hodinách. Neuskuteční se ani setkání mužů.
Výroční členské shromáždění posuneme až na období, kdy se budeme moci sejít. Návštěva sboru z
Černošic by se mohla uskutečnit na podzim 2020.
Pokusím se pro vás nahrát biblické úvahy, či kázání, které by jinak zazněly ve shromáždění, pokud
se mně to technicky podaří, dám je na sborový web a k tomu přidám text i v písemné podobě. Další
náhradou za shromáždění může být i poslech rozhlasového vysílání nedělních bohoslužeb. Ty
budou probíhat i bez účasti lidí. Vysílání je na stanici Vltava a na webových stránka Českého
rozhlasu je také mnoho záznamů. A můžete si také zkusit udělat sami domácí malé shromáždění,
domácí pobožnost se čtením písma a modlitbami.
Prosím také sleduje webové stránky sboru www.cbzlin.cz i hlavní stránky Církve bratrské
https://portal.cb.cz/ . Také doporučuji zajímavou přednášku Dalimila Staňka o úzkosti, kterou měl
letos v lednu na Majáku ve Vsetíně: https://www.youtube.com/watch?v=Y87NLBSiSgo .
Můžete více, jak jindy používat emailovou a telefonickou komunikaci. A více jak jindy očekávejte
informace po emailu.
Modleme se jeden za druhého, modleme se za naši společnost i za celý svět.
Přeji vám sílu od Pána Ježíše, jeho přítomnost v Duchu svatém pokoj a naději pro dnešek i další
dny.
S bratrským pozdravem Pavel Škrobák

