
 

 

 

15. října 2020 

Milí přátelé, naše země zažívá další těžké období. Celá společnost nyní čelí lockdownu. Právě proto 

bych vám rád připomenul Ježíšova slova:  „Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne.“ 

(Jan 14:1) Ta platí pro všechny, kteří Ježíši důvěřují. Ježíš naše rozechvělá srdce ujišťuje, že i přes 

těžké okolnosti jsou ti, kteří Bohu důvěřují, Jeho milovanými Božími dětmi, a proto se naše srdce 

nemusí třást. Především kvůli Ježíšovu slibu: „já jsem s vámi po všecky dny…“ (Matouš 28:20) 

Nicméně bych k tomu rád přidal i druhé. Ti, co prožívají nemoc, nejsou větší hříšníci. Ježíš o tom jasně 

mluví: „Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než 

ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám…“ (Lukáš 13:4-5) Utrpení, nemoc i smrt pro nás vždy 

zůstane určitým tajemstvím, ve kterém nevíme, proč se co přesně děje. Může být nakažen jak věřící 

tak nevěřící. A není to tím, že by byl někdo větší hříšník než druhý.  

Přestože nyní budou sociální kontakty omezeny, chceme hledat způsoby k tomu, jak být spolu, 

k duchovnímu růstu - ale i pro povzbuzování druhých. A to především cestami, které nám umožňuje 

současná technika. 

Jak nyní budeme jako Archa v neděli fungovat? 
Církev je o tom, že se shromažďují lidé, kteří Bohu důvěřují i ti, kteří takovou naději zatím hledají. 

Myslíme si, že to je vzácná a úžasná věc. Jsou však i situace kdy není možné se shromáždit. A v těch 

chvílích nám může pomoci živý přenos, dokud se znovu nebudeme moci opět shromáždit. 

Doufáme, že vám přímý přenos našeho nedělního setkání bude sloužit tímto způsobem. Sice to nikdy 

nedokáže nahradit skutečné setkání, ale jako krátkodobé řešení nám to může pomoci. Doufáme, že 

pro vás bude užitečné se k nám v neděli v 9:30 připojit. 

Bylo by skvělé, kdyby se vaše rodina mohla setkat k rodinné bohoslužbě (pokud to je možné), 

společně u živého přenosu zpívat, modlit se a společně naslouchat kázání. Zkuste živé vysílání 

sledovat společně jako rodina a potom spolu mluvit (co vás zaujalo, jak to aplikovat d života, čemu 

nerozumíte…). 

Po nedělním přenosu bude připravena od 11:00 videokonference, ke které se budou moci na cca 30 

minut připojit všichni, kteří by chtěli mluvit o tom, co je z Bible oslovilo, za co se chtějí modlit. 

I takovýmto způsobem chceme zůstat v kontaktu. Link k této videokonferenci bude k dispozici na 

stránkách Archy.  

Modlitby  
Protože je to nyní těžké období, chceme také doprovázet naši společnost i nakažené lidi svými 

modlitbami, aby je Bůh pozvedal, aby se jich dotýkal. Chceme se modlit za zdravotníky, kteří nyní čelí 

obrovskému tlaku, ale i za moudrost pro vládu. Buďme v tom solí a světlem. Zároveň chceme využít 

toto období k modlitbám, pokoření se před Bohem, hledání Jeho vůle i Jeho záměrů. Proto ve středu 

21. října od 18:00 do 19:00 se chceme společně – prostřednictvím videokonference – nebo osobně se 

v rodinách modlit. 



Modleme se, aby toto období bylo obdobím duchovního růstu. Máme naději, že jedině Bůh dokáže 

zlé věci otočit k dobrému. Modleme se, jak můžeme sloužit lidem kolem nás (např. komu můžeme 

zatelefonovat). Modleme se, aby současné výzvy a těžkosti otevíraly mnohá lidská srdce pro 

evangelium.  

Modleme se za nemocné, lékaře a zdravotníky i nemocí ohrožené. Můžete se prakticky připojit tuto 

středu k videopřenosu nebo se doma modlit. 

Patříme k sobě 
Patříme k sobě, proto si prosím všímejte lidí ve svém okolí. Síť vztahů, kterou jako rodina Archy 

máme, je vzácná. Udržujme ji prostřednictvím zájmu. Můžeme si navzájem telefonovat nebo se jinak 

kontaktovat. Mysleme také na nejvíce zranitelné a osamocené lidi. Buďme prosím ohleduplní 

především k nejvíce ohroženým skupinám obyvatel. 

Můžete nás kontaktovat 
A na závěr: prosím, nebojte se požádat o pomoc. K rozhovoru s kýmkoliv jsem připraven já i vikář, ale 

i pastorační poradce. Kontakty na ně jsou na stránkách Archy, ale pro jistotu je přikládám i zde: 

Roman Neumann – tel. 604 294 376, Jan Macek – tel. 735 166 425, Zdeňka Neumannová – tel. 604 

294 113. 

Modlím se, aby nás Pán Bůh tímto obdobím nejen provedl, ale aby nás i posílil a dával moudrost. 

„Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.“ (Žalm 46:2). 

S láskou váš  

Roman Neumann 

 

 

 

 

Společně na cestě k naději…  


