Modlitební řetěz ve sborech Apoštolské církve
V souvislosti s nemocí COVID-19
Drazí bratři pastoři,
je to již více než půl roku, co je v naší zemi rozšířena infekce COVID-19.
Jako jednotlivci můžeme mít různé názory na skutečné nebezpečí tohoto viru. Je však nepopíratelné, že
vládní opatření přináší nemalé komplikace nejen pro shromažďování lidí (tedy i naše bohoslužby), ale rovněž i značné ekonomické škody, které budou mít dopad na celý svět. Jednotlivé státy situaci řeší zadlužováním v astronomických částkách.
Mezi další sekundární důsledky patří i strach, který se mezi lidmi šíří. Strach nejen z nemoci samotné, ale
rovněž ze ztráty zaměstnání, ekonomických těžkostí, rodinných komplikací a podobně.
Samozřejmě je zde i nemoc samotná. I když podle názorů řady odborníků její nebezpečí nepřevyšuje rizika
běžných viróz, které se každoročně opakují, stále je zde početně vysoká skupina občanů, pro něž nemoc
riziko představuje.
Riziko představují i politické dopady. Mimořádná situace umožňuje parlamentům a vládám přijímat razantní opatření zasahující do soukromí lidí. O tom, jaké nebezpečí toto může znamenat pro svobodu a
demokracii netřeba psát.
Vyhlašuji tedy modlitební řetěz za zastavení dalšího šíření nemoci.
Modlitební řetěz bude mít formu dobrovolného závazku. Každý, kdo se k modlitbám zaváže, věnuje denně
chvíli modliteb tomuto tématu, a to od vyhlášení (rozhodnutím Rady církve dne 24. 9. 2020, resp. oznámením rozhodnutí ve sborech). Závazek můžete učinit na určitou dobu, například na týden nebo měsíc a pak
jej případně obnovit. Modlitební řetěz bude trvat do konce roku 2020.
Vzít na sebe takovýto závazek a věrně jej dodržet není jednoduché; uvědomuji si, že někdy se budeme
modlit více, zatímco jindy řekneme sotva pár vět. Je ale důležité v tomto závazku obstát a podle svého
svědomí se denně modlit za zastavení šíření nemoci.
Modlit se můžeme v následujících okruzích:
•

Zastavení šíření nemoci ve svém městě, regionu, národu, světě.

•

Ochrana lidí v rodině, ve sboru

•

Moudrost pro zodpovědné činitele

•

Rozeznání Boží vůle v celé záležitosti

•

Hlad po evangeliu v naší zemi – aby lidé hledali Boha

• Modleme se proti strachu a žehnejme národu pokojem
Duchovním základem pro modlitby může být text z Matoušova evangelia:
[CEP2001] Matouš 18:18 Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli
přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli
věc, můj nebeský Otec jim to učiní.
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