
Překlad krátké promluvy P. Eliase Velly z 24. 3. 2020

Všechny vás zdravím. Jsem Otec Elias z Malty, z malého ostrova. 
Bohužel jsem musel zrušit mnoho akcí v České a Slovenské republice. Proto

vás posílám toto poselství jako znamení solidarity s vámi se všemi.
Vím, že  celý svět  včetně České a  Slovenské  republiky i  Malty,  je  ohrožen

coronavirem. Mnohokrát si myslíme, že takové situace jsou trestem božím, ale já to
tak nevidím. 

Protože Bůh poslal svého Syna, aby nás všechny vykoupil, jak bychom si pak
měli myslet, že Bůh jako Otec trestá své syny a dcery. Myslím si, že Bůh je jako otec
marnotratného syna, který pláče nad odchodem svého syna, protože ví, že jeho syn
směřuje k záhubě. Dovolil mu odejít, protože Bůh nám nikdy nevezme naši svobodu.
Když ale viděl svého syna, jak se vrací domů, běžel mu naproti a znovu ho objal. 

Myslím si, že ve skutečnosti sklízíme úrodu ze svého sadu, z našeho jednání.
Svět je spoután nenasytnou chamtivostí, podezíráním, zvířeckým chováním vůči sobě
navzájem, myšlenkou na vzájemné zničení. Myslíme si, že Boha už ve svém životě
nepotřebujeme,  a  proto  se  nedivme  tomu,  co  se  děje.  A  člověk  si  najednou
uvědomuje  svoji  křehkost,  zranitelnost.  A  v  době,  kdy  si  myslel,  že  už  Boha
nepotřebuje, se k němu obrací, a proto tento čas je zároveň časem milosti. Časem
milosti  ne  proto,  že  lidé  trpí  nebo umírají,  ale  proto,  že  se  opět  můžeme obrátit
k Bohu a učinit ho Pánem našeho života. 

Vím, že mnozí z vás trpí stejně jako my, protože máme zavřené kostely. Ale
myslím si, že „kostel – církev “ (v angličtině kostel a církev mají stejné slovo)  není
zavřený.

Zavřený je chrám, ale ne církev, kterou my všichni tvoříme. Místo modlitby je
zavřené, ale ne pravý kostel -  církev.  Pravý kostel je moje srdce, místo, kde jsem
před Bohem. Tak jak Ježíš řekl samaritánské ženě. Přijde čas, kdy praví ctitelé budou
chválit  Boha v duchu a v pravdě.  Dnes je ten čas,  kdy opravdu adorujeme Boha
v duchu a v pravdě. 

Obracíme se k tobě, Pane, v tomto čase, a prosíme tě, ochraňuj nás všechny.
Víme, že jsi naším Otcem. Víme, že nás znáš. Znáš každý detail, znáš všechno, co se
děje na každém místě, na celém světě. Znáš dokonce každý vlas, který nám spadne
z hlavy. 

Pane, dotkni se nás všech. Dotkni se našich ran, našeho žalu, všech rodin, které
truchlí nad ztrátou člena rodiny. Chraň nás, uzdravuj nás, osvobozuj nás v tomto čase
utrpení  a  zármutku.  Věříme  ti,  Pane,  věříme,  že  slyšíš  naše  modlitby  a  proto  ti
děkujeme, že na ně odpovídáš. Pane, děkujeme ti.

Ať vám Pán všem žehná.   Amen. 


