V krizi a tváří v tvář strachu a nejistotě nám sv. Ignác z Loyoly prostřednictvím
vlámského spolubratra, Patera Nikolaase Sintobina SJ, poslal následující dopis:

Milí obyvatelé Země,
jak vidím, je pro vás těžké správně se postavit k pandemii koronaviru. Žádný
div. Věda učinila v posledních desetiletích takové pokroky, že si myslíte, že
může na každý problém najít v co nejkratší době nějaké řešení. Teď je na
celém světě jasné, že to byla iluze. Mnohé z vás to určitě mate.
Sám jsem musel víc jak třicet let bojovat s chronickými nemocemi. Jako
nejvyšší představený rychle rostoucího jezuitského řádu jsem byl po patnáct
let den co den konfrontován se všemi možnými a také nepředvídatelnými
problémy. Rád bych vám dal do rukou čtyři tipy jak přestát takové těžké
období. Mám je ze své vlastní zkušenosti.
1. V čase pandemie poslouchejte lékaře, vědce a příslušné úřady jako Boha. I
když s jejich rozhodnutími třeba nesouhlasíte nebo jim nerozumíte. V pokoře
přijměte, že je lepší se spoléhat na jejich znalosti a zkušenosti. To zbystří
vaše vědomí zodpovědnosti a umožní vám tak přispět svým dílem k řešení krize.
2. Pozor na strach. Neboť ten nikdy nepochází od Boha ani k Bohu nevede.
Vždycky vám bude chtít ukázat všechny možné důvody, proč se musíte bát. Tyto
důvody jsou sice z velké části pravdivé, ale stejně se nemusíte bát. Pán se i
teď o vás stará. To vím jistě z jednoho dobře informovaného nebeského zdroje.
Zkušenost ukázala, že On dokáže psát rovně i tam, kde pozemské řádky vypadají
zakřiveně. Zkuste tomu věřit.
3. V časech krize není modlitba méně důležitá. Naopak je mnohem důležitější
než jindy. Osvojte si právo zcela se oddat Jeho lásce. To je nejlepší
prostředek proti strachu.
4. A nakonec nezapomeňte v tom všem žít a užívat si života. Ať se stane
cokoli, každá vteřina, kterou dostanete, představuje jedinečný a cenný dar.
Na tom ani koronavirus nemůže nic změnit.
S vámi stále spojen v modlitbě
+ Ignatius
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