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Říká se, že dobrý farář má mít v jední ruce Bibli a ve druhé noviny.  Aby věděl, co se dějě kolem a 

dokázal pomoci  lidem se v tom všem orientovat.  Myslím, že to neplatí  jen pro faráře, ale pro 

každého, kdo do církve chodí. Nejsme v bublině, i když bychom možná někdy být chtěli. 

Tak tedy nejdříve ty noviny, ať už papírové, televizní nebo všechny možné na netu.  Otevřu PC a na 

mé domovské stránce na mě každý den vytrvale vyskakuje:   

 

Ano, od března je to hlavní téma všude a nemůžeme se ho zbavit, stejně jako toho viru. Psal jsem zde 

o tom také na jaře i v létě. Jsme z toho na přelomu roku trochu moudřejší?  Pomůže nám ten virus 

pochopit i něco dalšího? 

Věříte všem těm číslům? Přiznám se, že já moc ne. Během toho roku jsem se přesvědčil, že se s nimi 

dá dost manipulovat  a podivuhodně rychle je změnit, a to i včetně hospitalizovaných s vážným 

průběhem. Dohady ohledně smrti na covid nebo s covidem jsou obecně známé.  Ale jistě ukazují 

trendy, jak na tom jsme my a státy okolo.  A jaký to asi bude mít vliv na nejbližší dny. 

Jednomu číslu, resp. porovnání se ale věřit dá a může nám pomoci v nalezení hlubší pravdy o té 

pandemii a o tom, jak ji u nás (ne) zvládáme a proč:                                                                                       

 Kolik lidí celkem v období pandemie umřelo v porovnání s předchozími lety, kdy nebyla?  

„Prolistoval“ jsem za vás čtyři země: 

 



Švédsko nám bylo předkládáno jako příklad nepodařeného experimentu. Nejdříve tam totiž neměli 

opatření skoro žádná, poté velmi mírná. Apelovali hlavně na zodpovědnost lidí. Podcenili domovy 

důchodců, a tak vidíme, že v jarní vlně měli opravdu znatelný nárůst mrtvých. Podzimní vlna ukazuje 

lehké zvýšení, ale mezi tím a hlavně nyní tam mají celkovou úmrtnost nižší, než jiné roky.  Ztráty na 

životech i v ekonomice  budou, ale v důvěře v lidi a ve svobodě rozhodování jsou asi nejlepší. 

O Německu jsme toho moc neslyšeli. Křivky celkových úmrtí za poslední léta a rok 2020 moc rozdílů 

nevykazují, mírná zvýšení v obou dosavadních vlnách se skoro vejdou do rozptylu minulých let. 

Opatření tam měli většinou mírnější než u nás. 

České „best in covid“ po brutální jarní uzávěře známe. Celková úmrtnost tehdy stoupla o trochu 

méně než v Německu.  Do podzimu se držela lehce nad normálem, ale v listopadových týdnech jsme 

měli celkově dvojnásobek mrtvých, než je průměr v jiné roky. Ve všech parametrech patříme k 

nejhorším v civilizovaném světě, aktuálně máme zaděláno na další vlnu masivního umírání. Dluhy ve 

stovkách miliard přibývají také vyšším tempem než jinde. 

Ještě jsme slýchali, že jsme na tom podobně jako Izrael, tam přece také mají mnoho nakažených a 

uzávěru ekonomiky. Tak kolik lidí navíc tam letos umřelo? 

 

Červená křivka zatím mluví jasně a obdivuhodně (vlevo celá populace, vpravo lidé nad 70 let, data do 

srpna). Trochu větší rozkolísanost nad a pod průměr (modrá) v krátkých intervalech dává tušit, že 

covid zkrátil  život vážně nemocným lidem snad o pár týdnů. Celková úmrtnost v zemi za rok 2020  ale 

bude velmi podobná jiným letům.  

V Německu to asi nebude o mnoho horší než v Izraeli, ve Švédsku to asi nebude o mnoho horší než 

v Německu.  V České republice to je a bude o mnoho horší, než v těchto zemích, se kterými bychom 

se snad měli a chtěli srovnávat. Jsme na tom ale hůře i ve srovnání se zeměmi, se kterými se 

srovnávat ani nechceme. Cena za to je ve stovkách miliard, nouzový stav a velká omezení. Proč? 

Od naší vlády jsme se dozvěděli, že si za to můžeme sami. Věříte tomu? Já trochu ano. Ale ne proto, 

že někdy nedodržujeme zmatená opatření, ale proto, že jsme jako národ připustili vládu, jakou 

máme. Vládne nám bývalý spolehlivý komunista, který se proměnil na bezohledného podnikatele a 

miliardáře, a poté se dal na marketingovou politiku. Aktuálně mu z toho vychází levicové rozdávání a 

pravicové snižování daní.  Slíbil, že bude líp a že dá vše do pořádku a mnozí mu uvěřili. Své miliardy 

rozmnožil, nám ale mnohokrát  lhal a manipuloval s fakty.  Prezident mu fandí a chová se podobně. A 

stále jim dost lidí věří a volili by je znovu. A většině je to jedno – vždyť když tam příjde někdo jiný, 

bude to podobné… 

Ale zbytečně zemřelí přibývají, životy lidí kolem nás se asi zkracují o mnoho let. Naše společné 

listování novinami a neúprosné grafy tomu velmi nasvědčují. Co by nám pomohlo? Jak to udělat, 

abychom na tom byli alespoň podobně jako v Izraeli nebo v Německu?   



Překlad názvu Izrael je Boží bojovník. Německo dlouhá léta vede křesťanská strana v čele s dcerou 

faráře. Nemyslím, že by tyto národy vedli světci a ten náš se k tomu přidal. Ale aspoň trochu návratu 

k morálce a slušnosti. Poctivá práce a úcta k pravdě a k druhým.  To pomáhá vždy,  jistě by to 

pomohlo i v boji s covidem. Pak by tu snad byla i ta důvěra ve vládní opatření, která se prý přes léto 

ztratila a je prý nyní nejvíc důležitá.   

Důvěra. Že by životy lidí závisely na něčem takovém?  Vždyť máme odborníky, různé krizové štáby a 
zdravotníky, vědci pracují naplno.  
Důvěra, to už zní jako víra, a to je spíš do kostelů. Tak odložme noviny, Bibli máme přece v druhé 
ruce.  Že bychom dokázali poradit?  Zkusme tedy udělat alternativní biblický protipandemický plán.  
Polepšili bychom si při jeho dodržování? Polepšil by si snad dokonce i Izrael? 
 

Jak si Izrael pohoršil s vládou a jak si může zase polepšit  (a my všichni): 

 

 Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. „Pohleď,“ řekli mu, „ty 
už jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, ať nás vede – tak 
je to přece u všech národů.“ 
Když ale řekli: „Dej nám krále, ať nás vede,“ Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se proto k Hospodinu a 
Hospodin Samuelovi řekl: „Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale 
mnou, abych nebyl jejich králem.  Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až 
dodnes – když mě opouštěli a sloužili cizím bohům – tak se zachovali i k tobě.  Proto je teď 
poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout.“ 
 Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na něm dožadoval krále.  „Toto je 
způsob, jakým nad vámi bude král vládnout,“ řekl. „Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a 
jezdce a aby běhali před jeho vozem.  Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné 
nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj budou vyrábět válečnou výzbroj a vozovou 
výstroj.  Vezme vám dcery, aby mu vařily, pekly a připravovaly voňavky. Vezme vám nejlepší pole, 
vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům.  Vaši setbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten rozdá svým 
komorníkům a dvořanům.  Vezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše osly, 
aby pracovali pro něj.  Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho 
otroky.  Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání 
nevyslyší.“ 
 Lid ale odmítl Samuele poslechnout. „Ne, ne!“ prohlásili. „Chceme mít nad sebou krále.  Ať jsme 
jako všechny národy; ať nám vládne vlastní král, ať nás vede, ať za nás bojuje!“ 
-------------------------------------- 
Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. 
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ 
 
Já jsem ta pravda, cesta i život. 
 

 

 

 

 



Něco o vládě a podnikatelích, kteří  Boha a morálku neřeší a něco o slušných lidech: 

 

Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce!  
Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl 
potřeštěncům, když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí.  Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich 
tělo kypí, nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je 
zpupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení 
srdce. Vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé. Do úst nebesa si berou, 
jazykem prosmýčí zemi. A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem. 
   
Říkávají: „Což se to Bůh dozví? Cožpak to Nejvyšší pozná?“ Ano, to jsou svévolníci: bez starostí 
věčně kupí jmění. Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností? Každý den se 
na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán.  Kdybych řekl: „Budu mluvit jako oni,“ věrolomně 
bych opustil pokolení tvých synů. Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat, nesnadné se mi to 
zdálo.   
Teprve když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec.  Věru, stavíš je na 
kluzké cesty, do zkázy je srazíš. Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč, zajdou jako sen po 
procitnutí.  
------------------------------------------ 
Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně. V čase zlém nebudou 
zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.  Avšak svévolníci zhynou, nepřátelé Hospodinovi se 
vytratí jak půvab lučin, vytratí se v dýmu.  Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se 
však slituje a dává.  Požehnaní, ti obdrží zemi, zlořečení budou vymýceni. Hospodin činí krok muže 
pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho 
ruku.  Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho 
potomci žebrali o chléb.  Slituje se kdykoli a vypomůže půjčkou, také jeho potomci jsou 
požehnáním.  Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi, neboť Hospodin miluje 
právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude 
vymýceno.  Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy.  
 
 
A co tedy dělat: 
 

 
 
Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytče 
jsem před tebou býval, Bože. Já však chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici, povedeš mě 
podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom 
kromě tebe nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a 
můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v 
Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých 
činech.   
-------------------------- 
Byl jsi povolán jako otrok?  Netrap se tím. Ale kdyby ses mohl stát svobodným, raději toho použij.  
Koho Pán povolal jako otroka, má v Pánu svobodu. Koho povolal jako svobodného, je v poddanství 
Kristově. Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!   



-------------------------- 
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze 
špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.                                                                                                             
Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel 
dokonalosti v lásce. 
------------------------------ 
Když byste uslyšeli o válkách a nepokojích, nevyděste se. Neboť to musí nejprve nastat, ale konec 
nebude hned.” Potom jim Ježíš říkal: “Povstane národ proti národu a království proti 
království, budou veliká zemětřesení a na různých místech hlad a mor“. 
 
 
Možná se vám zdají moje úvahy nad grafy a politikou nevhodné, účelové, nepřesné či provokativní.  
Je to možné. Člověk, který nepřizná omyl,  je buď jen hloupý, v horším případě pyšný. Odhalte sami 
jinou část pravdy, která vás osvobodí od zmatku a strachu z budoucnosti a podělte se o ni. 
 
Možná pochybujete i nad biblickými verši a jejich praktičností pro konkrétní situaci. Zpochybňovat 
Bibli nedoporučuji, spíš společně hledejme, jak se to Boží slovo v ní má prakticky projevit.  Třeba 
takto: 
 
Chovejme se slušně a poctivě, buďme příkladem svému okolí. Nespoléhejme se moc na vládu, ale 
modleme se za to, aby byla slušná a schopná, nebo nás aspoň nechala na pokoji. Když to můžeme 
ovlivnit ve volbách, volme lidi s věrohodným životním příběhem, ne podle řečí a velikosti plakátů. 
Zkusme mít vliv na své okolí, aby dělalo totéž. Pokud to vnímáme jako svůj úkol, ovlivňujme veřejné 
dění v nějaké funkci. Vláda je od Boha, je to lepší než anarchie. 
 
 Ale hlavně buďme od tohoto všeho okolního dění vnitřně svobodní na základě poznání Pravdy. 
Svobodní od závisti, zloby a strachu. To ale nejde bez daru víry.  
 
 A víra přichází skrze slyšení, a slyšení skrze slovo Boží.   
 

A to je o Bibli  a  společenství církve,  noviny  víru  v  Boha ani ve vládu nebudují.  Ale Bůh nám dal i 
rozum. Sleduji zpravodajství a vidím na liště aktualit všelijaká nová čísla, restrikce a příkazy. Brzy 
uvidíme kampaň na vakcíny. O přirozené imunitě nic. Přemýšlím prostým rozumem, jak snížit ta čísla 
nemocných a mrtvých. A celý rok mi tam chybí něco proti fialovému masu kuřat co nabobtná za 
měsíc, proti nočnímu životu u PC i jinde a něco k zákazu lyžování. Třeba toto: 
 
 



 

 

 

 

 

 


