
Jako rodina jsme přišli do styku s osobou nakaženou koronavirem, tak jsme právě prožili dva týdny 
v izolaci. Nakonec se zjistilo, že se nám ten virus zatím vyhnul. Ani nevím, jestli je to dobrá zpráva. 
Mohli jsme to mít už za sebou, posílit kolektivní imunitu a přiblížit se normálnímu životu, k němuž jistě 
patří setkáváni s blízkými bez obav a tváří v tvář. A taky třeba trochu pomoci se strachem z té nemoci, 
nejspíš bychom to přežili snadno a rychle. 
Jsem rád, že mohu žít a pracovat téměř bez omezení. Ale sleduji to dění a žasnu, jak jedna viróza může 
zastavit ten náš vyspělý svět. Snažím se v tom zorientovat, mít nějaký názor, poučit se z toho. Ale teď
raději jen volně cituji tři doktory přes zdraví, jejichž názory se mi tento týden staly blízké. 

Roman Šmucler: 
„Omlouvám se, ale asi jsem příliš racionální člověk.“ 

Marek Vácha: 
„… Bože, zatáčky vybíráš zostra a brzdíš bez varování…  ano, tohle je křesťanský Bůh, ne ten růžový 
z obrázků. 
Věřím, že Bůh v tom jede s námi. Neumete nám cestu, ale řekne – tady máš rozum, člověče, tak s ním 
něco dělej.“ 

Julian Urban (lékař z Lombardie): 
„Ještě před dvěma týdny jsme byli ateisté. Bylo to normální, vždyť jsme věřili ve vědu, tak jsme se to 
učili. Vysmíval jsem se rodičům, že chodí do kostela. Před devíti dny k nám přivezli pastora s vážnými 
dýchacími problémy. Měl bibli a četl z ní umírajícím, drže je za ruku. My jsme byli už psychicky i fyzicky 
vyčerpaní a bez naděje, a tak když jsme měli trochu času, sedli jsme si a poslouchali ho. 
Teď už musím přiznat, že jako lidé jsme dosáhli svých limitů, více nelze udělat. Denně umírá stále více 
lidí, jsme vyčerpaní, dva z našich kolegů jsou mrtví, ostatní sotva stojí na nohou. Uvědomil jsem si, že 
znalosti člověka jsou konečné a potřebujeme Boha! Začali jsme se modlit, kdykoliv jsme měli pár minut. 
Je to neuvěřitelné, ale jako zarytí ateisté jsme našli pokoj u Boha! Prosíme ho, aby nám pomohl vytrvat 
v ošetřování pacientů. 
Pastor včera zemřel. Byli jsme zničení jako nikdy předtím, přestože tu už zemřelo 120 lidí. Dokud byl 
starý pastor s námi, dařilo se mu přinášet pokoj, v který jsme nedoufali a o kterém jsme nevěděli. 
Pastor odešel ke svému Pánu a my ho budeme následovat. Chtěl bych pomáhat ostatním do posledního
dechu. Jsem šťastný, že jsem přišel k Bohu, když jsem obklopený utrpením a smrtí blízkých.“ 

Žalm 53:2 CSP

Blázen si v srdci říká: Bůh není.
Lidé jednají zvráceně, páchají špatnosti.
Není, kdo by činil dobro.

CSP: Český studijní překlad



Když jsem svůj život svěřil Bohu, můj pastor mi dal brožuru, kde byl znázorněný vláček křesťanského 
života: 
Víra jako lokomotiva, za ní vagón s rozumem, a pak vagón s city, emocemi.  
Doporučuji nasednout a nerozpojovat! 

Efezským 2:10 

1Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, 2v nichž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, 
podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. 3Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili 
v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. 
4Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, 5i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil 
nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni — 6a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech 
v Kristu Ježíši, 7aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. 8Neboť jste 
zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; 9není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. 
10 Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.


