
NĚCO O CÍRKVI A BOŽÍM SOUDU 

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;  
a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako 
pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. 

Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, 
které je vám připraveno od založení světa.  Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, 
žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se  mne, byl jsem nahý, a 
oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste 
za mnou.‘ 

Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, 
nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?  Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se 
tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a 
přišli jsme za tebou?‘ 

Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 
nepatrných bratří, mně jste učinili. 

 

Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve 
tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?  

A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopoušt íte 
nepravosti.‘ 

 

Evangelium podle Matouše   7/22-23 a 25/31-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mediálně nejzdatnější virus v dějinách pomalu opouští celodenní zpravodajství a církev se 

opět začíná scházet.  Nepočítaně odborníků se vyjádřilo ve stovkách hodin diskuzí. Přesto 

nevíme, kde přesně se virus vzal, kde všude je a co bude dělat dál. Některé informace byly 

a jsou zjevně protichůdné, zmatené, zavádějící, některé zjevně lživé.  Za vymyšlený byl 

označen i příběh lékaře z Lombardie, jehož svědectví jsme zde publikovali na začátku 

koronavirové krize v Evropě.  Co je pravda?  Tu otázku si nekladu pohrdlivě a rezignovaně 

s biblickým Pilátem, ale s nadějí na opověď ve světle Božího slova pro službu církve 

v nastávající době. 

 

 

 

Proč virus přišel? 

Hebrejština má prý dvě slova pro naše proč. Jedno se ptá na příčinu v minulosti. Druhé na to, 

co nám má prožitá věc říci pro budoucnost, co to s námi má udělat. To druhé mě hlavně zajímá. 

Slýcháme něco o Božím varování, první egyptské ráně, polnici, trestu za svévoli…  Jiní to 

označují za jednu z mnoha epidemií, které byly a budou a v řádu světa mají své místo, nic 

zvláštního v Božím jednání není třeba hledat.  Jde snad jen o malý dotek, příležitost k zamyšlení 

kam až lze zajít ve své sebejistotě. Cvičně a na chvíli přestalo platit, že vše máme pod 

kontrolou, že vše můžeme, se vším si poradíme, nejsme zranitelní, jsme páni tvorstva. 

Chodíme do práce a k volbám, v neděli do kostela, takže vše musí být v pořádku.  

 

 

 

 

 

 

 



Dovoluje si člověk moc? 

Pokud připustíme fakt stvoření a řád, který Stvořitel dal, tak určitě ano. Morální zásady a 

pravdomluvnost už se od vůdců národů nečeká.  Člověk se pustil do změn genetické informace, 

nejen u virů.  „Přerušuje“ těhotenství a vymýšlí další a další „pohlaví“.  O zdevastované planetě 

se sice mluví, ale ničivý byznys jede dál. Jen je třeba počítat s vícenáklady na zakrývací 

kampaně nebo si nasadil zelený kabát.  Někdo má deset koupelen, deset aut a jachtu a zkouší 

exotická jídla, jiný umírá hlady. Oběžná dráha Země je plná byznysových a špionážních družic, 

které si začínají navzájem překážet. Gagarin tam byl první a ujistil nás – Bůh tam není! 

 

 

 

 

Kde je Bůh? 

A jak se na to všechno utrpení a nespravedlnost může dívat? A pokud je dobrý, proč to 

dopouští, proč nezasáhne?  V souvislosti s nedávnými Velikonocemi jsou pro nás tyto obranné 

otázky opět zbytečné, opakovaně zodpovězené. Chceme Boha opravdu potkat? Tak si 

přečtěme tu reportáž z Golgoty v některém evangeliu, jděme mezi ty hladové a všelijak trpící 

a rozdělme se s nimi o to, co víme a máme.  Pokud jsme si jen trochu pročistili mysl a srdce, 

nemůžeme se minout. 

 

 



 

Co tedy máme dělat v církvi? 

Začnu „neduchovně“.   Především používat zdravý rozum, vyjít ze svých stereotypů, bublin, 

přežitých zvyků. To zní jako fráze, tak je asi potřeba být konkrétnější: 

 Výborná ochrana před Covidem19 byla a je pracovat na čerstvém vzduchu a slunci, 

ideálně na zahradě při pěstování nekontaminovaných potravin. Jíst méně a kvalitně 

s důrazem na vitamíny, dostatečně spát, držet si zdravou váhu, mít dostatek pohybu. 

Naše imunita je pak posílena, resp. není ničena a drtivou většinu z nás ochrání i od 

mnoha jiných nemocí. Opravdu je to tak jednoduché, to nevymyslel prezident 

Lukašenko, tvrdí to mnoho věrohodných lékařů. 

 

 Nenechat se manipulovat do všelijakých náhradních řešení, nepřijímat je za normální 

a paušálně potřebná. Roušky při procházce lesem a zavřené hranice se státy, které jsou 

na tom stejně jako my,  nás opravdu neochrání.  Dávejme si pozor, kdo mluví o 

nezodpovědnosti k druhým a otrocké dodržování všelijak vymáhá.  Ve skutečnosti je 

to útok právě na osobní zodpovědnost. Zdravý rozum je třeba si udržet i pro souboj s 

vydíráním a testováním slepé poslušnosti.         

                                                                                         

 Kriticky myslet, nevěřit všemu co pořád dokola říkají v televizi, nepodléhat 

katastrofickým zprávám. Stres a strach snižuje imunitu až o 70%, to je jedna z 

informací, které mám chuť věřit. A neposlouchat moc „zachránce“, kteří se pak vždy 

objeví.  Zde se už náš zdravý rozum potkává nutně s emocemi a vírou. Pravda 

osvobozuje. Láska zahání strach. To se všelijak učíme už od nedělní školy. Je čas to 

předvést v praktickém životě. Prodavačka v potravinách je pro mě vzor. Rodič, který 

pobírá ošetřovné na hlídání třináctiletého dítěte, které by mohlo jít do školy? Ten 

určitě ne. Dluh, který vrší, platí ta prodavačka a brzy to bude i to dítě. 

 

 Poslouchat dál dobrá kázání, zvláště vyučování, která jsou k dispozici na internetu, 

napříč denominacemi. Ale nezapomenout, že církev tu není od toho, aby pouze sdílela 

informace a zazpívala si. Bohoslužba bez oběti je spíš setkání v zájmovém klubu.  Bez 

společného stolu s Večeří Páně a bez vztahů u něj asi taky o církvi nelze mluvit.  Pokud 

nám společenství nechybělo, je s ním něco v nepořádku. To znamená, že je něco 

v nepořádku s námi.  Ale Boží zaslíbení o církvi v pořádku jsou a stále platí, takže má 

smysl se zase sejít a hledat u Něj obnovu. 

 

Osobně přemýšlím hlavně nad tím setkáním s Kristem, o kterém nevíme a které se stalo. 

Které bude nakonec nejdůležitější při skutečném Božím soudu, jak to popisuje náš úvodní 

text z bible.   

A také o mnoha zbožných slovech, pózách i činech, jejichž aktéry Bůh vůbec nepozná.  

Mám naději, že když nám ve svém Slovu tajemství setkání odhalil, pomůže nám ho i prožít.  



 

 

 

 

 


