
V Praze dne 22. dubna 2020 

Neujímá se přece andělů, ale ‚ujímá se potomků Abrahamových‘. Proto musel být ve všem jako jeho 

bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě, a mohl tak smířit hříchy lidu. 

Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. (Žd 2,16-18)  

Milé sestry a bratři, 

pomalu se blíží doba uvolňování nouzového stavu, nastává postupné otevírání obchodů, návrat do škol, 

továren a podniků, otevírání kostelů i hranic. Samozřejmě pokud covid-19 neudeří s ještě větší silou 

než na začátku. Nicméně máme naději na návrat k normálnímu způsobu života, třebaže nikdo zatím 

netuší, jak moc se všechno změní, i když je jisté, že mnohé bude jinak.   

Po uvolnění restriktivních opatření se zřejmě nikdy nedovíme, kolik bylo zachráněno životů díky 

omezení styku s virovou nemocí. Ukáže se však, jak moc jsme vůči ní imunní. Neboť síla organismu 

a síla člověka vyjde na světlo teprve tehdy, když je vystaven zkoušce.   

Přišla mi včera nevyžádaná pošta s nabídkou Immuno Activátoru. Jistě dobrá věc, když jsou na etiketě 

zázvor s borůvkami. Jako jsou nepochybně skvělé Echinaceové kapky, zvýšené dávkování vitaminem C 

z citrónu nebo ze zelí, a taky se doporučuje pohyb, hodně spánku a otužování, zkrátka zdravý životní styl. 

To vše podporuje imunitu, ale především naši imunitu aktivuje nemoc sama. Vím to z vlastní zkušenosti, 

protože když jsem se v 35 letech setkal natěsno s neštovicemi, které jsem dosud neměl, a bylo jasné, že 

onemocním, měl jsem alespoň 10 dnů na přípravu. Dostal jsem je, jako před tím v 16 letech spalničky, 

mimochodem je to jedna z nejnakažlivějších nemocí. Mé tělo se s oběma nemocemi utkalo, chvíli se cítilo 

poraženo, ale od té doby se už ani jedné ze zmíněných chorob nebojím, mám imunitu.  

V duchovním životě i ve výchově dětí to platí úplně stejně. Úzkostlivé ochranitelství přináší špatné 

ovoce. Znám věřící matku, která své děti totálně izolovala od hříšného světa, výsledkem ale bylo, že 

obě děti propadly zlému v děsivé podobě a o křesťanství nemají naprosto žádný zájem. Však také 

Benedikt Vladimír Holota velmi přesně píše ve svých Zápiscích (ne)zkušeného faráře, že žádná ctnost 

není ctností, dokud nebyla pokušením vyzkoušena. 

To nám dává vysvětlení toho, proč Pán Bůh postavil do Rajské zahrady strom poznání dobrého 

a zlého a proč lidem zakázal jeho ovoce jíst. Zkrátka nebeský Otec věděl a ví dodnes, že člověk musí 

být vystaven pokušením, aby se stal v životně odolný. Jako to vědí i pediatři, když povzbuzují 

vyděšené rodiče, jejichž děti blouzní v horečkách, aby se nebáli, protože až když děti prodělají 

doslova stovky nemocí, teprve tehdy začne jejich imunitní systém účinně fungovat.  

Ale vrátíme-li se ještě k zakázanému ovoci, Pán Bůh lidi od něho neizoloval a dodnes neizoluje, je 

na dotek. Kdo ho neochutná, prokázal dostatek sil a imunity zvládnout styk s pokušením a nemocí 

zvanou hřích. Kdo ho však ochutnal, nemusí zoufat. Sice vážně onemocněl, ale je zde Lékař, který 

sám také prošel zkouškou utrpení a je schopen nám pomoci. Vždyť se neujímá nebeských andělů, ale 

nás slabých věřících. A zdá se, že velmi často nám křesťanům nepomůže nic tak, jako když 

onemocníme, resp. utkáme se s pokušením, kterému jsme na čas podlehli a nyní hledáme pomoc. 

Protože kdo nikdy nebyl nemocný, nemůže nemocným rozumět, a kdo nikdy vážně nezhřešil, nemůže 

rozumět ani pomoci velkým hříšníkům. Jen je ale dobré si s nemocí ani hříchem nezahrávat, protože, 

jak víme, pro Adama s Evou bylo zakázané ovoce nestravitelné.  

Proto se nebojme ani uvolňování nouzových opatření a žijme rozumně. Dokud se ale nebudeme moci 

osobně setkávat, můžeme třeba využít na internetu program k vytváření online modlitebních 

a přátelských skupinek, zde si k tomu můžete najít adresu: https://meet.jit.si/. Stačí, když si jen 

napíšete název meetingu a pozvete své přátele, bratry a sestry. 

Pán Bůh s Vámi 

Bronislav Matulík 

https://meet.jit.si/

