
V Praze dne 13. května 2020 

Málo kvasu celé těsto prokvasí. (Gl 5,9)  

Milé sestry a bratři,  

v praxi jsme si nyní opět ověřili skutečnost, že stačí jen velmi málo a svět se změní. Potvrdili 

jsme si pravdivost slov Ježíše Krista i apoštola Pavla o malém množství kvasu, který má velkou 

moc prokvasit všechno, co s ním přijde do styku. Přičemž vykladači Písma vědí, že kvas je 

v Bibli především synonymem rozpínavého zla, schopného devastujícím způsobem nakazit celé 

okolí. Stačí skutečně jen málo, trocha kvasu, maličká bakterie či ještě menší vir…  

Svět zareagoval na šířící se covid-19 pozdě, ale radikálně. Všichni jsme to pocítili na vlastní 

kůži. Díky energickým krokům i naší vlády se podařilo šíření nákazy omezit či dokonce 

zastavit. Přesto však vyhráno nemáme. Naděje se vkládá především do vakcíny, která by 

pomohla vytvořit společnou imunitu proti tomuto onemocnění. Očekává se totiž, že nový 

koronavirus už nikdy nezmizí (jako hřích), bude tu s námi latentně stále přítomen a bude mít 

tendence se vracet, nejpozději už letos na podzim.   

Ježíš ve svém podobenství překvapivě přirovnal nebeské království ke kvasu, tedy k silné 

a nebezpečné nákaze, která se šíří a má moc infikovat všechny, s kým přijde do styku. Jenomže 

už je to 2000 let, co Ježíš přinesl z nebe křesťanský „koronavirus“ a lidstvo včetně církve si už 

na něj postupně vytvořilo protilátky. Zvyklo si na jeho přítomnost, naučilo se s evangeliem 

vedle sebe i v sobě žít, aniž by mu evangelium jakkoliv ublížilo. Kdysi po pádu římské říše 

vznikla Evropa na židokřesťanských kořenech, dnes už ale o křesťanské Evropě téměř nelze 

hovořit.  

Známe to i z naší církve, jak další a další nastupující generace vychovávané ve sboru dostávají 

do sebe vakcínu víry, jakousi malou dávku křesťanství, a tou jsou nadosmrti imunizováni od 

„smrtící nákazy“ víry v Krista. Takže skutečné následování Ježíše, radikálně měnící všechno, 

působící smrt starého člověka, ovlivňující myšlení, styl života i nasměrování, se stává utopií. 

Křesťanství znamenající cestu kříže, a zároveň působící nákazu kolem, takže noví a noví lidé 

prožijí znovuzrození a plnost Ducha svatého, bývá už jen vzpomínkou. Kdysi dávno něco 

takového tady bylo, když křesťanství ve světě řádilo jako smrtící virus, ale dnes?  

Proto je nyní třeba, aby křesťanství zmutovalo, aby se v nás jednotlivcích, ve sborech a církvích 

začalo chovat jinak, nově, nezvykle, aby nenaráželo na společenskou imunitu. Abychom byli 

všichni nově a beznadějně nakaženi Ježíšem, jeho slovy, myšlením a činy. Abychom byli nově 

naplnění svatým Duchem a křesťanství pro nás nebylo jen součástí rodinné tradice a životní 

kultury, ale něčím jako je smrtící virus, který zasáhne každého.  

Nastává doba, kdy se co nevidět začneme vracet do církevních lavic. Kéž by Pán Bůh dal, 

abychom se vrátili bez imunity na Boží slovo, otevření a připravení nechat se nakazit Kristem. 

Za to se usilovně a vroucně modleme. Vrátíme se k sobě navzájem během měsíce. 

Kromě modliteb za návrat, duchovní obnovu a novou odhodlanost radikálně následovat Ježíše, 

vás prosím, abyste různým způsobem, např. e-mailem (soukenicka@cb.cz) či telefonem 

(724 285 687) dali vědět, kdy se chystáte k návratu, abychom věděli, zda máme připravovat 

v Soukenické jedny nebo dvoje nedělní bohoslužby.  

Těším se na vás a na naše obnovené křesťanství!    

Bronislav Matulík 


