
A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“ A hle, kůň 

sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána 

moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. (Zjevení 6,7-8) 

V Praze dne 20. ledna 2021 

Milé sestry a bratři, 

člověk důvěřující Bohu spolu s žalmistou nadějně vyznává: „Ty jsi můj Bůh, moje 

budoucnost je ve tvých rukou.“ A proto se dál modlí: „Vysvoboď mě.“ Více se dočteme 

v Davidově 31. žalmu. 

Co znamená, že je naše budoucnost v rukou Božích, to se dočítáme v knize Zjevení, která 

byla napsána nikoli proto, aby lidi děsila, ale povzbudila je uprostřed soužení. A to velmi 

reálného utrpení v podobě válek, hladu, moru a všelijakých šelem. Nás v současné době 

nejvíce oslovuje morové řádění, které s dalšími pohromami způsobuje smrt velikému 

množství světové populace, skutečnost, které lidstvo čelilo a čelí odnepaměti.   

Spolu s Beránkem, tím ukřižovaným a vzkříšeným máme ale odvahu podívat se do tváře 

i smrti. Ten, který je Alfou i Omegou, postupně rozlamuje jednu pečeť dějin lidstva za 

druhou, dodejme těch minulých i budoucích, a my s ním listujeme náročnými kapitolami 

lidských osudů, které se i nás týkají, protože tam někde mezi nimi se nacházíme i my.  

Po rozlomení čtvrté pečetě přijíždí na scénu plavý kůň, který mimo jiné inspiroval i Agathu 

Christie, a přináší na zem zkázu. Má sinavou barvu, resp. zelenou, jeho vzezření je mrtvolné, 

nese rozklad, hnilobu a plíseň. Jako se to stalo např. v roce 1346, kdy si epidemie moru 

vyžádala 30 až 40 % evropské populace, což se odhaduje na zhruba 28 milionů lidí. Je to tak 

obrovské číslo, že nás už téměř nevyděsí. Pokud si ovšem za ním nepředstavíme osud a příběh 

jednoho jediného člověka, který podlehl morové ráně a byl oplakáván svou rodinou, která se 

při vší té hrůze děsila, že i na další její členy zhouba dolehne – a často dolehla.  

Mor je synonymem pro všechny nakažlivé nemoci kosící lidstvo, jako jsou malárie, cholera, 

tyfus, dětská obrna, malomocenství, AIDS a nyní koronavirus nesoucí název SARS-CoV-2 

způsobující onemocnění covid-19. Lidé se těmto nemocem brání, seč mohou, proto minulý 

týden odjeli do Číny vědci ze Světové zdravotnické organizace, aby zkoumali původ 

koronaviru, jeho přenos na člověka a šíření, neboť s touto nákazou ve světě zemřely již 

zhruba 2 miliony lidí. Jiní vědci pak řeší problematiku, jak této nákaze čelit, neboť viry mají 

naneštěstí stejný genetický kód jako člověk. To je důvod, proč se dokážou vnutit do lidských 

buněk a napadené buňky pak vyrábějí virové proteiny podle instrukcí virové nukleové 

kyseliny. Tak je to mimo jiné zajímavé a také nadějné, i když bychom byli raději, kdyby viry 

mluvily jinou genetickou řečí než my. Alespoň se s nimi můžeme nějak domluvit, třeba 

prostřednictvím vhodné vakcíny, kterou můžeme přijímat jako dar Boží podobně jako i jiné 

léky či jiné látky stimulující náš imunitní systém.  

Proto, milé sestry a bratři, se nebojme, zápasme i s nemocí, jak jen dokážeme, a znovu se 

v důvěře obracejme k Bohu, který má svět pod kontrolou. Třeba i tak, jak čteme v knize 

Zjevení, neboť na tři čtvrtiny lidstva zhouba nedolehne. Zlo na světě totiž není autonomní. 

To je také důvodem, proč zakončíme dnešní pastýřský list stejně, jako je ukončen 31. žalm: 

Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!    

Pán s vámi, váš 

Bronislav Matulík 


