
Zamyšlení nad izolací v důsledku onemocnění COVID-19 
 
 

Výrazy izolace či uzavření slýcháme poslední dobou často. Lidská svoboda je kvůli pandemii 
COVID-19 omezena. Svět je bezmocný. Většina lidí je vystrašená, někteří panikaří. Mnozí jsou 
paralyzováni duchovně, psychicky, finančně i sociálně. Je nezbytné dodržovat nařízení státních  
i církevních autorit. Svět už takové náročné výzvy zažil a věřící vždy nad každou pohromou zvítězili 
vírou v Pána Ježíše Krista. Nikoho z nastalé situace neobviňujme (ani Boha), a nelitujme se. Berme 
tuto situaci jako pozvání k tomu, abychom povstali a vztáhli ruce ke Stvořiteli. On nám říká: “Buďte 
silní a stateční, nebojte se a nechvějte se před nimi, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nevzdá 
se tě a neopustí tě!” (Deuteronomium 31,6) 
 
Můžeme spoléhat jenom na Boha 

V Bibli najdeme odpověď na všechny problémy. Pro snazší pochopení uvedu dva příklady. Za prvé 
hrozná prohra Izraele s Pelištejci, jak o tom čteme v 1. knize Samuelově, kapitole 4. Po první 
porážce přinesli Izraelité Archu úmluvy ze Šíla, ale Pelištejci ji uloupili. V celé té válce s Pelištejci 
přišlo o život na 34 tisíc Izraelitů. Za druhé chrám v Jeruzalémě, který byl chloubou a nadějí Izraele, 
a který v roce 70 našeho letopočtu během dobytí Jeruzaléma zničili. 
 
Co z toho vyplývá? Že ani Archa úmluvy, ani Jeruzalémský chrám nebyli pro vyvolený lid trvalou 
oporou, pouze víra. Ani Archa, ani chrám nebyly Bohem, nýbrž hlavním znamením Boží 
přítomnosti. Ale Izrael je využíval sobecky, pro své osobní záměry, jak o tom čteme v 1. knize 
Samuelově 2,12: Synové Élího byli ničemníci, neznali se k Hospodinu. Élí byl velekněz a jeho děti 
manipulovali Pánem, lidmi i obětními praktikami. Žili bezbožný život, a když přišla nečekaně krize 
a nebezpečí, obrátili se k Pánu a čekali okamžitou pomoc! Nejsou na tom dnes mnozí lidé podobně? 
A co my? Nepoužíváme Boží slovo a církevní praktiky sobecky? 
 
Jedna věc je jistá: tady na zemi nemůžeme spoléhat na nic než na Boha samotného. Různé sociální 
a bezpečnostní systémy mohou selhat a pak zbývá buď zoufalství, nebo víra, hluboké zoufalství 
nebo heroická víra. Naší záchranou není Archa úmluvy, ale Bůh, který v ní přebývá! Stejně tak nás 
nezachrání sociální systémy, nýbrž Bůh, který skrze ně působí. Pravé bezpečí a jistotu vnáší  
do našeho života a do naší společnosti pouze ryzí víra v Pána Ježíše. Současná situace nám dává 
příležitost činit pokání a vrátit se k Bohu. Jsme v procesu návratu k Němu s lítostí a vírou. Když lid 
Izraele neposlechl, řekl Bůh Mojžíšovi: “Vystup do země oplývající mlékem a medem. Já však 
nepůjdu uprostřed vás, abych vás nezničil na cestě, neboť jste tvrdošíjný lid.” (Exodus 33,3)  
A Mojžíš řekl Bohu: “Kdybys nešel ty sám, pak nás odtud nevyváděj!” (Exodus 33,15). Jak dál 
čteme, Bůh svému lidu odpouští hříchy a jde s ním. Jak mocná je Mojžíšova přímluvná modlitba! 
Představte si, co by se stalo s našimi systémy i s námi, kdyby Bůh nešel s námi? Pane Ježíši, 
potřebujeme, abys šel s námi a neopouštěl nás ani na vteřinu! Ó Pane, bez Tebe nejsme nic. 
Současná situace je pro nás otazníkem. 
 
Síla kněžské modlitby 

Další těžkostí je pro mnohé křesťany absence církevních aktivit. Ujišťuji vás, že vás vaši kněží 
zahrnují do svých modliteb a požehnání. Každý den je na světě slaveno 450 tisíc mší svatých a vy 
jste v nich zahrnuti. Když řekl Bůh Mojžíšovi v Exodu 33,3: “Vystup do země oplývající mlékem  



a medem. Já však nepůjdu uprostřed vás, abych vás nezničil na cestě, neboť jste tvrdošíjný lid.” 
Tehdy Mojžíš odvětil: “Kdybys nešel ty sám, pak nás odtud nevyváděj!” (Ex 33,15) Každý kněz se 
přimlouvá za lid Boží v jeho štěstí i neštěstí. A Bůh slyší jeho modlitby a odpovídá na ně, jak to 
vidíme v celé Bibli.  
 
V knize Exodus 28,12 – 17 jsem si všiml jedné zajímavé věci o velekněžském náprsníku. Náprsník 
byl nejspíš nejnápadnější kněžský oděv, který nosil velekněz. Ve zlatém osazení do něj bylo 
zasazeno dvanáct drahokamů se jmény dvanácti kmenů Izraele. To mělo veleknězi připomínat, že 
jako prostředník a přímluvce reprezentuje před Pánem všechny lidi (Exodus 28,29; 39,7). Stejně 
tak – jakmile se kněz oblékne do bohoslužebných rouch - nese každodenně svůj lid při mši svaté  
v srdci a obětuje jeho úmysly Pánu. Já to činím při každé mši svaté. Kněží by si také měli být 
vědomi své role ve společnosti. Kněžský náprsník nám mnohé napoví. Každopádně v této době 
izolace nepřicházíte o požehnání a milosti mše svaté. 
 
Prorok Jóel říká kněžím Izraele v domě pohrom a sucha: “Kněží, opásejte se k naříkání, kvílejte, 
sluhové oltáře, vejděte, nocujte v žíněných suknicích, sluhové mého Boha, neboť dům vašeho 
Boha je zbaven obětních darů a úliteb.” (Jóel 1,13) A “Ať mezi chrámovou předsíní  
a oltářem pláčou kněží, sluhové Hospodinovi, ať prosí: „Ušetři, Hospodine, svůj lid, 
nevydávej své dědictví potupě, ať nad nimi nevládnou pronárody. Proč se má mezi národy 
říkat: ‚Kde je jejich Bůh?‘“ (Jóel 2,17) Skoro stejnou krizi vidíme v knize Numeri. Kvůli vzpouře 
Kóracha, Dátana a Abírama proti Mojžíšovi a Áronovi přišla na lid Izraele pohroma. Mojžíš řekl 
Áronovi: „Vezmi kadidelnici, dej do ní oheň z oltáře a vlož kadidlo a rychle jdi do 
společenství. Vykonej za ně smírčí obřad, neboť vyšel hněv od Hospodina. Pohroma začala.“ 
(Numeri 17,11) Áron se postavil mezi mrtvé a živé a pohroma se zastavila. (Numeri 17,13). 
Kněz vyplňuje onen prázdný prostor! On stojí mezi mrtvými (svět) a živými (Bůh). Často ho 
nazýváme přímluvcem, který se modlí a přimlouvá za svůj lid. V Numeri 17,13 vidíme, že v tomto 
prostoru, v této proluce mezi mrtvými a živými stojí Áron. V obou výše uvedených úryvcích stojí 
kněží mezi oltářem a lidmi, mezi lidmi a Bohem. Bůh vyslyšel jejich modlitby a přijal oběti kadidla 
a vysvobodil svůj lid z nebezpečí. Tady vidíme, jak je důležité pokání a půst.  
 
Síla znamení kříže při modlitě 

Při modlitbě se máme žehnat znamením kříže. Znamením kříže se nežehnáme jen na začátku 
modlitby. Ono samo je silnou modlitbou, která k nám přitahuje mnohá požehnání. Znamením kříže 
se dovoláváme Boží přítomnosti a zveme Boha, aby nám požehnal, aby nám pomohl a chránil nás 
před vším nebezpečím. Sv. Jan Zlatoústý o znamení kříže řekl: “Nikdy neodcházejte z domu, aniž 
byste se přežehnali křížem. Znamení kříže vám bude holí, zbraní a nedobytnou tvrzí. Žádný člověk, 
ani žádný démon si na vás nedovolí zaútočit, když uvidí, že máte na sobě takovou mocnou zbroj. 
Toto znamení vám má připomenout, že jste bojovníci, kteří jsou připraveni utkat se s démony, 
připraveni bojovat, aby získali korunu spravedlnosti. Což nevíte, co učinil kříž? Porazil smrt, zničil 
hřích, vyprázdnil peklo, svrhl s trůnu satana a obnovil vesmír. Ještě pochybujete o jeho síle?”  
 
V Bibli se dozvídáme o síle znamení kříže v knize Ezechiel a Zjevení: A poručil mu: „Projdi 
středem města, středem Jeruzaléma, a označ znamením na čele muže, kteří vzdychají a sténají nad 
všemi ohavnostmi, které se v něm páchají.“ A slyšel jsem, jak ostatním poručil: „Procházejte 
městem za ním a bijte bez lítosti a bez soucitu. Starce, mladíka, pannu, děti i ženy zabíjejte, šiřte 



zkázu. Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!“ I začali 
od starších, kteří byli před domem (Ezechiel 9,4 – 6). Anděl jim řekl: „Neškoďte zemi, moři ani 
stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“ (Zjevení 7,3) Znamení 
kříže má moc chránit nás před každým ublížením, pohromou a nebezpečím. Když činíme znamení 
kříže, znovuobjevujeme ohromnou sílu skrytou ve Svatém kříži Ježíše Krista.  
 
Ve víře můžeme proměnit tuto situaci odloučení a izolace v situaci apoštolů v horní místnosti. 
Můžeme se modlit, zažít Vzkříšeného Krista a úplně obnovit svůj život. 
 
Závěr  

Neztrácejme naději a víru v Pána Ježíše a v sebe, nýbrž obnovme svou víru pokáním, postem  
a modlitbami. Kněží a věřící postupují společně vpřed ve chvále Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš má 
Davidův klíč a má veškerou moc nad nebem a zemí.”… Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který 
má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. (Zjevení 
3,7). 
 

Přeji vám všem požehnané Velikonoce! 

 
P. Anthony Saji VC 


