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Biblické texty:  
Jób 1, 13-22:  Nastal pak den, kdy Jóbovi synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého 
prvorozeného bratra. Tu přišel k Jóbovi posel a řekl: „Právě orali s dobytkem a při něm se popásaly 
oslice. Vtom přitrhli Šebovci, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti 
to .“ Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Z nebe spadl Boží oheň, zachvátil ovce a čeleď pozřel. 
Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Kaldejci rozdělení 
do tří houfů napadli velbloudy, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji 
ti to .“ Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v domě 
svého prvorozeného bratra. Vtom se zvedl od pouště silný vítr a opřel se ze všech čtyř stran do 
domu. Ten se na mladé lidi zřítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ Tu Jób povstal, 
roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se a pravil: „Z života své matky jsem 
vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“ 
Při tom všem se Jób nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. 
 
Skutky apoštolů 17,22-31:  Pavel se postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: 
„Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy 
a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: ‚Neznámému bohu‘. Koho takto uctíváte, a ještě 
neznáte, toho vám zvěstuji: Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a 
nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; 
vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka 
všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh 
to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej 
nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. ‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to říkají i 
někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme jeho děti.‘ Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že 
božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a 
důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať 
jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude 
spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když 
jej vzkřísil z mrtvých.“ 
 
Jan 14, 15-21:  Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá 
jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž 
ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu 
k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy 
budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má 
přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu 
milovat a dám se mu poznat.“ 
 

 
Přibližují se svátky svatodušní, v tomto týdnu pak oslavení Páně, které je vyjádřeno jeho vstoupením 
do/na nebe a fyzickým vzdálením od jeho učedníků. My si přivykáme na koronavirovou dobu, někdo 
nijak zvlášť není ovlivněn, někdo si už přeje, aby vše běželo ve starých kolejích, protože jen ve 
strachu z onemocnění přežívá, někdo zápasí s existenčními obtížemi, někdo byl zasažen ztrátou 
někoho z blízkých, někdo onemocněním prošel a patří mezi tisíce uzdravených. Bez ohledu ke které 
skupině patříme, by bylo rozumné si uvědomit, že některé z našich jistot vzaly za své. Mohu či 
dokonce mám žít nadále bez nich? Nebo usilovat o jejich navrácení? Přemýšlíme o životních 
hodnotách a mělo by to tak již zůstat. Rozvažovat nad životem, jeho hodnotami obecně i v osobní 



rovině, tedy jak se to dotýká mě. Náš naplánovaný život, o kterém jsme uvažovali jako o něčem, co 
máme ve svých rukou a někdo dokonce velmi pevně, se hroutí. Jak se zachováme?  
 
V prvním čtení jsme četli o pohromách, které postihly Jóba. Byly to zlé časy pro Jóba a ani po nich 
nenastala nijak dobrá doba. Žít s tím, že jsem tolik ztratil, navíc se mu zhoršilo zdraví a trpěl 
bolestmi.  
Bolest, neštěstí a utrpení mohou pramenit ze dvou různých zdrojů. Je tu utrpení, které je důsledkem 
přírodních katastrof a nemocí, za které lidé nenesou přímou odpovědnost: zemětřesení, tsunami, 
rakovina, koronavirus. (Fyzické zlo.) 
Pak existuje utrpení a bolest, za které lidé nesou přímou odpovědnost: za skutky nenávisti, za teror, 
násilí, zneužití, vraždy. (Morální zlo.) 
Morální zlo a fyzické zlo je často provázáno. Z jednoho může vzejít druhé. Např. Hamižné komerční 
kácení lesů může způsobit rozšiřování pouště, které následně může způsobit podvýživu a hlad. 
V případě koronaviru se zdá, že jde o fyzické zlo, přičemž morální zlo číhá opodál v podobě sobecké 
nákupní horečky a vytváření si neúměrných zásob.  
Naše reakce bude záviset do značné míry na tom, jak na věc nahlížíme. Jinak se koronavirus jeví 
starší nakažené ženě, která bojuje o život na JIP. Úplně jinak se jeví lékaři, který ji léčí, nebo členům 
rodiny, kteří ji nemohou navštívit. Jinak duchovnímu, který se za ni modlí, a tak se jí snaží pomoci. 
Mnohé z nás také znepokojuje obava, jestli tuto nemoc náhodou nemáme, čímž bychom mohli další 
lidi nakazit, nebo jsme je už nakazili. 
 
Kéž bychom dokázali nahlížet a jednat jako Jób. Měl se výborně, celá jeho rodina také žila 
v blahobytu, ale to nebyl jeho ústřední plán a životní cíl. Jeho ústřední plán byl – držet se Hospodina 
za všech okolností, a ten se mu nezhroutil navzdory všem katastrofám.  Ani v nejkrušnějších chvílích 
nerezignoval, protože stále s Hospodinem mluvil, hledal u něj odpovědi na svou situaci, lidově jen 
nepřežíval a nečekal na lepší časy, nebo na smrt. Věřil, že pokud zemře, i ve smrti bude 
s Hospodinem. 
Velikonoční zvěst Ježíšova vzkříšení, jeho zjevování se učedníkům a zaslíbení Ducha Přímluvce a 
Ducha pravdy potom, co odešel k Bohu Otci, je utvrzením, že Jób šel správnou cestou. Jób a Pán Ježíš 
nás ve víře utvrzují a posilují.   
 
 
  

 
 

Ž 66,8-9.20:  Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu. Zachoval nás při 
životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své 
milosrdenství mi neodepřel. 
 
 
  
 
 
 


