pošlu-li na svůj lid mor, a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se
od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim
jejich hřích a uzdravím jejich zemi“ (Druhá Paralipomenon
8,13-17, Bible).

bezpečné místo k úkrytu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj
Bůh, v nějž pevně doufám“ (Žalm 91,2).

Zde nám Bůh říká, že On je – a zůstává – tím, který je za vším,
co se děje. On je ten, který zadržuje déšť, který dopouští
plošné lesní požáry a tsunami a který posílá nákazu (např.
mor, koronavirus). Koronavirus má tedy s Bohem přece jen
něco společného!

Protože Bůh nám dal svobodnou vůli, jsme schopni konat
skutky různého druhu, které mohou být dobré, ale také zlé.
Někteří diktátoři a králové tak zejména válkami, které rozpoutali, způsobili na tomto světě nepředstavitelné utrpení.

Všechna tato pozorování se můžeme pokusit vysvětlit
vědecky nebo lidským selháním anebo je prostě připsat
náhodě. Pak je to s námi podobné, jako kdyby chtěl někdo
období tři a půl roku bez deště za časů proroka Eliáše vysvětlit meteorologicky (Jakub 5,17-18, Bible).
Skrze proroka Amose 3,6 je vskutku drasticky řečeno:
„Stane-li se v městě něco zlého, zda nejedná Hospodin?“
Podobně čteme u Izajáše 45,5a+7: „Já jsem Hospodin, … já
vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já
Hospodin konám všechny tyto věci.“ Velice nás překvapuje,
že se Bůh představuje jako původce neštěstí, pohrom, nákaz
atp. Tento výrok vyvolává v prvním okamžiku naše zděšení.
Platí obojí: Bůh je původcem neštěstí nebo ho připouští (viz
bod 5.) – ve všech případech, ať už aktivně či pasivně, Bůh je
a zůstává svrchovaným vládcem nade všemi věcmi.

5. Na tomto světě je ještě další moc
Od doby, kdy je na tomto světě hřích, získal ďábel tak velký
vliv, že ho Ježíš označuje za „vládce tohoto světa“ (Jan 12,31;
14,30). Pavel ho dokonce jmenuje „Bohem tohoto světa“
(Druhý list Korintským 4,4). On je ten Zlý (List Efezským 6,16),
otec lži (Jan 8,44), není ale ani vševědoucí ani všemohoucí.
Je mu však ponechána určitá moc, aby sváděl, vedl falešným
směrem, zaséval hněv a nepřátelství nebo dokonce podněcoval k válkám. Z knihy Jób (1,12) se dozvídáme, že smí ale
působit pouze v Bohem vymezených hranicích. Ježíšovou
smrtí na kříži je poražen. Ježíš má moc nad ním a nad všemi
démony (Jan 14,30b; Lukáš 7,21). Je dobré vědět, že nás od
našeho Pána a Boha nemůže oddělit žádná moc, a že máme

• „Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy“ (Skutky apoštolů 3,19).
Ve svém traktátu „Covid-19. Musíme mít obavy?“ přirovnává
Manfred Röseler virus Covid-19 k jinému mnohem zákeřnějšímu
viru – a to je hřích. Tento virus nás přivede nejen k té tělesné, nýbrž
k věčné smrti (peklu). Také před touto katastrofou nás Bible předem varuje (Zjevení 21,8), takže nikoho překvapivě nepostihne.

6. Člověk jako původce

7. Jak k nám Bůh dnes mluví?
Bůh nečiní nic svévolně. U něho má všechno své odůvodnění, a on často své soudy ohlašuje dlouho předtím, aby nám
dal možnost k obrácení: „Panovník Hospodin nečiní nic, aniž
by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům“ (Amos
3,7). Tak to Bůh udělal např. před potopou (1. Mojžíšova 6,7)
nebo před zánikem Sodomy a Gomory (1. Mojžíšova 18).
V Listu Židům 1,1-2 je řečeno: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním
čase k nám mluvil ve svém Synu (Ježíši Kristu).“ Také dnes
k nám Bůh osobně mluví skrze svého Syna Ježíše Krista.
Pokud chceme porozumět koronavirové krizi, pak jsme odkazováni na Ježíše, neboť o něm čteme u Lukáše 24,45: „Tehdy
jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.“ Jsme tak odkazováni
na Písmo, které nám Ježíš otevírá skrze Ducha svatého.
Biblické usměrnění nás může ochránit před tím, abychom
sedli na lep všem těm samozvaným, falešným prorokům.
Po všech předchozích úvahách tak můžeme položit oprávněnou otázku, zda tato koronavirová pandemie přišla na tento
svět náhodou, anebo zda ji poslal Bůh? Vyloučit Boha by bylo
naprosto chybné řešení. Jsme zde konfrontováni s jeho jednáním na tomto světě, jeho účel ale nemůžeme jednoznačně
posoudit.

• Je Božím soudem nad světem, který se odvrací od Boha.
Bůh nás chce volat k obrácení (Zjevení Janovo 3,19b).
• Je Božím voláním, abychom hledali záchranu v Ježíši, a
nepropadli věčnému soudu (List Židům 6,27).
• Je znamením brzkého Ježíšova příchodu. On nám předpověděl, že jeho příchodu budou předcházet „bolesti“
(Matouš 24,8).
Na základě výše uvedených úvah můžeme uzavřít, že k vysvětlení pandemie můžeme použít všechny tyto čtyři body.

8. Jaké poselství nám Bůh posílá?
Jak se můžeme z této koronavirové krize poučit? Především
poznáváme svoji bezmocnost. Musíme připustit, že i přes
všechnu technickou vyspělost poznáváme své hranice.
Zjišťujeme také, že tato událost se týká celého světa. Žádná
země a žádná skupina osob není vyjmuta – týká se to křesťanů i ateistů, muslimů i hinduistů, týká se to mladých i starých, chudých i bohatých, týká se zdravých i těch, kteří už
byli nemocní, zkrátka: všech!
Protože Bůh mluví tak univerzálně ke každému z nás, vzniká
otázka: Existuje nějaké poselství, které je právě tak všeobecně
určeno každému obyvateli země? Na to nám dává Bible zcela
jednoznačnou a nezpochybnitelnou odpověď, jako např.:

Podle výše uvedených úvah se mi zdá, že ohledně pandemie
je možné odvodit čtyři odpovědi:

• „Což si libuji v smrti svévolníka? Je výrok Panovníka
Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest
a byl živ?“ (Ezechiel 18,23).

• Připomíná nám pomíjivost a zranitelnost celého stvoření
(Římanům 8,21-22). Bůh nás chce vést do pokory (Micheáš 6,8).

• „Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu“
(První list Timoteovi 2,4).

Protože Bůh je zosobněná láska (1. list Janův 4,16), chce nás
uzdravit – ať se jedná o kohokoli. Proti viru hříchu je k dispozici
lék v podobě Ježíšovy smrti a vzkříšení. To nejkratší zachraňující poselství zní: „Kdo věří v Syna (Božího),
má život věčný“ (Jan 3,36). Vyznejte Božímu
synu, Ježíši, všechny omyly svého života
– především způsob života bez NĚHO –
a poproste HO, aby vstoupil do Vašeho
života. Tak prožijete uzdravení a získali jste
nebe. Jak to můžete udělat zcela prakticky,
vysvětluji podrobně v textu „Jaká je cesta
k zachraňující víře“ na adrese:
https://wernergitt.de/jaka
Ředitel a profesor v.v.
Dr.-Ing. Werner Gitt
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tikřesťanské, je zřetelné na striktním odmítání kříže. V Koránu
jsou nevěřící – v pohledu islámu jsou jimi míněni křesťané,
židé a ateisté – označeni jako ta nejhorší stvoření, která stojí
níže než dobytek (Súra 8,57; Súra 98,6).

Co má koronavirus
společného s Bohem?
Nikdy předtím neposlala nějaká nemoc celý svět do kolen
jako tomu bylo na jaře 2020, kdy koronavirus téměř umrtvil veřejný život. Byla zavedena různá omezení, přerušeny
veřejné produkce, uzavřeny univerzity, školy a mateřské
školky. Dokonce i fotbalové zápasy se hrály před prázdnými tribunami.
Vysoce mobilní společnost, kdy kontinenty navzájem celosvětově spojovalo 130 000 letadel denně s 12 miliony cestujících,
se náhle dostala do klidového režimu. Byl to zářez tak hluboký,
že ho pocítil každý na celé zeměkouli. Tlak, kterému tak bylo
lidstvo náhle vystaveno, odsunul do pozadí dokonce i debatu
o klimatu.
Zbyněk Boldiš, český manažer z oblasti energetiky, se v Lidových
novinách ze dne 4. 6. 2020 vyjádřil takto: „Nikdo nemohl být
připraven na to, v jakém rozsahu pandemie zasáhne Evropu.
S ničím podobným nikdo neměl zkušenosti.“ To ukazuje celou
tu bezmocnost.
Koronavirová krize způsobila ve všech zemích netušenou hospodářskou a finanční krizi, jejíž rozsah se zatím vůbec nedá odhadnout. V České republice se počítá se státní finanční pomocí
v objemu kolem 1 bilionu korun, schodek státního rozpočtu pro
rok 2020 se odhaduje na 400 až 500 miliard korun. V Německu
se jedná o pomoc ve výši kolem 1,2 bilionu eur, vůbec nejvyšší

v celých dějinách Německa. To je trojnásobek toho, co Spolková
republika normálně vydá za celý rok, a znamená to splátky pět
miliard eur ročně počínaje rokem 2023. Dluhy vyvolané koronavirem tak budou splaceny až v roce 2043.
Pro tuto pandemii hledáme vysvětlení. Kdo nám ho dá?

Církve nám nedávají žádnou odpověď
Historik prof. Michael Wolffsohn si v novinách „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ ze dne 20. 4. 2020 postěžoval na mlčení
církve: „Ze strany vedoucích duchovních jsem žel nezaznamenal žádnou teologicky hodnotnou interpretaci této pandemie.“
V novinách „Welt am Sonntag“ byl článek s tímto titulkem:
„Stane se koronavirová krize momentem probuzení církve?“
V článku se píše: „Zdrženlivost církve působí v době, kdy se
lidé více než jindy ptají po orientaci, podivně. V mírovém hnutí,
v diskusi o zbrojení, v odporu proti jádru, v boji za solidaritu
se Třetím světem a proti opatření Hartz IV byly v Německu
církve… vždy zcela vpředu. Od bývalé biskupky a předsedkyně
Evangelické církve v Německu, Margot Käßmann, jsme mohli
po celá léta slyšet ke každému tématu stanovisko či dokonce
poučení. Často i nevyžádané. Teď je ale skoupá na slovo.“ [citováno v ideaSpektrum 16.2020, str. 11]
Takže se obrátíme na Bibli – nebo jinak řečeno: Co nám k
tomu všemu říká Bůh ve svém Slově?

1. Žijeme v porušeném světě
Žijeme ve světě, ve kterém pro náš život platí 100procentní
úmrtnost. Všechno je zde poddáno zániku. V tomto stvořitel-

ském díle je známo asi 20 milionů různých jedů. Hadí jedy
mají chemii tak složitou, že ani ti nejlepší chemici nedokáží
tyto chemické sloučeniny syntetizovat. Kdo chce tento svět
se všemi těmi špatnými věcmi vykládat, a přitom ignoruje
pád do hříchu na začátku lidských dějin, se dostane ke špatným závěrům. Všechny naše pokusy o vybudování pozemského ráje vždy selhaly. Důvodem je hřích s jeho zákonem:
„Mzdou hříchu je smrt“ (Římanům 6,23). Proto je na tomto
světě tolik válek, tolik nenávisti a také smrt. Právě toho jsme
si v tomto čase koronaviru znovu plně vědomi.

2. Podle názoru většiny
nemá Bůh s koronavirem nic společného
V dnešní době se stalo zvykem, že se káže pouze jednostranně
o Boží lásce; Boží soudy jsou většinou potlačovány. Bible nám
ale ukazuje, že Bůh stál například za potopou s miliony mrtvých, jakož i za zkázou Sodomy a Gomory nebo rozptýlením
izraelského lidu do celého světa. Nový zákon mluví o hrozných polnicích a nádobách hněvu (Zjevení Janovo 8-11; 16),
jaký dějiny světa dosud nepoznaly. I zde je původce uveden
(Zjevení Janovo 8,1; 16,1).
Můžeme Boha u této krize tak snadno odsunout stranou, jak
to dnes a denně dělají politici a představitelé církví? Jako
příklad takového způsobu myšlení uvedeme katolického
biskupa z Magdeburgu Gerharda Feigeho s jeho příspěvkem
v časopise „Christ und Welt“ („Křesťan a svět“), č. 17, ze dne
16. dubna 2020. Cituje „poslední společné prohlášení katolických, evangelických a ortodoxních církví Německa“, kde
je řečeno: „Nemoc není Božím trestem – ani pro jednotlivce,
ani pro celé společnosti, národy a kontinenty ani pro celé lid-

Boha, který má sečteny dokonce vlasy na naší hlavě (Matouš
10,30, Bible) a který zná jménem každou z 1025 hvězd (Žalm
147,4), při takové celosvětové události, jakou je pandemie
koronaviru, ignorujeme. Nebo to má znamenat, že bychom
zvráceným způsobem jako Nietzsche mohli Boha prohlásit za
mrtvého?

Kdo napomáhá k tomu, že islám patří k Německu, napomáhá
k tomu, že Německo patří islámu. Seznam chybného jednání
by se dal libovolně prodlužovat. Chováme se tak, jako by
Bůh vůbec neexistoval. Nebo jsme si vytvořili jen takového
milého pánaboha z pohádek – jak to vyjádřil poválečný básník Wolfgang Borchert – který už k ničemu není? Stali jsme se
bezbožnou zemí. Dejme tomu, že bychom na nějakém rušném náměstí nějakého velkého města udělali dotazníkovou
akci a ptali se kolemjdoucích: „Věříte v Ježíše Krista jako ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Pána, a obrátili jste se k němu
vědomě na základě osobního rozhodnutí?“ Kolik by jich
asi odpovědělo jednoznačným ANO? Zcela určitě bychom
zůstali pod „5procentní klauzulí“.

Není nic naléhavějšího než se obrátit k výpovědím Bible,
neboť jen odtud se můžeme dostat k přiměřenému hodnocení situace.

Měl by Bůh k tomu všemu mlčet? V dopise Galatským 6,7
čteme: „Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co
člověk zaseje, to také sklidí.“

stvo. Nemoci patří k naší lidské přirozenosti jako zranitelných
a křehkých bytostí.“

Vzali jsme vůbec v souvislosti s obdobími sucha a záplav na
vědomí, co je napsáno u Jóba 12,15? „Když zadrží vody, přijde sucho, když je vypustí, pak podvracejí zemi.“

3. Zapomenutý Bůh
Podívejme se v souvislosti s naším tématem například na
to, co se v dnešní době děje v Německu. V roce 2019 tam
bylo provedeno 100 000 potratů – což je podle Bible vražda.
Biblickou pravdu zprávy o stvoření jsme jednostranně a
povrchně nahradili evolučním učením, které se vědecky
nedá odůvodnit. Jsme si vědomi, co jsme tím způsobili?
Pokud jeho Slovo – Bibli – odmítneme nebo ho prohlásíme
za nicotné, obviňujeme Boha ze lži. Diskuse o klimatu nabývá
rysů náhradního náboženství. Státem podporovaným registrovaným partnerstvím jsme pohrdli Božím přikázáním. V
Německu tvrdil bývalý prezident Christian Wulff v Brémách
při příležitosti 20. výročí sjednocení: „Islám patří k Německu.“
Takovými politováníhodnými vyhlášeními otevíráme zcela
vědomě islámu vstupní bránu. Jak je toto náboženství pro-

4. Koronavirus má
s Bohem velmi mnoho společného!
V pohledu na to, co jsme si právě řekli pod bodem 3, tedy
vidíme, co Bůh zjevil králi Šalomounovi: „Uzavřu-li nebesa,
takže nebude deště, přikážu-li kobylkám, aby hubily zemi,

