Meditace na Coronavirus.
Je všude, na celém světě a možná i ve vesmíru. I kosmonauti dodržují karanténu, ale tu dodržovali z opatrnosti vždycky,
teď však ještě důsledněji. Virus je všude a každá činnost se nám může stát příležitostí k nákaze, jak ukazuje jistý
nešťastník z videa na sociálních sítích, co si způsobně myje ruce a pak se dotkne kohoutku a zpanikaří, vydezinfikuje si
kohoutek a dotkne se nádoby s dezinfekcí, vydezinfikuje nádobu s dezinfekcí druhou nádobou s dezinfekcí a když
odchází, dotkne se kliky…a vše pokračuje k úplnému zbláznění.
Boj nikdy nepřestává. Virus je zdá se všude. Všude je ale ve skutečnosti jenom Bůh. Jestliže vše se nám může stát
příležitostí k nákaze, máme i všude příležitost k setkání s Bohem. Bože, jsi zde? A odpoví mi autor Žalmu 139: Zamířímli k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. A chceš se semnou setkat? Ptám se
Všudypřítomného? Já totiž možná ještě nejsem nakažen virem, ale jsem určitě nakažen hříchem. Však ty víš.
Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat… (Žalm 139); ale, nehledíš na hříchy lidí, jen
aby činili pokání. Doplní kniha Moudrosti z 11.kapitoly. Tak tedy budu činit pokání, léčit svou hříšnost
modlitbou, postem a almužnou a stvořím si nového ducha. Jak říkáš skrze proroka Ezechiáše 18, 31 …obnovte
své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít?
Tvá Církev vyjadřuje přesvědčení Bože, že ve své nevýslovné dobrotě nám poskytuješ prostředky ke spáse , a
tak nás neustále obnovuješ. Není to jenom na nás. Ty jsi zde Bože! „Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův.“
(Ageus 1,13) „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“, říká vzkříšený Kristus (Mt 28,20).
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A přebývá stále v podobě tvé Církve, skrze kterou proudí Tvá
milost. A já chci být s Tebou.
Veď svou Církev, každého pokřtěného, aby dílo tvé milosti přinášelo uzdravení, očištění, užitek pro duši i pro
tělo, náš strach proměňovalo v bázeň Boží, která je počátkem moudrosti, (Přísloví 9,10) vždyť žádné zlo
nepřemůže tuto moudrost (Kniha Moudrosti 7,30).
Věřím. Věřím v Otce Stvořitele, Syna Vykupitele a v Ducha Utěšitele. Věřím Církev jednu, svatou, apoštolskou,
všeobecnou…, ale když se samařská žena zeptala Ježíše, jestli se má Bůh uctívat jen v Jeruzalémě, On
odpověděl: Spása je ze Židů, protože Boha znají (Jan 4,22), ale opravdoví ctitelé Boha, budou Otce uctívat
v duchu a v pravdě. (Jan 4,23).
Znamená to, že nejen v Jeruzalémě, nejen na této hoře, nejen v Církvi u tohoto pramene milosti? Je to
radostná naděje pro celý svět? „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid“ (Lk
2,10). I pro ty, co neumějí čerpat ze svátostné studnice Božího milosrdenství, ale chtějí Boha uctívat v duchu
a v pravdě? Pro každého, který nosí v srdci alespoň trochu bázně Boží? To nejsou přece ti, kdo se nesnaží a
klesli do převrácených názorů (Řím 1,28). To nejsou ti, co jsou plní kdejaké špatnosti a ničemnosti, chamtivosti a
zloby, jsou samá závist, vražda, nesvár, lest, zlomyslnost (Řim1,29). To jsou jen ti, co se snaží, byť kostrbatými
cestičkami, nějak dobrat Tajemství. Ty zasluhují jen malou výtku, vždyť snad jenom bloudí, když hledají Boha v touze
ho najít. (Kniha Moudrosti 13,6).
Víra především zjevuje pravdu života jako nevyčerpatelné tajemství, řekl známý český teolog, která nám nezastupitelně
pomáhá unést břemeno otázek, jejichž zodpovězení momentálně není na dosah. Třeba otázek, proč Bůh stvořil
Coronavirus? A co když ho stvořil člověk? A proč umírají nevinní? A proč musíme kupovat ochranné pomůcky z Číny?
A…a víte že to všechno má možná jediný důvod; vrátit se ke zcela prostým a všem srozumitelným signálům
milosrdenství. I v církvi. To neřekl já, to papež František. No, a ještě třeba řekl, že svět je něčím víc než jen
problémem, který je třeba vyřešit.
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