KDO JE JEŽÍŠ?
Ježíš je věčný Syn Boží, druhá Osoba Trojice, který přijal lidskou podobu, aby nás zachránil před hříchem.
Dokázal uzdravovat a dělat zázraky, protože byl Stvořitelem (Jan 1). Všichni jsme zasaženi nemocemi a utrpením, ale není to až tolik kvůli tomu, co děláme, ale
hlavně proti komu jsme zhřešili – našemu Stvořiteli!

SLOVO NA ZÁVĚR
Měli bychom zvážit co se stane, pokud se virem nakazíme. Můžeme i zemřít. Mohli bychom ale také zemřít při dopravní nehodě nebo příští rok na chřipku.
Jestliže je Ježíš Stvořitelem, má nad životem a smrtí
moc. Dokázal to tím, že vstal z mrtvých. Žádné jiné
náboženství to netvrdí. A také ještě slíbil těm, kdo ho
následují, že i oni vstanou ze smrti, aby se radovali
z věčného života v obnoveném ráji, kde nebude smrt,
utrpení ani virová onemocnění! Proto je důležité stát
se křesťanem dnes. Nevíme, co může přinést zítřek.
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cO Jsou to viry?
V podstatě každý druh života na Zemi, od bakterií po člověka, může být infikován malými stroji
zvanými viry, které se mohou množit. Nejsou živé
v obvyklém slova smyslu, ale jsou schopné napadnout ústrojí živých buněk a donutit je, aby vytvářely kopie viru. K tomu potřebují překvapivě malé
množství genů. Viry jsou mikroskopické. Skládají se
z proteinového pláště, malého kousku DNA nebo
RNA a mají různé mechanismy, které jim umožňují
připojit se k buňce a proniknout do ní.

Jsou všechny viry špatné?
Většina virů je užitečná! Jsou prospěšné pro nás
i pro celé ekosystémy. Možná jste slyšeli, že ve vašem těle je více bakterií než buněk? Je to tak, a tělo
má přitom přes 60 bilionů buněk. Přesto nosíte
více virů než bakterií, v poměru asi 10 až 100 virů
na bakterii. A tyto viry hrají zásadní roli, regulují počet a druhy bakterií ve střevě. V oceánu je to
stejné. Pomocí větru, vln a odpařování se tyto viry
dostávají do vzduchu a odhaduje se, že na každý
pozemský metr čtvereční denně dopadne asi 100
milionů virů.1 Je jasné, že drtivá většina virů je tedy
neškodná!

odkud tedy pocházejí špatné viry?
Když Bůh stvořil tento svět, všechno fungovalo velmi dobře. Ale jakmile se člověk proti Bohu vzbouřil
1. Reche, I. et al. Deposition rates of viruses and bacteria above the atmospheric boundary
layer. ISME J 12(4):1145–1162, 2018; doi:10.1038/s41396-017-0042-4.

(Genesis 3), vstoupila do kdysi „velmi dobrého“ stvoření smrt a utrpení. Nyní všechno podléhá rozkladu
a zkáze. A viry jako součást stvoření tomuto procesu
samozřejmě nemohly uniknout.
Škodlivé viry mohou vznikst několika způsoby. Zaprvé, mutace (chyby při kopírování v RNA/DNA) ve viru
nebo hostiteli mohou způsobit, že vir unikne z normálního regulovaného kontrolního mechanismu
v hostiteli. Za druhé, vir se může stát prudce nebezpečným díky mutaci. Viry mají různé způsoby, jak se
dostat do buněk. Některé z nich jsou účinnější než
jiné a někdy může malá změna proteinového receptoru způsobit velký rozdíl. Za třetí, a to je nejdůležitější, viry mohou někdy přejít na nový hostitelský druh.
Pokud k tomu dojde, nový hostitelský druh může být
velmi tvrdě zasažen, protože nemusí mít žádný způsob kontroly nad tímto virem a určitě nemá žádnou
přirozenou imunitu, protože vůči němu nebyl dosud
vystaven. Například lidé získávají protilátky skrze placentu a mateřské mléko, takže kojenci obdrží protilátky proti těm bakteriálním a virovým onemocněním,
kterým byla matka vystavena. To však není možné,
pokud se s virem setkáme poprvé. Vir, který přechází mezi druhy, se nazývá „zoonotický“. A koronaviry
jsou dobře známá zoonotika.

jak je možné, že se tímto novým
koronavirem nakazíme?
Všechny dosud shromážděné důkazy naznačují, že
tento vir se přenesl na člověka v listopadu 2019 ve
Wuhanu v Číně. Hostitelským druhem se zdají být

netopýři, protože tento vir je velmi podobný jiným
známým koronavirům, nalezeným u netopýrů. Nemáme důkaz, že by byl geneticky upraven. Není to
poprvé, co se něco takového stalo. Nemoci SARS
(náhlý akutní respirační syndrom) a MERS (blízkovýchodní respirační syndrom) byly způsobeny zoonotickými koronaviry.

MĚL BYCH SE OBÁVAT?
Tento vir je jistě vážná věc. Je velmi nakažlivý a umírá mnoho zasažených lidí, navzdory nejlepšímu úsilí našich lékařů. Vypočítat přesnou míru smrtnosti
je obtížné, ale i když vezmeme tu nejnižší 1%, určitě
to nelze brát na lehkou váhu. Představme si to jako
kdyby zemřel ročně při dopravních nehodách každý stý člověk. To by se asi nikdo neodvažoval řídit!

jak SE MÁME CHOVAT
BĚHEM KRIZE?
Vynikajícím příkladem, jak bychom měli reagovat
v případě lidské nouze, je Ježíš Kristus. Uzdravil
mnoho lidí a oni Mu na oplátku žehnali. Křesťané,
tj. „následovníci Krista“, jsou povzbuzováni k plnění
svého úkolu, pokud jsou povoláni, protože Kristus
byl milosrdný, milující a obětující se. Proto povzbuzujeme k ochraně před infekcí všechny lidi, a tak
můžeme být během této strašné krize soucitní
s ostatními. V naší společnosti je mnoho zranitelných lidí, kteří potřebují lásku a pomoc.

