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Strach a láska 
Úvod 

Všechny Vás vítám a na začátek se pomodlím. 

Modlitba 

… 

Strach 

Chtěl bych se dnes věnovat emoci, které se říká strach. Myslím si, že je to aktuální – o 

strachu jsem slýchal na jaře možná i více než dnes, ale i teď vidím, jak v některých 

případech může strach zabránit něčemu, co by bylo jinak dobré. 

Co je to tedy strach? Takové běžné vnímání asi je, že je to emoce, kde cítíme nějaké 

očekávání něčeho, co se nám nebude líbit. Třeba v situaci, kdy se obáváme něčeho zlého, 

třeba na základě předchozích zkušeností. Třeba někdo vidí psa a bojí se ho, protože ho 

nedávno jiný pes pokousal. Ale může to být i v situaci, kde se předchozích zkušeností 

vůbec chytit nemůžeme. Například v současné situaci můžeme mít obavy z nákazy, 

protože nevíme, co by nás v takovém případě čekalo. Strach můžeme mít z pavouků, 

z výšek, z davů, ze selhání, ze smrti, ze špatné volby, určitě by se toho dalo najít plno 

dalšího. Když strach vnímáme, určitě nás velmi ovlivňuje, může určovat naše další kroky. 

Bůh ví o tom, jak je strach pro nás skutečnou hrozbou. I proto mnohokrát v Bibli říká 

„neboj se“ nebo „nebojte se“. Typicky je to ve chvílích, kdy jsou lidé před nějakou 

nepříjemnou situací, před něčím, kde vidí, že to prostě sami nemohou zvládnout a nebo 

se jim nechce. Bůh ale také neříká tato slova jen tak – ve smyslu „přestaň se nějak bát a 

tím se ti tvé problémy vyřeší“. Naopak, často pokračuje s tím, že se nemáme bát okolností, 

protože Bůh je s námi. Do protikladu ke strachu se často klade víra a láska. 

Strach a láska 

Chtěl bych se podívat na následující verš z Bible: 

1 Janův 4,18 V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach 

působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.   

Vidíme tu, jako kdyby láska a strach se navzájem vylučovaly, jako kdyby byly v protikladu. 

Jak můžeme rozumět tomu, že v lásce není strach? Slyšel jsem takový příběh, který to 

podle mne docela hezky ilustruje. 
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Byla jedna žena, která měla takový strach ze všeho, že postupně přestala vycházet ze 

svého domu. Bála se, že na ní něco někde spadne, nebo že jí na křižovatce srazí auto, že 

potká nějaké nepříjemné zvíře a tak dále. Nechci řešit, nakolik ten strach byl oprávněný – 

protože třeba mohl být. Každopádně tento strach jí působil muka a raději tak se svým 

strachem zůstávala doma. Najednou jí ale zazvonil telefon a dozvěděla se, že její syn leží 

na zemi po nehodě a že potřebuje pomoc. Ta žena měla svého syna ráda. A ta její láska 

způsobila to, že najednou na všechny své strachy zapomněla. Na nic nečekala, zvedla se a 

jela na místo nehody, aby svému synovi pomohla. Vidíme tak ukázku toho, jak v její lásce 

najednou nebyl žádný strach, najednou její láska zahnala nebo překonala veškerý strach, 

který by jinak měla. 

Vidíme tak ten protiklad. Dokonce se říká, že z lásky a ze strachu vyvěrají všechny emoce. 

Z lásky radost, soucit, potěšení, horlivost, štěstí, odvaha, pozitivní překvapení a podobně. 

Oproti tomu ze strachu napětí, závist, lítost, chtíč, bolest, smutek, nechuť, nenávist.  

Původ strachu 

Když se nad tím takto zamýšlíme, vidíme, že strach není něco, o co bychom stáli. Kde se 

tedy strach bere? Strach vidíme hned ze začátku Bible. Adam s Evou mají při stvoření vše 

k dispozici, jsou šťastní, že jsou spolu a v zahradě mají vše, co potřebují. Přesto, když had 

jako ztělesnění Satana přijde k Evě a láká jí, aby jedla ze zakázaného stromu poznání 

dobrého a zlého, Eva tomu pokušení podlehne. Asi si není jistá, jestli pro ni Bůh chce 

doopravdy jen to nejlepší – možná by se až dalo říci, že má strach, aby náhodou o něco 

dobrého nepřišla. Že má strach, jestli Boží láska je reálná a jestli je to to pravé. Vidíme to 

už v jejích reakcích. Bůh říká jasně a prostě „z toho stromu nejez“. Eva ale skočí na hadovo 

navádění a začne přehánět a říká „Bůh řekl toho stromu se ani nedotýkejte“. Asi víme, že 

přehánění je jeden ze znaků strachu, ze znaků nedůvěry. Možná by tu někdo polemizoval, 

jestli je tu čistý strach, ale rozhodně vidíme strach hned poté. Když Eva a Adam poznají 

svůj hřích, začnou se skrývat před Bohem, ale i vzájemně před sebou, protože mají strach. 

Adam dokonce doslova na Boží zavolání odpovídá „bál jsem se, protože jsem nahý, proto 

jsem se schoval“. 

Strach je tedy způsobený hříchem. Hřích způsobuje oddělení od Boha a také oddělení od 

ostatních lidí kolem nás. Jen v první knize Bible, v Genesis vidíme plno dalších příkladů, 

kdy měli lidé strach. Jen když hledám přímo slovo strach, vidím strach Abímeleka, když ho 

Abraham v podstatě podvedl tím, že mu neřekl vše ohledně své manželky. Nebo strach 

Jákoba, když se má setkat se svým bratrem, kterého předtím určitým způsobem podvedl. 

Nebo strach Josefových bratří, když vidí, co se s nimi děje u faraóna, kde si uvědomují, co 

zlého Josefovi a svému otci provedli. Prostě hřích způsobuje strach. Uvědomujeme, že 

něco není v pořádku vůči lidem kolem nás a hlavně vůči Bohu. 
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Bůh našemu strachu rozumí 

Nemysleme si ale, že Bůh našemu strachu nerozumí. Vždyť i Ježíš měl strach, když věděl, 

že ho záhy čeká smrt na kříži. Po poslední večeři se modlil s tím, že je jeho duše smutná 

až k smrti a prosí, aby to, co ho čeká, bylo od něj odejmuto, pokud je to možné.  

Přesto vše byl ale nakonec ukřižovaný. Jak už jsem říkal, hřích je něco, co nás odděluje od 

Boha – kdykoliv provedeme něco, co se Bohu nelíbí, nemůžeme pro svou nečistotu, pro 

svou znečištěnost hříchem, před Boha přistoupit. Bůh ale ve své lásce k nám tento náš 

problém vyřešil tak, že poslal svého syna Ježíše Krista, aby trest za hřích vytrpěl místo nás. 

Pokud uvěříme tomu, že Ježíš Kristus jako Boží Syn svou smrtí zaplatil za naše hříchy, 

máme naše hříchy odpuštěné a můžeme před Boha přistupovat jako čistí od hříchu a 

můžeme s ním být navždy. 

Dá se to říci i následujícím způsobem: Ježíš měl každého z nás tak rád, že když si mohl 

vybrat, jestli raději položí svůj život za každého z nás, nebo jestli se této cestě vyhne, tak 

si raději vybral svou oběť, jen aby mohl strávit věčnost s námi. A tato nabídka věčného 

života s ním platí pro každého. 

Vidíme tedy, že Ježíše čekalo tehdy něco mnohem hroznějšího, než kdykoliv čeká nás. 

Snad tak můžeme vidět, že ví, co je to strach, že ví, co jsou to reálné obavy z toho, co bude. 

A že to ví v mnohem větší míře, než my si vůbec dovedeme představit. Přesto ale – jeho 

láska k nám a láska ke svému Otci tento strach překonala. Vidíme, že jeho láska tak 

překonala i ten největší strach. 

Jak Bůh odnímá strach 

Vidíme také, že strach je něco, co je pro člověka normální emoce. Co je ale špatné, je to, 

když začneme ze strachu věřit nějaké lži a jednat, jako by to byla pravda. Jako třeba když 

Eva uvěřila lži o Bohu, že jí zakazuje něco, o co by ve skutečnosti měla stát. V takové situaci 

může být jedna z cest prostě na lež poukázat, vysvětlit jí – a tím tato lež ztratí sílu. Vidíme, 

jak Ježíš při pokušení na poušti Satanovi prostě jeho překroucená slova uvede na pravou 

míru a tím ho donutí odejít – protože lež ztratila svou moc, Satan už nemá co nabídnout. 

Podívejme se na příklad Gedeóna. Tento příběh zaznamenaný od 6 kapitoly knihy Soudců 

se odehrává v době, kdy Bůh vydal Izrael do rukou Midjánců, protože Izraelci páchali zlé 

věci. V té době na tom byl Izrael doopravdy špatně – čteme, že Midjánci přitáhli při setbě 

i při sklizni a neponechali v Izraeli žádnou obživu, ani zvířata. Volají tak k Bohu s prosbou 

o pomoc. A co udělá Bůh? Pošle proroka. To už samo o sobě nemusí být vnímané jako 

vyslyšená modlitba – my jsme přece chtěli vysvobození, třeba aby Bůh nějak Midjánce 

pobil, nechtěli jsme někoho, kdo nám tu bude něco vykládat. 
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Jen podotknu, že prorok je někdo, kdo vykládá pohled na situaci z pohledu Boha. 

Zprostředkovává tak Boží pohled a je jedno, jestli do minulosti, do současnosti nebo do 

budoucnosti. Každopádně ta situace je podobná, jako kdybychom k Bohu volali třeba 

s prosbou o zdraví nebo o peníze a Bůh by nám poslal Bibli nebo přímo někoho, kdo nám 

dá vhled do situace. Protože problém Izraelců nebyli Midjánci, ale jejich postoj k Bohu. 

Bůh se chce nejprve soustředit na jejich srdce. 

A co říká prorok v této situaci? 

Soudců 6,9 Vysvobodil jsem vás z ruky Egypťanů a z ruky všech vašich utiskovatelů, 

vyhnal jsem je před vámi a dal jsem vám jejich zemi.  10 A řekl jsem vám: Já 

Hospodin jsem váš Bůh, nebojte se bohů Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. Ale 

neuposlechli jste mě.   

Připomíná, co pro ně Bůh udělal, že je vysvobodil už v minulosti. Ale také to, že ho 

neposlouchali. A také to, aby se obrátili zpět ke svému pravému Bohu a nebáli se bohů 

národa kolem sebe. Možná bychom čekali, že teď bude izraelský lid nějak na toto proroctví 

odpovídat, ale vidíme, že Bůh nečeká a hned jedná dále. Bůh nečeká, až se spravíme my 

sami, ale naopak přichází s pomocí, ve chvíli, kdy jí doopravdy potřebujeme. 

Vidíme mladého Gedeóna, jak mlátí pšenici v lisu na víno. To určitě není nejlepší způsob, 

jak to udělat, ale dělá to tak kvůli hrozbě nepřátel. Má strach a řekl bych, že je to strach 

oprávněný, každopádně to v této situaci není žádný prototyp supermana. 

A v této situaci k němu přichází anděl a říká 

Soudců 6,12 … Hospodin s tebou, udatný hrdino. 

Když si to představíme třeba ve filmu, jak se Gedeón schovává a přichází k němu někdo 

s tímto oslovením, minimálně bychom se začali usmívat. Ale Bůh k nám nepřichází, 

protože my jsme tak odvážní a úžasní, ale proto, že s námi má plán. A my můžeme být 

odvážní na základě Božího povolání, ne na základě naší povahy nebo nějakých našich 

zásluh. Všimněme si začátku toho oslovení – Hospodin je s tebou. 

Gedeón se na ten pozdrav ptá – pokud je Bůh s námi, proč se nám tedy dějí tyto zlé věci, 

kde jsou ta minulá vysvobození? Víme ale už od proroka, že důvodem je odvrácení od 

Boha a tím pádem strach z okolních národů, z jejich bohů. A každopádně – už z toho, že 

se ukazuje prorok a anděl vidíme, že Bůh doopravdy s Izraelským lidem je. 

Bůh na to Gedeónovi říká 

Soudců 6,14 … Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z ruky Midjánců. Což jsem tě 

neposlal? 
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A čteme hned Gedeónovu odpověď – jak to, vždyť jsem nejmenší z nejslabšího rodu! V mé 

síle asi těžko. Ale Bůh odpovídá 

Soudců 6,16 Tu mu Hospodin odpověděl: Protože budu s tebou, pobiješ Midjánce 

jako jediného muže.   

To je asi to nejdůležitější – protože budu s tebou. To říká Bůh i do naší situace, ať už je 

jakákoliv. Gedeón chce ale nějaké potvrzení – dostane instrukce, že má připravit oběť, ta 

oběť je strávená ohněm a tak Gedeón pozná, že s ním mluvil Bůh. 

Jeho reakce na toto zjištění je typická: 

Soudců 6,22 Gedeón řekl: Běda mi, Panovníku Hospodine, protože jsem spatřil 

Hospodinova anděla tváří v tvář. 

Prakticky to samé čteme o pár kapitol dále při narození Samsona – k jeho rodičům přijde 

anděl, vše jim oznámí a extra potvrdí a jaká je reakce jeho Samsonova otce? Bojí se, že 

zemře, protože se setkal s andělem. Ale jeho manželka Samsonova otce odpovídá celkem 

logicky – když nám Bůh toto vše řekl a zaslíbil, tak nás asi zabít nechce. Prostě tuto lež 

způsobenou strachem vyvrátí. Jakkoliv určitě chápeme, že setkání s Bohem často vyvolá 

obavy. 

Bůh Gedeónovi odpovídá:  

Soudců 6,23 Hospodin mu však odpověděl: Pokoj tobě, neboj se, nezemřeš.   

Na to Gedeón postaví Bohu oltář a nazve ho Hospodin je pokoj. Poté Bůh Gedeónovi říká, 

že má zbořit Baalův oltář, tedy oltář, kde se uctívá falešný bůh. Dále že místo toho má 

postavit oltář pravému Bohu a že má na tomto novém oltáři přinést oběť. Gedeón to vše 

poslechne, ale protože se bojí reakce lidí kolem, udělá to raději v noci. Bůh ale způsob 

provedení nijak nekritizuje. Už možná čekáme, kdy Bůh s Midjánci zatočí, pořád ale 

vidíme, jak Bůh nejprve obrací srdce lidí k sobě tím, že vyvrací lež o nepravém bohu 

Ballovi. Ukazuje Izraelcům, že se nemají obracet k nepravému bohu, ale k němu. 

Gedeónův skutek samozřejmě vyvolá reakci – lidé za to chtějí Gedeóna zabít, ale postaví 

se za něj Gedeónův otec Jóáš s tím, že ať tedy Baal ukáže, jestli je opravdu Bůh tím, že se 

sám obhájí. Vidíme tak, jak se další lidé přidávají na stranu pravého Boha, přestože jsme 

dříve četli, že ten Ballův oltář byl Gedeónova otce. 

Ten příběh dále pokračuje. Midijánci se dali dohromady, chtějí na Izraelce zaútočit.  Ale 

Bůh dále vede Gedeóna, nyní ne už v bitvě „jen“ duchovní, kde jde o přiklonění se k Bohu 

a odstranění všeho lživého, ale ve fyzické bitvě. Čteme dále, jak Gedeón stále potřebuje 
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další a další potvrzení, například známé Gedeónovo rouno. Stále v Gedeónovi nevidíme 

někoho, kdo vůbec nemá strach, ale někoho, komu Bůh postupně strach odebírá. 

Vraťme se ale k principům, které zde můžeme vidět. 

Povolání 

Nejprve si připomeňme, že Bůh nepovolal toho, kdo strach neměl. Naopak, provedl to tak, 

že vzal někoho, kdo se považoval za velmi slabého, a nazval ho udatným hrdinou. 

Všimněme si, že Gedeón jen tak neseděl – mlátil pšenici alespoň v lisu na víno, měl 

nějakou touhu jít dále. Ten princip ale je, že Bůh přichází k někomu, kde se to může zdát 

až směšné – například také povolává Abrama bez dětí s tím, že bude otcem národů, nebo 

povolává Mojžíše, který se nepovažoval za velkého řečníka s tím, že půjde před faraóna. 

Bůh je s námi a jediná jeho otázka je – podívej se, co vše pro tebe mám, věříš mi? Naopak 

satanova taktika je podsouvat lži typu – podívej se na sebe, ty jsi prakticky ukázka selhání, 

raději se už někam stáhni. Bůh to s tebou zas tak dobře nemyslí, nevěř mu, snad jasně 

vidíš okolnosti, ze kterých se prostě nedostaneš. 

No my ale jsme praktickými ukázkami selhání, aspoň pokud mohu mluvit za sebe. Tolikrát 

jsme Boha neposlechli a často to bylo jen kvůli nedostatečné lásce, jen kvůli strachu. 

Můžeme ale docela dobře poznat, kdo k nám kvůli hříchu mluví. Satan to dělá tak, že říká 

– podívej se na sebe, ty jsi selhal, za nic nestojíš, raději se někam ukliď. Duch Svatý ale říká 

– Bůh je láska a má tě rád, chce být s Tebou. Stačí, když se k Bohu s čímkoliv obrátíš, Bůh 

Tě očistí a bude s Tebou jako se svým dítětem. Bůh nepovolává dokonalé, či lépe řečeno 

ty, kdo se za dokonalé považují, ale povolává ty, kdo mu věří a uschopňuje je, včetně 

dodání odvahy. Bůh neříká tady máš dopředu instrukce a rozpis, ale říká – ty jdi, udělej 

další krok a já tě povedu. 

Gedeón se ptal – kde jsou obdivuhodné činy, které nám vyprávěli naši otcové? A Bůh říká 

– ty jsi ta odpověď na modlitby. Podobně jako dnes – třeba se za něco modlíme a Bůh 

nám může říkat – pokud to leží na srdci tobě, tak já ti dám dostatečné obdarování pro to, 

abys mohl udělat to, za co se modlíš, abys mohl udělat něco dobrého pro další kolem sebe. 

Kde začíná záchrana 

Dalším důležitým principem je, kde začíná záchrana či vysvobození. Uvědomme si, že tím 

prvním, o co Bůh Gedeóna požádal, bylo zničení oltáře falešného boha v jeho rodině. 

Z těch modliteb Izraelského lidu a koneckonců i z chování Gedeóna vidíme, že Boha znali. 

Nebylo to tedy tak, že by na něj zapomněli. Gedeón hned po setkání s andělem postavil 

oltář Bohu. Jen pořád i vedle pravého Boha měli oltář pro Baala. S Bohem tedy počítali, 

možná k němu i chodili jako k prvnímu, jen k němu měli i další věci, další modly, a to jim 
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působilo problémy. Tohoto se museli zbavit jako prvního. Podobně je to s námi – nejprve 

musíme odebrat vše špatné v nás. Jak takovéto věci poznat? Celkem jednoduše – je to 

cokoliv, co nás oslabuje ve vztahu k Bohu. Pokud něco působí strach před Bohem, je to 

docela dobrý ukazatel, nad čím se zamyslet. Dobrá zpráva je, že stačí se těchto věcí vzdát 

před Bohem a zbytek můžeme nechat na Něm. 

Odvaha 

Znamená to pak, že od nás strach odstoupí? Na příkladu Gedeóna vidíme, že ne. Vidíme 

ale, že Bůh postupně v dalších krocích stále Gedeóna ujišťuje, jak je s ním, a dodává mu 

odvahu uprostřed strachu. Bůh po nás nechce zavřít oči a dělat, jako by špatná situace 

neexistovala. Bůh naopak chce oči otevřít, abychom viděli, že v každé situaci je s námi On. 

Nedávno jsme si četli společně s dalšími příběh o Elíšovi, kde se jeho služebník bál – pak 

ale měl možnost vidět Boží armádu v duchovním světě a na základě toho se bát přestal. 

Situace se nijak nezměnila, ale tím, že se Elíšovu služebníkovi otevřely oči, že uviděl, že je 

Bůh s nimi, strach najednou nehrál takovou roli. 

Bůh je s námi 

A jak víme my, že je Bůh s námi? Gedeón chce důkaz a tak pokládá své rouno na zem s tím, 

že chce, aby byla rosa jen na rouně a všude kolem sucho. Bůh tohle Gedeónovi splní, ale 

pro Gedeóna to není dostatečné. Druhý den Gedeón žádá o něco podobného, jen 

obráceně. Uvědomuje si dobře, že ta žádost asi není úplně ono, říká doslova „Kéž proti 

mně nevzplane Tvůj hněv“ před tím, než poprosí o další znamení. Bůh to ale přejde a splní 

Gedeónovi i toto přání o znamení – druhý den je rosa všude, ale rouno je suché. 

Gedeónova hlavní otázka nebyla, co má dělat – to mu bylo jasné. Jeho otázka byla – 

doopravdy jsi Bože se mnou? 

Máme my nějaké takové znamení, ze kterého bychom věděli, že je Bůh s námi? Máme – 

je to znamení kříže. Bůh říká, že 

Římanům 8,32 On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by 

nám spolu s ním nedaroval všechno?  33 Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť 

Bůh je ten, kdo ospravedlňuje!  34 Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, 

který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!  35 

Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? 

Toto je znamení Boží lásky k nám, to je znamení toho, že Bůh je s námi ve všech 

okolnostech. Občas možná na toto znamení pozapomeneme. Možná si k Boží lásce a oběti 

raději něco přidáme, jen tak pro jistotu, třeba nějaké zajištění v tomto světě získané 

nekalým způsobem, nebo třeba začneme spoléhat na naše zásluhy, a postupně si ani 
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nemusíme uvědomit, že se tím od Boha pomalu vzdalujeme. Pokud se to stane, Duch 

Svatý nám to ukáže s tím, že se můžeme ihned k Bohu navrátit, a to zadarmo – protože 

veškerou cenu za hřích, za oddělení od Boha, už zaplatil Ježíš Kristus. 

Boží láska 

Vraťme se zpět k úvodnímu verši 

1 Janův 4,16 A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, 

a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.  17 V tom dosáhla láska při nás 

cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takoví jsme i my 

v tomto světě.  18 V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach 

působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.  19 My milujeme, neboť on 

první miloval nás.   

Čteme, že strach působí muka. Je to pravda obecně, ale v tomto kontextu se mluví o dni 

soudu, a že tento strach mít nemusíme, pokud jsme došli dokonalosti v lásce. 

Proces, jak dojít k dokonalé lásce může být následující. Nejprve nemáme ani strach ani 

lásku, protože si neuvědomujeme naši potřebu Boha – spousta lidí i existenci Boha popírá. 

Bůh ale jedná s každým a postupně se mu ukazuje, třeba i prostřednictvím lidí kolem něj, 

třeba i prostřednictvím nás. Ve chvíli, kdy si uvědomíme náš stav před Bohem, může nám 

to přinést strach a muka – podobně jako když se Gedeón bojí smrti ve chvíli, kdy se mu 

Bůh skrze anděla zjeví. Uvědomujeme si totiž naší znečištěnost hříchem a Boží svatost, 

uvědomujeme si to, že vedle Boha nemůže být žádný hřích. V tu chvíli ale také přichází 

Boží dokonalá láska. Bůh je láska a proto nás má ze své podstaty rád. Nyní se to v nás 

může prát, u někoho třeba i mnoho let – zároveň víme, že nás Bůh má rád, ale zároveň 

nemáme úplnou důvěru pro den soudu, bojíme se a působí nám to muka, že nevíme, jak 

dopadneme, jestli budeme moci být s Bohem. Dobrá zpráva ale je, že Boží láska je tak 

dokonalá a nezávislá na nás, že tuto důvěru mít můžeme. Pokud dojdeme k této dokonalé 

Boží lásce, nemusíme už mít strach z ničeho, protože víme, že Bůh je s námi ve všem. Boží 

láska je dokonalá v tom, že je stálá, dostačující, je nad vším, a je to ten nejsilnější cit, který 

k nám Bůh má jako ke svým dětem. 

Závěr 

Třeba teď někdo leží nemocný doma nebo v nemocnici, a bojí se, jak vše dopadne. Někdo 

má třeba obavy o své finanční zajištění. Někdo má třeba obavy ze situace ve své rodině 

nebo ze vztahu k někomu dalšímu. Někdo má strach ze smrti a s tím, co s ním po smrti 

bude. Někdo má strach z odmítnutí. Bůh neříká, že nás nepotkají špatné věci. Naopak, 

v tomto světě máme jistotu, že nás budou špatné věci potkávat. Bůh ale říká, že strach 
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z nich nás nemusí přemáhat. se jich nemusíme bát. Stejně jako ta paní na začátku, která 

se bála všeho, ale pak v lásce ke svému synovi veškerý strach opustila. 

Tak bych nám všem přál, abychom ve svých životech došli takové dokonalé lásky. Lásky, 

kdy veškerý strach pobledne ve srovnání s Boží láskou, kterou můžeme ukazovat i dalším 

kolem nás. Abychom došli i k tomu, že jakýkoliv hřích, který nám začne působit strach 

z Boha, ihned Bohu vyznali a mohli se rychle vrátit do náručí Boží lásky. Abychom si mohli 

být jistí, že nás Bůh provede celým životem i smrtí a že se nemusíme bát dne soudu, ale 

naopak že se můžeme těšit, až se s Bohem setkáme. 

Modlitba 

… 

 


