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STRACH V NAŠEM ŽIVOTĚ
Základní verš:
Exodus 20:18-20 Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to
pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodál. Řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat.
Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli." Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Bůh přišel
proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit."
Úvod:
Vážení přátelé, milý bratři a sestry
Rád bych s vám dnes pouvažoval nad tématem, které nás provází téměř na každém kroku
našeho života a to je Strach. Můžu se zeptat kdo z vás v průběhu minulého týdne prožíval z
něčeho strach? (sám se hlásím)
Dovolte abych začal základní otázkou: Má v našem životě strach nějaký pozitivní význam?
ANO Př. František nebojsa
Příběh Franty nebojsi z pohádky Jana Wericha. Příběh hovoří o chlapci, který se ničeho nebál a
rodiče o něj mněli strach protože jim to připadalo nebezpečné.
Moudrý muž, starej Vonásek, v pohádce říká jednu definici strachu, kterou mám rád. Strach to je
jako cit v prstech, když nebudete mít cit v prstech a strčíte ruku do ohně tak vám zhoří.
NE: Př. Strach ze zkoušení ve škole, ze zubaře, nebo ze stráty zaměstnání. Zkuste si dosadit z
čeho máte strach.
Asi se nemusím ptát jestli máte tyto situace v oblibě, nebo byste si bez nich docela dobře
dokázali život představit. Myslím, že to druhé bude pro většinu z nás pravdou.
Dokonce i v případě vyhledávačů adrenalinu či hororových snímků chvíle strachu podstupujeme
jen proto, že po jeho odeznění přichází úleva a pocit vítězství.
Co k tématu strachu říká Bible budeme dnes promýšlet při zastaveních nad 7 příběhy lidí, kteří
strach prožívali.
Střed:
Počátek strachu (Adam)
1) Genesis 3:10 On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem
nahý, ukryl jsem se."
První výskyt strachu v Bibli je lidskou reakcí na Adamovo přestoupení Božího zákona a
předznamenává negativní úlohu strachu v lidských dějinách. Dříve přirozená Boží společnost
nyní způsobuje strach a člověk se schovává. Strach v tomto kontextu způsobuje Bohu zármutek.
Zkušenost spravedlivého Joba
2) Job 23:15.16 Proto se ho hrozím, chci mu porozumět, ale mám z něho strach.
Bůh naplnil úzkostí mé srdce, Všemocný mě naplnil hrůzou.
Job odpovídá svému příteli Elífazovi a vyznává se ze strachu z Boží blízkosti. Dokonce v životě
svatých lidí je strach přirozenou součástí. Bůh sám za něj nese zodpovědnost.
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Mojžíšova zkušenost
3) Ex 20:20 Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo
zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit."
Mojžíš utěšuje chvějící se lid. Strach z Boží blízkosti, který prožíváme není dúvodem ptoč se
Boha bát. Tento paradox částečně objasňuje použití rozdílných výrazů pro slovo bát se v
původním hebrejském textu.
Dva druhy strachu. Rozdíl v tom když pohlédnu z 10 patra výškové budovy na chodník, nebo
úžasnu nad nádhernou scenérií pohledu z rozhledny za jasného počasí.
Jozueho zkušenost
4) Joshua 1:9 Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť
Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"
Když má Jozue vstoupit do zaslíbené země je několikrát vyzíván k odvaze. Boží přítomnost v
jeho životě je zdrojem lidské odvahy a síly.
Davidova zkušenost.
5) Psalms 27:1 Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je
záštita mého života, z koho bych měl strach?
Velký král David jen potvrzuje pozitivní zkušenost předchozích dvou svědků. Strach z hospodina
zbavuje člověka strachu z lidí nebo situací, kterých jsme se báli dříve.
Zkušenost Ježíše Krista
6) Luke 12:4.5 Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám
udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě
uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!
Vrcholným Božím zjevením je v každém případě život a učení Ježíše Krista. Ježíš pouze
potvrzuje to co sám prohlašoval v době starého zákona. Bát se Boha je něco pozitivního, přestože
to není vždy příjemné je to správná volba a ve svém důsledku nás zbavuje strachu daleko většího.
Zkušenost Kristových učedníků
7) John 6:19.20 Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři
a blíží se k lodi; zmocnil se jich strach. On jim však řekl: "Já to jsem, nebojte se!"
Boží církev se plaví nocí z jednoho konce jezera na druhý a prožívá chvíle ůzkosti z fyzického
nebezpečí vzdouvajícího moře. Vyčerpaní učedníci nejsou schopni vlastním úsilím přeplout.
Když se ráno objeví Ježíš a oni ho poznají tak se jich zmocní strach. Výsledkem je však že jej
berou na loď a v tu chvíli dochází cíle své cesty.
Závěr:
Na závěr se vraťme k otázce v úvodu našeho uvažování. Má v našem životě strach nějaký
pozitivní význam? Apoštol Jan napsal v 1 John 4:18 Láska nezná strach; dokonalá láska strach
zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
Strach jednoznačně není Božím přáním, přesto je nebezpečné jej ve svém životě popírat.
Může nám totiž pomoci pochopit, že bez Lásky v životě nemůžeme prožívat opravdový pokoj.
Přeji vám aby se vám i v dalších dnech dařilo chodit s Bohem s bázní a chvěním a tak byl váš
život zbavován všech forem strachu. Amen

