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STRACH PŘED
KORONAVIREM
Když se na začátku prosince v roce 2019 na trhu v
čínském Wu-chanu nakazili první lidé, ještě nikdo
netušil, co na svět čeká. Od té doby se koronavirus
šíří velkou rychlostí. Nezadržitelně.
Tento virus je vážně nebezpečný především pro
lidi s oslabeným imunitním systémem. Úmrtnost je
desetkrát vyšší než při chřipce.
Určitě mnozí doufali, že tento virus do Čech
nedorazí. Ale nyní je tu. A čím blíže k nám
přichází, tím více strachu se rozšiřuje mezi
lidmi.
Každý doufá, že se nenakazí. Ale co když se to
přece jen stane? Potom samozřejmě doufáme, že
se nás to těžce nedotkne a my nebudeme patřit k
těm, kteří na to zemřou.
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Tu nás obklopuje strach před něčím, co sotva ještě
známe. Neboť sociální a medicínský pokrok nám
sděluje, že epidemie patří minulosti. Cítíme se v
dobrém postavení. A přesto nejpozději nyní nám
je jasné, že existují fenomény, které nemáme pod
kontrolou: změny klimatu, teroristické útoky – a k
tomu ještě nějaký virus, ze kterého ztrácíme dech.
Ale prosím, žádnou paniku! Právě nyní je
potřeba zachovat klid a jednat s rozvahou.
Neboť strach je, jak je známo, špatný rádce.
Vedle veškeré námahy učinit všechna preventivní
opatření k dobru lidstva bychom měli přemýšlet o
strachu a důkladně zkoumat jeho příčinu.
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NÁŠ
STRACH
Strach je spuštěn hrozbami. To je zcela přirozené.
Mnozí mají vlhké ruce, už když myslí na další
návštěvu zubaře. O co větší je potom strach z
hrozeb, které k nám mohou přispěchat a ovlivnit
náš osud.
Když je ohroženo naše blaho, zdraví nebo naše
existence – a my tomu nemůžeme zabránit…
Potom se ptejme, kde vlastně leží přičina
strachu. Strach začal v zahradě Eden, když první
lidský pár překročil Boží příkaz – ačkoliv je Bůh
předem varoval:
„Ze všeho stromoví zahrady
směle jez, ale ze stromu
poznání dobrého a zlého,
z toho nejez. Neboť v den,
kdy bys z něho jedl, jistě
zemřeš.“1
1 1. Mojžíšova 2,16.17; 2 Římanům 5,12; 3 Hebrejům 9,27
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A potom se lidé před Bohem schovali – žili ve
strachu. Jak se z toho dostat? Říkat, že Bůh je
mrtvý, nebo ho jednoduše ignorovat, to nám
nepomůže. Neboť je pravdou, že v tomto světě
smrt existuje a představuje pro lidi tu největší
hrozbu. Tomu nikdo neunikne.
„Proto jako skrze jednoho člověka vešel do
světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také
smrt rozšířila na všecky lidi, protože všichni
zhřešili.“2

Smrt tedy není nějaký biologický problém,
kterému bychom mohli s pomocí medicíny
uniknout. Smrt je odplatou za hřích. A protože
jsme zhřešili proti Bohu, musíme zemřít. Ale
smrtí není všechno pryč a vše za námi! Existuje
„potom“.
„A jako je lidem uloženo jednou zemřít a
potom bude soud.“3

Každý člověk se bude muset jednou zodpovídat
před Bohem.
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BŮH CHCE
ODEJMOUT

Copak Bůh chce, abychom žili ve strachu? – Ne,
nikdy! On je milující Bůh, Bůh, který odpouští! On
nám chce darovat věčný život. Proto nechal zemřít
svého Syna, Ježíše Krista:

T

„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.“4

Nikdo nemusí a nemá zahynout! Ale přesto
to záleží na nás, zda tuto nabídku Boží lásky
přijmeme nebo ne. Bůh dal všechno, aby nás se
sebou smířil. To jediné, co od nás Bůh očekává,
je, že uznáme svou vinu, upřímně ji před Ním
vyznáme a uvěříme v Pána Ježíše, jako v našeho
Zachránce. Potom budeme Bohem přijati a
budeme provždy v bezpečí. Každé Boží dítě před
sebou má slavnou budoucnost:
4 Evangelium Jana 3,16; 5 Zjevení 21,4; 6 Římanům 8,35; 7 Římanům

8,38.39
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T

TVŮJ STRACH
„A smrti již nebude, ani žalu ani křiku
ani bolesti již nebude, neboť první věci
pominuly.“5

Ale abychom se vrátili ke strachu před koronavirem.
Jak se s ním vypořádat? Samozřejmě, víra v
Ježíše Krista nás nečiní imunními vůči viru. Ale
kdo zakusil Boží milost, ví, že je Bohem milován a
nachází ve všech životních situacích klid pro duši.
„Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení
nebo úzkost, pronásledování nebo hlad,
nahota, nebezpečí nebo meč?“6
„Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život,
ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost
ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani
hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude
moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu
Ježíši, našem Pánu.“7
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KORONA-

VIRUS

A
STRACH

Koronavirus nového druhu rychle
vyvolává plicní onemocnění Covid-19 –
a s ním se šíří strach.
Není to však jediný strach, se kterým
máme co činit. V této brožurce se
dozvíte, jak přesto můžete nabýt klidu.

Čtěte Bibli – Boží slovo!
Na přání Vám zdarma zašleme
Nový zákon (2. část Bible).
ŠÍŘENÍ PÍSMA SVATÉHO
Nabočany 19, 538 62 Hrochův Týnec
e-mail: info@sirenipismasvateho.cz
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