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Jistota Božích dětí  
 

 „Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Jsem jist, že ani smrt ani život, ani 

andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, 

ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, 

našem Pánu.“                                                                                                             (Ř 8,31.38) 

   

Dnes se chci s vámi zastavit u poselství, které je zapsáno v závěru Ř 8. Větší část kapitoly je 

věnována otázce Ducha svatého. Je to úžasně povzbudivá zpráva! Slyšíme zde o tom,  že 

v daru Ducha a v jeho službě nám Bůh - nebeský Otec -  připravil obrovskou pomoc! Jak 

v otázce samotné spásy, tak v osobním zápase o věrnost Bohu, v modlitbách anebo také v 

tom, že nás Duch svatý vede. V závěru Ř 8 pak poselství vrcholí vyznáním radosti a jistoty, 

které jako křesťané nemáme ze sebe, ale dostáváme od Boha.  

1.  Radostná jistota věřících – pod Boží ochranou 

To první, na co chci ukázat, je poselství 31. verše. „Když je Bůh s námi“…Ano, to je vzácné 

poselství, které můžeme a máme slyšet každý do své situace a pro nový týden. Apoštol Pavel 

při tom myslí na obrovský dar Boží milosti. Jen si to představte: Bůh na nás myslí, On o nás 

ví, On nám přichází na pomoc, On ve svém Synu Ježíši Kristu připravil naši spásu/záchranu! 

Všude, kam se podíváme, vidíme stopy Božího jednání a Boží lásky! Náš Bůh se o vše 

důležité, potřebné a nutné postaral. Už zde není skoro žádný prostor pro pochybnosti, strach a 

nejistotu. V tom ujištění o Boží přítomnosti a blízkosti je ujištění o tom, že jsme s vírou v 

Krista v bezpečí, pod Boží ochranou a mimo ohrožení ze strany Zlého. Jsme  v  bezpečí před 

viditelným nebezpečím i neviditelnými silami Zlého. Jsme v bezpečí sami před sebou: Bůh 

nám pro Ježíše Krista odpustil všechny naše hříchy. Nemusíme si zoufat a trápit se, když   

něco nezvládneme, když něco pokazíme. Pokud přicházíme s vírou a v pokání k Bohu a 

prosíme za odpuštění, Bůh nám naše hříchy odpouští. Tak to znovu nad Písmem objevili 

reformátoři: Jan Hus v Čechách, Martin Luther v Německu, Jan Calvin ve Švýcarsku. Bůh se 

v Ježíši Kristu postavil na naši stranu a dává nám svou milost, své odpuštění a věčný život. 

Může být něco většího a vzácnějšího než jistota Boží lásky, Božího odpuštění a Boží spásy? 

Nemůže! Všechno naše lidské hledání je více nebo méně hledáním právě takového bezpečí, o 

kterém mluví evangelium! Bůh s námi! A když je Bůh s námi, kdo je proti nám? 

2.  Uprostřed světa a trápení – ale s Bohem 

Zní to skoro neuvěřitelně, když si jádro evangelia takto přiblížíme! Ale je to pravda: Bůh se o 

nás zajímá a přichází nám na pomoc. Je to pravda, která ovlivňuje náš život a pomáhá nám 

svobodně „dýchat“. Jak vypadá životní realita, všichni docela dobře víme! Jako křesťané 

nežijeme ve „skleníkovém“ prostředí. Bůh nás velice miluje, ale nemá pro nás jiné životní 

podmínky, než v jakých žijí ostatní. K té životní realitě patří jak naše vlastní bída a 

nedostatečnost, tak nevykoupenost našeho světa, se vším, co k tomu patří. Přestože křesťané 

žijí z jistoty Boží lásky, pomoci a ochrany, není to ve skutečnosti (úplně) tak, že by proti 

křesťanům nikdo nebyl, že by nežaloval…Apoštol ví velmi dobře právě o těžkostech kvůli 

víře, zažil na vlastní kůži nepřátelství a ví o nenávisti ke křesťanům, ví o pronásledování, 

které se dělo a bylo čím dál horší a těžší…A přece může napsat: „Kdo proti nám?“ Apoštol 

Pavel tím chce říct, že všude tam, kde se objeví nepřátelé a nenávist, kde se dostaneme do 

různých těžkostí, je nablízku také Bůh se svou ochranou a posilou a stará se o to, aby nás 
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těžké a zlé věci nepřipravily o víru. Podobně to platí pro nás v dnešní době. Žijeme ve světě 

plném zloby, bezpráví a nespravedlnosti. Ovšem díky tomu, že nám Bůh ve své lásce přišel na 

pomoc, díky tomu, že zvítězil nad ďáblem, nemají zlé vlivy, tlaky a síly nad námi převahu. 

Bůh je větší! On je mocnější! Svým odpuštěním očišťuje naše svědomí a uzdravuje naše srdce. 

Svým Slovem a působením svého Ducha ovlivňuje naše postoje a usměrňuje naše 

rozhodování. Tak se projevuje vliv Boží lásky a Boží spásy v našem každodenním životě.     

3. Velikost a síla Boží lásky 

V závěru našeho oddílu pak najdeme ještě jedno velké povzbuzení. Na otázku „Kdo nás 

odloučí od Boží lásky?“, odpovídá apoštol: NIKDO - NIC. To není žádná řečnická otázka ani 

laciná odpověď. Pavel jmenuje celou řadu nebezpečí a ohrožení, se kterými se člověk i 

křesťan setkává. Poctivě se ptá: opravdu není nic, co by nás mohlo oddělit od Boha? Nemohla 

by to být nemoc?  Nemohl by to být hlad, bída, pronásledování nebo nebezpečí? Nemohla by 

to být třeba smrt? Dobře víme, že by to tak být mohlo. Všechny životní zkušenosti, dobré i 

těžké, nás mají a mohou přitahovat blíž k Bohu. Mohou, ale nemusejí. Do té lidské i naší 

křehkosti a nejistoty nechává apoštol zasvítit světlo evangelia. Pavel tuší, že Kristovu církev 

čekají ještě všelijak těžké doby. Přesto si s křesťany připomíná, že i pro ty nejtěžší chvíle 

platí, že Ježíšova láska se nemění. Bůh je věrný. On nás doprovází všude, On jde za námi a 

zůstává s námi uprostřed všech životních proměn, bouří a zvratů. Apoštol ví, jak jsme jako 

lidé nestálí a nestateční. Právě proto ukazuje na to, že to je Boží milost, která nás drží a nese. 

S Bohem a s Kristem jsme v bezpečí. S ním se nemusíme bát ani umírání. To je radostná 

zpráva evangelia. V tom je síla víry v Krista, že nám pomáhá vydržet a nevzdávat to 

v těžkostech. V tom je pomoc křesťanské naděje, že nám pomáhá žít z Boží budoucnosti a 

dává sílu k věrnosti. Nerozumíme celému tajemství Boží lásky. Ale věříme Božímu slovu a 

Božím slibům. Věříme, že taky my budeme jednou s Pánem a se všemi vykoupenými. To je 

naděje, která je Božím darem pro všechny, kdo věří v Ježíše Krista. – Začíná letní čas, čas 

výletů a dovolených. Budeme chodit do práce, na dovolené budeme odpočívat a sbírat nové 

síly a inspiraci. Připomínejme si nádheru Boží milosti, lásky a Božího vedení. A 

nezapomeňme se z Boží dobroty radovat. A když to v létě nebude vycházet tak, jak bychom si 

přáli, spoléhejme na Boží věrnost. To je naše jistota a naděje. AMEN. 

                                                                                                              Bronislav Kaleta       

 

 

 

 

 

 

 

 


