
9. pátek Lk 24,36–40 

 

NEBOJTE SE 

Člověk bez Boha je vydán napospas strachu a svým představám. Ježíšův pokoj přichází do srdce 

v tom okamžiku, kdy stvrdíme jeho moc a vládu nad celým stvořením, kdy ho vyznáme jako svého 

Pána. Usilujme o Ježíšův pokoj dnes a denně, stále znovu, dokud nezačneme žít v jeho síle. 

Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes 
navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil 
rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. (3) 
 

 

NEBOJTE SE 

Radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem. Ti, kdo 
přijímají spásu od něj, jsou vysvobozeni z  hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty 
a z osamění. (1) 
 
Co nám brání uvěřit v Boží lásku a setkat se s ní? Nepochopení nejbližších, zrada přátel, 

zmařená práce, omyl lékařů, ztráta milované osoby, krutost agresorů…? Co všechno nás 
znehybní a odvrátí náš pohled od milující Boží tváře? 

Když se vnitřní život uzavře do vlastních zájmů, nezbývá už prostor pro druhé, nezakouší 
se již radost z jeho lásky a nerodí se nadšení pro konání dobra. Toto konkrétní a trvalé 
nebezpečí hrozí i věřícím. Mnozí mu podléhají a stávají se rozmrzelými a nespokojenými 
lidmi bez života. Toto není volba důstojného a plného života, toto není Boží záměr 
s námi. (2) 

Hora osobního smutku, kterou jsme nechali vyrůst mezi námi a Bohem, zastínila veškerou 
pravdu o světě. Magdaléna, emauzští učedníci ani apoštolové nepoznávají toho, kvůli 
kterému truchlí. 

 

NEBOJTE SE 

Ježíš je nám nejblíže tehdy, když se ocitneme uprostřed zmatku, strachu a v  beznaději. 

Většina mužů a žen naší doby prožívá každodenní strádání s bolestnými důsledky. (52) 

Boží přítomnost pak provází každé upřímné hledání jednotlivců i  celých skupin, toužící 
nalézt oporu a smysl života. On žije mezi obyvateli a prosazuje solidaritu, bratrství, touhu 
po dobru, pravdě a spravedlnosti. Tato jeho přítomnost se nesmí stát umělým 
konstruktem, nýbrž musí být objevována, odhalována. Bůh se  neskrývá těm, kteří ho 
hledají upřímným srdcem, třebaže tak činí tápavě, nepřesně a zmateně. (71) 



 

 

NEBOJTE SE 

Chvála a díkůvzdání v nás budují obranný val pro dobu neklidu. Ježíš nás oslovuje dříve, než 

jsme schopni si zformulovat hrozbu a vyděsit se. Naslouchejme pozorně jeho slovům, 

opřeme se o ně. Bůh je náš štít. 

Na poušti jsou zapotřebí především lidé víry, kteří svým vlastním životem ukazují cestu 
k zaslíbené zemi a tak udržují naději v bdělém stavu. V každém případě jsme v těchto 
okolnostech povoláni být lidskými nádobami, které dávají druhým napít. (86) 
 

 

NEBOJTE SE 

Ne já sám, ale my. Pán mluví k nám. K rodině, ke společenství, farnosti... Povzbuzujme se 

v Kristu navzájem, den co den. Začněme žít s jeho Duchem, který nás povede novou cestou 
otevřenosti, důvěry a pravé lásky. 

Jde o to, abychom milovali Boha, který vládne světu. Nakolik bude mezi námi vládnout 

on, natolik bude život společnosti prostorem bratrství, spravedlnosti, pokoje 

a důstojnosti pro všechny. Jak křesťanská zvěst, tak i  křesťanská zkušenost mají tedy 
sociální důsledky. Hledejme jeho království – Mt 6,33. (180) 

 

Pane, mé srdce přetéká vděčností za tvou lásku. Není nic, co by bylo opomenuto, skutečně 

nic nechybí tomu, kdo miluje Boha. Ty jsi všechno ve všem, ten, který přišel kvůli mně. Tobě 

ať zní chvála a dobrořečení na věky věků. 

 

 

Impulsy k duchovnímu životu 

Co mě ohrožuje, v čem nevnímám Boží blízkost? Mohu si o tom promluvit s  Ježíšem při 

adoraci. Pokud se ptám, odpoví mi. Pravidelná setkání usnadňují vzájemnou komunikaci, 

naučím se naslouchat mu a vnímat jeho znamení. Starý a Nový zákon je plný Božího ujištění 

o jeho blízkosti a trvalé náklonnosti. Ať je jeho četba mou denní posilou. 
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