
6. pátek 

NEBOJTE SE, JÁ JSEM PŘEMOHL SVĚT 

Ježíšova moc chrání jeho přátele 

 

Mocnější než lidské slovo 

svědectví je Ježíšovo.   

Boží slovo strach zahání, 

přináší nám požehnání. 

 

POZNÁŠ, ŽE JÁ JSEM HOSPODIN, TVŮJ SPASITEL. (Iz 60,16) 

 

Doplň správně chybějící slova 

Nebojte se, já jsem přemohl ….…….……. (J 16,33) 

Jdi, tvá ………………… tě zachránila. (Mk 10,52) 

Každý, kdo ………....., dostává, a kdo hledá, nalézá. (Lk 11,10) 

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li moje slova ve vás, 

proste, oč chcete, a .…………........ (J 15,7) 

 

V Bibli se píše mnoho o Boží lásce, která ochraňuje. Kdo věří, nemusí se bát. 

Věříš i ty slovům Ježíše? A znáš je? Který Ježíšův výrok máš nejraději? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Škrtni, čeho ses dřív bál a teď už nebojíš: 

pes, bouřka, samota, tma, křik, výprask, písemka, zubař, škola, strašidla, noc, 

propast, výška, létání, voda, plavání, posměch, bolest, injekce, smrt 

Když se něčeho bojíš, co ti pomáhá? ........................................................................... 

Vytvoř krátkou modlitbu proti svému největšímu strachu (vybarvi si ho v předchozím 

úkolu nebo ho dopiš) a často si ji říkej: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Bůh mi říká: „Neboj se, já jsem s tebou po všechny dny.“ 
Když používáš slova evangelia, je to jako SMSka do nebe. Tvůj kredit za 
okamžitou Boží pomoc už Ježíš zaplatil. Nakresli si mobil se svou fotkou, satelit, 
kterým je Ježíšův kříž, a přijímač – Boží náruč. 

 
 
 

 

 Zamyšlení 
Mám Bibli, ve které si mohu pravidelně číst? Jak ji mohu získat? 
Snažím se poznávat příběhy důležitých postav z Písma? 
Koho se ptám, když nerozumím textu? 
Hledám odpovědi na své nové otázky o Bohu? 
Znám způsoby, jak Bůh pomáhá těm, kdo mu věří? 
Učím se být vytrvalý v modlitbě i ve víře? 
Vidí na mně ostatní, že si Písma vážím, dokážu o něm s nimi mluvit? 

 
 Předsevzetí: 

 

Chci si pravidelně číst Písmo, abych potvrdil své přátelství 
s Ježíšem a s ním se zbavil zbytečného strachu. 

 

 

Věřím ti, Bože, a nechci se bát! Co si v Bibli přečtu nejdřív? 

………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 
 Modlitba 

Pane Ježíši, všechno, co je pro mě důležité, jsi mi napsal v Bibli. Je pro mě těžké si 

v ní číst, ale chci se to naučit, abych ti rozuměl. Ty jsi často říkal, abychom se 

nebáli. Dal jsi mi na ochranu také anděly a svaté, kteří se za nás přimlouvají, 

hlavně ochránce naší rodiny: ...... Pomoz mi svým slovem zbavit se strachu z ...…, 

dej mi více odvahy dělat věci dobré ……. a vyhýbat se špatným. Ať tvé ochraně 

stále víc důvěřuji. Amen. 
 

DATUM  

MÍSTO  

KNĚZ  
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