
6. NEBOJTE SE, JÁ JSEM PŘEMOHL SVĚT 

Ježíšova moc chrání jeho přátele  

Nebojte se, říká Ježíš, vždyť jste moji přátelé; 

já jsem s vámi, kdekoliv jste, na hřišti i v kostele. 

V mém srdci je dosti místa pro člověka každého, 

co je těžké, přines ke mně, chci tě vidět šťastného. 

 

BŮH JE VĚRNÝ. KDYŽ DOPUSTÍ ZKOUŠKU, DÁ TAKÉ PROSTŘEDKY, 

JAK Z NÍ VYJÍT, A SÍLU, JAK JI SNÁŠET. (1Kor 10,13) 

Strach je protiklad lásky. Když mu dovolím, aby mě ovládal, znemožňuji 

si prožitek ochranné Boží přítomnosti. Vytvářím zeď duchovní izolace. 

Proto nás Ježíš tolikrát vybízí „Nebojte se!“ 

 

 Starám se o to, aby moje víra rostla? (vzdělávání, kultura, akce) 

 Dokážu si uprostřed zmatku vzpomenout na Ježíšovu moc a 

dobrotu a požádat ho o ochranu? 

 Jak vytrvalá je má modlitba, když vnímám ohrožení? 

 Jak se chovám, když jsem v bezpečí? Uvědomuji si denně i 

potřeby svého okolí, své doby a světa? 

 Co dělám pro to, abych pomohl zbavit strachu ty, na kterých mi 

záleží? 

KDO PŘICHÁZÍ KE MNĚ, NEBUDE NIKDY HLADOVĚT, A KDO VĚŘÍ VE 

MNE, NEBUDE NIKDY ŽÍZNIT  (J 6, 35) 

Pane Ježíši, cítím se v bezpečí jen tam, kde mě obklopuje láska: těch, 

kterým důvěřuji, těch, kdo mi pomáhají.  Jsem Ti za ně všechny velmi 

vděčný. Ale bojím se, kdykoliv si myslím, že se jejich láska ode mě 

vzdálila. Pomoz mi uvěřit, že právě tehdy jsi mi nejblíž Ty, že chceš, 

abych si Tě všiml, promluvil s Tebou. Pomoz mi, ať nehledám lásku a 

vztahy na vlastní pěst. Předkládám Ti tyto situace, chci v nich najít Tvou 

přítomnost: ................................................................................ 
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