
Poutnictví
2. týden

Jaký je člověk? (2. část)



1. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (3–5 minut).

Čtení z Bible – Narušená důvěra
Přečti si pomalu Genesis 2,15–17; 3,1–10.
Lidé chtějí mít vše pod kontrolou, chtějí
rozhodovat, nebýt ničím omezováni.
Kontrola je opakem důvěry. Když se
snažíme hrát si na Boha a řídit svůj život
místo toho, abychom Bohu důvěřovali a
poslouchali ho, výsledkem je stud, skrývání
se a narušený vztah s Bohem i ostatními
lidmi.

Otázka:

Modlitba:

Ztiš se před Bohem (2 minuty). 

               Jak se snažíš řídit svůj život bez
Boha (například tím, že příliš plánuješ,
manipuluješ, lžeš,...)? Jak to ovlivňuje tvé
vztahy? 
                    
                   Zakonči svůj čas modlitbou.



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Věrní ať
jásají v slávě, ať plesají na svých ložích“.
(Žalm 149,5)

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 6.

1. DEN VEČER

Rituál

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



2. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (3–5 minut).

Čtení z Bible – Zrádná srdce
Přečti si pomalu Jeremiáše 17,9.
Když ztratíme důvěru v Boží dobrotu a
rozhodneme se ho nenásledovat, naruší
to všechny oblasti našeho života. Naše
srdce je zrádné. Toužíme po blízkosti
druhých i Boha, snadno však
sklouzneme na falešnou cestu. Žijeme se
zmatkem ve vztazích - ve vztahu sami se
sebou, s druhými i s Bohem.

              Kde ve svém životě nebo v životě
lidí kolem sebe vidíš zmatek ve vztazích?
                   
                   Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:  

Modlitba:



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Věrní ať
jásají v slávě, ať plesají na svých ložích“.
(Žalm 149,5)

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 8.

2. DEN VEČER

Rituál

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



3. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (3–5 minut).

Čtení z Bible – Naše kultura
Přečti si pomalu Soudců 21,25.
Kniha Soudců je snad nejtemnější knihou v
Bibli. Vypráví o válce, vraždě, atentátu,
znásilnění, modloslužbě, cizoložství. Ženské
tělo je zde rozsekáno na kusy. Najdeme zde
sexuálně zvrhlé vůdce, svůdné ženy i zbabělé
hrdiny. Je to trochu jako číst noviny nebo
sledovat dnešní filmy. Zlo je všude. Autor
knihy Soudců na konci pojmenovává zdroj zla:
Každý si prostě dělal, co chtěl.
      
       Které zlé věci bys chtěl/a změnit
(například obchod se sexem, nerovnost
pohlaví, alkoholismus)? Modli se za věci, které
tě napadnou.

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba:



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Věrní ať
jásají v slávě, ať plesají na svých ložích“.
(Žalm 149,5)

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 11.

3. DEN VEČER

Rituál

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



4. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (3–5 minut).

Čtení z Bible – Vina
Přečti si pomalu list Galatským 5,19–21. 
Možná si budeš muset vyhledat definici
některých slov z tohoto seznamu
lidských neřestí. S mnohými z nich se
můžeme ztotožnit. Všichni jsme vinni
některými hříchy z tohoto seznamu.
Takoví jsme bez Boha.

            S čím z tohoto seznamu bojuješ
nejvíce?
                   
                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba:  



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Věrní ať
jásají v slávě, ať plesají na svých ložích“.
(Žalm 149,5)

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 12.

4. DEN VEČER

Rituál

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



5. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (3–5 minut).

Čtení z Bible – Co je pravda?
Pomalu si přečti Jana 18,33–40.
Ježíš stojí v předvečer svého ukřižování před
římským prefektem Pilátem. Nevinný člověk
je odsouzen k smrti. Pilát se ho ptá: „Co je
pravda?“ Relativizace. Intelektualizace.
Cynismus. Sarkasmus. Za tyto postoje se
schováváme, abychom nemuseli čelit pravdě,
abychom nemuseli čelit Bohu. Dokážeme být
jako Pilát stojící před Ježíšem. Ale jsme také
jako Židé, kteří potřebují spasitele, který nás
miluje natolik, že je ochotný za nás zemřít.
            
           Jakými způsoby se schováváš za
intelekt, cynismus nebo humor, abys
nemusel/a čelit Bohu nebo Ho poslouchat?

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba:



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Věrní ať
jásají v slávě, ať plesají na svých ložích“.
(Žalm 149,5)

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 13.

5. DEN VEČER

Rituál

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc


