
Poutnictví
3. týden

Jaký je Bůh? (1. část)



1. DEN RÁNO

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

Čtení z Bible – Bůh je tvořivý
Pomalu si přečti Genesis 1,1–5.
Bible začíná tím, že Bůh tvoří. Vytváří
krásné věci. Těchto prvních pět veršů je
jen letmým pohledem na jeho kreativitu
a na to, jak rád tvoří život, který je dobrý,
užitečný, příjemný a krásný. Navíc i
lidem dal schopnost být kreativní. Je to
součást Božího obrazu v každém z nás.

Otázka:

Modlitba:

Ztiš se před Bohem (2 minuty). 

               Pozoruj stvořený svět kolem
sebe a přemýšlej o něm – o rostlinách,
ptácích, obloze, západu slunce, lidském
uchu. Co to říká o Bohu? 

                    Zakonči svůj čas modlitbou.



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Bylo tu
pravé světlo, které osvěcuje každého
člověka; to přicházelo do světa“. (Jan 1,9)

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 14.

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 – Bůh si rád užívá a odpočívá
Pomalu si přečti Genesis 1,31–2,3.
Bůh je sice tvůrčí a tvrdě pracuje, ale zároveň si
umí svět užívat a umí odpočívat. To je dost
husté. Chce, aby ho lidé napodobovali tím, že
se budou těšit ze světa a budou pravidelně
odpočívat od práce. Pastor Pete Scazzero to
vyjadřuje takto: „Nejdřív aktivita, potom
pasivita; nejdřív vyvíjet úsilí, potom se přestat
snažit; nejdřív udělat vše, co je v našich silách, a
potom se nechat nést... jen v takovém rytmu
se náš duch dokáže plně realizovat“.

                Jak často máš celý den bez práce, den,
který si můžeš prostě užít a odpočinout si?
Jaké to pro tebe je? Pokud žádný nemáš, jaké
by to bylo mít každý týden den odpočinku?

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:  

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Bylo tu
pravé světlo, které osvěcuje každého
člověka; to přicházelo do světa“. (Jan 1,9)

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 Izajáše 11,1–5.

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 – Bůh nás hledá, když se skrýváme
Pomalu si přečti Genesis 3,8–13.
Minulý týden jsme četli o tom, jak Adam a Eva
pochybovali o Boží dobrotě a rozhodli se žít tak,
jak chtěli oni, a ne jak chtěl Bůh. Výsledkem
byla hanba a skrývání. Zde čteme první Boží
odpověď: „Kde jsi?“ Není to: „Vy idioti! Jak jste to
mohli udělat? Vy hříšníci!“ Ani nad nimi
nemávne lhostejně rukou. Místo toho je hledá.
Záleží mu na nich, i když ho zrazují a skrývají se
před ním. V jistém smyslu je Bůh prvním
misionářem.

             Když uděláš něco, o čem víš, že se to
Bohu nelíbí (např. závidíš, manipuluješ druhými
nebo někoho odsuzuješ), jak vnímáš Boží
reakci? Jako odsuzující, lhostejnou, nebo
vnímáš upřímnou Boží snahu být s tebou?

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Bylo tu
pravé světlo, které osvěcuje každého
člověka; to přicházelo do světa“. (Jan 1,9)

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 Izajáše 40,3–5.

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 – Bůh velkoryse odpouští
Pomalu si přečti Žalm 103,8–14.
Tato báseň ukazuje krásu Boží lásky k
nám. Touží nám odpustit. Udělá cokoli,
aby nám prokázal milosrdenství a
odstranil naše hříchy.

           Přečti si znovu verše v Žalmu.
Který verš k tobě nejvíc mluví a proč?

                   Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba:



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Bylo tu
pravé světlo, které osvěcuje každého
člověka; to přicházelo do světa“. (Jan 1,9)

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 Izajáše 40,9–11.

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 – Bůh je náš Otec
Pomalu si přečti 1. Janovu 3,1–2.
Ježíš často mluvil o Bohu jako o svém
Otci. Byl to revoluční způsob oslovení
Boha – důvěrný, blízký, osobní, milující.
Apoštol Jan říká, že skrze Ježíše jsme i
my Božími dětmi. On nás miluje jako
rodič své dítě.

              Jaké to pro tebe je, vztahovat se
k Bohu jako ke svému Otci?
                    
                   Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Bylo tu
pravé světlo, které osvěcuje každého
člověka; to přicházelo do světa“. (Jan 1,9)

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 15.

5. DEN VEČER

Rituál

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

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc


