
Poutnictví
4. týden

Jaký je Bůh? (2. část)



1. DEN RÁNO

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

Čtení z Bible – Boží láska někdy bolí
Pomalu si přečti Genesis 32,23–32.
V tomto slavném příběhu Jákob utíká před
Ezauem, aby si zachránil život. Ezau je jeho bratr,
kterého Jákob před mnoha lety podvedl. Jákob
je v nesnázích. Zabije ho Ezau? Jákob potřebuje
Boží pomoc! V noci k Jákobovi záhadně přichází
Bůh. Jak mu pomůže? Bojuje s ním a zlomí mu
kyčel. Jákob už nemůže utíkat (je vlastně do
konce života chromý!). A pak mu Bůh požehná a
odchází. Boží láska a pomoc není vždy taková,
jakou bychom si přáli. Někdy to bolí.

        Jak jsi zažil/a Boží drsnou lásku (např.
nepomohl ti tak, jak jsi chtěl/a; chtěl po tobě, aby
ses vzdal/a něčeho (někoho), co máš rád/a;
zmařil tvé plány; nevyslyšel modlitby)?

                   Zakonči svůj čas modlitbou.

Otázka: 

Modlitba:

Ztiš se před Bohem (2 minuty). 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „On dává
zemdlenému sílu a dostatek odvahy
bezmocnému“. (Izajáš 40,29)

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 16.

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 je štědrý
Pomalu si přečti Matouše 7,7–11.
Bůh má radost z toho, že k němu přicházíme
se svými potřebami. Chce vyslechnout naše
prosby. Je štědrý jako otec, který chce pro
své děti to nejlepší. Jako dobrý otec nás
zaopatřuje, když prosíme o věci, které jsou
dobré pro nás i pro druhé. Můžeme k Němu
směle přicházet se svými potřebami a
touhami.

               Jak se cítíš, když Boha o něco prosíš?
Jaký postoj očekáváš, že Bůh zastává k tvým
prosbám?

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:  

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „On dává
zemdlenému sílu a dostatek odvahy
bezmocnému“. (Izajáš 40,29)

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 Zachariáše 6,12–13. 

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 má smysl pro humor
Pomalu si přečti Numeri 22,22–31.
Někdy se bereme příliš vážně. Jedním z Božích
darů je schopnost smát se sami sobě - svým
chybám, své tvrdohlavosti, své důležitosti. Bůh se
těmto věcem směje a někdy si z nás dělá legraci,
aby upoutal naši pozornost (všimni si, že je rozdíl
mezi dobrým použitím humoru a jeho zneužitím).
V tomto příběhu je prorok Balám (ten, který má
slyšet Boží hlas) tak plný sám sebe, že Bůh použije
osla, aby k němu promluvil. Někdy můžeme být
tak tvrdohlaví a plní sebe sama, že potřebujeme
potkat osla, abychom si uvědomili, jací jsme sami
oslové.

             Přemýšlej o daru humoru. Jak nám může
dobrý humor pomoci vidět sami sebe pravdivě a
zmírnit napětí a konflikty v našich vztazích?

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „On dává
zemdlenému sílu a dostatek odvahy
bezmocnému“. (Izajáš 40,29)

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 17,1–7. 

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 je tajemný
Přečti si  dvakrát Deuteronomium 29,28.
Bůh nám mnohé zjevil a stačí to k tomu,
abychom mohli skutečně dobře žít a dobře
milovat. Svět, víra i život však v sobě skrývají
mnoho tajemství. Bůh nezjevil všechno.
Součástí moudrosti je nutnost přijmout Boží
tajemství a hranice našeho poznání. To vede k
důvěře (v Boha) a pokoře; důvěra a pokora
nám pomáhají dobře milovat druhé se všemi
jejich přednostmi i chybami. Boží tajemné
cesty jsou tak darem pro naši lidskost.

                    Jaké aspekty Boha a života jsou pro
tebe tajemné? Když přijmeš, že tyto věci jsou
za hranicí lidského chápání, jak skrze to
můžeš růst?

                   Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba:



Zapal svíčku a přečti nahlas: „On dává
zemdlenému sílu a dostatek odvahy
bezmocnému“. (Izajáš 40,29)

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 Malachiáše 3,1–6.

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 svatý
„Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten,
který byl a který jest a který přichází.” (Zjevení 4,8)
Pomalu si přečti Exodus 3,1–6.
Mojžíš se poprvé setkává s Bohem a Bůh říká, aby se
k němu nepřibližoval, protože je svatý. Mojžíš má
strach, protože ví, že sám není svatý, a přesto je v
Boží přítomnosti. Svatost v Bibli znamená víc než jen
být morálně dokonalý. Bůh je svatý, protože je
naprosto jedinečný („oddělený“) ve své stvořitelské
síle, intenzivní čistotě a dobrotě. Boží svatost přináší
do světa uzdravení, dobrotu a krásu způsobem,
který dokáže pouze Bůh. Chce nás však učinit
svatými, jako je svatý On, skrze prohlubování našeho
vztahu s Ježíšem. The Bible Project má dobré krátké
video o svatosti. Můžete se na něj podívat tady.

             Jak může čas strávený v Boží přítomnosti
posilovat naši svatost (abychom byli víc jako On)?
                    
                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:

Modlitba: 

https://www.youtube.com/watch?v=l9vn5UvsHvM
https://www.youtube.com/watch?v=l9vn5UvsHvM


Zapal svíčku a přečti nahlas: „On dává
zemdlenému sílu a dostatek odvahy
bezmocnému“. (Izajáš 40,29)

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 19.

5. DEN VEČER

Rituál

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

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc


