
Poutnictví
5. týden

Přichází Mesiáš



1. DEN RÁNO

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

Čtení z Bible – Naděje v prokletí
Pomalu si přečti Genesis 3,11–15.
Přijmout od Boha prokletí? To je těžké. V
zahradě byla zakázaná jedna věc - jíst ovoce ze
stromu poznání dobra a zla. Trestem je smrt
(Genesis 2,17). Adam a Eva ho tedy samozřejmě
sní. Neposlechnou Boha a zvolí si svou vlastní
cestu. Bůh však skrývá naději i v těch
nejtemnějších dnech. Křesťané považují 15. verš
za první proroctví o Mesiáši (Ježíši), který přijde,
aby porazil zlo a vysvobodil lidi z prokletí smrti a
hříchu. Bůh říká, že „símě ženy“ (tj. jeden z jejích
potomků) „rozdrtí hlavu“ hada (satana).

Otázka:
 

               
               Přemýšlej o nějaké těžké situaci, ve které
se nacházíš. Kam konkrétně do této situace
může Bůh přinášet naději?

                    Zakonči svůj čas modlitbou.Modlitba:

Ztiš se před Bohem (2 minuty). 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Plesej a
raduj se, neboť už přicházím a budu
bydlet uprostřed tebe, je výrok
Hospodinův“. (Zachariáš 2,14)

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 20.

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 (5 minut).

Čtení z Bible – Prokletí a požehnání žen
Pomalu si přečti Genesis 3,16 a Lukáše 1,26–38.
Není snadné být ženou. Prokletí v zahradě
předznamenává všechny smutné a strašlivé
hříchy a nerovnost přítomné v patriarchátu
během celých dějin: „Budeš dychtit po svém
muži, ale on nad tebou bude vládnout“ (Gn
3,16). A co víc, porod bude bolet! Ale právě
díky Mariině poslušnosti (nikoliv Josefově)
přichází na svět Mesiáš. Spása pro svět přišla
skrze bolestné narození chlapce, který přišel,
aby zrušil nerovnost rozdělující svět.

             Jak by vypadal svět a církev bez
odvahy a lásky žen, jako je Marie a mnoho
dalších?

                     Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:  

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Plesej a
raduj se, neboť už přicházím a budu
bydlet uprostřed tebe, je výrok
Hospodinův“. (Zachariáš 2,14)

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 Lukáše 1,67–79.

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 (5 minut).

Čtení z Bible – Další statečná žena
Přečti si pomalu 1. Samuelovu 2,1–10.
Ve starověkém Izraeli bylo pro ženu větším prokletím
než porodní bolesti to, že neměla vůbec žádné dítě.
Chana byla neplodná. Ale modlila se k Bohu a slíbila, že
mu syna zasvětí, pokud počne. Bůh její modlitbu
vyslyšel. Chana porodila Samuela a darovala ho Bohu
jako služebníka, aby sloužil s knězem Élím. Když se
vzdává svého zaslíbeného syna, zpívá tuto píseň (verše
1–10). V posledním verši používá hebrejské slovo mešiah
– přeložené jako „pomazaný“ – v souvislosti s
Hospodinovým příchodem Krále. Jako by Chana
nahlédla do širšího Božího příběhu o záchraně světa a
zjistila, že se na něm podílí – stejně jako Bůh se
dobrovolně vzdává svého syna pro dobro druhých. Její
syn Samuel se stal prorokem, který pomazal krále
Davida, jenž byl Ježíšovým pra, pra, pra... dědečkem. 

                 Čeho vzácného by ses dnes mohl/a vzdát, abys
mohl/a lépe milovat ostatní (např. strávit s někým čas,
nemít nutně pravdu v hádce, méně mluvit a více
naslouchat)?

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Plesej a
raduj se, neboť už přicházím a budu
bydlet uprostřed tebe, je výrok
Hospodinův“. (Zachariáš 2,14)

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 21.

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 (5 minut).

Čtení z Bible – Světlo ve tmě
Pomalu si přečti Izajáše 9,1–6.
Tento úryvek je jedním z nejznámějších
proroctví o Mesiáši, které bylo napsáno
mnoho let před jeho narozením. Jeho příchod
je spojován se světlem, radostí, úrodou,
svobodou, koncem války či konfliktu,
moudrostí, pokojem, spravedlností a právem.
Ježíš tyto věci dokonale ztělesňuje. Nabízí je
každému člověku, který mu odevzdá svůj
život.

           Ve které z uvedených oblastí (radost,
svoboda atd.) potřebuješ, aby Ježíš ve tvém
životě působil? Řekni o tom Bohu.

                   Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba:



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Plesej a
raduj se, neboť už přicházím a budu
bydlet uprostřed tebe, je výrok
Hospodinův“. (Zachariáš 2,14)

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 90.

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 (5 minut).

Čtení z Bible – Mesiáš jako král
Pomalu si přečti Žalm 2.
Tento žalm se zaměřuje na něco velkolepého.
Popisuje boj mezi dobrem a zlem ve světě a to, jak
bude Bůh a jeho Syn nakonec vítězně vládnout.
Vypráví o zlých vládcích, kteří ukládají Mesiáši
(„pomazanému“, 2. verš) o život. Příchod Ježíše
znamená porážku zla a smrti v epické bitvě.
Jednoho dne bude vládnout Ježíš jako král, který
požehná všem, kteří budou ctít jeho vládu. Pro naši
moderní, liberální dobu může být obtížné přijmout
Ježíše za krále. Ježíš jako přítel - někdo, kdo mě má
rád a komu na mně záleží - jistě. Ale Král? Někdo,
koho bych měl/a poslouchat a podřídit se Mu?
Hmm. Tím si už nejsem tak jistý/á.

         Jaké je pro tebe vnímat Ježíše jako krále,
kterého máš ctít a poslouchat?
                    
                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Plesej a
raduj se, neboť už přicházím a budu
bydlet uprostřed tebe, je výrok
Hospodinův“. (Zachariáš 2,14)

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 Zjevení 22,16–20.

5. DEN VEČER

Rituál

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

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc 


