
Poutnictví
6. týden

Narození Mesiáše



1. DEN RÁNO

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

Čtení z Bible – Vánoce z epické perspektivy
Přečti si pomalu Zjevení 12,1–9.
Zjevení je zvláštní kniha. V této pasáži čteme o
podivném Ježíšově narození popsaném tak,
jak se promítá do duchovního světa.
Nahlížíme na narození Mesiáše jako na
duchovní bitvu, kde proti sobě stojí absolutní
zlo a absolutní dobro. Jde o všechno. Tato vize
je epická, jde o nebezpečnou akci. Jako kdyby
se na okamžik zvedla opona a my mohli
zachytit širší význam Ježíšova narození, vidět
víc než jen dítě v jesličkách.

            Jaké emoce a dojmy v tobě vzbuzuje
tato verze vánočního příběhu?

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Otázka:

Modlitba:

Ztiš se před Bohem (2 minuty). 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Pochválen
buď Hospodin, Bůh Izraele, protože
navštívil a vykoupil svůj lid”. (Lukáš 1,68)

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

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 Jana 1,1–8.

1. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



2. DEN RÁNO

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

Čtení z Bible – Marie a Alžběta
Přečti si pomalu Lukáše 1,39–55.
Marie je těhotná a čeká Ježíše, spasitele světa.
Alžběta je těhotná a čeká Jana Křtitele. Dějiny
vykoupení se rodí v lůně dvou žen, které se
setkávají na judském venkově. Zatímco si muži
myslí, že vládnou světu, tyto dvě obyčejné ženy
jsou zasvěceny do Božího panování a moci. Mariina
modlitba odhaluje její srdce naladěné na Boha a na
to, co on dělá nejen v jejím životě, ale i v celém
svém stvoření napříč časem. Marie v sobě nosí
krále, který vladaře svrhne z trůnu (verš 52). Tyto
ženy chápou, odkud pochází pravá moc. Vědí, že
Bůh touží po tom, aby ukázal svoji sílu skrze slabé,
svoji slávu skrze pokorné.

             Kde si tě Bůh používá i přesto, že se cítíš
malý/á a nedůležitý/á?

                     Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Pochválen
buď Hospodin, Bůh Izraele, protože
navštívil a vykoupil svůj lid”. (Lukáš 1,68)

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

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 Jana 1,9–14.

2. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



3. DEN RÁNO

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

Čtení z Bible – Josef
Přečti si Matouše 1,18–25.
Josef je pravý muž. Jak jinak by si mohl
vysvětlit Mariino těhotenství kromě nevěry?
Místo zlosti, pomsty a nenávisti - podle práva
mohl nechat Marii ukamenovat - si Josef volí
milost a jemnost. Nechce Marii ublížit, i když
to vypadá, že ho podvedla. Dokonce uvěří
tomu neuvěřitelnému, co mu řekne anděl ve
snu. Nejen že zůstane s Marií, ale dokonce s ní
vůbec nespí, až do jejího porodu. Josef je
příkladem muže naplněného milostí, pokorou,
něhou a disciplínou. V těchto oblastech
vykazuje pravou sílu.

               Jak se může milost, pokora, jemnost a
disciplína stát pravou silou v tvém životě?

                   Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba:



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Pochválen
buď Hospodin, Bůh Izraele, protože
navštívil a vykoupil svůj lid”. (Lukáš 1,68)

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

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 Jana 1,15–16.

3. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



4. DEN RÁNO

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

Čtení z Bible – „Světlo přijde i do našeho chlíva” (bratři
Ebenovi)
Přečti si pomalu Lukáše 2,1–20.
Jsou Vánoce. Bůh přišel na svět, aby zachránil své děti.
Kde si Bůh zvolil přebývat? Mezi chudými, potřebnými,
křehkými, vyvrženými. Tam, kde je bolest, nejistota a
krize. Proč? Protože to je místo, kde ty a já doopravdy
jsme. Možná ne fyzicky, ale vnitřně. Často hledáme
naději a záchranu ve věcech jako je vlivná práce, kvalitní
vzdělání, útulný domov, pevné zdraví, krása, úspěšné
děti, skvělý/á partner/ka. Ale naše chudoba a potřeba
zasahuje mnohem dál. Potřebujeme, aby bylo naše
srdce proměněno a naše duše spasena. Pravá naděje
přichází v Bohu, v bezbranném dítěti, který se stal
chudým, potřebným, křehkým a vyvrženým, abychom
spatřili naši hlubší potřebu po bohatství větším, než jsou
peníze, po síle větší, než je moc, a po sounáležitosti větší,
než nedokonalé lidské vztahy.

        Kde se doopravdy cítíš chudý, nenaplněný,
vyvržený? Na jakých špatných místech hledáš svoji
hodnotu, záchranu a naději?

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Pochválen
buď Hospodin, Bůh Izraele, protože
navštívil a vykoupil svůj lid”. (Lukáš 1,68)

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

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 24.

4. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



5. DEN RÁNO

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

Čtení z Bible – Mudrci hledají Ježíše
Přečti si Matouše 2,1–12.
Pravá moudrost pochází od Boha. Podobně jako
Herodes se i další lidé napříč historií snaží mít v
moci své životy i životy druhých. Kontrola je
opakem důvěry a je obvykle motivovaná
strachem. Cesta za moudrostí začíná bázní před
Bohem a snahou důvěřovat mu, i když to nedává
smysl. Svět potřebuje více lidí jako byli mudrci,
kteří nehledali politickou ani kulturní moc, ale
hledali Boha samotného. Výsledkem moudrosti
je poklad, který máme v přístupu k Bohu a touze
ho chválit za Jeho milující vztah k nám.

            V jakých oblastech svého života
potřebuješ přenechat kontrolu Bohu? Jaké
specifické malé kroky můžeš tento týden
udělat?

                     Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Pochválen
buď Hospodin, Bůh Izraele, protože
navštívil a vykoupil svůj lid”. (Lukáš 1,68)

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

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 23.

5. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc


