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Vítejte
JSME OPRAVDU MOC RÁDY, že jste se rozhodly studovat s námi! Jako první bychom chtěly, abyste věděly, 
že se za vás modlíme! Není to náhoda, že jste se přidaly do naší studie.

Naše modlitby za vás jsou jednoduché: abyste rostly blíže našemu Bohu skrze studování Jeho slova 
každý den! Zatímco se učíte disciplíně trávit čas v Božím Slově každodenně, modlíme se, abyste se do 
Něj zamilovávaly čím dál víc skrze čtení Bible.

Než si každý den přečtete určitý oddíl Písma, modlete se a žádejte Boha o pomoc porozumění. Pozvěte 
Ho, aby k vám skrze své Slovo promlouval. Pak naslouchejte. Jeho část práce je k vám promlouvat a 
vaše část je naslouchat a poslouchat.

Udělejte si čas a čtěte si verše znovu a znovu. Přísloví nás povzbuzuje, že když budeme hledat, pak 
najdeme: “Budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš…“ 
(Přísloví 2:4-5, ČEP).

Máme radost, že vám můžeme nabídnout tyto další materiály k vašemu studiu:

 - Bůh s námi studijní knihu

 - Plán čtení

 - Zamyšlení každý týden (pondělí, středa a pátek)

 - Každý týden nový verš k zapamatování

 - Každý týden novou výzvu

 - Online společenství na Facebooku Miluj Boha Nesmírně a anglickém blogu LoveGodGreatly.
com

 - Hashtag: #LoveGodGreatly #MilujBohaNesmirne

Všichni tady v Miluj Boha Nesmírně se nemůžeme dočkat, až společně začneme a doufám, že se 
všechny uvidíme i na konci. Vydržte, vytrvejte a nevzdávejte se! Skončeme to, co dnes začínáme. My 
s vámi budeme každý krok této cesty a budeme vám fandit! Jsme v tom totiž společně. Postavme se 
čelem brzkému vstávání a bojujme se stresem, který náš den přinese tak, že si uděláme čas na Boží 
Slovo! Těšíme se na to, co si pro vás Bůh během této studie připravil! Přidejte se k nám a pojďme se 
společně učit, co to znamená Milovat Boha nesmírně našimi každodenními životy!
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Naše Společenství
MILUJ BOHA NESMÍRNĚ je úžasné společenství žen, které používají různé druhy technologie, aby jedna 
druhé zůstaly vykazatelné v Božím Slově.

Začínáme s jednoduchým Plánem čtení, ale s ním to nekončí!

Některé se schází doma nebo ve sboru, zatímco se další z různých míst na světě setkávají online. 
Nezáleží na metodě. Spojujeme se s láskou a sjednocujeme se za sdíleným záměrem…

abychom Milovaly Boha Nesmírně našimi životy.

V dnešním světě, který je zrychlený a řízený technologií, by bylo jednoduché studovat Boží Slovo 
v izolovaném prostředí, kterému naprosto chybí povzbuzení nebo podpora. Ale to není náš záměr s 
Miluj Boha Nesmírně. Pán Bůh nás stvořil k životu ve společenství s Ním a s lidmi kolem nás. 

Potřebujeme jedna druhou. Dokonce spolu navzájem žijeme život lépe!

S tímhle na mysli, zamyslela by ses nad tím, jestli někomu nenabídnout studovat společně s tebou? 

Všechny z nás máme v životě ženy, které potřebují přátelství, vykazatelnost, a které mají touhu 
ponořit se do Božího slova hlouběji. Budeme studovat hned vedle tebe – učit se s tebou, fandit ti, 
užívat si společenství a usmívat se od ucha k uchu, protože vidíme, jak Pán Bůh sjednocuje ženy – ženy 
navzájem spojující srdce a mysl se stejným cílem, Jeho slávou. 

Je to někdy až neskutečné – tahle možnost, jak můžeme růst nejen blíž našemu Pánu, ale i jedna 
druhé, skrze tuto studii.  

Takže tady je naše výzva: zavolej mamince, sestře, babičce, možná té holce, která bydlí naproti a 
nebo spolužačce ze základky, která bydlí v jiném městě. Seber skupinu holek ze sboru nebo z práce 
nebo si dejte sraz v kavárně s kamarádkami, které jsi vždycky chtěla poznat o něco víc. Upravte si tu 
krásnou možnost být spolu i online, abyste se navzájem mohly inspirovat, držet se vykazatelné, ale také 
ke sdílení se osobně, pokud máte tu možnost! 

Ruku v ruce, pojďme na to… společně. 
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Jak na SOAP
JSEM NA TEBE PYŠNÁ.

Opravdu, jsem.

Jsem na tebe pyšná, protože ses rozhodla udělat něco pro to, abys trávila čas v Božím Slově… četla z 
něj každý den a uplatnila ho ve vlastním životě… tom krásném životě, který Hospodin daroval zrovna 
TOBĚ.

S každou novou studií také vytváříme studijní materiály s verši, které čteme. Tyto materiály by ti 
měly pomoct v práci s Božím Slovem, aby ses mohla dostat hlouběji… zpomalit a ztišit se, opravdu 
vnímat to, co se ti Pán snaží ten den říct.

Miluj Boha Nesmírně používá ke studiu Bible metodu S.O.A.P. Než začneme, chtěly bychom 
vysvětlit, jak funguje a říct také PROČ ji doporučujeme používat během ztišení.

Proč S.O.A.P.?

Jedna věc je prostě číst z Písma. Ale když se naučíme umění ztišit se před Pánem a OPRAVDU Jeho 
Slovo číst, najednou na nás začnou slova a výrazy ze stránek vyskakovat, jakoby byly živé. Tím, že 
použijeme S.O.A.P. metodu ke čtení a „zpracování“ veršů jsme schopni jít hlouběji a lépe chápat, co to 
pro nás znamená a co se nám skrze ně Pán Bůh snaží říct. Rády bychom tě tedy vyzvaly a povzbudily 
k tomu, abys používala S.O.A.P. s každodenním čtením a samy uvidíte, o kolik víc ti to dá a jak moc 
to pomůže. Budeš ohromená!

Co znamená S.O.A.P.?

S – S je pro Slovo (Scripture). Doslova vypiš dané verše. Budeš překvapená nad tím, co ti Bůh ukáže 
„jen“ tím, že si uděláš čas a opíšeš přečtenou pasáž!

O – O je pro Postřehy (Observation). Co tě během čtení napadá? Komu byl text původně psán? 
Opakuje se tam nějaké slovo? Které slovo nebo slovní spojení slyšíš nejvíc ty? Které je tam pro tebe?

A – A je pro Aplikaci (Application). Tady se Boží Slovo stává osobním. Co mi Bůh dnes chce říct? Jak 
můžu tento text aplikovat v mém osobním životě? Co můžu změnit? Můžu něco udělat?

P – A konečně P je pro Modlitbu (Prayer). Modli se Boží Slovo zpátky Jemu. Jestli ti něco během 
čtení ukázal, modli se za to. Pokud ukázal na nevyznaný hřích ve tvém životě, vyznej ho. A pamatuj, 
On tě miluje! 
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PŘÍKLAD 

Koloským 1:5-8

S – Obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi, jak už jste slyšeli, když slovo pravdy, 
totiž evangelium, přišlo k vám. To nese ovoce a rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u 
vás již ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost. Toto vše jste se dozvěděli od 
našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův služebník, a který nám 
také pověděl o vaší lásce v Duchu.

O – 

 - Když se zkombinuje víra a láska, dostaneme naději.

 - Musíme si pamatovat, že naše naděje je v nebi… teprve přijde.

 - Evangelium je Slovo Pravdy.

 - Evangelium neustále nese ovoce a roste od prvního do posledního dne.

 - Stačí jediný člověk, aby změnil celou skupinu… Epafras.

A – Co mě dneska zaujalo je, že Bůh použil jednoho muže, Epafra, aby změnil celé město!!! Připomnělo 
mi to, že jsme povolaní k tomu, abychom prostě sdíleli evangelium s ostatními… je to na Bohu, aby 
ho šířil, nechal růst a dával ovoce. Cítila jsem, že dnešní verše mluvily přímo k nám… „To nese ovoce a 
rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali 
Boží milost.“ Není to skvělé, když Boží Slovo ožije a mluví přímo k nám, našim situacím a srdcím?!!! 
Moje modlitba je dnes pro všechny ženy zapojené do této studie, aby porozuměly Boží milosti a měly 
žízeň po Jeho Slově. „Boží Slovo není jen pro naši informaci, ale pro naši transformaci.“

P – Drahý Pane, prosím Tě, pomoz mi být jako Epafras… abych mohla ostatním říkat o Tobě a nechat 
výsledky ve Tvých milujících rukách. Prosím pomoz mi porozumět a aplikovat, co jsem dnes četla do 
mého osobního života, abych se Ti tak mohla podobat více a více každý den. Pomoz mi žít život, který 
nese ovoce víry a lásky… zakotvující svou naději v nebi a ne tady na zemi. Pomoz mi pamatovat si, že 
to NEJLEPŠÍ teprve přijde!

_________________________

Nejdůležitější ingredience v S.O.A.P. je TVOJE spolupráce s Božím Slovem a tvoje APLIKACE Jeho 
Slova do TVÉHO života.

Blaze člověku, jehož „radostí je Zákon Hospodinův – o tomto Zákoně dnem i 
nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas 

přináší, kterému nikdy neuvadne listí. Cokoli činí, se podaří!“ Žalm 1:2-3
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Plán Čtení
Týden 1 – Zaslíbení Spasitele (skrze Starý Zákon) 

  Čtení SOAP

  Genesis 3:14-15 Genesis 3:15

  Micheáš 5:1, 3-4 Micheáš 5:1

  Izajáš 9:5-6 Izajáš 9:5

  Izajáš 7:14 Izajáš 7:14

  Druhá Samuelova 7:10-13 Druhá Samuelova 7:12-13

Týden 2 – Příchod našeho Spasitele 
  Čtení SOAP

 Opustil nebe  2. list Korintským 8:9; Jan 6:38 Jan 6:38

 Vzal na sebe lidskou podobu  Jan 1:1-5;14 Jan 1:14 

 Zahalil svou slávu  Filipským 2:5-7 Filipským 2:5-7 

 Byl odmítán lidmi  Jan 1:9-13 Jan 1:11 

 Byl opuštěn Bohem  Matouš 27:46 Matouš 27:46

Týden 3 – Důvod Jeho příchodu 
  Čtení SOAP

 Aby zachránil ztracené  Galatským 4:4-5 Galatským 4:4-5 

 Aby přinesl nemocným dobrou zprávu  Izajáš 61:1-3 Izajáš 61:1 

 Aby vykoupil lid  Titovi 2:14; Zjevení 5:9 Zjevení 5:9

 Aby vybudoval království  Daniel 7:13-14 Daniel 7:14 

 Aby oslavil Jeho jméno  Římanům 11: 33-36; Lukáš 2:14 Římanům 11:36

Týden 4 – Co s tím uděláš? 
  Čtení SOAP

 Marie  Lukáš 1:46-56 Lukáš 1:46-49  

 Pastýři  Lukáš 2:8-20 Lukáš 2:20

 Andělé  Židům 1:6; Lukáš 2:8-14 Lukáš 2:13-14; Židům 1:6

 Tři králové  Matouš 2:1-12 Matouš 2:10-11 

 Jeho lid  Zjevení 7:9-10; 19:6-10 Zjevení 7:9-10

Pondělí
Úterý

Středa
Čtvrtek

Pátek
Den reflexe

Pondělí
Úterý

Středa
Čtvrtek

Pátek
Den reflexe

Pondělí
Úterý

Středa
Čtvrtek

Pátek
Den reflexe

Pondělí
Úterý

Středa
Čtvrtek

Pátek
Den reflexe
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Cíle
VĚŘÍME, ŽE JE DŮLEŽITÉ si před každým úkolem sepsat cíle. Udělej si čas a napiš tři cíle, na které by ses 
ráda soustředila během tohoto času, kdy se budíš ráno dříve, než kdokoliv jiný z rodiny, a kdy se noříš 
do Božího Slova. Vracej se k těmto cílům během studie a napomáhej si s ostatními k soustředění se. 
ZVLÁDNEŠ TO!!!

Moje cíle pro tuto studii jsou:

1.

2.

3.

Podpis: ___________________________________________________________   

Datum: ______________________
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Úvod
PŘIJĎ, DLOUHO OČEKÁVANÝ JEŽÍŠI

PŘEMÝŠLELY JSTE NĚKDY nad tím, co Bůh dělal celé ty roky před inkarnací? Nebo proč se rozhodl čekat 
tak dlouho, než se inkarnace stala skutečností? Já ano. Ale Boží plán spásy skrze narození a smrt Ježíše 
nebylo něco, co Jej napadlo ve chvíli, kdy se nudil. Byl to odhodlaný plán ještě před položením základů 
světa. Plán, který byl, a stále je, naprosto osobním. 

Kousek po kousku Bůh odhaloval Spasitele, který přijde a zachrání svůj lid od hříchu. Tento Advent 
začal v Genesis a pokračoval celým Starým zákonem. Jak se píše v dětské Bibli: “Každý příběh šeptá 
jeho jméno.” Období Starého zákona bylo obdobím příprav a čekání.

Znáte tuto chválu?

Come, Thou long expected Jesus
Born to set Thy people free;

From our fears and sins release us,
Let us find our rest in Thee.

Israel’s strength and consolation,
Hope of all the earth Thou art;

(Volný překlad: Přijď, dlouho očekávaný Ježíši,
Naroď se, abys osvobodil svůj lid;

Od našich obav a hříchů nás vymaň, Pane,
Ať najdeme pokoj v Tobě.
Síla a útěcha Izraele,
Ty jsi nadějí celé země;)

Tato vánoční chvála krásně vyjadřuje touhu, kterou lidé Starého zákona museli cítit. My se ale 
můžeme radovat, protože ten dlouho očekávaný Spasitel se již narodil! To je dobrá a radostná zpráva, 
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protože to znamená, že přišla spása a hřích byl poražen.

Ve Starém zákoně Boží lid očekával příchod Mesiáše. Takový Advent vyžaduje čekání, důvěru a 
trpělivost.

I my jsme teď v období Adventu, že ano? Očekáváme, že se náš Spasitel vrátí. Aby nás zachránil, 
jednou provždy, z přítomnosti hříchu a strachu, a aby vše napravil, abychom mohly navždy zůstat v 
jeho království a kráčet po jeho boku. Advent, ve kterém se nacházíme, také vyžaduje čekání, důvěru 
a trpělivost. 

Naděje, kterou měl Izrael, je stejná naděje, kterou dnes máme i my. Měli naprostou jistotu v Boží 
zaslíbení a v Mesiáši, který přijde a vysvobodí svůj lid.

Během naší adventní studie se podíváme na některá starozákonní zaslíbení Spasitele a pokoru, která 
jej charakterizuje. Budeme se společně učit důvodu, proč přišel, podíváme se na odezvu různých lidí, 
kteří jsou součástí vánočního příběhu, a nebude ani chybět čas zamyslet se nad našimi vlastními životy.

“Vánoční poselství je, že pro padlé lidstvo existuje naděje – naděje prominutí, naděje smíření s 
Bohem, naděje slávy – protože se podle Boží vůle Ježíš stal chudým a narodil se ve stáji, aby o třicet let 
později mohl viset na kříži.”

J.I. Packer
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Týden 1
Týden 1 Výzva (Poznámka: tu můžete najít na našem pondělním blogu):

Tento týden se v modlitbách soustředíme na: Rodinu

 Modlitba Chvála

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek



Vždyť se nám narodilo dítě, 
byl nám dán syn; 

na jeho ramenou spočine 
vláda 

a bude nazýván: 
Podivuhodný rádce, Mocný 

Bůh, 
Otec věčnosti, Kníže pokoje.

IZAJÁŠ 9:5



14 LoveGodGreatly.com

Písmo pro Týden 1

Týden 1

PONDĚLÍ GENESIS 3:14-15
14 Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi:

„Za to, cos udělal, budeš zlořečený

mezi vším dobytkem i divokými zvířaty.

Po všechny dny svého života polezeš po břiše

a žrát budeš prach.
15 Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou

i mezi tvým a jejím potomkem.

On ti rozdrtí hlavu

a ty mu rozdrtíš patu.“

ÚTERÝ MICHEÁŠ 5:1, 3-4

1 „Ty však, Betléme efratský,

 maličký mezi judskými knížaty,

 právě z tebe mi má vzejít

ten, jenž bude Vládcem v Izraeli,

jehož původ je pradávný,

ode dnů věčnosti.“
3 On vstane a bude pást

v síle Hospodinově,

ve jménu Hospodina, svého Boha,

které je vznešené.

Tehdy budou žít v bezpečí,

neboť on bude veliký

až po nejzazší zemské končiny.
4 On bude naším pokojem.

Až k nám do země vtrhnou Asyřané,

až budou šlapat po našich palácích,

sedm pastýřů proti nim postavíme,

osm vojevůdců rozených,
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STŘEDA  IZAJÁŠ 9:5-6

5 Vždyť se nám narodilo dítě,

byl nám dán syn;

na jeho ramenou spočine vláda

a bude nazýván:

Podivuhodný rádce, Mocný Bůh,

Otec věčnosti, Kníže pokoje.
6 Jeho vláda stále poroste

a jeho pokoj bude bez konce.

Na Davidově trůnu usedne,

aby vládl jeho království,

aby je ustanovil a upevnil

právem a spravedlností

od toho dne až navěky.

Horlivost Hospodina zástupů

to způsobí!

ČTVRTEK  IZAJÁŠ 7:14

14 Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, 
Bůh je s námi.

PÁTEK DRUHÁ SAMUELOVA 7:10-13 

10 I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. 
Už jej nebudou utiskovat zlosynové jako dříve, 11 za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem 
ustanovil soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech tvých nepřátel.

Hospodin ti oznamuje, že on zbuduje dům tobě. 12 Až se naplní tvé dny a ulehneš ke svým 
předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder, a jeho království upevním. 
13 To on postaví dům mému jménu a já navěky upevním trůn jeho království. 



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 1

 Genesis 3:14-15 
Genesis 3:15

Pondělí



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 17

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 1

Pondělí



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 1

Micheáš 5:2-5
Micheáš 5:2

Úterý



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 19Týden 1

Úterý



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 1

Izajáš 9:6-7
Izajáš 9:6

Středa



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 21

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 1

Středa



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.

22 LoveGodGreatly.com

ČTENÍ:
SOAP:

Týden 1

Izajáš 7:14 
Izajáš 7:14

Čtvrtek



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 23Týden 1

Čtvrtek



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 1

Druhá Samuelova 7:10-13
Druhá Samuelova 7:12-13

Pátek



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 25

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 1

Pátek
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1. Najděte si nebo zadejte do Google vyhledávače slovo „protoevangelium“. Proč se tak nazývá Genesis 
3:15?

2. Jak se ve Starém zákoně prorokuje příchod Ježíše?

3. V Izajáši 9:5 čteme několik jmen a funkcí, které Ježíš zastává. Každý z nich je obohacen přídavným 
jménem (není jen Rádce, ale Podivuhodný Rádce…). Vypište si všechna tato přídavná jména a 
zamyslete se nad tím, co o Ježíši vypovídají.

4. Co znamená jméno Immanuel a jaký vliv by mělo mít na váš každodenní život?

5. Čekat je těžké. Jak si myslíte, že v období čekání ve Starém zákoně, lidé udržovali svou naději naživu?

Otázky k reflexi
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Moje Reflexe
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Týden 2
Týden 2 Výzva (Poznámka: tu můžete najít na našem pondělním blogu):

Tento týden se v modlitbách soustředíme na: Naši zemi

 Modlitba Chvála

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek



To Slovo se stalo tělem 
a přišlo žít mezi nás. 

Spatřili jsme jeho slávu, 
slávu, jakou má od Otce 

jednorozený Syn, 
plný milosti a pravdy.

JAN 1:14
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Písmo pro Týden 2

Týden 2

PONDĚLÍ 2. LIST KORINTSKÝM 8:9

9 Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista – kvůli vám zchudl, sám bohatý, abyste vy jeho 
chudobou zbohatli.

 JAN 6:38

38 Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal.

ÚTERÝ JAN 1:1-5

1 Na počátku bylo Slovo

a to Slovo bylo u Boha

a to Slovo bylo Bůh.
2 To bylo na počátku u Boha.
3 Všechno povstalo skrze něj

a bez něj nepovstalo nic, co je.
4 V něm byl život

a ten život byl světlem lidí.
5 A to světlo svítí ve tmě

a tma je nepohltila.

 JAN 1:14

14 To Slovo se stalo tělem

a přišlo žít mezi nás.

Spatřili jsme jeho slávu,

slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,

plný milosti a pravdy.
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STŘEDA FILIPSKÝM 2:5-7

5 Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš:
6 Ačkoli sdílel Boží podstatu,

na své rovnosti s ním netrval.
7 Místo toho se vzdal sám sebe:

přijal podstatu služebníka,

vzal na sebe lidskou podobu.

ČTVRTEK JAN 1:9-13

9 Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět:
10 Byl na světě

a svět povstal skrze něj,

ale svět ho nepoznal.
11 Přišel do svého vlastního,

ale jeho vlastní ho nepřijali.
12 Ale těm, kteří ho přijali,

dal právo být Božími dětmi –

všem těm, kdo věří v jeho jméno.
13 Takoví nejsou narozeni z krve,

ani z vůle těla, ani z vůle muže,

ale z Boha.

PÁTEK MATOUŠ 27:46

46 Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: „Eli, Eli, lama sabachtani?“ to je: „Bože můj, Bože můj, 
proč jsi mě opustil?“



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 2

2. list Korintským 8:9; Jan 6:38
Jan 6:38

Pondělí



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 33

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 2

Pondělí



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 2

 Jan 1:1-5;14
 Jan 1:14 

Úterý



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 35Týden 2

Úterý



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 2

 Filipským 2:5-7
Filipským 2:5-7 

Středa



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 37

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 2

Středa



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 2

 Jan 1:9-13
 Jan 1:11 

Čtvrtek



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 39Týden 2

Čtvrtek



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 2

 Matouš 27:46
Matouš 27:46

Pátek



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 41

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 2

Pátek
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1. Kromě toho, že odešel z nebe, čeho dalšího se Ježíš “vzdal”, aby s námi mohl žít na zemi? (Viz 2. list 
Korintským 8:9.)

2. Vypadal Ježíš jako člověk nebo se člověkem opravdu stal? Proč je to vůbec důležité?

3. Ježíš byl plně člověk a plně Bůh. Co tedy znamená, že se vyprázdnil?

4. Ježíš přišel zachránit ztracené, ale byl mnohými odmítnut. Přečtěte si Jana 3:19-21. V jakém smyslu 
my jako věřící odmítáme Ježíše?

5. Ježíš byl na kříži opuštěn Otcem. Co myslíte, že to znamená? Proč je to pro nás dobrá zpráva?

Otázky k reflexi
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Moje Reflexe
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Týden 3
Týden 3 Výzva (Poznámka: tu můžete najít na našem pondělním blogu):

Tento týden se v modlitbách soustředíme na: Přátele

 Modlitba Chvála

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek



Když se však čas naplnil, 
Bůh poslal svého Syna, 

narozeného z ženy, 
narozeného pod Zákonem, 
aby vykoupil ty, kdo byli 
pod Zákonem, abychom 
přijali právo synovství.

GALATSKÝM 4:4-5
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Písmo pro Týden 3

Týden 3

PONDĚLÍ GALATSKÝM 4:4-5

4 Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, 
5 aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. 

ÚTERÝ IZAJÁŠ 61:1-3

1 Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá,

abych nesl dobré zprávy ubohým.

Poslal mě ovázat srdce ztrápených,

vyhlásit svobodu zajatým

a propuštění spoutaným,
2 vyhlásit Hospodinovo léto milosti

a den pomsty našeho Boha,

potěšit všechny plačící,
3 posílit na Sionu truchlící,

dát jim věnec místo popela,

olej radosti místo truchlení

a oděv chvály místo skleslosti.

Budou je nazývat: Duby spravedlnosti,

stromy, jež Hospodin zasadil,

aby se na nich oslavil.

STŘEDA TITOVI 2:14 

14 On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, 
horlivý konat dobro.

 ZJEVENÍ 5:9

9 a zpívali novou píseň:

„Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti,

neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví
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lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa.

ČTVRTEK DANIEL 7:13-14

13 Potom to noční vidění pokračovalo:

Hle, přichází s nebeskými oblaky

synu člověka podobný.

Před Odvěkého předstoupil,

před jeho tvář ho přivedli.
14 Byla mu dána vláda, sláva i království,

aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky.

Jeho vláda je věčná – nikdy neskončí,

jeho království se nezhroutí!

PÁTEK ŘÍMANŮM 11: 33-36

33 Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, 
jak nepopsatelné jeho cesty! Vždyť:

34 „Kdo poznal Hospodinovu mysl?

Kdo mu kdy v něčem poradil?“

35 „Kdo mu co dal jako první,

aby mu Bůh za to zaplatil?“

36 Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.

 LUKÁŠ 2:14

14 „Sláva na výsostech Bohu

a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 3

 Galatským 4:4-5
Galatským 4:4-5 

Pondělí



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 49

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 3

Pondělí



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 3

 Izajáš 61:1-3
Izajáš 61:1 

Úterý



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 51Týden 3

Úterý



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 3

Titovi 2:14; Zjevení 5:9
Zjevení 5:9

Středa



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 53

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 3

Středa



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 3

 Daniel 7:13-14
Daniel 7:14 

Čtvrtek



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 55Týden 3

Čtvrtek



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 3

 Římanům 11: 33-36; Lukáš 2:14
Římanům 11:36

Pátek



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 57

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 3

Pátek
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1. Sepište všechny důvody, proč Ježíš přišel na zem.

2. Proč je zpráva o Kristově narození “dobrou zprávou pro chudé”? Jak “uzdravuje rány zlomených”, 
“prohlašuje osvobození uvězněných” a “otevírá vězení těm, kteří jsou svázaní”? Který z těchto obrazů k 
vám promlouvá nejvíc?

3. Ježíš přišel vybudovat své království. Jaké to království bude? Na které jeho části se těšíte nejvíc? 

4. Proč Ježíš zachraňuje lidi? (Podívejte se na 1. list Petrův 2:9.)

5. Jak vzdává narození Ježíše chválu Bohu?

Otázky k reflexi
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Moje Reflexe
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Týden 4
Týden 4 Výzva (Poznámka: tu můžete najít na našem pondělním blogu):

Tento týden se v modlitbách soustředíme na: Naše sbory

 Modlitba Chvála

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek



A s tím andělem se hned 
objevilo množství nebeských 

zástupů takto chválících Boha: 
„Sláva na výsostech Bohu 

a na zemi pokoj lidem dobré 
vůle.“

LUKÁŠ 2:13-14
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Písmo pro Týden 4

Týden 4

PONDĚLÍ LUKÁŠ 1:46-56

46 Marie na to řekla:

„Má duše velebí Hospodina
47 a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,
48 neboť si všiml ponížení své služebnice.

Hle, od nynějška všechna pokolení

budou vyprávět o mé blaženosti,
49 neboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný.

Jeho jméno je svaté
50 a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí,

trvá od pokolení do pokolení.
51 Svou paží dokázal moc,

rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky.
52 Mocné svrhl z trůnů

a ponížené povýšil.
53 Hladové nasytil dobrými věcmi

a bohaté propustil s prázdnou.
54 Ujal se Izraele, svého služebníka;

pamatoval na milosrdenství –
55 jak zaslíbil našim otcům –

vůči Abrahamovi a jeho semeni až navěky.“
56 Marie pak u ní zůstala asi tři měsíce a potom se vrátila domů.

ÚTERÝ LUKÁŠ 2:8-20

8 V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. 
9 Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, 
10 ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. 11 Dnes se 
vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. 12 A toto vám bude znamením: 
najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“

13 A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha:
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14 „Sláva na výsostech Bohu

a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

15 Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: „Pojďme do Betléma! Podíváme se, 
jak se stalo, co nám Hospodin oznámil.“ 16 Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa i 
děťátko ležící v jeslích. 17 Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno, 
18 a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali.

19  Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. 20  A ti pastýři při návratu 
oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno.

STŘEDA ŽIDŮM 1:6

6 A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká:

„Klanějte se mu všichni Boží andělé!“

 LUKÁŠ 2:8-14

8 V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. 
9 Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, 
10 ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. 11 Dnes se 
vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. 12 A toto vám bude znamením: 
najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“

13 A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha:

14 „Sláva na výsostech Bohu

a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

ČTVRTEK MATOUŠ 2:1-12

1 Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové 
z Východu. 2  „Kde je ten narozený židovský král?“ ptali se. „Spatřili jsme na Východě jeho 
hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

3 Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. 4 Svolal všechny 
vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš.

5 „V judském Betlémě,“ odpověděli mu. „Neboť tak je psáno skrze proroka:
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6 ‚Ty však, Betléme v judské zemi,

nejsi z judských knížat vůbec nejmenší,

vždyť právě z tebe vzejde Panovník,

Pastýř pro Izrael, můj lid.‘“

7 Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. 
8 Potom je poslal do Betléma se slovy: „Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, 
oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já.“

9 Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, 
až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 10 Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná 
radost. 11 Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli 
se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 Když potom od 
Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy.

PÁTEK ZJEVENÍ 7:9-10

9 A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a 
pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V 
rukou měli palmové ratolesti 10 a hlasitě volali:

„Spasení náleží našemu Bohu,

jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!“

 ZJEVENÍ 19:6-10

6 Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných 
hromů:

„Haleluja!

Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování!

7 Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu,

neboť nadešla svatba Beránkova!

Jeho manželka se připravila,

8 a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“
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(A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.)

9 Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři.“ A dodal: 
„Toto jsou pravá Boží slova.“

10 Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen 
Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť 
Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 4

 Lukáš 1:46-56
Lukáš 1:46-49  

Pondělí



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.
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Pondělí



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:
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 Lukáš 2:8-20 
Lukáš 2:20

Úterý



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.
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Úterý



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:
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 Židům 1:6; Lukáš 2:8-14
Lukáš 2:13-14; Židům 1:6

Středa



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.
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Středa



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:
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 Matouš 2:1-12
Matouš 2:10-11 

Čtvrtek



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.

LoveGodGreatly.com 73Týden 4

Čtvrtek



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

Postř ehy - Napiš jednu nebo dvě věci, kterých sis během čtení všimla.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 4

Zjevení 7:9-10; 19:6-10
Zjevení 7:7-10 

Pátek



Aplikace - Napiš jednu nebo dvě aplikace, které si z tohoto zamyšlení můžeš vzít do vlastního 
života.

Modlitba - Za to, co se z dnešního čtení učíš.
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Pátek



LoveGodGreatly.com76 Týden 4

1. Co znamená něco “vyvyšovat”? Jakými způsoby můžeme ve svých životech vyvyšovat Hospodina?

2. Pastýři chválí Boha za vše, co viděli a slyšeli. Co to bylo? Co vidíte a slyšíte ve svém životě, za co 
byste mohly vzdát chválu Bohu?

3. Andělé zpívají o pokoji na zemi a chválí za něj Boha. Když se ale podíváme na dnešní svět, zdá se, že 
v něm pokoj chybí. O jakém pokoji tedy zpívali?

4. Tři králové přinesli dary: zlato, kadidlo a myrhu. Jaký má každý z nich význam? 

5. Je jednoduché nechat se zaplavit oslavami svátků. Co můžeme udělat proto, abychom náš zrak 
nezapomněly upírat na Ježíše? 

Otázky k reflexi
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Moje Reflexe
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Pravdy z Božího Slova…

Bůh vás miluje.

I když se cítíte bezcenné a celý svět se zdá proti vám, Bůh vás miluje – ano, tebe – a stvořil vás se 
záměrem.

Boží Slovo říká: “neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, Ježíše, aby žádný, 
kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život” (Jan 3:16).

Náš hřích nás odděluje od Boha.

Všechny jsme přirozeně i vlastním výběrem hříšné a proto jsme oddělené od Boha, který je svatý.

Boží Slovo říká: “Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva” (Římanům 3:23).

Ježíš zemřel, aby vám dal život.

Následek hříchu je smrt, ale váš příběh tak nemusí skončit! Boží svobodný dar spasení je na dosah, 
protože Ježíš na sebe vzal trest za naše hříchy, když zemřel na kříži.

Boží Slovo říká: “Odměnou za hřích je totiž smrt, ale Božím darem je život věčný v Kristu Ježíši, 
našem Pánu” (Římanům 6:23); “Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když 
jsme ještě byli hříšníci” (Římanům 5:8).

Ježíš žije! 

Smrt jej nemohla zastavit a po třech dnech, kdy ležel v hrobce, Ježíš znovu vstal a navždy porazil hřích 
a smrt! Dnes žije v nebi a připravuje místo ve věčnosti pro všechny, kteří v Něj uvěří.

Boží Slovo říká: “V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, 
abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste 
i vy byli tam, kde jsem já” (Jan 14:2-3).

Ano, můžete si být JISTÉ, že je vám odpuštěno.

Přijměte Ježíše jako jedinou cestu ke spáse…

Přijetí Ježíše jako svého Spasitele není o tom, co dokážeš ty, ale o víře, že Ježíš už vše dokázal. Chce 
to uvědomění si, že jsi hříšník, víru v to, že Ježíš zemřel za Tvé hříchy a prosbu o odpuštění tím, že svou 
důvěru vložíš do vykonaného díla Ježíš na kříži místo tebe.

Jak Si Můžeš Být Jistá, Že Je Ti Odpuštěno?
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Boží Slovo říká: “Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, 
budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.” (Římanům 10:9-
10).

Co to znamená prakticky? Upřímným srdcem se můžeš modlit jednoduchou modlitbu jako je tahle:

Bože, 
vím, že jsem zhřešila. 

Už nechci žít ani jeden den bez přijetí 
lásky a odpuštění, které pro mě máš. 

Prosím Tě za odpuštění. 
Věřím, žes zemřel za mé hříchy a vstal jsi z mrtvých. 

Odevzdávám se a prosím Tě, abys byl Pánem mého života. 
Pomoz mi odvrátit se od hříchu a jít za Tebou. 

Už mě, co to znamená chodit po  
Tvých stezkách a žít Tvou milostí 

a pomoz mi růst ve Tvých cestách během toho,  
co Tě budu více poznávat. 

Amen.
Pokud ses tuto modlitbu pomodlila (nebo podobnou svými vlastními slovy), napsala bys nám? Moc 
rády bychom Ti pomohly na Tvé nové cestě jako dítě Boží! Facebook: Miluj Boha Nesmírně.


