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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:

 - Zlomená & Vykoupená 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 - Noemi – ztráta / samota

 Čtení: Rút 1 SOAP: Rút 1:20-21
 Čtení: Žalm 119:25-32 SOAP: Žalm 119:28
 Čtení: Žalm 34 SOAP: Žalm 34:17-18
 Čtení: Zjevení 21:1-6 SOAP: Zjevení 21:4 
 Čtení: Žalm 42 SOAP: Žalm 42:11

TÝDEN 2 - Mojžíš – strach a slabost 
 Čtení: Exodus 3:1-15 SOAP: Exodus 3:11-14
 Čtení: Exodus 4:1-17 SOAP: Exodus 4:10-13
 Čtení: Deuteronomium 31:1-8 SOAP: Deuteronomium 31:7-8
 Čtení: Izajáš 40:28-31 SOAP: Izajáš 40:28-31
 Čtení: Izajáš 41:9-10 SOAP: Izajáš 41:10

TÝDEN 3 - Sára – neplodnost 
 Čtení: Genesis 17:15-19; Genesis 18:9-15 SOAP: Genesis 18:12-14a
 Čtení: Žalm 55 SOAP: Žalm 55:22
 Čtení: Žalm 73 SOAP: Žalm 73:25-26
 Čtení: Žalm 119:68; Žalm 34:8-11 SOAP: Žalm 119:68; 
 Čtení: 2. list Korintským 4:7-11 SOAP: 2. list Korintským 4:7-9

TÝDEN 4 - Pavel – nesprávné zapálení a pýcha
 Čtení: Galatským 1:11-14 SOAP: Galatským 1:14
 Čtení: Galatským 6:11-16 SOAP: Galatským 6:14-15
 Čtení: 1. list Korintským 1:26-31 SOAP: 1. list Korintským 1:30-31
 Čtení: List Jakubův 4:6-10 SOAP: List Jakubův 4:6
 Čtení: Titovi 2:11-14 SOAP: Titovi 2:14

TÝDEN 5 – Žena přistižená při cizoložství
 Čtení: Jan 8:1-11 SOAP: Jan 8: 10-11
 Čtení: Římanům 8:1-11 SOAP: Římanům 8:1-2
 Čtení: Žalm 103 SOAP: Žalm 103:11-13
 Čtení: Žalm 27 SOAP: Žalm 27:7-8
 Čtení: List Jakubův 4:1-4 SOAP: List Jakubův 4:4

TÝDEN 6 - Ježíš – zlomený a vyvýšený
 Čtení: Izajáš 53 SOAP: Izajáš 53:4-5
 Čtení: Matouš 26:17-29 SOAP: Matouš 26:26-27
 Čtení: Jan 19:16-30 SOAP: Jan 19:28-30
 Čtení: Židům 12:1-3 SOAP: Židům 12:3
 Čtení: 1. list Korintským 15:1-4 SOAP: 1. list Korintským 15:3,4

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

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: ______________________



LoveGodGreatly.com10  

Úvod
Zlomená

ZNAMENÁ TO BÝT poškozená, nebo prostě nefungovat tak, jak bych měla. Je to nemoc, která ničí lidské 
tělo, které bývalo plné energie a života. Jsou to rodiny roztříštěných manželství. Jsou to vztahy, které 
jsou sužovány záměrným nebo někdy i nezáměrným ublížením a bolestí. 

Je to všude kolem nás. Můžeme se snažit, jak chceme, ale nikdy tomu nedokážeme utéct, protože 
uvnitř jsme zlomené všechny.

A to všechno kvůli hříchu.

C. S. Lewis ve své knize Lev, čarodějnice a skříň, zlá čarodějnice mění ty, kteří ji rozzlobí, v kamenné 
sochy. Její oběti jsou stále naživu, ale nemohou nic dělat. Potřebují, aby je někdo zachránil. A to je 
přesně to, co hřích udělal s našimi srdci. Srdce, která kdysi bila láskou k Bohu, nedokáží Boha opravdu 
milovat. Hřích vytvořil propast mezi lidmi a Bohem, ale také mezi lidmi navzájem. Jediný rozdíl mezi 
námi a příběhem C. S. Lewise je, že nám to nezpůsobila čarodějnice. Způsobili jsme si to sami. 

Hřích nás spoutal řetězy a poznamenal pocitem viny, kterého se nemůžeme zbavit. Hřích je temný, 
ohavný a špatný. Poznamenal všechno na zemi a ničí všechno a všechny, kterých se dotkne. V Bibli se 
dočítáme mnoha příběhů o zlomených lidech. Od Adama až k Pavlovi, všichni jsou sami o sobě zoufalí 
a bez naděje. Ale nádhera Božího slova spočívá v tom, že to nejsou pouze tragické příběhy poškozených 
lidí. Skrze každičký příběh Bible se také rozvíjí ten největší příběh vykoupení. 

Vykoupená

ALE BŮH!

Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou,  
že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách  

– jste spaseni milostí! 
- Efezským 2:4-5

S  Bohem se vždy můžeme spolehnout na dobrou zprávu. Nenechal své stvoření prostě žít 
v hříchu. Neignoroval, jak zlomený Jeho lid byl.

Během těchto šesti týdnů uvidíme Boha, který pamatuje na Sáru v  jejích letech neplodnosti. 
Uvidíme Ho starat se o Noemi, která se potýká se ztrátou a samotou. Spatříme našeho Boha, který 
Mojžíšovi dodává odvahu, Pavlovi opravdový zápal a nadšení a ženě přistižené při cizoložství odpuštění 
a šanci na nový život. 

I když ve všech těchto příbězích vidíme Boží milost a dobrotu, jde jen o dočasnou pomoc. Problém 
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s našim poznamenáním hříchem je hlubší, než jen naše fyzická a duševní pohoda. Všechny postavy 
a jejich příběhy, které budeme studovat – stejně jako naše vlastní – mají srdce a duše, které potřebují 
zachránit; jinak se nikdy nedostaneme ze stavu zlomení. V Božím působení a obnovení zakoušíme 
lásku, radost, uspokojení a svobodu skrze Ježíše Krista. Nakonec uvidíme, že odpověď na naše zlomení 
či poškození – ať už jsme kdokoliv a ať už jsme udělaly cokoliv – je sám Kristus. 

Skrze celý Starý zákon vidíme Boží zaslíbení Spasitele – Vykupitele, jehož oběť rozbije řetězy hříchu 
a jehož krev bude mít moc rozpustit srdce z kamene. A i když zlomení – tak, jak je známe tady na zemi 
– nebude součástí věčného života v nebi, každý den uvidíme důkazy Kristova zlomení. Jeho ruce, jeho 
nohy a jeho bok budou navždy poznamenány jizvami té ohavné smrti, kterou si prošel pro nás. Důkaz 
našeho vykoupení bude navždy před našima očima a my se budeme radovat!

Udělejte si svůj oblíbený šálek čaje, otevřete svou Bibli a pojďte se společně se zlomenými a 
vykoupenými lidmi radovat z Boha. 
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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



Volání spravedlivých 
Hospodin slyší, vysvobodí je 

ze všech úzkostí!
ŽALM 34:18



14 LoveGodGreatly.com

Písmo pro Týden 1

Týden 1

NOEMI – ZTRÁTA / SAMOTA 

PONDĚLÍ
RÚT 1

1 Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal 
v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma 
proto odešel, aby se svou manželkou a 
dvěma syny nějaký čas bydlel v moábském 
kraji. 2 Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho 
žena Noemi a jeho dva synové Machlon a 
Kiljon; byli to Efraimci z judského Betléma. 
Přišli do moábského kraje a bydleli tam.
3 Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a 
ona zůstala sama se dvěma syny. 4 Ti si vzali 
moábské ženy; jedna se jmenovala Orpa 
a druhá Rút. Když tam bydleli asi deset 
let, 5 zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta 
žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez 
muže.
6 Když se pak v moábském kraji dozvěděla, že 
Hospodin navštívil svůj lid a dal mu chléb, 
připravila se s oběma svými snachami k 
návratu. 7 Noemi se svými snachami odešla z 
místa, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do 
judské země.
8 „Jděte,“ řekla tehdy oběma svým snachám, 
„vraťte se domů ke svým matkám. Kéž je 
k vám Hospodin laskav, jako jste vy byly 
laskavé k našim mrtvým i ke mně.9 Kéž 
vám oběma Hospodin dá nový domov a 
manžela.“

Políbila je na rozloučenou, ale ony se hlasitě 
rozplakaly. 10 „Raději půjdeme s tebou k 
tvému lidu,“ říkaly.
11 „Vraťte se, mé dcery,“ opakovala Noemi. 

„Proč byste chodily se mnou? Copak ještě 
mohu porodit syny, aby se stali vašimi 
manžely? 12 Vraťte se, mé dcery, odejděte. 
Jsem už stará na vdávání. I kdybych si řekla, 
že mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto 
noc vdala a porodila syny, 13 copak byste 
čekaly, až vyrostou? Copak byste se kvůli 
tomu zdráhaly vdát? Ne, mé dcery, můj úděl 
je pro vás příliš trpký. Hospodinova ruka se 
obrátila proti mně!“
14 Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa 
nakonec svou tchyni políbila a odešla, ale 
Rút se jí stále držela.
15 „Pohleď,“ řekla jí Noemi, „tvá švagrová se 
vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať 
se s ní.“
16 Rút jí ale odpověděla: „Nenuť mě, abych tě 
opustila a odvrátila se od tebe.

Kam půjdeš, půjdu,

kde zůstaneš, tam budu.

Tvůj lid bude mým lidem

a tvůj Bůh mým Bohem.
17 Kde zemřeš, tam zemřu

a klesnu do hrobu.

Toto ať mi učiní a přidá Hospodin:

jen smrt mě s tebou rozdělí!“
18 Když Noemi viděla, že se Rút pevně 
rozhodla jít s ní, přestala ji přemlouvat. 19 A 
tak šly obě spolu, až došly k Betlému.

Když dorazily do Betléma, nastal kvůli 
nim po celém městě rozruch. „To je přece 
Noemi!“ říkaly ženy.
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20 Ona však odpověděla:

„Neříkejte mi Noemi, Rozkoš má,

ale spíš Mara, Zatrpklá –

tak trpký úděl mi Všemohoucí dal!
21 S plnou náručí jsem odcházela,

Hospodin s prázdnou vrátil mě.

Proč říkáte mi Noemi?

Hospodin stojí proti mně,

Všemohoucí mě sužuje!“
22 Tak se tedy Noemi vrátila a s ní z 
moábského kraje přišla Moábka Rút, její 
snacha. Když dorazily do Betléma, začínala 
právě sklizeň ječmene.

ÚTERÝ
ŽALM 119:25-32

25 Má duše v prachu krčí se,

svým slovem prosím obživ mě!
26 Vylíčil jsem ti cesty své a tys mě vyslyšel;

o svých zákonech pouč mě.
27 Dej mi rozumět cestě svých pravidel,

o tvých zázracích abych přemýšlel.
28 Má duše smutkem hroutí se,

svým slovem prosím zvedni mě!
29 Cestu proradnosti odvrať ode mne

a obdař mě svým Zákonem.
30 Zvolil jsem si cestu věrnosti,

tvé pokyny mám stále na mysli.
31 Tvých svědectví, Hospodine, držím se,

nedej, abych byl zahanben!
32 Poběžím cestou tvých příkazů –

do srdce dals mi svobodu!

STŘEDA
ŽALM 34

1 Žalm Davidův, když před Abimelechem 
předstíral šílenství, a když jím byl vyhnán, 
odešel. 
2 Velebit budu Hospodina v každém čase,

jeho chválu budu mít na rtech navěky!
3 Hospodinem pochlubím se z celé své duše,

ať to slyší ponížení a ať se radují!
4 Se mnou Hospodina oslavujte,

jeho jméno spolu vyvyšme!
5 Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi,

ze všech mých obav mě vytáhl.
6 Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit,

nebudou v hanbě skrývat tvář!
7 Když chudák volal, Hospodin slyšel,

ze všech úzkostí jej zachránil!
8 Hospodinův anděl svůj tábor klade

kolem jeho ctitelů, aby je uhájil.
9 Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin,

blaze člověku, jenž doufá v něj!
10 Ctěte Hospodina, jeho svatí,

vždyť jeho ctitelům nic neschází.
11 I draví lvi někdy strádají a hladovějí,

hledajícím Hospodina však žádné dobro 
nechybí.
12 Pojďte, synové, poslouchejte mě,

úctě k Hospodinu vás vyučím:
13 Chce někdo prožít šťastný život,

chce někdo okusit dobré dny?
14 Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem,

ve tvých rtech ať není žádná lest.
15 Odmítej zlo a konej dobro,
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usiluj o pokoj a nechej se jím vést.
16 Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým,

své uši naklání k jejich volání.
17 Zločincům se však Hospodin staví tváří,

aby jejich památku ze země vymýtil.
18 Volání spravedlivých Hospodin slyší,

vysvobodí je ze všech úzkostí!
19 Hospodin je blízko ztrápeným srdcím,

sklíčené v duchu zachrání!
20 Mnohá trápení zažívá spravedlivý,

Hospodin jej ale ze všech vyprostí.
21 On střeží všechny jeho kosti,

jediná z nich se nezlomí!
22 Ničema zahyne kvůli své zlosti,

nepřátelé spravedlivého budou ztrestáni.
23 Hospodin vykoupí svoje služebníky,

nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají.

ČTVRTEK
ZJeVenÍ 21:1-6

Potom jsem uviděl nové nebe a novou 
zemi. Neboť první nebe a první země 
pominuly a moře již nebylo. 2 Uviděl jsem 
svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje 
od Boha z nebe, připravený jako nevěsta 
okrášlená pro svého muže.
3 Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, 
Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni 
budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude 
jejich Bohem. 4 On jim setře každou slzu z 
očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani 
bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci 
pominuly.“
5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím 
všechno nové.“ Řekl také: „Napiš, že tato 

slova jsou věrná a pravdivá.“ 6 Pak mi řekl: 
„Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i 
konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z 
pramene vody života.

PÁTEK
ŽALM 42

2 Jako laň prahne po proudící vodě,

má duše prahne, Bože, po tobě!
3 Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše má:

Kdy už půjdu a spatřím Boží tvář?
4 Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem,

když mi říkají: „Tvůj Bůh? Kde je?!“
5 Duše mě opouští,

když na to vzpomínám,

jak jsem se zástupy chodíval,

do Božího domu se s nimi ubíral

se zvučným jásotem a písní chval,

když o svátku se zástup radoval.
6 Proč jsi sklíčená, duše má,

proč jsi ve mně tak ztrápená?

Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat,

on je můj Bůh, má záchrana!
7 Duše má je ve mně sklíčená,

proto na tebe vzpomínám

v kraji Jordánu a Hermonu,

na vršku Micaru.
8 Hlubina se ozývá hlubině

ve hluku tvých peřejí,

všechny tvé vlny a tvé příboje

se valí přese mě.
9 Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže,

v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane –
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tak zní má modlitba k Bohu mého života!
10 Zeptám se Boha, skály své:

Proč jen jsi na mě zapomněl?

Proč kvůli nepřátelským útokům

mám chodit ve smutku?
11 V kostech mě drtí výsměch nepřátel,

když mi říkají: „Tvůj Bůh? Kde je?!“
12 Proč jsi sklíčená, duše má,

proč jsi ve mně tak ztrápená?

Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat;

on je můj Bůh, má záchrana!



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

Týden 1

Rút 1
Rút 1:20-21

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 19

- 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

Žalm 119:25-32
Žalm 119:28

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 21Týden 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

Žalm 34
Žalm 34:17-18

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 23

- 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.
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ČTENÍ:
SOAP:

Týden 1

Zjevení 21:1-6
Zjevení 21:4 

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 25Týden 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

Žalm 42
Žalm 42:11

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 27

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 1

Pátek
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1. Jaký význam má jméno “Mara” a proč Noemi chce, aby jí tak říkali?

2. Kde podle Žalmu 119 můžeme najít sílu, když jsme vyčerpaní? Co by tedy mělo být naší prioritou?

3. Co znamená, že nás Hospodin slyší? Co to znamená pro ty, kteří bojují se samotou?

4, Jak nám naděje do budoucnosti ze Zjevení 21:4 může přinést naději v období ztráty a samoty už 
dnes?

5. Jaké Boží vlastnosti nám mohou poskytnout útěchu během těžkých časů? 

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



Sám Hospodin jde před 
tebou, on sám bude s tebou. 
On tě neopustí ani nenechá, 

neboj se a nestrachuj.
DEUTERONOMIUM 31:8
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Písmo pro Týden 2

Týden 2

MOJŽÍŠ – STRACH A SLABOST

PONDĚLÍ
eXOdUS 3:1-15

1 Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, 
midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl 
stádo hluboko do pouště, přišel až k Boží 
hoře Oréb. 2 Vtom se mu v ohnivém plameni 
z prostředku keře ukázal Hospodinův 
anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř planul 
ohněm, ale nebyl stravován. 3 Řekl si tedy: 
„Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou 
podívanou – jak to, že ten keř neshoří!“
4 Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází 
podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku 
keře: „Mojžíši! Mojžíši!“

„Zde jsem,“ odpověděl Mojžíš.
5 Na to mu řekl: „Nepřibližuj se! Zuj si obuv 
z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá 
půda.“ 6 Potom řekl: „Já jsem Bůh tvého 
otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh 
Jákobův.“ Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť 
se bál pohlédnout na Boha.
7 Hospodin pokračoval: „Zřetelně jsem viděl 
trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i 
jejich naříkání na jejich biřice. Ano, znám 
jejich bolesti. 8 Proto jsem sestoupil, abych je 
vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z té země 
vyvedl do země dobré a prostranné, do země 
oplývající mlékem a medem – do bydliště 
Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, 
Hivejců a Jebusejců. 9 Hle, nářek synů Izraele 
dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým 
je Egypťané utiskují. 10 Nyní tedy pojď, pošlu 
tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny 
Izraele, z Egypta!“

11 Mojžíš Bohu namítl: „Kdo jsem já, 
abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z 
Egypta?“
12 „Já budu s tebou!“ odpověděl Bůh. „A toto 
ti bude znamením, že jsem tě poslal já: až 
vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na 
této hoře.“
13 Mojžíš ale pokračoval: „Hle, přijdu k 
synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal mě k vám 
Bůh vašich otců.‘ Co jim odpovím, když se 
mě zeptají: ‚Jaké má jméno?‘“
14 Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: „Jsem, který 
jsem.“ A dodal: „Takto promluvíš k synům 
Izraele: ‚Poslal mě k vám Jsem.‘“
15 Bůh ještě Mojžíšovi řekl: „Takto promluvíš 
k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám Hospodin, 
Bůh vašich otců – Bůh Abrahamův, Bůh 
Izákův a Bůh Jákobův.‘ To je navěky mé 
jméno a tak budu připomínán po všechna 
pokolení.

ÚTERÝ
eXOdUS 4:1-17

1 Mojžíš znovu namítl: „Pohleď, neuvěří mi 
a neposlechnou mě. Určitě řeknou: ‚Žádný 
Hospodin se ti neukázal!‘“
2 Hospodin se ho zeptal: „Co to máš v ruce?“

„Hůl,“ odpověděl.
3 Řekl mu: „Hoď ji na zem.“ Hodil ji tedy na 
zem a proměnila se v hada! Mojžíš se před 
ním dal na útěk, 4 ale Hospodin ho vyzval: 
„Natáhni ruku a chyť ho za ocas.“ Mojžíš 
tedy natáhl ruku, chytil ho a had se mu v 
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ruce proměnil v hůl! 5 „To aby uvěřili, že se 
ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců – Bůh 
Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“
6 Poté Hospodin řekl: „Vlož si ruku do 
podpaždí.“ Vložil si tedy ruku do podpaždí, 
a když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, 
bílá jako sníh. 7 „Vlož si ruku znovu do 
podpaždí,“ řekl mu potom. Mojžíš si tedy 
znovu vložil ruku do podpaždí, a když ji 
odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek 
jeho těla!
8 „Když ti neuvěří a neposlechnou první 
znamení, uvěří druhému znamení. 9 A 
pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a 
neposlechnou tě, nabereš vodu z Nilu, vyliješ 
ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi nabral z 
Nilu, se pak na zemi promění v krev.“
10 Mojžíš ale Hospodinu odporoval: „Promiň, 
Pane můj, ale nejsem výřečný člověk – ani 
dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému 
služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!“
11 „Kdo dal člověku ústa?“ odpověděl mu 
Hospodin. „Kdo může někoho učinit 
němým nebo hluchým, vidoucím nebo 
slepým? Kdo jiný než já, Hospodin?12 Nuže, 
pojď. Já sám budu při tvých ústech a budu tě 
učit, co máš říkat.“
13 Mojžíš ale řekl: „Promiň, Pane můj; pošli 
prosím někoho jiného.“
14 Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: „A 
co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je 
výřečný dost! Podívej se, už ti jde naproti. Až 
tě uvidí, bude mít velikou radost.15 Budeš k 
němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já 
pak budu při tvých i jeho ústech a naučím 
vás, co máte dělat. 16 On bude mluvit k lidu 
za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa 
a ty mu budeš za Boha. 17 A tu hůl vezmi s 
sebou. Budeš s ní konat divy!“

STŘEDA
deUTeROnOMIUM 31:1-8

1 Když Mojžíš domluvil tato slova všemu 
Izraeli, 2 řekl jim: „Je mi už sto dvacet 
let; nemohu dále vycházet a vcházet před 
vámi. Navíc mi Hospodin řekl: ‚Tento 
Jordán nepřejdeš.‘ 3 Sám Hospodin, váš 
Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi 
vyhladí ony národy, abyste obsadili jejich 
zem. Jak Hospodin řekl, půjde před vámi 
Jozue. 4 Hospodin s nimi naloží, jako naložil 
s emorejskými králi Sichonem a Ogem, které 
vyhladil, i s jejich zemí. 5 Až ti je Hospodin, 
tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle 
příkazu, který jsem vám dal. 6 Buďte silní a 
stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám 
Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás 
neopustí ani nenechá!“
7 Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima 
celého Izraele mu řekl: „Buď silný a statečný, 
neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž 
Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji 
dá. Právě ty jim ji předáš do dědictví. 8 Sám 
Hospodin jde před tebou, on sám bude s 
tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se 
a nestrachuj.“

ČTVRTEK
IZAJÁŠ 40:28-31

28 Copak to nevíš?

Copak neslyšíš?

Hospodin, Bůh věčnosti,

jenž stvořil zemské končiny,

není unaven ani vyčerpán –

jeho moudrost je nezměrná!
29 On dává sílu znaveným

a vysílené umí posílit.
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30 Mladí jsou unavení, zesláblí,

mládenci klopýtají a padají,
31 kdo ale v Hospodina doufají,

ti nabývají nových sil:

Vznášejí se jako na orlích perutích,

běží a nejsou vyčerpáni,

kráčí a nejsou znaveni.

PÁTEK 
IZAJÁŠ 41:9-10

9 Od končin země jsem tě vychvátil,

povolal jsem tě z krajů nejzazších

se slovy: „Jsi můj služebník,

neodmítl jsem tě, ale vyvolil.“
10 Neboj se – já jsem s tebou,

nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh.

Posilním tě a podpořím,

podepřu tě svou spravedlivou pravicí.



35LoveGodGreatly.com Týden 2



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

36 LoveGodGreatly.com

ČTENÍ:
SOAP:

Týden 2

Exodus 3:1-15
Exodus 3:11-14

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 37

- 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.

38 LoveGodGreatly.com

ČTENÍ:
SOAP:

Týden 2

Exodus 4:1-17
Exodus 4:10-13

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 39Týden 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

Deuteronomium 31:1-8
Deuteronomium 31:7-8

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 41

- 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.

42 LoveGodGreatly.com

ČTENÍ:
SOAP:

Týden 2

Izajáš 40:28-31
Izajáš 40:28-31

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 43Týden 2

Čtvrtek



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

44 LoveGodGreatly.com

ČTENÍ:
SOAP:

Týden 2

Izajáš 41:9-10
Izajáš 41:10

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.

LoveGodGreatly.com 45

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 2

Pátek
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1. Které Mojžíšovy slabosti stály v jeho cestě k poslušnosti Bohu? Jaké slabosti, které stojí v cestě 
poslušnosti, máte vy? 

2. Ve které Boží vlastnosti má Mojžíš nalézt odvahu?

3. V Deuteronomiu 31 povzbuzuje Mojžíš Jozueho, aby byl odvážný, protože “Hospodin jde před 
nimi.” Jak nám vědomí této pravdy může dodat síly a odvahy?

4. Jak se může naše síla obnovit podle Izajáše 40?

5. Strach nám brání dělat, co po nás Bůh žádá. Zamyslete se nad pravdou v Izajáši 41 a sepište, jak vám 
pomáhají vypořádat se se strachem:
 Bůh je s vámi –

 Je váš Bůh –

 Pomůže vám –

 Podrží vás svou pravicí –

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



Tento poklad však máme 
v hliněných nádobách, aby 

bylo zřejmé, že ta úžasná moc 
je Boží, a ne z nás.

2. LIST KORINTSKÝM 4:7
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Písmo pro Týden 3

Týden 3

SÁRA – NEPLODNOST 

PONDĚLÍ
GeneSIS 17:15-19

15 Bůh Abrahamovi řekl: „Své manželce Saraj 
už nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude 
se jmenovat Sára, Kněžna. 16 Požehnám ji a 
dám ti z ní syna. Požehnám ji a budou z ní 
národy, vzejdou z ní králové národů.“
17 Abraham padl na tvář, zasmál se a 
pomyslel si: „Copak se stoletému narodí 
syn? Copak Sára v devadesáti letech 
porodí?“ 18 Odpověděl tedy Bohu: „Kéž je 
před tebou živ aspoň Izmael!“
19 Bůh však řekl: „Nikoli! Tvá manželka Sára 
ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, 
Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby 
byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí 
símě.

GeneSIS 18:9-15
9 „Kde je tvá manželka Sára?“ zeptali se ho.

„Zde ve stanu,“ odpověděl.
10 Na to host řekl: „Za rok touto dobou se 
k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára 
bude mít syna!“

Sára však poslouchala vzadu u vchodu do 
stanu. 11 (Abraham i Sára už byli velmi staří 
a Sára už nebyla v plodném věku.) 12 Sára 
se v duchu zasmála: „Teď, když jsem sešlá 
stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán 
je stařec!“
13 Hospodin se Abrahama zeptal: „Proč se 
Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu 
mohu rodit, když jsem tak stará?‘ 14 Je snad 

pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, 
za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára 
bude mít syna.“
15 Sára to ze strachu zapírala: „Nesmála jsem 
se.“

On ale řekl: „Ba ne, smála ses!“

ÚTERÝ
ŽALM 55

2 Naslouchej, Bože, mé modlitbě,

před mojí prosbou se neskrývej,
3 popřej mi sluchu a odpověz!

Zmítám se v nářku a sténání,
4 před křikem nepřítele,

před hrozbou ničemy.

Svojí hanebností mě chtějí zavalit,

chovají ke mně krutou nenávist!
5 Srdce se ve mně chvěje bolestí,

obavy ze smrti mě oblehly.
6 Hrůza a děs mě svírají

a přemožen jsem úzkostí.
7 Přál bych si mít křídla holubí –

odlétl bych a našel klid!
8 Uchýlil bych se někam do dáli,

v pustině bych se usadil. séla
9 Pospíšil bych si do bezpečí

před touto smrští a vichřicí.
10 Pohlť je, Pane, jazyk jim spleť,

ve městě vládne krutost a rozbroje!
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11 Ve dne i v noci krouží po jeho zdech,

špatnost a trápení bydlí v něm.
12 Střed města patří záhubě,

ulice neopouští křivda a lest!
13 Kdyby protivník mě urážel,

to bych snes,

kdyby mě napadl nepřítel,

skryl bych se.
14 Ale ty – člověk blízký mně,

můj přítel a můj spřízněnec!
15 Radili jsme se spolu důvěrně,

do Božího domu chodili v zástupech!
16 Kéž by je smrt náhle přepadla,

aby se zaživa zřítili do pekla –

domy i srdce mají plné zla!
17 Já ale k Bohu zavolám,

Hospodin bude má záchrana.
18 Večer i ráno, také v poledne

úpím a sténám – vyslyš mě!
19 Bůh mě vykoupí z tohoto boje,

pokoj mé duši dopřeje,

i když jich tolik je proti mně!
20 Bůh mě vyslyší a pokoří je,

ten, který od věků kraluje! séla

Bůh, jenž se nikdy nemění,

pokoří ty, kdo se ho nebojí!
21 Na svoje druhy můj přítel zaútočil,

svoji úmluvu porušil.
22 V ústech měl slova nad máslo lahodnější,

v srdci však válku nosil si.

Jak jemný olej hladily jeho řeči,

vskutku však byly dýkami!
23 Své břímě uval na Hospodina,

on se o tebe postará;

on přece nikdy nenechá

poctivé padnout do bláta.
24 Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíš

do jámy nejhlubší.

Půlky života se takoví nedočkají –

já ale v tebe skládám naději!

STŘEDA
ŽALM 73

1 Ano, Bůh je dobrý k Izraeli,

k těm, kdo čisté srdce chovají!
2 Mé nohy ale skoro uklouzly,

mé kroky málem zbloudily.
3 Začal jsem totiž závidět pyšným

vida blahobyt ničemných:
4 Žádnou bolestí se netrápí,

tělo mají vypasené, bez vady.
5 Lidské strádání sami neznají,

běžnými bídami nejsou stiženi.
6 Pýchu jak náhrdelník stavějí na odiv,

jak šatem se halí vlastní krutostí.
7 Oči se jim zalévají tučností,

mají víc, než si lze představit.
8 Smějí se, když mluví o neštěstí,

ve své povýšenosti hrozí násilím.
9 Svými ústy po nebi lapají,

jazykem smýkají po zemi.
10 Jeho lid se proto hrne za nimi,

řeči o hojnosti lačně hltají,
11 když jim říkají: „Copak Bůh něco ví?

Má snad Nejvyšší o něčem ponětí?“
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12 Nuže, takto se mají ničemní –

ve stálém pohodlí kupí bohatství!
13 Já ale chovám své srdce v čistotě;

ruce si myji v nevinnosti – zbytečně!
14 Stíhán jsem ranami celý den,

ráno mě čeká další trest.
15 Kdybych však mluvil tímto způsobem,

k tvým dětem bych se choval nevěrně!
16 Chtěl jsem to tedy pochopit rozumem,

poznal jsem ale, jak je to nesnadné.
17 Až když jsem vešel do Boží svatyně,

jejich osudu jsem začal rozumět:
18 Na kluzké cesty jsi je postavil,

vydals je napospas hrozné záhubě!
19 V jediném okamžiku budou zahubeni,

hrůzy dočista zničí je!
20 Jako sen po probuzení, Pane,

zaženeš jejich přelud, až procitneš!
21 Když moje srdce hořkost naplnila,

v útrobách když mě bolest bodala,
22 nechápavý jsem byl, nic jsem neznal,

jak tupé zvíře jsem ti musel připadat!
23 Vždycky jsem ale s tebou byl,

vždyť jsi mě držel za mou pravici.
24 Ty mě povedeš svými záměry

a nakonec mě přijmeš do slávy.
25 Koho jiného měl bych na nebi?

S tebou netoužím po ničem na zemi!
26 I když mé tělo i srdce strádají,

Bůh je má síla, můj podíl navěky!
27 Hle, jistě zahynou ti, kdo tě opouštějí,

skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní.
28 Mně je však nejlépe v Boží blízkosti;

v Hospodinu, svém Pánu, mám svou skrýš –

o všech tvých skutcích proto vyprávím!

ČTVRTEK

ŽALM 119:68 
68 Dobrý jsi a dobro působíš,

nauč mě prosím své zákony.

ŽALM 34:8-11
8 Hospodinův anděl svůj tábor klade

kolem jeho ctitelů, aby je uhájil.
9 Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin,

blaze člověku, jenž doufá v něj!
10 Ctěte Hospodina, jeho svatí,

vždyť jeho ctitelům nic neschází.
11 I draví lvi někdy strádají a hladovějí,

hledajícím Hospodina však žádné dobro 
nechybí.

PÁTEK

2. LIST KORInTSKýM 4:7-11
7 Tento poklad však máme v hliněných 
nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná 
moc je Boží, a ne z nás. 8 Ze všech stran 
zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; 
býváme bezradní, ale ne zoufalí; 9 býváme 
pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme 
sráženi, ale nejsme zničeni. 10 Stále na 
vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, 
aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův 
život. 11 My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni 
na smrt, aby byl na našem smrtelném těle 
zjeven také Ježíšův život.
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Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

Týden 3

Genesis 17:15-19; Genesis 18:9-15
Genesis 18:12-14a

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 55

- 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

Žalm 55
Žalm 55:22

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 57Týden 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

Žalm 73
Žalm 73:25-26

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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- 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

Žalm 119:68; Žalm 34:8-11
Žalm 119:68; 

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 61Týden 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

2. list Korintským 4:7-11
2. list Korintským 4:7-9

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 63

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 3

Pátek
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1. Proč se Sára smála?

2. Která břemena jsou pro vás těžká “odevzdávat Hospodinu”?

3. Co to znamená, že je Bůh dostatečný?

4. Co to znamená, že je Bůh dobrý, a jaký vliv to má na ty, které bojují s neplodností?

5. Tento svět je velmi zlomený. My jsme zlomené. Jak je možné, že naši zlomenost můžeme unést bez 
toho, aby nás vyvedla z míry, utlačila k rozdrcení, nebo přivedla k zoufalství? 

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 proto, jak je psáno: „Kdo 
se chlubí, ať se chlubí v 

Hospodinu.“
1. LIST KORINTSKÝM 1:31
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Písmo pro Týden 4

Týden 4

PAVEL – NESPRÁVNÉ ZAPÁLENÍ A PÝCHA  

PONDĚLÍ
GALATSKýM 1:11-14

11 Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které 
jsem kázal, není z člověka. 12 Nemám je 
převzaté ani naučené od člověka, ale skrze 
zjevení Ježíše Krista.
13 Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě 
jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně 
jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji 
vyhladit. 14 Ve svém národě jsem v judaismu 
předčil většinu svých vrstevníků, patřil jsem 
k nejhorlivějším stoupencům otcovských 
tradic.

ÚTERÝ
GALATSKýM 6:11-16

11 PODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI 
PÍSMENY PÍŠU SVOU VLASTNÍ 
RUKOU.
12 Ti, kdo vás nutí k obřízce, se chtějí ukázat 
před lidmi a vyhnout se pronásledování 
pro Kristův kříž. 13 Jsou sice obřezaní, ale 
oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás 
obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším 
tělem. 14 Já se však nechci chlubit vůbec 
ničím – kromě kříže našeho Pána Ježíše 
Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a já 
světu. 15 To, na čem záleží, totiž není obřízka 
nebo neobřízka, ale nové stvoření. 16 Na 
všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, 
ať přijde pokoj a milosrdenství jakožto na 
Boží Izrael.

STŘEDA
1. LIST KORInTSKýM 1:26-31

26 Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal: 
podle lidských měřítek mezi vámi není 
mnoho moudrých, mocných nebo 
urozených. 27 Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto 
světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil 
slabé tohoto světa, aby zahanbil silné.28 Bůh 
vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, 
ba dokonce to, co nic není, aby obrátil 
vniveč to, co je, 29 aby se před Bohem nikdo 
nechlubil.
30 Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, 
který se stal naší moudrostí od Boha, 
naší spravedlností, posvěcením a 
vykoupením. 31 A proto, jak je psáno:

„Kdo se chlubí,

ať se chlubí v Hospodinu.“

ČTVRTEK
LIST JAKUBŮV 4:6-10

6 Naopak, nabízí úžasnou milost! Říká přece:

„Bůh se staví proti pyšným,

pokorné ale zahrne milostí.“
7 Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a 
uteče od vás, 8 přibližte se Bohu a přiblíží se 
vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá 
srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. 9 Dejte 
se do bědování, truchlete a plačte! Váš 
smích ať se obrátí v nářek a vaše radost v 
sklíčenost. 10 Pokořte se před Pánovou tváří a 
on vás povýší.
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PÁTEK
TITOVI 2:11-14

11 Boží spásná milost se totiž zjevila všem 
lidem. 12 Učí nás, abychom se zřekli 
bezbožnosti a světských žádostí a žili 
na tomto světě rozvážně, spravedlivě a 
zbožně, 13 v očekávání té požehnané naděje 
– slavného příchodu našeho velikého Boha a 
Spasitele Ježíše Krista. 14 On dal sám sebe za 
nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a 
očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat 
dobro.



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

Týden 4

Galatským 1:11-14
Galatským 1:14

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 71

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 4

Pondělí



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

Týden 4

Galatským 6:11-16
Galatským 6:14-15

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:

Týden 4

1. list Korintským 1:26-31
1. list Korintským 1:30-31

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 75

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 4

Středa



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

Týden 4

List Jakubův 4:6-10
List Jakubův 4:6

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.
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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

Titovi 2:11-14
Titovi 2:14

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 79

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 4

Pátek
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1. Co je to zapálení? Jak byl Pavel zapálený před svým obrácením?

2. Jak se Pavlovo zapálení proměnilo po jeho obrácení? Co se stalo jeho vášní? Co je vaší vášní?

3. Co to znamená chlubit se? Čím se máme chlubit? Co nám k tomu pomůže?

4. Jak Bůh odporuje pyšným? A jak žehná těm, kteří jsou pokorní?

5. K jakým dobrým činům máme být zapálené? 

Otázky k reflexi
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Moje Reflexe
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Týden 5
Týden 5 Výzva (Poznámka: tu můžete najít na našem pondělním blogu):

Tento týden se v modlitbách soustředíme na: Misionáře

 Modlitba Chvála

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek



A proto již není žádné 
odsouzení pro ty, kdo jsou 
v Kristu Ježíši. Zákon 
Ducha života v Kristu 

Ježíši tě totiž osvobodil od 
zákona hříchu a smrti.

ŘÍMANŮM 8:1-2
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Písmo pro Týden 5

Týden 5

ŽENA PŘISTIŽENÁ PŘI CIZOLOŽSTVÍ

PONDĚLÍ
JAn 8:1-11

1 ale Ježíš odešel na Olivetskou horu.
2 Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se 
k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy 
a učil je. 3 Znalci Písma a farizeové tehdy 
přivedli ženu přistiženou při cizoložství. 
Postavili ji doprostřed 4 se slovy: „Mistře, 
tato žena byla přistižena při činu, když 
cizoložila. 5 Mojžíš nám v Zákoně přikázal 
takové kamenovat. Co říkáš ty?“ 6 Těmi slovy 
ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat.

Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. 7 Když 
se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl 
jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první 
hodí kamenem.“ 8 A opět se sklonil a psal po 
zemi.
9 Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém 
vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec 
tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící 
uprostřed. 10 Ježíš se zvedl a zeptal se jí: 
„Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě 
neodsoudil?“
11 „Nikdo, Pane,“ odpověděla.

„Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Ježíš. „Jdi a už 
nehřeš.“

ÚTERÝ
ŘÍMAnŮM 8:1-11

1 A proto již není žádné odsouzení pro ty, 
kdo jsou v Kristu Ježíši. 2 Zákon Ducha 
života v Kristu Ježíši tě [a] totiž osvobodil od 

zákona hříchu a smrti. 3 Co bylo pro Zákon 
kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: 
Poslal svého vlastního Syna, aby se vypořádal 
s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na 
tomto těle odsoudil hřích, 4 aby spravedlivý 
požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo 
nežijeme podle těla, ale podle Ducha.
5 Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha 
na věci Ducha. 6 Tělesné smýšlení vede 
ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu 
a pokoji. 7 Tělesné smýšlení je Bohu 
nepřátelské, neboť není a ani nemůže být 
poddáno Božímu zákonu. 8 Ti, kdo žijí v 
těle, se tedy Bohu líbit nemohou.
9 Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak 
nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá 
Kristova Ducha, ten není jeho. 10 Je-li Kristus 
ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, 
ale duch žije díky spravedlnosti. 11 Přebývá-
li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z 
mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých 
Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým 
Duchem, který ve vás přebývá.

STŘEDA
ŽALM 103

1 Dobrořeč, duše má, Hospodinu

a celé nitro mé jeho svatému jménu!
2 Dobrořeč, duše má, Hospodinu

a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!
3 On ti všechny tvé viny odpouští,

on tě uzdravuje ze všech nemocí.
4 On tě vykupuje od smrti v propasti,



85LoveGodGreatly.com Týden 5

on tě korunuje láskou a něžností.
5 On štědře naplňuje tvé žádosti, 

mládí ti obnovuje jako orlovi!
6 Hospodin spravedlnost zjednává,

všem utlačeným k právu pomáhá.
7 Své cesty Mojžíšovi poznat dal,

synům Izraele své skutky ukázal.
8 Hospodin je milostivý a soucitný,

nesmírně trpělivý a velmi laskavý. 
9 Nevznáší stále výčitky,

nechová zlobu navěky.
10 Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích,

neodplácí nám podle našich vin.
11 Jako je vysoko nebe nad zemí,

tak velkou lásku má k těm, kdo ho ctí.
12 Jako je od západu východ vzdálený,

tak vzdálil od nás naše přestupky.
13 Jako je otec k dětem laskavý,

tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí!
14 On přece ví, z čeho jsme složeni,

to, že jsme prach, si nosí v paměti.
15 Vždyť jako tráva trvá smrtelník,

jak polní kvítí kvete si.
16 Poryvem větru ale mizí pryč,

nezbude památky, kde dříve byl.
17 Hospodinova láska trvá odevždy,

navždy zůstane s jeho ctiteli.

Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty
18 těch, kdo jeho smlouvu dodrží,

kdo pamatují plnit jeho příkazy.
19 Hospodin ustavil svůj trůn na nebi,

svou královskou mocí vládne nade vším!
20 Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé,

vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte,

vy, kteří jeho slovo plníte poslušně!
21 Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho 
zástupy,

vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůli!
22 Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho 
stvoření,

všude tam, kam sahá jeho vládnutí!

Dobrořeč duše má Hospodinu!

ČTVRTEK
ŽALM 27

1 Hospodin je mé světlo a má spása,

koho bych se měl bát?

Hospodin je síla mého života,

z koho bych měl mít strach?
2 Když na mě útokem táhnou bídáci,

aby mé tělo zhltali,

moji nepřátelé a mí protivníci

sami vrávorají a padají.
3 I když se proti mně vojsko utáboří,

mé srdce se toho neleká;

i kdyby proti mně vypukla válka,

i tehdy se budu spoléhat.
4 Žádal jsem Hospodina o jediné,

po tom jsem toužit nikdy nepřestal:

Abych směl zůstávat v jeho domě

po všechny dny svého života,

abych se kochal v Hospodinově kráse

a v jeho chrámě jej hledal.
5 Neboť mě skryje ve svém příbytku,

když nastane zlý den,

schová mě ve skrýši svého stanu
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a na skálu mě vyzdvihne.
6 Tehdy má hlava bude vyvýšena

nad mé nepřátele ze všech stran;

v jeho stanu budu s jásotem obětovat,

Hospodinu budu zpívat a hrát!
7 Slyš mě, Hospodine, hlasitě volám,

smiluj se nade mnou, vyslyš mě.
8 O tobě přemítá mé srdce,

že říkáš: „Hledejte mou tvář!“

Tvou tvář tedy hledám, Hospodine,
9 neskrývej přede mnou svou tvář!

Svého služebníka v hněvu neodmítej,

býval jsi přece mou pomocí!

Nenechávej mě a neopouštěj,

Bože mé záchrany!
10 Můj otec i matka mě sice opustili,

Hospodin mě ale k sobě přivine.
11 Ukaž mi, Hospodine, cestu svou,

kvůli mým nepřátelům veď mě

stezkou srovnanou!
12 Nevydej mě prosím zvůli mých nepřátel –

povstali proti mně lživí svědkové

a krutě obviňují mě!
13 Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými

uvidím, jak dobrý je Hospodin!
14 Spoléhej na Hospodina,

buď statečný a on tě posilní.

Spoléhej na Hospodina!

PÁTEK
LIST JAKUBŮV 4:1-4

1 Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? 
Nepůsobí je snad vaše choutky, které 

se ve vás perou? 2 Dychtíte, ale nemáte, 
vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, 
bojujete a válčíte, ale nemáte, protože 
neprosíte. 3 Prosíte, ale nedostáváte, protože 
prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní 
choutky.
4 Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem 
znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se 
rozhodne být přítelem světa, stává se Božím 
nepřítelem.
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Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

88 LoveGodGreatly.com

ČTENÍ:
SOAP:

Týden 5

Jan 8:1-11
Jan 8: 10-11

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 89

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 5

Pondělí



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

90 LoveGodGreatly.com

ČTENÍ:
SOAP:

Týden 5

Římanům 8:1-11
Římanům 8:1-2

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.
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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:

Týden 5

Žalm 103
Žalm 103:11-13

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 93

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 5

Středa



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

Týden 5

Žalm 27
Žalm 27:7-8

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.
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Čtvrtek



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

Týden 5

List Jakubův 4:1-4
List Jakubův 4:4

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 97

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 5

Pátek
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1. Proč Ježíš neodsoudil ženu přistiženou při cizoložství? Co jí řekl, aby udělala?

2. “A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.“ Co to přesně znamená ve stínu 
naší minulosti?

3. Jak hluboký je náš problém s hříchem? Jak moc nám Bůh odpustil?

4. Bůh nám skrze Ježíše nabízí úplné odpuštění. Zároveň nás vede v tom, jak bychom měly žít. Jak se 
můžeme učit Jeho cestám?

5. Jak se dopouštíme cizoložství s tímto světem? Co znamená zůstat věrná Bohu? 

Otázky k reflexi
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Moje Reflexe
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Týden 6
Týden 6 Výzva (Poznámka: tu můžete najít na našem pondělním blogu):

Tento týden se v modlitbách soustředíme na: Udělej si čas na chválení Boha za to, jak působí ve 
tvém životě.

 Modlitba Chvála

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek



On však byl proboden naším 
proviněním, 

našimi vinami trýzněn byl; 
pro naše blaho snášel 

potrestání – 
byli jsme uzdraveni jeho 

ranami!
IZAJÁŠ 53:5



102 LoveGodGreatly.com

Písmo pro Týden 6

Týden 6

JEŽÍŠ – ZLOMENÝ A VYVÝŠENÝ

PONDĚLÍ
IZAJÁŠ 53

1 Kdo uvěřil naší zprávě?
Komu se zjevila Hospodinova paže?
2 Vyrostl před ním jako proutek,
jako kořínek ze země vyprahlé.
Nebyl nápadný ani honosný,
abychom na něj hleděli,
nebylo na něm vidět nic,
proč bychom po něm toužili.
3 Opovržený a opuštěný lidmi,
muž utrpení a znalý bolestí,
jako ten, před kterým tvář si zakrývají,
opovržený –
proč bychom si ho všímali?
4 Bolesti, jež nesl, však byly naše,
naše utrpení vzal na sebe!
My jsme se ale domnívali,
že je od Boha trestán, bit a pokořen.
5 On však byl proboden naším proviněním,
našimi vinami trýzněn byl;
pro naše blaho snášel potrestání –
byli jsme uzdraveni jeho ranami!
6 My všichni jsme jako ovce zabloudili,
každý se na svou cestu obrátil,
Hospodin ale uvalil na něj
provinění nás všech.
7 Byl zmučen, a přestože trpěl,
ústa neotevřel.
Na smrt byl veden jako beránek,
jak ovce před střihači oněměl,
ústa neotevřel.
8 Vzali jej, aby byl zadržen a souzen;
kdo z jeho současníků na to pomyslel?
Byl totiž vyťat ze země živých,

proviněním mého lidu raněn byl.
9 Ač měl být pohřben se zločinci,
octl se v hrobě s boháčem;
nikdy se totiž nedopustil křivdy
a v ústech neměl žádnou lest.
10 Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej,
ranit jej trápením:
Za vinu když sám sebe obětuje,
uvidí potomstvo, bude dlouho živ
a Hospodinova vůle skrze něj
se zdárně naplní.
11 Po svém utrpení však světlo uvidí
a bude nasycen.
Můj spravedlivý služebník mnohé 
ospravedlní;
jejich viny vezme na sebe.
12 A proto mu dávám podíl s mnohými,
aby se s nesčíslnými dělil o kořist,
protože sám sebe vydal smrti
a počítal se mezi viníky.
On to byl, kdo nesl hřích mnohých
a za viníky se postavil.

ÚTERÝ
MATOUŠ 26:17-29

17 Prvního dne Svátku nekvašených chlebů 
přišli za Ježíšem učedníci s otázkou: „Kde ti 
máme připravit velikonoční večeři?“
18 Odpověděl jim: „Jděte k jistému člověku 
ve městě a řekněte: ‚Mistr vzkazuje: Můj 
čas nadešel. U tebe budu se svými učedníky 
slavit Hod beránka.‘“ 19 Učedníci tedy 
udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili 
beránka.
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20 Večer, když byl za stolem s 
Dvanácti, 21 uprostřed jídla řekl: „Amen, 
říkám vám, že jeden z vás mě zradí.“
22 Zcela zdrceni se jeden po druhém ptali: 
„Snad to nejsem já, Pane?“
23 „Zradí mě ten, kdo se mnou smočil ruku 
v míse,“ odpověděl jim. 24 „Syn člověka sice 
odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, 
kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj 
lepší, kdyby se vůbec nenarodil.“
25 Jeho zrádce Jidáš na to řekl: „Jsem to snad 
já, Rabbi?“

„Sám jsi to řekl,“ odpověděl mu Ježíš.
26 Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, 
lámal a dal učedníkům se slovy: „Vezměte 
a jezte; toto je mé tělo.“ 27 Potom vzal 
kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: 
„Pijte z něj všichni; 28 toto je má krev nové 
smlouvy, která se prolévá za mnohé na 
odpuštění hříchů. 29 Říkám vám, že od 
této chvíle už neokusím plod vinné révy 
až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v 
království svého Otce.“

STŘEDA
JAn 19:16-30

16 Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižování.

Chopili se ho vojáci. 17 Ježíš nesl svůj kříž 
až na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané 
Golgota. 18 Tam ho ukřižovali a s ním dva 
jiné z obou stran a Ježíše uprostřed.
19 Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis 
tohoto znění:

JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.
20 Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, 
kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. 
A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a latinsky.

21 Židovští vrchní kněží Pilátovi namítali: 
„Nepiš ‚Židovský král‘, ale ‚Tento říkal: Jsem 
židovský král.‘“
22 „Co jsem napsal, to jsem napsal,“ 
odpověděl Pilát.
23 Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho 
šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého 
vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když 
zjistili, že je beze švů, odshora dolů utkaná 
vcelku, 24 řekli si spolu: „Netrhejme ji, raději 
losujme, komu připadne.“ Když to ti vojáci 
udělali, naplnilo se Písmo, jež říká:

„Rozdělili si mé šaty,

o mé roucho házeli los.“ 
25 U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra 
jeho matky, Marie Kleofášova a Marie 
Magdaléna. 26 Když Ježíš uviděl matku a 
učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl 
své matce: „Ženo, hle, tvůj syn.“ 27 Potom 
řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka.“ A 
ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě.
28 Když potom Ježíš věděl, že je již všechno 
dokonáno, řekl, aby se naplnilo Písmo: 
„Žízním!“ 29 Stála tam nádoba plná octa. 
Naplnili tedy houbu octem, nasadili na yzop 
a podali mu ji k ústům. 30 Když Ježíš okusil 
ocet, řekl: „Je dokonáno!“ Sklonil hlavu a 
odevzdal ducha.

ČTVRTEK
ŽIdŮM 12:1-3

1 Když jsme tedy obklopeni takovým 
zástupem svědků, odhoďme i my každou 
přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, 
a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před 
námi. 2 Nespouštějme oči z Ježíše, původce 
a završitele naší víry, který pro radost, ležící 
před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž 
a usedl po pravici Božího trůnu. 3 Uvědomte 
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si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě 
vydržel, abyste neochabli a neklesali na 
duchu.

PÁTEK
1. LIST KORInTSKýM 15:1-4

1 Bratři, chci vám připomenout evangelium, 
jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž 
stojíte 2 a jímž jste spaseni (pokud se ovšem 
držíte slova, které jsem vám kázal – jinak 
byste uvěřili zbytečně).
3 Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám 
přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle 
Písem, 4 byl pohřben a třetí den byl vzkříšen 
podle Písem.
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Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

Týden 6

Izajáš 53
Izajáš 53:4-5

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 107

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 6

Pondělí



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

Týden 6

Matouš 26:17-29
Matouš 26:26-27

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:

Týden 6

Jan 19:16-30
Jan 19:28-30

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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- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 6

Středa



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

Týden 6

Židům 12:1-3
Židům 12:3

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.
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Čtvrtek



Slovo - Opiš dnešní pasáž.

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

Týden 6

1. list Korintským 15:1-4
1. list Korintským 15:3,4

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 115

- Podívej se dnes na náš blog! -

Týden 6

Pátek
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 1. Jakým způsobem byl Ježíš zlomen pro každou z nás?

2. Proč Ježíš zavedl večeři Páně?

3. Když Ježíš řekl: “Je dokonáno.” co tím myslel?

4. Jak nám Ježíšovo utrpení pomáhá nebýt “znavené a zbabělé”? 

5. Proč by smrt a vzkříšení Ježíše mělo být nejdůležitější? Jaký vliv mají na naše priority?

Otázky k reflexi
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Moje Reflexe
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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.

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 

Pravdy z Božího Slova…
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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.


