
17.5.2023 Žalm 73

Materiál k domácím skupinkám

Pohled zpět (20-30 min) ⇦

VZÁJEMNÁ PÉČE
• Za co jsme od minula nejvíce vděční?
• Co nám dělá nejvíce starostí?
• Jak si v tom můžeme pomoci?
• Modlitby „Ježíši, prosíme, aby ses 

v těchto starostech projevil. (Buďme 
konkrétní.)

NÁVRAT
• V jakých starostech nám v uplynulém 

týdnu Ježíš pomohl?
• O čem byl minulý text a jak jsme ho 

uplatnili v praxi?
• S kým jsme ho sdíleli?

OSLAVA JEŽÍŠE
• Ježíši, děkujeme Ti za... (Krátce 

děkujeme za "vděčnosti".)
• Ježíši, prosíme, abys k nám dnes skrze 

čtení Bible mluvil.

Pohled nahoru (20-30 min) ⇧

PROČ SE SCHÁZÍME U BIBLE?
• Cílem je: Poznávat živého Ježíše, 

poznávat Bibli a vytvářet přátelské 
komunity.

• Každý z nás může začít podobnou 
skupinu se svými přáteli.

BIBLE
• Přečtěme si dnešní text: Ž 73
• Náš Žalm stojí proti „Zákonu odplaty“, viz 

Dt 28. O čem tento zákon pojednává a 
proč je lidská (i Žalmistova) zkušenost 
jiná? Které další biblické postavy by se s 
názorem v Žalmu ztotožnily?

• Spravedliví lidé trpí, zatímco nespravedliví 
se mají dobře. To člověka vede k pokušení 
být stejný jako ti, kdo se mají dobře. Jak se 
nám daří tomuto pokušení odolávat? Co 
konkrétního nám pomáhá ho překonat?

• V vlastně čem spočívá Boží požehnání pro 
ty, kteří žijí s Bohem? Co dělat, když 
přicházejí chvíle, kdy Pán Bůh jako by 
mlčel nebo byl daleko?

• Další pokušení, spojené s naším Žalmem 
je závist. Jak se nám daří toto pokušení 
překonat a zvládnout?

• Jaké řešení nám nabízí Žalmista? K čemu 
vede snaha o uchování čistého (ryzího) 
srdce? Stojí za to naše snaha, když jsme 
stále jen trestáni?

• Kde Žalmista nalézá útěchu? Co se stalo, 
když vstoupil do Boží blízkosti? Jaké 
zkušenost s Boží blízkostí a vstupováním 
do ní máme my? Co nám může pomoct, 
abychom ji hledali?

Pohled vpřed (20-30 min) ⇨

AKCE
• Co z tohoto textu každý z nás v nejbližších 

dnech uvedeme do praxe?
• Komu by tento příběh nebo myšlenka 

mohly pomoci? Komu to řekneme?

PROCVIČOVÁNÍ
• Řekněme, že jsem tvůj kamarád Petr. Co 

mi řekneš o dnešním příběhu? Zkusme 
si to ve dvojicích převyprávět.

MODLITBY
• Pojďme společně oslovit Ježíše. 

(Například ať nám pomůže s věcmi, které 
chceme uplatnit, a se sdílením o Něm.) 
Prosme jeden za druhého.

• Děkujme za dar Božího Slova. Za to, že je 
to živé a mocné Slovo a že v našich 
životech doopravdy jedná.

• Modleme se za náš sbor a lidi, o kterých 
víme, že prožívají nějaká trápení.


