
MEDITATIVNÍ OTÁZKY K DNEŠNÍMU KÁZÁNÍ: 

Gal 3,26.-29., 4,1.-20 

 

 Jsem syn/dcera, nebo otrok? 

 Je pro mě důležitější KDO JSEM – a proto dělám, co 
dělám – a nebo je pro mě důležité CO DĚLÁM – a to 
určuje mou hodnotu? 

 Je základem Tvé radosti a Tvého bohatství poklad 
v nebi, nebo to hmotné, co tady na zemi vlastníš? 

 Jak vidíš Pána Boha? Jako Otce, nebo jako Otrokáře? 
CHCEŠ mu sloužit, nebo MUSÍŠ abys...?  

 Jak přijímám druhé kolem sebe – jako Boží děti, 
laskavě a bez podmínky – nebo dle toho jak vypadají 
a jak se chovají, tak se k nim chovám já? 

 Jak se stavím k pravdě o sobě, ke kritice, kterou mi 
někdo druhý řekne? 

 Potřebuji nad sebou pořád nějaký bič, nebo něčí oči, 
nebo se chovám stejně ve dne i v noci, když mě nikdo 
nevidí? 

 Pane prosím pomoz mi vidět Tě nově, jinak, z nové 
perspektivy... 
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