
MAPA HLEDÁNÍ POKLADU 
 
1. Každá osoba si napíše slova poznání do následujících kolonek možných 

kategorií. 

 
•••• Místo (např.: dopravní značka STOP, lavička, hodiny, kavárna, nákupní 

centrum – Tesco, Kaufland…) 
 
 
 
 
 
 

•••• Jméno osoby 

 
 
 
 

 
 
•••• Vzhled dotyčného (např.: barva či nějaká podrobnost na jeho oblečení, barva 

vlasů atd.) 
 
 
 
 

 
 
•••• Možné předměty modliteb (např.: bolest kolena, hůl - uzdravit nohy, ledviny, 

nádor, levý kotník, manželství atd.) 
 
 
 
 
 
 
•••• Něco neobvyklého (např.: lízátko, větrný mlýn, zelené dveře, delfíni ☺ atd.) 

 
 
 
 
 
 
 



2. Vytvořte skupinky po třech či čtyřech lidech. 

•••• Navzájem si porovnejte slova poznání ve vaší skupině a vytvořte si vaši mapu 

hledání pokladu. 

o Poznámka: Každý člen se přidrží svého vlastního seznamu – nekombinujte 
seznamy na dalším samostatném papíře. 

 

3. Zvolte si místo, kde začnete (během cesty na první místo porovnejte vzájemně 

další vodítka). 
 

4. Začněte hledat poklad. 
 

5. Když objevíte cokoli z vaší mapy hledání pokladu (podle jednotlivých map ve 

skupině)… 

•••• Přistupte k dotyčnému člověku. 
•••• Řekněte mu třeba toto: „Možná vám to bude připadat trochu zvláštní, ale 

právě hledáme poklad a zdá se, že vás máme na naší mapě.“ 
•••• Ukažte mu svůj seznam (může se jednat o jednu, dvě věci z každého seznamu 

či pouze o jednu věc z jednoho seznamu). 
•••• Navažte vztah (buďte přátelští - zeptejte se ho na něco, abyste se více 

seznámili). 
•••• Řekněte mu, že vám na něj Bůh ukázal a chce mu požehnat. 
•••• Pozorně sledujte, s čím byste mu mohli pomoci a zeptejte se, zda se za něj 

můžete pomodlit. 
 

6. Pokud řekne „Ne“… 

•••• Navažte ještě více vztah (přátelství na běžné úrovni). 
•••• Zeptejte se Ducha svatého, na co chce ukázat v životě tohoto člověka. 
•••• Řekněte mu něco povzbuzujícího (proroctví) a nechovejte se nábožensky. 

 

7. Ještě jednou se zeptejte, zda se za něj můžete pomodlit. 

•••• Pokud řekne „Ne“ – požehnejte mu a jděte k dalšímu pokladu (osobě). 
•••• Pokud řekne „Ano“ (zvláště kvůli uzdravení)… 

o Požádejte Pána, aby přišel se svojí přítomností (uvolněte na něj Pánovu 
přítomnost). 

o Přikažte bolesti, ať odejde, kostem, ať se srovnají, páteři, ať se narovná, 
nádoru, ať se scvrkne a zmizí atd. 

o Požádejte ho, aby vyzkoušel, zda nastala změna: „Udělejte něco, co jste 
předtím, než jsme se modlili, nemohl udělat.“ 

o Pokud je to potřeba, zopakujte to. 
 

8. Pokud je uzdraven a/nebo pokud jste mu požehnali skrze prorocká slova… 

•••• Vysvětlete, co se právě stalo (Bůh zjevil svoji dobrotu – zná vás a zajímá se o 
vás, atd.). 

•••• Zeptejte se, zda by chtěli Ježíše osobně poznat (mít s ním vztah). 
•••• Pomozte mu pozvat Ježíše do svého života. 

 

9. Vydejte se na další nadpřirozené setkání podle své mapy pokladu! 


