8.-14.7.2012
1.den Ž 121 Pomodli se pomalu dnešní žalm, třeba několikrát po sobě. Zůstaň pak u
verše, který je pro Tebe důležitý.
2.den Jer 2,13 Po čem v srdci žízníš? Kde je Tvá touha, kterou nic nedokáže naplnit?
Které své vlastnoručně vykopané cisterny, jež vodu neudrží, máš opustit? On je
pramen vody živé.
3.den Mt 14,22-33 Ježíšovo pozvání platí i pro Tebe. Nikdy nebudeš kráčet po vlnách,
pokud to neriskneš a nevystoupíš z lodi. Z lodi svých představ, předsudků, plánů,
jistot, rezignací,…
4.den 1Te5,4-5 Nepatříš noci ani temnotě. Ač se Ti to tak může jevit, můžeš prožívat,
jakoby všechny Tvé hříchy, Tvé slabosti nebo Zlo vůbec nad Tebou vítězily, ale není to
tak. Jsi syn/dcera dne, děti světla. Toto je pravda o Tobě i když tomu možná okolnosti
Tvého života nenasvědčují.
5.den 1J2,9-11 Komu dlužíš své odpuštění, koho „nemusíš?“ Dovol dnes Božímu
Duchu, aby Tě on sám usvědčil z každé zahořklosti, nepřátelství, neodpuštění, které
vůči někomu chováš. Zkus s tím, v Jeho síle, něco udělat.
6.den Zj 21,6-7 Se svou žízní, touhou, běž za Ním. Otevři mu své srdce.
7.den Ex 17,6 Navzdory naší nevíře, Hospodin má dost moci nechat vytrysknout
pramen vody i z nejtvrdší skály.
15.-21.7.2012
1.den Ex 14,13-14 Dovolíš Bohu, aby zvítězil i ve Tvém životě?
2.den Lv 10,3 Na Tvém konkrétním životě chce Bůh zjevit svou slávu, chce jednat
uprostřed něj. Na Tobě chce zjevovat svou slávu a svatost. Chce být Tvým průvodcem,
Tvým Světlem, abys Ty mohl/a být jeho svědkem.
3.den Dt 30, 19-20 Máš možnost volby, můžeš žít jinak, než je Ti vnucováno. Záleží
na Tobě, co zvolíš. Každý den před Tebe staví stovky drobných rozhodnutí. Svěř Pánu
dnešní den a pros o jeho požehnání, abys volil/a život.
4.den Dt 31,6 On je s Tebou, neboj se.
5.den 1Kr 8,58 Dovol Bohu, aby se On sám dotkl Tvého srdce. Jsou změny, které
sami nevyrobíme. Ať je v Tobě vykoná Ten, který jediný může. Ať On sám promění Tvé
srdce, aby se přiklonilo k jeho cestě, k jeho přikázáním, která jsou život.
6.den 1Pa 22,17-19 V dnešním textu povzbuzuje David k budování Hospodinova
chrámu. Bůh sám vytvořil okolnosti, které jsou pro stavbu příznivé a předáci lidu jsou
povzbuzováni, aby se nebáli začít se stavbou. Tobě dal Bůh tento život, jedinečnou
příležitost. Postavil Tě do konkrétní situace, do konkrétních vztahů. Tam, kde právě
jsi, máš začít stavět chrám Boží. Tam, kde jsi, máš umožnit přebývat Bohu, jsi
pozván/a vytvořit prostor, kde bude Bůh chválen a uctíván. Neboj se. On bude s Tebou.
7.den Vrať se k textu, který je pro Tebe důležitý.
22.-28.7.2012
1.den Neh 6,9 Svěř všechna svá díla pod Boží pohled. Nejsou-li to věci, které Bůh
chce, ať je sám zničí. Pokud jsou, ať jim žehná a chrání je.
2.den Ž 4 zůstaň s veršem, který Tě osloví nebo je Ti blízký. Zkus se k němu vrátit i
přes den.
3.den Kaz 9,7 Raduj se z díla, v němž Ti Bůh žehná a je Ti blízko.
4.den Iz 48,6-7 I ve Tvém životě tvoří Bůh nové věci.
5.den Jer 23,23Už Izrael měl problém důvěřovat Bohu, když neprožíval jeho blízkost
a nemohl si jej nijak zobrazit. Bůh zůstává stále stejný, je nám stále stejně blízko, blíž,
než si umíme představit. Jen naše pocity a prožívání se neustále mění.
6.den Ez 2,6-7 Neboj se jít proti proudu, neboj se vyznat svou víru, neboj se bránit

proti zlu, neboj se zastat se slabšího…
7.den Bar 6,6 Nikdy nekráčíš sám/sama.

