3.-9.6.2012
1.den Bar 4,22 V situaci, která je nad Tvé síly, jejíž řešení neznáš, která Tě trapí,
doma nebo v práci, ve vztahu k druhým či k sobě, vlož svou naději ve všemocného
Boha.
2.den Sk 4,29-31 Dovol Duchu svatému, aby Tě vedl a neboj se mluvit.
3.den 1Te 3,7 Zkus dnes někoho potěšit.
4.den Žd 11,1-2 Celé písmo svědčí o tom, že Bůh takovouto víru nikdy nezklamal. Je
na Tobě, zda se na Něj spolehneš.
5.den Fil 4,13 On je Tvá síla, nemusíš se snažit do úmoru pouze ze svých možností.
Opři se o Něj.
6.den Fil 3,7-12 Zůstaň u verše, který Tě osloví.
7.den Fil 1,29-30 V den, kdy slavíme Kristovo vítězství nad smrtí, svěř mu všechny
své zápasy a boje. On je Vítěz.
10.-16.6.2012
1.den 2Kor 10,3-5 I Ty jsi vyzbrojen/a, vybaven/a do boje. Nenech se zastrašit,
protože stojíš na straně toho, kdo zvítězil.
2.den Ef 6,10-13 Kde hledáš pomoc a sílu, na koho se spoléháš? Svůj životní zápas
nikdy nevybojuješ pouze lidskými zbraněmi.
3.den Ef 6,14 Pros Pána, aby Tvé srdce učinil pravdivým a spravedlivým. Zkus se
dnes vyhnout všem polopravdám či lžím a mluvit a být přímý/á. Žádné výmluvy,
vytáčky.
4.den Ef 6,15 Přenechej dnešní den vedení Ducha svatého a neboj se služby, kterou
Ti ukáže, že máš učinit. Pros o vnímavost a neboj se různých podob, které na sebe
může služba evangeliu vzít.
5.den Ef 6,16 Štít víry, který nikdy neodložíš, štít Tvého vztahu s Ježíšem. Zkus jej
zvát do všedních situací Tvého dne a nemusíš být přitom zrovna v průšvihu. Zkus si
vzpomenout a přes den děkovat, prosit, žehnat v jeho jménu druhým.
6.den Ef 6,17 V pochybnostech, pádech, hříchu, temnotě, nezapomeň, že jsi spasen/a
krví Ježíše Krista, ne vlastními zásluhami. Vyber si v písmu jeden nebo dva verše,
které Tě oslovují a zastav se s nimi. Zkus se k nim vrátit i přes den.
7.den Ef 5,15-17 Nepromarni čas, který Ti byl dán.
17.-23.6.2012
1.den Iz 54,10 Nech se touto pravdou o Tobě provázet celý den, připomínej si ji. Je
stále platná.
2.den Jer 14,7-9 Jeremjáš vylévá před Hospodinem své srdce; nebojí se výčitek vůči
Bohu a zároveň uprostřed vší tísně vyznává znovu a znovu Boží věrnost. Neboj se
před Pána postavit v pravdě, se vším, co v sobě máš. Jeho nezajímá nějaké rádoby
zbožné divadlo o tom, jak se Ti vše daří a život je OK. Jeho zajímáš Ty.
3.den Jer 46,27 I když jsi daleko, On Tě zachrání.
4.den Jer 48,7 Na co spoléháš?
5.den Mk 8,36 Za čím se ženeš?
6.den Lk 10,36-37 Prokaž dnes někomu nějaké milosrdenství. Neboj se zapojit
fantazii a být vynalézavý/á.
7.den Vrať se k textu, který tě oslovil.
24.-30.6.2012
1.den 2Te 3,3 Neboj se, On je věrný.
2.den 2Te 3,13 Svou únavu, znechucení, zklamání ze sebe i z druhých, pocit
neoceněnosti, svou rezignaci, vše nechej ležet pod křížem. A cokoli dobrého chceš

udělat, dělej s Kristem. Z jeho síly. Pros Ho, aby On sám byl uprostřed Tvého jednání,
dej mu prostor.
3.den Jak 1,19 Zkus dnes skutečně naslouchat druhým. E se drát o slovo a o
pozornost, ale věnovat ji někomu druhému.
4.den 1Pt 3,9 Žehnej dnes těm okolo tebe. Žehnej i tomu kolegovi/kolegyni v práci,
kterého/kterou opravu nemusíš. Žehnej spolužákům, učitelům, nadřízeným,
podřízeným. Žehnej všude tam, kde bys běžně začal/a nadávat a stěžovat si.
5.den 1Pt 5,7
6.den 1Pt 5,8-11 Neboj se vzepřít se zlu. Neboj se ozvat. Nenech se
„převálcovat“ nebo tiše pohltit něčím, s čím v srdci nesouhlasíš. Odvahu!
7.den 1J2,12 Věříš tomu?
1.-7.7.2012
1.den Nm 6,24-26 Můžeš se nechat inspirovat dnešním textem a vyprošovat dle něj
požehnání druhým. Můžeš také nechat spočinout toto Áronské požehnání na sobě,
protože i Ty jsi v Kristu synem/dcerou Izraele.
2.den Gn 12,1 Nevolá i Tebe Hospodin, abys opustil/a své pohodlíčko, své teplé
místečko, kde jsi se zabydlel/a a vyrazil/a za Ním?
3.den Gn 28,15 Zůstaň chvíli s tímto veršem, s touto pravdou. Nech ji vejít zvláště do
těch chvil, kdy se cítíš sám/sama a opuštěný/á Bohem. Zkus se k ní přes den vracet.
4.den Ex 2,24-25 Bůh vyslyšel sténání svého lidu a přiznal se k němu, vyvedl je
z Egypta. Jsi i Ty ochotný/á opustit svoji zemi otroctví, když Tě z ní chce Bůh vyvést?
5.den Ž6 nebo Ž8 zůstaň se žalmem, který je Ti bližší. Vyber si verš nebo dva, které
Tě osloví a zůstaň chvíli v tichu.
6.den Jl 2,21 I ve Tvém životě vykoná Hospodin veliké věci.
7.den Vrať se k textu, který Tě oslovil.

