13.týden 17.-23.3.
1.den Oz 11,1-4 Slova, která prorok adresuje Izraeli, se díky Kristu vztahují i na Tebe. To,že si Tě
Bůh zamiloval, není jen sladká fráze, plná emocionality a nic víc. Zkus před tímto faktem neutéct
ale vystavit se mu. Jsi pro Něj tolik vzácný/á. Opravdu si Tě zamiloval. Činíš-li pokání, vracíš-li se
k Bohu, pak se vracíš k Tomu, který chce, abys žil/a.
2.den Oz 11,7-9 V dnešním textu můžeš, pro lepší přiblížení, nahradit slova „Efrajim a Izrael“
svým jménem v patřičném pádě. Dovol Bohu, aby se Tě skrze tato slova dotkl.
3.den Př 3,27 Co můžeš dnes udělat pro někoho, kdo je v jakékoli nouzi?Promluvit pár slov
s bezdomovcem, rozdělit se s někým o jídlo, navštívit známou na mateřské a pomoci s dětmi,
nezapomenout na babičku s dědou? Je v Tvé moci prokazovat dobrodiní, i dnes.
4.den Př 3,26 Spolehni se, nejen dnes, na tato slova.
5.den Ž 146 Zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý.
6.den Iz 25,8 Žádný Tvůj smutek mu není neznámý, ví o každé Tvé slze, o každém zklamání,
marném doufání. On ví.
7.den Iz 25,1-8 Zůstaň u verše, který je pro Tebe cenný.
14.týden 24.3.-30.3.
1.den Mt 24,44 Kdyby zítra přišel Syn člověka…co Ti brání se k Němu s radostí vrhnout?
2.den Mt 24,9-13 Je těžké vytrvat věrně v lásce. Pros Boha, ať On sám zapálí Tvé srdce, ať On sám
je živí. Bez Něj neobstojíš.
3.den Lk 10,17-20 Tvé jméno je zapsáno v nebi.
4.den Lk 6,27-31 Požehnej dnes speciálně tomu, kdo Tě štve, je Ti nesympatický, pohádali jste se
nbo Ti dokonce ublížil. Pokud Toho nejsi schopen/schopna, polož tohoto člověka před Pána.
5.den J 6,67-69 Do Tvé nerozhodnosti, váhání, koketování s pokušením říká Ježíš i Tobě.
6.den 1Kor 7,23 Komu otročíš? Čí názor, přízeň je pro Tebe tak velmi důležitý, že ztrácíš sám/sama
sebe?
7.den Vrať se k textu, který byl pro Tebe důležitý.
15.týden 31.3.-6.4.
1.den Sof 3,15 On zvítězil, zrušil rozsudek, který nad sebou denně vznášíš Ty sám/sama. Neboj se.
2.den Sk 4,33 I Tvé svědectví naplní Bůh svou mocí, odevzdáš-li mu je.
3.den Mt 28,18-20 Jemu je dána veškerá moc.
4.den Mk 16,6 Byl vzkříšen, žije!
5.den J 21,1-7 Když dlouho nevidíme, že by Bůh jednal (dle našich představ), utečeme se k tomu, co
je staré a jisté; k našim berličkám, hříchům, starému životu,…. Jak často přitom Ježíš stojí na břehu
a my, stejně jako učedníci nevíme, že je to on. Svěř Bohu všechny ty situace, kde máš pocit, že jsi
sám/sama, kde „Tě Bůh opustil..“, kde nevíš kudy kam a kde selháváš. Pros jej, ať otevře oči Tvého
srdce, abys mohl/a, stejně jako Jan zvolat – To je Pán!
6.den Ř 8,31-32 On Ti chce darovat všecko.
7.den 1Kor 1,25Navzdory Tvé křehkosti, Bůh je mocný.
16.týden 7.-13.4.
1.den Ž 138 Zůstaň u verše, který Tě osloví.
2.den Za 12,10 Hospodin vyleje svého Ducha.
3.den Lk 24,25 Vrať se k textu, kterým k Tobě Bůh mluvil a kterému jsi váhavý/á uvěřit.
4.den J 1,5 Zkus se dnes chvíli modlit i za tmy a zapal si jen svíčku. A dobře vnímej, že i když je tma
sebetemnější, světlo ji přesto prozařuje. I v temnotě Tvého života září Světlo, které žádná tma
nepohltí.
5.den J 1,12 Máme moc stávat se Božími dětmi. Krok za krokem vrůstat do nové identity, která je
nám již dána. Jsme narozeni z Boha.
6.den Ř 8,6 Pros o Ducha, který Tě povede.

7.den Ř 8,14 Neboj se nechat se vést.

