23.týden 26.4.-2.5.
1.den Mt 28,2 Stále marníme čas chozením k naším hrobům a oplakáváním mrtvých… Anděl, který
má dost síly odvalit kámen i z naší hrobky byl dávno vyslán. Dovolíš mu to?
2.den Mt 28,5 Neboj se. On ví o Tvém hledání.
3.den Sk 17,27 Není daleko.
4.den Sk 16,24-26 Ani nejpevnější pouta a nejtemnější kobky nejsou pro Boha překážkou.
5.den Iz 61,1-3 Léto Hospodinovy přízně je vyhlášeno i nad Tebou.
6.den Iz 60,20 Dovol Mu vstoupit do svého smutku.
7.den Sk 4, 12 Není jiného Boha.
24.týden 3.-9.5.
1.den Sk 4,32-35 Daruj dnes něco ze svého někomu potřebnému.
2.den Sk 5,16-21 Někdy jsou nám naše žaláře milejší, než nabídka svobody. Necháš se vyvést ze tmy
do světla, ze smrti k životu?
3.den Sk 9,17 Dnešní text můžeš přijmout jako modlitbu za sebe – místo Saulova jména dosaď svoje a
zůstaň s textem, s živým Božím slovem.
4.den Sk 10,43 Ne pro Tvé zásluhy, ne pro Tvé výkony, ne pro Tvůj zbožný život….,ale pro Jeho jméno
Ti jsou odpuštěny hříchy, věříš-li.
5.den J 20,26-29 Možná jsi na velikonoce také „nebyl/a s nimi“, celé tajemství vzkříšení Tě nějak
minulo. Velikonoční radost, kterou nám teď církev nabízí, Ti přijde prázdná, rozhodně ne pro Tebe.
Tomáš se s Pánem také nejprve minul. Ježíš ho kvůli tomu neodepsal. Přichází znovu, přichází
navzdory zavřeným dveřím a setkává se s Tomášem. Neodsoudí Tě kvůli Tvým zavřeným dveřím. Kvůli
Tobě znovu přijde, chce se s Tebou setkat.
6.den Iz 61,4 Vybuduje a obnoví trosky Tvého života.
7.den Vrať se k některému z předchozích textů.
25.týden 10.-16.5.
1.den Iz 65,1 Dává se nalézt.
2.den Mt 24,44 Dnes? Zítra? Za týden? Za rok? Kdyby měl Ježíš dnes/zítra/za týden po druhé přijít,
s jakým dluhem bys jej nechtěl/a vítat?
3.den Sk 1,4-6 i na Tobě se má naplnit Boží zaslíbení.
4.den Sk 1,7-8Jen v síle Božího Ducha můžeš skutečně svědčit, jen pokud jsi se s Ním skutečně setkal/a
můžeš svědčit druhým o setkání. Jinak jsou to jen prázdná slova, naučené fráze.
5.den Mt 28,16-20 Zůstaň u verše, několika slov, nech je promlouvat do svého života.
6.den J 21,16 Ptá se Tě, stejně jako Petra, podruhé, potřetí,… Stojí o Tvoji odpověď, takovou, jaké jsi
schopen/ schopna.
7.den Mt 14,27-31 Je třeba vykročit..
26.týden 17.-23.5.
1.den Mt 15,10-11 Svěř dnes Pánu svá slova, než je vyslovíš.
2.den Sk 18,9-10 Zůstaň s Božím slovem, vrať se k němu přes den.
3.den J 11,25 On je Život, Chtěj život od Něj.
4.den J11,4 Dej mu svou nemoc, trápení. On se oslaví.
5.den J 12,46 i do Tvé temnoty.
6.den J 13,34-35 Nechej si darovat lásku k druhým, otevři se jí, neztrácej odvahu se jí znova a znova
učit.
7.den Vrať se k některému z předchozích textů.

