EXERCICIE VŠEDNÍHO DNE - 1. TÝDEN
pátek 13. 9. 2019 - Ex 3,1-17
Bůh viděl ujařmení svého lidu, slyšel jeho úpění. Věřím i já, že pro Boha nejsem
jej jedním z davu, že Bůh se zajímá mé konkrétní problémy a starosti a že je
první, kdo se snaží, aby se můj život podařil. Bůh pak daruje Izraeli svoje jméno,
kterým ho mohou kdykoliv oslovit. Riskuje, že jeho jméno bude zneužitelné.
Věřím, že mi Bůh chce být tak blízko, že riskuje, že ho nebudu brát vážně?
sobota 14. 9. 2019 - Iz 49,14-17
Možná, pokud máte zkušenost otcovství nebo mateřství, si můžete uvědomit, jak
prožívá rodič vztah ke svým dětem. Není to tak, že je ochoten pro ně dýchat, že je
miluje víc než sebe, že nesmírně touží po tom, aby jejich život rozkvetl? Co se
mnou udělá, když si uvědomím, že tak nějak podobně (a Izajáš píše, že mnohem
více!) prožívá Bůh svůj vztah ke mně?
neděle 15. 9. 2019 - Iz 55,1-6
Věřím v Boha, který se chce rozdat a který už velmi dlouho čeká, až z něj konečně
začnu čerpat? Sv. Jan od Kříže: „Bůh je jako pramen. Každý si odnese tolik vody,
jak velkou si přinese nádobu.“ Když chci málo, dostanu málo, když chci všechno,
dostanu všechno. Rozhodněme se chtít mnoho!
pondělí 16. 9. 2019 - Gal 4,1-6
Vojtěch Kodet: „Bůh respektuje, v jakém vztahu s ním chci být. Chci být jeho
sluha? Tedy bude mým Pánem. Chci být jeho synem, dcerou? Tedy mi bude
Otcem. Chci, aby byl jediným pokladem mého srdce? Stane se.“ Dostal jsem
stejného Ducha, v jakém Ježíš nazýval Boha slovem Abba, Tatínku. Stejného.
úterý 17. 9. 2019 - Mk 1,14-15
Marek se snaž do jedné věty vecpat to, co bylo obsahem Ježíšova hlásání.
Obraťte svůj život naruby. Proč? Protože se přiblížilo Boží království a Bůh kvůli
vám obrátil svůj život naruby. Všemohoucí se kvůli vám stal slabým, Nesmrtelný
kvůli vám zemřel.
středa 18. 9. 2019 - Jan 3,1-8
Mám touhu se znova narodit? Touha by tu možná byla, ale výsledky (skoro)
žádné. Vítr vane, kam chce. Duch Svatý dělá, co chce. Co když bude dneska chtít
zavát do mého srdce a mnohé v něm převrátit, obnovit, uzdravit, vyrvat. Dovolím
mu to?
čtvrtek 19. 9. 2019 – Jer 20,7
Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést, zdolal jsi mě a přemohl. Bůh se
dokáže chovat takto neurvale, touží mě svést a přemoci a dá do toho všechno, ale
do té doby, než mu to dovolím, skromně čeká v koutě a netroufne si nic.
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