Tento týden nás bude provázet Boží povzbuzení a heslo roku 2007

I M P U L S Y

Bůh jim dává sílu každý den překonávat potíže spojené se Soniným ochrnutím,
a Soňa se těší, že jednou bude zase úplně zdravá, že zase bude moct běhat
a mluvit - v novém Božím světě.

2. roč./15

pro chvilky s Pánem

Modli se

Hle, činím něco docela nového, a už to raší.
Nevíte o tom?

Impuls
Všechny naše problémy nevyřeší Bůh ještě tady na zemi. Ale může nám dát sílu
k jejich překonávání, abychom i tak mohli mít v srdci radost, jakou mají Soňa
a Gunter.

Izajáš 43,19a

ST

PO
Už jsi někdy byl(a) na poušti? Jestli ne, snad jsi ji aspoň viděl(a) na fotkách
nebo v televizi. Představ si: kam se kolem sebe podíváš, všude jen písek,
nekonečný písek, kam jen dohlédneš. Všechno vyschlé a zapráš ené, žádný život,
žádná voda, žádné rostliny. Když tam člověk zabloudí, je ztracený, není pro něj
záchrana.
Také v našem životě jsou takové „pouště“, situace bez východiska, bez naděje na
zlepšení. Zrovna tak se vedlo Izraelcům, když k nim Bůh říkal tato slova
z Izajáše 43.
Bůh říká: Nevzdávej to! Já dělám všechno nové, tvoje bída skončí. Já už ten
konec vidím, buď ještě trochu trpělivý.

Přečti si

Přemýšlej

Přemýšlej
S čím se právě nejvíc potýkám - kde nevidím vůbec žádné řešení?
Mluv o tom s Bohem. A nezapomeň: Ani tenhle problém není větší než Boží
možnosti.

ČT
Vezmi květináč, naplň ho zeminou a nasej semínka řeřichy,
bazalky nebo petržele apod.
Co vidíš? - Květináč s hlínou. Po nějaké petrželi zatím ani stopa,
ta vyraší teprve za nějakou dobu.
To je dobrá ilustrace našeho verše. Bůh už má řešení pro tvůj
problém připravené - jenom ještě není vidět.

Napiš si

PÁ

ÚT
Moje přítelkyně Soňa měla před 14 lety těžkou autonehodu, půldruhého roku
ležela v bezvědomí. Teď je na vozíčku a potřebuje obsluhu 24 hodin denně.
Nedávno jsem jí telefonovala, ale nerozuměla jsem jí ani slovo, musela jsem si to
nechat přeložit od jejího muže Guntera. Pro mě to byly jen nesrozumitelné
zvuky. Je mi těžko na duši, když na ty dva pomyslím. Tváří v tvář takové situaci
člověk marně hledá slova.
A Soňa s Gunterem? Pravidelně se modlí za děti v Česku a nemají větší přání, než
aby tu velcí i malí nacházeli cestu k Ježíši Kristu. Místo aby se litovali, myslí na
druhé a pravidelně přispívají na šíření evangelia v České republice.

Když jsem začala psát impulsy pro tento týden a musela přitom myslet na Soňu
a Guntera, poslala jsem jim povzbudivý e-mail s biblickým veršem.
Kdo by mohl dnes potřebovat povzbuzení od tebe (SMSkou, mailem, telefonem,
osobně...)?

Modli se

Namaluj k našemu verši obrázek - cokoliv tě k němu napadne. Verš k němu napiš
a obrázek pověs někam v kuchyni - třeba na ledničku.
Teď ti bude stále znovu připomínat povzbudivé Boží zaslíbení:
Bůh tě nikdy nenechá ve štychu!

SO

Jednej

Vezmi si list papíru a napiš na něj jména všech svých rodinných příslušníků (nebo
nakresli obrázek vaší rodiny, případně udělej fotku).
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Tento týden nás bude provázet Boží povzbuzení a heslo roku 2007
Každý může říct, s čím má právě největš í problém - napiš te to k patřičnému
jménu nebo obrázku.
Teď se můžete jeden za druhého pravidelně modlit a přednášet všechny
problémy Bohu.
A můžete být zvědavi na jeho odpověď.
Možná váš problém vyřeší a odstraní ho. Nebo pomůže nějak se s ním vypořádat.
Nezapomeňte potom Bohu za jeho odpověď poděkovat. 

Napadají tě ještě další příklady? - Nakresli je:

Modli se

NE
Pro bystré hlavy

Přečti si

Bůh činí něco nového - už to raší...
Co patří k sobě?

Přemýšlej

Napiš si

Modli se

Jednej
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