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Já jsem tě vytvořil
v životě matky a pomáhám ti!
Izajáš 44,2

PO

Přečti si

Jitka stojí v rohu školního dvora a vzdychá. „Proč musím zrovna vždycky já
dostat tu nejhorší známku z angličtiny? Copak můžu za to, že mi slovíčka ani ta
pitomá gramatika vůbec nelezou do hlavy? Proč to Bůh nezařídil nějak jinak...“
Znáš taky podobné myšlenky? Co dává zabrat tobě?
Udělal snad Bůh nějakou chybu, když tě stvořil?
Přemýšlej, k čemu by mohlo být dobré, že ne každý umí všechno stejně dobře.

Janina sedí s kámoškou u čaje a mají toho spoustu, o čem si povídat (jak už to u
holek bývá ). Ukápne při tom i nějaká slzička - hlavně u Alice, která má zrovna
jakési srdeční trápení.
„Ach,“ vzdychne Alice, „ty mě dokážeš vždycky tak báječně potěšit. A vlastně
by to mělo být naopak, měla bych utěšovat já tebe. Z nás dvou máš určitě větší
problémy ty.“
„Hele, ty přece víš,“ odpovídá Janina se smíchem, „že Bůh mě prostě stvořil
takovou, jaká jsem. No a co? Můžu i ve vozíku být šťastná, protože určitě má
i pro mě nějaký dobrý plán.“

Přemýšlej
Co na sobě vidíš jako ne zrovna nejvydařenější?
Dokážeš Bohu důvěřovat, že ON tě přesto má rád a dokáže ze tvého života
udělat něco dobrého?
Přemýšlej

ČT
ÚT
Na hřišti je dneska pěkně husto. Utkání s fotbalovým mužstvem ze sousedního
města je sice jen přátelské, ale stejně se při něm kluci na trávníku pěkně zapotí.
Kolem postávají rodiče a kamarádi, aby své mužstvo jaksepatří povzbudili.
Jen Ondra stojí jako obvykle trochu stranou a trochu smutně přihlíží hře svých
kamarádů. Sám si za mičudou nikdy takhle nezaběhal, tohle jeho nohy nesvedou.
I jenom k obyčejné chůzi potřebuje berle, a když má zvlášť špatné dny,
neobejde se bez vozíčku.
Proč tohle Bůh dovolil? Nemohl to snad zařídit tak, aby na světě nebyly žádné
nemoci a žádné postižení?

Povzbuzení
Bůh na nás někdy dopouští i nepříjemné věci - ale nikdy nás přitom nenechá ve
štychu.
A kromě toho: můžeme se těšit na život s Bohem v nebi, kde už nebude žádná
bolest ani nemoc.

Napiš si

„Bůh slíbil, že mi bude pomáhat,“ bručí si Líza potichu, když zavírá svůj školní
batoh a běží na autobus. „To bych dneska měla dostat nějakou dobrou známku vždyť jsem se za to modlila.“
O hodinu později sedí nad testem z biologie. „Takový pitomý otázky,“ víří jí
hlavou. „Proč mi Bůh nenapoví odpověď? V Bibli je přece napsáno, že mi pomůže.“
„A co jsi dělala včera odpoledne?“ zaslechne Líza tichý vnitřní hlas. „Místo učení
jsi dřepěla raději u televize...“

Povzbuzení

Modli se

Boží povzbuzení platí: Pomůžu ti!
Ale to neznamená, že Bůh udělá za nás úplně všechno. Co do hlavy neuložíš, to
v ní ani Bůh nenajde, aby ti to připomněl. V lenosti nás Bůh podporovat nebude. 

PÁ

Jednej

Kdyby se byli nenašli tvoji rodiče (mezi těmi šesti miliardami lidí na světě), pak
bys tady nebyl(a) ani ty.
Kdyby se s mateřským vajíčkem spojila některá jiná z těch miliónů otcovských
spermií, byl by vznikl jiný řetězec DNA. Nenarodil(a) by ses ty, ale někdo jiný.
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Pravděpodobnost, že to budeš právě ty, je tedy prakticky nulová.
Existence každého jednotlivého člověka je něco naprosto jedinečného, skutečný
zázrak. Jsi tady proto, že tě Bůh, stvořitel všeho živého, chtěl - tebe osobně!
Není to dostatečný důvod mu za to poděkovat?
Modli s

SO
Vezmi svoji fotku a nalep ji na větší arch papíru, aby se tam k ní vešel ještě verš
tohoto týdne. (Nebo můžeš místo fotky namalovat svůj potrét a verš k němu
připsat.)
Jistě najdeš vhodné místečko, kam tohle povzbuzení umístit - zvlášť pro takové
dny, kdy se ti moc nedaří.

Přečti si

NE
Pro bystré hlavy
Je ti taky někdy těžko a smutno? Pak si pamatuj:
(doplň místo symbolů písmenka a vyjde ti tajenka)
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Přemýšlej
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Napiš si
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- A, Á
- F
- K
- P
- U, Ú, Ů

- B
- G
- L
- Q
- V

- C, Č
- H
- M
- R, Ř
- W

- D, Ď
- I, Í
- N
S - S, Š
 - Y, Ý

- E, É, Ě
J-J
 - O, Ó
 - T, Ť
- Z, Ž
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