ADORACE-UČEDNÍCI A BOUŘE (Mt 14,22-33)
Na začátku přečíst (Mt. 14, 22-33 )

Když nasytil zástupy - Ježíši, kam jsi přišel, tam jsi přinášel velkou naději, radost, uzdravení. Věnoval ses chudým, nemocným, toužícím po Bohu, po spravedlnosti. Stále a jako první se staráš o naše lidské potřeby a chceš, abychom se to od tebe učili.

Budeme odpovídat: Díky tobě Pane
	díky, že sis přál, abych se narodil-narodila a tak jsem tady na světě pro tebe...

díky, že mám nohy, které mohou chodit po tvých cestách- můžou sloužit druhým...
díky za ruce, které mohou pracovat, pomáhat, hladit nebo přátelsky někomu zamávat...
díky za tělo, o které se můžu starat, které je chrámem Ducha svatého...
díky za oči, že mohou vidět krásu světa i potřeby druhých, za uši, že mohou naslouchat a slyšet boží slovo, za ústa, která tě mohou chválit a druhým dobře radit a říkat krásné věci...
díky, že můžu milovat, starat se a mít starost o druhé...
díky, že můžu odpouštět...
díky, že můžu začínat stále znovu
a taky díky za utrpení a bolest, protože mi ukazují cestu k tobě...

hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh Ježíši. Kdo tě chtěli následovat, nebyli jen pasivní posluchači tvého slova. Jako ty jsi plnil vůli svého otce, tak i ti kdo tě následují, plní tvoji vůli. Chceš, abychom byli tvými svědky a tak nás posíláš a dáváš nám úkoly malé i velké, které máme plnit v každém okamžiku našeho života. Není to vždycky lehké, ale děkujeme ti, že nám důvěřuješ. Taky díky, že se můžeme učit se ze svých vlastních chyb.

Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám.
Ježíši, i když jsi Bůh, jako člověk ses modlil. Prosíme tě, nauč nás modlit se zastavit se, odpočívat, počítat s tebou, odevzdávat se ti a taky nás nauč se ztišit, abychom dokázali naslouchat tlukotu tvého srdce.

Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim.
I v našem životě se může stát, že se dostaneme doprostřed té největší bouře. Zdá se nám, že je všechno proti nám. Nesetkáme se s pochopením, bortí se nám vztahy, které jsme pracně vytvořili, naše práce a námaha přichází vniveč a nakonec se nevyznáváme ani sami v sobě. Bojujeme ze všech sil a nechápeme smysl všeho, co se děje.
Budeme odpovídat: Ježíši přijď a zachraň nás

Když je nám těžko, máme starosti a deprese...
Když jsme ztratili domov a práci
Když nás opustil přítel a cítíme se sami...
Když si nevíme rady a někoho nebo něčeho se bojíme
Když jsme nemocní
když nemáme náladu a jsme protivní
když bloudíme a hledáme smysl života...

K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet.
Stále nám přicházíš na pomoc. A někdy jsme jako učedníci zděšeni, protože jsme spoléhali jen sami na sebe a na své síly. Kolikrát vidíme, že zkouška, kterou jsme si museli probojovat, nám pomohla poznat a uvidět sami sebe. A někdy to nebyl pěkný pohled. Jak potom rádi slyšíme slovo „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se! „
Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě." A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne! " Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?" Pak vstoupil na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali:,, Jsi opravdu Boží Syn."
Ježíši, choval ses ke svým učedníkům, jako k přátelům. Dals jim poznat svou božskou moc, slávu, lásku a milosrdenství. Tuhle fantazii lásky a přátelství můžeme a máme zakoušet i my, přesto často musíme slyšet tu větu - malověrný, proč jsi pochyboval? - Ježíši, věřím, že v mém životě působíš stejně, jako v životě učedníků.
Díky za víru, díky že můžeme žít s tebou ve tvé blízkosti. Díky, že jsi a že působíš v každém z nás. Díky, že se ti můžeme s těmi, kdo byli na lodi klanět a říkat: „Jsi opravdu Boží Syn.“

