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TO JE PROSTĚ BŮH!
REBEČINA SLOVA
Často když se jdu projít někam ven, všímám si spousty
krásných věcí kolem, třeba nějaké drobounké kytičky, a říkám
si: „Ty jo, to je prostě Bůh!“ Hodně věcí se v mém životě přihodí
právě takhle. Někdy se třeba modlím a čtu si – a před očima mi
najednou ze stránky vystoupí slova, kterými ke mně v tu chvíli
Bůh mluví. Vůbec se to nedá jinak vysvětlit – to je prostě On!
Jsme tak maličcí a Bůh je tak obrovský! To, že o nás přemýšlí,
je zkrátka úžasné! Ohromuje mě, jak moc nás miluje.
Z Rebečina deníku
Když jsem dneska přišla do Teddova studia (Tedd je
můj producent), stala se opravdu úžasná věc. Modlili
jsme se, aby nám Bůh dal sílu, protože ani jeden z nás
si v noci moc neodpočinul. Tedd spal jen tři hodiny a já
jsem právě přiletěla z New Orleans, takže jsme byli oba
naprosto vyřízení. Mluvili jsme o verších, které mi dal
Bůh, a při modlitbách jsem dostala nápad. Co takhle
napsat písničku o Bohu, protože vždycky říkám „To je
prostě Bůh!“? V hlavě se mi vybavila melodie a Tedd
zapnul nahrávací zařízení… Na konci večera jsme
už měli hotovou celou písničku „God“ (Bůh), kromě
mezihry a textu druhé sloky! Bůh je tak dobrý! Když
jsme úplně slabí, On je dokonale silný.
Včera byl další úžasný den. Ráno jsme začínali už
v devět hodin, protože poslední dobou dokážu vstávat
dřív! Když jsem dorazila do studia, Tedd tam ještě
nebyl, a tak jsem si vytáhla pár svých písniček. Když
si večer předtím táta prohlížel poslední číslo časopisu
Newsweek, kde se psalo o duševním zmatku lidí,
poznamenal něco o tom, jak moc tenhle svět potřebuje
Boha. Okamžitě jsem si vzpomněla na tuhle písničku.
Když jsem potom seděla v autě, napadlo mě, že druhá
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sloka téhle písničky bude mluvit o prázdnotě uvnitř
každého člověka. Během rána se mi prostě vybavila
všechna slova. Píseň „God“ byla až na pár drobností
hotova.
BOŽÍ SLOVA
„Hospodine, Pane náš,
jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!
Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
Ústy nemluvňat a kojenců vybudoval jsi mocný val
proti svým protivníkům
a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů,
měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
Co je člověk, že na něho pamatuješ,
syn člověka, že se ho ujímáš?“
ŽALM 8,2-5

Čas s Bohem
1. Mojžíšova 1,26.31
Žalm 29
Žalm 90,2

Žalm 19,2-7
Žalm 77,13-20

ŘEKNI TO BOHU
 Jakými jedinečnými způsoby si uvědomuji Boží moc skrze
Jeho stvoření?

 Pocítil jsem někdy ve svém životě prázdnotu? Kdy?
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 O čem, co v mém životě učinil Bůh, mohu s jistotou říct, že
to může pocházet jedině od Něj?

 Bože, děkuji Ti, že mi dáváš najevo svoji lásku těmito
způsoby…
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