IMPULSY

2. roč./25

ST
Zůstaňte ve mně, a já ve vás.
Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
nezůstane-li při kmeni,
tak ani vy, nezůstanete-li při mně.

pro chvilky s Pánem
Vinný kmen - Jan 15,1-8

Modli se

Jan 15,4

PO

Impuls
Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
Jan 15,1
Přečti si

Impuls
Sářin tatínek je vinař. Ráda se s ním večer prochází po vinici, povídá si s ním
a pozoruje ho při práci. Tatínek je velice pečlivý a svědomitý vinař a dává si
velice záležet na tom, aby na podzim sklidil co nejkvalitnější hrozny. Někdy je
potřeba tu a tam nějakou větvičku odříznout, aby ostatní měly víc světla
a výživy.
Ježíš v dnešním verši mluví o Bohu jako o dobrém vinaři, který se o nás stará.
Záleží mu na tom, abychom nesli dobré ovoce.

Když je Sára s tatínkem ve vinohradě, sbírá někdy odřezané větve a odnáší je na
kompost. Jakmile je větev jednou od kmene oddělena, už nikdy na ní žádný
hrozen nedozraje, protože nemá odkud brát výživu a sílu.
Stejně je to i s námi lidmi. Abychom v každodenním životě mohli jako křesťané
obstát, potřebujeme být pořád pevně spojeni s Ježíšem.

Přemýšlej
Jak vypadá tvoje spojení s Ježíšem? Je neporušené?
Přemýšlej

ČT
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce;
neboť beze mne nemůžete činit nic.

ÚT
Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává,
a každou, která nese ovoce, čistí,
aby nesla hojnější ovoce.
Jan 15,2

Jan 15,5

Impuls
Napiš si

Impuls
Jestlipak to vinný keř bolí, když z něj vinař odřezává větve?
Keř samozřejmě není člověk a necítí jako my. Ale i do našeho života musí Bůh
někdy zasáhnout, na něco nás upozornit a něco napravit.

Přemýšlej

Modli se

Máš v sobě taky někdy touhu udělat něco pro Ježíše nebo pro druhé lidi? - To je
dobře, protože to je také náš úkol jako křesťanů.
Někdy je ti však možná smutno, že se ti to nedaří, nebo máš možná strach
s kamarády o Ježíši promluvit.
Dnešní verš ti chce dodat odvahu. Tvým nejdůležitějším úkolem je totiž dbát na
to, aby tvé spojení s Ježíšem bylo v pořádku. Pak totiž poroste správné ovoce
samo od sebe. Vyzkoušej si to!

Kdy se ti v poslední době stalo, že ti Bůh chtěl něco zvláštního říct?
Jedno je jisté: Bůh to s tebou vždycky myslí dobře, i když jeho zásah někdy
zabolí.

Jednej
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PÁ

NE

Příběh ze života

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás,
proste, oč chcete, a stane se vám.
Jan 15,7

Modli se

Impuls
No to je přece slovo, ne? Pros - a dostaneš! To je skoro jako nějaký kouzelný
prstýnek, který splní každé přání.
Je to ovšem spojeno s jednou důležitou podmínkou: zůstávat v trvalém
a hlubokém spojení s Ježíš em. Kdo takové spojení má, ten taky přesně ví, o co
prosit má a o co nemá.
Takže žádný kouzelný prstýnek...

Přečti si

SO
Tím bude oslaven můj Otec,
když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
Jan 15,8

Přemýšlej

Impuls
Tady je to tajemství, které nám objasňuje i ten předcházející verš. Při všem, co
děláme a o co Boha prosíme, má být středem našeho zájmu Bůh, a ne naše
sobecká přání a pozemské problémy.
Zkus se někdy zamyslet, jak svět vidí Bůh, a popros ho, aby ti dal jeho pohled. Co
uvidíš?
Napiš si

Přemýšlej
Chceš být Ježíšovým učedníkem?
O co bys pak měl(a) svého nebeského Otce prosit? Jaké dobré ovoce od tebe
teď tvoje okolí potřebuje?

Modli se

Jednej

„Co jsem to udělala?“ ptá se Sára sama sebe a co jí nohy stačí, utíká do parku.
„Já jsem ukradla žvýkačky,“ kouká nevěřícně na žvýkačky, které drží v ruce.
„To není správný a Bohu se to nelíbí,“ běží jí hlavou. „Měla bych je jít vrátit
a omluvit se... Ale na druhou stranu tam těch žvýkaček měli tolik, že jim to ani
nemůže vadit,“ dumá.
„Jedny žvýkačky, to není takový hřích,“ chlácholí se a jednu si dá do pusy.
Když se vrátí domů, vrhne se na ni její malý bráška: „Sári, pojď si se mnou hrát,“
škemrá.
„Dej mi pokoj,“ zavrčí Sára a zavře se do pokoje.
„Ach jo, chudák bráška,“ bleskne jí hlavou, sotva zavře dveře. „To ty pitomé
žvýkačky!“
„Sáro, je půl páté, máš nejvyšší čas,“ volá maminka.
„No, jo, už letím,“ hlesne Sára, ačkoli se jí na setkání dorostu vůbec nechce.
„Přece tam nemůžu teď jít,“ hlodá jí v hlavě. „A přiznat se taky nemůžu, co by si
o mně mysleli? Zůstanu raději tady v parku,“ rozhodne se.
Když dorazí Sára domů, vítá jí tatínek: „Ahoj, Sáro! Tak co, jak bylo dneska?“
„Docela dobrý,“ zamumlá Sára a otočí se k odchodu.
„Počkej, Sáro,“ křikne tatínek. „Lenka se tady po dorostu stavila, myslela si, že
jsi nemocná, když jsi nepřišla.“
Sára stojí jako opařená a neví, co říct.
„Tak kde jsi byla?“ ptá se tatínek znovu.
„Seděla jsem v parku, nikam se mi nechtělo,“ souká ze sebe Sára.
„Co se děje, Sáro?“ stará se tatínek.
Sára zrudne, skopí hlavu a pomalu vytahuje z kapsy ukradené žvýkačky. „Tohle,“
ukazuje, „to jsem ukradla v obchodě,“ přiznává. „Já na ně měla strašnou chuť,“
omlouvá se. „Já je chtěla vrátit, a taky jsem nechtěla být hnusná na brášku,
a taky jsem nechtěla...“
„A taky jsi mi nechtěla lhát, že?“ přeruší jí tatínek.
„Nechtěla,“ rozpláče se Sára.
„Promiň, tati,“ hlesne.
„Zítra bys to měla jít napravit a ty žvýkačky zaplatit,“ dodá tatínek.
V posteli se Sára modllí: „Promiň Pane, že jsem kradla a neposlechla jsem tě. Je
mi to líto. I to, že jsem lhala a byla na brášku hnusná, prosím, pomoz mi to
všechno napravit.“
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A co ty? Někdy není vůbec jednoduché dělat věci správně, že?!
Ale když zůstaneš ve stálém spojení s Pánem Ježíšem, tak ti s tím bude
pomáhat. Na to se můžeš spolehnout. 

Pro bystré hlavy

Modli se

Víš, jak být ve stálém spojení s Pánem? Vylušti hádanku a dovíš se to:
___ ___ ___ ___
6(1) 5(3) 8(2) 8(3)

___
7(4)

___ ___ ___ ___
8(3) 7(4) 3(2) 6(1)

___ ___
2(3) 6(3)

___ ___ ___
6(1) 2(1) 7(4)

___ ___
6(2) 2(1)

___ ___ ___
6(2) 4(3) 6(1)

___
6(3)
Přečti si

___ ___ ___ ___ ___!
7(4) 7(3) 3(1) 2(3) 4(3)

Přemýšlej

Napiš si

Modli se

Jednej
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