Čteme Pavlův list Římanům - každý den jeden verš.

I M P U L S Y

Pro hlubší studium porovnejte uvedený parafrázovaný text ze „Slova na cestu“ (IBS) s jiným překladem.
Doporučujeme také „Průvodce životem“ (Luxpress).

Přemýšlej

2. roč./1

pro chvilky s Pánem

Jak vypadá tvůj vztah k Bohu? Chceš být taky jeho „otrokem“? Nebo je pro
tebe víra jen cosi vedlejšího?
Modli se

Římanům 1,1-7

ST
... zprávy, kterou z Božího vnuknutí
předpovídali už proroci.

PO
Milí přátelé,
jako Kristův služebník posílám všem křesťanům v Římě
srdečný pozdrav a přeji vám Boží milost a pokoj.

Římanům 1,2
Přečti si

Římanům 1,1a

Impuls
Před dvěma tisíciletími, když Pavel tento dopis psal, byl Řím „pupkem světa“
- odtud se vládlo obrovské říši (podívej se do mapy ve své Bibli nebo do
biblického atlasu).
Asi 25 let předtím Ježíš zemřel za hříchy celého světa na kříži. Lidé, kteří se
o tom v Jeruzalémě doslechli a stali se křesťany, přinesli tu zprávu i do Říma.
Tak i zde vznikl první křesťanský sbor. Pavlův dopis byl patrně první
křesťanskou literaturou, která se zdejším křesťanům dostala do ruky.

Přemýšlej

Taky se někdy v televizi díváš na předpověď počasí, jestli např. příští víkend
bude hezky na výlet? - Jak často se stane, že počasí nakonec vypadá docela
jinak, než slibovala předpověď před několika dny?
My lidé víme jen to, co bylo nebo co se děje právě teď. Co bude za pár minut,
dnů, týdnů nebo dokonce let, to vědět nemůžeme.
Bůh to však vidí - budoucnost má před očima stejně jako minulost. Stovky let
předtím, než Ježíš přišel na zem, proroci (Boží vyslanci) už o tom mluvili (např.
Iz 11,1n; Za 9,9-11; Ma 4,1-6).

Povzbuzení
Je báječné náležet Bohu - On má dokonalý přehled, i o mém životě. On ví, co
potřebuji a co je pro mě nejlepší.

Přemýšlej
Komu bys ty dnes mohl(a) poslat nějaké povzbuzení: poštou, e-mailem nebo
SMS?

Impuls

Napiš si

ČT
Tělesně je Kristus potomkem Davidovým, ...

ÚT

Římanům 1,3

Jak víte, byl jsem pověřen šířením radostné zprávy
o Božím Synu Ježíši Kristu.
Římanům 1,1b

Impuls
Modli se

Impuls
Pavel dal svůj život beze zbytku do služby Bohu - chce dělat jen to, co od něj
chce Bůh. Sám sebe staví dokonce na úroveň otroka - tedy člověka, který je ve
všem naprosto závislý na svém pánu a nesmí dělat nic, co by pán neschválil.
Pavel má v srdci palčivou touhu přinést co nejvíce lidem tu nejlepší zprávu na
světě: Ježíš tě má rád a otevřel ti cestu ke svému Otci, k Bohu.

Bůh se stal člověkem - přišel na zem jako bezmocné miminko. Jeho
praprapra...dědečkem byl král David.
Docela stejně jako ty a já musel jíst, pít, spát, učit se, růst... Někdy byl jistě
i smutný, někdy veselý... - měl stejné zážitky a pocity jako každý jiný člověk.

Povzbuzení
Jednej

Protože byl člověkem, dovede Ježíš pochopit i moje pocity, obavy a problémy.
Smím je před ním vyklopit a prosit ho o pomoc.
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PÁ

NE
... ve skutečnosti je Kristus synem samého Boha,
jak nade vší pochybnost dokázalo jeho vzkříšení z hrobu.
Římanům 1,4

... a uložil nám vybízet lidi všech národů, aby ho uposlechli a uvěřili mu.
K tomu jste byli mezi všemi povoláni i vy.
Modli se

Impuls
Mravenec si jde každý den svou cestou a dělá svou práci. Jednoho dne se
doslechne o netvorovi na čtyřech kolech, do kterého se vejdou miliony mravenců
a který je může přestěhovat z místa na místo, aniž se sami pohnou. - To je něco
neuvěřitelného, myslí si mravenec. Něco takového nemůže vůbec existovat.
Mravenec si vůbec neumí představit, co je to auto a jak funguje. Ani my si
spoustu věcí nedovedeme představit. Spoj čárou dvě části věty, které patří
k sobě a mluví také o něčem, co je nám těžko představitelné: Ježíš...

byl synem Marie a Josefa

Římanům 1,6-7

Impuls
Kolik lidí různých národností se pohybuje kolem tebe? Tu a tam se možná
vyskytne i cizinec ze země, kde je zakázáno druhým vyprávět o Ježíši. Tady
u nás máme tolik příležitostí, jak šířit dál to nejdůležitější poselství na světě.

Přemýšlej
Přečti si

Co můžu dělat já nebo naše rodina, aby se evangelium dostalo opravdu ke všem
lidem, ke každému jednotlivci, ve všech národech?

třetí den vstal z hrobu

byl mrtvý

je se svým Otcem v nebi

žil jako člověk na zemi

Příběh ze života

a zároveň synem Božím

Povzbuzení
Jednou budu s Ježíšem bydlet v nebi. Co si dnes vůbec neumím představit, bude
tam docela normální.

Přemýšlej

SO
Nám nehodným prokázal tu přízeň,
že z nás učinil své vyslance...
Římanům 1,5

Napiš si

Impuls
Jak mám druhým vyprávět o Ježíši, když sám dělám tolik chyb? Až jednou
dokážu být pořád milý, nehádat se a nechybovat, pak snad můžu něco dělat pro
Boha...
Taky tak někdy uvažuješ?
Kdyby takhle přemýšleli první křesťané, zpráva o Ježíšovi by se k nám snad
nikdy nedostala: Pavel zavíral křesťany do vězení, Petr každou chvilku vypěnil,
Jan byl spíš takový nemluva...
Ani ty nemusíš čekat, až budeš dokonalý, aby tě Bůh mohl použít.

Přemýšlej
Co by dnes mohlo být mým úkolem od Boha?

Modli se

Jednej

Římanům 1,1-7

„Ach jo,“ vzdychne Eliška a zaboří se do peřiny. „Jak dlouho tady v nemocnici
ještě budu muset být?“ přemýšlí a z očí se jí začínají kutálet slzy. Otočí se
raději na druhou stranu, aby ji Lenka, co leží vedle, neviděla brečet.
„Bůh je se mnou každý den,“ je napsáno na sešitku, který leží na stolku. „Bůh je
se mnou každý den,“ opakuje si v duchu Eliška, až nakonec usne.
„Eliško, vstávej!“ budí ji hlas sestřičky. „Musím ti vzít krev a taky změřit
teplotu,“ pokračuje.
Eliška má nepříjemný pocit – nesnáším braní krve, myslí si. „Ať už je to za mnou,“
přeje si a zavírá oči.
„Ták, a je to,“ povzbuzuje ji sestřička.
Odpoledne přijde maminka na návštěvu. „Eliško moje,“ objímá ji. „Neboj, brzy to
bude dobré a budeš moci zase domů!“ utěšuje ji.
„Bůh je tady s tebou, nejsi sama, neboj!“ snaží se Elišku povzbudit. „Pamatuješ
na vánoční příběh? Jak se Pán Ježíš narodil jako malé miminko?“
„Pamatuju, ale proč?“ diví se Eliška.
„Když Pán Ježíš rostl, taky měl různá trápení. Úplně jako každý malý kluk. Taky
mu bylo smutno a určitě se taky někdy bál. A i když potom vyrostl, prožíval
hodně těžkých a smutných chvil a bolestí,“ vysvětluje maminka. „A víš, co to
znamená?“
Eliška krčí rameny. „Že Pán Ježíš moc dobře ví, jak se cítíš. Zná to. Ví, jaké to
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je prožívat bolest a trápení. A slíbil nám, že v tom bude s námi a bude nám s tím
pomáhat, aby to nebylo tak těžké, víš?“
„Tak až mi zase bude těžko, tak mu to můžu všechno říct, že?“ usměje se lehce
Eliška.

Někdy nám je těžko, smutno nebo nás něco bolí. Pán Ježíš moc dobře ví, jak se
cítíš, a tak s ním můžeš mluvit o všem, co tě trápí - on ti s tím bude pomáhat!

Modli se

Pro bystré hlavy
Ať se ti přihodí cokoli, můžeš s tím jít za Ježíšem, _____________________.
Vylušti křížovku a dovíš se tajenku!
1. Opak nahoře
2. Opak starý
3. Opak tmavý
4. Opak vodorovný
5. Opak jemný
6. Opak dne
7. Opak hodný
8. Opak lichý
9. Opak rychlý
10. Opak pracovitý

Přečti si

1.
2.
3.
4.
5.

Přemýšlej

6.
7.
8.
9.
10.
Napiš si

Modli se

Jednej
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