Ahoj Petro,
proč jsi dnes nějaká
smutná a nemáš moji
roušku s úsměvem …
stalo se snad něco?

Vůbec mi není do smíchu.
Během jedné hry jsem převrhla kytku,
co maminka dostala k svátku … nooo aaa …
květinky se zlomily. Rychle jsem je všechny
opravila, slepila izolepou, zpevnila špejlemi,
ale ony do druhého dne stejně všechny zvadly
a uschly. Nevím, kde jsem udělala chybu,
ale když to uvidí maminka,
bude smutná.
A jeje…
květinky a lístečky
musí být pevně
spojeny se stonkem,
odkud
živiny
Petraberou
a Vítek
a vodu. Když se to
jednou zlomí, nejde
to opravit. Musíme
to říct mamince, ona
pochopí, že jsi to
neudělala
schválně.

Pán Ježíš o sobě řekl:

JÁ JSEM VINNÝ KMEN
V Bibli, v Evangeliu Jana 5, 15 čteme:
„ 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.“

Hádali se hřebík, šroub a nit, kdo z nich je lepší a co všechno umí udělat. Pak
přišlo kladívko, šroubovák a jehla a vysvětlili jim, že bez nich nedokážou udělat
vůbec nic. I my bez Ježíše nemůžeme nést ovoce!
Spoj čárou obrázky, které patří k sobě.

Pán Ježíš je pravý vinný kmen. Pán Bůh je vinař. My jsme větvičky.
Větvičky musí být napojeny na kmen, aby nesly ovoce.

________
_____

Co dělá vinař s větvičkami, které nenesou ovoce?
Co dělá vinař s větvičkami, které nesou ovoce?
Odpovědi najdi v Bibli:
Jan 15, 1 – 2
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Jak mohu být napojen na Pána Ježíše? Skrze znovuzrození jsi
naroubován na kmen … tím, že odevzdáš svůj život Pánu Ježíši.
On říká: „Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce;
neboť beze mne nemůžete činit nic.“ Jan 15, 5 Bez Ježíše
nedokážeš nést ovoce. Hříchy přerušují přívod „živin“ – dovol
Pánu Bohu, aby tě čistil, abys mohl nést bohaté ovoce.

Pokud máš vše vyplněno, můžeš pracovní list oskenovat nebo vyfotit mobilem
a zaslat na email zamboch@seznam.cz nebo SMS na telefon 604209924.

Doplň samohlásky a zjistíš, jaké ovoce máme
nést podle listu Galatským 5. kapitoly.
Obrázek můžeš vybarvit.

Úspěšní luštitelé budou odměněni, nezapomeň proto vyplnit svoje jméno,
příjmení a sbor:
______________________________________________
Věk:

do 6 let

7-10 let

11-13 let

