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13. neděle v mezidobí
Když šel Pán Ježíš s učedníky do Jeruzaléma, šlo za ním mnoho lidí. Někdo z nich se
na Pána Ježíše obrátil a řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš!“ Pán Ježíš mu na to
ale řekl: „Cesta za mnou není lehká. Nikde na zemi nemám místo, kde bych bydlel.
Lišky mají svá doupata, ptáci mají svá hnízda, ale já nemám místo, kde bych byl doma.“

Poutníčkova
příloha pro děti
roč.9, č.26

Dnes je …………………………………………
Maminka budí Péťu, aby přišli včas ………………………………….
Volá je …………………………………………………….
(Pán Ježíš, neděle, do kostela)
Co myslíš, neměl by si Péťa v pokojíčku uklidit?

Jinému člověku zase Pán Ježíš řekl: „Pojď za mnou!“ On mu ale odpověděl: „Pane
Ježíši, mám tu ještě nějaké úkoly. Dovol mi, abych je splnil, a pak za tebou půjdu.“ Pán
Ježíš mu na to řekl: „Nech úkoly ostatním. Ty pojď za mnou hned.“
I jiného člověka Pán Ježíš vyzval: „Pojď za mnou!“
Tento člověk mu ale řekl: „Půjdu za tebou, Pane
Ježíši. Jen mi dovol, abych se napřed rozloučil
doma s rodinou.“ Pán Ježíš mu ale řekl: „Nesmíš
být tak nerozhodný. Když se jednou rozhodneš jít
za mnou, musíš se svého starého života vzdát
a dělat jen to, k čemu tě volám já.“
Všichni tito lidé mají něco společného. Nechtějí
dělat hned to, co jim říká
Pán Ježíš. Jednomu se to
jen dobře poslouchá, ale
nedělá. Druhý má spoustu
jiných starostí a třetímu se nechce vzdát se svého pohodlí.
Pán Ježíš po nás ale chce, abychom se pro něj rozhodli hned
a pořádně. A trénovat to můžeme třeba na poslouchání
rodičů. Až nás o něco poprosí, nebudeme se vymlouvat a
odkládat to, ale uděláme to hned.

(správná odpověď z minulého čísla – Ty jsi Boží Syn
a přišel jsi nás zachránit!)
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