Datum:

44. lekce

PRAVÝ VINNÝ KMEN
Jan 15,1-11

Galatským 5,19-23

Verš k zapamatování:
Ježíš řekl: „Já jsem vinný kmen a vy ratolesti.
Kdo zůstává ve mně a já v něm,
ten nese ovoce mnohé;
( Jan 15,5)

Obsah 44. lekce
Ježíš použil názorný příklad z přírody, aby vysvětlil duchovní skutečnosti:
Bůh Otec je vinař, stará se o vinné stromy na vinici.
Ježíš je vinný kmen.
Praví křesťané jsou větve, které z kmenu vyrůstají.
Každá větev má nést ovoce.
PŘIROVNÁNÍ:

Vinař má svou vinici, o kterou se stará.
Pěstuje tam vinnou révu – sází, okopává, prořezává a přihnojuje.
Očekává, že vinná réva bude zdravě růst a přinese co nejvíce ovoce.

Bůh stvořil lidi, aby žili a chovali se tak, jak on chce. Máme žít podle jeho přikázání a nechat se od něho
v životě vést. V životě a ve všem, co děláme, má být vidět, že jsme stvořeni Bohem. Naše činy mají oslavit
Boha. V našem životě má být vidět, že Bůh je náš stvořitel my jsme jeho obrazem. Jednou se za naše životy
budeme zodpovídat před Božím soudem. Otec Bůh bude posuzovat ovoce, které naše životy přinesly. Co
mu budeš moci předložit? Jaký byl tvůj život?
Bude to zmařený život? Život zaměřený na sebe, ukradený pro sebe, ve kterém Bůh neměl místo? Chceš si
jen užít a uspokojovat svoje zájmy a potřeby? Jsi sám pánem svého života a Boha se neptáš, co chce on?
Nechceš, aby on rozhodoval o tvém životě?
Ježíš Kristus říká, že bez něho nemůžeme udělat nic. Bez Krista nemůžeme být spaseni ani pro Boha
nemůžeme nic udělat, co by ho uspokojilo. Prostě jsme neplodné větve, které nezbývá než vyřezat a spálit
v ohni. Každý, kdo se snaží nést ovoce aniž by znal Krista, neuspěje a selže. Na konci života ho Bůh
odmítne.
Nejdůležitější v životě je poznat Krista osobně. Věř, že jen Ježíš ti může odpustit hříchy a že je tvým
spasitelem. Jestliže ho přijmeš jako svého Pána, pak on bude kmenem a ty budeš větví, která z toho kmenu
vyrůstá. On tě bude podporovat, bude ti dávat sílu žít a přinášet Bohu ovoce. Jen s Kristem má náš život pro
Boha cenu. Jen s jeho pomocí budeme žít život, který má opravdu cenu a bude to život plodný pro celou
věčnost.

Okénko stvoření: Zkamenělé dřevo

V přírodě se našly zkamenělé kmeny stromů. Jak dlouho to trvá, než se ze dřeva stane kámen? Lidé se
stále mylně domnívají, že aby dřevo zkamenělo, bylo k tomu potřeba dlouhé doby mnoha miliónů let. To prý
je důkaz, že naše Země je velmi stará.
Dnešní vědci vyvracejí tento omyl. Při různých pokusech v laboratoři a pozorováních v přírodě se zjistilo, že
ke zkamenění dřeva dochází velmi rychle. Je k tomu potřeba voda, která obsahuje kysličník křemičitý,
vhodná teplota a tlak. V laboratoři tak dojde k prokřemenění (silifikace) dřeva již za 7 dní, v přírodě pak za
několik let. SiO2 se dostane do buněk dřeva a nahradí dřevo kamenem. Vzniklá zkamenělina má stejnou
kresbu, stavbu a tvar dřeva, ale už to není dřevo, ale kámen.
Zkamenělé obrovské kmeny stromů nalezené v blízkosti sopek měly ideální podmínky pro zkamenění
(petrifikaci). Prosakující podzemní voda s vysokým obsahem SiO2 se vsakovala do zasypaných kmenů,
které po několika desítkách let zcela zkamení. Pokud se takový kmen dnes objeví na povrchu, vypadá jako
dřevo, ale ve skutečnosti je to kámen.
Časový rámec pro zkamenění dřeva je zcela v souladu s biblickým záznamem o mladém stvoření
před 6 tisíci lety a následné potopě světa. Zkamenělé kmeny nepotřebovaly několik miliónů let, ale
jen několik desítek let. Tak se potvrzuje, že Bible má pravdu.
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