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Nejdůležitější seznam přání
••	 Bůh	ví,	co	_______________,	a	je	připraven	dát	nám	dárek,	který	splní	naše	

nejtajnější	______________	a	touhy.

••	 Nic	na	tomto	světě	nás	nemůže	plně________________	,	ale	Bůh	nám	nabízí	
dárek,	bez	kterého	se	už	nikdy	_________.

••	 Přijmi	jeho	____________________	a	nehledej	už	nic	jiného,	co	by	tě	dokáza-
lo_____________________	víc.

1. Přesně to co jsem chtěl (Galatským 5,22–23; Jan 3,16–17; 1. Janův 3,16; 1. Janův 4,9–10; 
Lukáš 2,8–11; Jan 15,9–11; Lukáš 2,12–14; Jan 16,33; Filipským 4,6–7)

2. Stoprocentní (Římanům 5,6–8; Židům 2,18; Matouš 6,25–34; Filipským 4,19; Jan 1,9–12; 
Jan 3,16)

3. Ze srdce (2. Korintským 3,3)

Toto mohu využít ve svém životě takto:

Největší dárky

Povídejme si: Jaké věci a pocity od života všichni 
hledáme a očekáváme? Kde je hledáš? Už ses ně-
kdy zamyslel nad tím, jak ti s tím může pomoci 
Bůh? Co jsi s tím udělal?

Udělej: Na seznam těch, kterým dáte letos 
dárek, přidejte jedno jméno navíc. Vyberte 
si někoho, kdo má nějaký problém a kdo by 
ani v nejmenším nečekal, že od vás dostane 
dárek. Pozor ať se vám to nesnaží něčím 
oplatit.

„Hoří! To je hrozné!
Nemůžete to někdo uhasit?“

Dar života

Týden 28/1



Náctiletí - Pracovní listy10/2013

„Hoří! To je hrozné! Nemůžete to 
někdo uhasit?“

Juan křičel bolestí v kajutě své lodi. 
Byl zasažen šípem do stehna a infekce 
se rozšířila z rány do celého těla. Malá 
posádka lodi se snažila Juana dostat 
ke břehům Kuby, kde by mu mohl ně-
kdo pomoci. Ale čas byl neúprosný.

Tohle opravdu Juan Ponce de Leon, 
jeden z největších objevitelů, od ces-
ty nečekal. Už od samého počátku vše 
vypadalo tak, že je mu přáno získat 
úspěch a nekonečnou slávu.

Juan se narodil v roce 1460 do bo-
haté španělské rodiny. Měl štěstí, a tak 
mohl získat vzdělání a později se stal 
dobrým vojákem. Měl v sobě dobro-
družného ducha a úspěchy v armádě 
mu umožnily jezdit na objevitelské 
cesty.

V roce 1493 se Juanovi podařilo 
dostat do skupiny lidí, kteří se společ-

ně s Kryštofem Kolumbem plavili 
na jeho druhé cestě do Nového 

světa. Když se Kolumbus 
vrátil do Evropy, Juan 

zůstal na cestách 
a pomáhal osídlit 

Hispaniolu.

Jeho popularita rok od roku rost-
la. Roku 1508 byl jmenován guverné-
rem blízkého ostrova, známého pod 
jménem Puerto Rico. Tehdy uslyšel 
poutavé příběhy o vodních zřídlech se 
zázračnou silou. Domorodci věřili, že 
kdokoliv se z těchto zřídel napije nebo 
se v nich vykoupe, znovu získá mládí. 
Pokud někdo takový pramen najde, za-
jistí mu to nehynoucí slávu a obrovské 
bohatství. Juan se rozhodl, že „pramen 
mládí“ prostě musí objevit!

Předpokládal, že jej najde na ostro-
vě zvaném Bimini. Proto se tam 3. břez-
na roku 1513 vydal na výzkum, ale po 
třech týdnech plavby zjistil, že ostrov 
nemůže najít. Naštěstí v té době obje-
vil něco, co vypadalo jako další ostrov. 
Pojmenoval to místo „Florida“, což je 
španělský výraz pro „květiny“.

Avšak evropští objevitelé neměli 
mezi domorodci zrovna nejlepší repu-
taci. Mnozí z nich byli sprostí a krutí 
k místnímu obyvatelstvu. Tak se stalo, 
že Juan se svými muži brzy narazil na 
tvrdý odpor domorodců.

Svůj průzkum vzdali a urychleně se 
vrátili na Puerto Rico.

Několik dalších let strávil Juan tím, 
že se snažil o osídlení Floridy, ale stále 
ještě myslel na tajemný ostrov Bimini. 
Musel si zajistit povolení od španělské 
vlády a sehnat finanční prostředky. 
Nakonec se roku 1521 znovu vrátil ke 
své práci na Floridě. Avšak tehdy se 

znovu střetl s odporem domorodců 
– postřelili ho šípem do stehna. 

Zranění nevypadalo vážně, 

dokud se neobjevila infekce. Přestože 
posádka dělala, co mohla, Juan poma-
lu umíral bez naděje na záchranu. Ze-
mřel brzy poté, co dorazili na Kubu.

Život Juana Ponce de Leon byl vy-
plněn dobrodružstvím a úspěchem, 
přestože nikdy nenalezl pramen mládí. 
Proč? Protože tento pramen neexis-
tuje. Věčné mládí a věčný život nám 
může dát jedině Bůh.

Neboť Bůh tak miloval 
svět, že dal svého jediného 
Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život 
věčný. 

(Jan 3,16)

Nauč	se	tento	verš	zpaměti.

Život je jen něco prchavého. Mnozí 
z toho mají hrůzu, a proto jsou schop-
ni udělat cokoliv, aby si prodloužili 
mládí i život. Ročně lidé utratí miliony 
dolarů za plastické operace, za dietní 
kůry a za zázračné léky, které slibují 
zdraví a dlouhý život. Ale ať se snaží-
me, jak chceme, konec se blíží. Jedině 
Bůh nám může dát dar věčného života 
a šťastného mládí, pokud jej o to po-
žádáme a pokud požádáme o odpuš-
tění hříchů.

Jako křesťané víme, že odpuštění 
můžeme nalézt jedině u Ježíše, který 
za naše hříchy jednou provždy zapla-
til tu nejvyšší daň. Pomoz ještě dnes 
někomu, kdo Boha nezná, aby mohl 
tento Kristův dar přijmout.

Čti:
Matouš 6,25–34;  � � Lukáš 2,8–14; � Jan 1,9–

12; 3,16–17; 15,9–11; 16,33; � Římanům 5,6–8; 
2. Korintským 3,3; Galatským 5,22–23; � Filip-
ským 4,6–7; 4,19; Židům 2,18; � 1. Janův 3,16; 
4,9–10

Přemýšlej:
Co většina lidí považuje za nezbytné ke spoko- �
jenému životu? Jsou tyto věci opravdu klíčem 
ke spokojenosti?
Proč tolik lidí hledá naplnění ve všem možném,  �
ale neobrátí se na Boha? Když křesťané objevili 
to, po čem všichni touží, proč si to tak často 
nechávají pro sebe?

Odpověz:
Jak můžeš dávat dárky užitečněji? �

_______________________________________
_______________________________________

Které naše potřeby může pokrýt jedině Bůh?  �
Které změny může udělat pouze Bůh?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Co můžeš udělat pro to, abys ukázal ostatním,  �
že jedině Bůh dokáže vyplnit naše nejtajnější touhy 
a potřeby?
_______________________________________
_______________________________________

Udělej:
Přemýšlej nad někým, kdo na první pohled hle- �

dá lásku, radost a pokoj na špatném místě. Možná 
je to někdo, koho znáš jen zběžně, nebo to může 
být tvůj nepřítel. Zkus mu říci něco povzbudivého. 
Také mu můžeš napsat krátký pozdrav, ve kterém 
mu popřeješ příjemné prožití svátků. Do dopisu 
můžeš přiložit verš Lukáš 2,10–11 nebo Lukáš 
2,14. Pamatuj si, že téměř každý takový dopis oce-
ní a nezáleží na tom, jestli se spolu dobře znáte.

Modli se za věci ve svém životě, které tě brzdí,  �
abys mohl prožít plný pokoj, plnou lásku a radost. 
Nemusejí to být ani nějaké závažné problémy.


