čtení pro děti při modlitebním týdnu 2013
Saustin Mfune

Na cestě za Ježíšem
první sobota

Jak můžeme dobře růst
„Jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka
Božího slova, abyste jím rostli ke spáse.“
(1. list Petrův 2,2)

Právě jsme se přestěhovali na nové místo a náš dům ještě nebyl připraven. Byly potřeba ještě asi tři týdny, aby se v něm dokončily všechny
práce. Do té doby jsme bydleli u přátel. Měli šestiletou dceru, která byla
moc příjemná a také velmi chytrá.
Jednoho dne, když se vrátila ze školy, držela v ruce dva malé květináče.
Byly v nich zasazené rostlinky. Jedna
rostlinka vypadala velmi zdravě, ale
ta druhá byla seschlá a skomírala.
Bylo mi jasné, že mi to chce vysvětlit. Postavila rostlinky na zem a řekla
mi, že ty rostliny, které přinesla, jsou
její třídní projekt. Popisovala, že ještě předtím, než jsme se přistěhovali,
učitel každému ve třídě dal dvě rostliny, aby je doma zasadili do květináče. Jeden květináč měli dát na místo,
kde je hodně světla. Druhý pak na

nějaké velmi tmavé místo. Rostlinku
na světlém místě měli trochu hnojit
a pravidelně zalévat. Tu na tmavém
místě neměli hnojit a zalít ji měli pouze při zasazení. Pak jim pan učitel
řekl, aby oba květináče přinesli do
školy zase za dva týdny.
Po uplynutí dvou týdnů vzala holčička obě rostliny do školy. Zjistila,
že seschlá rostlinka, kterou pěstovala ve tmě, skomírala i u ostatních
spolužáků. Učitel jim vysvětlil důvod, proč se těmto rostlinkám nedaří. Chybí jim totiž živiny, které potřebují k růstu. Aby se rostlinkám
opravdu dobře dařilo, musí mít vláhu, vzduch, sluneční svit a úrodnou
půdu. A stejné je to i s naším křesťanským životem. Pokud nedostáváme ty správné duchovní živiny, nebudeme dobře růst.
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Aktivita
Přečtěte si následující verš a potom vyplňte křížovku.
„Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná
réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze
mě nedokážete nic.“ (Jan 15,4.5)
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Vodorovně

1. K čemu jsme připodobněni?
4. Když Ježíš zůstává v …, poneseme hodně ovoce.
6. Kdo je vinná réva?

Svisle
2. Rostou z něho větve.
3. Kolik toho můžeme udělat, když nezůstáváme ve vinné révě?
5. Co neseme, když zůstáváme ve vinné révě.
7. Žádná větev nemůže nést ovoce…
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Neděle

Házení kamenů
„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu
nové!“
(2. list Korintským 5,17)

Když jsem byl na základní škole,
dali mi kamarádi přezdívku Mrňous.
Nelíbila se mi. Když na mě někdo
takhle zavolal, hodil jsem po něm
kamenem. Jednoho dne jsem šel domů ze školy a nějaká děvčata na mě
zavolala „Mrňousi“. Vzal jsem kámen
a hodil ho po nich. Kámen ale trefil
jedno z děvčat těsně nad pravým
okem. Když jsem to uviděl, rychle
jsem zmizel. Doma jsem se jen prohnal kolem svých rodičů a šel přímo
do svého pokoje. Tam jsem myslel na
to, co se mi může stát.
Najednou jsem zvenku uslyšel pláč.
Podíval jsem se oknem a uviděl to
děvče se svými rodiči. Vypadala, jako by ji někdo polil krví. Poté, co si
s mými rodiči promluvili, dívka i její
rodiče odešli. Můj viditelně rozzlobený táta přišel hned do mého pokoje a řekl mi, abych šel s ním. Šli
jsme na dlouhou procházku do lesa
a pak jsme se posadili pod strom.
Sedl jsem si dost daleko, abych byl
z dosahu jeho ruky.

Příloha

časopisu

Advent 9/2013

Táta se na mě podíval a zeptal se
mě, proč jsem na ta děvčata házel
kameny. „Protože mi říkali Mrňousi,“
odpověděl jsem rozzlobeně.
„A o kolik centimetrů jsi vyrostl od
té chvíle, co jsi na ně ty kameny hodil?“ zeptal se táta.
Na to jsem neodpověděl.
„Házením kamenů po svých přátelích nevyrosteš,“ řekl můj táta. „Musíš
se rozhodnout. Buď strávíš zbytek
svého života tím, že budeš mít chuť
po lidech házet kameny, nebo se
přijmeš takový, jaký jsi. Každopádně nemůžeš jít životem a házet po
lidech kamení.“
Zůstal jsem potichu. „Podívej se
na to takhle,“ řekl můj táta, „Bůh staví dům a přesně ví, kam bude tahle
malá cihla v jeho plánech zapadat
(a ukázal na mě). V Janovi 9,1–3 je
příběh o slepém muži. Když se lidé
ptali Ježíše, kdo zhřešil, že se ten člověk narodil slepý, Ježíš odpověděl,
že nezhřešili ani rodiče, ani ten slepý
muž, ale že ten muž je slepý, aby se
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v jeho životě mohl projevit Bůh. On
dovoluje, aby se nám stávaly určité
věci,“ dodal. „Pamatuj si, že když Bůh
stvořil Adama a Evu, učinil je ke svému obrazu. Ty jsi také stvořen k Božímu obrazu. A uvědom si: Bůh netvoří
žádné zmetky.“
Poté, co tatínek přestal mluvit,
jsme se společně pomodlili a vrátili
jsme se domů.

Ten rozhovor s tátou mě úplně
změnil. Přijal jsem se právě takový,
jaký jsem. A přestože jsem vzrůstem
malý, vím, že jsem stvořen k obrazu
Božímu. Skrze tátu mě Bůh znovu
stvořil a já jsem po lidech přestal házet kameny.

Aktivita
Postupuj po jednotlivých řádcích. Na konci se dozvíš něco o stvoření.

1
2
3
4
5
6

Zvol si sudé číslo mezi čísly 1 a 10 a napiš ho: ______________________
Přičti k němu nejbližší vyšší sudé číslo, zde zaznamenej součet: _ ______
K součtu z řádku 2 přičti číslo 8: _ ________________________________
Součet z řádku 3 vyděl číslem 2: _________________________________
Od výsledku v řádku 4 odečti původní číslo: _______________________
K výsledku z řádku 5 přičti číslo 2: _ ______________________________

Když si přečteš Genesis 1,31 a Genesis 2,1–3, zjistíš, že číslo, které jsi zapsal
na řádek 6, je počet dní, které trvalo stvoření světa, včetně sobotního odpočinku. Z beztvaré, temné a prázdné země stvořil Bůh nádherný svět. To samé
může udělat pro tebe. Je schopen odpustit všechny tvé špatnosti a učinit tě
novým stvořením – milujícím a laskavým člověkem.
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pondělí

Jak se Petr skamarádil
s ranařem Billem
„Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých.“
(Filipským 2,4)

Petr a jeho rodiče se přestěhovali
do nového města. Když jel Petr autobusem poprvé do školy, slyšel děti, jak říkají: „Bille, je tady nový kluk.“
Otočil se a uviděl kluka s postavou
vzpěrače, který mířil směrem k němu.
„Nandej mu to, Bille,“ povzbuzovaly ho děti. Jak Bill kráčel k Petrovi,
zdálo se, že mu všude na těle hrají
svaly. Když přišel Bill blíž, Petr – který
byl také velmi dobrý v atletice – se
usmál a díval se, jak si Bill sedá na
sedadlo naproti němu.
„Jsem ranař Bill,“ řekl. Petr pokýval
hlavou. „Máš pro mě snídani?“ zeptal se Bill.
„Nechystal jsem ji pro tebe, ale
můžu ti dát jeden ze svých sendvičů,“ odpověděl Petr.
Otevřel svou krabičku s obědem
a podal Billovi sendvič. Ten si kousl
a děti ho obdivně povzbuzovaly.
Mezi sousty se Bill podíval na Petra
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a řekl: „Tvůj sendvič je příliš suchý.
Potřebuji se něčeho napít.“ Děti se
smály, ale Bill se otočil a řekl jim, aby
byly potichu, nebo uvidí.
Když se Petr vrátil domů, řekl svým
rodičům, co se stalo. „To, co jsi udělal, bylo správné,“ řekli.
„Ale co mě štve, je to, že vím, že
jsem silnější než Bill,“ odpověděl
Petr.
„Pamatuj, Petře, že v Bibli je napsáno: ‚Miluj ty, kdo tě pronásledují,‘ “
povzbuzovala ho maminka.
Bill ve svém jednání pokračoval
asi dva týdny. Jednoho dne po škole, když všechny ostatní děti už byly
v autobusu, přiběhl Bill. Jak se pokoušel dostat do autobusu, netrefil se nohou na schod a upadl. Když
zvedl hlavu, tekla mu z úst a čela krev.
Dopotácel se na své místo. Některé
děti se začaly chichotat, ale Billa tak
moc zaměstnala bolest, že si z toho
nic nedělal. Zatímco řidič autobusu
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telefonoval, aby přišla zdravotní sestra, přišel k němu Petr a zeptal se ho:
„Můžu pro tebe něco udělat?“
„Myslím, že to bude dobrý,“ procedil rozbitými a oteklými rty Bill. Petr
Billovi nabídl vodu, aby si omyl ústa.
Příštího dne uviděl Petr Billa, jak
sedí vzadu v autobusu. Jeho rty
a čelo byly stále nateklé. Po chvíli

zašel Bill za Petrem a omluvil se za
to, jak s ním jednal. Řekl mu, že nechápe, proč je k němu Petr laskavý.
Petr mu řekl, že se řídí tím, co je napsáno v Bibli – abychom byli laskaví i k těm, kdo s námi nejednají hezky. Od té doby se Bill a Petr stali nejlepšími kamarády a Bill se úplně
změnil.

Aktivita
Biblická hra na „transplantaci srdce“
První transplantaci srdce člověka uskutečnil lékař Christiaan Barnard 3. prosince 1967 v nemocnici Groote Schuur v Kapském městě v Jižní Africe. Pacient, pan Louis Washkansky, žel nežil dlouho. Zemřel za 18 dní na zápal plic.
Ježíš transplantuje srdce po tisíce let. Do následujícího textu umístěte samohlásky (a, e, i, o, u – mohou být i s čárkou) a naleznete verš, který mluví
o Ježíši, jenž transplantuje srdce. Potom požádejte nějakého dospělého, aby
vám pomohl ten text nalézt v Bibli, a napište ho na linku dole.

„ D _ m j _ m j _ d n _ s rd c _ _ d _ n _ t r _ j _ m
vl_ž_m n_v_h_ d_ch_. V_zm_ j_m z t_l_
srdc_ z k_m_n_ _ d_m j_m srdc_ z m_s_.“
__________________________________________ (Bible, Překlad 21. století)
Petrova pokora pomohla změnit Billovo srdce. Totéž můžete udělat i vy,
abyste někomu jinému pomohli stát se lepším člověkem.
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Úterý

Slepota
„Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost
a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.“
(Filipským 4,8)
Svoje oči bereme jako samozřejmost. Už jste někdy hráli hru „na slepou bábu“? Je to legrace, ale jenom
proto, že víme, že až hra skončí, tak
zase uvidíme. Ale umíte si představit,
že byste měli zavázané oči po zbytek vašeho života? To by už vůbec
nebyla legrace. Znám chlapce, který se narodil slepý. I když je v mnohém talentovaný, například hraje

na kytaru a krásně zpívá, a i když se
neustále usmívá, jednou mi řekl, že
by si přál vidět jako ostatní chlapci
a děvčata.
Slepota není legrace. A satan to
dobře ví. Chce nás oslepit po zbytek
našeho života, abychom neviděli Ježíšovu dobrotu. Jsou žel někteří, kdo
mu to dovolili, a ti pak nevidí dobré
věci, které jich chce Bůh dát.

Aktivita
Abyste objevili věci, které lidé s očima zavázanýma satanem nevidí, rozluštěte v každé větě poslední slovo.
Nevidí Boží sákul __________________ .
Nevidí Boží vaolsksta ____________________________ .
Nevidí Boží ruchano _____________________________ .
Nevidí Boží nevíde _ _____________________________ .
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Hra na slepou bábu
Zde jsou čtyři obrázky dětí, které mají zavázané oči. Pod každým obrázkem
je linka. Na každou napiš jednu věc, kterou satan může použít k zavázání
tvých očí, abys neviděl Ježíšovu dobrotu.

Když ti satan zaváže oči a ty nebudeš moci vidět Ježíšovu dobrotu, nebudeš
upřímný, pravdivý, laskavý a spravedlivý. Požádej Ježíše, aby s tebou zůstával
a pomáhal ti v životě. Popros ho, aby odstranil to, čím ti satan zavázal oči.
Denně se k němu modli, aby ti dal sílu překonat ďáblova pokušení a aby ti
dal touhu číst denně svou Bibli a jiné křesťanské knihy. Když Ježíš vede denně tvůj život, pomůže ti: poslouchat tvé rodiče a tvé učitele, chodit do sboru
a radovat se v církvi, poslouchat dobrou křesťanskou hudbu, sledovat v televizi pouze křesťanské, vzdělávací a charakter budující programy, střídmě používat svůj mobil a jiná média a mnoho dalších věcí. Pomůže ti, aby tvou mysl
naplnily pouze dobré věci.
(ODPOVĚDI: lásku, laskavost, ochranu, vedení)
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Středa

„Pan iPhone“
dělá věci správně
„Odhoďme tedy lež a každý ‚říkejme jeden druhému pravdu‘ – jsme přece údy téhož těla.“
(Efezským 4,25)

Jonatán byl asi nejlepší kluk, jakého jsem kdy potkal. Byl velmi šikovný a hodně toho uměl. Spolužáci mu
dali přezdívku „pan iPhone“ (protože
přece iPhone umí téměř cokoliv J) –
i když Jonatán vlastně ani neměl
mobil, na rozdíl od většiny dětí ve
škole.
Jednoho zimního rána se do třídy
šťastně vřítil Bill, Jonatánův spolužák, a mával iPhonem, který dostal
jako dárek k narozeninám. Ostatní
děti se nakupily kolem Billa, který
předváděl, jak tahle technologická
vychytávka funguje. Jonatána naplnila žárlivost, protože pozornost
spolužáků získal Bill – a ještě k tomu
měl iPhone.
O týden později přišel Jonatán během přestávky na WC právě ve chvíli, kdy Bill vycházel z kabinky. Když
tam po něm vešel Jonatán, nemohl
uvěřit svým očím. Na podlaze vedle
toalety ležel Billův iPhone! Rychle
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telefon sebral, vypnul ho a dal si ho
do kapsy. Když vyšel ze záchodu
a procházel chodbou, potkal Billa,
který se zoufalým výrazem v obličeji
utíkal zpátky na záchod.
Jonatán vešel rychle do třídy a sedl
si na místo. Pak uviděl, jak do místnosti vchází Bill a je velmi smutný.
Bill se zeptal spolužáků, jestli neviděli jeho telefon. „Ne,“ odpověděly děti. Také potom, když se dětí vyptával
učitel i ředitel školy, všechny popřely, že by Billův telefon viděly.
Jonatánovi se ulevilo, až když
skončilo vyučování a mohl nastoupit na autobus domů. Když přišel
domů, rychle proběhl do svého pokoje, zamkl za sebou dveře a zapnul
telefon. Byl opatrný, a proto přepnul
zvonění na vibrace.
Brzy přišel čas večeře. Jonatán nechal telefon pod polštářem a šel se
dolů najíst. Tatínek se na chvíli od
stolu omluvil, aby mohl Jonatána
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nenápadně překvapit dárkem v jeho pokoji. Když dárek pokládal na
postel, uslyšel vibrující vyzvánění.
A když nadzvedl polštář, uviděl telefon. Položil polštář zase zpět a vrátil
se ke stolu za ostatními.
Po jídle se tatínek zeptal Jonatána, jestli nechce rodině něco říci.
Jonatán řekl, že nechce. Tatínek nato začal líčit, že když odešel dát na
Jonatánovu postel dárek, uslyšel

vibrující vyzvánění, které přicházelo zpod polštáře. Jonatán se podíval na rodiče a po jeho tváři začaly
stékat slzy. Přiznal, že ukradl Billův
iPhone.
Také však rodičům slíbil, že telefon
vrátí a že před třídou vyzná, co udělal. Jeho tatínek ho do školy druhý
den doprovodil a Jonatán dal věci
do pořádku. Teď je Jonatán šťastný –
i když nemá mobilní telefon.

Aktivita
Napravo najdeš obrázek mozku
s čísly kolem dokola. Pod obrázkem
jsou sloupce s písmeny a s čísly. Přepiš písmena ze sloupečků k odpovídajícímu číslu u mozku a nalezneš
tak nádhernou prosbu od Boha. Potom najdi, kde je tento verš napsán
(pod čísly 39 až 48), a napiš ho na
linku pod sloupci.
N (38)
U (18)
O (4)
R (23)
M (8)
Í (30)

O (7)
L (17)
, (46)
S (14)
O (21)
B (22)

1 (45)
Z (40)
V (29)
R (20)
A (28)
S (33)

E (13)
I (37)
E (11)
Ů (9)
H (31)
J (42)

O (35)
T (3)
A (24)
O (16)
O (2)
Á (43)

R (27)
P (15)
Ž (10)
D (36)
P (26)
M (5)

O (32)
P (19)
T (6)
T (25)
A (41)
P (34)

Š (44)
P (1)
I (39)
M (12)
1 (47)
8 (48)

Verš: __________________________________________________________ .
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Čtvrtek

Ten správný čas
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný
život.“
(Jan 3,16)
V roce 1999, když jsem pracoval
v Zimbabwe, jsem vzal skupinu mladých lidí, kteří tu byli na návštěvě
z Univerzity Samyuk v Jižní Koreji,
k hydroelektrické přehradě Kariba.
Je to jedna z největších umělých
přehrad na světě.
Tito mladí lidé přijeli spolu se svým
vedoucím a mým přítelem, kazatelem Songem, aby lidem vyprávěli
o Ježíši. Blízko přehrady, kam jsme se
chystali vyrazit, bydlí početná skupina rybářů. Kazatel Song mluvil trochu anglicky, ale většina mladých lidí
ve skupině neuměla anglicky skoro
vůbec. To však nijak nebránilo jejich
nadšení a touze vyprávět druhým
o Ježíši.
Dorazili jsme na místo večer, už
byla tma. Když jsme z kopce sjížděli
dolů ke Karibě, uviděli jsme v dálce
velké město. Všude svítila světélka.
Ubytováni jsme byli v nedalekém
penzionu. Řekl jsem pastoru Songovi, že jsem netušil, že zde je tak velké
město.
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Po snídani jsme vyrazili k tomuto
městu. K našemu překvapení jsme
zjistili, že se před námi rozprostírá
jezero, několik domů a lodí na břehu. Bylo zde mnoho dětí, které si
hrály ve vodě, a nějací muži na pobřeží, kteří opravovali své sítě. Obrátili jsme se na jednoho z rybářů
a zeptali se ho, kde je to město, které jsme viděli včera večer. Usmál se
a řekl nám, že jsme viděli lidi, kteří
chytali ryby. Vysvětlil nám, že nejlepší doba na lovení ryb je v noci.
Světla jsou jednou z metod, kterou
rybáři při lovení používají. Berou
s sebou na jezero lampy. Jejich světlo přitáhne ryby a ty se nakupí kolem člunů. Rybáři pak použijí své
sítě, aby je do nich chytili. Korejský
pastor se zeptal, zda chytají ryby také během dne. Rybář nám řekl, že
ano, ale ne tolik jako v noci. Ukázal
před sebe a vysvětlil nám, že někteří z lidí, které jsme viděli na pobřeží,
loví ryby na háček. Podíval se na nás,
usmál se a řekl: „Přestože můžete
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lovit ryby kdykoliv, nejlepší čas, kdy
se jich dá chytit nejvíce, je noc.“ Poděkovali jsme mu a šli jsme dál. Kazatel Song pak přeložil zbytku skupiny, co rybář říkal.
Brzy se k nám připojil místní kazatel se skupinou asi 25 dětí. Řekl
nám, že děti mají prázdniny, a proto nám pomohou roznášet letáčky
s pozvánkami na přednášky.
Poté, co jsme si rozdělili celou
oblast, chodili jsme s nimi dům
od domu a kancelář od kanceláře

s pozvánkami. Bylo úžasné pozorovat mladé lidi z Koreje, kteří sotva mluví anglicky, a děti z Kariby,
jak společně roznášejí pozvánky na
přednášky, kde se lidé mohou dozvědět o Ježíši. Tito mladí lidé věděli, že Bůh dal svého Syna, aby za nás
zemřel a my mohli být spaseni. Také
si uvědomovali, že mnoho lidí tuto
dobrou zprávu ještě nezná. A s touto horlivou skupinou mladých lidí to
byl ten správný čas, kdy bylo možné
přinášet lidem poselství o Bohu.

Aktivita
Když známe Ježíše, chceme o něm vyprávět i těm okolo nás. Přináší nám to –
a také těm, kteří poznají Ježíše – mnoho dobrých věcí. Dole pod textem jsou nakresleny čtvery dveře. Vezmi tužku a linkou spoj sadu písmen jakoby dům od domu, až objevíš to správné slovo. Nalezneš tam tři slovní spojení. Jedno je „dobrý
život“ – to je tam už spojené. Najdi druhá dvě spojení. (Malá nápověda: všechna
spojení začínají slovem „dobrý“ či „dobré“.) Potom slovní spojení propoj a napiš je
na čtvrté dveře.
ot

ení

yšl

rý

réj

edn

živ

dob

dob

ání

dob
rém

(KLÍČ: dobrý život, dobré myšlení, dobré jednání)
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Na cestě za Ježíšem

Pátek

Výlet do Masai Mara
„Víte přece to, že žádný Chamtivý člověk (jenž je modlář)
nemá dědictví v Kristově a Božím království.“ (Efezským 5,5)
NeeQua a Billy nebyly zlobivé děti.
Problémem bylo, že NeeQua se ráda
dívala na televizi a Billy trávil mnoho
času se svým mobilním telefonem.
Rodiče byli smutní z toho, že dětem
dělalo větší radost hrát si s technikou
než se účastnit domácí pobožnosti.
Jejich táta, auditor, hodně cestoval
po světě a nalétal mnoho kilometrů
do věrnostního programu letecké
společnosti. Jednoho dne své rodině oznámil, že body z věrnostního
programu využijí a poletí do Keni
podívat se na zvířata do přírodní rezervace Masai Mara.
Tatínek si na cestu vzal svůj smartphone a satelitní telefon, maminka
mobilní telefon. Tyto telefony mohly
zachytit signál odkudkoliv ze zeměkoule. Po mnoha hodinách letu dorazili do Nairobi v Keni. Před ranním
odjezdem do Masai Mara, které leží
asi 170 km na západ od Nairobi, se
rodina pořádně prospala.
Cesta do přírodní rezervace trvala
asi čtyři hodiny. Ta podívaná brala
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dech. Zvířata viděli všude, kam se
podívali. Stále ještě ale nenarazili na
lvy. Potom zahlédli, jak u auta zablikala kontrolka. Řidič jim vysvětlil, že
to znamená, že v okolí jsou lvi.
Brzy je uviděli, jak spí pod stromem. Zařadili se do průvodu aut
a tatínek nafotil mnoho snímků. Protože byli poslední, kdo dorazil na
místo, byla už všechna auta pryč,
když se jejich rodina rozhodla, že
vyrazí zpátky do Nairobi. Řidič otočil klíčkem zapalování, ale jediné, co
uslyšeli, bylo cvaknutí. Zkoušel to
znovu a znovu. Nic se nedělo.
Tatínek a maminka se podívali na
své mobilní telefony. Nebyl tam signál. Dokonce ani tatínkův satelitní
telefon nefungoval. Všichni se vyděsili, když uviděli lvy, jak vstávají
a jdou směrem k autu. Tatínek na
vrhl, aby se pomodlili. NeeQua a Billy vůbec neprotestovali. Tatínkova
modlitba byla krátká: „Pane, pomoz
nám nastartovat auto. Amen.“ Potom řekl řidiči, aby auto nastartoval.
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Skoro bylo možné slyšet zběsilý tlukot pěti srdcí.
Auto odpovědělo zaburácením
a lvi se dali na útěk. Poté, co rodina
dorazila do hotelového pokoje, se
NeeQua a Billy podívali na své rodiče a řekli jim, že se omlouvají za to,

jak si více vážili svých technických
vymožeností než modlitby.
Tatínek a maminka byli rádi za tuto zkušenost a svým dětem vysvětlili, že technologie může zklamat, ale
na modlitbu se můžeme spoléhat
vždy.

Aktivita
V níže uvedené aktivitě je skrytá věta, která vysvětluje, jak můžeš pomáhat
svým kamarádům vážit si Boha více než čehokoliv jiného. Abys tuhle větu objevil/a, je třeba zapsat slova z barevných okének na linky odpovídající barvy.

s chlapci a děvčaty,

Pomoz jim

beznadějnému životu

nezaplétat se

přivést je k

kteří se budou pokoušet

				
(ČERVENÁ)

(MODRÁ)

(ZELENÁ)

(FIALOVÁ)

(HNĚDÁ)

(ČERNÁ)

(Věta je parafrází verše z Efezským 5,11.)
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Na cestě za Ježíšem

Druhá sobota

Nové stvoření
„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu
nové!“
(2. list Korintským 5,17)

Aktivita
Byl to skvělý týden. Týden, který proměnil náš život. Věřím, že jsi novým
stvořením a že tvůj život začne ukazovat ovoce Ducha svatého. Ale co je
tím ovocem? Dole je zobrazen strom s ovocem. Plodům však chybí názvy. Abys získal jméno ovoce, doplň do prázdných míst správná písmena.
(Pokud potřebuješ pomoc, nalistuj si ve své Bibli Galatským 5,22.23.)

___k_

k__t____

__d_s_

v_r___t

___ěl_v___
_d__e__i____
l__k____t

_o__o__
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_o_o_
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Člověk, který svým životem přináší ovoce Ducha, poutá pozornost. Představ si následující rozhovor:

Kamarád 1: „Co se ti stalo?“
Kamarád 2: „Co tím myslíš?“
Kamarád 1: „Už se nepereš ani nekleješ; jsi takový nějaký lepší.“
Kamarád 2: „Rozhodl jsem se nechat se vést Ježíšem. Dává mi sílu
Kamarád 1:
Kamarád 2:

překonat špatné zvyky.“
„Může mi Ježíš také pomoci?“
„Samozřejmě! Když v tvém srdci žije Ježíš, tak žiješ jinak.
V Bibli nás Bůh vyzývá, abychom to s ním probrali. A slibuje,
že nám odpustí hříchy a dá nám nový život!“

Přál bych si, abys pozval Ježíše do svého života. Bůh, který stvořil svět,
chce přetvářet i tvůj život.

Saustin Mfune
pochází z Malawi.
V současné době je vedoucím oddělení dětí při Generální konferenci.
Je autorem několika knih pro rodiče a děti.
Se svou manželkou Gertrudou mají čtyři děti a jednu vnučku.
(Biblické texty jsou z překladu B21.)
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