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MODLITBA

Pane Boe,
pøipravujeme se na velikonoční svátky.
Prosíme tì, aby si co nejvíc lidí,
vedle radosti z pøíchodu jara,
malovaných vajíček a koledování,
vzpomnìlo také na Pána Jeíe,
který za nás vechny zemøel na køíi.
Amen.
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PRVNÍ IZRAELTÍ KRÁLOVÉ

9. David a Jónatan
Saulovy útoky proti Davidovi se
stále stupòovaly. Jednou po nìm
opìt v záchvatu zuøivosti mrtil kopím a kdy se David uhnul a utekl
domù, poslal za ním vojáky, aby
pøes noc hlídali pøed domem a ráno
Davida zabili. Míkal vak svého mue
varovala. Potají jej spustila oknem a
místo nìj do postele poloila sochu
domácího bùka. Vojáci se nejprve
nechali napálit, kdy je vak Saul
poslal podruhé, soku odhalili. Saul
se na svou dceru Míkal zlobil, e jej
takto zradila. Chytøe se vymluvila na to, e jí prý David vyhrooval zabitím,
kdy ho nepustí pryč.
David uprchl k proroku Samuelovi. Trápil se, e ho Saul tak nenávidí.
árlivý král ho hledal i ve svatyni, Hospodin mu vak zabránil v tom, aby
mu ublíil.
David ovem musel prchat dál. Setkal se s pøítelem Jónatanem, Saulovým synem. Ten mu slíbil, e zjistí, zda jej Saul stále chce usmrtit. Domluvili
si znamení: David se schoval u cesty a čekal, a Jónatan vyjde s malým
chlapcem ven, aby støílel z luku. Vystøelím tøi ípy. Kdy øeknu chlapci, e
ípy jsou za ním, bude to znamenat, e ti nic nehrozí. Kdy vak øeknu, aby
bìel, e ípy jsou vepøedu, pak musí utéci, øekl Jónatan.
Potom odeel na hostinu, kde Davida omluvil, e ho propustil, aby navtívil svou rodinu. Saula vak opìt popadl vztek a køičel, e Davida zabije.
Oboøil se zle i na Jónatana a hodil po nìm kopím. Jónatan tedy vyel a
dal Davidovi smluvené znamení. Potom poslal chlapce domù. Kdy osamìl,
vystoupil David z úkrytu a pøátelé se objali. Pøísahali si pøátelství a do
smrti a Jónatan, který tuil, e David bude jednou králem, prosil Davida o
shovívavost k jeho rodinì. Potom se pøátelé rozeli a David se musel dát na
útìk pøed Saulovou nenávistí.
Jana Krajčiøíková

POZNÁVÁME BIBLI
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Milé dìti,
letos Velikonoce vycházejí na pøelom bøezna a dubna. Proto u v tomto
čísle je nìkolik pøíspìvkù vìnováno tìmto nejdùleitìjím køesanským svátkùm
v roce. Jak jistì víte, pøedchází jim čtyøicetidenní postní období. Pùst začal ji
17. února, Popeleční støedou, a trvá do Kvìtné nedìle (letos 28. bøezna). Proto
budou bøeznové biblické otázky vìnovány pùstu a rùzným biblickým textùm,
které se k nìmu vztahují. Své odpovìdi si mùete ovìøit na str. 7.

1. Jak se jmenoval izraelský král, jeho Bùh potrestal za tìký høích smrtí
jeho syna? (2 S 12,16)
a) Saul; b) Samuel; c) David
2. Kolik dní se mìli idé postit za zdar zámìru královny Ester, která se chystala pøedstoupit pøed krále, aby zabránila vyhlazení idù? (Est 4,16)
a) tøi dny; b) deset dní; c) tøicet dní
3. Jak se jmenovalo mìsto, kterému Joná pøedpovìdìl zkázu? (Jon 3,5)
a) Jeruzalém; b) Babylón; c) Ninive
4. Kolik dní se postil Jeí na pouti, kdy ho pokouel ďábel? (Mt 4,2)
a) deset; b) čtyøicet; c) dvacet
5. Jak se jmenovali apotolové, které Duch svatý vyvolil pro misijní cestu
z Antiochie na Kypr? (Sk 13,2)
a) Barnabá a Saul; b) Silas a Timoteus; c) Jan a Luká
Jana Krajčiøíková
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CO PRO MÌ ZNAMENÁ CÍRKEV
Dret se Jeíe
A hle, já jsem s vámi po vechny dny a do skonání tohoto vìku.
Mt 28,20b

Milé dìti, milí bratøíčkové a milé sestøičky,
dnení slovo je velikým zaslíbením Pána Jeíe. A tak jako vechna jeho
zaslíbení, je hluboce pravdivé. Pán Jeí je øekl po své smrti a vzkøíení
svým apotolùm a tím vlastnì celé své církvi. Jen jednoho je potøebí z naí
strany. Tohoto Jeíe Krista se vdy a vude dret. Vírou a následováním.
Jeí zaslibuje, e bude vdy s námi, jen kdy my budeme stále s ním.
Vzpomeòte na tu pøíhodu, kdy Jeí kráčí po moøi. Petr chce jít za ním
po vodì. Jeí mu dává pokyn, aby el. Dokud Petr hledìl k Jeíi, el bezpečnì. Ale jakmile se začal otáčet po vodách, po pøíboji, začal tonout. Ale
i v této zoufalé chvíli se opìt obrátil k Pánu Jeíi a prosil ho o pomoc. A
Jeí mu pomohl. Petr se obrátil na správnou adresu.
Ano, dret se Jeíe, moji mladí pøátelé, milé dìti. Vìøit v nìj, dùvìøovat
mu, spoléhat na nìj a na jeho slovo, na jeho evangelium. Nedávno jsme
vstoupili do nového roku. Nevíme vùbec nic, co nás čeká za týden, za mìsíc,
za pùl roku, za rok. Ale jedno víme zcela určitì. Bùh v Jeíi Kristu chce být
s námi a chce nás vést. On nás má rád. Jde jen o to, abychom my zùstali
s ním.
Vypravuje se o Krytofu Kolumbovi, objeviteli Ameriky, a jeho posádce,
e dlouho pluli a mnohé zaili. Kolumbus chtìl doplout ke bøehùm Indie a
tenkrát netuil, e mezi jeho lodí a Indií je celý obrovský kontinent, který
objeví. Proili mnohou bouøi. Námoøníci byli vyčerpaní, unavení a dokonce
se jednou chystali ke vzpouøe proti Kolumbovi. Ale Kolumbus vìøil svým
výpočtùm, svým mapám, ale pøedevím vìøil kompasu. Kdy mìlo dojít ke
vzpouøe, Kolumbus vzal kompas a kladivo a pohrozil, e rozbije kompas a
tím by loď byla odsouzena k zániku. Toho se námoøníci zalekli a od vzpoury
upustili. A astnì dopluli a k Americe.
A takovou mapou a pøedevím takovým kompasem je pro nás Pán Jeí
a jeho slovo. S ním plujeme bezpečnì po moøi ivota. A doplujeme k vìčnému cíli.
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Pevnou víru, pevnou nadìji a hodnì lásky vám vem ze srdce pøeje vá
starí bratr v Kristu
Jindøich Hanu z Mladé Boleslavi

Poslední večeøe
A pøi poslední večeøi
chléb s vínem dává bratøím
pro ivot vìčný ve svém jménu
- ach, ké k nim také patøím!
Jarmila Konečná

Správné odpovìdi ze str. 5: 1-c; 2-a; 3-c; 4-b; 5-a
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PODOBENSTVÍ

O dvou stavitelích
U Matoue 7,24-27
čteme: A tak kadý, kdo
slyí tato má slova a plní
je, bude podoben rozvánému mui, který postavil
svùj dùm na skále. Tu spadl pøíval, pøihnaly se vody,
zvedla se vichøice, a vrhly
se na ten dùm; ale nepadl,
nebo mìl základy na skále. Ale kadý, kdo slyí tato má slova a neplní je, bude podoben mui bláznivému, který postavil svùj dùm na písku. A spadl pøíval, pøihnaly se vody,
zvedla se vichøice, a oboøily se na ten dùm; a padl, a jeho pád byl veliký.
Na písku si jistì hrál kadý z nás. Víme, jak je nestálé ve, co z nìj a na
nìm postavíme. Stačí vlna na moøské plái, stačí malé dítì na pískoviti
 a z pískových hradù jsou trosky. I kdybychom poctivì stavìli z pevného
a trvanlivého materiálu, pokud stavíme na písku, bez poøádných základù,
nae stavba nevydrí.
To museli dobøe vìdìt i Jeíovi současníci. Pán Jeí jako vdy ve svém
podobenství pouívá pøíklad pro prosté lidi snadno srozumitelný. Kdy človìku spadne jeho jediný dùm, který dlouho a nákladnì budoval, kdy pøijde
o støechu nad hlavou, je to jistì veliká ztráta.
Stejnì bychom mìli brát i svou víru, svùj vztah k Jeíi. Jeho slova, která
najdeme v Bibli, nejsou jen zajímavé mylenky, o kterých si nìco pøečteme
nebo si o nich popovídáme, ale potom je zase pustíme z hlavy. Mìli bychom
se snait podle nich skutečnì ít. Není to jednoduché, ale je to jistota, e
vdycky budeme mít ke komu se obrátit a ná ivot se nám nesesype jako
domeček z karet, jako dùm postavený na písku, a my nezùstaneme jen
s prázdnýma rukama a bezradní.
Jana Krajčiøíková

DÙM
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Byl jeden dùm
postavený na písku.
Byl to mùj dùm
se sousedy nablízku.
A sousedùm
jsem se v duchu často smál,
nač mají dùm
na základech z tvrdých skal.
A jednou
pøiel vítr, pøily detì,
nastalo psí počasí,
sevøelo dùm jako kletì
a pak pøilo  co asi?
U nemám dùm
postavený na písku.
U nemám dùm,
podobá se smetisku.
A do vech stran
volám: Stavte na skále!
To radím vám,
jinak má dùm namále.
Zdenìk Svoboda
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NA TOULKÁCH S KULDOU VII.

Kulda nele  druhá část
Martin pokynul Ríovi, a znovu
zabere vesly a pramička se čile
rozjela. Nechala za sebou dlouhý
rákosinový pruh a pøiblíila se k
vysoké hrázi porostlé sytì zelenými starými smrky a pokroucenými
borovicemi s načervenalými kmeny.
Ozvalo se odtamtud tìbetání, ale nepodobné ptačímu.
A co je tohle? teď u to Mirka skoro vykøikla.
Po kmeni borovice se roubovitì a hbitì plhala vzhùru dvì zvíøátka
s dlouhými načepýøenými chvostíky, jedno rezavé, druhé naedlé. Zvíøátka
se usadila na první silné vìtvi a chvatnì hryzala cosi, co drela v pøedních
tlapkách.
Veverky, usmíval se Martin. Doly si dolù pro høíbky a teď si pochutnávají. Mají rády jen ty čerstvì vyrostlé.
Támhle jsou vìtí, ukázala Mirka na místo v hrázi, kde z øídké trávy
vykukovaly hnìdé kloboučky s buclatými svìtlými nokami.
est, spočítal je Martin. To tu jistì nebyl Smejčil, ten po nich pase a
prodává je chalupáøùm.
Vezmeme je mamince, navrhla Lucinka. Udìlá z nich moc dobrou
omáčku.
Høíbky vydloubali pøímo z loďky a tam se jich ujala Mirka. Teď u se nebránila tomu, kdy Lucinka øekla, e to jsou houby královské. Byly to nejen
první høíbky, které vidìla rùst, ale které i sama nala. Vichni z toho mìli
dobrou náladu a Kulda z radosti vyletìl do veliké výky a tam se rozzáøil.
Martin určil, e teď poplují pùlobloukem podle téhle zalesnìné hráze a pak
za zády kvítkovských stavení domù.
Za stromy je jetì rybník Okrouhlíček, ale ten je mìlký. I kdyby se nám
podaøilo dostat na nìj pramičku pøes pøevlaku, zpùsobili bychom poplach
mezi kapøíky ročáky, a to by se tátovi nelíbilo.
Nad Okrouhlíčkem je jetì jeden rybník, hlásil jim pøes Lucinku kamarád kulový blesk, který poletoval nad pramičkou.
To se plete, Kuldo, opravoval ho Martin. Dalí rybníky, Rukavice a
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Studený, jsou na opačné stranì Kvítkova. Mezi Okrouhlíčkem a Lucem se
táhnou u jen louky.
A je tam rybník, trval na svém Kulda. Z výky jsem ho dobøe vidìl.
Velikánskej rybník, sahá a k domkùm u Luce.
Kuldo, nevymýlej si!
Jetì nakonec øeknete, e lu, ozval se Kulda podle Lucinky alostnì a
smutkem dokonce trochu potemnìl.
Rozladìni z toho byli vichni. Blíilo se poledne, slunce pálilo. Na cestì
mezi stromy nahoøe na hrázi zahlédli støechu terénního auta kozy, jak se
otec Juráek vracel z obhlídky rybníkù. Chtìli mu zamávat, ale byl tak
zamylený, e je nezahlédl. Domù dopluli zamlklí, v nadobro pokaené náladì. Jakmile pøistáli u úvazitì pøi úpatí domu, odletìl Kulda na vì Černé
tvrze.
A nelu, eptal si neastnì, alespoò Lucinka to tak pøekládala z blesčího do lidského jazyka.
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)
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PUTUJEME S BIBLÍ

15. Korint
Po mìsíční pøestávce budeme opìt pokračovat po stopách apotola
Pavla (Sk 18,1-17). Z Athén se vydal asi 80 km na jih do Korintské íje. Korint, bohaté pøístavní mìsto, bylo známo nejen jako centrum obchodu, ale i
pro svou patnou povìst. Pavel se tu setkal se idem Akvilou a jeho enou
Priscillou, kteøí sem nedávno dorazili z Itálie, nebo císaø Klaudius vydal pøíkaz, aby vichni idé opustili Øím. Brzy se spøátelili a Pavel jim pomáhal pøi
jejich práci  mìli stejné øemeslo, kterému se vyučil i on  ili stany. Pavel
setrval v Korintu jeden a pùl roku a mnoho idù i pohanù díky nìmu uvìøilo, e Jeí je Spasitel. Pozdìji byl vak obvinìn z rozvracení Øímské øíe,
kdy učí o jiném náboenství, ne bylo v tu dobu oficiální. Proto Pavel odjel
zpìt do Antiochie. Pozdìji napsal do Korintu i dva ze svých dopisù.
Korint leí v úzkém místì mezi dvìma moøi. Pro obchod to byla výhodná
poloha, na kadé stranì byl pøístav. Pøes úinu se lodì tahaly na saních po
dládìné cestì. Od 19. století vak ji proplouvají vykopaným prùplavem.
Dnes ije ve mìstì asi 36 000 obyvatel. Je to stejný počet jako tøeba u nás
v Táboøe. Mìsto bylo nìkolikrát zničeno zemìtøesením nebo dobytím nepøátelskými vojsky. Vévodil mu mohutný hrad  Akrokorint, ze kterého toho u
pøíli nezbylo. Ale leí na vysokém kopci a nabízí úchvatný výhled. Současný
Korint leí asi 6 km od starého Korintu.

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Doplòte do tabulky slova, která nám chybí v následujícím textu (Luká
19,28-38). Tajenku nám polete nejpozdìji do poloviny dubna, abychom
v kvìtnové Cestì mohli otisknout jména tøí výhercù knihy.
Pán Jeí se vydal slavit (2) do mìsta (11). Kdy se pøiblíil k vesnicím
(4) a (5), poslal své dva (7) a øekl jim: Jdìte do vesnice a najdete tam
pøivázané (6), na kterém jetì (1) nesedìl. Pøiveďte mi ho. Kdy se vás nìkdo zeptá, proč ho (9), odpovìzte, e Pán ho (8). Stalo se podle jeho slov.
Pøivedli oslátko k Jeíovi, pøehodili pøes nì své (10) a Jeíe na nì posadili.
Jak jel, zástupy ho radostnì vítaly: (12) král, který pøichází ve jménu (3).

Blahopøejeme výhercùm lednové soutìe (správnì jste vybarvili znak naí církve):
Zdeòka Páralová z Kolína,
Andrea Trubačová z Pøelouče
a Daniela Malá z Kojetína.
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V TEN DEN

2. Hosanna, synu Davidùv,
volaly v nadení,
[: chodíce v dlouhém prùvodu
po vem tom stavení. :]

3. Nad smìlostí tìch maličkých
se kadý podivil,
[: vak Pán dí vlídnì: Nechte jich
mne ctíti dle jich sil. :]
J.Stránský (2. sl. upravena  Z. Trtík)
Zpìvník CČSH, píseò č. 240

