Ahojky,
když už spolu nemůžeme být na besídce, pojďme si ji udělat aspoň takto – na dálku. Už se mi po vás po všech moc stýská
Pro ty nejmenší tu mám první hádanku. Podívejte se na tyto obrázky. Jak spolu souvisí?
Nápovědu najdete v Matoušově evangeliu 6, 24 – 34. Ta slova zní, jako by Matouš žil teď, zde, mezi námi. A nejenom Matouš.
Bystré hlavičky ví, že i v Lukášově evangeliu najdeme tato slova. Pátrej, pátrej pátrači, snad ti rozum postačí:-))
Ten muž, který je na obrázku, by nám dnes dal určitě moudrou radu. Dělal to často. Bůh nám dal rozum i srdce, obojí musíme používat,
abychom dělali moudrá a správná rozhodnutí.

Učili jsme se spolu i část Davidova žalmu 34. Pamatuje si jej? Krom jiného se tam píše

Kdo si oblíbil život a miluje dny, aby užíval dobra?
Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.
Tak jak se vám daří držet se těchto slov? Jste už delší dobu zavřeni doma a moc si neužijete svých kamarádů. Je to trochu, jako
kdybyste byli v kosmické lodi a mířili daleko do vesmíru. Tam jsou také všichni pořád spolu a nemohou vystoupit. A posádka té lodi?
No přece celá vaše rodina. V každé kosmické lodi je vždy kapitán, kterého posádka musí vždy poslechnout. Důvod je jediný – kdyby
každý dělal to, co chce, nikdy by do cíle nedorazili. To neznamená, že posádka nesmí kapitánovi dávat dobré nápady, jak cíle
dosáhnout. Naopak. Každá dobrá rada je vítaná a konec konců, i kapitán je jenom člověk a může se mýlit. Pán Bůh to už dopředu
věděl. Dal nám radu – máme se za své „kapitány“ modlit, aby je vedl Bůh.
A teď hádanka pro nejšikovnější pátrače. Podívejte se ještě jednou na slova žalmu. Nejsme to jenom my, ke komu mluví a kdo
je zná nebo znal zpaměti. Jsou citovány i v Novém zákoně. A už tušíte, kam tím mířím – moje hádanka zní:

??? Kdo a komu tato slova psal a proč???
Tak a to je dnes asi všechno. Kdybychom byli spolu, tak bychom si teď dali nějakou dobrotu, pomodlili se a šli si zahrát nějakou hru. No jo, to
dnes musíte zvládnout se svým „kapitánem“ doma.
Těším se, že mi napíšete, jak se vám daří. Modlím se za vás za všechny a posílám vám veliké požehnání, Dana

