DĚTSKÝ KOUTEK
AHOJ DĚTI!
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Setkáváme se o první prázdninové neděli. Konečně jsou tu prázdniny a volno. Asi už budete
myšlenkami každý někde jinde, ale přece ještě pár slov.
Minule jsme si připomněli váš svátek - Den dětí. Dnes nám vychází na neděli zase jiný svátek. A to
hned dvou světců – Petra a Pavla. Naši pozornost budeme teď věnovat svatému Pavlovi.
To, že každý z nás vidí, bereme často jako úplnou samozřejmost. Teprve v okamžiku, kdy se oči
poraní, si najednou uvědomujeme, co všechno ztrácíme. Jsme donuceni „se dívat“ i jinak než očima.
Víme, že slepí lidé čtou pomocí hmatu, vnímají daleko více zvuky…
Stejně tomu bylo i u svatého Pavla. Neviděl Pána Ježíše a dokonce pronásledoval křesťany. Teprve
setkání s Ježíšem, které Pavlovi způsobilo dočasnou slepotu, mu „otevřelo oči“ a on začal „vidět“ i srdcem. Nechal se pokřtít
a stal se z něho horlivý hlasatel evangelia. Díky němu se Boží slovo šířilo a Církev se rozrůstala. Pavel podnikal misijní cesty –
po souši i na lodi. Prožil při nich velké nebezpečí, utrpení a strádání, ale věrně plnil Boží vůli a poslání.
Na obrázku jsou dvě lodě, které nám mají symbolizovat misijní cesty svatého Pavla. Na první pohled jsou stejné, ale liší se
v deseti rozdílech. Zkuste je najít a obrázek si vybarvěte.
Přeji vám krásné prázdniny a nezapomeňte se i v těchto volných dnech dívat nejen očima, ale i srdcem, abyste třeba v bližních
a kamarádech nepřehlédly Pána Ježíše.
(Otazníček)
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Pro starší:
Začínají prázdniny. Rozjedete se do nej různějších koutů naší vlasti, ale určitě i za její hranice. Budete cestovat, poznávat nové
kraje, prohlížet si památky a hledat stopy, které zanechala historie. Ať už ale vyrazíte kamkoli – všude se budete setkávat
s ostatními lidmi. Svým chováním, jednáním s druhými, svým slovem i ochotou pomoci tak budete nepřímo hlásat své vyznání.
Aniž byste mluvili o Bohu, můžete oslovit třeba někoho hledajícího… Budete tak vlastně také na „misijních cestách“.
Připomínáme si to nyní nejen proto, že právě dnes slaví svátek velký misionář sv. Pavel, ale hlavně kvůli tomu, že začíná Rok
svatého Pavla. Je to výzva pro vás mladé - nést jeho odkaz, čerpat z jeho horlivosti pro hlásání evangelia, z jeho trpělivosti
snášet těžkosti a nesnáze i z jeho vytrvalosti.
Postavu sv. Pavla si trochu přiblížíme v následujícím textu a vy se pokuste správně doplnit chybějící slova.
Pavel se narodil v ----- a vychovával ho rabín Gamaliel v Jeruzalémě. Byl to Žid a současně ----- občan, farizej a odpůrce
křesťanů. Účastnil se kamenování -----. Na cestě do -----, kam se vydal, aby pronásledoval křesťany, došlo k významnému
setkání s -----, které zcela změnilo jeho život. Pavel se nechal pokřtít a začal kázat o Ježíšovi. Po několika letech a po překonání
počáteční nedůvěry se Pavel vydává spolu s Barnabášem na první misijní cestu lodí na ----- a odtud pak do Malé Asie
(Turecko), aby hlásali Boží poselství mnoha národům. Po opětném návratu do Antiochie podal Pavel místním věřícím zprávu
o své misii. Dále napomáhal židovským křesťanům v Jeruzalémě pochopit, že Ježíš Kristus je spasitel všech národů, nikoliv
jenom -----. Na svou druhou cestu si vzal Pavel na pomoc -----, vyšli po pevnině a navštívili církve, které založili na první cestě
v Galatii. Z Troady se plavili do Řecka, kde se k nim připojil evangelista -----, autor evangelia a Skutků. Křesťanské
společenství bylo založeno také ve Filipech, ale Pavel a Silas byli bičováni a uvrženi do -----. Po propuštění cestovali Řeckem.
Pavel kázal v Athénách a potom zůstali osmnáct měsíců v Korintu. Po návratu Pavel pobýval nějaký čas v Sýrii a pak se znovu
vydal už na třetí misijní cestu. Dlouhou dobu zůstal v Efesu, kde kázal Židům a Řekům. Po opětovné návštěvě Korintu se vrátil
přes Řecko a Malou Asii do Jeruzaléma. Byl uvězněn a dva roky tam bez vyslechnutí držen. Pavel se odvolal k císaři a byl
poslán k soudu do -----. Při této plavbě loď zastižena bouří ztroskotala poblíž Malty. Teprve po třech měsících mohli dokončit
cestu. Pavel byl držen v domácím vězení více než dva roky. Jeho život končí popravou v Římě za císaře Nerona kolem roku
67 po Kr.
Pavel přinesl křesťanství do -----, zanechal ve svých listech, které tvoří podstatnou část Nového zákona, neocenitelné poselství
pro budoucí časy a až do konce života byl ve své víře neochvějný.
Nápověda slov: Damašku, Evropy, Ježíšem, Kypr, Lukáš, Říma, římský, Silase, Štěpána, Tarsu, vězení, Židů.
(podle Encyklopedie Bible)
(EJ)
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Řešení z minulého Poutníka:
Správná cesta k hradu byla pod číslem 1. Tajenka ze 14 písmen zněla: BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ.
Řešení sudoku:

