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AHOJ DĚTI!

Věřím, že váš adventní obrázek s mostem je úplně dokončen a září pestrými barvami. Ale nejen to, určitě byl i každý
vybarvený trámek podložen konkrétní snahou něco zlepšit. Po mostě jste prošly adventem až ke Štědrému dni a dnes už
slavíme první svátek vánoční. Znovu prožíváme velkou radost z narození Ježíška a krásné vánoční chvíle. Všude
v domácnostech září ozdobené vánoční stromky a betlémy. Jeden betlém na vás čeká také na dnešním obrázku. Josef, Maria
a malý Ježíšek – tři jedineční lidé - tvoří svatou rodinu. Jsou tři a tvoří jedno. Stejně jako Bůh Otec, Syn a Duch svatý tvoří
jednu nejsvětější trojici. O Vánocích Bůh poslal na zem svého Syna, který byl počat skrze Ducha svatého a přijal tělo z Marie
Panny. Skutečnost, že tři tvoří jedno, nám může symbolizovat trojúhelníček. A vaším úkolem bude najít v obrázku 12 malých
ukrytých trojúhelníčků. Aby to nebylo tak těžké, je v každém trojúhelníčku malá tečka. Takže, přeji úspěšné hledání a hlavně
krásné vánoční svátky.

(Otazníček)
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Nedávno se mi dostala do rukou krátká úvaha Josefa Schultze o odpuštění. V jejím úvodu stojí africké přísloví:
Rána, kterou zasadil přítel, se nehojí.
Tak to prožil asi úplně každý na vlastní kůži. Víme, jak to může bolet a vnitřně zraňovat. Víme, jak to bolí, když rána přijde od
někoho blízkého – v rodině, ve škole, mezi kamarády… Ale existuje cesta, jak z toho. Napadá mě, že právě o Vánocích ji
spousta lidí najde… Najednou otevřou svá srdce, září z nich srdečnost, pozornost a ohleduplnost vůči ostatním, více si všímají
svých bližních, snaží se je potěšit, dát jim najevo svou lásku. Objevili totiž obrovský poklad s velkou silou – odpuštění…
„lidsky vyrostli“, řečeno slovy úvahy:
„Náš lidský růst lze měřit podle toho, nakolik jsme rozvinuli svou schopnost odpouštět. Pokaždé, když v sobě chováme pocit
křivdy, bráníme svému vlastnímu růstu, protože s bolestí a zklamáním myslíme jen na toho, kdo nám ublížil. Odpuštění odlehčí
naše srdce a uvolní naše vnitřní pouta a navíc promění také náš vztah k druhým lidem. Ten, komu jsme odpustili, už nám
nevadí. Můžeme být smířeni s jeho existencí, můžeme ho třeba i ignorovat, ale můžeme také udělat první krok a vyjít mu vstříc.
Má naděje na dobrý život je úměrná mé schopnosti odpouštět.“
O Vánocích nám dává sílu, radost a pokoj narozený Mesiáš. Malé děťátko v jeslích v nuzném chlévě, na které čekala mnohá
pokolení. Událost tak zásadní, tak velký Boží dar nám hříšným lidem. Možná ve světle této jedinečné chvíle tají ledy kolem
lidských srdcí.
Náš život bude právě tak bohatý a dobrý, jak budeme usilovat o to – „dělat první kroky a vycházet vstříc“ – nejen o Vánocích,
ale každý den…

(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Adventní výzva z textu: OTEVŘTE BRÁNY VYKUPITELI.

