S3
PŘÍBĚH PRAVÍ

la voda. Když měli hlad, padala z nebe mana,

Izraelci přešli moře a cítí se najednou mnohem což bylo cosi bílého, co chutnalo podobně jako
svobodnější. Směřují do země na druhé straně medové koláče. Jindy se zase utábořili na místě,

pouště. Dostali ji od Boha slíbenou už mnohem kde voda sice byla, ale tak odporná a hořká, že
dříve, za časů praotce Abrahama. Ale ještě po- nebyla ani trochu k pití. Hospodin v tu chvíli Mojřád nevědí, že jejich putování bude trvat dlou- žíšovi ukázal na dřevo, ten ho do vody hodil a
hých 40 let. Bude to náročná cesta.

rázem byla krásně čistá. Těmi všemi zázraky se

Na poušti není dostatek vody ani potravy. Hospodin o svůj lid staral.
Židé pocity hladu a žízně zahání vzpomínkami
na egyptské kotle, ve kterých se v jejich vzpo- Co nám z toho zůstalo…
mínkách vršilo maso. Remcají, reptají, stěžují si.

Už jste někdy jedli manu? Asi ne. Ale často

Jednoduše si nenechali ujít jedinou příležitost, se říká, že něco chutná jako nebeská mana.

jak Mojžíšovi za osvobození projevit nevděk.

Když je někdo hodně vysílený a konečně dosta-

Bůh s nimi však má mimořádnou trpěli- ne něco k jídlu, může se říct: je to pro něj jako
vost. Když žíznili, učinil zázrak a ze skály vytrysk- mana z nebes.

ROZHOVOR S DĚTMI

AKTIVITA PRO DĚTI
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S3
PÁN S NÁMI
Na obrázku, který je umístěn vpravo, vidíte himalájský kaktus, který vykvetl po čtyřech stech
letech sucha a chladu.
Prohlédněte si ho a zkuste přitom popřemýšlet, jak můžete “vykvést” vy, když překonáte
své aktuální nesnáze.

MODLITBA
Otče náš, chléb vezdejší dej nám dnes. Jako Izraelcům, když byli na poušti a sbírali manu i
jako rostlině stovky let číhající na svou chvíli. O to se učím každý den ráno prosit. A také o
sílu pro dnešní den. Učím se, že musím vyjít ven a nadechnout se čerstvého vzduchu. Podívat se nahoru, prosit, očekávat, děkovat, věřit. Učím se, že to jinak nejde. Protože pořád

balancuji nad propastí zhroucení. Bojím se pádu na dno. Pane Bože, drž mě, dopřej mi vytrvalosti kaktusu. Celý dnešní den až do večera. I zítra přijdu zas. Děkuji, že můžu.

CHALLENGE
My se o jídlo a pití většinou obávat nemusíme, vše už máme zajištěné. Mezi námi
jsou ale i tací, kteří toto říci nemohou. A nyní je naším úkolem, abychom se starali
my. Z jídla, které máte s sebou, vytvořte alespoň jeden svačinový balíček a ten v
průběhu dnešního dne předejte jakémukoliv člověku bez domova, na kterého narazíte.

Možná se vám nepodaří najít člověka bez domova hned poblíž.
Tento úkol můžete splnit až později. Jaká byla reakce, když jste jídlo předali?
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