TOMÍK
Milí kamarádi,
jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy... znáte taky tu písničku? Já si ji pořád
zpívám. Už nám na zahrádce vykvetly první sněženky. Jen tomu sluníčku se nějak
nechce vylézt z peřinek, donedávna je div neroztrhalo a hebké peří bylo po celé
zemi, teď sníh roztál a spíš jen pořád prší a prší. Tatínek mi říká, že je to
dobré pro naši zahrádku, ale já tomu stejně tak moc nevěřím. Všeho moc škodí.
Ale je teprve březen, co bychom chtěli. Březen za kamna vlezem, duben ... to
už snad budem venku moct běhat a budou taky Velikonoce – to budem běhat za
holkama pro vajíčka. Koncem února byla Popeleční středa, měl jsem zrovna velkou
chuť na čokoládu, ale maminka mi řekla, že dneska nemůžu, prý je to proto,
abychom se trénovali a byli silnější. Šelmy v zoologické zahradě taky jeden den
v týdnu vůbec nedostávají najíst, taky vlastně mají takový půst. Maminka mi
ještě povídala, že nejdůležitější na postu je, abychom si něco odepřeli a třeba
ušetřené penízky dali někam na dobrou věc. Anebo čas, který bychom jindy
strávili u televize nebo u počítače, věnujeme nějakému kamarádovi, který to
potřebuje. Třeba za ním zajdeme na návštěvu. Podle maminky to má být čas,
kterým děláme radost druhým a tím se raduje i Bůh.
Myslím si, že už víme o svatých hodně moc, a tak si od tohoto čísla budeme
něco vyprávět o různých zajímavých známých i méně známých místech, na která
se třeba někdy taky podíváte. Prvním z nich bude město Jeruzalém, znáte ho?
Nevím, jestli tam z vás už někdo byl, já taky ne. Je totiž hrozně moc daleko,
ale určitě stojí za to se o něm něco dozvědět nového. Je to město, ve kterém
se stalo všechno to, o čem budeme moct slyšet o Velikonocích.
Mějte se teda moc a moc krásně a užijte si parádně Velikonoce!
Váš Tomík

JERUZALÉM
Jeruzalém je hlavním městem státu Izrael, který vznikl, světe div se, až v roce 1948 a jeho
prvním prezidentem dokonce mohl být sám Albert Einstein, protože byl židovského původu,
nakonec to ale odmítl a prezidentem se stal někdo jiný. V době, kdy žil Pán Ježíš, však Jeruzalém
patřil pod nadvládu Římanů. Podle některých jazykotepců název Jeruzalém nese význam jako
„město pokoje“, jiní zase praví, že svůj název získal od národa Jebusejců, kteří na tomto místě
žili. Kdo ví, jak je tomu doopravdy. Nicméně,
především je to město Davidovo, ve kterém část
svého života prožil Pán Ježíš, a právě proto si o něm
povídáme. Jeruzalém jako město existuje už téměř
čtyři tisíce let - to je doba, že? A před třemi tisíci
lety se Jeruzalém stal městem izraelského národa,
kterému v té době vládl silný král David. Jak se
vypráví, byla do Jeruzaléma přenesena archa
úmluvy, kde prý byly uloženy desky Desatera, které
dostal Mojžíš od Hospodina na hoře Sinaj, a také
kousek many - to je pokrm, který dostali Izraelité
od Boha při putování pouští, když už měli moc velký hlad. Král David měl syna a ten se
jmenoval Šalamoun. Byl to velice moudrý panovník a za své vlády nechal vystavět jeruzalémský
chrám. Ten byl ale zničen, když bylo město dobyto babylonským králem Nabukadnezarem II.
Necelých sto let před tím, než se narodil Pán Ježíš, byl Jeruzalém dobyt Římany a izraelský stát
se stal římskou provincií. Židovskému národu během dob bylo několikrát zapovězeno vstupovat
do jejich města, vždy se ale dokázali postavit proti a v dnešní době tvoří největší část
jeruzalémských obyvatel. V 7. století našeho letopočtu do Jeruzaléma vtrhli muslimové a jejich
potomci tam bydlí dodnes. Proti muslimům a Židům v Jeruzalémě zaútočili na začátku minulého
tisíciletí křižáčtí vojáci. Jeruzalémské zdi byly během staletí svědkem spousty zlých ale i
krásných okamžiků: jedním z nich byl život Pána Ježíše a jeho zmrtvýchvstání. Tak o
Velikonocích pěkně poslouchejte, ať víte, co se všechno ve městě Jeruzalém událo za věci!
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A teď, uhodli jste, s kým jsem měl v minulém čísle rozhovor?
Ne? Tak to nebudete mít tak úplně jednoduché: přijdete na to v následujícím rébusu?

Pod křížem stála Panna Maria, apoštol Jan a Marie Magdaléna.
Měšec plný peněz získal Jidáš od velekněží za to, že zradil Pána Ježíše.
INRI, Ježíš Nazaretský, král židovský. Tento nápis visel na kříži.
Cesta v Jerzalémě, po které nesl Ježíš svůj kříž, se nazývá Via Dolorosa.
Hora, na které byl ukřižován Pán Ježíš, se jmenuje Golgota.
A když Ježíš zemřel, zatmělo se a tma byla až do tří hodin.
Letnice, při kterých byl na učedníky seslán svatý Duch, byly 50 dnů po Velikonocích.

