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MODLITBA
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Dìkuji ti, Boe, e mì miluje
a e jsi poslal svého jediného Syna,
aby mì vysvobodil z mých høíchù.
Pøijímám tì za svého Spasitele.
Celý zbytek svého ivota chci
stát na tvé stranì a ne proti tobì.
Prosím tì, učiò ze mì takového človìka,
jakého si pøeje, abych byl.
Amen.
Marcela ímová
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EXODUS

A je tu poslední část naeho vyprávìní o putování Izraelcù z egyptského
otroctví. Po čtyøiceti letech konečnì dorazí do cíle. Ovem i tentokrát se
jim listy se záznamem o jejich cestì jaksi pomíchaly. Dokáete pøeházené
odstavce správnì seøadit? Tajenku si ovìøte na str. 14.
11. Pád Jericha, vstup do zaslíbené zemì
Jericho bylo dobøe opevnìné mìsto s vysokými hradbami, pøipravené
na útok Izraelcù. Hospodin vak naøídil, co mají Izraelci udìlat. est dní
obcházeli hradby mìsta  kadý den jedenkrát. První nesli knìí schránu
úmluvy a pøed nimi sedm knìí troubilo na polnice. Ostatní li mlčky za
nimi. Sedmého dne obeli mìsto sedmkrát, pøi posledním kole dal Jozue
pokyn a Izraelci strhli válečný pokøik. V tu chvíli se zhroutily hradby Jericha
a Izraelci získali mìsto bez boje. Pobili vechny obyvatele kromì Rachab a
její rodiny. Zlato, støíbro a mìď, které nali, dali na Hospodinùv poklad. Ve
ostatní spálili. (Í)
Ve vìku 120 let Mojí zemøel. Jetì pøedtím vystoupil na horu Nebó,
odkud mu Hospodin ukázal celou zaslíbenou zem. Ani on tam vak nesmìl
vstoupit. Do zaslíbené zemì mohli pøijít z tìch Izraelcù, co vyli z Egypta,
jen Káleb a Jozue. Protoe u vak uplynulo čtyøicet let a kromì tìchto dvou
muù a Mojíe ji vichni zemøeli, byli teď jejich potomci pøipraveni vstoupit konečnì do zemì zaslíbené. Vedl je Jozue, který byl naplnìn duchem
moudrosti, protoe na nìj Mojí vloil své ruce. (K)
Na památku této události vyzvedli ze dna Jordánu dvanáct kamenù, jako
je dvanáct izraelských kmenù, a na bøehu z nich postavili památník, kterému se podle toho místa øíká Gilgálský. Jozue øekl Izraelcùm: A se vás vai
synové budou ptát, co tyto kameny znamenají, vypravujte jim, jak jste pøeli
dnes øeku Jordán suchou nohou. Hospodin tak ukázal svou moc nejen nám,
ale i vem národùm této zemì. (C)
Jozue vyslal tajnì dva zvìdy do Jericha, mìsta na druhém bøehu Jordánu. Tam se ukryli v domì nevìstky Rachab, kde pøespali. Král Jericha se o
nich dozvìdìl a pøikázal Rachab, aby je vydala, protoe jsou to nebezpeční
pióni. (N)

ANEB PØEHÁZENÉ LISTY BIBLE
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Po Mojíovì smrti øekl Hospodin Jozuovi: Nyní pøejdìte Jordán a vejdìte do zemì, kterou jsem vám dal. Veď tento lid. Musí být rozhodný a
udatný a dodrovat zákon, který vám ode mne pøedal Mojí. Já budu s tebou, jako jsem byl s ním. Jozue tedy vyzval vechny, aby se pøipravili. (O)
Tìm zvìdùm pak øekla: Slyeli jsme hodnì o vaem národu a vaem
Bohu. Jak vás vyvedl z Egypta, jak jste pøeli moøe a o dalích zázracích.
Vichni se vás tu hroznì bojí. Vím, e Hospodin dal tuto zemi vám. Slibte
mi, e za to, e jsem vám teď pomohla, uetøíte mùj ivot i ivoty mých
rodičù a vech sourozencù, a dobudete toto mìsto. Zvìdové jí to slíbili a
Rachab je pak spustila po provaze dolù z hradeb, protoe brány mìsta byly
zavøené. (Č)
Jozue pøivedl vechen lid k Jordánu a pøipravili se na jeho pøechod. Hospodin opìt učinil jeden ze zázrakù, aby Izraelcùm i vem místním národùm
ukázal, e tuto zemi dal Izraelcùm. Napøed vstoupili do øeky knìí nesoucí
schránu úmluvy. Jakmile vstoupili do øeky, voda se rozestoupila stejnì, jako
pøed lety Rákosové moøe. Vichni Izraelci pøeli Jordán, v té dobì rozvodnìný, suchou nohou. (Ì)
Rachab vak ty dva mue ukryla na støee svého domu a králi vzkázala,
e jetì pøed setmìním z jejího domu odeli. Rychle je pronásledujte, a je
dostihnete, øekla královým vojákùm. (E)
Rachab jim jetì poradila, kudy se mají vrátit a jak se vyhnout pronásledovatelùm. Pak se domluvili, e a Izraelci zaútočí na mìsto, povìsí Rachab
z okna červenou òùru, po které je spustila dolù, jako znamení, aby její dùm
poznali. Vichni její pøíbuzní musí být v domì, jinak nemohou být uetøeni.
Zvìdové se pak vrátili a vyprávìli Jozuovi, jak se jich vichni bojí, take jistì
Jericho dobudou. Hospodin nám dal toto mìsto do rukou, øekli. (N)
Tak konečnì, po čtyøiceti letech putování poutí, vstoupili Izraelci do
zaslíbené zemì. Protoe byl Hospodin s nimi, postupnì zemi dobyli a pøemohli zdejí národy. Potom si dvanáct izraelských kmenù rozdìlilo zemi tak,
jak Hospodin určil. (L)
Jana Krajčiøíková
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OSOBNOST MÌSÍCE

Joachim BARRANDE (* 11. 8. 1799 Saugnes ve Francii, + 5. 10. 1883
Frohsdorf u Vídnì) - zakladatel české geologie

Pùvodní vlastí J. Barranda byla Francie. Zde vystudoval silniční a mostní
stavitelství, ale vìnoval se pøevánì pøírodním vìdám, povzbuzen pøednákami
slavného zoologa a paleontologa Cuviera. Mìl jistì výbornou povìst, nebo byl
doporučen a také pøijat za vychovatele
vnuka francouzského krále Karla X. Červencová revoluce 1830 vak královskou
rodinu a s ní i Barranda poslala do exilu,
a tak se s ním u v roce 1831 setkáváme v Praze. Tady se po dvou
letech sluby u bývalého dvora vrací k pùvodnímu povolání. Pøi vymìøování dráhy z Lán do Radnic narazí Barrande na četné zkamenìliny a
smysl jeho dalího ivota je nezvratnì určen.
Výsledky pilné a systematické práce shrnul Barrande v monumentálním díle, které ve 22 svazcích vycházelo zároveò v Praze a v Paøíi.
Tento jedinečný spis otvírá české pøírodovìdì dveøe do svìta. Skutečnì české, nebo Čechy se stávají Barrandovou druhou vlastí. Naučí se
česky, mnoho zkamenìlin označuje ryze českými názvy (napø. Vlasta),
celé své sbírky včetnì obrovské knihovny odkazuje Národnímu muzeu.
Po dlouhém a plodném ivotì umírá náhle pøi cestì do Rakouska, kde
je pohøben - mimo hranice obou svých vlastí. Praáci jistì vìdí, e je
po nìm pojmenována jedna čtvr naeho hlavního mìsta.
Mayer J.: Joachim Barrande: Osobnosti montánních vìd v naich
zemích, Pøíbram 1986

S

BIBLICKÁ JMÉNA
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Sáraj (Gn 12,5; jinak 11.  23. kapitola Genesis)  manelka Abrama (Abrahama), která stejnì
jako její mu, poté, co uzavøel smlouvu s Hospodinem, dostala nové jméno  Sára (Knìna) a stala
se matkou pronárodù (Gn 17,15).
Samson (Sd 13.  16. kapitola)  Boí zasvìcenec, který vysvobozoval Izraelce od Pelitejcù.
Jeho veliká síla byla ukryta v jeho vlasech. Toto
tajemství z nìj vak nakonec vymámila ena Delíla, která mu vlasy ostøíhala a tím jej síly zbavila.
Samuel (1. a 2. Samuelova)  prorok, knìz
a soudce, od dìtství dle slibu jeho matky zasvìcený Hospodinu, pomazal
první izraelské krále  Saula a Davida.
Saul (1 S od 9. kapitoly)  první izraelský král, ovem brzy začal spoléhat
víc na své schopnosti ne na Hospodina a tím ztratil jeho pøízeò. árlil na
Davida, kterého se chtìl zbavit.
Jméno Saul ovem také pùvodnì nosil apotol Pavel (Sk 9,1-31).
Sancheríb (1 Kr 10. kapitola)  asyrský král; Sidkijá (2 Kr 25. kapitola)
 judský král.
Sofonjá (biblická kniha)  prorok.
Salome (Mk 15,40; 16,1-8)  jedna z en, které doprovázely Jeíe a
staraly se o nìj. Byla pøítomna i jeho ukøiování a po jeho smrti se vydala
s dalími ke hrobu, aby pomazaly jeho tìlo. Salome (i kdy její jméno není
v Bibli pøímo uvedeno) se také jmenovala dcera Herodiady, která na radu
matky za svùj tanec poadovala po králi Herodovi smrt Jana Køtitele (Mt
14,6-12; Mk 6,22-29).
Simeon (L 2,25-32)  zboný mu, jemu bylo pøedpovìzeno, e nezemøe, dokud nespatøí Mesiáe. Splnilo se mu to, kdy vidìl malého Jeíe,
jeho rodiče pøinesli do chrámu k obøízce.
Safira (Sk 5,1-11)  spolu se svým muem Ananiáem chtìli oklamat
Hospodina, kdy zamlčeli část penìz utrených za prodané pole.
Silas (Sk 15,40)  Pavlùv spolupracovník, který jej provázel na druhé
misijní cestì.
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MIMOZEMANÉ V ABSTVÍ 2.

2. Jak to začalo
Pøedevím dovolte, paní redaktorko a slečno človìčice, abych se pøedstavil. Jsem král Krekrekreeex, toti
promiòte, jenom Krex. Kdy toti
vyslovím své jméno, začne se mi po
kadé stranì hlavy nadouvat takový
mìchýøek a musím poøád dál øíkat krerere a rekeke, i kdybych nechtìl.
Jsem prostì král Krex I. a tohle vecko, na co se díváte z bílého køesílka
vedle mého človìka, je mé království neboli abství, protoe jsem ába,
pøesnìji abák. Pocházím z čeledi skokanù zelených, ale není to tak jednoduché. Vidíte, jaké mám na høbítku dva hezké hnìdé prouky a mezi nimi
jeden dokonce zlatý. A co øíkáte tìm roztomilým černým skvrnkám na mých
bocích?
Jako král bych mìl nosit na hlavì korunu, časem si jistì nìjakou opatøím.
Zrovna jako mùj človìk. Ten taky nìkdy chodí po dvoøe, drí se za hlavu a
vykøikuje: Co já bych jenom napsal, aby mi to nìkde otiskli a zaplatili. Vdy
u nemám ani korunu!
Jistì u nìjakou korunu dostal, protoe k obìdu mìl kuøe a teď vám
nabízí, e uvaøí kávu. Abyste vìdìla, paní redaktorko a slečno človìčice, on
si toti ten mùj človìk nìkdy počíná jako malé splaené abátko, které si
s ničím neví rady. Pozoruji to od samého začátku.
Narodil jsem se nedaleko, tam, jak je nad zahradou podmáčená louka.
Jezdily pøes ni traktory, které rámusí a čmoudí, a velkými koly vyryly v louce hlubokou brázdu, kam se stáhla voda. Do té vodní kaòky nakladla má
maminka vajíčka, počítám, e jich musely být strrrané tisíce, takový jich
byl shluk. Ale začátkem horkého léta, to jsme byli jetì pulci, začala voda
vysychat. Já jako budoucí král jsem se vylíhl jako první a jako prvnímu mi
narostly noičky, nejdøív zadní, potom i pøední. Shodil jsem pulčí ocásek a
vylezl do trávy jako hotová ába a hned jsem ulovil první mici.
Jak dopadli mí bratøi a sestry, o tom nic nevím, protoe jakmile my áby
vstoupíme do ivota, u se nebratøíme a nesestøíme. Právì tehdy koupil mùj
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človìk tuhle chalupu. Pan starosta ho varoval:
Rozmyslete si to, pane spisovateli, mistøe, vdy je to málem zøícenina
na zbourání. Víte, co vás na ní čeká práce?
To nevadí, odpovìdìl mùj človìk celý nadený, tady se mi bude dobøe
psát, líp ne ve mìstì. A kdy nebudu psát, pùjdu na ryby, protoe jsem
taky rybáø a dole pod chalupou teče pìkná øeka Lounice.
Na práci si najal mùj človìk dva staré zedníky ze vsi, ale místo co by jim
míchal maltu, vzal pruty a el k øece. Nìjaký úlovek skutečnì ve vezírku
pøinesl.
Nechcete ryby? nabízel zedníkùm. Ulovil jsem jich tolik, e je nespotøebuju.
Ale pane spisovateli, mistøe, usmívali se zedníci, vdy to jsou plotičky
a ty jsou co? Ty jsou samá kost, kdo by se s tím obíral. Takhle kapøíka kdybyste pøines. Nebo tičku.
Náhodou plotička je hezká ryba, podívejte, jaké má červené ploutvičky,
namítal mùj človìk a najednou dostal nápad. To u se asi stává, e spisovatel dostane nápad a není s ním øeč o ničem jiném ne o tom nápadu. Ale já
u vím co. Vyhloubím si rybníček. Budu do nìj nosit ryby a ty se nebudou
smìt chytat, budou jen na dívání a na krásu.
Kde do toho svého rybníčku vezmete vodu, pane spisovateli, mistøe?
starali se zedníci.
To u jsem byl hezké ábì, brouzdal jsem se trávou, lapal rùzné poletuky i polezuky, rostl jsem a moudøel. ába zmoudøí velmi záhy, paní
redaktorko a slečno človìčice, ne jako mùj človìk, ten snad nezmoudøí nikdy. Pøedstavte si, e začal hledat v nejhoøejím cípu zahrady, kde je sucho.
Chodil s očima do zemì a brumlal: Tady musí být voda...
Já jsem se mezitím dobrouzdal loukou a k nejdolejímu rohu zahrady,
kde roste osamocená vrba. K tomu místu doel mùj človìk a docela naposled. Poøád koukal do trávy a bručel to svoje: Tady musí být voda...
Kde jinde by mìla být voda, ty trrrdlo, ne u vrrrby! nedalo mi to,
abych ho nepoučil.
Je tady ába, zvedl hlavu a zavolal na zedníky. ába je ivočich vodní
skoro jako ryba. Tady musí být voda!
Uvidíme, pane spisovateli, mistøe, øekl jeden zedník. Kapesním noem
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uøízl z vrby rozvìtvený prut, takovou rozsoku. Uchopil vrbovou vidličku do
dlanì za konce a pičku sklonil dolù. Vidličku to otočilo vzhùru. Zedník povídal:
Vdy jsem to hnedka povídal, pane spisovateli, mistøe, e je tady co? e
je tady voda. Koukejte, jak prosakuje a máčí mi podráky...
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)

Obrázek nakreslila
Petra Pochová z Kolína
(7 let)

Sluníčko
Sluníčko, dovol mi
podívat se na tebe,
bez vrásek na čele,
spatøit tvé paprsky,
je do tmy svìtlo vnesou
a v teplo zimu zmìní.
Nech my lidé záøíme
jako sluníčka,
do temných zákoutí naich
srdcí pøináíme høejivý
dotyk nìhy, chladná místa
činíme prohøátými a plody
lásky nesoucími.
Ludmila Justová

O NEPOSLUNÉ IRAFÌ
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V jedné zoologické zahradì ila irafí rodinka  táta, máma a malá irafka, které øíkali
Adélka. A ta byla tuze neposluná.
Jednou jí tøeba irafí tatínek povídá: Adélko, nebuď dlouho na sluníčku, dostane úpal.
A irafka dìlala, e neslyí a jetì si schválnì
sundala klobouček, a tak nemìla nic na hlavì.
Sluníčko pálilo a to se ví, e irafku večer bolela
hlava a maminka jí musela dát studený obklad
na čelo.
V zimì zase napadlo mnoho snìhu. irafka
ho chtìla ochutnat. Jakoupak má asi chu,
sladkou jako čokoláda, nebo slanou jako brambùrky? øíkala si pro sebe. Kdy pak jednou rodiče umývali po nedìlním obìdì nádobí, la si Adélka troku snìhu nabrat
a up s ním do pusy. To bylo zklamání! Vùbec jí nechutnal a navíc hroznì
studil! Odpoledne u Adélka nemohla skoro mluvit, krábalo ji v krku a začala pokalávat. Večer jí maminka namìøila zvýenou teplotu. Nelízala jsi
sníh? zeptala se a pokárala ji.
Ráno si Adélku prohlédla paní doktorka a øekla, e má angínu. Pøedepsala irafce kapky, kloktadlo a pøikázala dávat na krk zábal. Umíte si pøedstavit, co dá práce omotat celou tu plochu od hlavy k hrudníku mokrým
kapesníkem, igelitem a na to jetì suchým átkem?
Vichni byli velice mrzutí, protoe Adélku nebavilo stát a dret, ne jí
rodiče krk zabalili, a tak u toho vemonì zlobila. Tatínek se rozčiloval a
maminka je oba musela utìovat. A to u vùbec nechtìla Adélka kloktat!
No co vám budu vyprávìt, pro vechny byla velká úleva, kdy Adélku
pøestalo bolet v krku. Sama si dost vytrpìla, a proto slíbila, e u nikdy
nebude lízat sníh, nebude chodit v létì bez kloboučku a umínila si, e bude
poslouchat rodiče. Protoe rodiče mají vdycky a ve vem pravdu!
Jana výcarová
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POZNÁVÁME JEÍE 1.

Milé dìti, od tohoto čísla Cesty se na
jejích stránkách budete setkávat s novým seriálem, pøipravovaným za pomoci
BIBLE v hádankách a odpovìdích.
Pøi hledání odpovìdí si budete moci
ovìøit, jak dobøe znáte Bibli. Určitì to
pro vás nebude tìké, navíc vám jetì
vdy nabídneme nápovìdu. Správné odpovìdi si mùete ovìøit na str.
14. Pøeji vám, aby vám seriál pomohl víc poznat a milovat Pána Jeíe.
Část první
1. Kde se narodil Jeí?
2. Kým byl otec malého Jeíe?
3. Jak se jmenoval otec Jeíe?
4. Jak se jmenovala maminka Jeíe?
5. Kam poloili Jeíe, kdy se narodil?
Nápovìda: Josef, tesaø, Marie, Betlém, jesličky
Marcela ímová
Putování víry s Abrahamem
Rádi bychom vás upozornili na knihu s tímto názvem, kterou nedávno
nae církev vydala. Obsahuje est biblických dramatizací: Putování s Abrahamem, Jákobùv vánoční sen, Mojí, Vyjde hvìzda z Jákoba aneb Proroctví Bileámovo a jeho naplnìní, Vánoční dramatizace o Rachab, Rút a dívce
Marii aneb O tøech enách z rodokmenu Jeíe Krista, O dvou králích Saulovi a Davidovi. Autorem vech dramatizací, jako i vìtiny z mnoha písní,
je bratr patriarcha ThDr. Tomá Butta. Kniha obsahuje nejen scénáøe, ale
i kompletní zpìvník a dokonce i CD s nahrávkou vech písní. Stane se tak
jistì velmi cennou pomùckou pro vechny, kdo v církvi rádi pracují s dìtmi.
Knihu včetnì CD si mùete v prodejnì Blahoslav v Praze (Wuchterlova 5,
166 26 Praha 6) zakoupit za pouhých 150 Kč.

MYKA

Skákal pejsek po trávì,
stoupl pøitom na hrábì.
Dostal ránu do hlavy,
o zdraví má obavy.
Kočička, ta mlsná byla,
tak si myku ulovila.
V pasti u má pacičku,
mìla koukat po mlíčku.
Smála se jim myka malá,
za bøíko se popadala.
A e mìla v kapse díru,
ztratila tam kousek sýru.
Tak ta myka malá,
do pláče se dala.
Nikomu se nemá smáti,
vechno patné se ti vrátí!
Mirka áková
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UČÍTE SE ANGLICKY?

V tomto čísle se s naím cizojazyčným seriálkem rozloučíme  ani se tomu nechce
vìøit, e u vychází dva roky. Take zde je pøeklad posledního textu:

20. Nai pøátelé z Nìmecka
Jeden týden v červenci jsme strávili s naimi pøáteli, manelským párem
z Nìmecka. Moji rodiče se s nimi seznámili pøed nìkolika lety, kdy organizovali tábory pro mláde z naí zemì a z Nìmecka. Nyní nás navtívili
se svým synem Andreasem. Je ve stejném vìku jako mùj bratr, take jsme
byli dobrá parta. li jsme do ZOO, do muzea mìstské dopravy a navtívili
mnoho dalích míst. Je skvìlé, e ačkoliv neumíme mluvit nìmecky a Andreas neumí česky, snadno jsme si navzájem rozumìli a zaili spolu spoustu
zábavy.

Øeení ze strany 4-5: Konečnì cíl.
Øeení ze strany 12:
1. v Betlémì, 2. tesaø, 3. Josef, 4. Marie, 5. do jesliček

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Tajenka osmismìrky vám prozradí, ke které
biblické knize se vztahuje obrázek. Øeení nám
mùete posílat a do poloviny øíjna.

Aman
Asverus
brána
hostina
král
Mardocheus
odhalení
plány
pocta
pùst
spiknutí
trùn
úcta
vina
víra
záchrana
zrada
idé
Blahopøejeme výhercùm soutìe z kvìtna (tajenka: Vichni rozumìli), kterým posíláme
knihu:
Vláďa Čermák z Prahy 10
Pavel Vokál z Mladé Boleslavi
Dominik Ochocký z Kojetína
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SKONČIL DEN A PØIJDE NOC

2. Jeden bdí a nese sám,
co nás trápí, ve.
Ve dne v noci dává nám
pomoc v samotì.
3. Kriste, svìtlo ivota,
vysly prosbu mou:
dej mi tvoje dobrota
teď noc pokojnou!
4. Kdy tvá vìrnost zùstává,
smím být svoboden
od báznì: noc laskavá
pøejde v dobrý den!

