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MODLITBA

Pane Boe,
dìkuji ti za sníh.
My dìti ho milujeme,
i kdy dospìlí si na nìj často stìují.
Zvlá já jsem vdìčná za kadou snìhovou nadílku,
protoe bydlím ve mìstì, kde se sníh moc dlouho neudrí.
Kdyby to ale lo, aby snìilo jenom na trávu,
kde stavíme snìhuláky a sáòkujeme,
a ne na silnice, kde kvùli snìhu bourají auta,
tak to bych ti byla, Pane Boe, vdìčná.
Dìkuji!
Amen
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SOUDCOVÉ IZRAELE

4. Abímelekovo kralování
Jako vždycky, i po smrti Gedoónově se Izraelci opět začali klanět baalům
a zapomínali na Hospodina. V tomto díle našeho vyprávění o soudcích Izraele si
však budeme povídat o muži, kterého soudcem nazvat nemůžeme.
Možná si vzpomenete, že na konci předchozího příběhu Gedeón odmítl
stát se králem Izraelců, protože nad nimi vládne Hospodin. To samé
se však již nedá říci o jeho synu Abímelekovi. Sotva otec zemřel,
začal přesvědčovat šekemské občany, aby si jej určili za krále. Ti
souhlasili. Abímelek však brzy ukázal svou pravou tvář – nechal zabít
všech sedmdesát svých bratrů. Jediný, kdo se zachránil, byl nejmladší
Gedeónův syn Jótam, který se Abímelekovými zabijáky ukryl.
Když šekemští občané vyhlásili Abímeleka králem, Jótam k nim
promluvil z hory Gerizímu. Řekl jim toto podobenství:
„Sešly se spolu stromy, aby si mezi sebou zvolily krále. Nejprve
vyzvaly olivu. Ta však odpověděla, že se nechce vzdát své tučnosti.
Potom se stromy obrátily na fíkovník. Ten se však nechtěl vzdát své
sladkosti. Poté stromy oslovily vinnou révu, ani ta se však nechtěla stát
králem – nechtěla se vzdát svého moštu. Nakonec to byl trnitý keř, kdo
se uvolil vládnout ostatním stromům. Řekl jim: ,Pokud mne opravdu
chcete za krále, pojďte se schoulit do mého stínu! Jestliže však ne,
vyšlehne z trnitého koře oheň a všechny vás spálí!‘“
Jótam se lidí zeptal: „Jednali jste opravdu věrně, když jste si nad
sebou ustavili Abímeleka za krále? Zachovali jste se spravedlivě ke
Gedeónově rodině? Pokud se domníváte, že ano, pak se z Abímeleka
radujte a on se bude radovat z vás. Pokud však ne, oheň pohltí vás
i Abímeleka.“
Potom Jótam před svým bratrem uprchl.
Abímelek kraloval tři roky. Po této době se splnilo, co řekl Jótam.
Šekemští, kteří nejprve Abímeleka podporovali, se postavili proti
němu. Už mu nechtěli dál sloužit a poslouchali ty, kteří je vyzývali
ke svržení krále. Když se to Abímelek dozvěděl, vytáhl proti nim
s vojskem. Tvrdě vzpouru potlačil a všechny šekemské pobil. Vypálil
i věže, do kterých se ukryli uprchlíci. Jedna žena mu však z věže hodila
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na hlavu mlýnský kámen. Z obavy, aby se o něm neříkalo, že jej zabila
žena, poručil Abímelek svému zbrojnoši, aby jej probodl mečem.
Tak se splnilo Jótamovo zlořečení. Šekemští byli potrestáni za svou
nevěrnost Bohu a Abímelek za vraždu svých bratrů.
Po Abímelekovi povstal k vysvobozování Izraele soudce Tóla a po něm
Jaír Gileádský. Ovšem po jeho smrti Izraelci opět podlehli pokušení
cizích bohů. Hospodin se proto rozhněval a vydal je do rukou Pelištejcům
a Amónovcům. Pomohl jim Jftách – o tom však zase až příště.
Jana Krajčiøíková
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POZNÁVÁME JEÍE 6. - 7.

Po mení odmlce v minulém čísle vám pøináíme dalí pokračování otázek
vztahujících se k Jeíi Kristu. Správné odpovìdi najdete na str. 12.
Část está
1. Co øekl Jeí bohatému mladíkovi, kdy se ho ptal, co má udìlat,
aby byl spasen?
2. Z čeho učil Jeí zástupy lidí, aby jej vichni dobøe slyeli a vidìli?
3. Co udìlal Zacheus, kdy chtìl vidìt Jeíe?
4. Co udìlal Zacheus, kdy se u nìj Jeí zastavil?
5. Co udìlala ena u studny, kdy se potkala s Jeíem a z rozhovoru
poznala, e je Mesiá?
(Nápovìda: pozvat domù, rozdat majetek, strom, loď, oznámit lidem
z vesnice)
Část sedmá
1. Kdo nechal postavit chrám v Jeruzalémì, v nìm Jeí rozmlouval
s knìími?
2. Kde il Zacheus?
3. Jaký zázrak vykonal Jeí v Káni Galilejské?
4. Co øekl Jeí Petrovi, kdy procházel kolem Galilejského moøe?
5. Kdo uvìøil, a kdy uvidìl Jeíe, e byl vzkøíen?
(Nápovìda: Tomá, Jericho, voda a víno, rybáø lidí, král alomoun)
Marcela ímová

Z

BIBLICKÁ JMÉNA

7

V tomto čísle se s naím malým pøehledem biblických jmen rozloučíme
písmenkem Z.
Zilpa (Gn 30,9-13)  otrokynì Jákobovy manelky Leji. Mìl s ní syny
Gáda a Aera.
Zabulón (Gn 35,23)  dalí z Jákobových synù. Jeho matkou byla Lea.
Zimrí (1 Kr 16,15-20)  izraelský král. Vlády se zmocnil násilím, ale
dlouho si ji neudrel  pouhých sedm dní. Kdy zjistil, e na nìj táhnou
s vojskem, zapálil nad sebou královský dùm.
Zekarjá (2 Kr 15,8-10)  dalí nehodný izraelský král. Vládl pùl roku,
poté byl zavradìn.
Zacharjá (biblická kniha)  prorok, který pùsobil mezi Izraelci po
jejich návratu z babylonského zajetí, kdy se poutìli do obnovy chrámu
v Jeruzalémì.
Jakub a Jan Zebedeovi (napø. Mt 10,2; Mt 20,20-28)  Jeíovi učedníci,
bratøi, kteøí chtìli sedìt v nebeském království po jeho pravici a levici.
Zachariá (L 1. kapitola)  knìz, otec Jana Køtitele. Neuvìøil andìlovi, e
jeho ena Albìta mùe jetì mít dìti, protoe ji byla pokročilého vìku. Za
to onìmìl a do dne, kdy se syn narodil.
Zacheus (L 19,1-10)  snad nejznámìjí
biblická postava se jménem začínajícím
na Z. Byl to vrchní celník v Jerichu, boháč
malé postavy, který aby mohl spatøit Jeíe, vylezl na morui. Kdy jej Jeí spatøil,
øekl mu, e u nìj dnes zùstane hostem, i kdy se
mnozí horili nad tím, e se stýká s høíníky. Zacheus
se velmi zaradoval a zatouil se napravit.
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MIMOZEMANÉ V ABSTVÍ

6. Stavba vrcholí
Paní redaktorka, slečna človìčice, sledovala vyprávìní mého človìka
s tak obdivným pohledem, e si je občas zapomínala poznamenávat do
notýsku a pak to rychle dohánìla.
A jak byl rybníček vyhlouben, okamitì jste do nìj zavedl vodu z roury,
viďte, pane spisovateli, mistøe? dychtila.
Ale kdepak. Stìny takového rybníčku se musejí napøed vytìtovat neboli obloit kolem dokola kamenem, protoe voda ráda hlodá a hlinìné bøehy
by rozhlodala, poučil ji mùj človìk.
Ve skutečnosti ho takhle poučili zedníci a on to po nich pouze opakoval,
jen bez tìch jejich velijakých co a rybníčkù jeden kus. V té dobì jsem
byl schován mezi koøeny té vrby hlavatice nad svým budoucím panstvím
a sledoval jsem vecko, a co jsem nevidìl, to jsem slyel, protoe zedníci
o tom hovoøili.
Vy teď hezky pojedete s námi traktorem, pane spisovateli, mistøe, øekli
mému človìkovi, kdy naplnili valník hlínou, a pomùete nám. Protoe hlína se do zákrutu øeky, kde velká voda vymlela bøeh, vysype sama. Jene pak
musíme zajet za ves, kde se bourá stará sýpka a my z té sýpky pouijeme
co? Pouijeme kámen, mnoho kusù rùzné velikosti, na vytìtování neboli
obloení vaeho rybníčku, jeden kus.
A tak vdycky odvezli hlínu z výkopu a pøivezli kameny rozličného druhu.
Ale poskládali je na sebe tak, aby mezi nimi nebyla mezera, kterou by voda
utíkala, a aby vytvoøily
stìnu koldokola rybníčku,
to zedníci opravdu umìli.
Pouili k tomu pojidlo, to
jest cement, vápno a písek,
pùvodnì určené na opravu
zdi u chalupy. Pøinesli i rouru, aby mìla voda z rybníčku
kudy odtékat.
Tak, pane spisovateli,
mistøe, øekli nakonec, kdy
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se zalíbením obhlíeli společné dílo. Jak vidíte, postavili jsme vám rybníček, jeden kus, na jedné stranì správnì hluboký, aby ryby v zimì nezamrzly,
na druhé stranì správnì mìlký, aby se ryby, které ulovíte a pøesadíte je
sem, mìly co? Aby se mìly kde pást. Protoe ryby se nepasou v hloubce,
nýbr na mìlčinì.
A teď slavnostnì prokopnìte lábek, kterým jsme odvedli vodu, aby
nepøekáela, a vpuste ji do rybníčku, stejnì bude natékat nejmíò týden,
ne začne pøetékat. Poøádnì jste nás, pane spisovateli, mistøe, touhle prací
unavil, take ne se zase pustíme do té vaí zdi u chalupy, musíme si pár dní
co? Musíme si odpočinout...
A jaké vám v rohu rybníčku roste pìkné rákosí, obdivovala teď nae návtìva, paní redaktorka, slečna človìčice. Porostou na nìm také doutníky?
Ovem, øekl mùj človìk a chlubil se, to jsem mìl na mysli, kdy jsem
sem rákosí pøesazoval. Jenom musíme upozornit mimozemany, a tady
pøistanou, e tyhle doutníky se nekouøí, jsou jenom na koukání. Upozorníte
je na to, ano?
Vrrrdloue! musel jsem se ozvat, protoe teď nestačilo poskočit nebo
pøitisknout se ke kameni. Vdy nebýt mì...!
Mùj človìk tehdy pøekopl lábek, koukal, jak voda z pøeruené odvodòovací roury pìknì crčí do rybníčku, bafal a pískal z dýmky a bručel si: Mìl
bych mít radost, ale mám ji jen napùl. Poøád se mi zdá, e tu cosi chybí.
Rrrákosí, zelený chrrrást, poradil jsem mu; protoe kdo se ve vodních
vìcech vyzná líp ne ába.
Rákosí, øekl, jako kdyby na to pøiel sám. Kde já jsem vidìl rákosí?
Aha, ve slepém rameni u øeky, kam chodím na línky a karásky. Počítám, e
jsem tam zahlíd i leknín.
Popadl své rezaté plechové kolečko a naloil na nì rýč. Nepøejte si, paní
redaktorko, slečno človìčice, aby vám nìco vezl na kolečku, zjeily by se
vám ty hezké vlasy. Zedníci tu nebyli, aby mu øekli, e takové kolečko, jeden
kus, se musí občas namazat, aby nevrzalo. Kdyby jenom vrzalo. Skøípalo
a naøíkalo, e to bylo slyet po celém údolí. Kdy s ním mùj človìk jel pøes
ves, roztìkali se vichni psi. Ale musím uznat, e rákosí pøivezl pìkné,
u støapatých koøínkù bílé, nahoøe zelené. Pøivezl i leknín.

10
Vody v rybníčku mu mezitím pøibylo po kotníky, ale mému človìkovi
to nevadilo, beztak se vrátil zmáčený po pás. Vyhloubil na mìlčinì jamky
a rostliny zasadil.
Tak, oznámil hlasitì. Zítra pùjdu na ryby a pustím je sem, protoe
teprv potom to bude rybníček, a v nìm budou ryby.
Musel jsem se absky smát. Jsem tu døív ne ryby, proto to nebude
rybníček, nýbr abníček, a já tu budu abí král. Budu král Krex I., protoe
jako první ze vech ivočichù jsem jej obydlil, a dokonce jsem jej svými
radami pomáhal stavìt. S tím vìdomím jsem skočil do vody. A vynoøil jsem
se, protoe málem bych byl zapomnìl oznámit tu novinu celému svìtu slavnostním zpìvem.
Kreeeeex!
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)

Tøíkrálová
Dobrý den, tøi vzácní králi,
kampak jdete, prosím, kam?
Odpuste mi, e já, malý,
se vás zrovna na to ptám.
Jdeme pøece do Betléma,
vede nás tam hvìzdy svit.
Chcem se králi, ač nic nemá,
pøehluboce poklonit.
Zdenìk Svoboda

O NEPOSLUNÉM LETADLE
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Matìj byl úplnì obyčejný kluk z jednoho sídlitì, moná, e ho znáte.
K Vánocùm dostal letadlo, pøesnìji øečeno model letadla, kluci jistì vìdí,
o co jde. A teď si pøedstavte, co se jednou stalo
Letadélko leelo dlouho v krabici celé rozloené a to se mu vùbec
nelíbilo: To je nuda, Matìji, pojď mì slepit!  ale Matìj ho neslyel. A
jednoho dne odpoledne konečnì krabici otevøel a dal se do práce.
No, to je dost, u mì z toho leení bolí záda, snad u se brzy proletím, øeklo si letadlo
Matìj byl s prací hotov a večer. Uloil model opatrnì na topení, to
víte, lepidlo musí poøádnì uschnout  a za chvíli usnul únavou. Na to
právì letadlo čekalo  Co takhle malý výlet? Nikdo se nic nedozví 
Noční dobrodruství mùe začít
Okno bylo pootevøené a ná čerstvì slepený hrdina frrr rychle ven:
Musím se zchladit, poletím na sever   a tak nabral výku. Pod sebou sledoval krajinu mìnící se v bílý sníh. Dostal se daleko, a do zemì
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polárních liek a ledních medvìdù. Ach, to byla nádhera! Tolik zimní
krásy jetì nevidìl, ale ta zima, brrr: Coe? Vdy mi zamrzají okna, nic
nevidím! Tady to není pro mne, jetì nastydnu! - letadélko nahavilo
motory a tryskem upalovalo zpátky: Musím se poøádnì zahøát, zkusím
to na jih Pozor, zmìna  smìr Afrika!
Jé, to teplíčko, kdepak sníh! Tady se mu líbilo, panečku! Ale lepidlu
ne, to se začalo rozehøívat .
Kde je moje okénko? Co se dìje?  sklíčko odpadlo a pøistálo irafì
rovnou za uchem, zrovna, kdy se natahovala pro listí
Co budu dìlat? Jestli se mi odlepí køídla, k Matìjovi nedoletím! Tak
to ne   zamávalo jetì na pozdrav zvìdavým opicím a honem domù za
Matìjem! Jetì spal. Letadélko pøistálo na topení a dìlalo, jakoby nic
Ráno se Matìj probudil a začal si s ním hrát Kde je okénko? To není
moné, e by se pøes noc odlepilo? Matìj hledal vude, na koberci,
v krabici, ale nic nenael. Kdyby jen tuil, e ho má daleko, daleko v Africe jedna paní irafová, která se teď vem sousedkám v okolí chlubí,
jakou má parádní náunici Ale to se Matìj nedozví, protoe letadla
mluvit neumí.
Také máte, dìti, doma nìjakou neposlunou hračku?
Helena Osmíková

Správné odpovìdi ze str. 6:
está část: 1. rozdej majetek chudým, 2. z loďky, 3. vylezl na strom,
4. pozval ho domù, 5. oznámila to lidem z vesnice)
Sedmá část: 1. král alomoun, 2. v Jerichu, 3. promìnil vodu ve víno,
4. pojď za mnou, stane se rybáøem lidí, 5. Tomá

PUTUJEME S BIBLÍ
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4. Jeruzalém
Po Betlému se trochu seznámíme s dalím velmi významným biblickým
místem  Jeruzalémem. Toto mìsto najdeme na Blízkém východì, rozkládá
se v Judských horách na hranici úmoøí Støedozemního a Mrtvého moøe, na
okraji Judské poutì.
Pro idy je Jeruzalém velmi posvátným místem. To pramení z víry, e
toto místo si Bùh vyvolil, aby zde pøebýval.
Nìkdy je Jeruzalém označován také jako mìsto Davidovo nebo Sijón
 Chrámová hora. Je to proto, e právì od doby, kdy král David mìsto dobyl
a učinil jej hlavním mìstem izraelského království, kam dal pøenést i Archu
úmluvy (2 S 5,6n), stal se Jeruzalém støedem dìjin Starého zákona. Davidùv syn, král alomoun zde pak vystavìl Hospodinu chrám (1 Kr 5nn), ve
kterém byla po tisíc let vykonávána bohosluba.
Je to mìsto svaté pro vechna tøi velká monoteistická náboenství  judaismus, køesanství i islám. To je vak také dùvod, proč se o Jeruzalém
nestále vedou války.
Køesané mají k Jeruzalému protichùdný vztah. Na jednu stranu je to
mìsto, ve kterém se nachází místa pøipomínající události Jeíova ivota
a smrti, napø. Via Dolorosa (køíová cesta) nebo bazilika Svatého hrobu
(místo, kde byl dle tradice Jeí pohøben). Avak na druhou stranu zničení
Jeruzaléma v první idovské válce bylo chápáno jako potrestání Izraele za
to, e odmítl Jeíe jako mesiáe. V období byzantské vlády byl Jeruzalém
jako køesanské mìsto znovu vystaven, avak Chrámová hora byla ponechána pustá jako pøipomínka zpustoení mìsta. Významnost Jeruzaléma
stoupla, kdy mìsto padlo do rukou muslimù, obzvlátì pak pøi køíových
výpravách. Kdy padla Svatá zemì do rukou køiákù, promìnil se Jeruzalém
v hlavní mìsto køiáckého Jeruzalémského království, které vak nemìlo
dlouhého trvání.
Babylonský král Nabukadnesar mìsto dobyl a chrám rozboøil na konci
6. stol. pøed Kristem. Po dobytí Babylonské øíe Perany se Izraelci mohli
vrátit a chrám znovu vystavìt. Podruhé byl chrám zboøen r. 70 po Kristu, kdy Izraelci povstali proti Øímanùm, ale byli poraeni. Zkázu chrámu
pøedpovìdìl Pán Jeí (napø. L 21,5-6). Od té doby ji chrám nikdy znovu
postaven nebyl. Zbyla z nìj pouze západní zeď  Zeď náøku.
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Kdy Jeíe pøed jeho ukøiováním vyslýchala idovská rada, nali se lidé,
kteøí proti nìmu køivì svìdčili. Uvedli, e jej slyeli øíkat, e zboøí chrám a ve
tøech dnech vystaví jiný, ne rukama udìlaný (Mk 14,57-58). Jeho ukøiováním a vzkøíením se to vlastnì naplnilo, protoe od té doby on sám nahradil
Jeruzalém, stal se støedem svìta, svìtlem národù (napø. Zj 21,22-24).
V 7. století øímskou a byzantskou nadvládu v Jeruzalémì vystøídali muslimové. O dalích pár set let pozdìji nastává období køiáckých válek, kdy se
mìsto støídavì dostávalo do rukou muslimù a køesanù, kteøí koncem 13.
století byli definitivnì z mìsta vyhnáni. Jeruzalém byl součástí Osmanské
øíe a do 1. svìtové války, kdy zde začali vládnout Britové. Boj o mìsto pokračoval i po 2. svìtové válce a trvá dodnes. Mìsto bylo rozdìleno a potom
znovu sjednoceno. Organizace spojených národù chce, aby Jeruzalém i Betlém byly mezinárodním územím, Izrael jej vak vyhlásil za své hlavní mìsto.
Palestintí Arabové by jej vak rovnì rádi učinili svým hlavním mìstem.
V současné dobì ije v Jeruzalémì nìco pøes 700 tisíc obyvatel, z toho
je zhruba 450 tisíc idù, 230 tisíc muslimù a 15 tisíc køesanù.
Je pochopitelné, e mìsto s tak bohatou historií má mnoho muzeí.
Jedním z nejznámìjích je Izraelské muzeum, které obsahuje velkou sbírku
archeologických nálezù včetnì svitkù od Mrtvého moøe.
Léto je v Jeruzalémì horké a suché, zima chladná a detivá, občas také
padá sníh.

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Milé dìti,
Tentokrát je nae soutì zamìøena na výročí vzniku Církve československé husitské, které si pøipomínáme 8. ledna. Napite jednotlivá slova podle
počtu jejich písmen do doplòovačky (vdy shora dolù a zleva doprava) a tajenku nám polete co nejdøíve, nejpozdìji do poloviny února. Čekají na vás
hezké knihy!

9 písmen: provolání, vyhláení
8 písmen: husitská, svobodná
7 písmen: národní, reforma
6 písmen: církev, Farský
5 písmen: hnutí, leden, právo
Blahopøejeme výhercùm soutìe z listopadové Cesty

(tajenka: Bùh je trpìlivý.), kterým posíláme knihu:
Jakub Tomčík z Nové Paky
Dianka Besmáková
a Krystýna Zheliznyak z Kolína
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DÍTÌ, O NÌM ZPÍVÁME

2. Vánoce čas lásky jsou, pamatujte,
o Jeíi, králi svém, prozpìvujte.
Lásku el dávat vem lidem, také nám,
lásku el dávat vem lidem, také nám.

