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MODLITBA

Pane Jeíi, je zimní den.
Venku poletují vločky a já
pozoruji, jak padají na okenní rám.
Kadá je jiná.
Jako jsou rùzní lidé a ty je pøesto miluje.
Prosím, Pane Jeíi, doprovázej mì do koly
a dej, a mohu proít tento den s tebou.
A ve kole vechno zvládnu a pak budu
moci zase pozorovat vločky a radovat se
z krásného zimního dne, který si mi dal.
Amen
Marcela ímová
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SOUDCOVÉ IZRAELE

5. Soudce Jiftách
Ji osmnáct let Izraelci znovu trpìli nájezdy Amónovcù a Pelitejcù. Byl
to trest za to, e opìt zapomnìli na svého Boha a místo Hospodinu se klanìli cizím modlám. Tentokrát nepøátelé pøeli i øeku Jordán a bojovali proti
izraelským kmenùm v Gileádu, proti kmenu Judejcù, Benjamínovcù i proti
Efrajimcùm. Bylo to stále horí, a tak si Izraelci opìt vzpomnìli na Hospodina, pøiznávali svou vinu a prosili o pomoc.
Bùh se vak ji skutečnì hnìval: Co jsem vás døíve nevysvobodil od
Egypanù, Emorejcù, Pelitejcù, Amónovcù? Vy jste mì vak znovu opustili
a slouíte jiným bohùm. Jdìte si tedy za nimi, a vás oni vysvobodí!
Izraelci vak naøíkali, prosili, a je Hospodin potrestá, jak chce, ale a je
jetì jednou vysvobodí. Odstranili ze svých domù cizí modly a modlili se
jen k Hospodinu. A protoe Hospodin je Bùh milosrdný, slitoval se nad nimi
znovu.
Lid v Gileádu se rozhodl, e si zvolí za náčelníka toho, kdo zahájí boj
proti Amónovcùm. Rozdodli se oslovit Jiftácha, udatného bohatýra. Ten il
v zemi Tóru, kde s tlupou lehkomyslných muù podnikali výpady. Jeho bratøi jej toti vyhnali z otcovského domu, protoe byl nemanelským synem.
Teď, kdy byli v úzkých, vak za ním pøili a prosili jej, aby je vedl v boji
proti Amónovcùm. Jiftách nakonec souhlasil, ovem jen pod podmínkou,
e vydá-li mu skutečnì Hospodin Amónovce do rukou, bude pak opravdu
gileádským náčelníkem. Gileádtí mu to slíbili.
Jiftách pak pøedstoupil pøed Hospodina a prosil jej o pomoc. Nejprve se
rozhodl s králem Amónovcù vyjednávat. Nikdo z nich vak nechtìl ustoupit,
oba národy si činily na tuto zemi nárok. Nakonec Jiftách prohlásil: Nech
tedy dnes rozhodne Hospodin jako soudce! A sloil Bohu slib, e pokud
mu vydá Amónovce do rukou, on mu obìtuje toho, kdo mu jako první vyjde
z jeho domu naproti. Potom se pustili do boje a Hospodinùv duch byl s Jiftáchem a Izraelci zvítìzili.
Kdy se vak Jiftách vracel domù, vyla mu s bubínky a tancem naproti
jeho jediná dcera. Kromì ní nemìl ádné jiné dítì. Byl pro svùj slib velmi
neastný. Kdy dcera slyela, co se stalo, statečnì øekla: Kdy jsi to slíbil
Hospodinu, za to, co pro tebe Hospodin učinil, abys mohl zvítìzit nad svými
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nepøáteli, musí ten slib splnit. Dej mi jen dva mìsíce čas, odejdu se svými
drukami do hor oplakávat své panenství.
Po uplynutí dvou mìsícù se vrátila k otci a on splnil slib, který učinil.
V Izraeli se pak stalo zvykem, e izraelské dívky vycházejí rok co rok po čtyøi
dny v roce opìvovat dceru Jiftácha Gileádského.
Vítìzstvím nad Amónovci vak spory neskončily. Efrajimci toti začali
Jiftáchovi vyčítat, e je do bitvy nevzal s sebou. On se bránil, e to není
pravda, a spor nakonec skončil bojem. Gileáďané zvítìzili a ovládli jordánské
brody. Kdy pak se nìkdo chtìl pøebrodit, zkoueli jej, zda není Efrajimec.
Pokud tvrdil, e mezi Efrajimce nepatøí, vyzvali jej: Øekni ibbolet! Z toho
jediného slova poznali, zda ten človìk
le nebo ne. Efrajimci
toti nedokázali vyslovit hlásku  na
začátku, øíkali místo
toho sibbolet. To je
stejné, jako kdy lidé,
kteøí nemluví česky,
mají problém s naím ø. Efrajimce to
vak stálo ivot.
Jiftách soudil Izraelce est let, potom
jej na dalích dvacet
pìt let vystøídali
postupnì soudcové
Ibsán, Elón a Abdón.
Jak ovem asi tuíte,
po této dobì Izraelci
znovu začali na Hospodina zapomínat.
Jana Krajčiøíková
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POZNÁVÁME JEÍE 8. - 9.

Část osmá
1. Kdo zradil Jeíe a za kolik?
2. Kdo byl Filip?
3. Koho vzkøísil Jeí?
4. Kolik chlebù a ryb potøeboval Jeí, aby nasytil pìt tisíc lidí?
5. Co volal slepý mu na Jeíe, kdy chtìl, aby ho uzdravil?
(Nápovìda: smilovat se, 3, 5, 30, Jidá, Lazar, učedník)
Část devátá
1. Koho Jan Køtitel pokøtil?
2. Kolik učedníkù získal Jeí?
3. Kým se stal Jan Køtitel?
4. Do jakého mìsta Jeí chodil za pøáteli?
5. Co øekl Jeí Zacheovi?
(Nápovìda: host, Pán Jeí, králùv vìzeò, Betánie, 12)
Správné odpovìdi najdete na str. 10. Pøi
pøípravì seriálu byla kromì Bible pouita publikace Bible v hádankách a odpovìdích.
Marcela ímová

Výsledky soutìe o ceny z čísla 12/2008:
Zatím nám správné odpovìdi do soutìe na téma Stvoøení svìta pøily
od P. Sikorové z Ostravy-Mariánských Hor, které blahopøejeme a posíláme
dárek. Jetì nám tu vak dva zbývají! Proto s uveøejnìním správných
odpovìdí počkáme a do bøeznového čísla, do kdy jetì mùete psát
a malovat obrázky.

ZIMNÍ HÁDANKY
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Tohle zvíøe nemá nohy,
zato zakroucené rohy.
Kdo si sedne na nì,
sjezdí vechny stránì.
Zima
mu drí hrnec nad uima,
v očích mu blýská uhlí,
v ruce kotì tøímá,
nohy mu mrazem ztuhly.
Nemluví, neskáče,
ale kdy slunko svítí,
je mu do pláče.
Nejvíc prý má
ráda, kdy je zima.
U tìch, co nastydnou se,
je na návtìvì vmiku.
Lechtá a típá v nose
a bojí se kapesníku.
Zdenìk Svoboda
Správné odpovìdi najdete na str. 10.

8

MIMOZEMANÉ V ABSTVÍ

7. Pøedstavuji své spolubydlící
Paní redaktorka, slečna človìčice, je divizna. Øíká se tak pøece v lidském
svìtì tìm, co se ustavičnì diví, e?
Jaké máte na hladinì rybníčku pùvabné talíøovité listy, divila se teď.
Nejsou to, pane spisovateli, mistøe, dokonce lekníny?
Nečekal jsem, a jí odpoví mù človìk, a povìdìl jsem jí to sám. Oveme
jsou to lekníny. A jmenují se tak proto, e se jich my áby nelekáme. Kdy
ná kámen ve bøehu, na kterém sedáme, zahøeje sluníčko tak, e nás pálí
do bøíka, pøehupsnem na list leknínu, take zespodu se chladíme, shora
oteplujeme a je nám absky blaze.
Mùj človìk ji upozoròoval na zelené pičky, které zdola míøí k hladinì,
a vykládal, e a se vynoøí, rozevøou se a budou z nich kalíky bílých kvìtù.
Ale ona si správnì vimla mne, jak sedím na leknínovém listu.
Jé, pane spisovateli, mistøe, radovala se. Vdy vy tu máte i obojivelníka!
To zas tak docela správné nebylo a pìknì nahlas jsem jí to povìdìl.
Nejen obojivelníka, paní a slečno! zprail jsem ji a celá má odpovìď
se vela do jediného dlouhého rekkekekke. Jsem trojivelník a čtyøivelník,
ne-li pìtiivelník. Protoe mým ivlem je nejn voda a zem, ale i lov, obrana
pøed nepøáteli a pozorování veho kolem. A ovem i spánek.
abka, unáela se návtìvnice. Co kdy je to zakletý princ jako v té
pohádce? Kdyby ho nìjaká dívka políbila na čelo, odklela by ho.
Vìdìl bych o nìkom jiném, kdo by si dal takové políbení líbit, smál se
mùj človìk. A nemìl by studenou mokrou kùi. Tenhle aban je opravdu
jen takový kvákal, ádný princ, vak jste ho slyela, jak dovede skøehotat.
Takovou uráku mého hlasu jsem nemohl snést a hupsnul jsem z leknínového listu do vody. Ale zvìdavost mi nedala, abych zùstal pod vodou
dlouho. Ne e bychom my áby byly zvìdavé. Jsme bádavé a jeliko jsme
áby, jsme ábavé. Proplul jsem mezi stvoly rákosí, které se správnì jmenuje
orobinec, vystrčil jsem hlavu a naslouchal, co si mùj človìk s paní redaktorkou, slečnou človìčicí, povídá.
Mám tady i ryby, chlubil se a rozkládal: Samozøejmì nikoli lososovité,
jako jsou pstruzi a lipani, protoe ty potøebují k ivotu čistou proudnou
vodu, kdeto toto je klidná voda rybniční, mírnì pøikalená právì od rybnič-
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ních vod. Sám jsem nalovil a pøesadil do rybníčku milé líny.
V tom jsem mu musel dát za pravdu.
Lín je hezoučká zelená ryba se lutou
tlamičkou, a ryba zdvoøilá. Kdykoli se
s nìkterým línem pod vodou potkáme,
vdy slunì kývne na pozdrav.
Nezapomeò na karrrásky, pøipomenul jsem svému človìkovi. Ale zdá se, e zapomnìl nebo sdílel obecné
mínìní, e karásek je ryba ménì cenná. Jsou to vak mírné rybičky. Podobají
se kaprùm, ale mají lepí povahu.
Mám tu i kapry, pokračoval mùj človìk.
To se tedy mìl čím chlubit. Pøinesl dva
nedorostence, jaké by ádný rybáø od vody
donést nesmìl a musel by je pustit zpìt. Jetì e je nemìl k jídlu, ale k rozhojnìní osádky rybníčku. Nemám je rád. Plují pospolu,
vysunovatelnými tlamami se rýpou ve dnì a kalí vodu, a kdy se náhodou
potkáme, vyfouknou mi bahno do tváøe a jetì hulvátsky zahuhòají: Uhni,
nerybo!
S ploticemi zas není øeč, protoe je to ryba tìkavá a sama neví, co chce.
Pak je tu velký tlou. Co o to, je hezký se støíbrnými upinami, červenými ploutvičkami pod bøichem a černì lemovaným ocáskem. Jene má
irokou tlamu a kosý pohled, nìkdy nevím, co zamýlí, a radi se pøed ním
mám na pozoru.
Co s tolika rybami budete dìlat, pane spisovateli, mistøe? asla paní
redaktorka, slečna človìčice. Budete je lovit?
Ryby v mém rybníčku jsou doivotnì chránìny, poučil ji. Smìjí se
krmit kousky housky nebo íalami a my se z nich mùeme radovat.
Cha, úplnì zapomnìl, e u mu tady kdosi lovil. To bylo ve dnech, kdy na øece
ani ve slepém rameni ryby nebraly. Mùj človìk vzal síku, které se øíká čeøen, protoe kdy se vnoøí do vody, tak ji zčeøí. Donesl v kbelíku sta malinkých rybiček,
potìru plotiček, snad myslel, e mu vyrostou. Tyhle rybičky mají ve zvyku poøádat tìsnì pod hladinou dlouhé slavnostní prùvody, táhly se jako ivé závoje.
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bluòk! Záøivý červeno modro zelený skvost najednou plouchl do vody
a kdy se vynoøil, drel v zobáku rybku. Byl to náramnì ivý skvost jménem
ledòáček, vídal jsem ho potom sedat na vrbì hlavatici a číhat na rybky. Ale
mùj človìk se vùbec nezlobil.
Kdepak ses tu vzal, kamarádíčku
rybáøíčku? usmíval se. Jakpak jsi tak
daleko od øeky mùj rybníček nael...?
Abych pravdu krek, toti øek, paní
redaktorko a slečno človìčice, já jsem
ho zase a tak moc neobdivoval. Byl
jsem jetì nevelké ábì a ten ledòáček
mìl pìknì pičatý zoban...
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)

Správné odpovìdi ze strany 6:
Osmá část: 1. Jidá za 30 støíbrných, 2. jeden z dvanácti učedníkù,
3. Lazara, 4. 5 chlebù a 3 ryby, 5. Jeíi, smiluj se nade mnou.
Devátá část: 1. Pána Jeíe, 2. 12, 3. královým vìznìm, 4. Betánie,
5. Dnes chci být tvým hostem.
Øeení hádanek ze strany 7:
Sánì, snìhulák, rýma.

TÌSTÍ
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Dìdečku, splòte mi pøání.
A co si pøeje, maličká?
Úsmìv - chtìla bych vidìt kvést.
A z radosti a spustí se dé.
A ze snù a vločky padají.
Ale maličká, copak je to za pøání?
To je pøeci tìstí, dìdečku.
Úsmìv nikdy neodkvétá,
radost za teplem neodlétá
a sny má kadý - já, ty, máma, táta ...
Radka Váòová
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O ZEBØE, KTERÁ SE NECHTÌLA MÝT

V sousedství irafí rodinky ily zebry  maminka Emílie, její dcera Julinka
a teta Klaudie. Mìly se dobøe a Julinka byla docela posluná, i ve kole jí to
lo na výbornou. Problém byl vak s večerním mytím.
Jakmile se schylovalo k večeru a maminka začala napoutìt vodu do
vany, aby se mohla Julinka vykoupat, docházelo pravidelnì k následující
situaci: Julinka, kdy vidìla, co se chystá, se nenápadnì nìkam ukryla. Maminka i teta ji volaly a jaly se ji hledat.
Jene Julinka byla mazaná a vyuívala leckterých tajuplných úkrytù, kam
se vela jen ona sama. Mìla náramnou legraci z toho, kdy slyela, jak ji
prosí a slibují hory doly. Jetì hodnou chvíli svoji maminku vydírala, a kdy
tedy tato slíbila, e jí poøídí ve, čeho si dcerka ádá (a e to nebyla jen tak
ledajaká pøání), Julinka vylezla.
Mezitím samozøejmì voda ve vanì vystydla a do studené vody se Julince
teprve nechtìlo. Maminka pak svolila k tomu, aby si Julinka umyla jenom
pusinku, ruce, krk a ui a vyčistila si zoubky. To u Julinka nìjak odbyla.
Kdy vyla Julinka v pyamku z koupelny, dala své mamince i tetì pusinku
a popøála jim obìma dobrou noc. Byla z ní u zase ta roztomilá zebøí slečna.
Dalí den se celá večerní scéna opakovala. Maminka s tetou si myslely,
e u znají vechny Julinčiny úkryty, ale to se spletly! Tajným skrýím nìjak
nebyl konec. Maminka to vdy nakonec vzdala a Julinka zase vyhrála. Tak se
to opakovalo celý mìsíc!
Nelze se proto divit tomu, e malé zebøe začaly
tmavnout pruhy, a nelo témìø rozeznat, které byly
pùvodnì bílé. Dolo to a tak daleko, e Julinka vùbec nebyla pruhovaná jako ostatní zebry! Kdy pak
jednou pøijely na výlet dìti ze koly a prohlíely si
zebøí rodinku, ukazovaly na Julinku a popadaly se za
bøicha.
Julince to pøilo tak líto, e se la pøed posmìváčky schovat a rozhodla
se, e se začne kadý večer koupat, aby se jí vrátila bílá barva.
Od té doby se začala na koupání tìit. Ve vanì se øádnì umyla a pak si
vyčistila zoubky. Trvalo sice jetì nìjakou dobu, ne oklivé pinavé prouky
zesvìtlaly, ale alespoò dostala Julinka poøádnì za vyučenou!
Jana výcarová

PUTUJEME S BIBLÍ
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4. Damaek
Dnes navtívíme krásné orientální mìsto, které je povaované za nejstarí trvale osídlené mìsto na svìtì. Jeho historie je dlouhá u více ne
čtyøi tisíce let. Damaek je hlavním mìstem Sýrie, poutní zemì, která leí
v západní Asii na pobøeí Støedozemního moøe. Kromì pobøeního pásu je
kopcovitá krajina vyprahlá a mùete zde narazit na jedovaté kobry.
Damaek je staré aramejské mìsto, tøi vesnice v okolí mìsta jsou dodnes
posledními batami aramejtiny, jednoho z pùvodních jazykù Bible (dnes
se v Sýrii mluví arabsky). Postupnì se zde ovem vystøídaly i dalí národy,
Asyøané, Babylónci, Perané, Øekové a Øímané. Z doby Øímanù také pocházejí staré hradby kolem centra mìsta s mnoha branami, i kdy vìtina
ji není pùvodní. V dobì Byzantské øíe se Damaek stal jedním z center
køesanství. Údajnì je zde toti pohøben Jan Køtitel. Nejskvìlejím obdobím v historii Damaku se vak stalo a 7. století, kdy bylo mìsto centrem
Arabské øíe pod vládou Umajjovcù. Právì z této doby pochází slavná Umajjovská meita v srdci mìsta. O sto let pozdìji vak pøevzal prapor hlavního
mìsta Bagdád a Damaek se stal cílem nájezdníkù.
Mìsto je z 90 % islámské, kadou chvíli zde narazíte na meitu, jejich
minarety v noci nádhernì zelenì svítí. Jsou zde vak i jiné krásné orientální
stavby (napøíklad Azemùv palác) nebo velká a runá tritì, kde mùete
koupit ve, co vás jen napadne, napøíklad i nádherné látky, které dostaly od
tohoto mìsta své jméno. Tritím se tu øíká súky, nejvìtí a nejznámìjí se
jmenuje Hammídija, kde mimo jiné také prodávají výbornou ručnì vyrábìnou zmrzlinu, prý nejlepí v Sýrii.
Vude je spousta ruchu, i kdy v létì tu mùe být a nesnesitelné horko.
Na runých ulicích neustále troubí auta, místní øidiči si s pravidly silničního
provozu hlavu pøíli nelámou, i kdy bouraček tu určitì není víc ne u nás.
Køesanská čtvr (nejvíce místních køesanù patøí k pravoslavné církvi) je
situovaná v severovýchodní části historického jádra mìsta, kolem Tomáovy brány (Báb Túma). Má osobitý charakter ponìkud odliný od ostatních
čtvrtí.
A co má vlastnì Damaek společného s Biblí? Odpovìď na tuto otázku
najdeme v 9. kapitole Skutkù apotolských, do 25. vere. Moná jste ji
slyeli pøíbìh o obrácení Saula  budoucího apotola Pavla. Nejprve byl
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horlivým pronásledovatelem køesanù a vydal se právì do Damaku, aby je
zde mohl zatýkat a pøivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestì nedaleko
Damaku se vak stala podivuhodná vìc. Kolem nìj zazáøilo veliké svìtlo
a uslyel hlas: Saule, Saule, proč mne pronásleduje? Byl to Jeí. Saul
pøi tomto setkání pøiel o zrak. Na Jeíùv pokyn odeel do Damaku a čekal. Jeí za ním poslal mue jménem Ananiá, který na nìj vloil ruce, aby
opìt vidìl a byl naplnìn Duchem svatým. Saul se dal hned pokøtít a začal
v synagogách kázat, e Jeí je Syn Boí. Vichni byli touto jeho promìnou
pøekvapeni.
Pokud se vám podaøí navtívit Damaek, mùete se podívat do Ananiáovy kaple (Kanísa Hanáníja), která se nachází ve sklepì domu mezi Východní
a Tomáovou bránou. A jetì jedno místo spojené s apotolem Pavlem zde
mùeme vidìt. Jsou to právì ji zmínìné øímské hradby. Místní køesané
vám moc rádi ukáí místo, kde podle Bible (Sk 9,23-25) učedníci Saula v koi z hradeb spustili, aby mohl uprchnout z mìsta pøed idy, kteøí jej chtìli
zabít. Ve dne i v noci hlídali brány, take jinudy nelo utéct.

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Milé dìti,
také je vám nìkdy tak zima, e byste nejradìji odjeli nìkam, kde je hodnì
teplo? Dnení soutì se vak týká místa, kde bylo teplo a pøíli  ohnivé
pece, do které dal jeden král uvrhnout ty, kteøí se nechtìli klanìt zlaté modle, protoe jediný, koho uctívali, byl Hospodin. Ten je také z rozhavené pece
zachránil (Daniel 3. kapitola). V tajence se dozvíte jméno toho krále i jména
tøí muù, které do pece uvrhl. Polete nám je nejpozdìji do poloviny bøezna,
abychom tøi z vás mohli odmìnit knihou!
Øeení získáte tak, e nahradíte čísla písmeny podle následujícího klíče:
9 4 2 14 7 1 3 9 4 12 1 11 13 1 3 11 1 7
8 5 13 1 7 1 2 4 3  9 4 6 10
1=A
2=B
3=D
4=E
5=É
6=G
7=K

8=M
9=N
10 = O
11 = R
12 = S
13 = 
14 = Ú

Blahopøejeme výhercùm prosincové soutìe
(tajenka: Bílá nadílka), kterým posíláme knihu:
Stefanie atná, Chleby
Elika Svobodová, Kolín
Nikola Nováková, Øevničov
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NADÌJE

2. Ve znaveném srdci jiskra doutná,
zaehni ji, pøijde nadìje,
z nadìje se rodí nová víra,
kde je víra, cit i láska je.
3. Lásky cíl je druhé obdarovat,
lásce cizí pocit je jen brát,
neudrí lásku jenom slovy,
cit a nìhu k lásce musí dát.
4. ivot jde podle vyího øádu,
nemìní se za tisíce let,
svoji dui svìø do moci Pánu,
ivot svùj pak lehce ponese.
Anna Kojanová

