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DĚTI!

Nelze přehlédnout, že se všude kolem nás o slovo hlásí podzim. Kamkoli se podíváme, najdeme jeho nesmazatelné
stopy. Stromy se barví nejrůznějšími barvami a pomalu přicházejí o svou zelenou parádu. Listí padá na zem a vítr ho
roznáší, kam se mu zlíbí. Často pod peřinou z listí mizí mnohé vyšlapané cesty a pěšinky. Nás to pak stojí určitou námahu
ty cesty najít a pročistit, aby se po nich zase dalo bezpečně kráčet dál.
Naše cesta k Pánu Ježíši je také často zasypávána nejrůznějším „listím“. My ji najednou ztrácíme a nemůžeme najít.
Každý by možná dovedl vymyslet, co v jeho případě to „listí“ představuje. Důležité je, abychom se snažili svou cestu udržovat čistou.
Máme na to také velkou pomocnici. Nezapomínejme na ni a obracejme k ní své prosby zvláště teď v měsíci říjnu, který je jí zasvěcen.
Víte, kdo to je? Odpověď vám pomůže najít dnešní obrázek z listů.
Na první pohled vypadá jako velká hromada. Na ten druhý ale zjistíte, že je to vlastně takové bludiště a že jím lze projít. Ne
všechny listy se totiž dotýkají a právě tam jsou skulinky, kterými se dá proklouznout. Jak určitě objevíte, možných cest je více. Ale
která z nich je ta správná? Pomůžou vám písmenka u některých listů. Vy je při putování bludištěm budete potkávat. Z každé cesty si
je vypište a pak ze všech možností vyberte tu správnou. Je to ta, která jako jediná dává srozumitelnou větu. Můžete si také celé
bludiště pěkně pestře vybarvit.

(Otazníček)
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Jak už bylo řečeno, stromy na sebe na podzim poutají velkou pozornost. Je to díky sklizni plodů, nádhernému zbarvení listí
a nebo jeho následnému opadávání. Zkusme se na ně zahledět také trochu z jiného úhlu a obohatit své znalosti několika zajímavostmi.
Vydejme se po stopách dřevin, o kterých se dočteme v Bibli.
První místo v důležitosti by určitě obsadila popínavá dřevina – vinná réva. Hrozny jsou považovány za velmi důležité ovoce
a vinice patřila za biblických dob k nejcennějšímu majetku rolníka. Pěstování révy na slunných svazích, kypření půdy, prořezávání
výhonků a pak i ostražité hlídání dozrávajících hroznů (ze strážních věží) – to vše vyžadovalo velké úsilí a námahu. Na podzim se
hrozny sklidily a zpracovávaly na víno. Některé se také sušily.
Vinná réva byla národním znakem Izraele, symbolem míru a blahobytu. Bible často přirovnává Izrael k vinici, kterou Bůh miluje
a pro niž nešetří námahu. Sám Ježíš o sobě praví: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.“ (Jan 15,1) Symbol vinice a vína
používá Ježíš v některých podobenstvích (Mt 9,17; 20,1-16; 21,28-32; 33-46; Lk 13,6-9).
Další velmi významná dřevina – oliva je typická sukovitým kmenem a stříbřitými listy. Olivovníky se mohou dožít několika
stovek let. Plody se sklízely na podzim. Část oliv se lisovala a získával se z nich kvalitní olej. Jeho použití bylo velmi rozmanité: na
vaření, do lamp, na rány a do voňavek. Olivovým olejem byl pomazáván král (1. Samuelova 10,1). Dřevo se dá dobře vyřezávat
a leštit, a proto bylo používáno ke zhotovování uměleckých předmětů – např. i pro výzdobu Šalomounova chrámu (1. Královská
6,23). Oliva je v Bibli symbolem bohatého života. Oliva s mnoha plody připomíná hojnost štěstí, které dává Bůh, jak můžeme číst
v knize Žalmů (Ž 52,10; Ž 128,3).
Do trojice nejrozšířenějších ovocných dřevin v izraelské zemi patřil fíkovník. Fíkovník byl oblíben zvláště proto, že dával stín.
Za letního vedra pod ním lidé odpočívali s rodinou a přáteli. A tak je v Bibli symbolem pokoje, radosti ze života a bratrství (1.
Královská 5,5). Fíkovník roste pomalu, i v kamenité půdě, jen když má alespoň trochu vody. Ovoce přináší po deset měsíců v roce.
První plody jsou velmi šťavnaté. Fíky se jedí také slisované sušené- výborná „železná zásoba“ na cesty. Zmínku najdeme u proroka
Ámose (7,14), také ve 2. Královské (20,7), kde Izajáš pomocí fíků léčí. Velmi známý je i příběh Zachea, který vylezl na fíkovník, aby
viděl Ježíše (Lk 19,4) nebo poučení od fíkovníku (Lk 21,29).
Ostatní dřeviny se již představí pouze stručně. Začneme třeba akácií.
Víte, že právě z jejího dřeva byl vyroben Svatostánek (Archa úmluvy) pro svatyni? (Ex 25,10)
Že cedr poskytoval velmi trvanlivé dřevo s příjemným zbarvením, které se dalo dobře vyřezávat a zdobit a bylo použito na
vnitřní obklady zdí Šalomounova chrámu a paláce? (1. Královská 6,15-7;12)
Víte, že strom, v jehož větvích se za vlasy zachytil Absolón, když prchal před králem Davidem, byl dub? (2. Samuelova 18,910). V Izraeli roste mnoho druhů dubů, z nichž některé jsou stálezelené.
Že palma (datlová) mohla poskytnout ratolesti, jimiž lidé mávali při Ježíšově triumfálním vjezdu do Jeruzaléma? (Jan 12,13)
Že Áronova hůl, která vykvetla a přinesla plody přes noc, byla z mandloňového dřeva? (Numeri 17,8) Mandloň byla stromem,
který kvetl v Izraeli jako první, dokonce někdy už v lednu.
A že bychom našli ještě další stromy, o kterých se můžeme dočíst něco zajímavého? Třeba jabloň, marhaník, terebint, jedle,
borovice, pinie, topol.
(podle ENCYKLOPEDIE BIBLE a podle KNIHY O BIBLI SZ)
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka: 34 písmen z osmisměrky: JAK PESTRÁ KYTICE JMEN ZDOBÍ PANNU MARII

