Buffalo / Buvol

[Strong / Silný]

The Buffalo is Strong
Buvol je silný
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THE BUFFALO IS STRONG
(Teacher’s Version)

BUVOL JE SILNÝ
(Verze pro učitele)

The African sun had already
disappeared below the horizon, and soon it
would be dark. All the buffalo in the herd
knew danger would come in the night.
Lions were hiding in the tall grass near to
where the buffalo were feeding.
The day before, a baby buffalo had
been born. In the last light of day, the
mother buffalo called to the baby to stand
closer to her.
The strongest members stood on the
outside edge of the herd. They would
protect the herd if the lions attacked.
It was now dark except for the light
from a thin slice of moon. The sound of
the buffaloes’ hooves could be heard as
they moved restlessly through the grass.
Suddenly, one of the buffalo guards
sounded an alarm.
The lions were
attacking the herd! One of them rushed
past the buffalo guards and entered the
central part of the herd where the mother
and her baby stood. By the light of the
moon, the mother buffalo lowered her head
and pointed her horns toward the advancing
lion. She charged toward the lion and
smashed into its side. With a loud yowl,
the surprised lion turned away from the
mother and baby buffalo.
The lion
disappeared into the tall grass and did not
return.
The mother buffalo had protected her
baby by being strong and brave.

Africké slunce už zmizelo za obzorem,
brzy nastane tma. Všichni buvoli ve stádě
věděli, že nebezpečí přichází vždy v noci.
Lvi se schovávali ve vysoké trávě blízko
místa, kde se buvoli pásli.

Buffalo Song
Be Bold! (echo)
Be Strong! (echo)
Strong like the buffalo--Oh! (2 x)
(repeat)
Be strong in the Lord your God!

Zrovna včera se narodilo malé buvolí
mládě. V posledním paprsku denního světla
zavolala buvolí maminka své mláďátko,
aby se drželo při ní.
Nejsilnější členové stáli na okraji stáda.
Kdyby zaútočili lvi, budou stádo chránit.
Nyní už byla úplná tma, svítil jen tenký
srpek měsíce. Byl slyšet zvuk buvolích
kopyt, jak se stádo neúnavně pohybovalo
trávou. Náhle jeden z buvolích strážců vydal varovný signál. Lvi zaútočili na stádo!
Jeden z nich proběhl rychle kolem strážce a
dostal se do středu stáda, kde stála buvolí
maminka se svým mládětem.

Při světle měsíce sklonila maminka hlavu
a namířila své rohy proti blížícímu se lvu.
Zaútočila na něj a bodla ho do boku.
Překvapený lev se s hlasitým řevem odvrátil od maminky a jejího mláděte. Potom
zmizel ve vysoké trávě a už se nevrátil.

Buvolí maminka ochránila své mládě,
protože byla silná a statečná.

Buvolí písnička
Buď smělý! (ozvěna)
Buď silný! (ozvěna)
Silný jako buvol - - ou! (2x)
(opakovat)
Buď silný v Pánu, svém Bohu!
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Cape Buffalo Information

Informace o buvolech

Cape buffalo are some of the most
dangerous animals in Africa. Although
they look and behave somewhat like cows,
cape buffalo injure many people. Cape
buffalo are almost two meters tall at the
shoulder. They have thick horns that cover
their foreheads and can be one meter long.
Cape buffalo live together in a large
group that is called a herd. Living in a herd
protects them from being killed by lions
and other animals. When cape buffalo
males get old, they often leave the
protection of the herd and live alone.
Living by themselves, these cape buffalo
are often killed by lions.
Cape buffalo spend most of their day
and night feeding on grass. They can also
run very fast. Although they are slow when
beginning to run, cape buffalo can actually
run faster than a lion (56 kmph).

Buvoli patří k nejnebezpečnějším zvířatům v Africe. Ačkoli vypadají a chovají
se trochu jako krávy, každý rok zraní
mnoho lidí. Buvoli měří v kohoutku skoro
dva metry. Mají silné rohy, které jim kryjí
čelo a jež mohou dosahovat délky jednoho
metru.
Buvoli spolu žijí ve velkých skupinách,
kterým se říká stádo. Život ve stádě je chrání před lvy a jinými zvířaty. Když buvolí
samci zestárnou, často opustí bezpečí stáda
a žijí o samotě. Pak je většinou sežerou lvi.

Buvoli tráví většinu dne i noci spásáním trávy. Umějí také velmi rychle běhat.
Ačkoli jsou pomalí při rozběhu, nakonec
dovedou utíkat rychleji než lev (56km/h).

*********************************************************************
THE STORY OF DAVID AND
GOLIATH
(I Samuel 17:1-58)

PŘÍBĚH O DAVIDU
A GOLIÁŠOVI
(1Samuel 17:1-58)

During the time of King Saul, God's
people the Israelites were at war with the
Philistines. The armies were camped on
two facing hills. A valley divided them.
The Philistines had a champion who
was named Goliath. He was a giant man,
nearly three meters tall. He was so strong
that the shaft of his spear was the size of a
man’s wrist. Every day for forty days,
Goliath stood before the Israelite army and
shouted at them. He said, “Send someone
from your army to fight me. Whoever
loses, his nation will serve the winner.”
When the Israelites heard this, they were
afraid. They thought that no one could
defeat the giant Goliath.

Za časů krále Saula bojoval Boží lid,
Izraelité, s Pelištejci. Znepřátelené armády
tábořily na dvou protilehlých kopcích. Mezi
nimi leželo údolí.
Pelištejci měli bojovníka, který se jmenoval Goliáš. Byl to obr, měřil skoro tři
metry. Byl tak silný, že rukojeť jeho oštěpu
byla tlustá jako pěst. Každý den po čtyřicet
dní stál Goliáš před izraelskou armádou
a volal na ně: „Pošlete někoho z vaší
armády, aby se mnou bojoval. Ten, kdo
prohraje, toho národ bude sloužit vítězi.“
Když to Izraelité slyšeli, vyděsili se. Říkali
si, že nikdo nemůže porazit obra Goliáše.
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Young David, son of Jesse, came to
visit his three older brothers and bring them
food. They were with the Israelite army
that was fighting the Philistines and the
champion, Goliath. Early in the day, David
left his father’s sheep and traveled to where
the Israelite army was camped. As David
spoke to his brothers, Goliath again stood
before the Israelite army and shouted at
them. When the Israelites heard Goliath’s
threats, they were afraid and ran from him.
After he saw Goliath and heard his
insults, David asked, “Who is this man that
would stand against God’s army?”
David then went to King Saul and said
he would fight the giant Goliath. David
said, “No one should be afraid of Goliath.
With God’s help I will fight him.”
King Saul replied, “You are a boy and
Goliath is a trained soldier. How can you
stand against him?”
David said, “With God’s help I have
learned to protect my father’s sheep from a
bear and a lion. The Lord will also help me
to defeat Goliath.”
On his way to fight Goliath, David
stopped by a stream and got five smooth
stones. David put the stones into his
pouch. With these, his staff, and a sling in
his hand, he stood before Goliath. As
Goliath rushed to attack him, David placed
a stone in his sling and released it at the
giant. David’s stone hit Goliath in the
forehead. The great champion Goliath fell
to the ground and died.
This was the first of many victories the
Lord gave David as he fought for the
Israelite army. God was with him and
made him strong.

Mladý David, syn Jíšajův, přišel
navštívit své tři starší bratry a přinesl jim
jídlo. Byli totiž v izraelské armádě, která
bojovala proti Pelištejcům a bojovníkovi
Goliášovi. Brzy ráno zanechal David ovce
svého otce na pastvě a vyrazil k místu, kde
tábořila izraelská armáda. Právě když si
David povídal se svými bratry, postavil se
Goliáš znovu před izraelskou armádu a křičel na ně. Když Izraelité slyšeli jeho výhružky, dostali strach a utekli od něj.
Když David viděl Goliáše a slyšel jeho
urážky, zeptal se: „Kdo je tento muž, který
si troufá stavět se proti Boží armádě?“
Potom šel David za králem Saulem
a oznámil mu, že bude bojovat s obrem
Goliášem. Řekl: „Nikdo by se Goliáše neměl bát. S Boží pomocí ho porazím.“
Král Saul odvětil: „Ty jsi jenom
chlapec a Goliáš je zkušený bojovník. Jak
můžeš proti němu obstát?“
David řekl: „S Boží pomocí jsem se naučil ochránit ovce svého otce před medvědem i lvem. Bůh mi pomůže zvítězit i nad
Goliášem.“
Na cestě ke Goliášovi se David zastavil
u potoka a nasbíral pět oblázků a dal si je
do mošničky. S těmito kamínky, svou holí
a prakem v ruce pak stanul před Goliášem.
Když se Goliáš rozběhl proti němu a chtěl
zaútočit, David vložil do praku jeden
oblázek a vystřelil jím na obra. Kámen
trefil Goliáše do čela. Nepřemožitelný
bojovník Goliáš padl mrtvý k zemi.

*****

*****

BIBLE MEMORY VERSE:
“...be strong in the Lord and in his mighty
power.”
Ephesians 6:10

VERŠ K ZAPAMATOVÁNÍ:
„..svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké
moci.”
Efezským 6:10

To bylo první z mnoha vítězství, které
Bůh dal Davidovi, když bojoval v čele izraelské armády. Bůh byl s ním a dával
mu sílu.
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