Cesta

10
2009

KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI

cena 7 Kč

2

OBSAH

Modlitba ..................................................................3
První izraeltí králové ............................................4
Podobenství.............................................................6
Poznáváme Bibli............................................................7
Na toulkách s Kuldou II...............................................8
Zahrajte si..............................................................11
Rýma..................................................................... 12
Soutì o tøi knihy ................................................ 13
Putujeme s Biblí..........................................................14
Písnička................................................................. 16

Vydavatel: Ústřední rada Církve československé husitské
Adresa redakce: Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6, tel.: 220 398 107
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Krajčiříková, e-mail: jana.krajcirikova@ccsh.cz
Tisk: Grafotechna Print s. r. o.
Distribuce: A.L.L. production s. r. o., Poděbradská 24, 190 00 Praha 9,
tel.: 234 092 851, e-mail: predplatne@predplatne.cz
Objednávky a reklamace vyřizujte, prosím, přímo s distributorem.
Ilustrace: J. Oleš, J. Wienerová, O. Sekora, H. Rokytová a archiv časopisu Cesta
Registrováno pod číslem MK ČR E 8426 dne 2. 2. 2000

MODLITBA

Pane Boe,
dìkujeme ti za nai paní učitelku.
Je moc hodná a poøád pro nás vymýlí
spoustu zajímavých programù a akcí.
Díky paní učitelce se na vyučování vdycky tìíme.
Prosíme tì, aby vechny dìti na svìtì
mohly chodit do koly,
mìly dobré učitelky a učitele
a mohly se naučit tolik zajímavých vìcí jako my.
Amen.
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PRVNÍ IZRAELTÍ KRÁLOVÉ

4. Pomazání a volba Saula za krále
Samuel zestárl, a proto se rozhodl, e ustanoví Izraeli za soudce své dva
syny. Ti vak byli lakomí, brali úplatky a pøekrucovali právo, jak se jim to
právì hodilo.
Proto pøili izraeltí starí za Samuelem a øekli mu: Ty u jsi starý a tví
synové nejsou spravedliví. Vechny národy kolem nás mají své krále. Dosaď
i nám krále, aby nás vedl a soudil.
Samuelovi se to nelíbilo. Podle nìj Izraelci krále nepotøebovali, protoe
nad nimi kraluje Hospodin. Kdy se vak k nìmu modlil, Bùh mu pøekvapivì
øekl: Jen je poslechni. Sice mì tím zavrhují, kdy vak chtìjí krále, a jej
mají. Upozorni je ale také na to, co vechno po nich král bude chtít.
Samuel poslechl. Varoval Izraelce, e král bude povolávat jejich syny do
válek, z jejich dcer si učiní sluebné, bude po nich chtít práci, danì, nejlepí
pole jim vezme pro své sluebníky. Počkejte, pøijde den, kdy budete litovat,
e máte krále! Lidé vak trvali na svém.
V té dobì il mu jménem Kí, který mìl syna Saula. Saul byl velmi
urostlý a hezký mládenec. Kdy se jednoho dne Kíovi ztratily oslice, Saul se
je s jedním mládencem vydal hledat. Dlouho putovali a oslice stále nenalézali. Saul u se chtìl vrátit, ale mládenec mu navrhl, e blízko bydlí Samuel,
mu Boí, který by jim snad mohl poradit. Vydali se tedy k nìmu.
Samuel mìl den pøed tím vidìní, ve kterém mu Bùh oznámil Saulùv pøíchod. Toho mladíka poma za krále nad izraelským lidem.
Saul s mládencem dorazili do mìsta právì v okamiku, kdy Samuel pøicházel k posvátnému návrí, kde se mìl konat obìtní hod. Samuel nejprve
Saula uklidnil, e oslice jeho otce se ji naly. Pak je pozval k hostinì a Saul
dostal nejlepí kus masa.
Druhý den ráno el Samuel oba mladíky vyprovodit. Mládence poslal
napøed a poté Saulovi oznámil, e jej Bùh vybral, aby kraloval nad Izraelci.
Vzal nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil jej.
Kdy se rozloučili a Saul se vydal na cestu domù, promìnil mu Hospodin
srdce.

5
Nìkolik dní potom svolal Samuel izraelský lid ke svatyni do Mispy. Tam
jim znovu opakoval, e nesouhlasí s tím, aby mìli krále, Bùh e vak jejich
pøání vyslyel. Seøaďte se, budeme losovat, vyzval je nakonec. Los padl
na Saula. Nejprve jej nemohli najít, pak jej vak pøivedli. Svým vzrùstem
pøevyoval vechny mue kolem.
A ije král! A ije král! volali vichni nadenì. Vìøili, e Saul je povede
k vítìzství nad Pelitejci a vyøeí vechny jejich spory.
Jana Krajčiøíková
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PODOBENSTVÍ

6. O kvasu
Podobenství o kvasu najdeme ve dvou evangeliích  u Matoue (13,33) a
u Lukáe (13,20-21). Je velmi stručné, v podstatì se jedná o jednu jedinou
vìtu, která je u obou evangelistù stejná. Pán Jeí pouívá dalí pøirovnání
(ji døíve jsme mluvili o rozsévači, pleveli mezi penicí a o hoøčičném zrnu),
kterým chce svým učedníkùm pøiblíit království nebeské.
Království nebeské je jako kvas, který ena vmísí do tøí mìøic mouky, a
se vecko prokvasí.
Určitì jste u nìkdy pozorovali maminku nebo babičku, kdy zadìlává
tìsto na buchty. Pøidává do nìj drodí - také se mu øíká kvasnice, kvásek.
Je ho maličký kousek, ale kdy se pečlivì promíchá do tìsta, to díky nìmu
vykyne, je ho víc, je kypré a nadýchané. Kdy není kvásek dobrý a tìsto
poøádnì nevykyne, pečivo nemá tu správnou chu.
Stačí malý kousek, dokáe vak veliké vìci. Stejnì jako u hoøčičného
zrna ovem platí, e se tak nedìje vdycky a samozøejmì. Drodí musí být
čerstvé, jinak nám tìsto nezkypøí. Určitì jste si také vimli, e maminka dává
tìsto kynout do tepla a aby drodí dobøe vzelo, pøidává k nìmu trochu
cukru a teplé mléko. Je to tak  nic nejde samo a automaticky  musíme
tomu pomáhat. Kdy vak vytvoøíme ty správné podmínky, začnou se dít
veliké vìci.
A jaké jsou správné podmínky pro nebeské království? Kdy budeme
dobøe poslouchat, co nám øíká Pán Jeí prostøednictvím Bible, jistì na to
pøijdeme.
Jana Krajčiøíková

POZNÁVÁME BIBLI
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Jako vdy vám správnou odpovìď pomùe najít biblický text. Svou volbu si
mùete ovìøit na str. 11.

1. Kdo vzkøísil dceru Jairovu? (Mt 9,25)
a) Petr, b) Jeí, c) Jan
2. Co nesli knìí v čele prùvodu Izraelcù, kteøí pod vedením Jozua pøecházeli Jordán? (Joz 3,14)
a) obìtní dary, b) návod, jak pøejít Jordán, c) schránu úmluvy
3. Co slyel Mojí, kdy se pøiblíil k hoøícímu keøi? (Ex 3,10-12)
a) e jej Bùh posílá na pomoc izraelskému lidu a bude mu pøi tom pomáhat, b) e má uhasit oheò, c) e má rychle uprchnout
4. Kolik je pøikázání Boích? (Ex 20,1-17)
a) deset, b) dvacet, c) tøi
5. Jak zní osmé pøikázání? (Ex 20,1-17)
a) nezabije, b) nepokrade, c) nevydá proti svému blinímu køivé svìdectví
Marcela ímová
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NA TOULKÁCH S KULDOU II.

Jak pøiel na svìt Kulda
Abyste vìdìli, takový porybný to nemá lehké, nejene musí hlídat své
panství pøed pytláky, ale sledovat i stav vody a zmìny rybího ivotního
prostøedí. Pøi obìdì si otec Juráek posteskl. Sucho trvá u dlouho a v tom
horku se z horních rybníkù vypaøuje tolik vody, e do dolních jí protéká
tak málo, a je strach, aby se v írném mìlkém rybníce, který se jmenuje
Okrouhlíček, nezačali dusit násadoví kapøi ročáci. Martin s Lucinkou tátovy
starosti chápali, vdy s nimi rostli odmala, vìdìli, jaká je to hrùza, kdy
kapøíci, z nich by mohli vyrùst mackové na vánoční stùl, plavou na hladinì
a z nedostatku vodního kyslíku zoufale lapají po vzduchu. Praským pøíbuzným to vak zatím nic neøíkalo.
Cítím bouøku, pokračoval pan Juráek a jeho dìti vìdìly, e kdy to
øekne táta, bouøka opravdu pøijde. Jen aby se to neodbylo nasucho.
No co, blesk tøískne sem, tøískne tam, s plnou pusou tøeòového
knedlíku, který mu úasnì chutnal, odbyl to synovec Ría. Otec Juráek
se jen pousmál, zato Martin s Lucinkou se na nìho zadívali káravì; co on o
bouøkách ví, kdy bydlí v Praze v paneláku.
Bouøka s poøádným lijákem, to by bylo nìco, pokračoval táta. Hlavnì
aby prelo kolem Bukové hory, kde na lukách pramení a odkud pøitéká ná
Bobøí potok... Slyeli jste?!
Pratí sourozenci zavrtìli hlavami, ale Martin s Lucinkou pøisvìdčili. Za
vzdálenými kopci nespokojenì zabrumlal hrom. U i mezi bliími vrchy
vihl blesk a rozsvítil nebe, vzápìtí to syklo a zaburácelo s mnohočetnou
ozvìnou. Maminka Juráková rychle zavírala okna. Zanaøíkal vítr a rozbičoval hladinu rybníka, do které udeøily první velké kapky.
Jen hou, jen hou! povzbuzoval pan Juráek edivou oblohu.
I pratí sourozenci po tom, co vyslechli, byli ochotni uznat, e takový
dé je zapotøebí, konečnì co jim v pevném domì scházelo, a si venku prí.
Ría sice koukl po Martinovi, jestli vymyslí nìjakou zábavu, kdyby mìlo pret pøíli dlouho. el se podívat k oknu.
Jé, podívejte se! vykøikl.
I clonou detì bylo vidìt, e napùl na hladinì, napùl nad ní se pohybuje
obrovské mnoství ryb. Velcí kapøi vyskakovali z vody a ve vzduchu tøepali
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irokými ocasními ploutvemi, nìkterá ryba vyskočila v pùvabné otočce.
Ryby se pøedvádìjí,
ohodnotila to Mirka. A
jak krásnì.
To pøi deti dìlávají,
souhlasil otec Juráek. I
ryba cítí radost...
Pratí pøíbuzní se na to rybí divadlo nemohli vynadívat. Martin s Lucinkou jim shovívavì pøepustili místa u oken, protoe oni tohle kapøí radování
vidìli u mnohokrát.
Prelo celé odpoledne, støídavì víc a míò, bouøka obcházela po okolních
kopcích, jako by se Kvítkovu vyhýbala. Lucinka poznamenala, e blesky se
bojí, aby se nenamočily v rybníce, pratí sourozenci se tomu trochu nadøazenì pousmáli; oni se pøece o bouøkách učili ve kole a vìdí o nich vecko.
Za návrími broukal hrom a blesk rozsvítil úsek oblohy, jetì kdy pøestalo
pret. Dìti, pøece jen netrpìlivé z toho, e musely zùstat dlouho doma,
vybìhly ven. Obely dùm a sestoupily na bøeh rybníka, jene rybí divadlo
u nad sebou uzavøelo oponu ze svìího voòavého vzduchu. A vtom se to
stalo.
Prásk! Do skal v borku na opačném konci pánì Jurákova rybničního
hospodáøství sjely dva blesky tìsnì vedle sebe, jako kdy krtnete dvìma
zápalkami současnì. Ozvala se rána, která a zabolela na prsou. A tenhle
poslední projev bouøky po sobì zanechal pozdrav v podobì ohnivé koule,
záøící tak, e mohla soutìit se sluníčkem.
Kulový blesk, pospíila si povìdìt Mirka. Je vzácný a vyskytuje se
zøídka.
Je nebezpečný, protáhne se do domu a vypálí televizi, doplnil ji Ría,
aby dal najevo, e dìti z velkého mìsta vìdí víc ne venkovské, a zvlá kdy
jsou to dìti, které u vychodily pìt tøíd. Ale kam se hrabou na Lucinku, pøestoe má za sebou teprv první kolní rok.
Je to jinak, pohodila svìtlovlasou hlavičkou a promluvila tak, e se o
tom nedalo pochybovat. Ty dva blesky byly maminka a tatínek a narodilo se
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jim blesčí miminko. e je to tak? zavolala vzhùru.
Kulový blesk se pøiblioval a u se nezdál tak velký. Bylo to docela malé
sluníčko. Tìkalo po obloze, tu odhodilo pár jisker, tu trhavý plamínek. Chvílemi se dokonce chovalo jako malá kometa, máchalo plamennou oháòkou,
pøestoe obloha byla po deti dočista vymetená.
Moná ano, moná ne, ozval se shùry tenký hlásek, alespoò Lucinka tvrdila, e jej slyí a dokonce mu rozumí. Vìøme tomu, protoe s kým jiným by
si mìlo rozumìt blesčí mládì ne s mládìtem lidským. A Lucinka pøekládala
do človìčího jazyka.
Moná mám sestoupit dólu nebo vystoupit nahóru.
Dopøédu nebo dozádu, naprávo nebo nalévo, byl by chtìl poučovat
Ría. Tak se to pøece neøíká!
Jé, povìzte mi, jak se to øíká, podle Lucinky zaadonila ta svítící kulička
nad nimi. Já toho jetì móóóc nevím, jsem teprv maličkej kulovej blesk a
nemám ádné kamarády.
Ví co? navrhla Lucinka, protoe ta si vdycky ví rady. Pojď kamarádit
s námi.
To budu rád, odpovìdìl prý blesk a podle toho, e pøívìtivì zrùovìl, se
tomu dalo vìøit.
Ale volat na tebe kulovej blesku, to se mi nelíbí, tvrdila praská Mirka.
Budeme ti øíkat Kulda, chce?
Tak jo, to bude hezký, tlumočila Lucinka blesčí souhlas. Ale teď si budu
muset odpočinout. Nejlépe na pevném vyvýeném místì, odolném proti
ohni, protoe jsem tak horkej, e jinak bych vecko zapálil, a to nechci.
Na Černé tvrzi, napadlo Martina a ukázal k vìi trčící jako varovný prst
z ostrùvku v zálivu rybníka.
To bude ono, prostøednictvím Lucinky si poliboval Kulda z výky a vydal se k tvrzi klouzavým letem, který prozrazoval, e je opravdu z prvního
dne na svìtì unavený. Na shledanou zítra. A dìkuju, kamarádi...
U domu porybného se otevøelo boční okno a maminka Juráková volala:
Dìti, k večeøi!
Nikomu ani muk, slíbili si ti čtyøi.
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)

ZAHRAJTE SI
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Jericho  Jeruzalém
Vedoucí øíká v libovolném poøadí jména mìst Jericho a Jeruzalém. Hráči
stojí a na slovo Jeruzalém se ukloní (v tomto mìstì stával chrám), na slovo
Jericho zùstanou nehnutì stát. Vedoucí mùe hráče velijak plést, tøeba
tak, e na slovo Jericho se sám ukloní a na slovo Jeruzalém nikoliv. Kdo
z hráčù se zmýlí, musí si sednout. Vyhrává ten, kdo zùstal stát poslední.
Na alobce, soudce, zlodìje a vykonavatele trestu
K této høe je tøeba čtyø hráčù, ani o jednoho ménì nebo víc. Pøedem je
nutno pøipravit čtyøi naprosto stejné papírky, na které se napíí tato slova:
ALOBCE, ZLODÌJ, SOUDCE, VYKONAVATEL TRESTU. Papírky se sloí, aby
nebylo vidìt, co je na nich napsáno, zamíchají, poloí na stùl a kadý z hráčù si vezme jeden. Tajnì jej rozbalí a pøečte si, koho bude pøedstavovat.
Ten, kdo má na papírku napsáno ALOBCE, se rozhlédne po ostatních a
zjistí, kdo se tváøí nejvíc podezøele. Ukáe na nìho a pronese: aluji, aluji
na pana zlodìje, e mi ukradl hruky (nebo kolo, čepici či cokoliv jiného).
Je-li si jist, kdo je zlodìjem, mùe ohlásit vìtí kráde, protoe pak i trest
bude vìtí. Není-li si jist, ohlásí radìji kráde malou. Proč, to se hned dovíme.
Pak se ozve soudce a vyhlásí trest: Odsuzuji pana zlodìje k pìti ranám
pravítkem na dlaò (pøípadnì ke tøem døepùm, k zakokrhání, k zazpívání
písničky a podobnì).
Pak pøijde na øadu vykonavatel trestu, který jej vykoná nebo dohlédne,
aby byl splnìn.
Tak to dopadá, kdy alobce zlodìje opravdu odhalí. Ovem alobce se
mùe zmýlit a zaalovat nesprávného zlodìje, tøeba vykonavatele trestu
nebo  ó hrùzo!  samotného soudce. V tom pøípadì ovem zlodìj ujde
trestu, který musí podstoupit sám alobce.
Kdy je trest vykonán, papírky se zase sloí a hraje se dalí kolo.
ZS

Správné øeení biblických otázek ze str. 7: 1-b, 2-c, 3-a, 4-a, 5-b

12

RÝMA

Rýma, rýma, rýma
prý má ráda,
kdy je vlezlá zima,
rýma, rýma, rýma,
ta si jistì
pøedpovìdí vímá.
Ty, co z vlastní viny
nejí vitamíny,
hledá, hledá, hledá,
jak je najde,
tak jim pokoj
nedá, nedá.
Vechny pecivály,
a jsou velcí, malí,
skolí, skolí, skolí,
hned je hlava,
ruce, nohy
bolí, bolí.
Rýma, rýma, rýma
prý má ráda,
kdy je vlezlá zima,
rýmu, rýmu, rýmu
nemiluji
ani kvùli rýmu.
Zdenìk Svoboda

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Víte to?
Název jednoho korýe s klepety má tøi písmena. Kdy mu dáte postupnì
pøed tlamičku jetì písmena b, d, f, m, p, v, z  tak se najednou promìní
v nìco jiného, a to ve:
zbraò
temný oblak
saò
jeden ze smyslù
vadné zboí
zničenou loď
slavnostní oblek.

Ale pozor! První písmena jsou zpøeházená!
Své øeení nám polete nejpozdìji do poloviny listopadu, v prosincové
Cestì se pak dozvíte jména tøí výhercù knihy.
Z.S.

Blahopøejeme výhercùm soutìe z čísla červen-červenec
(øeení: Víra bez skutkù není k ničemu. Jk 2,20
Máme nadìji v ivém Bohu. 1 Tm 4,10
Dokonalá láska strach zahání. 1 J 4,18)
Natálie ípková z Pøelouče
Vasyl Zheliznyak z Kolína
Ruda Dunka z Kojetína
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PUTUJEME S BIBLÍ

Ikonium
Ji jsme se s apotolem Pavlem podívali do Antiochie a na Kypr. Dnes si
trochu pøiblííme dalí mìsto, kam na své první misijní cestì s Barnabáem
dorazili. Ikonium se dnes jmenuje Konya a je jedním z nejstarích mìst
støední Anatolie v Turecku. Tuto oblast údajnì znali ji staøí Chetité, podle
nich mìsto ovládali Frýgové a pozdìji Lydové. V estém století pø. Kr. mìsto opanovali Perané, v roce 133 pø. Kr. se stalo součástí Pergamonského
království, po jeho zániku pøipadlo Øímu, za jeho vlády zaznamenalo velký
rozkvìt.
Apotol Pavel Ikonium navtívil nìkolikrát  bylo to v letech 47, 53 a 57
po Kr. Pøi své první návtìvì zaili s Barnabáem podobnou situaci jako
pøed tím v Pisidské Antiochii  na jejich mocné kázání v synagoze mnozí
reagovali pøijetím Krista, na druhou stranu vak ti idé, kteøí neuvìøili, proti
nim vyvolávali nenávist. Dolo to tak daleko, e se mìsto rozdìlilo na dva
tábory a odpùrci apotolù je chtìli ukamenovat. Pavel s Barnabáem museli
utéct do Lystry a Derbe.
Ikonium - Konya se ve 2. stol. po Kr. stala dùleitým centrem køesanství.
Mezi 7. a 9. stoletím bylo mìsto vystaveno arabským nájezdùm a roku 1077
bylo dobyto Selduky. Konya se tak stala (v roce 1097) centrem jejich království a od té doby zde pøevládl islám. ily tu nejvìtí osobnosti islámského
svìta jako Muhittin Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi a Sadruddin Konyevi.
Po rozpadu Selducké øíe se Konya stala součástí Karamanské øíe, od
které bylo samotné mìsto v roce 1467 odtreno osmanskými armádami
sultána Mehmeta Fatiha.
Svìtoznámí jsou tančící dervii z Konyi. Je to sekta mnichù, jejich øád
zaloil Mevlana. Jeho učením bylo hledání dobra ve vech jeho projevech a
nekonečná tolerance, láska a dobročinnost. Kritizoval otroctví a obhajoval
monogamii, to jest, e kadý mu má mít jen jednu manelku (v islámu je
bìné, e jich má víc). Prohlaoval rovnost muù a en. Nám ve dvacátém
prvním století se mohou zdát tyto hodnoty samozøejmými, ale uvame, e
on je prosazoval ve století tøináctém. Mevlana byl pøesvìdčen o blahodárnosti hudby a s ní spojeného tance. Tvrdil, e osvobozuje človìka od jeho

15
vazby k zemské tíi, e mu ulehčuje oddat se Boí lásce. Jeho syn pøemìnil
sektu derviù do organizovaného øádu.
Ve mìstì mùeme spatøit mnoho nádherných památek islámské kultury,
které vám svým bohatstvím a atmosférou pøipomenou pohádky Tisíce a
jedné noci.
Je zde napø. Mevlanùv kláter - velký komplex budov, jen se stal v roce
1927 muzeem a je naplnìný nejrùznìjími poklady, včetnì Mevlanova hrobu, v nìm jeho tìlo leelo po sedm staletí. Kamkoliv pohlédnete, vidíte
vyøezávané døevìné pøedmìty, zlaté a støíbrné poklady, dladice s kaligrafickými ozdobami, vzácné hounì a bohaté tkaniny. Obøadní hala, cely derviù,
knihovna a kuchynì jsou v oddìlených budovách.
Poblí stojí Selimiye, meita, kterou začal stavìt Selim II. v dobì, kdy byl
guvernérem Konyi v roce 1558. V dobì jejího dokončení ji vstoupil na trùn.
Mezi dalími pozoruhodnými meitami jetì jmenujme meitu Serefettin a
Alladinovu.
V jiní části mìsta se nachází dalí komplex budov, zasvìcený Sahip Atovi, kde je meita, kláter, láznì a mauzoleum. Celý tento komplex pochází
ze 13. století. Nedaleko se nachází Archeologické muzeum, v nìm jsou
uloeny nádherné sarkofágy.
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PÍSNIČKA O DUZE

Krásná duha pokoj hlásá,
Bùh podává nám dlaò.
Lidské srdce tìstím jásá,
zem nai, Boe, chraò.
Nápìv a text Hanni Neubauerová
Pøeklad Zdenìk Svoboda

