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MODLITBA

Dìkuji ti, Pane Boe,
za nai Církev československou husitskou.
Díky této církvi jsem objevila Bibli
a nala cestu k tobì.
Pøála bych si, aby toto mohlo øíci co nejvíc lidí.
Prosím tì, Pane Boe,
za svou církev.
Ochraòuj ji, posiluj a dej, a se tebou dá vést.
Amen.
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PRVNÍ IZRAELTÍ KRÁLOVÉ

7. David a Goliá
Tato část naeho vyprávìní
patøí mezi nejznámìjí biblické
pøíbìhy. Pøesto si stručnì pøipomeneme, co se v Bibli (v 17.
kapitole První knihy Samuelovy)
o Goliáovi píe.
Pelitejci se zase jednou chystali na Izraelce. Jejich vojsko se
shromádilo na jednom kopci a
Saulovi vojáci na druhém. Mezi
nimi bylo údolí. Bìhem čekání
na bitvu vycházel z øad Pelitejcù
mu jménem Goliá. Mìl vysokou
a mohutnou postavu, take lidem
pøipadal skoro jako obr. Kdy se
navíc oblékl do zbroje, na hlavu si
dal bronzovou pøilbu a do ruky silné kopí, el z nìj strach a vypadal nepøemoitelnì. Goliá si tak sám také pøipadal. Pravidelnì zápasil v soubojích,
take mìl mnoho zkueností v boji mue proti mui.
Goliá se teď rozkročil uprostøed údolí mezi obìma vojsky a začal provokovat Izraelce: Co tam tak stojíte? Vyberte si mezi sebou nìkoho, kdo
se mnou bude zápasit. Kdy mì porazí, budeme my vichni vaimi otroky.
Kdy vak zabiji já jeho, budete slouit vy nám. Tak co, troufá si nìkdo z vás
na mì? Tak se tam vychloubal kadé ráno a kadý večer po čtyøicet dní.
David se po čas války vrátil opìt ke svému otci, aby pásl stádo. Jeho tøi
nejstarí bratøi byli se Saulem ve vojsku. Otec Davida jednoho dne poslal,
aby jim zanesl jídlo a pøinesl od nich zprávy. Kdy dorazil do jejich leení,
øadili se vojáci právì k bitvì a Goliá je znovu vyzýval na souboj.
Kdy to David vidìl, prohlásil: Kdo to je, e si dovoluje uráet lid ivého
Boha? Já s ním budu bojovat! Pøivedli ho pøed Saula, který nevìøil, e by
mohl mít v boji s Goliáem anci na vítìzství. On je silný a zkuený a ty
jsi teprve mladíček! Pøi pasení stád jsem ale ji mnohokrát zahnal i zabil
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medvìda či lva, který ohrooval ovce, odpovìdìl neohroenì David. Hospodin, který mne vytrhl ze spárù lva i medvìda, mne vytrhne i ze spárù tohoto Pelitejce! David dokonce i odmítl Saulovu zbroj, protoe na ni nebyl
zvyklý a nedokázal se v ní volnì pohybovat. Vzal si jen svou pastýøskou hùl,
prak a pìt oblázkù, které si nasbíral v potoce. Tak vykročil proti Goliáovi.
Kdy ho Goliá spatøil, posmíval se mu: Copak jsem pes, e jde na mì
s holí? David mu odpovìdìl: Ty na mì jde s mečem, kopím a otìpem,
já vak jdu proti tobì ve jménu Hospodina, Boha, kterého jsi urazil! Ten mi
pomùe nad tebou zvítìzit!
Potom vzal David prak a jedním kamenem trefil Goliáe pøímo doprostøed čela. Goliá se okamitì skácel k zemi. David k nìmu pøibìhl, vytáhl
jeho meč a usekl mu hlavu.
Kdy to vidìli Pelitejci, dali se hrùzou na útek. Izraelci je pronásledovali
a na začátek údolí, potom vyplenili jejich tábory.
Saul si dal zavolat Davida, který pøed nìj pøedstoupil s Goliáovou hlavou v ruce. Kdo je tvùj otec? ptal se mladíka Saul. Jsem synem Jíaje
Betlémského, odpovìdìl David. Saul znovu povolal Davida do svých slueb,
take se hoch ji domù nevrátil.
Jana Krajčiøíková
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CO PRO MNE ZNAMENÁ NAE CÍRKEV

V letoním roce si, dìti, pøipomínáme devadesáté výročí zrodu Církve
československé husitské. V Cestì jsme k této pøíleitosti pøipravili dva nové
seriály. Jedním z nich je komiks o historii naí církve, který najdete vdy na
stranách 8-9. Tím druhým pøíspìvkem jsou vyznání rùzných členù církve,
kteøí ji mají rádi. Nazvali jsme jej Co pro mne znamená nae církev.
Napsali nám lidé mladí i starí, ti, kdo v církvi vyrùstali odmalička, i
ti, kteøí se s ní seznámili pozdìji. Nìkteøí z nich v církvi pracují, a ji jako
duchovní nebo v jiných profesích, jiní mají úplnì jiná povolání. Vichni vak
mají jedno společné  lásku ke své církvi, která je provází ivotem a, jak
často píí, je jejich druhým domovem.
Pøáli bychom si, aby vám tento seriálek troku pomohl pochopit, co
človìku dnes, ve svìtì počítačù a mobilních telefonù, mùe pøináet společenství lidí, kteøí se scházejí nad Biblí.
Dovolte mi, prosím, abych začala já sama. Pán Bùh si nás hledá rùzným
zpùsobem. Mne si nael a v dospìlosti, kdy jsem začínala studovat vysokou kolu. Kamarádka mne pozvala na jedno setkání mládee, která se
v církvi scházela. Líbilo se mi tam, spøátelili jsme se s ostatními. Společnì
jsme četli Bibli, zpívali køesanské písničky. Organizovali jsme víkendové
výlety, letní dovolenou, pozdìji i tábory pro dìti. Nikdo mi nevnucoval ani
víru ani to, jak mám vìøit. To bylo pro mne, vychovanou v nevìøící rodinì,
dùleité. Sama jsem se po čase rozhodla pro køest, nakonec jsem začala
v církvi i pracovat.
V tom vidím velký význam právì naí církve v dnení dobì  je otevøená
pro vechny, nikomu nic nevnucuje, lidé se v ní cítí svobodnì. Svoboda vak
s sebou nese i odpovìdnost. Jsme to my sami, kdo odpovídáme za to, co
øíkáme a dìláme.
Kdy lidé øíkají, e je pro nì církev druhým domovem, druhou rodinou, je
to pravda. A myslím to v dobrém i v tom horím. V rodinách se máme rádi,
ale nìkdy se také pohádáme. Ne se vemi pøíbuznými si vdy úplnì rozumíme. Také v církvi se stává, e si, tak øíkajíc, nesedneme úplnì s kadým.
Vdy i v církvi jsme jenom lidé. Ale rozdíl od jiných lidských společenství
tu je. A podstatný. Nespojuje nás jen rodinné pouto, i kdy i to je mnohdy
velmi pevné. To, co nás spojuje, je Pán Bùh. Ten jediný je, narozdíl od nás
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lidí, vdycky vìrný, spolehlivý, nikdy nezradí, nepomlouvá, má čas. Pøed ním
se nikdy nemusíme (ale ani nemùeme) pøetvaøovat.
A církev  tedy společenství lidí, kteøí Pána Boha znají a vìdí, e jej ve
svém ivotì potøebují  nám pomáhá k nìmu hledat cestu. A v tom je její
obrovský význam a proto ji mám ráda a jsem jí vdìčná. A také proto, e
jsem v ní nala spoustu lidí, kterých si velmi váím.
Ale teď u pøedám slovo dalím. Snad pro vás jejich slova budou zajímavá a podnìtná. Pøeji vám, aby vám pomáhala hledat cestu k církvi a
pøedevím k Bohu.
Jana Krajčiøíková
Jmenuji se Nadìda Bílková, je mi 74 let. Seznámení s církví je spojeno
s mojí ji bohuel neijící maminkou a ijícím bratrem faráøem Bohumilem
Kláskem. Za co obìma moc dìkuji. Církev pro mne znamená mnoho, je
to mùj domov. Do církve docházím ji øádku let a vdy se tìím na setkání
s naím Pánem Jeíem Kristem v naich bratøích a sestrách. Dìkuji Bohu,
e mohu navtìvovat bohosluby, e mi to mùj zdravotní stav dovolí. Pro
mne je velice dùleité pøijímat večeøi Pánì a modlit se za své nejblií.
Církev neoddìlitelnì patøí k mému ivotu, kde jinde bych čerpala sílu do
dalích dnù?
Ké vám Bùh ehná.
Nadìda Bílková
Jmenuji se Ale Toman, je mi 23 let a do naí církve pravidelnì chodím
čtvrtým rokem. Čím pro mne je? Nebudu pøehánìt, kdy napíu: Duchovním domovem, který je postavený na skále. Nemùe ho zboøit vichøice, vyplavit povodeò, spálit poár. Je mojí jistotou. Pevným bodem v mém ivotì.
Mohu se do ní stále vracet a čerpat posilu do dalích dnù. To samé mùete
zaívat i vy. Stačí pøijít...
Ale Toman
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PODOBENSTVÍ

9. O ztracené ovci a ztraceném penízi
Krásné podobenství o ztracené ovečce najdeme u Matoue (18,10-14) a
u Lukáe (15,1-7), kde na nìj navazuje i podobenství o ztraceném penízi (L
15,8-10), které je obsahovì podobné.
Má-li nìkdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, co nenechá tìch devadesát devìt na pustém místì a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji
nenalezne? Kdy ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a kdy pøijde
domù, svolá své pøátele a sousedy a øekne jim: ,Radujte se se mnou, protoe jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, e právì tak bude
v nebi vìtí radost nad jedním høíníkem, který činí pokání, ne nad devadesáti devíti spravedlivými, kteøí pokání nepotøebují.
Obdobnì ena, která má deset støíbrných mincí a jednu ztratí, neúnavnì ji hledá, dokud se jí to nepodaøí, a potom se s pøítelkynìmi raduje.
V tìchto podobenstvích je pro nás veliká nadìje. Človìk je toti slabý
a neustále dìlá chyby. I kdy se snaíme, pøesto klopýtáme, zapomínáme
na Boha, høeíme. Ale Pán Bùh nás hledá. Trpìlivì a opakovanì. Pokud
litujeme svých vin, vytáhne nás jako tu ovečku i z propasti a ponese nás
neúnavnì na ramenou, aby nás mohl vrátit ke stádu. Jako ta ena, která
nelitovala námahy a vymetla kvùli jediné minci celý dùm, tak i Bùh se namáhá kvùli kadému z nás, i kdy si pøipadáme malí a bezvýznamní. To je
pøece úasné!
Jana Krajčiøíková

POZNÁVÁME BIBLI
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Pokud by vám otázky pøipadaly tìké, odpovìdi najdete v uvedených
biblických textech. Mùete si je také ovìøit na stranì 12.
1. Kolik mìl praotec Jákob synù? (Gn 35,22)
a) pìt, b) deset, c) dvanáct
2. Jak se jmenoval strom, ze kterého Adam a Eva nesmìli jíst ovoce? (Gn
2,17)
a) strom mládí, b) strom poznání dobrého a zlého, c) strom vìčnosti
3. Kdo pobízel Evu k utrení jablka? (Gn 3,1)
a) tír, b) had, c) jetìrka
4. Jaké znamení seslal Bùh lidem na dùkaz toho, e ji nikdy nezničí zemi
potopou? (Gn 9,13)
a) duhu, b) slunce, c) mìsíc
5. Kolik synù mìl Noe? (Gn 6,10)
a) pìt, b) tøi, c) sedm
Marcela ímová

Rádio
Na stolku je skøínka,
v ní to poøád bøinká.
To tam hraje kapela
smutnì nebo zvesela.
V ní té bez ustání
povídají páni.
Chy je jejich knoflíkù,
vechno ztichne ve miku.
Zdenìk Svoboda
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NA TOULKÁCH S KULDOU 5.

Objevuje se Smejčil - tøetí část
Mezi ploty zahrádek, pøiléhajících za domky na dolní stranì rybníka a
k vodì, proklouzl muský. Takový drobínek muského, zato s tváøí obrostlou
edivými vlasy a vousy, z nich trčel zvídavý nos. Na zádech nesl batoh.
Místní občan Smejkal zvaný Smejčil nosil batoh poøád a v nìm náøadí, jaké
by nepotìilo pana porybného Juráka - skládací vr a pytlácké òùry.
Smejčil hledìl na rybník a mučil se, koneckoncù mučil se ustavičnì, nejvíc pomylením, e by mìl dìlat nìco jiného, ne co právì dìlá. Teď se trápil
rozhodováním, jestli si má hodit òùrku nebo jít nastrait vr k pøítoku.
Kdyby tak vìdìl, kde je porybný, aby ho pøi tom nenachytal, protoe Smejčil
byl pøesvìdčen o své bezúhonné povìsti a bál se ostudy.
Vtom uvidìl, jak zpoza ostrùvku s Černou tvrzí vyplouvá porybného
pramička se čtyømi dìtmi. Míøila na volnou vodu trochu cik cak, protoe
chlapec, kterého Smejčil neznal - a e tu znal kadého! - noøil vesla do
zrcadlovì lesklé hladiny v nestejném rytmu. Smejčilovi neulo, e vechny
čtyøi dìti jsou jakoby slavnostnì rozradované. Aby tak naly v Černé tvrzi
nìco cenného, napadlo ho. Tøeba tam byl zakopaný poklad! Kdyby tak mìl
pramičku on!
A co to nad loďkou s dìtmi poletuje? Chvílemi je to pøed nimi, chvílemi
zas vedle nich. Vypadá to jak sám od sebe záøící zlatý balónek, který se
pohybuje jako ivý.
Cizí chlapec u pochopil, jak se zachází s vesly, loďka psala po hladinì
rovnou čáru a vzdalovala se vstøíc slunci. Svítící balónek, co kolem dìtí
krouil, s tím rozhaveným letním sluncem chvílemi splýval, chvílemi se
zas objevoval, sám jako malé sluníčko. Smejčil nikdy nic takového nevidìl
a vùbec to nechápal. Nevìdìl, co by bylo lepí, jestli takový záøící balónek
mít nebo ho dìtem zničit, a tak si postìoval: Vichni jsou veselí a já jsem
tak neastnej...
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)
Správné øeení ze str. 11: 1-c, 2-b, 3-b, 4-a, 5-b

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Vybarvìte vechna políčka označená jedničkou červenì, dvojky lutì a
trojky modøe, a napite nám nejpozdìji do poloviny února, co znázoròuje
obrázek. Z dolých odpovìdí vylosujeme tøi výherce knihy, jejich jména se
dozvíte v bøeznové Cestì.

Blahopøejeme výhercùm soutìe z listopadové Cesty (tajenka: Stromy se opìt ukládají ke
spánku): Laura Strmisková a Tereza Foffová z Kolína,
Miroslav Hlaváč z Kojetína
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SOUTÌ O TØI KNIHY

13. Athény
Ze Solunì se Pavel vydal do kulturního centra øíe - do Athén (Sk 17,1634). Tam se pokouel hlásat evangelium mezi filosofy na Aeropagu, ale ne
pøíli úspìnì. Rozdíl mezi øeckými filosofy a køesanstvím byl obrovský.
Poslouchali jej se zájmem, to je pravda, protoe ve nové je velmi zajímalo,
ale kdy začal mluvit o vzkøíení Jeíe, mnozí se mu vysmáli a jiní øíkali:
Rádi si tì poslechneme, ale a nìkdy jindy. Pøesto se vak k nìmu nìkteøí
pøipojili a uvìøili. V Bibli jsou dokonce uvedena jména dvou z nich: Dionysios z Aeropagu a ena jménem Damaris.
Athény jsou hlavním mìstem Øecka. Rozkládají se na kopcovitém poloostrovì Attika a s okolními mìsty mají dnes asi 3,5 miliónu obyvatel. Jetì na
začátku 19. století vak byly pouhou vesnicí se 7 tisíci obyvateli. Nevìøíte?
Kdy se øekne Athény, kadý si vybaví starovìké Øecko, antické památky,
kolébku demokracie a vzdìlanosti. Je to skutečnì tak. Mìsto vzniklo ji ve
tøetím tisíciletí pøed Kristem. Vrcholu demokracie dosáhly Athény za vlády
Periklovy v 5. století pøed Kristem. V tomto zlatém období v Athénách
pùsobil filosof Sókratés a pøedstavitelé antické tragédie jako napø. Sofoklés,
Aischylos nebo Euripidés.
Nìkolik let po Periklovì smrti vak byly Athény poraeny Spartou v peloponéské válce a slábl jejich význam politický, zatím vak nikoliv kulturní. I
Øímané, kteøí si Øecko podmanili ve 2. století pøed Kristem, mìsto uetøili.
Jeho definitivní úpadek nastal a ve 4. století po Kristu, kdy v øímské øíi
zvítìzilo køesanství. Pohanské náboenství bylo zakázáno, filosofické koly
zavøeny a Parthenón, chrám bohynì moudrosti Athény, byl v 6. století zmì-
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nìn na køesanský chrám. Zkázu zavrili v 15. století Turci, kteøí v Øecku
vládli a do 19 století.
Dnes jsou Athény pøedevím významným turistickým cílem, protoe je
zde velké mnoství starovìkých památek. Ročnì si je sem pøijídìjí prohlédnout miliony návtìvníkù. Athény vak mají i nìkolik ménì pøíjemných
prvenství: po Hong Kongu jsou druhým nejhustìji osídleným mìstem svìta.
Podle svìtové zdravotnické komise patøí Athény také mezi nejhlučnìjí mìsta na svìtì. Zároveò jsou jedním z nejménì zelených míst na Zemi, vycházejí zde jen dva metry čtvereční zelenì na obyvatele. Trochu se to zlepilo po
druhých olympijských hrách v Athénách v roce 2004 (v roce 1986 se zde
konala úplnì první novodobá olympiáda), kdy ve mìstì vysázeli témìø 300
tisíc nových stromù. Čili: bydlet byste tu moná nechtìli, ale za návtìvu
Athény určitì stojí.
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BÙH JE S NÁMI

2. Velký po nich odkaz máme
v jejich stopì kráčet dál,
vítìznì se blíit bránì,
kde své vìrné vítá Král.
Zazni, zazni, staré heslo,
v irý svìt i z naich øad:
Bùh je s námi, Bùh je s námi,
Kristus v nás chce kralovat.
4. Brzo bude konec boji,
míru zavlá korouhev,
vìrní Boí se pak spojí
u radostný chvalozpìv.
Vzhùru srdce pozvednìme,
nesluí se bázeò znát.
Bùh je s námi, Bùh je s námi,
Kristus v nás chce kralovat.

3. Hlásejme zvìst o spasení,
a ji pozná celý svìt!
O vech høíchù odputìní
kadý musí uslyet!
A ji vzejde doba slavná,
v které lidstvo bude znát:
Bùh je s námi, Bùh je s námi,
Kristus v nás chce kralovat.

Ira D. Sankeyová, pøel. J. Hochman
(Zpìvník CČSH, píseò č. 37)

