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„Kdo je ta, jež vystupuje z pouště jako 
sloup dýmu, ovanuta vůni kadidlovou 
z myrhy a z nejjemnějšího koření 
kupeckého?“

Tak to je verš, který jsem vytáhla pro můj 
pathfinderovský oddíl Vlky. 
Hm, překvapení, co je to za verš? Oka-
mžitě se mi vybavuje minulá doba, 
kdy přede mnou zesměšňují 
Bibli. A já teď pro moje 
Vlky vyberu takový 
verš??? Čtu znovu. 
Potom čtu nadpisy 
kapitol: Hledání 
lásky, Odvaha lás-
ky – to už je mi 
bližší. Potřebuji 
odvahu a lásku pro 
svou práci s dětmi; no 
to tedy ano. A děti po-
třebují také strašně moc lásky, 
jako ta malá vlčí štěňata. Potřebují se 
lásce naučit. Nejen významu toho slova, 
ale hlavně projevům lásky mezi sebou. 
No jasně, je to sice zvláštní verš, ale vy-
bízí nás k odvaze a lásce. 

Už tomu začínám rozumět a dalších 
čtrnáct dní si ten zvláštní verš opakuji. 
Jednou večer si zase čtu „náš“ verš 
a přemýšlím: odvahu a lásku… Otáčím 
veršíčkem, mimochodem s labutí upro-
střed jezera, a zarazím se: Přísloví 3,6. 
Dochází mi, že jsem se vlastně spletla 
a při prvním čtení veršíku jsem četla Pí-
seň 3,6 a ne Přísloví 3,6: „Poznávej ho na 

svých cestách, On sám napřímí 
tvé stezky.“ Jak bych si přála, 

aby ti moji Vlci poznali 
Boha, navzdory tomu, 
že o něm téměř nic 
nevědí a doma o Něm 
nic neslyší. Ach jo, jak 
to mám co nejlépe 
udělat, jak se mám 

chovat, co na schůzkách 
říkat?

No přece – odvahu a lásku. 
A k tomu ještě: 

 „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, 
na svoji rozumnost nespoléhej.“ (Pří-
sloví 3,5)

H. A S.

 VELICE UŽITEČNÁ 
 ZÁMĚNA
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Stalo se to někdy před letními prázdninami roku 2002, kdy jsem 
dostal za úkol znovu oživit náš oddíl. Přiznám se, že jsem nevěděl jak, 
vždyť až na pár dětí ve sboru tu nebyl nikdo. Navíc jsem přípravu na schůzky nestačil, 
a tak se začínalo hodně ztěžka a v počtu dvou dětí. I přesto, že jsem požádal několik 
lidí o pomoc, situace byla stejná, nikdo to nechtěl dělat pravidelně. Samozřejmě, jak 
to tak chodí, přišla malomyslnost. Stále jsem ale věřil a prosil Boha. Týdny utíkaly 
a začátkem listopadu mne náhle oslovila jedna paní z druhého plzeňského sboru, že 
by ráda pracovala se mnou. Slovo dalo slovo, začali jsme se střídat a radostí bylo, že 
přivedla s sebou další čtyři děti. V dnešní době je nás už 12 dětí a 4 vedoucí! Dostal 
jsem znovu chuť bojovat. Radost byla o to větší, když některé z dětí, které nechodí do 
sboru, přišly i na náš vánoční program mládeže a vzaly s sebou své rodiče. Jen těžko 
by mě na začátku září napadlo, že nějaké cizí děti z ulice se díky našemu oddílu do-
stanou až k nám do sboru. A to na začátku byla jedna velká malomyslnost…

VAŠEK Z PLZNĚ

PRÁVĚ SE VÁM PŘEDSTAVUJE …
O D D Í L  0 0 3  A R A R A T  P L Z E Ň

Na web.redbox.cz/mbkontakt nebo odkazu na www.pathfinder.czse můžete blíže seznámit s naší činností.
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C R R R  C V A KC R R R  C V A K
Kde jsme to naposledy skončili? Už 
víte? Zůstala před námi jedna otáz-
ka. Jak si to Pán Bůh představoval se 
sobotou? 

Tak co tomu říkáš? Neboj se, cítím se fajn 
a naprosto zdráv. Máš pravdu, nemyslel 
jsem to vážně. Tohle asi nebylo záměrem 
Pána Boha – aby nám vzal všechno, co 
máme rádi. 

Sobota začíná už v pátek večer a právě ta-
hle doba rozhoduje o tom, jaká bude celá 

sobota. To je ta chvíle, kdy se  můžeme 
naladit na stejné vlny, na kterých vy-
sílá Bůh. Boží vysílání nemá tak silné 
vlny, aby přehlušily to, co je okolo nás. 
A právě tohle je ten důvod, proč se třeba 
nedíváme na televizi nebo nehrajeme na 
počítači. Není to kvůli tomu, že Pán Bůh 
řekl: nebudeš v sobotu nic takového dělat 
a tečka. Je to jinak. Když máš kamarádku 
nebo kamaráda a domluvíte se, že spolu 
strávíte den, tak si také nebudeš dělat 
svoje věci, ale chcete být spolu, svoje věci 
necháš na jiný den. Tak stejně Pán Bůh 
chce být spolu s námi. On si čas udělal 
a záleží jen na nás, jestli to stejné udělá-
me i my. Říkáš si:

 

Tak na tohle se podíváme příště. A ješ-
tě malý úkol pro vás: zkuste přemluvit 
rodiče, pokud tak už neděláte, abyste se 
v pátek večer všichni sešli a udělali si čas 
jeden na druhého, popovídali si, co jste 
prožili za uplynulý týden, a společně si 
začali sobotu. Když se vám to bude líbit, 
zůstaňte u toho. Jak se vám to podařilo, 
mi můžete napsat na   RUZA@FREEMEJL.CZ

Musíš … 
si s každým podat 
ruku a ještě se 

u toho usmívat. … sedět 
celý den ve sboru a dávat 

pozor, i když tomu moc 
nerozumíš.

… když se někdo modlí, mít 
zavřené oči a stát v klidu, 

i když to trvá moc 
dlouho.

Nesmíš … se už od 
pátku večer dívat na televi-

zi … si jít hrát s dětmi ven.
… zapařit nějakou gamesku 

☺.
… si jít koupit něco, na co 

máš zrovna chuť.

Tak jak si to ale Bůh 
představoval? 

„A proč bych 
s ním měl trávit 
den? Proč být s někým, 

koho jsem nikdy neviděl 
a koho vlastně ani moc 

neznám?“
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SBALTE SI SVÝCH 
PĚT ŠVESTEK 
A JDE SE 
NA POŘÁDNÝ VANDR…

Tak už máme perfektní boty a směle jsme vstoupili do náruče přírody. A ejhle! Místo 
hřejivého objetí je tu zima, mokro a všude lezou škvoři. Vzdávat se? To nikdy! Je ale 
těžké tvářit se zmužile, když drkotáme zuby. Co počít? Určitě jste slyšeli úsloví, že ne-
existuje špatné počasí, jen špatné vybavení. Souhlasím. Je dobré počítat s tím, že bude 
hůř. Nechci ale chodit naložen jako soumar. Nejosvědčenější je strategie cibule. Síla 
mnoho tenkých slupek. 

Příklad: několik triček je lehčích a skladnějších než tlustý svetr a pod nepromokavou 
větrovkou poskytnou podobnou službu. Já mám své „slupky“ rozděleny do tří hromá-
dek. Nejblíže tělu nosím vrstvy z materiálu dobře odvádějícího pot. Další drží teplo 
a svrchní vrstva odolává větru a dešti. Takto oblečen vzdoruji globálním změnám kli-
matu a chodím rozmlouvat se stromy i v době, kdy ostatní jsou zalezlí a fňukají nad 
psím počasím. Sucho v botách a lehký batoh Vám přeje                     K4

CIBULE – NÁŠ VZORCIBULE – NÁŠ VZOR
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Venku byla opět zima a začátek roku 2003. A právě v ten čas jsme se již posedmé set-
kali na první společné akci dětí ČS v novém roce na soutěži biblických znalostí, tak 
zvaného přípravného kola na celostátní soutěž „Stezka písmáků“. Soutěžili jsme ve 
třech kategoriích na témata: Evangelia, Kniha Rút, Kazatel a Skutky. Samozřejmě jsme 
si užili i spoustu zábavy v mnoha dalších soutěžích a hrách. Vyřádili jsme se v bazénu 
a utkali jsme se opět na Mistrovství piškvorek a kuželek. Zjistili jsme také, kdo je pro 
tento rok novým mistrem v loupání brambor. (Však si ho dobře pamatujeme a jeho 
výjimečné schopnosti využijeme, zvláště na táboře ☺) V neděli jsme si užili sněhu 
i trochu mrazu v soutěži O Rút…
Děkujeme všem, kteří pro nás připravili tento krásný víkend, a těšíme se na další spo-
lečné setkání.

A jak to všechno dopadlo? Toto jsou výsledky testu z biblických znalostí. 
Věková kategorie „A“  1. místo E. Matějíčková, L. Salavová, A. Nevrlá, V. Steklá
 2. místo  P. Glaser, J. Trč
 3. místo nebylo uděleno
Věková kategorie „B“ 1. místo J. Bujoková, N. Prislupská, M. Salavová
 2. místo  D. Kroy, F. Hybnerová, K. Lunová, H. Forest  
 3. místo  N. Müllerová, L. Hamiová

Porota se omlouvá za chybu při vyhlašování výsledků kategorie „C“, ke které došlo ne-
dopatřením. Konečné pořadí umístěných v této kategorii je následující:
Věková kategorie „C“  1. místo  P. Stehlíková, G. Tvrzníková
 2. místo  Staněk, Bárta, Adame
 3. místo  B. Eisenhammerová, K. Matějíčková,  
  I. Klokočníková, Tomášková

„V Bibli s námi mluví sám Bůh, jako člověk se svým 
přítelem.“  (Martin Luther)

VL    ČIČKA 2003VL    ČIČKA 2003
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LUŠTÍME PRO RADOSTLUŠTÍME PRO RADOST

NAVŠTIVTE NOVÉ STRÁNKY PATHFINDERU WWW.PATHFINDER.CZNAVŠTIVTE NOVÉ STRÁNKY PATHFINDERU WWW.PATHFINDER.CZ

Najdete zde nové informace o plánovaných akcích, můžete se zapojit do diskusního 
fóra anebo získat novou inspiraci pro hry ve vašem oddíle. Na stránkách Pathfinderu 
se dozvíte vše, co potřebujete vědět o nás a o našem sdružení.


