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TÍ PUBERŤÁCI MA UŽ NAOZAJ ŠTVÚ.
Aj Vás? Neraz to počujem z úst rozhorčených „dospelákov — vodcov“. Sú krásni, úžas-

ní, plní energie, elánu, snov, očakávaní... Nemajú zábrany, nerešpektujú žiadne „malo 
by sa“, nikým a ničím nechcú byť obmedzovaní. Všetko kritizujú a s ničím nie sú spo-
kojní. Vzpierajú sa každej snahe natlačiť ich do „škatuliek“, v ktorých sa necítia dobre. 
Ale pozor! Máme smolu. Hľadajú vzory, ktoré by mohli viac či menej napodobňovať.
Pri jednom prieskume bolo asi 1000 dospelých požiadaných, aby si počas jednej min-

úty spomenuli na päť kázní alebo prednášok, ktoré v mladosti najviac ovplyvnili ich 
život. Prevažná väčšina si spomenula na jednu, maximálne dve. Potom boli vyzvaní, aby 
si spomenuli na päť ľudí, ktorí v mladosti ovplyvnili najviac ich rozhodnutia, názory 
a životnú orientáciu. Po uplynutí jednej minúty väčšina opýtaných vymenovala viac 
ako piatich ľudí. Náš vplyv sa teda neprejavuje ani tak tým, čo mladým ľuďom hovorí-
me, ale v neporovnateľne väčšej miere sa prejaví práve prostredníctvom našich činov, 
reakcií a životného štýlu.

AŽ KEĎ BUDÚ LEPŠÍ...
Vyznávame, že „Boh ťa miluje nie preto, čo robíš, ale preto, kým si.“ Si jeho dieťa-

ťom, pretože Ťa stvoril a vykúpil. Boh nás miluje bez podmienok. Preto máme aj my 
milovať mladých bezpodmienečnou láskou, ktorá sa na nič neviaže. Potrebujeme prijať 
skutočnosť, že mladí (rovnako ako dospelí) robia chyby. Veď rastú, rozvíjajú sa po kaž-
dej stránke a v tomto tvorivom procese vznikajú chyby, pretože oni sú jeho súčasťou. 
Naše činy, ktoré dávajú najavo lásku bez podmienok, sú často rozhodujúcim faktorom 
pre upevňovanie viery mladých. Ako môžu poznať Božiu lásku, keď ju nevidia v prvom 
rade u ľudí, ktorí majú na ich životy veľký vplyv? Neraz som spolu s nimi bezmocne 
plakal, keď s bolesťou vylievali svoje zranené srdce nad tým, že neboli milovaní Božou 
láskou práve od najbližších. Ako ťažko zápasili s vierou v milujúceho 
Boha a Krista.
Nemusíme súhlasiť so všetkým, čo tí „násťroční“ robia, 

ale môžeme ich stále milovať. Prijímať ich pre to, kým sú, nie 
preto, kým sa môžu stať. Atmosféra lásky je v živote človeka 
tou najsilnejšou motiváciou na zmenu. Žiaľ, mnoho ľudí sa 
snaží zmeniť mladých prostredníctvom vyvolania pocitu viny. 
„Keď sa budeš viac snažiť, pocítiš, že ťa prijímam.“ Kým pocit 
viny má krátkodobú účinnosť, láska a prijatie je to, čo prináša 
dlhodobé výsledky. Dovoľme mladým byť mladými svojej doby. 
Neočakávajme dokonalosť. Pozerajme sa „za správanie“, teda 
na to, čo je jeho príčinou. Kedy a ako sme im dali pocítiť, že si 
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CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU

vážime ich názor? Nešetrime chválou! Mark Twain raz povedal: „Z jednej pochvaly 
môžem žiť dva mesiace.“ Mladí tiež. Štedrosť pri chválení nie je zbytočné lichotenie. 
Chválou vyjadrujem lásku, že vďačne prijímam druhého. Chválenie je dar, ktorý má 
každý poskytovať bez zábran a často. Nevynechajme žiadnu príležitosť ako im hmata-
teľne prejavovať Božiu lásku.

Tí naši puberťáci ma už naozaj štvú. Aj Vás? 
Sú pekní ako život, keď sa smejú a živo gestikulujú. Sú deti jari — obdobia jednodu-

chých lások, búšiaceho srdca. Zázračné deti, pretože každý je svojou krásou jedinečný, 
čo vyvoláva úžas nad zázračnosťou Stvoriteľa. Vždy pripravení prijať posolstvá lásky 
prostredníctvom mobilu, ale aj slovom, celým telom.
My ich máme vo svojej klubovej rodine, tie úžasné zázraky, ktorým máme prejavovať 

Božiu lásku. Vďaka za nich!
DANIEL
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UNI JNÍ MÚZIČKA 2007
Poslední březnový víkend se v Trenčíně 

konala Unijní Múzička 2007. Každoročně 
zaznamenáváme zvyšující se zájem o tuto 
soutěž s tradicí a vysokou kvalitou pří-
spěvků. Do Trenčína se sjelo z různých 
koutů České a Slovenské republiky cel-
kem 375 účastníků — účinkujících dětí 
+ doprovázejících dospěláků. 

V Armádním domě kultury předvedly 
před plným sálem a odbornou 
porotou svůj um. Celkem bylo před-
vedeno 38 příspěvků. Drželi jsme 
palce všem malým umělcům, aby se jim 
jejich vystoupení podařilo co nejlépe. 
Po skončení soutěže čekal účastníky muzikál 
s názvem „Stratená tvár“, který připravily 
na sobotní večer místní děti. Vrcholem 
po tomto emočně náročném a vypjatém 
dni bylo samozřejmě vyhlašování výsledků.
V neděli si pak děti prohlédly město a zná-
mý Trenčínský hrad. A pak – pak už jen 
cesta domů. 

Věříme, že všichni účastníci odjížděli 
když ne s oceněním, tak určitě s dobrým 
pocitem z hezkého zážitku a s motivací 
k dalšímu uměleckému snažení. A to je 
vlastně cíl celé této akce — aby se děti se-
tkávaly a měly možnost tvořit a rozvíjet 
svá obdarování…

VIKY
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STOLNÍ TENIS SOKOLOV
Ping-pong Sokolov! To už je tradice, že? Jenže ten-

tokrát se první sobotu v březnu setkali závodníci 
pouze do šestnácti let. Už nezněla jména Pitoňák, 
Krause, Balcar, ale zcela jiná…
V trošku komorní atmosféře jsme se sešli v sobotu 

na oběd a už nás tam čekala soutěž. Byla malinko 
„mokrá”, protože jsme sledovali tok řeky Ohře a její 
okolí s přilehlými vesnicemi a městy. Po zhlédnutí 
tohoto cestopisu jsme zrevidovali, kolik nám toho 
uvízlo v naší šedé kůře mozkové. Nakonec jsme se 
všichni radovali ze společného dortu.
A to už nás vítala večeře a přechod do tělocvič-

ny. Poněvadž závodníků tohoto 1. ročníku nebylo 
mnoho, mohli jsme si dovolit hrát každý s každým. 
Po vyhlášení vítězů, okolo 22. hodiny, jsme se pak 
rozjeli do rodin, kde jsme byli ubytováni. Bylo to 
fajn.
Neděle nám otevřela možnost navštívit elektrárnu 

Tisová. Chvíli trvalo, než si nás všechny zapsali, ale 
další hodina a půl uvnitř tohoto kolosu stála za to. 
Každý si odtud odnesl nejedno překvapení z výroby 
elektrické energie.
Po dobrém obědě jsme se potom začali pomaličku 

vytrácet domů a zbyly nám upomínkové předměty, 
odměny (pokud někdo vyhrál), a hlavně příjemná 
vzpomínka.
Rádi se tam příští rok zase podíváme.

IVAN



MODLITEBNÍ STROM
MODLITEBNÍ STROM

Ahoj,
už se ti někdy stalo, že sis s něčím nevěděl rady? 
Lámeš si hlavu nad nějakou záhadou?
Máš otázky, na které nemáš odpověď?
Máš problém, který tě trápí, ale nechceš o tom s nikým mluvit? A přitom to ze sebe 
potřebuješ dostat a rád bys slyšel nějakou radu?

Tak neváhej a napiš! Tvůj dotaz pečlivě prozkoumám, zeptám se odborníků a potom 
ti odpovím. Otázku i odpověď otiskneme v dalším čísle. Ale nemusíš se bát! Je to čistě 
anonymní. Nemusíš se podepisovat. Třeba někdo další prožívá něco podobného a ne-
napíše, a přitom by rád věděl odpověď.

Neboj se a napiš: 
advent@pathfinder.cz
Jana Dvořáčková, Za Opusem 1231, Praha 5 – Zbraslav, 156 00
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Máš také ve svém okolí někoho, kdo trpí nebo má 
nějaký problém — a ty nevíš, jak mu pomoci? Máš 
pocit, že není nic, čím bys mu pomohl? Nic není 
v tvých silách? Ale něco přece jen ano. Můžeš 
se za něj modlit.

Myslíš si, že je to málo? Omyl! Je to jedna 
z těch největších věcí, kterou můžeš udělat. 
Mnoho lidí má zkušenost, že když se za něj ně-
kdo modlí, tak se cítí mnohem víc v klidu. A Ježíš 
sám říká, že se máme modlit a že nám pomůže.

Modlitba je mocná. Tak neváhej a vyzkoušej to!

Pane Bože, 
v mém okolí je člověk, 

který se moc trápí. 
Nevím, jak mu pomoci, 
ale vím, že ty mu můžeš 
pomoci a můžeš mu dát 
klid a sílu, aby vydržel. 

Amen.

JADV

Co se stane, když ve škole přiznám, že věřím v Boha? Nepřijdu o kamarády?

Spolužáci mě zesměšňují a dnes mi po škole vyhrožovali. Co mám dělat?

Kol ik  zubů má opice?

Ví Pán Bůh i to, nad čím přemýšlím?

Líbí se mi jedna holka, co mám dělat?

Kolika let se dožila Ellen Gould Whiteová?
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Líbí se mi jedna holka, co mám dělat?

Slova napiš do políček podle počtu písmen vodorovně i svisle.
3 písmena:

HAD, LOS, MED
4 písmena:

EDEN, CHRÁM, NOACH, OBÉD, STAN
5 písmen:

BIBLE, DAVID, JÁKOB, LÁSKA, RÁCHEL, SINAJ, ŠABAT
6 písmen:

DORKAS, GOLIÁŠ, JERICHO, SODOMA, ŠTĚPÁN, TROADA
7 písmen:

BERÁNEK, HERODES, KRISTUS, SLEPOTA
8 písmen:

BENJAMÍN, HOLUBICE
9 písmen:

JERUZALÉM

10 písmen:
TRPĚLIVOST

12 písmen:
SPRAVEDLNOST

13 písmen:
NABUCHODONOZOR



 8

Ahoj, holky a kluci,
chtěl bych vám povědět, jak jsem se seznámil s Ježíšem. Nemyslím, jak jsem se 
o něm doslechl. Tehdy o něm slyšeli snad všichni. Mluvilo se o něm všude.

Pracoval jsem jako celník. V naší branži se běžně provádějí nekalé praktiky a já jsem také, 
čas od času, zneužil své postavení k vlastnímu obohacení. Byl jsem velmi bohatý.

Jednou se rozneslo, že má do našeho města přijít Ježíš. Všichni o tom mluvili. Kdo o něm 
nemluvil, jakoby nežil. Někdo mluvil s nadšením, někdo jím opovrhoval, ale každý o něm 
mluvil. A všichni ho chtěli vidět. Jsem jen člověk, a také jsem propadl oné davové psychóze. 
(Dnes již mohu říci „díky Bohu“.) Také jsem ho chtěl spatřit. Mělo to ale malý háček. Věděl 
jsem, že tam bude mnoho lidí. Jsem malého vzrůstu, a těžko bych se dostal tak blízko, 
abych ho uviděl. A ani se mi nechtělo tlačit se tam s ostatními. To bylo pod moji úroveň. 
Lámal jsem si hlavu, jak to udělat. Uvidět Ježíše a přitom být neviděn. Podívat se na Ježíše 
a přitom se netlačit v davu.

Pečlivě jsem prozkoumal trasu, kterou měl Ježíš zanedlouho jít, a našel jsem vhodný 
úkryt — strom. Sotva jsem na něj vylezl, už jsem v dálce spatřil první postavy velkého zá-
stupu. Lidé se pomalu přibližovali. Když procházeli kolem mého úkrytu, stalo se něco, co 
jsem nečekal. Ježíš se zastavil pod stromem, podíval se nahoru, jakoby věděl, že tam sedím, 
a řekl: „ … pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“

A tak to začalo. Rychle jsem slezl ze stromu a šel jsem s Ježíšem k nám domů. Moje rodi-
na i služebníci byli pořádně překvapeni. Připravili jsme velikou hostinu. Ježíšova přítom-
nost a jeho povídání mě ten den naprosto změnily. Uvědomil jsem si, že to, co jsem dělal, 
bylo špatné. Opravdu jsem toho litoval a chtěl jsem to napravit. Všem, které jsem okradl, 
jsem to vrátil čtyřnásobně. A část majetku jsem rozdal chudým.

Ježíš zasáhl do mého života. Už jsem nemohl žít tak jako dosud. Bylo mi jedno, co si ostat-
ní myslí, i když jsem kritiku poslouchal ze všech stran. Nic jsem si z toho nedělal. Věděl 
jsem, že jsem dělal špatné věci. Ježíš mi to ukázal, ale také mi ukázal, jak z toho ven.

Od té doby patřím jemu a každý den se snažím žít tak, abych mu udělal radost.

Kdo povídal svůj příběh?
Jak se jmenoval strom, na který muž vylezl?

JADV

Podrobnosti o Pathfinderu a o akcích najdete na internetových stránkách: 

w w w . p a t h f i n d e r . c z • w w w . p a t h f i n d e r . s k
Redakce: Jana Dvořáčková, Za Opusem 1231, 156 00, Praha 5 – Zbraslav
e-mail: advent@pathfinder.cz
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