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Učme se od slavných aneb… 
Kdo byl D. L. Moody?

Titul pro Klub Pathfinder od MŠMT

Pevný spoj

Pavlův dopis do Efezu
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Dne 30. 3. 2011 převzal předseda o. s. 
Klub Pathfinder v rezidenci primátora 
hlavního města Prahy z rukou náměstkyně 
ministra školství Evy Bartůňkové čestný titul 
„Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi 
a mládeží“.

Titul je uznáním dlouholeté kvalitní práce z pohledu 
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kritéria k jeho 
získání hodnotila období uplynulých osmi let, po které nesmělo 
dojít k žádnému závažnějšímu pochybení. Je tedy oceněním 
dlouhodobé kvalitní práce desítek vedoucích na úrovni jednotlivých 
oddílů, oblastí a celého sdružení. Je potvrzením poctivého a přehledného nakládání 
s finančními prostředky.

Věříme, že toto vyjádření důvěryhodnosti přispěje k ještě lepší práci s dětmi 
a mládeží, k snadnější komunikaci s partnery a provozovateli a k vyšší jistotě 
budoucí podpory ze strany ministerstva školství.

DAVID ČANČÍK
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Pathfindeři se vydali na výl. 
Seřaď obrázky tak, jak 
myslí š, že to bylo.
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AHOJ KAMARÁDKY A KAMARÁDI!
Před nějakou dobou jsme spolu studovali Markovo evangelium. 

Když jsme dostudovali celé evangelium, tak jsem se sama sebe ptala, 
jestli máme spolu dál studovat Bibli. Několik čísel časopisu Advent 
proto vyšlo bez našeho studia. Musím se vám ale k něčemu přiznat. 
Moc mi to chybí. Moc mi chybí sednout si, začíst se do jedné kapitoly 
a vymýšlet pro vás různé otázky. A také mi moc chybí vaše dopisy a odpovědi. 
Proto jsem se rozhodla, že zase začnu studovat. A vás, všechny moje kamarády, zvu, 
abyste se ke mně přidali. Čtěte, odpovídejte, luštěte a posílejte mi své odpovědi a po-
střehy! Už se na ně totiž strašně moc těším!

Dnes začneme studovat jeden dopis, který napsal apoštol Pavel. Než ale začneme 
studovat, bylo by dobré, říci si něco o době, ve které Pavel a ostatní věřící žili. Ta doba 
byla totiž úplně jiná než teď. Pomůže vám to lépe pochopit celý Pavlův dopis.

Bylo to v době, kdy Pán Ježíš už umřel na kříži, vstal z mrtvých a pak odešel do nebe. 
Ježíšovi učedníci začali lidem široko daleko zvěstovat o Pánu Ježíši. Mnoho lidí uvě-
řilo, a tak se křesťanství šířilo dál a dál. Všude tam, kam se křesťanství dostalo, vládla 
Římská říše. 

Jaké to bylo, žít pod římskou nadvládou?
Římané přinesli bohatství a mír. Z moří vyhnali piráty a přístavy se staly bezpečné. 

Mezi městy postavili silnice pro lepší dostupnost. Ze světa dováželi jídlo i luxusní zboží. 
Spousta měst, která stála na dobrých strategických místech, velice zbohatla. Na dru-
hou stranu, místa, která ležela dál od hlavního obchodního tahu, byla chudá. Římané 
tam nařídili vybírat veliké daně a lidé opravdu bojovali o přežití. V podstatě by se dalo 
říct: bohatým dávali a chudým brali.

V té době bylo běžné otroctví. Mnoho otroků bylo 
na pokraji svých sil. Byli majetkem svého pána. Dokonce 
museli přijmout i víru (v různé pohanské bohy) svého 
pána.

Lidé v té době znali Římany také jako vojáky, kteří si 
dokážou udržet pořádek. Proto jakákoli vzpoura pro-
ti tomuto jejich pohledu na svět byla krutě potrestána. 
Základem života všech lidí byl strach a podřízenost 
římské říši.

Proto se zprávy o Ježíši šířily tak rychle. Víra v Pána 
Ježíše přinášela lidem do duše světlo. Konečně slyšeli, 
že je má někdo rád a že jsou pro někoho důležití.

Moc mi to chybí. Moc mi chybí sednout si, začíst se do jedné kapitoly 
a vymýšlet pro vás různé otázky. A také mi moc chybí vaše dopisy a odpovědi. 
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My spolu budeme studovat Pavlův dopis do Efezu. Pavel v Efezu bydlel několik let 
a měl zde mnoho přátel. Tento dopis píše z vězení. A o čem je? To už se necháme 
překvapit…

Najdi si spolu se mnou list Efezským a přečti si jeho první kapitolu. 

1. Jak apoštol Pavel sám sebe nazývá?
2. Vylušti známý pozdrav:

— — /••/• — ••/ — — — /•••/ — //••• — /• — / — — //• — //

• — — •/ — — — / — • — / — — — /• — — — // — — — / — ••//

— •••/ — — — /••••/• — // — — — / — / — • — •/•// 

— •/• — /•••/•/••••/ — — — //

• — //• — — •/• — / — •/• — //• — — — /•/ — — ••/••/•••/•// 

— • — /• — •/••/•••/ — /• — ///

3. Jaký má název hymnus v této kapitole?
4. Co udělal Pavel, když uslyšel o víře a lásce křesťanů v Efezu?
5. O co Pavel prosil Pána Boha? 
6. Pán Bůh svoji sílu ukázal na Pánu Ježíši. Jak? Napiš alespoň dvě možnosti.

Nejdůležitějším a velice častým slůvkem v listu Efezským je „v Kristu“. Pán Bůh nás 
stvořil proto, abychom s ním prožívali jeho slávu a bohatství. Ale pádem do hříchu 
se to všechno pokazilo. Proto vymyslel plán. Hlavní postavou jeho plánu byl Pán Ježíš 
Kristus. Když v něj věříme, tak jsou nám odpuštěny naše hříchy (díky jeho smrti 
na kříži). Díky tomu můžeme žít nový život s Pánem Bohem. A proto všechno, co děláme 
a je to ke slávě Boží, je díky Pánu Ježíši Kristu. 

JADV
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D .  L .  MOODY
Dnes nás povídání o slavné osobnosti zavede do malého městečka Northfield 

v Americe. Tam žila jedna rodina – maminka, tatínek, čtyři synové a jedna dce-
ra. Přestože byla rodina chudá, narodil se jim 5. 2. 1837 další chlapec, kterému dali 

jméno Dwight (čti: dvajt). Dwight se už jako malý rozčiloval, když mu něco nešlo nebo 
když nedostal to, co chtěl. Když mu byly čtyři roky, umřel mu táta. O měsíc později se mu 
narodili sourozenci – dvojčata. Maminka celou rodinu živila sama. Každý večer dětem četla 
z Bible a také chodívali do kostela. I když maminka chtěla udržet celou rodinu pohromadě, 
musela své nejstarší děti postupně posílat někam za prací, aby dostali něco najíst a měli 
kde spát. A tak se i Dwight dostal na jednu farmu, kde musel těžce pracovat.

Uličník Dwight miloval legraci, rád si utahoval z lidí a často to nedopadlo dobře. Věděl, 
že když matku nebo jiné dospělé neposlechne, čeká ho pořádný výprask. S tím musel po-
čítat hlavně při svých legráckách. Do školy ho nebavilo chodit a jeho řeč byla nespisovná. 
Neuměl ani pořádně psát. Hrozně rád soutěžil a chtěl být vždycky první.

V sedmnácti letech to už doma nemohl vydržet a odjel do Bostonu. Tam si dlouho 
hledal práci, až ji našel u svého strýčka v prodejně obuvi. Umínil si, že bude nejlepším 
prodavačem bot, a také se mu dařilo. I v Bostonu chodil Dwight do kostela. Ale tady byla 
kázání úplně jiná. Poprvé v životě slyšel o tom, že by měl mít k Ježíši Kristu osobní vztah. 
Začal více číst Bibli a s nadšením navštěvoval bohoslužby. Později prohlásil, že „zatímco 
dřív byla pro něj Bible nudným čtením, teď se stala jeho nejoblíbenější četbou“.

V devatenácti letech odjel do Chicaga. Brzo našel práci a moc se mu dařilo. Stal se z něj 
boháč. Chodil do kostela a toužil dělat i něco víc. Chtěl s lidmi mluvit o své víře v Pána 
Boha, ale v církvi mu to nedovolili, protože nemluvil gramaticky správně. Proto zašel 
do misijního střediska a zeptal se jich, jak by mohl pomoci. Když ho uslyšeli promluvit, 
poslali ho do nejchudších oblastí – slumů, aby odtud přiváděl chlapce.

Na první pochůzce shromáždil osm otrhaných a bosých chlapců a dovedl je do misie. 
Tato práce ho nadchla. Konečně dělal něco, co ho bavilo, a dařilo se mu. Získával stále víc 
a víc dětí, až musel najít jiné prostory, kde by se všichni mohli scházet. Scházelo se až 500 
dětí a Dwight musel najít učitele, kteří by si děti rozdělili do tříd. Dwight sám nekázal ani 
neučil. Když ale nějaký učitel chyběl, zaskočil za něj. Vykládal dětem prostými slovy biblické 
příběhy nebo vyprávěl o biblických postavách, jako by to byli lidé žijící dole na ulici. Dařilo 
se mu stále líp a líp mluvit před lidmi.

Jednoho dne přišel k němu do kanceláře jeden z jeho starších učitelů. Učitel se cítil 
velice slabý a nemocný a věděl, že brzy umře. Měl ale velkou starost, protože nikdo z jeho 
třídy nepřijal Pána Ježíše do svého srdce a on se bál takhle předstoupit před Pána Boha 
v nebi. Měl pocit, že zklamal. A tehdy Dwight poprvé pochopil, že nejde jen o to dostat 
na bohoslužby co nejvíce dětí, ale o to, aby každé dítě přijalo Pána Ježíše do svého života.

Pokračování příště…
JADV
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PEVNÝ SPOJ
Ve fyzice se dozvíme, že pevný spoj může například vzniknout lepením, svařováním či 

nýtováním. Na kvalitě spojení mnohdy velmi záleží. Pokud takové spojení povolí, mohou 
být ohroženy i lidské životy. 

V oblasti mezilidských vztahů také hovoříme o určitém druhu spojení. Některé vztahy 
jsou pevné, jiné křehké. Hodně záleží, na čem je daný vztah založen, co vztahy spojuje. 
Nejklasičtější je rodinné pouto. V rodině jsou obyčejně velmi pevné vztahy. Zvláště mezi 
dětmi a rodiči se vytváří pevný vztah. 

Dalším příkladem pevného pouta je přátelství. Tomu jako pathfindeři docela dobře 
rozumíme. V oddílech se snažíme takové vztahy budovat. Na posledním sněmu Klubu 
Pathfinder bylo potvrzeno, že vztahy jsou pro nás důležité. Heslo pathfinderů totiž zní: 
„Láska Kristova spojuje nás“. Heslem vyjadřujeme touhu, aby naše vztahy byly zkvalitněny 
a zpevněny naším vztahem k Pánu Ježíši. Bible zachycuje mnoho momentů z Ježíšova živo-
ta, které nám ilustrují, jak vztahy budovat. Nejúžasnější poznatek získáme z příběhu, který 
se odehrál na vrcholu s názvem Golgota. Ježíšovo pouto k nám bylo tak silné, že pro mou 
a tvou záchranu se zřekl toho nejcennějšího. Obětoval svůj život. 

Chcete, aby kamarádství v oddíle bylo pevnější? Čím více společných okamžiků prožijete, 
tím budete mít více příležitostí přátelství upevňovat. Může to být na schůzkách v klu-
bovně, při výpravách do přírody, při společných hrách nebo při pomáhání kamarádovi 
nebo kamarádce. Využijte příležitosti, kdy můžete nezištně pomoci druhému. Přátelství 
uzavřená v dětství pak mohou přetrvávat hodně dlouho a jsou pevná, odolná. Pán Ježíš 
nám chce pomoci budovat kvalitní vtahy nejenom v dětství, ale také v dospělosti. Když 
si jednou budete hledat životního partnera, budete umět rozeznat, jaké hodnoty jsou 
pro vztah důležité. 

Oddíl, jehož vedoucí pracuje s dětmi v duchu hesla pathfinderů, předává víc než jen 
pěkný zážitek ze schůzky. Učí děti aktivně budovat vztahy, a to v prvé řadě tím, že je jim 
příkladem. V jeho chování a jednání mohou děti vidět Kristovu lásku. Pevné spojení s Kris-
tem se pak zkvalitňuje v průběhu celého života.

Pokud budeme vytvářet vztahy v duchu 
hesla pathfinderů, budou to vztahy mno-
hem pevnější. Ježíš chce být naším učite-

lem a průvodcem. Pokud mu 
to dovolíme, pak se nejenom 
nám bude radostněji žít, ale 
i druzí lidé se s námi budou 
cítit dobře. 

KS
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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

w w w . b e z v a c i t y . c z
REDAKCE: Jana Dvořáčková, Štolcova 64, 618 00 Brno • E-MAIL: advent@pathfinder.cz
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PŘEDSTAV SEBE A SVÉ K AMAR ÁDY! 

Představte spolu váš oddíl Klubu Pathfinder!

Rádi malujete? 
Rádi chodíte na výlety?
Rádi lezete po skalách? 
Rádi plujete po řekách?

U K A Ž  N Á M ,  C O  VÁ S  BAV Í !
J S M E  ZV Ě DAV Í ,  C O  S E  D ĚJ E 

V E  T V É M  O D DÍ LU !

Řekni svému vedoucímu 
oddílu a na schůzce vymyslete, 

jak se představíte. 
Pište, malujte, foťte se. 

Všechno se počítá.


