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PAMÄTAJ A NEZABÚDAJ
Nechcem tvoriť nejaký nekrológ o svojom živote alebo o práci  vodcov Klubu Pathfin-

der. Je na čo spomínať, na tie mnohé zážitkové skúsenosti, aktivity, spoločenstvo… Nie, to 
si nemusíme pripomínať, na to sa nezabúda. A predsa je niečo, na čo by sme mali často 
pamätať a nezabúdať. Je to zároveň moje osobné záverečné zhrnutie tej najkrajšej práce 
s deťmi.

Život sa vždy najviac prejavuje tam, kde je smrť. Ježiš je život a pri stretnutí s ním vždy 
ide aj o smrť nášho ega. 

Wachman Nee: „Buď si istý, že Pán venuje oveľa väčšiu pozornosť tomu, čo vychádza 
z tvojho vnútorného života, ako tomu, čo vychádza z tvojich úst. Pána nezaujímajú 
tvoje reči či učenie, ale skôr dojem, akým pôsobíš. Čo z teba vychádza. Pôsobíš na mla-
dých ty, alebo Pán? Stretávajú sa mladí s tvojím učením, skutkami, alebo s tvojím 
Pánom?“

Nebráň v živote tomu, aby ten mocný Boží život vychádzal z teba na deti. „Lebo oči 
Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči nemu 
úprimné srdce…“ 2 Par 16,9. Tvoje deti majú úprimné srdce, otvorené spoznávať, učiť sa 
i prijať Ježiša ako svojho Záchrancu. Na to skutočne pamätaj a nezabúdaj.

Nemusíš Boha v modlitbe prosiť, aby ťa použil. (Pane, použi si ma za svoj nástroj…) On 
ťa chce použiť. „Som však použiteľný?“ Keď si myslíš, že ťa Boh nepoužíva v práci viesť deti 
k Ježišovi, je to len preto, že si nepoužiteľný.

Každá práca pre Boha spočíva v odovzdanosti – vydať sa Bohu a zasvätiť všetko, čo mám, 
práci, ktorú mi Boh zveril. Chceme robiť veľké veci, ale je to úmerné nášmu odovzdaniu 
a posväteniu. Mimoriadne to platí pri práci s deťmi, kde sú pravidelnosť a obetavosť ne-
smierne dôležité. 

Pamätáš ešte na svoj sľub Bohu? Ako si ho vysvetľuješ dnes? Keď pracujeme na spa-
sení detí, musíme im zdôrazniť jeho závažnosť. Keď nie sme sami dostatočne skutoční – 
pravdiví, nemôžeme od deti očakávať, že nás budú brať vážne. Život je skutočný, smrť je 
skutočná, večná záhuba je skutočná, satan je skutočný, Duch Svätý je skutočný a my musí-
me byť tiež skutoční – pravdiví.

Kiežby nejaká práca alebo iná činnosť nezmarila Boží zámer s vami v práci s deťmi. Všetci 
si potrebujeme pripomínať, že „Len jeden život máme. Skoro bude minulosťou. Len to, čo 
sme urobili pre Krista, bude vo večnosti.“ 

Vidieť svojho Spasiteľa tvárou tvár – to bude radosť. Ale priviesť so sebou veľa 
vzácnych detí – to bude radosť mnohonásobná. Boh nehľadá nástroje dokonalé, 

ale ochotné. 
Vďačne pamätám a nezabúdam, akú dôležitú, potrebnú a úžasnú prácu konáte 

vy, ktorí vediete Božie deti k svojmu nebeskému Otcovi. Vďaka vám, milé vodkyne, 
vodcovia i učitelia detí!

PAMÄTAJÚCI I PRIPOMÍNAJÚCI – DANIEL
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Byli dva bratři, Konstantin a Metoděj. Narodili se v řeckém městě 
Soluni. Metoděj se stal úředníkem. Pracoval velmi dobře a měl před sebou 
skvělou kariéru. Jednoho dne se však rozhodl, že se stane mnichem a celý svůj život už 
bude pracovat jen pro Pána Boha. Konstantin studoval vysokou školu a byl nejlepším 
žákem. Uměl snad všechno, co se v té době mohl naučit, a učitelé ho za to obdivovali. 
Hned po skončení školy se stal knězem. Konstantin a Metoděj spolu začali cestovat 
k různým národům, aby jim pověděli o Pánu Bohu. 

Jednoho dne poslal moravský kníže Rostislav do Řecka prosbu, aby přijeli na Mo-
ravu misionáři, kteří by lidem kázali o Pánu Bohu v jazyce, kterému by rozuměli. 
Na Moravě se tehdy mluvilo staroslověnsky, ale kázání byla kázána latinsky a skoro 
nikdo tomu nerozuměl. 

Konstantin a Metoděj se ale na tento úkol nejdříve pořádně připravili. Konstantin 
vymyslel nové písmo, které nazval Hlaholice (dole na obrázku). Oba bratři pak do sta-
roslověnštiny přeložili některé části Bible a několik knih. 

Když v roce 863 přišli na Moravu a začali kázat, všichni lidé byli nadšeni. Do koste-
lů chodilo stále víc a víc lidí, protože konečně rozuměli a mohli přijmout Pána Ježíše 
do svého srdce. Konstantin a Metoděj milovali Pána Boha a bylo to na nich vidět. 
A lidem se to líbilo, chtěli být také takoví. Zanedlouho už kázali i moravští lidé. Začali 
se vzdělávat, aby mohli pokračovat v tom, co bratři začali. Konstantin později velmi 
těžce onemocněl. Vrátil se do kláštera, kde dostal nové jméno Cyril. Tam také nakonec 
zemřel. Metoděj dál pracoval na překladu celé Bible do staroslověnštiny.

Díky Konstantinovi a Metodějovi jsme měli jako první knihy ve svém jazyce. Nejvíc 
byli nadšeni obyčejní lidé. Jejich víra se díky tomu velmi upevnila a přetrvala i velká 
trápení. Díky Cyrilovi a Metodějovi se křesťanství zakořenilo i v naší zemi a mohlo se 
dál rozvíjet.

JADV
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DĚTSKÁ POBOŽNOST
Kdybyste v sobotu 16. dubna 2011 přijeli do Brna do sboru na Lesnou, možná byste 

byli překvapeni. Hučelo to tam jako v úle a dětí tam bylo více než dospělých. Proč? 
Protože se už poosmé konala dětská pobožnost brněnského okrsku.

V 9.30 se sálem rozlehla již tradiční znělka. Všechny děti i dospělí přišli do sálu 
a mohlo se začít. Po písničkách, u kterých jsme se i protáhli, byl představen průběh 
dopoledne. Jako každé setkání, i tuto sobotu se děti rozdělily do skupinek podle věku. 
Nezapomnělo se na nejmenší děti s mimiškolkou ani na dospěláky s klasickou sobotní 
školou. I když skupinky byly pro děti již známé, přesto na ně čekala změna. A myslím, 
že příjemná. 

Žádná skupinka nemusela nikam odcházet, ale všechny zůstaly v hlavním sále. Kaž-
dý dostal kartičku s písmeny „A“, „B“, „C“ a mohlo se začít. Tématem této soboty byl 
„Příběh Bible“, který nás provázel v první části pobožnosti. Byly připraveny videoukázky 
z různých, ale v časové ose po sobě jdoucích příběhů ze Starého i Nového zákona. 
Po každé ukázce se musely děti ve skupince poradit a posléze zvednout každý kartičku 
se správnou odpovědí na otázku, která jim byla položena. Samozřejmě otázky byly jiné 
pro mladší děti a jiné pro ty starší, které už musely používat i svoje Bible, pokud chtěly 
najít správnou odpověď. 

Vyhodnocení soutěže bylo jednoduché, protože všechny děti se moc snažily a biblické 
znalosti měly výborné. Následovala přestávka, ve které bylo pro děti připraveno pestré 
občerstvení. Po přestávce nás čekalo krátké, ale zajímavé a výstižné zamyšlení bratra 
Karla Staňka, který bývá naším téměř pravidelným hostem. Zavolal všechny děti k sobě 
dopředu a rozdal jim různé předměty – pravítko, sluneční brýle, balónek, papír apod. 
Děti dostaly zajímavý úkol – zničit jakýmkoliv způsobem všechny věci, které dostaly. 
V tu chvíli se sálem rozlehl skřípot, praskot, šustot, rány… To jak se děti snažily splnit 
úkol co nejlépe.  Potom všechny rozbité věci donesly zpátky dopředu a dostaly úkol 
druhý – tak, a teď to všechno dejte do původního stavu. Najednou nastalo velké zdě-
šení – ale to přece nejde, to nemyslíš vážně… „A představte si, děti, že máme někoho, 
kdo dokáže dát dohromady i zničené věci v našem životě a věci, které si netroufáme 
opravit, dát znovu do pořádku…“ 

Myslím si, že nejen děti, ale i my dospělí jsme odcházeli spokojeni a s jistotou, 
že máme NĚKOHO, kdo dokáže divy. Máte ho i vy? 

MARCELA KOLONIČNÁ
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AHOJ!
Máš minutku? Vím, že už se moc těšíš na prázdniny a plánuješ, 

jak budeš se svými kamarády. Jeden tvůj přítel ale na tebe čeká právě 
teď. Je to Pán Ježíš a byl by rád, kdybys mu teď věnoval/a pár chvil.

Vezmi svou Bibli a přečti si 3. KAPITOLU LISTU EFEZSKÝM. Je to 
náročné a možná tomu nebudeš moc rozumět. Proto budeme studovat společně a to 
důležité si tady spolu řekneme, abychom si to lépe zapamatovali.

Nejdřív se ale pomodlíme a poprosíme Pána Boha, aby nám v tom pomohl.

Ještě před narozením Pána Ježíše byli jediným Božím vyvoleným národem Židé. 
Studovali Písmo a podle předpovědí věděli, že má přijít Mesiáš, který přinese Boží 
království. Měli ale svou představu, a proto, když přišel Pán Ježíš jako obyčejný 
člověk, nevěřili, že by to mohl být ten pravý Mesiáš. Vůbec nepochopili, o čem 
Ježíš mluvil. Nepochopili, že je to pro ně dobrá zpráva – evangelium. Kristovo 
evangelium bylo pro ně jako tajemství, kterému nerozuměli.

Pán Bůh chtěl zachránit všechny lidi, a tak poslal Pána Ježíše, aby ukázal, že Bůh 
miluje i pohany. Apoštol Pavel byl Bohem povolán (přečti si Skutky 9. kapitolu), 
aby lidem zvěstoval Kristovo evangelium. 

1. Kolikrát je v kapitole napsáno slůvko MILOST? 
(Napiš počet slůvek a jaký překlad Bible máš.)

2. O jakém tajemství Pavel mluví? (v. 6)
3. Kdo jsou podle Bible „Boží dědicové“?  

(Klíč k vyřešení tajenky hledej na stránkách této přílohy)

4. Co znamená v biblické řeči „část společného těla“ (část jednoho těla)? 
(1K 12,12–13)

5. Jak můžeme přistupovat k Bohu? (v. 12)

•   
•
•

. Je to 

ě 
r chvil.
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6. Za co se Pavel modlí? (v. 14 –19)
7. 

„…aby všichni byli jedno 
jako ty, Otče, 

ve mně a já v tobě, 
aby i oni byli v nás, 
aby tak svět uvěřil, 
že ty jsi mě poslal.“ 

J 17,21

Nezapomeň, že stále soutěžíme o super ceny! Minulá výherkyně dostala super 
nepromokavou Bibli do přírody! Tak neváhej a zapoj se také. Stačí, když mi své 
odpovědi pošleš poštou nebo mailem. Adresy jsou uvedeny na poslední stránce 
přílohy!

JADV

7. 

„…aby všichni byli jedno šichni byli jedno š
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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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ODDÍL: ARARAT – PLZEŇ
 DRUŽINA: VELBLOUDI

Pokračujeme v představování plzeňského oddílu Ararat. Naši 
starší kamarádi, Divoké včely, už se vám představili a dneska je 
řada na nás, na Velbloudech. 

Naši karavanu tvoří dvanáct velbloudů a dva velbloudáři, 
Pepa a Katka. Scházíme se od září roku 2007, kdy nejstaršímu 
z nás bylo pět let. Od té doby jsme už pořádně vyrostli a stačili 
zažít řadu dobrodružství. Scházíme se každé pondělí na pravi-
delných schůzkách, jednou za měsíc jezdíme na nedělní výpravy 
nebo „víkendovky“, ale nejvíc se stejně těšíme na tábor!

Loni jsme na něm byli pasováni na rytíře a pomohli jsme 
vysvobodit krále Vladana z moci zlého Černého rytíře. Naše 
dva rytířské řády – Ostré meče a Dračí jezdci – ale nezahálejí 
ani nyní. Král Vladan se na nás totiž obrátil s prosbou, že by 
rád vlastnil svitek Božího zákona. A tak jsme se my, jeho rytíři, 
vydali na dlouhou výpravu až do Svaté země. 

Potkala nás na ní spousta úkolů a nebezpečí. Dobyli jsme 
hrad, bojovali s medvědem, zachránili zraněného rytíře a našli 
poklad. Už víme, jak správně postavit hrad, aby byl nedobytný. 
Rytířům se ale hodí i práce s mapou, uzlování, znalost stop lesní 
zvěře a biblické znalosti. Pilně se v nich cvičíme a sbíráme za ně 
erby. Cílem našich nedělních výprav byly hlavně hrady a zříceni-
ny. Nejkrásnějším z nich byl určitě Švihov. 

Stránka se krátí, a tak, pokud byste se o našich dobrodruž-
stvích chtěli dozvědět více, klikněte si na: www.velbloudi.
blogspot.com. Najdete tam o trochu víc povídání a o hodně 
víc fotek!

Naše družinové heslo zní: „VELBLOUDI NEBLOUDÍ!“
…tak nám držte palce, ať nezabloudíme ani cestou do Pales-

tiny, ani na životní cestě, která je před námi. 
Mějte se hezky, pěkný začátek léta a co nejméně bloudění!

VELBLOUDI

. . 
í í 


