Provazochodec
V jednom městě předváděl odvážný provazochodec v závratné výšce své kousky. Zároveň
došlo na hlavní atrakci: tlačí po vratkém laně vozík. Když bezpečně dojede na druhou stranu
lana, ptá se diváků: „Věříte, že dotlačím vozík i zpět?“ Celý dav nadšeně volá „Ano!“ a tleská.
Ptá se však ještě podruhé, a zase se mu dostane souhlasného potlesku. Pak se však zeptá
osobně jednoho muže, který stojí dole u stožáru: „Co vy, také věříte, že dokáži zavézt vozík
zase zpět?“ „Ale určitě!“ odpoví mu tento. „Pak tedy,“ říká akrobat, „pojďte nahoru a nastupte
si, já vás převezu!“ – Muž se však neodvažuje. Tak to nemyslel, chtěl zůstat jen divákem.
Akrobat se rozhlédne po ostatních. „Je zde někdo, kdo má odvahu nechat se svézt?“ Kolem
zavládne hrobové ticho. Nikdo si netroufá. Provazochodec se ptá podruhé, potřetí. Tu se
v davu zatřepotá malá ručka. Chlapec ani ne osmiletý volá: „Já!“ Vystoupí nahoru, akrobat ho
opatrně posadí do vozíku a… Lidé s napětím pozorují, co se stane. Když akrobat s chlapcem
přejedou na druhou stranu, všem se evidentně uleví. Znovu se v divácích tají dech, když
podniká cestu zpět. Všechno dobře dopadne, dav tleská nadšením. Jakmile chlapec stojí opět
na zemi, všichni ho obklopí, poklepávají mu uznale na ramena a jeden člověk se ho ptá: „Pověz
nám, jak je to možné, že ses nebál? My dospělí jsme neměli odvahu, a ty, takový malý…“ –
„Vždyť je to můj tatínek?“ odpoví s klidem chlapec.
Povídka podle W. Hoffsümmera

TEST ZNALOSTÍ – KDO VĚŘIL?
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Kdo věřil, že přijde potopa a stavěl si proto archu, přestože ještě nepršelo?
Kdo věřil, že jeho dětí bude jako hvězd na nebi, přestože on i jeho žena byli už staří?
Kdo věřil, že se vyplatí žít podle Božích zákonů, i když se kvůli tomu dostal do vězení?
Kdo věřil, že Bůh vyvede Izraelity z Egypta, i když je faraón nechtěl pustit?
Kdo věřil, že zvítězí v boji proti obrovi, i když nebyl dobře vyzbrojen?
Kdo věřil, že počne a porodí syna, i když nežije s mužem?
Kdo věřil, že malé dítě, které mu dali do náruče v jeruzalémském chrámě, je slíbený
Mesiáš?
8. Kdo věřil, že po něm přijde někdo mocnější, komu není hoden zavázat opánky?
9. Kdo věřil a řekl, že Ježíš má slova věčného života?
10. Kdo věřil a napsal, že láska všechno omlouvá a všechno vydrží?
Zde jsou všechna správná jména, přiřaď je k jednotlivým otázkám:
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Zde napiš, kdo je pro tebe příkladem věřícího člověka a proč?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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