
DEŇ 1 

 

Text:  

2. kniha Mojžišova 3:1 – 8 

 

Zamyslenie:  

Mojžiš pásol stádo, úplne bežný deň, tak ako inokedy vykonával aj teraz svoju 

prácu. Všetko bolo normálne, bežné, až do momentu, kým nezbadal horiaci ker, 

ktorý nezháral. Povedal si: „Pôjdem sa pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker 

nezhára?”  

Tábor je miesto plné zvláštnych javov, cez ktoré Pán Boh chce hovoriť. Mojžišova 

reakcia bola kľúčová. Nepokračoval vo svojej ceste, ale zastavil sa, odbočil a 

načúval. Pán Boh chystá aj pre teba takéto zastavenia na tábore.  

 

Nenechaj si to ujsť. Božou zodpovednosťou je poskytnúť horiaci krík. Našou 

zodpovednosťou je odbočiť z cesty. Keď bežíš do tímovej miestnosti po frisbee, ale 

na lavičke sedí študent/účastník tábora sám, keď niekto z tímu nevládze a 

potrebuje povzbudenie, keď namiesto kávičky s vedúcimi pomôžeš nastrihať 

papieriky na celodennú hru členovi tímu, ktorý nestíha,... Pán Boh nás chce 

povolať do väčších vecí než je naša vlastná agenda. Do rozhovorov, do skutkov, 

ktoré v konečnom dôsledku, majú dosah na Božie kráľovstvo. 

 

Otázky do diskusie:  

1. Kedy si zažil svoj horiaci krík – povolanie do služby/do tímu na tábor? 

2. Zazrel si už nejaký horiaci krík na tomto tábore (alebo po ceste sem)? 

3. Čo je pre teba najväčšou prekážkou zastaviť sa, odbočiť a načúvať? 

 

Modlitebné podnety: 

Môžeme spolu prosiť o citlivosť na Božie konanie počas tábora.  

 

Tip na chválovú pieseň: 

Tebe patrí chvála 

 



DEŇ 2 

 

Text:  

Evanjelium podľa Lukáša 19:1 – 8 

 

Zamyslenie:  

Účastníkom na tábore môže byť naozaj ktokoľvek. Možno sú tu dlhoroční 

kresťania, iní iba dlhoroční pozorovatelia a niektorí sa akoby prišli pozrieť na Ježiša 

po prvýkrát. Charaktery, povahy, schopnosti týchto ľudí môžu byť rozličné, 

dôležité je, prečo prišli.  

 

Zacheus bol zvedavec. Keď mal na chvíľu možnosť zazrieť Ježiša na vlastné oči, 

nadbehol si kúsok cesty, vyliezol na strom a pozoroval Ho. Chcel vedieť, kto ten 

Ježiš je. Kto je Zacheom na tvojom tábore? Kto by aj na strom vyliezol, keď počuje 

čosi o Ježišovi? Všímaj si tých zvedavcov, ktorí sa nenápadne snažia hltať každú 

informáciu o Ňom a radi by Ho spoznali. Sadajú do prvých radov, počúvajú 

príbehy, majú zaujímavé otázky. Na túre si nadbehnú, aby počuli svedectvá v 

rozhovoroch. 

 

A keď príde správny čas, odvážne ich oslov. Tak ako to urobil Ježiš – po mene a s 

konkrétnou výzvou. Zacheova reakcia na Ježišovo oslovenie bola ohromná! Zmena 

skutočná a srdce zjavne zasiahnuté Ježišovou láskou.  

 

Otázky do diskusie: 

1. Vieš už mená všetkých účastníkov (pri väčších táboroch - aspoň mená 

členov svojej skupiny)? 

2. Vidím na tábore Zachea? 

3. Akú výzvu mu potrebujem dať? 

 

Modlitebné podnety: 

Modlíme sa za vnímavosť na Zacheov, lebo tam Pán Boh už koná, pridajme sa k 

Nemu. 

 

Tip na chválovú pieseň: 

Chcem ako Ty 



DEŇ 3 

 

Text:  

Nehemiáš 8:9 – 10 

Žalm 118:24 

 

Zamyslenie: 

Ako sa na tábore cítiš? Si na tábore radostný? Z čoho pramení tvoja radosť? Alebo 

ti práve radosť chýba? Zdrojom radosti je Pán Boh, On je ten, ktorý ju vymyslel, 

On sám je radosť. Je fascinujúce, s akou vášňou všetko tvoril, ako Ho to bavilo, 

sám „videl, že to bolo dobré” a deň za dňom pokračoval. Je radostný, tvorivý. Ako 

vyzerá tvoja služba? Tvoja tvorba? Máš radosť? Povedal by si, že to je dobré?  

 

Zastavme sa dnes ráno na chvíľu a pomenujme vďačnosti voči Pánu Bohu, ktoré 

máme. Z čoho sa dnes môžeš tešiť? Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, radujme sa 

v Ňom! Dnes je ten deň, nie včera, nie zajtra, ale dnes je ten deň, kedy sa máme 

radovať. Tábor prináša veľa príležitosti na radosť. Nemiňme ich. 

 

Otázky do diskusie: 

1. Z čoho prežívam na tomto tábore radosť? 

2. Kde by som potreboval povzbudenie a modlitby, lebo radosť chýba? 

3. Čo je na tomto tábore dôvodom na oslavu? 

 

Modlitebné podnety: 

Vzdajme Pánu Bohu vďaky za radostné chvíle na tábore. 

Modlime sa a žehnajme konkrétnym ľuďom z tímu, ktorí sa na tábore majú ťažko. 

 

Tip na chválovú pieseň: 

Toto je deň, ktorý dal nám Pán 

Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň 

 

 

 

 



DEŇ 4 

 

Text:  

Žalm 127:1 – 2 

1. kniha Kráľov 19:1 – 8 

 

Zamyslenie: 

Ako sa na tábore máme? Sme unavení? Častokrát si myslíme, že potrebujeme na 

tábore makať, makať a makať a to od rána do rána. Len čo dokončíme rannú 

poradu/tímové stretnutie, už bežíme chystať veci na hru, nahádzať do seba 

raňajky, viesť aktivity, opäť čosi zjesť, chystať večerný program, potom bežíme 

športovať, po športe rýchla sprcha, večera a večerný program a potom do rána 

rozhovory s mladými – lebo veď preto som tu. To je moja služba.  

 

Ako ste na tom? Rešpektujete čas večierky? Spíte dosť? Možno to vyzerá sväto 

prekecať celú noc s mladými s dobrým zámerom, ale ako vyzeráš na druhé ráno? 

Vládzeš ešte? Nemeškáš na stretnutia?  

 

Pán Boh je ten, kto to má celé v rukách, kto mení životy. Môže si na to použiť aj 

teba, ale Jeho túžba je aj tvoj oddych („zatiaľ svojmu milému dáva spánok”). Aj 

Eliáš sa pred dlhou cestou a po fyzickom aj psychickom vysilení musel najprv 

vyspať, najesť a napiť. Dokonca si musel pospať dvakrát, až potom bol pripravený 

na púť. Tábor je tiež takou púťou. Pre niektorých z nás je možno najduchovnejšou 

disciplínou, ktorú dnes večer môžeme urobiť, spánok. 

 

Otázky do diskusie: 

1. Ako sa ti darí s dodržiavaním času večierky? 

2. Cítiš sa oddýchnutý? 

 

Modlitebné podnety: 

Modlíme sa za disciplínu tímu na tábore a efektívne využívanie času 

 

Tip na chválovú pieseň: 

Síl nám pribúda 



DEŇ 5 

 

Text: 

List Jakuba 5:15 – 16 

List Jakuba 1:14 – 15 

 

Zamyslenie: 

Tábor je miestnom, kde vzniká veľa príležitosti pre konflikty, nedorozumenia, či 

hádky v tíme. Sme viac unavení, zraniteľnejší a citlivejší na akékoľvek podnety od 

iných. Naše reakcie môžu ľahko ublížiť.  

 

Poďme dnešné ráno spolu prosiť Pána Boha o odpustenie. No začnime vyznavaním 

medzi sebou. Za kým potrebuješ ísť a ospravedlniť sa? Komu niečo potrebuješ 

povedať? Vyznávajme si hriechy navzájom a modlime sa za seba, aby sme boli 

uzdravení.  

 

Zdraví služobníci sú efektívnejší v službe a verím, že aj citlivejší na vedenie Božím 

Duchom. Nedajme šancu zlému, aby nás maličkosťami rozdeľoval, ale zničme 

hriech už v zárodku.  

 

Otázky do diskusie: 

Za kým potrebuješ ísť?  

 

(Vyhraďme si pár minút na spoločné rozhovory hneď počas tohto stíšenia alebo 

vyzvime členov tímu, nech tieto rozhovory stihnú do večera.) 

 

Modlitebné podnety: 

Modlime sa v dvojiciach jeden za konkrétne podnety toho druhého. 

 

Tip na chválovú pieseň: 

Ty odpúšťaš 

 

 

 



DEŇ 6 

 

Text:  

List Rímskym 9:1 – 5 

 

Zamyslenie: 

Večný život je naša najväčšia nádej. Aj napriek tomu, že žijeme s Pánom Ježišom, 

mnohokrát tu na zemi prežívame trápenie, bolesti, lúčime sa so svojimi blízkymi, 

bojujeme svoje veľké či malé boje. Ale večný život nám ostáva ako naša najväčšia 

nádej, na ktorú sa tešíme. Je to cieľ, do ktorého bežíme. Miesto, kde raz bude 

výborne, kde nám Pán Ježiš chystá príbytok.  

 

Pavol prežíva taký silný žiaľ a bolesť za Izraelský národ, že radšej by bol on 

zavrhnutý, radšej by sa toho miesta vzdal, len nech ten vyvolený ľud obstojí.  

 

Horlím za niekoho takto aj ja? Plače moje srdce, keď vidím týchto ľudí na tábore, 

ktorí nie sú zatiaľ na ceste do večnosti s Kristom? Vymeniť si s niekým „vstupenku 

do neba” nemôžeme. Ale môžeme obetovať svoj čas, pohodlie, peniaze, dary, aby 

sme im ukazovali na Pána Ježiša a viedli ich k viere, svedčili im. Čoho všetkého 

som ochotný sa vzdať? Pavol by vsadil svoju večnosť. Jeho srdce pukalo pre 

stratených. Kde dnes môžem začať ja? 

 

Otázky do diskusie: 

1. Čoho sa dnes môžem vzdať, aby som niekomu pomohol posunúť sa k 

Ježišovi bližšie? 

2. Koho z tábora mi Pán Boh kladie na srdce aspoň trochu tak, ako Pavlovi 

izraelský národ? 

 

Modlitebné podnety: 

Modlime sa dnes za stratených na našom tábore, aby im Pán Boh dal milosť 

spoznať Ho a odovzdať sa Mu. 

 

Tip na chválovú pieseň: 

Všetko, čo som mal 

Dávam všetko 



DEŇ 7 

 

Text:  

Evanjelium podľa Marka 6:30 – 34 

 

Zamyslenie: 

Dnes sa tábor končí a možno si mnohí vydýchneme, že to máme za sebou. Už si 

predstavuješ svoju pohodlnú posteľ, dlhý spánok, presíčko z kávovara, ticho, 

samotu… Ale počkaj naozaj nás toto čaká?  

 

V príbehu, ktorý sme čítali, mali toho učeníci, ale aj samotný Ježiš, za sebou naozaj 

dosť. Môžeme povedať, že to bolo viac ako len jeden tábor, veď sa nemali ani kedy 

najesť. Aj Ježišov plán znel jasne: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a 

trochu si odpočiňte!“. Kiež by príbeh skončil tu, že? Ale čo sa potom stalo? Ľudia 

ich vyhľadávali, doslova doliezali za nimi a Ježišov postoj srdca je aj v takejto chvíli 

ohromujúci. Zľutoval sa, lebo videl, že sú ako ovce bez pastiera.  

 

Možno sa tešíš na oddych, na koniec tábora, ale toto je len začiatok. Ak ľudia na 

nás zažili Krista, prichádzať budú a potrebujú nájsť a spoznať toho Pastiera aj oni. 

Učme sa od Ježiša nejednať podľa vlastných potrieb, ale citlivo reagovať na miesta, 

kde On už pracuje.  

 

Otázky do diskusie: 

S kým z účastníkov si si už dohodol stretnutie po tábore? 

 

Modlitebné podnety: 

Modlime sa za pripravenosť nášho spoločenstva prijať nových ľudí po tábore. 

 

Tip na chválovú pieseň: 

Nekonečná láska (Reckless love) 

 

Spracované na www.pointonline.sk. Pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. 
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