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Z IM N Ý  Š P EC I Á L  J E Z E R S K O
2. – 6. február 2011

Aký by to bol zimný špeciál bez snehu, vodcov, dobrého 
jedla, humoru či bez zmysluplného programu? Ďakujem 
Bohu, že aj tento rok bolo všetkého tak akurát. 

Vďaka tomu, že hneď prvý deň nešla v celom Zamagurí 
elektrina a tým pádom ani lanovka, namiesto lyžovania sme 
sa opäť stali deťmi a hrali sme sa hry, ktoré môžeme využiť 

pri zimných táboroch či výletoch. Vrátili sme sa do detských čias a tešili sme sa z toho, 
že sa dajú robiť snehové gule, stavali sme snehové veže, pričom najviac sme si vychut-
nali ich búranie. 

Na ďalší deň nás však už neminulo ani lyžovanie v peknej oblasti Jezersko. Náš Boh 
nám doprial nádherné počasie. Aj sobotný prechod zasneženou „púšťou“ nám prinie-
sol krásne chvíle s krásnym Bohom. 

Chcem sa poďakovať aj za zamyslenia, ktoré viedol Daniel Komora, a ktoré ma 
zastavili; prinútili ma prehodnotiť VŠETKO: môj vzťah k Bohu, k deťom ale aj k sebe 
samej. Aký je cieľ môjho života, cieľ práce s deťmi? Čo považujem za svoj najväčší 
úspech? Pomáham deťom budovať ich vzťah s Bohom? Som voči nim úprimná? Nero-
bím zo seba niekoho, kým nie som? Nesnažím sa vyzerať bezhriešne? Viem im poradiť? 
Uvedomujem si, že deti potrebujú viac duchovnej pomoci ako dospelí?

Otázok, ktoré mi Boh cez špeciál položil, bolo veľa, modlitieb a rozhodnutí tiež.
Verím, že drvivá väčšina vedúcich odchádzala zo špeciálu s úprimnou túžbou vidieť 

deti Božími očami a priviesť ich k Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi.
Lebo to je ten najväčší úspech!

JANKA

Z IM NZ IM N Ý  ŠÝ  Š
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POZNAŤ  HODNOTU  A  MOŽNOSTI
Často sledujem a počúvam príbehy, ktoré sa rozprávajú deťom. Príbehy, ktoré majú 

deťom ukázať, že majú byť milé, dobré, poslušné, nesebecké, že majú pomáhať, starať sa, 
byť príkladom atď., čo všetko majú robiť a aké majú byť. Ak deti nie sú obrátené a neprijali 
Ježiša ako svojho záchrancu, tento spôsob vyučovania je „spása zo skutkov“. Náš vodca nám 
prikázal, aby sme deti viedli k Nemu, k spáse.

Je však zvláštne, až udivujúce, koľko nevery panuje medzi nami ohľadom obrátenia detí. 
Jeden bežný omyl. Vyznávame a veríme, že Svätý Duch môže obrátiť dušu akéhokoľvek veku, 
ale zároveň nehľadáme obrátenie detí s takou živou vierou, s akou hľadáme obrátenie do-
spelých. Obrátenie detí neuspokojuje, je to neistá záležitosť vyvolávajúca pochybnosti, preto 
to odkladáme, až keď budú dospelé. Učíme ich teda biblické príbehy, o ceste spasenia 
a ďalších vieroučných bodoch cirkvi – sejeme semená a čakáme na úrodu v dorasteneckom 
veku. Akú hodnotu má pre dieťa, keď vie, koľko kilometrov delí Jeruzalem od Nazareta, ak 
nevie, čo delí ľudské srdce od Boha?

Naša služba nemá spočívať len v rozprávaní biblických či iných príbehov. Nejde o etiku 
správania, ani o to, aby sa deti bavili, niečo robili alebo vyrobili. Aby pekne spievali či nám 
zahrali divadlo pre našu radosť a pobavenie. Naša služba a zodpovednosť je viesť deti k spáse, 
ku Kristovi, ako vyznávame symbolikou trojuholníka na rukáve krojovej košele. Sú tvoje deti 
spasené? Je cieľom tvojej práce viesť ich k spáse, samozrejme bez nátlaku?

Z Biblie je jasné, že dieťa, ktoré neuverilo v Krista ako svojho Spasiteľa, je bez ohľadu na vek 
duchovne mŕtve, hriešne povahou i skutkom, preto je mimo Božieho kráľovstva. 

V Markovi 10,15 hovorí Ježiš: „Kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde 
doň.“ V Matúšovi 18,3 hovorí: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete 
do kráľovstva nebeského.“ Ak chce byť spasený dospelý človek, musí sa stať podobný dieťaťu. 
Musí byť jednoduchý, skromný, dôverčivý a závislý. Nie dieťa sa má stať dospelým vo vie-
re prijatia Spasiteľa, ale dospelý dieťaťom. Berieš vážne spasiteľnú vieru detí? Ježiš ju bral 
až smrteľne vážne. Vyriekol návod na samovraždu pre človeka, ktorý pohoršuje dieťa veriace 
v Neho. Dieťa je bližšie k nebeskému kráľovstvu než dospelý, pretože je dieťaťom, dospelý 
sa musí dieťaťom stať. Dieťa je mladšie a strávilo menej rokov v hriechu, jeho srdce je 
otvorenejšie a nežnejšie voči evanjeliu. Chcú prísť a chcú veriť v Pána Ježiša. Chcem to ja?

Deti sú otvorené nielen voči evanjeliu, ale voči všetkému a voči každému hriechu. Diabol 
útočí mohutným spôsobom práve na deti. On pozná ich hodnotu a možnosti. Žiaľ, my to 
asi nepoznáme.

Milé vodkyne, vodcovia, Boh vám dáva veľké možnosti evanjelizovať deti. Víkendovky, 
výpravy, tábory i družinovky. Máte veľké privilégium, ktoré vám dal. Prijímať Ježiša v de-
ťoch, byť Božími spolupracovníkmi, byť použitý Svätým Duchom v životoch detí a vidieť 
deti prichádzať ku Kristovi.

Ježiš ti dôveruje, že spoznáš hodnotu detí, ale aj možnosti, ktoré ti dáva a tak splníš jeho 
veľkú výzvu – niesť evanjelium deťom, ktoré ti zveril.

DANIEL
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Kdo by už někdy neslyšel o Janu Amosu Komenském! Je velice 
známý a pro děti široko daleko vymyslel lepší výuku ve školách. 
Pojďme si o něm něco říct.

Narodil se 28. 3. 1592. Kde se narodil, nevíme. Mnoho vědců hledá o jeho životě 
informace, ale už je to tak dávno, co žil, že se spousta informací ztratila nebo zničila. 
S rodiči a sestrami žil v Uherském Brodě. Jeho tatínek byl významným členem Jednoty 
bratrské a celou svoji rodinu vedl k víře v Pána Boha. Když měl Jan Amos 12 let, zemřeli 
mu rodiče. Se svými sestrami se odstěhoval k tetě do Strážnice, kde začal studovat. 
Po čtyřech letech musel Amos odejít. A tak přišel i o své sestry a zůstal sám. Poslali 
ho studovat do Přerova. Protože ho učení bavilo, netrvalo dlouho a stal se oblíbeným 
žákem. Díky své píli se dostal až na nejlepší školy do Německa. Tam začal pomáhat 
svému učiteli psát encyklopedii. Psaní ho začalo bavit, a tak začal psát na vlastní pěst. 

Když se vrátil do Čech, začal učit a také se stal kazatelem Jednoty bratrské. V té 
době nebylo tolik církví jako dnes. Byla jedna katolická, a kdo nechodil do katolického 
kostela, tak byl špatný a byl pronásledovaný. Jan Amos Komenský odmítal přijmout 
katolickou víru, a proto musel utéct a skrývat se na různých místech naší vlasti. Po roce 
ukrývání mu na mor umřela žena i jeho dvě děti. 

Když to v Čechách pořád nebylo bezpečné, odjel do Polska. Ve městě Lešně bylo 
mnoho věřících z Jednoty bratrské. Protože pořád doufal, že se jednou do Čech vrátí, 
psal všechna svá díla v češtině. V Lešně se, mimo jiné, stal učitelem, a proto ho školství 
začalo ještě více zajímat. Začal psát učebnice a připravoval plán na zlepšení školství. 

V té době toho napsal spoustu. Jeho díla začala být slavná po celé Evropě a mnoho 
zemí jej zvalo, aby u nich zlepšil jejich školství. Amos pochopil, že díky těmto pozváním 
může šířit svoje myšlenky. Byl například v Anglii, ve Švédsku, Německu a v Uhrách. 
Mezi návštěvami bydlel v Lešně, kde měl svůj domov. V roce 1656 napadli partyzáni 
Lešno a město zapálili. J. A. Komenskému tehdy vyhořel celý domov a všechny spisy, 
které tam měl a na kterých pracoval celý život. Měl tam třeba své celoživotní dílo – 
česko-latinský slovník, který považoval za největší věc, kterou kdy napsal. Byl z toho 
naprosto zoufalý, a tak přijal nabídku svého přítele přestěhovat se do Amsterodamu. 
Tam bydlel na jedné z nejlepších ulic. Teprve v Amsterodamu mohl v klidu pracovat. 
Zde vydal polovinu všech svých děl. A zde také 15. 11. 1670 umírá. Byl pohřben v ma-
lém kostelíku v Naardenu. 

JAN AMOS KOMENSKÝ
UČITEL NÁRODŮ



 5

Jan Amos Komenský měl těžký život. Umřeli mu rodiče, potom i žena a děti. Musel 
se skrývat, opustit svůj domov. Nový domov mu pak shořel. Shořelo také jeho velké 
dílo, na kterém tolik pracoval. Přesto stále důvěřoval Pánu Bohu. Pořád věřil, že zítra už 
bude líp. Nikdy se nevzdal. I když byl sám smutný, napsal spoustu nádherných knih, 
které jsou povzbuzením pro spoustu lidí ještě dnes. Změnil výuku ve školách skoro 
v celé Evropě. Díky němu je to ve škole o něco snesitelnější. A proto je všude ve světě 
nazýván UČITEL NÁRODŮ.

JADV

MINUTKA S BIBLÍ
Celý rok 2010 jste mohli soutěžit o hodnotné ceny. Zároveň jsme spolu četli 
Markovo evangelium a dověděli se mnoho zajímavého z Božího slova.
Nejusilovnější a nejúspěšnější z vás byla Míša Dobešová 
z Moravského Písku. 
Srdečně ti, Míšo, gratulujeme a posíláme ti „Bibli do nepohody“ 
pro správného pathfindera. 

JADV

Celý rok 2010 jste mohli soutěžit o hodnotné ceny. Zároveň jsme spolu četli 
Markovo evangelium a dověděli se mnoho zajímavého z Božího slova.

JADV

DO KTERÉ ŠKOLY BYS CHTĚL CHODIT TY?

Do školy 
chodí jen bohatí.

•
Kdo neví, bude bit.

•
Žáci sedí potichu a poslouchají.

•
Učitel učí tak, 

jak ho to napadne.
•

Kdo neví to, co se 
jednou řekne, neposlouchal.

•
Vyučování není přece 

žádná zábava.

Každé 
dítě má 

právo na vzdělání.
•

Nemá se trestat za to,
 že dítě něco neví.

•
Žáci jsou aktivní.

•
Vyučuje se od jednoduššího 

ke složitějšímu.
•

Učivo se pořád dokola opakuje.
•

Vyučování má být zábavné.
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JARO
Miluji toto období. Sluníčko nás zdraví svými hřejivými paprsky, ze zamrzlé půdy 

vystrkují své hlavičky první sněženky a z korun stromů jsou slyšet první jarní zpěvy 
ptáků. Všechna zvířata se radují a užívají si pobytu na čerstvém jarním vzduchu. První 
mláďátka se seznamují s probouzející se přírodou. Děti vytahují svá kola a koloběžky 
a mají tolik energie, jako by chtěly dohnat všechen ten ztracený čas.

Až půjdeš na procházku, nasbírej si pár krásných jarních rostlinek a dej je do knihy 
vylisovat.

Miluji sušené a vylisované květy. Jednou jsem od své kamarádky dostala nádhernou 
záložku do Bible. Je velmi jednoduchá, co se týká výroby, a přitom tak krásná! 

•Nasbírej si pár krásných jarních květin a dej je vylisovat do knihy.

•Připrav si průhlednou lepicí pásku – tak širokou, 
aby se ti tam květina vešla.

•Najdi verši v Bibli, který chceš na záložku napsat, napiš 
jej na papír a vystřihni tak, aby se ti vešel na šířku lepicí pásky.

•Lepicí pásku odlep a jeden konec ohni a nalep na podložku.

•Nalep na ni květiny a papír s textem.

•Potom opatrně začni přehýbat lepicí pásku tak, aby přichytila druhou 
stranu záložky. Pozor, musí to být přesné. Popros rodiče nebo staršího 
sourozence, aby ti pomohli. Pokud se ti to nepovede úplně přesně, 
nevadí. Prostě přebytečné části odstřihni.

Můžeš si ji vyrobit také a obdarovat někoho blízkého. Nebo mi ji 
můžeš poslat, protože mě určitě potěší a založím si ji do své Bible. 
A pak si vždy, když budu listovat Biblí, na tebe vzpomenu.

A vás, kteří mi pošlete tento malý dáreček, odměním také 
malým dárečkem.

JADV
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SVETLOM SVETA
Slovo pathfinder znamená „Ten, ktorý hľadá či ukazuje cestu“ a  heslo pathfinde-

rov znie „Niesť evanjelium všetkým ľuďom“, pretože sme svetlom sveta.
Aj toto bola jedna z myšlienok, ktorá odznela v sobotu na Dni pathfinderov v Banskej 

Bystrici, ktorý sa uskutočnil 29. – 30. 9. 2010. Aj tento rok sme my pathfinderi vytvorili 
program pre našich rodičov a priateľov, ako aj pre nás samotných. Prípravy a skúšky 
sa začali už v piatok. Pokračovalo to sobotným programom a spoločným obedom, ako 
aj prezentáciou našich a mládežníckych aktivít. Nasledovala zábava vo forme večierka 
a odmien. V rámci programu sme si pripravili scénický tanec a vlajkovanie, ako aj song-
servis či pesničky. A nemohlo chýbať ani poďakovanie sponzorom a vedúcim. V kázni 
sme sa učili odrážať svetlo, najprv pomocou zrkadielok, ale aj pomocou seba, pretože 
svetlom v našich životoch je Ježiš.

A tak aj my, banskobystrickí pathfinderi, chceme naďalej svietiť, aby sme do sveta 
plného tmy povolali svetlo dní.

JANULIENKA

SVETLOM SVETASVETLOM SVETASVETLOM SVETA
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Naše družinka nejmenších dětí se schází teprve od září 2010. 
Tehdy totiž z mimiškolky odešlo šest dětí do sobotní školky A. 
Prvním podnětem pro nás byla lítost těchto malých dětí, že ještě nemohou na Path-
findera. Také jsme si uvědomovali, že chceme, aby i takto malé děti měly ve sboru 
kamarády, a do sboru se tak zase o něco víc těšily.

Scházíme se jednou měsíčně v sobotu odpoledne. Pravidelně chodí osm až devět 
dětí ve věku od tří do pěti let. Každá naše schůzka je zaměřena na jeden biblický příběh, 
kterému je vše podřízeno – hry, písničky, vyrábění atd. Takže jsme už zažili stvoření, 
podobenství o ztracené ovečce, Noeho a potopu, Jonáše, babylonskou věž…

Každá schůzka je velice náročná již při přípravě (je potřeba promyslet každou minutu)
a pak i ona samotná (děti jsou velice živé a ještě potřebují hodně pomoci při tvoření). 
Ale když vidíme jejich zářivá očka a nadšení, máme další motivaci pro příště.

Těšíme se na jaro a teplo, kdy se snad dostaneme i na nějaký výlet. A v létě bychom 
rádi na dovolené křesťanského domova vyčlenili pár chvil pro naši družinku a vytvořili 
takový minitábor. 

Zatím si říkáme Minipathfinder, ale jednou třeba vymyslíme originálnější název.
J+L+J

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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MINIPATHFINDER


