
Prednášky modlitebného týždňa Pre deti 

SauStin mfune

na ceSte za Ježišom

„Ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom 
mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.“  (1. Petrov list 2,2)

prvá sobota

ako môžeme dobre rásť

Príloha čaSoPiSu advent 9/2013

Práve sme sa presťahovali na no-
vé miesto a náš dom ešte nebol pri-
pravený na bývanie. Na dokončenie 
všetkých prác boli potrebné ešte asi 
tri týždne. Dovtedy sme bývali u pria- 
teľov. Mali šesťročnú dcéru, ktorá bo-
la veľmi milá a šikovná. Keď sa jed-
ného dňa vrátila zo školy, v rukách 
držala dva malé kvetináče. V oboch 
boli zasadené rastlinky. Jedna vyze-
rala veľmi zdravo, ale tá druhá bola 
vyschnutá a hynula.

Bolo mi jasné, že mi to chce objas-
niť. Položila kvetináče na zem a po-
vedala mi, že to je jej triedny projekt. 
Vysvetľovala, že ešte predtým, ako 
sme sa k nim prisťahovali, dal učiteľ 
každému žiakovi v triede dve rastliny, 
ktoré mali doma zasadiť do kvetiná-
čov. Jeden z nich mali potom dať na 
miesto, kde je veľa svetla. Druhý zas 

postaviť na nejaké tmavé stanovis-
ko. Rastlinku na svetlom mieste ma-
li pravidelne hnojiť a polievať. Tú na 
tmavom mieste hnojiť nemali a po-
liať ju mali iba pri sadení. Potom ich 
pán učiteľ požiadal, aby obidva kve-
tináče priniesli o dva týždne do školy.

Po určenom čase vzalo dievčatko 
obidve rastliny do školy. Zistilo, že 
vyschnutá rastlinka, ktorú pestovalo  
v tme, hynula aj u ostatných spolu-
žiakov. Učiteľ im vysvetlil, prečo sa 
týmto rastlinkám nedarí. Chýbajú 
im totiž živiny, ktoré potrebujú, aby 
mohli rásť. Ak sa má rastlinám naozaj 
dobre dariť, potrebujú vlahu, vzduch, 
slnečné svetlo a úrodnú pôdu. 

Rovnaké je to aj s naším kresťan-
ským životom. Ak nedostávame tie 
správne duchovné živiny, nebude-
me dobre rásť.
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Aktivita

Prečítajte si nasledujúci text a potom vyplňte krížovku.

„Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie 
sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som 
vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože 
bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Ján 15,4.5)

Vodorovne 
1. Čomu sme pripodobnení? 
2. Rastú z neho vetvy 
4. Keď Ježiš zostáva v …, prinesieme veľa ovocia. 

Zvislo
3. Koľko toho môžeme urobiť, ak nezostávame na viniči? 
5. Čo prinášame, keď zostávame na vinnom kmeni? 
6. Kto je vinič?
7. Žiadna ratolesť nemôže prinášať ovocie … od seba.
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nA ceste zA Ježišom

„Preto ak je niekto v kristovi, je novým stvorením. staré 
veci pominuli, nastali nové.“  (2. korinťanom 5,17)

nedeľa

hádzanie kameňov

Keď som chodil do základnej ško-
ly, kamaráti mi dali prezývku Dro-
bec. Nepáčila sa mi. Keď niekto na 
mňa tak zavolal, hodil som po ňom 
kameň. Jedného dňa som šiel do-
mov zo školy a nejaké dievčatá na 
mňa zavolali: „Drobec.“ Vzal som ka-
meň a hodil ho po nich. Trafil som 
jedno dievča tesne nad pravým 
okom. Keď som to uvidel, rýchlo 
som zmizol. Doma som prebehol 
okolo rodičov priamo do svojej izby. 
Tam som myslel na to, čo sa môže 
stať.

Odrazu som zvonku začul plač. Po-
zrel som sa z okna a zbadal som ono 
dievča aj s jeho rodičmi. Vyzeralo, 
akoby ho niekto polial krvou. Keď sa 
porozprávali s mojimi rodičmi, odišli 
preč. Môj ocko, viditeľne nahnevaný, 
vošiel hneď do mojej izby a vyzval 
ma, aby som ho nasledoval. Odišli 
sme na dlhú prechádzku do lesa. 
Tam sme si sadli pod strom. Posadil 
som si dostatočne ďaleko, aby som 
bol z dosahu jeho ruky.

Ocko sa na mňa pozrel a spýtal sa, 
prečo som do tých dievčat hádzal 
kamene. „Pretože mi hovorili Dro-
bec,“ odpovedal som nahnevane.

„A o koľko centimetrov si vyrástol 
od chvíle, keď si do nich hodil tie ka-
mene?“ spýtal sa ocko.

Neodpovedal som.
 „Na to, aby si vyrástol, ti nepomô-

že, keď budeš do svojich priateľov 
hádzať kamene,“ povedal ocko. „Mu-
síš sa rozhodnúť. Buď stráviš zvyšok 
života tým, že budeš útočiť na ľudí, 
alebo sa prijmeš taký, aký si.“

Zostal som ticho. 
„Pozri sa na to takto,“ pokračo-

val ocko, „Boh stavia dom a presne 
vie, kam bude táto malá tehla v je-
ho plánoch zapadať (a ukázal na 
mňa). V Evanjeliu podľa Jána 9,1-3 
je príbeh o slepom mužovi. Keď sa 
ľudia pýtali Ježiša, kto zhrešil, že 
tento muž za to pyká, Ježiš odpo-
vedal, že nezhrešili ani jeho rodičia, 
ani ten slepý muž. Je slepý, aby sa  
v jeho živote mohol prejaviť Boh.  



4 Príloha časoPisu advent 9/2013

Prednášky modlitebného týždňA Pre deti

Aktivita

Postupuj po jednotlivých riadkoch. Na konci sa dozvieš niečo o Stvoriteľovi.

1 Zvoľ si párne číslo medzi 1 a 10 a napíš ho:  ___________________________

2 Pripočítaj k nemu najbližšie vyššie párne číslo. Tu zaznamenaj súčet:  ______

3 K súčtu z riadku 2 pripočítaj číslo 8:  _________________________________

4 Súčet z riadku 3 vydeľ číslom 2:  ____________________________________

5 Od výsledku v riadku 4 odpočítaj číslo, ktoré si si zvolil na začiatku:  _______

6 K výsledku z riadku 5 pripočítaj číslo 2:  ______________________________

Keď si prečítaš text Genezis 1,31 a Genezis 2,1-3, zistíš, že číslo, ktoré si 
napísal do riadku 6, je počet dní stvorenia sveta vrátane sobotného odpo-
činku. Na beztvárnej, tmavej a prázdnej Zemi Boh stvoril nádherný svet. To 
isté môže urobiť pre teba. Chce ti odpustiť všetko zlé a urobiť z teba nové 
stvorenie, milujúceho a láskavého človeka.

On dovoľuje, aby sa nám stávali 
niektoré veci,“ dodal. „Pamätaj si, že 
keď Pán Boh stvoril Adama a Evu, vy-
tvoril ich na svoj obraz. Aj ty si stvo-
rený na Boží obraz.“

Keď ocko dohovoril, spolu sme sa 
pomodlili a vrátili sa domov.

Tento rozhovor ma úplne zmenil. 
Prijal som sa taký, aký som. A aj keď 
som vzrastom malý, viem, že som 
stvorený na Boží obraz. Pán Boh ma 
prostredníctvom rozhovoru s ockom 
znova stvoril a ja som prestal hádzať 
kamene po ľuďoch.
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nA ceste zA Ježišom

„A nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých.“ 
  (Filipanom 2,4)

pondelok

ako sa Peter skamarátil  
s bitkárom billom

Peter sa s rodičmi presťahoval do 
nového mesta. Keď šiel prvý raz škol-
ským autobusom, počul, ako deti ho-
voria: „Bill, je tu nový chlapec.“ Obrátil 
sa a uvidel chlapca s postavou vzpie-
rača, ktorý kráčal rovno k nemu.

„Nalož mu, Bill,“ povzbudzovali ho 
deti. Kráčal k Petrovi a zdalo sa, že 
mu na celom tele hrajú svaly. Keď 
prišiel bližšie, Peter sa usmial a po-
zoroval, ako si Bill sadá na sedadlo 
oproti nemu.

 „Som bitkár Bill,“ povedal. Peter 
kývol hlavou. „Máš pre mňa raňaj-
ky?“ spýtal sa Bill.

„Nepripravoval som ich pre teba, 
ale môžem ti dať jednu žemľu,“ od-
povedal Peter.

Otvoril vrecko s obedom a podal 
Billovi žemľu. Ten si z nej odhryzol  
a ostatné deti ho obdivne povzbudzo-
vali. Medzitým sa Bill pozrel na Petra 
a povedal: „Tvoja žemľa je príliš suchá. 
Potrebujem sa niečoho napiť.“ 

Deti sa smiali, ale Bill sa obrátil a skrí-
kol, aby boli ticho, lebo uvidia!

Keď sa Peter vrátil domov, povedal 
rodičom, čo sa stalo. 

„To, čo si urobil, bolo správne,“ po-
vedali. 

„Ale hnevá ma to, lebo viem, že som 
silnejší ako Bill,“ odpovedal Peter.

„Pamätaj si, že v Biblii je napísané: 
Milujte tých, ktorí vás prenasledujú,“ 
povzbudzovala ho mamička.

Bill pokračoval v takomto správaní 
asi dva týždne. Jedného dňa po vy- 
učovaní, keď už všetky deti sedeli v au-
tobuse, pribehol aj Bill. Ako sa pokúšal 
dostať dnu, potkol sa o schod a spa-
dol. Keď zdvihol hlavu, z úst a čela mu 
tiekla krv. Dopotácal sa na svoje mies-
to. Niektoré deti sa začali chichotať, 
ale Billa tak zamestnávala bolesť, že si 
z toho nič nerobil. Zatiaľ čo šofér auto-
busu telefonoval, aby prišla zdravotná 
sestra, k Billovi pristúpil Peter a spýtal 
sa ho: „Môžem pre teba niečo urobiť?“
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Aktivita

Biblická hra na „transplantáciu srdca“

Prvú transplantáciu ľudského srdca uskutočnil lekár Christian Barnard 3. de-
cembra 1967 v Groote Schuur v Kapskom meste. Pacient, pán Louis Washkan-
sky, nežil dlho. Zomrel o 18 dní na zápal pľúc.

Ježiš už tisíce rokov transplantuje srdcia. Do nasledujúceho textu vložte 
samohlásky (a, e, i, o, u – môžu byť aj s dĺžňom) a nájdite verš, ktorý hovorí 
o tom, ako Ježiš „transplantuje srdce“. Potom poproste niekoho z dospelých, 
aby vám pomohol nájsť text v Biblii a na čiaru dole napíšte, kde sa nachádza.

„P_t_m  _m  d_m  j_dn_  srdc_  _  n_v_h_  d_ch_  

vl_ž_m  d_  _ch  vn_tr_.  _dstr_n_m  k_m_nn_  

srdc_  z  _ch  t_l_  _  vl_ž_m   _m  srdc_  z  m_s_.“ 
_________________________________________________________ (Biblia)

Petrova pokora pomohla zmeniť Billovo srdce. To isté môžete urobiť aj vy, 
aby ste niekomu inému pomohli stať sa lepším človekom. 

„Myslím, že to bude dobré,“ prece-
dil cez rozbité a opuchnuté pery. Pe-
ter mu ponúkol svoju fľašu s vodou, 
aby si umyl ústa.

Na druhý deň sedel Bill vzadu v au-
tobuse. Čelo a pery mal stále opuch-
nuté. Keď videl Petra, prišiel k nemu 
a ospravedlnil sa za to, ako s ním za-
obchádzal. Povedal mu, že nechápe, 

prečo je on k nemu taký láskavý. Pe-
ter mu povedal, že sa riadi tým, čo je 
napísané v Biblii – aby sme boli lás-
kaví aj k ľuďom, ktorí s nami nezaob-
chádzajú pekne. 

Z chlapcov sa stali najlepší pria-
telia a Bill sa časom úplne zmenil –  
bol z neho láskavý spolužiak a ka-
marát.

(KĽÚČ: Ezechiel 11,19)
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Aktivita

Rozlúštite posledné slovo v každej vete a objavíte veci, ktoré nevidia tí ľudia, 
ktorým satan zaviazal oči.

Nevidí Božiu sákul  _____________________ . 

Nevidí Božiu vaolsksťá  __________________________  . 

Nevidí Božiu ruchano  ___________________________  . 

Nevidí Božie neveide  ___________________________  .

„napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je 
pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyplné a úctyhodné, 
to, čo je cnostné a chvályhodné.“  (Filipanom 4,8)

Utorok

Slepota

Svoje oči berieme ako samozrej-
mosť. Už ste niekedy hrali hru „na 
slepú babu“? Je to zábavné, ale len 
preto, lebo vieme, že keď sa hra 
skončí, znova uvidíme. Dokážete si 
však predstaviť, že by ste mali až do 
konca života zaviazané oči? To by 
už vôbec nebola zábava! Poznám 
chlapca, ktorý sa narodil ako nevidia-
ci. Aj keď je v mnohých oblastiach  

talentovaný, napríklad hrá na gitare  
a krásne spieva, a hoci sa stále usmie-
va, raz mi povedal, že by si prial vidieť 
ako ostatní.

Slepota nie je zábava. A satan to 
dobre vie. Chce vás oslepiť, aby 
ste nevideli Ježišovu dobrotu. Žiaľ, 
niektorí mu to dovolia, a potom ne-
vidia dobré veci, ktoré im Pán Boh 
chce dať.
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Hra na slepú babu

Pod každý obrázok detí, ktoré majú zaviazané oči, napíš jednu vec, ktorú 
môže satan použiť na zaviazanie tvojich očí, aby si nevidel Ježišovu dobrotu.

Keď ťa satan oslepí a ty neuvidíš Ježišovu dobrotu, nebudeš úprimný ani 
pravdivý, láskavý a spravodlivý. Popros Ježiša, aby ti pomohol vždy vidieť jeho 
lásku. Popros ho, aby odstránil to, čím ti satan zaviazal oči.

Denne sa k nemu modli, aby ti dal silu prekonať satanove pokušenia. Keď 
bude Ježiš denne viesť tvoj život, pomôže ti poslúchať rodičov a učiteľov  
a plniť si povinnosti. Budeš mať radosť z čítania Biblie, tešiť sa zo spoločen-
stva v zbore, budeš počúvať vhodnú hudbu, v televízii sledovať kresťanské, 
vzdelávacie a charakter budujúce programy, striedmo používať mobil a iné 
médiá a mnoho iného. Pomôže ti naplniť tvoju myseľ iba dobrými vecami. 

(ODPOVEDE: lásku, láskavosť, ochranu, vedenie)
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nA ceste zA Ježišom

„Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu 
blížnemu, lebo sme si navzájom údmi.“  (efezanom 4,25)

streda

„Pán iPhone“ 
robí veci správne

Jonatán bol asi najlepší chlapec, 
akého som kedy stretol. Bol veľmi 
šikovný a veľa vedel. Spolužiaci mu 
dali prezývku „Pán IPhone“, pretože 
predsa aj iPhone vie skoro všetko. 
Aj keď Jonatán, na rozdiel od väč-
šiny detí v škole, vlastne ani nemal 
mobil.

Jedného zimného rána sa do trie-
dy vrútil Jonatánov spolužiak Bill  
a natešene mával iPhonom. Dostal 
ho ako darček k narodeninám. De-
ti obstúpili Billa, ktorý predvádzal, 
ako táto technická vymoženosť 
funguje. Jonatána sa zmocnila žiar-
livosť, pretože pozornosť spolužia-
kov získal Bill – a ešte k tomu mal 
aj iPhone!

O týždeň neskôr prišiel Jonatán 
cez prestávku na WC práve vo chví-
li, keď Bill vychádzal z kabínky. Keď 
tam vošiel po ňom, nemohol uveriť 
vlastným očiam. Na podlahe vedľa 
toalety ležal Billov iPhone! Rýchlo 

ho vzal, vypol a strčil si ho do vrec-
ka. Na chodbe stretol Billa, ktorý 
so zúfalým výrazom na tvári bežal 
späť do WC.

Jonatán sa ponáhľal do triedy  
a sadol si na miesto. Potom videl, 
ako do miestnosti vchádza Bill a je 
veľmi smutný. Spýtal sa spolužia-
kov, či nevideli jeho telefón. „Nie,“ 
odpovedali deti. Aj potom, keď 
sa ich pýtali učiteľ a riaditeľ školy, 
všetky tvrdili, že Billov telefón ne-
videli.

Jonatánovi sa uľavilo, až keď sa 
skončilo vyučovanie a on nastú- 
pil do autobusu. Doma rýchlo vbe-
hol do svojej izby, zamkol za sebou 
dvere a zapol telefón. Bol opatr-
ný, a preto prepol zvonenie na vi- 
brácie.

Nastal čas večere. Jonatán nechal 
telefón pod vankúšom a šiel sa na-
jesť. Ocko na chvíľu odbehol, lebo 
chcel Jonatána prekvapiť darčekom,  
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Prednášky modlitebného týždňA Pre deti

Aktivita

Vedľa je obrázok mozgu s čísla-
mi dookola. Vedľa obrázka sú stĺp-
ce s písmenami a číslami. Prepíš 
písmená zo stĺpčekov k zodpo-
vedajúcemu číslu pri mozgu  
a nájdi nádhernú prosbu od Boha. 
Potom nájdi, kde je verš napísaný 
(pod číslami 36 až 45), a napíš ho 
na čiaru pod stĺpcami.

 

Verš: __________________________________________________________ .

 A (38) V (7) 8 (45) Í (13) . (35) H (27) D (32) 1 (44) T (18)

 I (17) Á (40) Z (37) Ď (3) E (15) O (19) P (1) T (4) S (29)

 S (11) O (24) A (10) , (6) I (39) V (23) M (14) ! (20) J (9)

 S (16) I (36) R (25) N (12) Y (8) H (21) O (28) O (31) O (2)

 Í (26) Š (41) P (30) O (22) I (33) 1 (42) , (43) E (5) N (34)

ktorý mu schová v izbe. Keď dával 
darček na posteľ, začul vibrujúce 
vyzváňanie. A keď nadvihol vankúš, 
uvidel telefón. Vankúš položil späť  
a vrátil sa k stolu, kde sedela celá ro-
dina.

Po jedle sa ocko spýtal Jonatá-
na, či mu nechce niečo povedať. 
Jonátán odpovedal, že nie. Ocko 
potom začal rozprávať, ako odišiel 
dať na jeho posteľ darček a začul 

vibrujúce zvonenie, ktoré vychá- 
dzalo spod vankúša. Jonatán sa po-
zrel na rodičov a po tvári mu začali 
stekať slzy. Priznal sa, že ukradol 
Billov iPhone.

Sľúbil, že telefón vráti a pred trie-
dou sa prizná, čo urobil. Ocko ho 
na druhý deň odprevadil do školy 
a Jonatán dal všetko do poriadku. 
Aj keď stále nemá mobilný telefón, 
teraz je šťastný. 
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nA ceste zA Ježišom

„Veď boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného 
syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný  
život.“  (Ján 3,16)

štvrtok

ten správny čas

V roku 1999, keď som pracoval  
v Zimbabwe, vzal som skupinu mla-
dých ľudí, ktorí tu boli na návšteve 
z Univerzity Samyuk v Južnej Kórei,  
k priehrade Kariba. Je to jedna  
z najväčších umelých priehrad na 
svete. 

Títo mladí ľudia prišli do Zimbab-
we so svojím vedúcim a mojím pria-
teľom, kazateľom Songom, aby tu 
rozprávali o Ježišovi. Blízko priehra-
dy, kam sme sa chystali, býva po-
četná skupina rybárov. Kazateľ Song 
vedel trochu po anglicky, ale väčšina 
mladých ľudí v skupine po anglicky 
skoro vôbec nevedela. To však nijako 
nebránilo ich nadšeniu a túžbe roz-
právať druhým o Ježišovi.

Na miesto sme dorazili večer. Už 
bola tma. Keď sme schádzali z kopca 
ku Karibe, v diaľke sme videli veľké 
mesto. Všade svietili svetielka. Boli 
sme ubytovaní v penzióne neďaleko 
priehrady. Povedal som kazateľovi 
Songovi, že som netušil, že je tu také 
veľké mesto.

Po raňajkách sme sa vybrali do to-
ho mesta. Na naše prekvapenie sme 
zistili, že pred nami sa rozprestie-
ra jazero, niekoľko domov a lodí na 
brehu. Bolo tu mnoho detí, ktoré sa 
hrali vo vode, a nejakí muži na po-
breží opravovali svoje siete. Obrátili 
sme sa na jedného z rybárov a spýtali 
sme sa, kde je to mesto, ktoré sme vi-
deli včera večer. Usmial sa a povedal 
nám, že sme videli ľudí, ktorí chytali 
ryby. Vysvetlil nám, že najlepší čas 
na lov rýb je v noci. Svetlá sú jednou  
z metód, ktorú rybári používajú pri 
rybolove. Na jazero si berú lampy.  
Ich svetlo pritiahne ryby a tie sa na-
kopia okolo člnov. Rybári potom po-
užijú siete a chytajú ich do nich. Kó-
rejský kazateľ sa spýtal, či chytajú 
ryby aj cez deň. Rybár nám povedal, 
že áno, ale nie toľko ako v noci. Uká- 
zal pred seba a vysvetlil nám, že niek-
torí ľudia, ktorých sme videli na po-
breží, lovia ryby na háčik. Pozrel sa na 
nás, usmial sa a povedal: „Aj keď mô-
žete loviť ryby kedykoľvek, najlepší  
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Aktivita

Keď poznáme Pána Ježiša, chceme o ňom rozprávať ľuďom okolo nás. Prináša 
nám to – a aj tým, ktorí poznávajú Ježiša – mnoho dobrých vecí. Dole pod textom 
je štvoro dverí. Vezmi ceruzku a spájaj čiarou sadu písmen, ako keby si šiel z domu 
do domu, až kým neobjavíš správne slovo. Nájdeš tam tri slovné spojenia. Jedno 
je „dobrý život“ – to je tam už spojené. Nájdi druhé dve spojenia. (Malá pomôcka: 
všetky spojenia sa začínajú slovom „dobrý“ alebo „dobré“.) Potom slovné spojenia 
spoj a napíš ich na štvrté dvere.

čas, kedy sa ich dá chytiť najviac, je 
noc.“ Poďakovali sme mu a šli sme ďa-
lej. Kazateľ Song potom preložil sku-
pine študentov to, čo hovoril rybár.

Čoskoro sa k nám pripojil miestny 
kazateľ so skupinou asi 25 detí. Vy-
svetlil nám, že deti majú prázdniny, 
a tak môžu roznášať pozvánky na 
prednášky.

Rozdelili sme si celú oblasť a chodili 
sme s nimi dom od domu a z kance-
lárie do kancelárie. Dávali sme ľuďom 
pozvánky. Bolo úžasné pozorovať 

mladých kórejských študentov, ktorí 
sotva hovorili anglicky, a deti z Kari-
by, ako spoločne roznášajú pozván-
ky na prednášky, na ktorých sa ľudia 
budú môcť dozvedieť niečo o Ježi-
šovi. Títo mladí ľudia vedeli, že Boh 
dal svojho Syna, ktorý za nás zomrel, 
aby sme mohli byť zachránení. Uve-
domovali si aj to, že mnoho ľudí túto 
dobrú správu ešte nepozná. A s touto 
nadšenou skupinou mladých bol ten 
správny čas prinášať ľuďom posol-
stvo o Pánu Bohu.

(KĽÚČ: Dobrý život, Dobré myslenie, Dobré správanie)
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„Veď dobre viete, že nijaký lakomec, ktorý je modlárom,  
nemá dedičstvo v kristovom a božom kráľovstve.“

 (efezanom 5,5)

Piatok

výlet do masai mara

NeeQua a Billy neboli zlé deti. 
Problém bol v tom, že NeeQua rada 
pozerala televíziu a Billy zas trávil 
mnoho času so svojím mobilným 
telefónom. Rodičia boli smutní, že 
deťom robila väčšiu radosť tech-
nika ako účasť na domácej boho-
službe.

Ich ocko bol audítor. Veľa cesto-
val po svete a nalietal mnoho kilo-
metrov do vernostného programu 
leteckej spoločnosti. Jedného dňa 
oznámil rodine, že využijú body  
z vernostného programu a poletia 
do Kene pozrieť sa na zvieratá v prí-
rodnej rezervácii Masai Mara.

Ocko si na cestu vzal svoj smart-
fón a satelitný telefón, mamička 
mobil. Tieto telefóny mohli zachy-
tiť signál z ktoréhokoľvek miesta 
zemegule. Po mnohých hodinách 
letu docestovali do Nairobi v Keni. 
Pred ranným odchodom do Masai 
Mara, ktoré leží asi 170 km západne 
od Nairobi, si rodina dobre pospala 
a oddýchla.

Cesta do prírodnej rezervácie trva-
la asi štyri hodiny. Pohľad, ktorý sa im 
po príchode naskytol, vyrážal dych! 
Všade, kam sa len pozreli, videli zvie-
ratká. Stále však ešte nenarazili na 
levy. Potom zbadali, že na palubnej 
doske auta zablikala kontrolka. Šofér 
im vysvetlil, že to znamená, že v okolí 
sú levy.

Čoskoro ich zbadali spať pod stro-
mom. Zaradili sa do sprievodu áut  
a ocko urobil niekoľko fotiek. Pretože 
zostali na mieste ako poslední, keď sa 
ich rodina rozhodla, že sa vráti späť 
do Nairobi, ostatné autá už boli preč. 
Šofér otočil kľúčom v zapaľovaní, ale 
počuli iba cvaknutie. Skúšal to znova 
a znova. Nič sa nedialo. Auto nena-
štartovalo.

Ocko s mamičkou sa pozreli na svo-
je mobilné telefóny. Žiadny signál! 
Dokonca ani ockov satelitný telefón 
nefungoval. Všetci sa vydesili, keď zba-
dali, ako levy vstávajú a idú smerom  
k autu. Ocko navrhol, aby sa pomodlili. 
NeeQua a Billy vôbec neprotestovali.  
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Aktivita

V aktivite je ukrytá veta, ktorá vysvetľuje, ako môžeš pomáhať svojim kama-
rátom vážiť si Pána Boha viac ako čokoľvek iné. Aby si túto vetu objavil, musíš 
napísať slová z farebných okienok na čiary zodpovedajúcej farby.

    

  (ČERVENÁ) (MODRÁ) (ZELENÁ)

 (FIALOVÁ) (HNEDÁ) (ČIERNA)

(Veta je parafrázou textu Efezanom 5,11.)

 

Ockova modlitba bola krátka: „Pane, 
pomôž nám naštartovať auto. Amen.“ 
Potom povedal šoférovi, aby to skúsil. 
Všetci s napätím čakali, čo sa stane,  
a takmer by ste počuli splašený tlkot 
piatich sŕdc.

Auto odpovedalo zaburácaním a le- 
vy sa dali na útek. Keď sa rodina vrátila  

do hotelovej izby, NeeQua a Billy sa 
pozreli na svojich rodičov a ospra-
vedlnili sa za to, že si viac vážili svoje 
technické vymoženosti ako modlitbu. 
Ocko a mamička boli za túto skúse-
nosť vďační a svojim deťom vysvetlili, 
že technológia môže sklamať, ale na 
modlitbu sa môžu vždy spoľahnúť.

s chlapcami  
a dievčatami, Pomôž im k beznádejnému  

životu.

nezaplietať sa priviesť ich ktorí sa budú pokúšať
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Aktivita

Bol to krásny týždeň. Týždeň, ktorý premenil naše životy. Verím, že si sa 
stal novým stvorením a že tvoj život začne prinášať ovocie Ducha Svätého. 
Ale čo je tým ovocím? Dole je strom s ovocím, jeho plodom však chýba ná-
zov. Aby si ho získal, doplň do prázdnych miest správne písmená. (Ak po-
trebuješ pomoc, nalistuj si v Biblii List Galaťanom 5,22.23.)

„Preto ak je niekto v kristovi, je novým stvorením. staré 
veci pominuli, nastali nové.“  (2. korinťanom 5,17)

druhá sobota

nové stvorenie

_ _ _ k _

_ o _ _ o _ _

v _ r _ _ _ ť

_ _ d _ s _

l _ _ k _ _ _ _ ť

_ o _ o _

_ _ _ a o _ l _ _ _ _ i _

_ i _ _ n _ _ ť

z _ _ v _ _ v _ _ _ _ _



Saustin Mfune  
pochádza z Malawi.  
Pracuje ako vedúci oddelenia detí Generálnej konferencie.  
Je autorom niekoľkých kníh pre rodičov a deti.  
S manželkou Gertrúdou majú štyri deti a jednu vnučku.

Život, ktorý prináša ovocie Ducha, púta pozornosť. Predstav si nasledu-
júci rozhovor: 

Kamarát 1:  „Čo sa ti stalo?“
Kamarát 2:  „Čo tým myslíš?“
Kamarát 1:  „Už sa nebiješ ani nenadávaš; si taký nejaký lepší.“
Kamarát 2:  „Rozhodol som sa nechať viesť Ježišom. On mi dáva silu 

prekonať zlé zvyky.“
Kamarát 1:  „Môže Ježiš pomôcť aj mne?“
Kamarát 2: „Samozrejme! Keď v tvojom srdci prebýva Ježiš, žiješ 

inak. Pán Boh nás v Biblii vyzýva, aby sme to s ním skúsili.  
A sľubuje, že nám odpustí hriechy a dá nám nový život!“

Prial by som si, aby si pozval Ježiša do svojho života. Boh, ktorý stvoril 
svet, chce pretvárať a meniť aj tvoj život. 

(Biblické texty sú zo Slovenského ekumenického prekladu Biblie.)         Príloha časopisu Advent 9/2013

(KĽÚČ: láska, zhovievavosť, miernosť, sebaovládanie,vernosť, dobrota, láskavosť, pokoj, radosť.)


