
Čítanie pre deti pri modlitebnom týždni 2014 

pomáhať druhým 
ako Ježiš

„Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Kázal 
evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh  
a každú chorobu medzi ľuďmi.“   (Matúš 4,23)

prvá sobota

lekár, ktorý sa vždy usmieva

príloha Časopisu advent 8/2014

Doktor Lee sa preplietal úzkymi 
uličkami špinavého mesta. Držiac 
lekársku tašku sa ponáhľal, aby mo-
hol pomôcť chorému susedovi, kto-
rý bezvládne ležal na svojej posteli. 
Priniesol mu lieky. Hneď potom však 
musel ísť autom do detského domo-
va, aby skontroloval deti, či nemajú 
nejakú infekčnú chorobu.

Bol to veľmi rušný deň!
Keď prišiel domov, jeho manželka 

sa naňho zahľadela a podľa výrazu 
tváre usúdila, že musí byť veľmi una-
vený. „Urobím ti čaj, trošku si odpo-
čiň. A možno by ti dobre padla aj ma-
sáž krku.“

 „To je naozaj príjemné!“ vychutná-
val si túto chvíľu.

Zrazu niekto silno zabúchal na dve-
re. Doktor otvoril a uvidel utrápe-
ných mladých rodičov, ktorí niesli 

malé dieťa. Dievčatko sa zvíjalo v bo- 
lestiach. 

Mladý otec prosil: „Pán doktor, naša 
najstaršia dcéra má veľké bolesti, vô-
bec nevieme, čo jej je. Pomôžte!“

Doktor Lee položil malé dievčatko 
na gauč a dôkladne ju vyšetril a pre-
hmatal celé brucho.

 „Okamžite potrebuje operáciu,“ vy-
svetľoval rodičom doktor. „Vyzerá to 
na zápal slepého čreva.  Musíme ísť 
rýchlo do nemocnice.“ 

Po operácii si doktor Lee odpoči-
nul len na chvíľu a hneď skoro ráno 
šiel navštíviť dievča, ktoré už pokoj-
ne spalo. Potom sa pozrel na hodin-
ky a uvedomil si, že ho čaká  ďalšia 
operácia.

A skutočne, doktor Lee mal ešte 
otvoriť verejnú zbierku, ktorá bola 
určená na vozíčky pre postihnutých  
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Čítanie pre deti pri ModlitebnoM týždni 2014

Na zamyslenie

u Ako doktor Lee napĺňal Ježišove slová?
u Čo to naozaj znamená slúžiť ostatným? Môžeš slúžiť už aj v tomto veku?
u Čo nám pomoc druhým prináša?

Skúste to

q Spoločne so svojimi rodičmi či učiteľmi v sobotnej škôlke popremýšlajte  
o dvoch oblastiach, v ktorých môžete pomáhať vo vašej dedine alebo meste.

q Nakreslite pohľadnicu, na ktorej bude napísane „Želám ti, aby si sa skoro 
uzdravil“ alebo niečo podobné v dobroprajnom duchu. Darujte ju niekomu, 
kto potrebuje povzbudiť.

Aktivita

Vylúšti tieto slová, ktoré obsahujú návod, ako je možné pomáhať.

(a) _____________________________________________________________
tnaávveš choohré

(b)  _____________________________________________________________
apeoiznv rkaatmáa an cauki iPuartehdfn

(c)  _____________________________________________________________
mpcoo rsmtýa ďľmuo

(d)  _____________________________________________________________
vdeairnoa nmeic od ezybkir rAyd

ľudí. Potom až do odpoludnia mal 
byť v ordinácii. No vôbec sa neza-
mýšľal nad vyčerpanosťou, pretože 

rád pomáhal ľuďom. Býval síce una-
vený, ale svoju prácu robil s radosťou 
a s úsmevom.

Odpovede: (a) návšteva chorého; (b) pozvanie kamaráta na akciu Pathfinderu; (c) pomoc starým ľuďom; (d) darovanie mince do zbierky Adry
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poMáhať druhýM aKo Ježiš

„Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko 
robte na božiu slávu.“  (1. list Korinťanom 10,31)

nedeľa

spáč hugo

„Hugo, zobuď sa!“, volala jeho ma-
ma. „Vstávaj! Prídeš neskoro do ško-
ly!“

„Ešte dve minútky!“ prosil Hugo,   
a obrátil sa na druhý bok.

Nášho Huga museli rodičia takto 
ťahať z postele každý deň, lebo pra-
videlne nestíhal autobus. Netrvalo 
dlho a pán učiteľ telefonoval mame, 
že Hugo niekoľkokrát zaspal v triede 
a nerobí si domáce úlohy.  

Raz večer sa ho teda rodičia spýtali: 
„Hugo, čo sa deje? Musíme sa o tom 
porozprávať!“

„Odvtedy, ako si dostal počítač, cho-
díš spávať veľmi neskoro,“ povedala 
mama ustarostene.

„Takisto už v sobotu ráno nechodíš 
do detskej škôlky,“ dodal otec.

„Prepáč, oco, bývam len veľmi una-
vený a nemôžem vstať,“ ospravedlňo-
val sa Hugo.

„Musíme ti obmedziť čas pri počíta-
či – a začneme už dnes,“ povedal otec 
odhodlane. „Musíš ísť skôr spať a po-
riadne sa vyspať.“

„Vieš, že tvoje telo je Božím chrá-
mom?“ spýtala sa mama vážne.

„A ako to súvisí s mojím spaním?“ 
spýtal sa Hugo.

„Veľmi,“ odpovedala mama. „Biblia 
hovorí, že všetko, čo robíme, ma slúžiť 
na oslavu Boha. Keď nespíme aspoň 
osem hodín, naše telo si neodpočinie 
a neobnoví sa naša sila. Potom sa ne-
dokážeme sústrediť, cítime sa unavení 
a stratíme záujem o veľa vecí – vrátene 
tých duchovných,“ pokračovala.

„Nezabudni, že to funguje aj nao-
pak. Keď veríme Pánu Bohu a berieme 
vážne rady, ktoré nachádzame v Biblii, 
tak žijeme spokojnejším a šťastnej-
ším životom,“ dodal otec s úsmevom.

„To som netušil, asi som sa poriad-
ne nepripravoval do sobotnej škôlky 
alebo som tam ani nešiel,“ povedal 
Hugo smutne.

„Keď zanedbávame svoje telo, tak 
sa satan raduje. Cítime sa zle a nemá-
me už žiadnu silu a chuť na zaujímavé 
činnosti, a tiež žiaden čas na Ježiša,“ 
dodala mama.



4 Príloha časoPisu advent 8/2014

Čítanie pre deti pri ModlitebnoM týždni 2014

Na zamyslenie

u Ako môže ovplyvniť zdravý životný štýl vašu lásku k Ježišovi?  
u Dokážete v Biblii nájsť príklady, keď zdravý životný štýl posilňuje vieru  

a úctu k Bohu?

Skúste to

q Vyrobte si kartičku a napíšte na ňu plán, ako chcete prežívať čas s Ježišom.
q Premýšľajte a napíšte si dve informácie zo svojho života:
 (1) O koľkej chodíš spať?
 (2) Aké podávaš výkony počas dňa, keď si noc predtým nespal? 

 A aké podávaš vtedy, keď chodíš spať včas? 
	 Čo vyplýva z tohto porovnania?  

Aktivita 

Vymyslite čo najviac podobných slov či slovných spojení k týmto dvom poj-
mom: DUCHOVNOSŤ a ZDRAVIE. Napíšte si ich zoznam. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(Pomôcka: modlitba, pomoc, načúvanie, radosť...) 

Diskutujte spoločne o tom, ako súvisí zdravý životný štýl s duchovným sta-
vom človeka a nasledovaním Ježiša.

„Odpusťte mi to. Modlite sa, prosím, 
za mňa, aby mi dal Pán Ježiš silu, aby 
som žil zdravšie,“ požiadal rodičov.

„Tak sa za to hneď pomodlíme,“ po-
vedal otec a rodina si spoločne kľa-
kla. 
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poMáhať druhýM aKo Ježiš

„nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré 
skutky a oslavovali vášho otca, ktorý je v nebesiach!“ 

(Matúš 5,16)

pondelok

neúnavná pomoc

„Mládež, mohli by ste ísť zajtra po-
môcť tým, ktorí boli zasiahnutí po-
vodňou?“ spýtala sa pani Calkinso-
nová mladých ľudí v zbore.   

Päť z nich odpovedalo: „Samozrej-
me, čo budeme robiť?“

 „Bude treba rozdávať jedlo a hy-
gienické potreby. Tiež je potreb-
né strážiť malé deti, aby ich rodičia 
mohli odstraňovať následky záplav,“ 
vysvetľovala ďalej.

Na druhý deň ráno sa zišlo nie-
koľko mladých ľudí. Mali celý deň 
toľko práce, že zabudli, koľko ho-
dín sú už na nohách. Usmievajúci sa 
Zach celý deň rozdával misky s jed-
lom a Mej zasa chodila pomedzi ľudí 
a ponúkala im suché oblečenie.

Celé nasledujúce tri dni pracovali 
všetci títo mladí ľudia ako dobrovoľ-
níci a robili všetko pre to, aby pomo-
hli obetiam rozsiahlych záplav. 

V priestoroch zboru bol zariade-
ný klub pre deti, ktorý viedla Prama 
a Paula. Každé odpoludnie sa hrali  
s deťmi, ktoré prišli z okolia. Členovia 

zboru tiež navštevovali rodiny za- 
siahnuté povodňami a pomáhali im  
s opravami domov. 

O mesiac neskôr kazateľ miestne-
ho zboru urobil prednášky o Biblii, 
na ktoré pozval okrem mládežní-
kov aj ľudí z okolia. Mej sa ho spýta-
la: „Brat kazateľ, myslím, že robíme  
dosť pre ľudí, ktorých postihla povo-
deň. Prečo ešte organizujeme pred-
nášky?“

„Máš pravdu, Mej. Ježiš nás učí po-
máhať ľuďom. Ukazuje nám však, že 
sa musíme zaujímať aj o ďalšie po-
treby ľudí, nielen o tie fyzické,“ od-
povedal kazateľ. „Mali by sme napl-
ňovať aj ich duchovné potreby.“

Pani Calkinsonová sa pridala: „Je 
to tak. Cieľom je ukázať ľuďom, kto 
je to Ježiš a ako nás dokáže zmeniť. 
S ním môžeme prežívať lepší život.“

Kazateľ k tomu ešte dodal: „Pri na-
šej službe chceme pomôcť ľuďom 
vo všetkých oblastiach. Veď celok je 
viac než súčet jeho častí!“ 
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Čítanie pre deti pri ModlitebnoM týždni 2014

Na zamyslenie

u Ježiš oslovoval ľudí vo všetkých oblastiach, kde potrebovali pomôcť – uzdra-
voval ich, obnovoval vzťahy v rodinách, naplňoval ich duchovné potreby.  
Čo sa môžeme z jeho prístupu naučiť, keď chceme pomáhať druhým ľuďom?

u Keď chceme pomáhať druhým, s akými problémami sa môžeme stretnúť?  
Nie je jednoduchšie iba darovať peniaze na pomoc tým, ktorí to potrebujú?

Skúste to

q Spoločne s rodičmi, učiteľom v sobotnej škôlke či vedúcim Klubu Pathfinder 
naplánujte nejaký projekt, v ktorom budete pomáhať druhým.

q Zaveďte si „modlitebný denník“. Modlite sa každý za nejakého konkrétneho 
kamaráta. Po nejakom čase ho skúste pozvať do Klubu Pathfinder alebo na 
nejaký zborový program.

Aktivita

Pomocou tejto tabuľky priraďte páry čísel a znakov tak, aby ste mohli rozlúštiť 
uvedený biblický verš.

__    __    __   __   __  __  __        __   __   __       __   __   __   __   __   __  __

2u 4Ý 1u 4Ý 3� 3n 2Ý 4� 1Ý 1� 1u 2Ý 4� 1Ý 4Ý 1n 3Ý

__    __    __   __   __  __  __        __   __   __   __   __   __   __ 

2u 4Ý 1u 4Ý 3� 3n 2Ý 1u 4n 2� 4Ý 2n 1Ý 1�

Odpoveď: Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte (Mt 10,8) 

  1 2 3 4

 � E V R S

 Ý T O I A

 u D Z E T

 n L J M Á
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poMáhať druhýM aKo Ježiš

„daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou 
ani vínom, ktoré píjaval kráľ. požiadal hlavného dvorana 
o dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať.“   (daniel 1,8)

utorok

Zdravý fast food

„Nechceš s nami po škole zájsť na 
hamburger do fastfoodu?“ spýtala 
sa Erika nadšene. 

 „Nie, ja s vami nepôjdem,“ odmi-
etla Yuko slušne.

 „Prečo nie?  Je chutný a lacný!“ ži-
arila Erika. „Je to tak, baby?“ 

 „Vieš, že to nie je veľmi zdravé?“ 
prekvapila ju Yuko otázkou. „Pozri 
sa, aký je ten hamburger tučný.“

 „Nebuď taký zdravojed!“ odvetila 
Erika. „Jeden ťa predsa nezabije!“

 „Moja mama hovorí, že keď bu-
deme jesť zdravo, budeme silní  
a zdraví – ako bol Daniel, o ktorom 
sa píše v Biblii,“ presvedčene pove-
dala Yuko. 

 „To preto dostávaš samé dobré 
známky, však?“ dodala Erika sarkas-
ticky.

 „Ja náhodou s Yuko súhlasím.  
V jednom vedeckom časopise som 
čítala, že by sme mali jesť viac ovo-
cia a zeleniny,“ vložia sa do rozho-
voru Kylia. 

 „Super, čo tak si dať nejaké ovocie 
a zeleninu?“ nadšene navrhla Yuko. 
„Poznám jedno skvelé miesto!“

 „To je fakt nuda!“ povzdychla si 
Erika. „Baby, ste si isté, že tam chce-
te ísť?“

 „Určite, veď jesť zdravo sa oplatí. 
A je to hneď vidieť na postave. Poď-
me teda na ovocie a zeleninu!“
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Čítanie pre deti pri ModlitebnoM týždni 2014

Na zamyslenie

u Nájdite jeden alebo dva texty v Biblii, ktoré zdôrazňujú dôležitosť zdravého 
životného štýlu. Ako by sme sa mali chovať k svojmu telu?“

u Čo hovoria verše zapísané v Žalme 139,13-14 o tom, ako sme boli stvorení? 
Ako si podľa tohto verša máme vážiť sami seba?

Skúste to

q Pripravte si svoj vlastný recept na zeleninový alebo ovocný šalát. Vyrobte ho  
a podeľte sa so svojimi rodičmi a s kamarátmi. 

q Zistite si informácie o výživových hodnotách svojho obľúbeného ovocia či 
zeleniny. 

Aktivita

Postupujte podľa pokynov pre určenie umiestnenia písmen. Po zapísaní písmen 
na riadky sa dozviete, ako je pomenované naše telo v Biblii.

 ___ ___ ___ ___

 Severne od U Východne od T Západne od D Južne od T

 ___ ___ ___ ___

 Východne od Á Severne od Á Západne od S Severne od T

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

 Východne od CH   Južne od R Južne od O Južne od A Západne od O Severne od D  Východne od  É 

Odpoveď: Chrám Ducha svätého (1K 6,19)

 CH S A É O

 U H T R Ä

 Á D M V
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poMáhať druhýM aKo Ježiš

„radostné srdce napomáha uzdraveniu, no skľúčený 
duch vysušuje kosti.“  (príslovia 17,22)

Streda

šťastná mary ann

„Dobré ráno, Jenny. To je ale krásny 
deň,“ žiarila Mary Ann, keď odostrela 
záclony, aby vpustila do izby slneč-
né lúče.

 „Je to ďalší hrozný deň. Z čoho 
mám mať radosť?“ zamračene si šo-
mrala Jenny.

 „Môžeme sa radovať z ďalšieho 
dňa života. A z toho, že môžeme vi-
dieť tie krásne hory. A najmä z na-
šich skvelých priateľov!“ vymenovala 
Mary Ann.

 „A vieš, čo je napísané v biblickej 
knihe Izaiáš? Že s nami bude v akej-
koľvek životnej situácii a ochráni nás. 
Schválne, prečítaj si Izaiáš 43,2. Boh 
tam sľubuje, že nás neopustí a bude 
s nami v ťažkých časoch,“ povedala 
Mary Ann rozhodne. 

O chvíľu odišla Mary Ann na svo- 
jom vozíku do Carlosovej izby, aby 
ho tam po prebudení povzbudila 
veršíkom z Biblie. „Veľmi ti ďakujem 
Mary Ann,“ ocenil ju Carlos s úsme-
vom. Onedlho sa všetci obyvatelia 
domu starostlivosti o postihnutých  

zhromaždili v hlavnej sále, aby sa ve-
novali každodennej rannej aktivite – 
spoločnému spevu. 

Carlos sa potom zvedavo spýtal 
Mary Ann: „Povedz mi, čo ti pomá-
ha, aby si bola stále taká šťastná? 
Bojuješ s artritídou, si po operácii 
kolenného kĺbu, máš problémy so 
srdcom, alergie a kopu ďalších pro-
blémov a bolesti – a predsa sa stále 
usmievaš.

A ona mu s úsmevom odpovedala: 
„Keď som šťastná, tak nielenže lepšie 
prežívam každý okamih dňa, ale cí-
tim, ako sa zlepšuje aj moje zdravie. 
Dokonca niektoré výskumy tvrdia, 
že keď dôveruješ Ježišovi a si šťastný, 
pomáha ti to takisto lepšie zvládať 
choroby a bolesti. Keď sme v živote 
plní radosti, tak dobre reagujeme na 
to, čo nás v budúcnosti čaká. A sú-
časne tak rastieme a môžeme pomá-
hať aj ostatným. Jednoducho menej 
stresu a veľa smiechu je vynikajúca 
medicína,“ nadšene vysvetľovala 
Mary Ann.  
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Čítanie pre deti pri ModlitebnoM týždni 2014

Na zamyslenie

u Premýšľajte o verši zapísanom v Prísloví 17,22. Prečo dokáže radostné srdce 
uzdravovať ako dobrý liek?

u Akým spôsobom sa môže človek učiť pozitívnemu postoju v živote. 

Skúste to

q Premýšľajte o svojich kamarátoch. Ktorý by potreboval povzbudiť? Akým spô-
sobom to dosiahnuť? 

q Vyrobte si alebo zožeňte kartičky či nálepky, na ktorých sú veselí „smajlíci“  
a dajte ich niekomu, kto je smutný.

Mary Ann rozdávala radosť a slú-
žila obyvateľom domu starostlivo- 
sti o postihnutých ešte veľa rokov.  

Mnohí ľudia, ktorých povzbudila, 
na ňu s vďačnosťou stále spomí-
najú. 



Príloha časoPisu advent 8/2014 11

poMáhať druhýM aKo Ježiš

„potom určil sedemdesiatdva iných a rozoslal ich pred 
sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám 
ísť.“  (lukáš 10,1)

štvrtok

príbeh evanjelia 

An-Na a Cheng-Chi sa ponáhľali po 
škole domov. Kazateľ z ich zboru vy-
zval všetkých členov – teda aj tieto 
dve dobré kamarátky – aby svojim 
susedom rozprávali niečo o Ježišovi. 
Tak sa teda  rozhodli, že to skúsia.

 „Ponáhľaj sa, An-Na, musíme vyjsť 
skôr, než začne pršať,“ povedala ka-
marátke Cheng-Chi.

 „Počkaj chvíľu, ešte sa potrebujem 
pripraviť. Vzala si nejaké brožúrky  
a knihy na rozdávanie?“ spýtala sa jej 
An-Na.

 „Áno, niečo mám. Poď sa však naj-
skôr pomodliť, lebo začínam byť ner-
vózna. Potrebujeme, aby nám Ježiš 
dodal odvahu rozprávať,“ povedala 
Cheng-Chi.

Zanedlho dievčatá prišli k prvému 
domu na konci cesty. Cheng-Chi za-
zvonila na zvonček. Otvorila jej žena 
v stredných rokoch a spýtala sa: „Čo 
chcete?“ A mrzuto dodala: „Ja nič ne-
potrebujem!“

 „Nebojte sa, my nič nepredávame. 
Chceme vám len ponúknuť nejakú 

knihu a povedať vám niečo o Ježišo-
vi,“ povedala Cheng-Chi s úsmevom.

„Mohli by ste nám venovať dve 
minúty?“ spýtala sa An-Na s milým 
úsmevom.

 „Dobre, ale rýchlo. Musím totiž ešte  
pripraviť večeru,“ povedala im žena 
a tiež sa usmiala. „Tak mi povedzte, 
prečo ste vlastne prišli?“

 „Viete, že vás Ježiš miluje? Zomrel za 
nás, ale aj za vás. Pozrite sa na tento list 
papiera,“ povedala Cheng-Chi a tva-
rovala papier, z ktorého vznikol kríž. 

 „Ježíš nám pripravil v nebi domov, 
kde už nebude trápenie a choroby. 
Pozýva tam  nielen nás, ale aj vás,“ 
dodala An-Na.

 „Dievčatá, je to zaujímavý príbeh,“ 
odpovedala im žena milo. „Ďakujem, 
že ste mi o tom povedali. A ďakujem 
aj za túto knihu, ktorú ste mi dali. Ur-
čite si ju prečítam.“

An-Na a Cheng-Chi jej ešte s úsme-
vom zakývali a pokračovali do ďal-
šieho domu, aby aj ďalším susedom 
mohli zvestovať evanjelium. 
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Čítanie pre deti pri ModlitebnoM týždni 2014

Na zamyslenie

u Prečo si myslíte, že je dobré ísť rozprávať ľuďom o Ježišovi vo dvojiciach?  
Je možné chodiť aj sám?

u Je zvestovanie svedectva o Ježišovi v meste naozaj také ťažké?

Skúste to

q Dohodnite sa so svojím kamarátom alebo kamarátkou a spoločne si naplá-
nujte, komu a kam by ste mohli ísť rozprávať príbeh o Ježišovi.

Aktivita 

Pri rozprávaní príbehu evanjelia môžete použiť obyčajný papier ako An-Na  
a Chengg-Chi. Najprv si nacvičte skladanie kríža z papiera spoločne s hovorením. 
Potom môžete tento spôsob použiť, keď budete niekomu rozprávať o Ježišovi. 
(1) Myslite na nejaké nádherné miesto. Predstavte si, že je tak ďaleko, že sa tam 

nedostanete ani lietadlom. (Postup skladania: Prehnite hornú užšiu stranu pa-
piera AB k širšej strane AC.)

(2) Tam niekde je Boží dom. Ježiš nám sľúbil, že nás tam jedného dňa vezme  
k sebe. (Postup skladania: Prehnite roh papiera A dolu k bodu E.) 

(3) Boží dom je tak ďaleko, že sa tam nemôžeme dostať ani raketou. (Postup skla-
dania: Prehnite papier uprostred – teda body BC a EA sú pri sebe.)

(4) Je len jediná možnosť, ako môžeme žiť na tomto krásnom mieste. Je dôležité 
poznať Ježiša, ktorý za nás zomrel na kríži, a nasledovať ho. (Postup skladania: 
Prehnite ešte raz papier v polovici – teda bod BCAE k strane D.)

(5) (Postup skladania: Takto zložený list papiera roztrhnite na polovicu. Po rozložení 
získate tvar kríža.) 

Think 
About 

Live It Out!

activity

Children’s readings   SERVING LIkE JESuS

Memory Gem
“After these 

things the Lord 
appointed sev-
enty others also, 
and sent them 
two by two 
before His face 
into every city 
and place where 
He Himself was 
about to go” 
(Luke 10:1, 
NkJV).*

THURSDAY 

Paired Witnesses

An-Na and Cheng-Chi hurried home after 
school to drop off their school bags. It 
was time for sharing the gospel with 

their neighbors. Yes, both good friends were 
challenged by their church pastor to share Jesus 
in their city neighborhood.

“Hurry, An-Na, let’s go before the rain 
comes!” exclaimed Cheng-Chi.

“Be patient, my friend. Oh, did you take some 
tracts and books to give away?” asked An-Na 
excitedly.

“Yes, I did. Let’s pray before we go. I am get-
ting nervous, and we need Jesus to help us 
speak boldly,” Cheng-Chi suggested.

Soon the girls arrived at the first house at the 
end of the road. Cheng-Chi rang the doorbell, 
and a middle-age woman opened the door.

“What do you want? If you are selling me 
something, I don’t need anything,” the woman 
answered grouchily.

“Oh, no, we’re not selling anything,” Cheng-
Chi said with a smile. “We just want to give you 
some free books and share Jesus with you.”

“Can you give us two minutes of your time, 
ma’am?” asked Cheng-Chi with a twinkle in her 
eye.

“OK, better make it fast, for I have to prepare 
dinner,” said the woman with a smile. “Well, 
why don’t you two come in, then?”

“Do you know Jesus loves you? He came to die 
for you and me. Look at this piece of paper,” 
Cheng-Chi continued to talk and tear the paper 
till it unfolded into a cross.

“Remember, we can go to God’s house in 
heaven only when we believe in Jesus, who died 
on the cross for us,” echoed An-Na.

“That is a beautiful story, girls!” the woman 
responded warmly. “Thank you for sharing that 
with me. Thank you for this free book. I will try 
to read it to see what it’s all about.”

“God bless you,” An-Na and Cheng-Chi waved 
happily as they went on to the next house to 
share the gospel story with another neighbor.

 ● Why do you think it is helpful to go in 
twos for sharing the gospel? Can you go 

alone?
 ● Is sharing the gospel a really difficult thing to do 

in the city? Why? Why not?

 

● Partner with a good friend and plan a 
schedule together to identify the place or the 

individuals you would like to share the gospel 
with.

* Texts credited to NKJV are from the New King James Version. 
Copyright © 1979, 1980, 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by 
permission. All rights reserved. 

1.

 

Think of a beautiful place that is so far away that even an airplane can’t take you there. (Diagram 1: Fold the top short edge AB across to AC.)
2.

 

This place is God’s house that He has promised to take us to someday. (Diagram 2: Fold point A down to E to give you Diagram 3.)
3.

 God’s house is so far away that even flying in a rocket cannot get you there. (Diagram 3: Fold BC over to EA to give Diagram 4.)
4. There is only one way you and I can get to live in this beautiful house: accept Jesus, who died for us on the cross, and follow Him.  

Only then can you go to this special home in heaven. (Diagram 4: Fold BCAE over to D to give Diagram 5.)
5. 

Cut Diagram 5 into half and then unfold it to show the shape of the cross.

SHARING-JES

u S DEVICE

28 (27)  
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poMáhať druhýM aKo Ježiš

„a toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom 
svete na svedectvo všetkým národom. a potom príde 
koniec.“  (Matúš 24,14)

piatok

„evanjelium v topánkach“

„Mládež, počúvajte! Tento mesiac 
sa zapojíme do skvelého projektu,“ 
oznamoval Salazar nadšene.

 „Čo je to za projekt?“ spýtal sa Car-
los.

 „Dnes a ďalšie štyri soboty bude-
me rozdávať pozvánky na koreš-
pondenčné kurzy do každého domu  
v našom meste. Obídeme čo najväč-
šiu časť Buenos Aires,“ vysvetľoval 
Salazar.

 „To znie zaujímavo. Bude to teda 
trvať niekoľko týždňov. A prečo to 
budeme vlastne robiť?“ spýtal sa Ye-
sely.

 „Ježiš nás predsa v Biblii vyzýva, 
aby sme šli do celého sveta a šíri-
li medzi ľudí evanjelium,“ povedal 
Paulos.

 „Áno, máš pravdu. Ešte veľa ľudí 
nepočulo o Ježišovi. Práve preto sa 
zúčastníme na tejto akcii,“ vysvetľo-
val im Salazar.

 „Tak dobre, ja sa rád pripojím!“ nad-
šene prikyvoval Belchus. „Vezmem si 
do batohu celý balík pozvánok.“

 „To je super! Počítajte aj so mnou,“ 
ozvala sa Jemina.

To odpoludnie sa na parkovisku 
zboru zišla skupina dvadsiatich nad-
šených mladých ľudí a všetci svorne 
vyrazili do ulíc obrovského mesta 
rozdávať pozvánky.

Po niekoľkých hodinách chodenia 
po meste sa mladí ľudia posadili. 
Keď prišiel Salazar, tak mu hovorili: 
„Už nás od toho chodenia dosť bolia 
nohy.“

Salazar im s úsmevom na tvári od-
povedal: „Viem, že už ste unavení. 
Ale mali by ste vedieť, že práve vy ste 
Ježišovo ‚evanjelium v topánkach‘.“
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Čítanie pre deti pri ModlitebnoM týždni 2014

Na zamyslenie

u Prečítajte si text  nachádzajúci sa v  Lukášovom evanjeliu 8,38-39. Prečo Ježiš 
povedal mužovi posadnutému démonmi, ktorého vyliečil, aby nešiel s ním, 
ale aby sa vrátil späť domov?

u Premýšľajte spoločne, ako by ste mohli osloviť ľudí v okolí svojho zboru. Po-
tom tieto nápady skúste zrealizovať.

Skúste to

q Zistite si, aké existujú letáky, pozvánky, brožúry, knihy, CD či webové stránky 
na internete. Premýšľajte, ako by ste ich mohli použiť na zvestovanie evanjelia 
v okolí vášho zboru.

Aktivita

Vyriešte túto matematickú hádanku.  Vďaka nej zistíte, ako je najlepšie hovoriť 
o Ježišovi s ostatnými.

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

 8 9 79 25 77 2 32 25

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ , 

 77 13 80 3 86 4  

 ___ ___  ___ ___ ___   ___ ___ ___

 17 9   8 13 25   79 6 44

 ___ ___ ___ ___ ___

 82 25 19 14 5

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ .

 80 13 9 7 14 12

Odpoveď: Povedzte druhým, čo pre vás Ježiš urobil.

A = 16
Á = 6
B = 13-6
Č = 20-3
D = 84-7
E = 21+4
H = L-O
I = 14
J = 71+11
K = 23
L = P+M
M = 13-9

N = P+7
O = 9
P = 16-8
R = 13
S = 44
Š = J-D
T = S-12
U = 90-10
V = 79
Ý = 80+6
Ž = 15+4
Z = 1+1
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poMáhať druhýM aKo Ježiš

„Ponáhľajte sa Abasa, Damisa a Ha- 
lima,“ volal dedko Edo na deti. „Po-
trebujeme pripraviť košíky s jed-
lom.“

„Už to skoro máme pripravené, 
dedo,“ ozvali sa spoločne.

Dedko Edo rád pomáhal ľuďom  
v susedstve, ktorí to potrebovali. 
Občas im prispel nejakou korunou, 
niekedy im dal jedlo.

Vždy keď bolo obdobie sviatkov, 
pripravoval košíky s jedlom a odnie-
sol ich ľuďom, ktorí žili v chudobnej-
šej časti mesta.

Tento rok to nebolo inak. 
„Tak, deti, máme pripravený zo-

znam adries?“ spýtal sa  dedko.
„Áno, všetko už máme priprave-

né,“ uisťovali ho. Spoločne sa potom 
vydali na cestu, aby predali pripra-
vené jedlo. 

„Dobrý deň, pani Mfumová, pri-
niesli sme vám kôš s jedlom,“ po-
vedala radostne Abasi a podala ho 
žene, ktorá otvorila dvere.

„To je jedlo pre moje deti? Veľmi 
vám ďakujem, ako sa vám len od-
vďačím?“ odpovedala prekvapene 
paní Mfumová a tiež sa usmievala.

„My nechceme nič . Prišli sme vám 
pomôcť, sme tu pre vás,“ odpovedal 
dedko Edo láskavo.

Keď takto obišli niekoľko domov, 
mali radosť, pretože mohli druhým 
dávať požehnanie, ktoré sami do-
stali od Ježiša. Keď dokončili roz-
nášanie jedla, sadli si, aby sa občer- 
stvili.

Halima sa obrátila na deda a spý-
tala sa: „Dedo, prečo to robíš každý 
rok?“

„Čo keď ti dôjdu peniaze?“ dodala 
Damisa zvedavo.

„Viete, deti, Ježiš nám veľa požeh-
nal a my sme sa rozhodli toto po-
žehnanie odovzdať ďalším, ktorí sa 
nemajú tak dobre ako my,“ vysvetľo-
val im dedko. „A tiež takto môžeme 
ľuďom predstaviť Ježiša, ktorý nám 
všetkým dáva svoje dary.“

„nato pán povedal sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi 
ohrady! Koho stretneš, donúť ho vojsť, aby sa naplnil 
dom.“   (lukáš 14,23)

druhá sobota

dedko edo



Na zamyslenie

u Prečo podľa vás Ježiš chce, aby sme pomáhali tým, ktorí to potrebujú?
u Ako často by sme mali pomáhať druhým ľuďom? Máme im poskytovať len 

veci alebo aj niečo iné?

Skúste to

q Premýšľajte nad tým, ako by ste mohli pomôcť tým menej šťastným ľuďom 
z vášho susedstva.

Aktivita 

Vyberte písmená v texte a usporiadajte ich do viet. Sú citátom z knihy Cesta 
ku zdraviu a životnej harmónii, ktorú napísala Ellen Gould Whiteová. Je v nej 
rada, ako máme pomáhať ľuďom tam, kde žijeme.

JJJJJe trrreebbbbbaa pommmmmáhhhaaťťťť ccchuudddobbbbbnnn-

nýýýýýmmmm, ssssstttttttaaaaaaaaarrrrrrraaaaaaaaťťťťťťťťť sssssaaaaaaa 

oooooooo cccccchhhhhhhhooorrrrrrrrrrrýýýýýýýcccccccchhhhhhhhh aaa 

uuuteeešoooovaaaaťťť zzzzaaarmmmúúúútttttteeeeennnnýýchhh. MM-

Mámmmeee ppplaaakkaaať sss týýýmmmi, kkkttoooooorrrríí ppplaaaačččččú 

aa rrraaaaadoooovaaať saaa ssss ttýýýýmmmmii, kkktttoríííí ssaaaaa rrraaa-

addddduuujjjúú.

Odpoveď nájdete na strane 67.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(Biblické texty sú zo Slovenského ekumenického prekladu Biblie.)         Príloha časopisu Advent 8/2014

Odpoveď: Je treba pomáhať chudobným, starať sa o chorých a utešovať zarmútených. Máme plakať s tými, ktorí plačú 
a radovať sa s tými, ktorí sa radujú.


