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MLADŠIE DETI 

 
 

 

Ahoj kamaráti! 

Tento týždeň budeme spolu skúmať dôležité posolstvo, ktoré pre nás a pre všetkých ľudí 

na zemi má Pán Boh. Toto Posolstvo poslal po troch anjeloch a je zapísané v poslednej knihe 

v Biblii, v Zjavení. Naša cirkev ho považuje za veľmi dôležité a rozhodla sa, že ho povie 

všetkým ľuďom na zemi, aj našim kamarátom, susedom alebo rodičom. Preto budeme každý 

deň skúmať, o čom to posolstvo je.  
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SOBOTA 
 

Posolstvo 

 

„Musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch, národoch, jazykoch a kráľoch.“ 

(Zjavenie 10,11) 

 

Určite poznáte lastovičku. Je to čierny vták s bielym bruškom a červenou škvrnou 

na krku. Stavia hniezda pod strechami v stodolách alebo pri oknách panelákov. Veľmi trpezlivo 

pri tom v zobáku nosí guličky blata a rôzne steblá, s ktorých lepí svoje obydlia. Lastovička je 

sťahovavý vták – v lete býva u nás a na zimu, počas septembra, odlieta do teplejších krajín, kde 

nie je taká zima a mráz. Pred odletom sa lastovičky schádzajú na drôtoch elektrického vedenia. 

Tam ich vidíme najčastejšie.  

Možno už ste niekedy počuli, že lastovička je posol jari. Viete prečo sa jej tak hovorí? 

Lastovičky sa k nám vracajú okolo 20. marca. Tento deň sa považuje aj za prvý jarný deň 

– deň, kedy začína jar. Dni sú teplejšie a mrazivé obdobie spolu so zimou odchádza. To je čas, 

kedy lastovičky prilietajú naspäť a pripravujú sa na ďalší rok stavbou hniezd, v ktorých sa im 

neskôr vyliahnu mláďatá. 

Ako lastovičky vedia, že prichádza jar? Ako vedia, kedy je prvý jarný deň a že už majú 

priletieť a postaviť hniezdo? Kto im to povedal? 

Bol to Pán Boh, ktorý ich stvoril a naučil, kedy je správny čas na návrat. Nepotrebujú 

kalendár ani predpoveď počasia. Naučil ich to Boh. 

Tak ako nám lastovička zvestuje, že zima končí a prichádza jar, tak aj Boh má pre nás 

posolstvo. Určite už ste počuli o anjeloch, ktorí zvestovali pastierom dobrú správu o narodení 

Pána Ježiša. Ďalší traja anjeli zase zvestovali iné posolstvo od Pána Boha, ako poslednú výzvu 

pre náš svet pred návratom Pána Ježiša na zem. 

Toto posolstvo troch anjelov máme zapísané v Biblii a učíme sa o ňom aj v sobotnej 

škôlke v zbore. Nie všetci ľudia si Biblii čítajú a Božie posolstvo nikdy nepočuli. Preto nás Pán 

Boh pozýva, aby sme sa aj my stali Jeho poslami a zvestovali tuto správu všetkým ostatným. 

 

 

 

Rozprávame sa 

1. Videl si niekedy rozprávku, kde bol posol s dôležitou správou pro niekoho? Čo by sa stalo, 

keby posol túto správu nedoniesol, kam mal? 

2. Spomínaš si na nejaký príbeh z Biblie, kedy Boh poslal svojho posla (anjela, proroka 

alebo zviera), aby niekomu povedal nejakú správu? 

3. Chcel by si byť tiež poslom, ktorý ostatným prinesie dôležité posolstvo?  
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Aktivita 

Vyrobíme si troch anjelov, ktorí toto posolstvo od Boha nesú. Dve rovnako veľké 

papierové košíčky (alebo kolieska z papiera) zložíme na polovicu. Biele košíčky si môžete 

predtým pokresliť. 

Kraje jedného košíčku zložíme do stredu a vytvoríme tak telo anjela. Vezmeme kúsok 

stužky, oba jej konce prevlečieme cez väčšiu korálku a urobíme uzol. Uzol schováme pod zložené 

strany košíčku a zlepíme ich lepiacou páskou. 

Druhý zložený košíček prestrihneme zhruba na 3 rovnaké časti. Bočné časti prilepíme 

na telo anjela ako krídla. Takto si vyrob troch anjelov. Nalepením stužky pod krídla a ich koncov 

k slamke pri hlave, vytvoríš anjelov aj s trúbkou. 
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NEDEĽA 

 

Dobrá správa prvého anjela 

 

„Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: 

Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, 

kmeňu, jazyku a ľudu.“ (Zjavenie 14, 6) 

 

Nedávno som čítala príbeh o Boľkovi. Bol to chlapec ako ty, akurát mal slabé kostičky. 

Keď spadol alebo sa silnejšie buchol, zlomil si rúčku alebo nôžku a musel ju mať v sadre. Stalo sa 

mu to už viackrát a bol na to zvyknutý. 

Raz sa mu to stalo v zime. Kvôli škaredej zlomenine na pravej ruke a tiež ľavej nohe musel 

zostať niekoľko dní v nemocnici, než išiel domov. Doma ho už čakala pripravená izba tak, aby sa 

tam so sadrou mohol pohybovať a cítil sa dobre a pohodlne. Mamička sa o neho starala 

a pomáhala mu. 

Jedno ráno v januári prišiel na raňajky smutný, dokonca mu po lícach tiekli slzy. Vonku 

bola hromada čerstvo napadaného snehu a on sa nemôže ísť sánkovať. Než mu dajú sadru dole, 

bude už sneh dávno preč. Nikdy ho tak nemrzelo, že ju má, ako dnes. 

Keď sa jeho otecko vrátil z práce, s radosťou prišiel za Boľkom, aby mu povedal dobrú 

správu. Priniesol mu nové sánky, na ktoré sa vojde aj so sadrou na nohe a povedal mu, že sa 

pôjde sánkovať s ním a pomôže mu. Jeho otecko mu potom povedal: „So správnymi ľuďmi 

dokážeš všetko, čo budeš chcieť.“ 

Pán Boh nám hovorí, že s Ním dokážeme aj to, čo nedokážu urobiť ani naši rodičia a ani tí 

najlepší ľudia na svete. Chce nám pomôcť vyčistiť svoje srdiečko. Zmazať zlé veci, ktoré sme 

urobili a ktoré nám zašpinili srdiečko. Pán Ježiš môže naše srdiečko vyčistiť. To je skvelá správa, 

pretože to nedokáže nikto iný. Chcel by, aby to všetci vedeli. Tvoji rodičia, kamaráti, susedia, aj 

predavačka v obchode alebo vodič autobusu. Ale ako sa to dozvedia? 

Pán Boh dostal skvelý nápad, že tí, čo to vedia, im to môžu povedať. Naša cirkev aj ľudia 

z tvojho zborečku prijali túto úlohu za svoju. To znamená, že chcú ľuďom okolo seba povedať 

o Božej láske a o Pánu Ježišovi. Pán Boh chce, aby každý človek vedel, že Ježiš prišiel na zem, 

aby nám pomohol a očistil naše srdiečka od hriechu, tak ako Boľkov otecko pomohol Boľkovi 

sánkovať sa, keď to sám nedokázal. 

 

Rozprávame sa 

1. Kto ti pomohol, keď si niečo nedokázal urobiť sám? Čo to bolo? 

2. Akú dobrú správu si naposledy počul? 

3. Čo je tá dobrá správa, ktorú nám anjel od Pána Boha priniesol? 
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Úloha 

Pozvi svojho kamaráta na výlet 

s pathfindrami. 

Pokiaľ u vás družina pathfinderov 

nefunguje, dohodni sa s mamičkou 

a pozvi ho k sebe domov na ďakovnú 

rodinnú pobožnosť. 

Tak môže vidieť a prežiť, ako to 

vyzerá, keď máš Pána Ježiša v srdiečku. 

Môžeš mu tam povedať dobrú správu 

a prečo máš Pána Ježiša rád ty. 
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PONDELOK 

 

Zmeň svoj život 

 

„Volal mohutným hlasom: „Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina 

jeho súdu....“ (Zjavenie 14,7) 

 

Gabo dnes nemal dobrý deň. Mal potyčku s Dávidom. Dávid bol namyslený a arogantný 

chlapec z vedľajšej triedy. Rád si doberal mladších chlapcov a zabával sa na tom. Aj dnes im 

robil zle. Aj so svojimi kamarátmi im vzal školské tašky a pohadzovali si ich. 

Keď to Gabo uvidel, prišiel k nim a hovorí: „Nehanbíte sa? Takto si vyskakovať 

na menších?“ Chlapcom vrátil tašky a tí sa rýchlo pobrali preč. Dávida to nahnevalo. Nielenže im 

Gabo prekazil zábavu, ešte sa mu pred ostatnými aj postavil. Nechcel vyzerať ako slaboch. 

„Chceš sa biť?“ opýtal sa Dávid Gaba. „Tak poď“. 

„Nechcem sa biť. Len nechcem, aby si im robil zle. Maj sa.“ odpovedal Gabo a chcel odísť. 

Vtedy sa Dávid napriahol a buchol ho päsťou rovno do oka. „No poď, vyriešime si to spolu.“ 

kričal na neho Dávid. Gabo mu ranu nevrátil. Otočil sa a išiel domov. Dávid za ním posmešne 

kričal: „Strachopud. Bábovka. Nestaraj sa do našich vecí, keď na to nemáš.“ 

Gabo vedel, že urobil správnu vec. Zastal sa mladších a odolal pokušeniu pobiť sa 

s Dávidom. Bol silnejší a Dávida by ľahko premohol. Ale nechcel byť ako on. Chcel žiť podľa 

Ježišových rád. Večer ďakoval Pánu Bohu, že sa ovládol. 

O niekoľko týždňov neskôr išla celá škola na výlet neďaleko rieky. Každá trieda dostala 

mapu, na ktorej mala vyznačené stanoviská, po ktorých mala prejsť a získať body. Gabovej triede 

sa výnimočne darilo. Už po 2 hodinách mali hotové skoro všetky úlohy. Zostávalo im posledné 

stanovisko na okraji lesa. 

Odrazu začuli krik a volanie o pomoc. Dievčatko z 1. ročníka spadlo do rieky a nevedelo sa 

dostať na breh. Pri tomto kraji bola rieka hlboká a zužovala sa, takže prúd bol silnejší a plávalo 

sa v nej veľmi ťažko. Gabo dievčatko spoznal, bola to Zuzka. 

Deti rýchlo utekali po pomoc. Gabo bol dobrý plavec. Nerozmýšľal dlho, vyzul si topánky 

a skočil do vody. Musel rýchlo plávať, aby ho prúd neodniesol preč. Namáhavo sa dostal 

až k Zuzke a chytil ju. Už sa ledva držala nad hladinou a dlhšie by to asi nevydržala. Priplával 

k brehu a vytiahol ju z vody. 

Ostatní žiaci iba stáli ako skala na brehu a so strachom sa pozerali, čo sa to deje. O chvíľu 

už boli pri nich učitelia a Zuzke poskytli prvú pomoc. Vďaka Gabovi všetko dobre dopadlo 

a Zuzka bola v bezpečí. 

Medzi žiakmi, ktorí to videli, bol aj Dávid. Zuzka bola jeho mladšia sestrička. Mal ju veľmi 

rád a vždy ju chránil. Keď počul, že spadla do rieky a topí sa, aj on skamenel ako ostatní. 

Nevedel totiž plávať. Veľmi sa o ňu bál. Vedel, že ani Zuzka nevie dobre plávať. Nevedel jej 

pomôcť. 

Veľmi ho prekvapilo, že Gabo skočil do vody za ňou. Bolo to nebezpečné a mohol sa začať 

topiť aj on. Keď ju Gabo vytiahol na breh, Dávid mal pocit akoby teraz dostal ranu on. Nie takú 

z hnevu, po ktorej zostane modrina, ale takú do srdca, keď si uvedomil, aký bol na neho zlý. 

Gabo mu to nikdy nevrátil a ešte zachránil jeho sestru. Mohol sa mu pomstiť, ale namiesto toho 

mu pomohol. Stal sa pre neho hrdinom. 
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Dávid prišiel na druhý deň za Gabom na návštevu. Poďakoval mu za to, že zachránil jeho 

sestričku Zuzku a ospravedlnil sa, že ho udrel a vysmieval sa mu. Chcel byť s Gabom kamarát 

a pomáhať ostatným tak ako on. 

Dávid okrem nového kamaráta získal ešte niečo viac. Keď svoj život dal Bohu, patril teraz 

do Božej rodiny a získal nový domov v nebi. Pre ostatných bol teraz požehnaním, pomáhal im 

a ukazoval, aký je Pán Boh. 

 

Rozprávame sa 

1. Poznáš príbeh, kde sa stal hrdinom ten, kto počúval Pána Boha? 

2. Cítiš sa niekedy ako Dávid? Urobil si niečo, čo si potom ľutoval? 

3. Ako sa môžeš stať aj ty hrdinom? 

 

Úloha 

Vyber jednu svoju hračku, ktorú máš rád a ktorá nie 

je rozbitá. 

Túto hračku potom daj niekomu, koho nemáš veľmi 

rád. Môže to byť tvoj spolužiak alebo aj súrodenec. 

Namiesto hračky mu môžeš dať aj niečo chutné 

pod zub, čo máš rád. Porozprávaj sa so svojou mamkou 

a spolu niečo vyberte. 
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UTOROK 

 

Boh je tvoj Stvoriteľ 

 

„… Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd.“ 

(Zjavenie 14,7) 

 

Vedel si, že existuje druh včely, ktorý sa dezinfikuje pri návrate do úľa? Natiera vchod 

do úľa živicou, aby sa pri návrate dnu o ňu obtrela a zbavila sa baktérií. Podobne ako si dnes my 

po príchode domov, do školy alebo do obchodu dezinfikujeme ruky. 

Ak si sa už niekedy buchol do hlavy, potom vieš, že to poriadne bolí. Ďatľa hlava nebolí, 

aj keď zobákom búcha do stromu celý deň. Pán Boh mu stvoril lebku ako špongiový pancier, aby 

ochránila mozog pred otrasmi. 

Bociany v septembri odlietajú do teplých krajín prečkať zimu. Na jar sa z Afriky vracajú 

naspäť, do toho istého hniezda. Nemajú v mobile GPS, ani mapu v ruksaku, ale bezpečne trafia 

na to isté miesto, odkiaľ na jeseň odišli. Túto orientačnú schopnosť dostali už pri stvorení. 

Prúdový pohon sa používa hlavne v lietadlách, ale prvý ho nevynašli ľudia. Rovnakým 

spôsobom sa pohybujú aj chobotnice, medúzy a mnoho ďalších zvierat. Naučil ich to Stvoriteľ. 

Niektoré mravce chovajú vošky tak, ako ľudia chovajú ovce alebo kravy. Postavia pre nich 

stajne a doja ich. Chutí im totiž medovica, ktorú vošky vyrábajú. Mravce maškrtia veľmi radi, 

rovnako ako ty. Dokážu odniesť 50-násobok svojej váhy. To je ako keby si ty odniesol naraz 

50 kamarátov. 

Svište v Alpách kosia trávu, sušia ju na Slnku a seno odkladajú do nory na zimu. Osy 

a sršne vyrábajú z dreva papier a používajú ho na stavbu hniezda. Neučili sa to v škole ani 

nevideli návod na internete. Boh ich takých stvoril. 

Keď pôjdeš na vyšetrenie ultrazvukom alebo uvidíš ponorku, spomeň si, že veľryby 

a netopiere používajú túto technológiu k orientácii už od stvorenia. Volá sa sonar. 

Chameleón mení farbu svojej kože podľa prostredia okolo alebo podľa nálady. Aj on je 

dôkazom, že Boh má rád farby      . 

Okolo teba je mnoho dôkazov o tom, že nás stvoril niekto veľmi múdry a láskavý. Nebola 

to iba náhoda. Stvoril aj teba a tiež ti dal jedinečné schopnosti a dary, ktoré nemá nikto iný 

 

Rozprávame sa 

1. Poznáš nejakú ďalšiu zaujímavosť z prírody? 

2. Čo zaujímavé vieš ty? Čo sa ti páči na kamarátovi vedľa teba? 

3. Pán Boh nám dal sobotu, aby sme si pripomínali stvorenie. Čo by sme podľa teba mali 

v sobotu robiť? 
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Aktivita 

Vytvoríme si včelí úľ. Potrebujeme: rolku od toaletného 

papiera, žlté a čierne bambule (pom-pom), čierny chlpatý 

drôtik, žltá temperová farba, nožnice, štetec, nádoba s vodou, 

lepidlo, pohyblivé oči. 

 

Rolku nastriháme na rovnako široké kolieska, hrubé 

ako palec. Poskladáme do šesťuholníkov (má 6 rovnakých strán) 

a prilepíme ich k sebe. Natrieme ich žltou farbou a máme úľ. 

 

Zlepíme k sebe na striedačku 2 čierne a 1 žltú bambuľku. Odstrihneme si kúsok z čierneho 

drôtika, obmotáme okolo čiernej bambule a vytvarujeme tykadlá. Zo zvyšného drôtika 

vytvarujeme krídelká a pripevníme ich za tykadlá. Nalepíme oči a včeličku nalepíme do úľa. 
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STREDA 

 

Falošné uctievanie 

 

„Za ním nasledoval iný, druhý anjel, ktorý volal: 

„Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho 

smilstva.“ (Zjavenie 14,8) 

Bolo raz jedno stádo ovečiek. V stáde bol jeden baran. Ovečky spali v ohrade na salaši. 

Raz v noci, keď všetci spali, dokonca aj Dunčo, ktorý všetkých strážil, sa k ohrade blížil vlk. Bol 

oblečený do ovčej kožušiny. Len čo vliezol do ohrady ku ovciam, baran ho hneď vyhodil zase 

von. Druhý krát prišiel so zvoncom, aký nosia na krku ovečky. Ale baran ho prekukol ešte 

pri bránke ohrady a poslal ho preč. Prišiel teda k ohrade s píšťalkou a hral podobnú pesničku, 

akú ovečkám hrávali valasi. Baran ho však opäť spoznal, píšťalku mu zobral, pochrúmal a vlka 

hryzol do ňufáku. 

Potom prišiel vlk na skvelý nápad. Schoval sa do kopy sena a spolu s tou kopou sa priblížil 

ku ohrade. Baran mal seno veľmi rád a natešený ho začal chrúmať. Vlk sa so senom od ohrady 

vzďaľoval a baran išiel za ním a ani si to nevšímal. Iba chrúmal seno. Keď vlk odlákal barana 

ďaleko do lesa, vrátil sa rýchlo uchmatnúť si nejakú ovečku. Ale to už vychádzalo slniečko 

a valasi počítali ovečky. Vlkovi ani ovčí kožúšok nepomohol, valasi ho ihneď spoznali a poriadne 

mu ten kožuch vyprášili. 

Aj keď sa vlk prezliekol do ovčej kožušiny aby sa ovečkám čo najviac podobal, nakoniec 

bol vždy odhalený. 

Tak to bolo už v Babylone. Ľudia sa rozhodli, že nebudú poslúchať Boha ale iných, 

vlastných bohov. Začali stavať vežu tak vysokú, že mala ísť až do nebies k Pánu Bohu. Nakoniec 

im Pán Boh dal každému inú reč. Vežu nedostavali, pretože jeden druhému nerozumeli. Vtedy sa 

ukázalo, že bohovia, ktorým slúžili, boli falošný. To znamená, že to neboli pravý bohovia, ako je 

Hospodin, ale iba vymyslení. 

Aj dnes niektorí ľudia oslavujú iné veci, a nie Pána Boha. Niektorí ľudia oslavujú svoju 

krásu namiesto Pána Boha, iní peniaze alebo majú radšej svoj mobil viac než Pána Ježiša. 

Niektorí ľudia sa namiesto k Pánu Bohu modlia k iným bohom, ktorých niekto vymyslel a ktorí 

sa o nikoho nestarajú, pretože vlastne ani neexistujú.  

Tak ako sa to stalo v Babylone, raz každý zistí, kto je pravý Boh. 

 

Rozprávame sa 

1. Ako zistíš, či je niečo ozajstné alebo to len tak vyzerá? 

2. Pamätáš si niekoho z Biblie, kto sa prezliekol, aby vyzeral ako niekto iný? Ako to dopadlo? 

3. Je Boh najlepší zo všetkého na svete? Prečo majú niektorí ľudia radšej iné veci ako Pána 

Boha?   
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Aktivita 

Zahrajte si hru. Napíšte na papieriky niekoľko predmetov 

z vášho okolia (stolička, skriňa, vetrovka, kniha...). Papieriky 

poskladajte tak, aby nebolo vidieť, čo je na nich napísané. 

Každý si vytiahne jeden papierik a prečíta si ho. Úlohou 

každého je zahrať sa na predmet, ktorý je napísaný na papieriku. 

Ostatní hádajú, aký predmet hrá. 

Môžete vyskúšať aj prezliecť sa za niekoho iného – svojho 

kamaráta, súrodenca, rodiča. Požičajte si jeho tričko, topánky, 

vetrovku, tašku, okuliare, šiltovku... čo máte k dispozícii. Skúste 

chodiť a hovoriť ako on. Odfoťte sa s originálom (to je človek, 

za ktorého ste sa prezliekli). 

Je ťažké uhádnuť, kto je originál a kto je za neho iba 

prezlečený? 
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ŠTVRTOK 

 

Drž sa Biblie 

 

„Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: 

„Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo 

na ruku.“ (Zjavenie 14,9) 

 

Blízko miesta, kde žijem, býva ujo Jožko. Od malička navštevoval kostol a predčítaval tam 

texty z Biblie. Vlastnú Bibliu si kúpil až keď mal 17 rokov ale nerozumel, čo sa tam píše. 

Po nejakom čase dostal knihu Túžba vekov od Ellen Whiteovej. Mal vtedy dosť času 

na čítanie a história ho zaujímala. Dočítal sa v nej o Božom zákone a svätení soboty. Prekvapilo 

ho to, preto si Božie prikázania vyhľadal aj v Biblii. Zistil, že sa v nich naozaj píše aj o sobote 

a modlách, a že niektoré Božie prikázania sú prekrútené a často sa porušujú. Navštívil viaceré 

cirkvi v meste a všímal si, ako tento zákon dodržiavajú. Či sa klaňajú sochám alebo svätia 

sobotu. 

Rozhodli sa s manželkou svätiť sobotu, aj keď to bolo pre nich ťažké. V tej dobe stavali 

dom a sobota bola dňom, kedy na to bolo najviac času. Svoje rozhodnutie však dodržali. 

Ujo Jožko o adventistoch vedel, ale miestny zbor navštívil až cez evanjelizačné prednášky. 

Po náhodnom stretnutí a nečakanej návšteve sa aj s manželkou rozhodli pre krst a stali 

sa adventistami. 

Odvtedy prešlo už pár rokov a ujo Jožko s rodinou stále navštevuje náš zbor a aktívne 

v ňom slúži. Pretože sa zaujímal o to, čo je v Biblii napísané a rozhodol sa tým riadiť, Pán Boh ho 

priviedol do zboru a vedie ho dodnes. 

Dnes sa veľa ľudí už nezaujíma o to, čo je v Biblii napísané. Myslia si, že vedia, čo je 

pravda a čo by Boh chcel. Môže sa stať, že sa budú mýliť a veriť klamstvu. Tretí anjel hovorí, 

že kto bude uctievať šelmu, bude tým poznačený na ruke a na čele. To znamená, že ľudia alebo 

Pán Boh budú vidieť, čomu verí, podľa toho, čo bude robiť (to je značka na ruke) a podľa toho, 

o čom bude premýšľať (to je značka na hlave). 

Ak budeš veriť Pánu Bohu a tomu, čo je v Biblii, tiež to bude na tebe vidieť. U uja Jožka to 

bolo vidieť, pretože svätil sobotu. Môže to byť vidieť vtedy, ak niekomu odpustíš alebo pomôžeš. 

Niekedy to pre ostatných vidieť nie je. Ale vždy to uvidí Pán Boh. 

 

 

Rozprávame sa 

1. Prečo je dôležité čítať Bibliu? 

2. Prečo tretí anjel v dôležitej správe hovorí, že bude vidieť kto uctieva Pána Boha a kto nie?  

3. Poznáš niekoho z tvojho zboru, kto do neho nechodí od malička? Vieš jeho príbeh, ako 

sa do zboru dostal? 
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Aktivita 

Vyrob si zápisník na obľúbené verše. Potrebuješ 2 papiere (obe 

farebné alebo jeden biely a jeden farebný), nožnice, špáradlo (alebo 

špilku, ktorú potom skrátiš). Na ozdobenie môžeš použiť nálepky, sušené 

kvety, farbičky alebo fixky, lepiace pásky. 

Oba papiere si poskladáš podľa nákresu. Plné čiary potom 

prestrihneš, prerušované nestrihaj. 

Nastrihané pásiky si poskladaj do seba. Vznikne ti zošitok, dobre 

ho urovnaj. 

Prestrihni ho podľa vyznačených čiar – pozor, nie veľa. Iba tak, aby 

si prestrihol všetky papiere, aj tie celkom vnútri zápisníka. 

Cez prestrihnuté dierky prestrč špáradlo. Musí prechádzať cez všetky papieriky. Spoznáš 

to tak, že keď zápisník v strede otvoríš, uvidíš ho tam. 

Zápisník si môžeš vyzdobiť, ako sa ti páči. Zapíš si tam obľúbené verše. 

Môžeš si vyrobiť viac zápisníkov s veršami a darovať ich niekomu. 
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PIATOK 

 

Božia láska víťazí 

 

„Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci ...“ 

Zjavenie (14,10) 

 

Z čias prvých adventistov na Slovensku sa hovorí príbeh. Jeden kazateľ chodil do dediny 

na východnom Slovensku k jednej rodine študovať s nimi Bibliu. Ostatným obyvateľom dediny 

sa nepáčilo, že tam chodí a číta Bibliu. Dohodli sa, že keď nabudúce príde, zbijú ho. 

Kazateľ prišiel ako zvyčajne. Vtedy ešte nemal každý auto a cestovalo sa hlavne vlakom 

a pešo. Keď kráčal cez dedinu, všetci boli zhromaždený okolo neho ale nikto mu neublížil. 

Bezpečne došiel až do domu rodiny, ktorú navštevoval. 

Až neskôr sa dozvedel, že ho tí ľudia chceli zbiť, ale nemohli to urobiť. Všetci, čo tam stáli, 

videli policajta (vtedy sa mu hovorilo žandár), ako ide s ním celú cestu. A preto sa nikto 

neodvážil kazateľovi ublížiť. Kazateľ ale išiel sám. Vtedy si uvedomil, že museli vidieť anjela, 

ktorého poslal Boh, aby ho ochránil. 

Ktovie, čo si pomysleli tí ľudia, keď zistili, že kazateľa nechránil policajt ale samotný 

anjel. 

Nie vždy Boh pošle anjela, aby niekomu pomohol. Niekedy ho pošle a my o tom ani 

nevieme. Rovnako ako nás miluje, tak nemá rád hriech a chce nás od neho zachrániť. Vie, 

že každý, kto hreší, bude nešťastný a bude trpieť. Preto poslal Ježiša, aby pomohol všetkým 

a zachránil ich od hriechu na veky. Ale nie všetci chcú byť zachránení. Niektorí ľudia radšej 

hrešia ďalej a nechcú Pána Ježiša ani večný život. Pán Boh vie, čo sa s nimi stane a je z toho 

smutný. Každý človek si však môže sám vybrať, ako bude žiť. Pán Boh k sebe volá všetkých. 

 

 

Rozprávame sa 

1. Kde okolo seba vidíš Božiu lásku? 

2. Stretol si sa už s niekým, kto nechce Pána Boha? Čo myslíš, prečo? 

3. Poznáš príbeh z Biblie, kedy Pán Boh niekoho zachránil? 
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Aktivita 

Zahrajte si hru. Papierovou lepiacou páskou 

vytvor trasu po miestnosti. Ak počasie dovolí, 

môžeš ju nakresliť vonku kriedou na chodník. 

Vytvor zákruty a prekážky (napr. z kociek). Okolo 

trasy, napríklad do zákrut, môžeš tiež poukladať 

rôzne predmety – stoličky, vankúše, hrnce. 

Úlohou každého je vybrať si navigátora 

a so zaviazanými očami prejsť po tejto trase 

bez toho, aby sa dotkli prekážky alebo šliapli 

za pásku. 

Skús prejsť po tejto trase aj bez toho, aby ti niekto pomáhal. Porovnaj, čo je náročnejšie 

a prečo. Premýšľaj, kto ti môže pomôcť poradiť, keď v živote nevieš, čo ťa čaká a kadiaľ 

sa vybrať. 
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SOBOTA 

 

Zvyšok, ktorý zostal 

 

„V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru 

Ježiša..“ (Zjavenie 14,12) 
 

Statná vysoká borovica stála uprostred lesa na úbočí hôr. Okolo nej boli ďalšie stromy 

vysoké ako ona, niektoré dokonca ešte vyššie. Bývala na nej jedna ryšavá veverička a pri jej 

koreňoch si občas odpočinula srnka, líška alebo jazvec. Stála rovno a jej korene rástli  hlboko 

do zeme. Takto rástla mnoho rokov. 

Jedného dňa sa prihnala víchrica. Prudký vietor sa opieral do stromov a lámal ich konáre. 

Bol taký silný, že dokonca vytrhával celé stromy aj s koreňmi. Borovica sa silno držala koreňmi 

a trpezlivo čakala, kedy to prejde. Víchrica sa prehnala celým úbočím a zanechala za sebou 

spúšť. Vyzeralo to, ako by v lese hralo futbal stádo buldozérov. Stromy boli vytrhané zo zeme 

a rozhádzané dookola. Celý les bol zničený. 

Na úbočí zostalo stáť iba niekoľko stromov. Tu tri, tam jeden a ešte trochu ďalej ďalšie 

dva. Medzi nimi aj borovica. „Och ja úbohá. Taká zničená a krivá. Konáre dolámané, ihličie 

rozsypané po celom kopci. Špica ohnutá.“ ronila slzy nad svojim nešťastím. 

Počula to veverička a nemohla uveriť vlastným ušiam. „Milá borovica. Čo to nevidíš?“ 

„A čo by som mala vidieť?“ pýta sa nechápavo borovica. „Pozri sa okolo seba.“ 

„Všetky ostatné stromy sú preč. Aj hrubá borovica čo stála pri potôčiku. Aj ten vysoký 

smrek kúsok od teba. Celý les je zničený. Stromy majú vytrhané korene a už nikdy nebudú rásť. 

Ale ty, ty si vydržala. Vďaka tebe som sa aj ja zachránila. Možno už nie si taká krásna ako 

predtým, ale stále si tu.“ 

Veverička sa na borovicu usmiala a začala si v dutine upratovať rozsypané oriešky. Prišli 

ľudia, vyvrátené stromy odtiahli preč a na úbočie vysadili nové mladé stromčeky. Nad nimi 

sa niekoľko metrov vyššie stále týči pár starých silných  stromov, ktoré víchricu vydržali a rastú 

ďalej k modrej oblohe. Všimni si ich, keď pôjdeš niekedy okolo Tatier. 

Stromy sú ako ľudia a korene sú to, čomu veria a čo budujú. Pokiaľ nemajú oporu v Pánu 

Bohu ale iba v práci alebo peniazoch, ich korene nie sú pevné a aj obyčajná búrka ich môže 

vyvrátiť. Ak majú radi Pána Boha a jeho Slovo je pre nich skala, ktorej sa držia, ich korene 

sú hlboko a pevne uchytené a ani víchrica ich nezničí. 

Adventisti pochopili posolstvo troch anjelov tak vážne, že sa stalo ich poslaním. Tak ako 

stromy po víchrici, sú aj oni posledným zvyškom ľudí, ktorí vydržali všetky búrky a stále sa držia 

Pána Boha. Posolstvo o Božej láske a o tom, ako nás zachránil, chcú hlásať všetkým ľuďom. Je to 

veľká úloha, ale pokiaľ ju budeš robiť s Pánom Bohom, vydržíš aj ty všetky víchrice. 
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Rozprávame sa 

1. Spomenieš si, kedy si bol trpezlivý a oplatilo sa ti čakať? 

2. Poznáš príbeh z Biblie, kedy niekto vydržal ťažkú skúšku? 

3. Chceš aj ty byť medzi tým zvyškom ľudí, ktorí vydržia byť poslušní Pánu Bohu 

až do konca? 

 

Aktivita 

Vyrob si strom, ktorý ti bude pripomínať príbeh. 

Potrebuješ na to kameň veľký ako tvoja ruka, konáriky 

z ihličnatého stromu a modelovaciu hmotu (plastelínu, 

slané cesto alebo hmotu z kukuričného škrobu a sódy).  

Z modelovacej hmoty vytvor strom, ktorý bude 

mať korene omotané okolo kameňa. Vytvaruj mu 

hrubý vysoký kmeň. Do kmeňa pozapichuj konáriky 

a vytvor ihličnatý strom. Na kameň môžeš napísať Pán 

Ježiš. 
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Pripravila Detská sobotná škola Cirkvi Adventistov siedmeho dňa 

k Modlitebnému týždňu CASD 2021 
 

 

 

Poznámky: 

• Príbeh o Boľkovi (z nedele) je parafrázovaný z knižky Vnímajkovia (Ľubica Matušáková, 2020) 

• Príbeh o Gabovi (z pondelka) je parafrázovaný z knihy Tiger a Tom (Whiteovci, Sion Plus, 2020) 

• Príbeh o vlkovi (zo stredy) parafrázovaný z rozprávok Pásli ovce valasi (ČST Praha Barandov, 1972) 


