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prvá sobota

vernosť valdenských
„Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu 
chodníku.“

(ž 119,105)

Vysoko v horách v severnom Taliansku a Francúzsku žila skupina ľudí, ktorí sa vola-
li Valdenskí. Títo ľudia milovali Pána Boha. Radi čítali Bibliu a snažili sa žiť podľa nej. 

V tej dobe mohli čí-
tať a vyučovať Bibliu 
(ktorá bola v latinči-
ne) len kňazi a mní-
si. Valdenskí však 
mali jeden výtlačok 
Biblie, a ten si pre-
ložili do svojho ja-
zyka. Mnohí z nich 
sa dokonca naučili 
rôzne časti Biblie na-
spamäť. Stredoveká 
cirkev učila ľudí, aby 
sa modlili k Panne 
Márii a svoje hriechy 
vyznávali kňazom. 
Valdenskí však verili 
tomu, čo sa naučili 
z Biblie – že sa môžu 
modliť priamo k Pá-
nu Bohu.

Kedykoľvek sa Val-
denskí stretli s ľuďmi, 
ktorí sa chceli dozve-
dieť niečo z Božie-
ho slova, podelili sa  
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s nimi o to, čo Biblia hovorí o milujúcom Bohu. O Bohu, ktorý poslal svojho syna Ježiša 
Krista, aby zomrel na kríži za naše hriechy. To jediné, čo musíme urobiť, je uveriť v Pána  
Ježiša, vyznať svoje hriechy a poprosiť ho o odpustenie. 

Keď sa kňazi a mnísi dopočuli, čo Valdenskí učia ľudí, veľmi sa nahnevali. Pohrozili im, 
že ak s tým neprestanú, zatvoria ich do väzenia. No Valdenskí verne pokračovali v štúdiu 
Biblie. Pápež sa preto nahneval a rozhodol sa poslať vojakov, aby ich potrestali. 

Keď sa Valdenskí dopočuli, že vojaci sú na ceste, utiekli do hôr. Ukryli sa v jaskyniach  
a hlbokých údoliach. Niektorých sa však vojakom podarilo nájsť a odviesť. 

Valdenskí sa nebáli žiť podľa toho, čo čítali v Božom slove. Ježiša považovali za svojho 
dobrého priateľa, ktorý im pomáha vo všetkých ťažkostiach. Ježiš im tiež dával odvahu 
deliť sa o jeho posolstvo s inými ľuďmi. Žili podľa toho, čo čítali v Biblii, a ich životy sa začali 
meniť. Valdenskí boli láskaví, pomáhali iným a odvážne hovorili o Bohu.  

izraeliti a Božie slovo

Izraelský národ bol zvláštny ľud. Boh si ho vybral, aby bol príkladom pre národy, kto-
ré žili v okolí. Prostredníctvom prorokov Izraelitom Boh povedal, aby uctievali iba jeho  
a neslúžili iným bohom. Povedal im tiež, ako majú žiť a správať sa k sebe navzájom. Keď 
Pána Boha poslúchali, darilo sa im. Niekedy však hovorili: „Chceli by sme mať takého  
boha, akého majú okolité národy – boha, ktorého by sme mohli vidieť.“

A tak si z kameňa a drahých kovov začali vyrábať bôžikov, ktorým sa klaňali a ktorých 
uctievali. Pán Boh sa na nich nahneval a poslal svojich prorokov, aby Izraelitom pove-
dali, že za svoju neveru budú potrestaní. Izraeliti si uvedomili, že urobili niečo zlé. Svoje 
modly zničili a prosili Boha, aby im odpustil. Pán Boh ich miloval a odpustil im. Izraeli-
ti prežili prebudenie a oživenie. To znamená, že zmenili svoje správanie a začali Boha 
uctievať celým svojím srdcom. 

námety na premýšľanie 
a spoločné aktivity

•	 Premýšľajte	spolu	o	tom,	čo	pre	Valdenských	znamenala	Biblia.	
Ako sa v ich životoch prejavovalo to, že ju čítali? Je aj pre nás dnes 
dôležité, aby sme čítali Bibliu? Prečo?

•	 Rozprávajte	sa	v	skupinke	o	tom,	čo	všetko	môže	znamenať	
slovo „oživenie“. Prežívame ho aj my vo svojom živote? Ako sa 
prejavuje?

?
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Pierre, jeho žena Blanche a ich tri deti Hubert, Paula a Gabriela žili vysoko v horách 
v jednom z valdenských údolí. Tu medzi horami postavil Pierre pre svoju rodinu malý 
domček, aby mali kde bývať. Pre zvieratá postavil zas stodolu.

Jedného letného dňa, keď Hubert a jeho dve sestry pásli kravy a kozy, uvideli skupinu 
vojakov, ktorí kráčali hore údolím. Hneď vedeli, že vojaci idú za nimi. Utekali domov, ako 
najrýchlejšie vládali. Mama práve dokončovala prípravu cesta na chlieb. Všetky tri deti 
sa jej snažili rýchlo povedať, čo práve videli.

„Hore údolím kráčajú vojaci!“ kričal Hubert vystrašene.
„Ak nájdu našu Bibliu, vezmú nám ju, spália ju a nás zavrú do väzenia,“ pokračovala 

Paula.

nedeľa

Božie slovo v mojom srdci
„v srdci som si skryl tvoju reč,  
aby som proti tebe nehrešil.“

(ž 119,11)

Príbeh je zapísaný v 1. Samuelovej, 26. kapitole.
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námety na premýšľanie 
a spoločné aktivity

•	 Premýšľajte	o	tom,	prečo	potrebujeme	uchovávať	Božie	slovo	vo	
svojom srdci.

•	 Vyrobte	si	červené	srdce	z	papiera.	Nalepte	naň	päť	biblických	
textov, ktoré vám budú pripomínať, aké rady vám dáva Pán Ježiš 
do života.

?

„Čo budeme robiť, mami?“ pýtala sa Gabriela so slzami v očiach.
Mamička chvíľu premýšľala. Potom rýchlo povedala: „Doneste mi Bibliu.“
Hubert ju hneď priniesol. Mama vzala cesto na chlieb a pekne dohladka ho vyvaľkala. 

Bibliu zabalila do utierky, položila ju na cesto a to okolo nej obalila tak, že vyzeralo ako 
bochník chleba. Ten potom dala rýchlo piecť do pece.

O pár minút nato zabúchali na dvere päste vojakov. Mama otvorila a pozvala ich 
dnu.

„Hľadáme zakázané Biblie,“ zavrčal veliteľ. „Máme príkaz prehľadať váš dom.“
Vojaci hľadali všade, ale Bibliu nenašli ani v dome, ani v stodole. Dokonca sa pozreli aj 

do pece, no videli len pečúci sa bochník chleba. 
„Ach, mami,“ povedal Hubert po tom, čo vojaci odišli, „som taký šťastný, že našu Bibliu 

nenašli. Ale môžu prísť znova a vziať nám ju. Preto sa z nej chcem naučiť čo najviac ver-
šov naspamäť.“ 

muž podľa Božieho srdca 

Pamätáte sa, ako chcel kráľ Saul zabiť Dávida? (1 Sam 26) Dávid neurobil nič zlé. Na-
opak, vždy bol Saulovi verný. Jedného dňa sa Dávid priplazil do Saulovho stanu a uvidel 
ho, ako spí – ale nezabil ho.

„Pán Boh zakázal ublížiť jeho pomazanému,“ vyhlásil.
Dávid vzal Saulovu kópiu a džbán na vodu a odišiel do bezpečnej vzdialenosti od 

Saulovho tábora. Postavil sa na vrchol hory a zavolal: „Saul, prečo chceš zabiť svojho 
služobníka?“

„Kde je tvoja kópia a tvoj džbán na vodu?“ pokračoval.
„Pozri sa, tu sú,“ volal. „Mohol som ťa zabiť, keď si spal. Ale ako by som mohol urobiť 

takú zlú vec kráľovi, ktorého si vyvolil Boh?“
Dávid bol muž, ktorý uchovával Božie slovo vo svojom srdci.
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Život dvanásťročnej Pauly sa vyznačoval láskou k Ježišovi. Jedného dňa ju mamička poprosi-
la, aby odniesla ovocný kompót Lujze, chudobnej starej žene v dedine.

Paula zaklopala na dvere a Lujza ju pozvala ďalej. Spolu s ňou vošla dnu aj nádherná čierna 
mačka.

„Á, máme tu Cordera!“ vysvetľovala Lujza. „Je to môj jediný priateľ.“
„Aj ja som vaša priateľka,“ ozvala sa Paula. „A máte ešte jednu priateľku, ktorá vám posiela ten-

to darček!“ Do rúk starenky vložila fľašu s ovocným kompótom.
„To je pre mňa?“ spýtala 

sa prekvapene Lujza. „Ako 
sa ti mám odvďačiť? Už 
dlho mi nikto nič neprinie-
sol. Nikto nemá čas poroz-
právať sa so mnou.“

Paula pochopila, ako veľ-
mi osamelo sa Lujza cíti. 
Rozhodla sa preto, že ju  
z času na čas navštívi.

Jedného dňa, keď bo-
la Paula opäť na návšte-
ve u starej ženy, Lujza vza-
la jej ruky do svojich dlaní  
a povedala: „Ako sa ti mám 
odvďačiť za to, že navšte-
vuješ chudobnú starenu, 
ako som ja, ktorú nikto ne-
má rád? Budem veľmi rada, 
keď zase niekedy prídeš.“

pondelok

Zmenené srdce!
„Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú 
slovo s dobrým a šľachetným srdcom.“

(lUk 8,15)

Príbeh je zapísaný v Evanjeliu podľa Lukáša, 8. kapitole.
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„Ach, Lujza,“ povedala Paula, „je niekto, kto vás miluje. Poznáte ho?“ 
Lujza smutne pokývala hlavou. „Nie, mňa nikto nemá rád.“
„Ježiš vás miluje, Lujza!“ zvolala Paula.
„Ježiš? Už som to meno počula v kostole, ale žeby ma mal rád? Porozprávaj mi o ňom viac.“
A tak Paula rozprávala Lujze o Pánu Ježišovi, ktorý ju miluje. Zomrel na kríži, znovu vstal a te-

raz v nebesiach čaká, že sa rozhodne odovzdať mu svoje srdce.
„Chce sa stať vaším priateľom,“ povedala Paula. „Len ho poproste a odovzdajte mu svoje 

srdce.“
V to popoludnie sa starenka Lujza modlila a odovzdala Ježišovi svoje srdce.

Úrodná pôda

Keď raz Ježiš učil zástupy, svojim poslucháčom rozprával podobenstvo o roľníkovi, ktorý sa 
vybral na pole siať. (Luk 8) Keď rozhadzoval semená, niektoré spadli na cestu. Prileteli vtáci  
a pozobali ich.    

Iné spadli na skalu, kde bolo málo pôdy. Tieto semená rýchlo vzklíčili a vyrástli. Nemali však 
dosť hlbokú pôdu. Keď sa objavilo slniečko, rastlinky vyschli. 

Niektoré semená padli do tŕnia a bodľačia. Burina ich však prerástla.
Väčšina semien, ktoré roľník zasial, padla na úrodnú pôdu. Rastliny potom priniesli veľa zrna.
Keď sa učeníci spýtali Ježiša, aký význam má toto podobenstvo, vysvetlil im ho. Roľník roz-

sieva Božie slovo. Niektorí ľudia sú ako semená, ktoré padnú na cestu. Hneď ako počujú Božie 
slovo, príde satan a semená pravdy vezme z ich srdca. Ďalší sú ako semená, ktoré spadli na ska-
lu. Len čo počujú Božie slovo, prijmú ho svojím rozumom, ale nie srdcom. Keď prídu problémy  
a ťažkosti, vzdajú to a odídu od Pána Boha. Iní sú ako semená, ktoré padli medzi tŕnie a bodľa-
čie. Počujú Božie slovo, ale láska k peniazom alebo rôzne veci či zážitky, ktoré chcú prežiť, ich 
zbavia túžby držať sa Božieho slova. Ale niektorí ľudia sú ako semená, ktoré spadli do dobrej pô-
dy. Počujú Božie slovo, prijmú ho a žijú podľa neho. Prinášajú úrodu láskavosti a pomoci ľuďom, 
ktorí žijú okolo nich. Milujú Božie slovo a podľa neho sa riadia vo svojom živote.

námety na premýšľanie 
a spoločné aktivity

•	 Ako	môžeme	vo	svojom	živote	–	v	škole,	v	zbore	alebo	medzi	 
kamarátmi – prinášať dobré ovocie?

•	 Vyrob	dve	alebo	tri	priania	a	vyzdob	ich.	Na	každé	napíš	nejaké	 
povzbudenie a daj ich ľuďom, ktorí ich práve potrebujú.

?
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Prišla jeseň. Obilie, seno pre zvieratá i zelenina boli už uskladnené na zimu. 
Paula a Gabriela obľubovali toto ročné obdobie. Mohli sa totiž venovať ručným prá- 

cam – pleteniu a tkaniu. Neraz sa stalo, že k nim prišli susedia alebo ich rodina na spoločnú 
pobožnosť. Gabriela mala rada spoločný spev, hlavne keď do údolia prišli hostia a učili ich 
nové piesne. Paula zas veľmi rada počúvala svojho strýka, keď im čítal a vysvetľoval príbe-
hy z Biblie. Niekedy vyzval aj ich, aby povedali verše, ktoré sa naučili naspamäť. Paula už 
vedela naspamäť takmer celé Evanjelium podľa Matúša a začala sa už učiť aj Evanjelium 
podľa Lukáša. Hubert, ktorý v tom čase nebol doma – študoval na škole pre kazateľov – 
vedel naspamäť väčšinu Novej zmluvy. Po skončení štúdia sa chcel stať misionárom. Dal si 
záväzok, že dovtedy sa naučí naspamäť väčšiu časť Biblie a celú si ju ručne odpíše. Biblia 
bola pre Pierrovu rodinu veľmi dôležitá a vzácna kniha. Mohlo totiž prísť obdobie, že ju 
nebudú mať. Preto bolo dôležité, aby ju mali uloženú vo svojich mysliach a srdciach.

Kamene ako pripomienka

Izraeliti putovali po púšti 40 rokov. Keď Mojžiš zomrel, Boh povolal nového vodcu – 
Jozuu. (Joz 3-4) Pán Boh vyzval Jozuu, aby každý deň čítal to, čo napísal Mojžiš. Potom 
mu povedal: „Dnes ukážem Izraelitom, že som s tebou, ako som bol s Mojžišom.“

Konečne prišiel deň, keď mohli Izraeliti prejsť cez rieku Jordán a vojsť do krajiny, ktorú im 
Boh zasľúbil. Pán Boh povedal Jozuovi, ako majú cez ňu prejsť. Jozua stál na brehu rieky. 
Kňazom, ktorí niesli truhlu zmluvy, dal pokyn, aby vstúpili do rieky ako prví. Keď sa nohy 
kňazov dotkli vody, prúd sa zastavil. Kňazi dostali pokyn, aby sa uprostred rieky, kam prišli 
po suchej zemi, zastavili a stáli dovtedy, kým všetci Izraeliti prejdú na druhú stranu. Potom 
Jozua vybral z každého pokolenia jedného zo starších. Tým prikázal, aby vstúpili do koryta 
rieky, kde stáli kňazi, tam mali vziať jeden kameň a doniesť ho k nemu. Keď to urobili, Jo-
zua povedal kňazom, aby vyšli z riečiska. Len čo boli kňazi bezpečne na brehu rieky, vody 
Jordánu sa vrátili späť do svojho koryta.

utorok

poznaj Božie slovo
„nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst.  
rozjímaj o nej vo dne i v noci…“

(Joz 1,8)

Príbeh je zapísaný v knihe Jozua, v 3. a 4. kapitole.
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Tej noci, keď Izraeliti prvýkrát 
stanovali v zasľúbenej kraji-
ne na mieste zvanom Gilgala, 
zhromaždili sa, aby poďakovali 
Pánu Bohu a oslavovali ho. 

Jozua vzal 12 kameňov z Jor-
dánu a poukladal ich na seba. 
Urobil to preto, aby si Izraeliti 
vždy, keď pôjdu okolo týchto 
kameňov, spomenuli, že Boh 
je mocný a hodný našej úcty. 
A tiež, že jeho slovo majú vždy 
nosiť vo svojom srdci.

námety na premýšľanie 
a spoločné aktivity

•	 Prečo	je	také	dôležité	študovať	Božie	slovo?
•	 Nauč	sa	naspamäť	verš,	ktorý	je	v	úvode	dnešného	príbehu.	Potom	

ho povedz svojim kamarátom zo sobotnej škôlky. 
•	 Vypočítaj:	Keby	si	sa	každý	deň	naučil	 jeden	verš	z	Matúšovho	

evanjelia naspamäť, koľko kapitol by si vedel na konci roka?

?

streda

skutočné priateľstvo
„pred kráľmi budem hovoriť o tvojich rozhodnutiach 
a nebudem sa hanbiť. budem mať záľubu v tvojich  
príkazoch, ktoré som si zamiloval.“  (ž 119,46.47)

Príbeh je zapísaný v 2. Kráľovskej, 5. kapitole.
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V údolí, kde žili Pierre 
a jeho rodina, bol jeden 
dom úplne skrytý me- 
dzi stromami. Žila v ňom 
11-ročná Rút so svojimi ro-
dičmi. Keď bola ešte cel-
kom malá, spadla do oh-
niska. Popálila sa a na tvári  
jej zostalo niekoľko ne- 
pekných jaziev. Deti z de-
diny sa jej posmievali a vy-
krikovali rôzne prezývky.

Paula sa rozhodla, že sa 
s ňou skamaráti. Keď do-
končila všetky domáce 
práce, šla do domu v lese  
navštíviť Rút. Tá však bo-
la veľmi nesmelá. Mala 
strach, že aj Paula sa jej 
bude posmievať. Ako týž-
dne plynuli, Rút začala 
Paule dôverovať. Jedné-
ho dňa sa jej spýtala: „Pre-
čo k nám chodíš a hrávaš 
sa so mnou?“

„Chcem byť tvojou kamarátkou,“ odpovedala Paula.
„Nikto sa so mnou nechce kamarátiť,“ povedala Rút smutno. „Som príliš škaredá na to, 

aby som mohla mať kamarátov.“
„Prečo si to myslíš?“ spýtala sa Paula.
„Tak sa ku mne správajú deti v dedine,“ odpovedala.
„Hm, ale ja chcem byť tvojou kamarátkou,“ odpovedala Paula. „A viem aj o niekom 

inom, kto chce byť naším priateľom.“
Oči Rút sa rozžiarili. Zvolala: „Nikdy som nemala kamarátov a teraz mám dvoch! Kto je 

ten ďalší kamarát?“
„Ježiš,“ odpovedala Paula. „Ježiš je tiež tvoj priateľ.“
Rút sklonila hlavu a smutným hlasom povedala: „On nemôže byť priateľom niekoho, 

kto je taký škaredý ako ja.“
„Ach, Rút, miluje ťa práve takú, aká si. Pre neho si veľmi krásna. On je tvoj priateľ! Mô-

žeš s ním hovoriť o všetkom. On ťa môže zbaviť smútku, ktorý cítiš.“
„Chcem sa stať jeho kamarátkou,“ povedala Rút. „Pomôž mi, Paula. Pomôž mi povedať 

Ježišovi, že tiež chcem byť jeho kamarátkou.“
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Paula a Rút sa spolu modlili a Rút prijala Ježiša za svojho priateľa. Najviac zo všetkého 
mu ďakovala za to, že ju miluje takú, aká je.

svedectvo malej otrokyne

Spomínaš na biblický príbeh o malej židovskej slúžke, ktorú zajali vojaci sýrskeho 
kráľa? (2 Kráľ 5) Stala sa slúžkou manželky veliteľa Námana. 

Keď sa táto malá židovská slúžka dozvedela, že veliteľ Náman ochorel na nevylieči-
teľnú chorobu – na malomocenstvo – išla za jeho manželkou. Povedala jej: „V Samárii 
žije prorok, ktorý sa volá Elizeus. Keby ho tvoj manžel navštívil, určite by ho zbavil ma-
lomocenstva.“

Námanova žena to hneď povedala svojmu mužovi. Bola to jeho jediná nádej.
Keď Náman konečne dorazil k prorokovmu domu, Elizeus poslal svojho sluhu, aby Ná-

manovi povedal: „Choď k rieke Jordán, sedemkrát sa do nej ponor a tvoje telo sa uzdra-
ví. Budeš zbavený malomocenstva.“

Náman sa poriadne nahneval. „Myslel som si, že prorok príde za mnou a bude pro-
siť Hospodina, svojho Boha, aby ma uzdravil. Alebo že vykoná nejaký posvätný obrad  
a uzdraví ma z malomocenstva. Trmácal som sa do Izraela azda preto, aby som sa tu vy-
kúpal v tej špinavej rieke?“ povedal. „Či rieky Abana a Parpar v Damašku nie sú lepšie 
než všetky izraelské vody dohromady?“

Ale Námanovi sluhovia ho presviedčali: „Pane, keby ti prorok prikázal urobiť niečo 
veľké, určite by si to spravil. Prečo teda neposlúchnuť takú jednoduchú radu? Choď  
a ponor sa v rieke Jordán. Veď nie je nič ľahšie. Prorok tvrdí, že to ti určite pomôže.“

A tak Náman šiel dolu k rieke a sedemkrát sa ponoril do vody. Keď sa vynoril siedmy-
krát, jeho koža bola čistá. 

Ponáhľal sa späť za Elizeom a povedal mu: „Teraz už viem, že jedine v Izraeli je sku-
točne pravý Boh.“

Aj keď Paula a malá židovská slúžka boli len deti, ochotne svedčili o Bohu na nebesiach. 
Hovorili o Ježišovi iným ľuďom. Výsledky ich misie boli úžasné.

námety na premýšľanie 
a spoločné aktivity

•	 Ako	môžeš	hovoriť	o	Ježišovi	svojim	kamarátom	v	škole	a	sused-
stve?

•	 Vyrob	záložku	do	knihy	a	napíš	na	ňu	svoj	obľúbený	biblický	text.	
Podaruj ju kamarátovi v škole, ktorý nepozná Ježiša.

?
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prednášky modlitebného týždňa pre deti

Pascal žil na pláňach pod valden-
skými údoliami. Bol to bohatý muž, 
ktorý úprimne veril všetkému, čo hlá-
sala stredoveká cirkev. Keď sa stretol 
s Pierrom, ten ho naučil čítať Bibliu. 
Pascal si obľúbil evanjelium a začal 
Valdenských chrániť. Jedného dňa sa 
dopočul, že smerom k údoliu Valden-
ských idú vojaci. Vedel, že Pierrovej 
rodine a ďalším veriacim ľuďom hrozí 
nebezpečenstvo. Vzal preto svojho 
najrýchlejšieho koňa a uháňal hore 
do údolia, aby ich varoval. Cestou sa 
zastavil pri každom malom domčeku 
a kričal: „Idú sem vojaci!“

Nakoniec došiel na koniec údolia, kde žil Pierre so svojou rodinou. „Idú sem vojaci! Chcú vás 
zabiť!“ kričal Pascal naliehavo. „Musíte hneď utiecť do hôr vo Francúzsku!“

O hodinu neskôr sa Pierre, Blanche, Hubert, Paula a Gabriela vydali na dlhú a nebezpečnú ces-
tu cez hory do bezpečia.

Z prenasledovateľa sa stáva kamarát 

Saul, podobne ako vojaci v príbehu o Valdenských, prenasledoval Ježišových nasledovníkov. 
(Sk 9) Veril, že ten putujúci kazateľ, Ježiš z Nazareta, ktorý bol nedávno ukrižovaný, je falošný 
prorok. Jeho nasledovníci musia byť uväznení a potrestaní. Dosiaľ sa mu podarilo chytiť mnoho 
kresťanov. Teraz cestoval do Damašku s listom od veľkňaza, na základe ktorého mal zajať všet-
kých kresťanských mužov, ženy a deti a odviesť ich ako väzňov do Jeruzalema.

štvrtok

tajný priateľ
„Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou 
až do končín zeme.“

 (Sk 13,47)

Príbeh je zapísaný v Skutkoch apoštolov, 9. kapitole.
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božie Slovo v našich Srdciach

piatok

pokušenie
„Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého 
slova, ktoré vychádza z božích úst.‘“ (mat 4,4)

Príbeh je zapísaný v Evanjeliu podľa Matúša, 4. kapitole.

námety na premýšľanie 
a spoločné aktivity

•	 Prečo	dokáže	Božie	slovo	meniť	ľudí?
•	 Napíš	zoznam	vecí,	ktoré	si	zmenil	vo	svojom	živote,	keď	si	prijal	

Ježiša za svojho priateľa.

?

Blížil sa k Damašku, keď ho náhle obklopilo silné svetlo z neba. Saul padol na zem a tvár si skryl 
do dlaní. Potom počul hlas, ktorý prichádzal z neba a hovoril: „Saul, prečo ma prenasleduješ?“

„Pane, kto si?“ spýtal sa celkom strnulý od strachu.
„Ja som Ježiš. Keď prenasleduješ mojich učeníkov, prenasleduješ vlastne mňa,“ odpovedal 

hlas. „Vstaň, choď do mesta a tam sa dozvieš, čo máš robiť.“
Vojaci, ktorí išli s ním, zostali stáť v nemom úžase. Počuli hlas, ale nikoho nevideli. Saul pomaly 

vstal, otvoril oči, ale na svoje zdesenie nič nevidel. Bol slepý! 
Do Damašku ho vojaci museli doviesť. Saul nevidel tri dni. Pán Boh povedal Ananiášovi, aby 

šiel a Saula uzdravil: „Choď. Ja som si ho vybral za svoj zvláštny nástroj, ktorý bude hovoriť o mne 
nielen medzi Židmi, ale aj medzi pohanmi, dokonca aj pred panovníkmi.“

Ananiáš teda šiel do domu, kde sa Saul ubytoval. Pomodlil sa za neho a jemu sa vrátil zrak. Keď 
sa Saul stretol s Ježišom, v jeho živote nastala veľká zmena. Stal sa z neho Pavol – nasledovník  
Ježiša Krista. Neskôr cestoval po celom Stredomorí, kázal a učil o Ježišovi. Už neprenasledoval 
jeho učeníkov, ale sám šíril evanjelium.

Keď sa stretneme s Ježišom, začneme sa meniť. Pascal sa stal ochrancom Valdenských veria-
cich. Saul sa stal mocným kazateľom.
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prednášky modlitebného týždňa pre deti

Keď Pierre s rodinou vyrazili do 
hôr, pridalo sa k nim veľa ďalších 
Valdenských z údolia. Prvý večer  
dala mama každému len malý kúsok 
chleba. Čakala ich dlhá cesta. Jedlo, 
ktoré si niesli, im muselo vystačiť na 
celú cestu.

Šli už tri dni. Zatiaľ prešli len jed-
nu horu. Gabriela bola unavená  
a hladná. Všetko, na čo vedela mys- 
lieť, bolo jedlo a spánok. V ten večer 
plakala tak dlho, až od vyčerpania 
zaspala. Ráno nechcela vstať. Pau-
la mala o svoju malú sestru strach. 
Sľúbila jej, že keď vstane a prichystá 
sa, dá jej kúsok zo svojho chleba. Ga-
briela potom hneď vstala a bola pri-
pravená na celodennú cestu.

Keď popoludní pokračovali vo vý-
stupe strmými alpskými údoliami, 
Gabriela si všimla, ako niečo spadlo 
z chrbta susedovho poníka. Bola to 
polovica bochníka chleba! Rýchlo si ho strčila pod kabát.

Schovám si ho a nikomu to nepoviem. Keď budem hladná, zjem ho, pomyslela si. 
Ale oni budú veľmi hladní, keď ho nebudú mať, rozmýšľala ďalej. Biblia hovorí, že kradnúť 

sa nemá, ozývalo sa jej svedomie.
Nemohla to urobiť. Bolo by to niečo veľmi zlé. A tak vybrala chlieb spod kabáta, bežala 

za svojimi susedmi a vrátila im chlieb, ktorý stratili. V ten večer bola Gabriela vďačná aj 
za malý kúsok chleba, ktorý dostala. 

Ježiš a pokušiteľ

Spomeňte si na príbeh, keď bol Ježiš na púšti. (Mat 4) Štyridsať dní strávil na modlit-
bách bez jedla. Tiež bol pokúšaný. Pán Ježiš bol veľmi hladný. Práve vtedy sa pred ním 
zjavil satan v podobe anjela.

„Ak si Syn Boží, premeň tieto kamene na chleby!“ navrhol mu.
Pán Ježiš vedel, že ho pokúša satan. Odpovedal mu: „Je napísané: Človek sa nenasýti 

len chlebom. Hlad vo svojej duši utíši tým, že bude čítať Božie slovo.“ 
Satan sa nechcel vzdať. Vzal Ježiša do Jeruzalema, vyviedol ho na najvyšší vrchol 

chrámu a povedal mu: „Ak si Syn Boží, skoč dolu! Veď je napísané, že Boh prikáže svojim  
anjelom, aby ťa zachytili na svojich rukách, aby si nespadol na kameň.“
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božie Slovo v našich Srdciach

„choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch 
a krstite ich v mene otca i Syna, i Svätého ducha a naučte ich 
zachovávať všetko, čo som vám prikázal. “  (mat 28,19.20)

druhá sobota

vydať sa na Božiu misiu

námety na premýšľanie 
a spoločné aktivity

•	 Ako	nám	môže	Božie	slovo	pomôcť	odolať	pokušeniu?	Navrhnite	
niekoľko spôsobov.

•	 Uveď	aspoň	dva	biblické	texty,	ktoré	nám	môžu	pomôcť	odolať	 
satanovým pokušeniam.

?

Od chvíle, keď Valdenskí opustili svoje domovy v údolí na severe Talianska, prešli dva týždne. 
Zdolali niekoľko horských priesmykov. Teraz prechádzali cez hrebeň vysokého pohoria. Zasta-
vili sa. Dolu pred nimi sa rozprestieralo nádherné údolie. Dorazili do Francúzska. Boli tam vyso-
ké stromy, krásne kvety a rieka, ktorá tiekla z hôr. Mohli sa tu usadiť a zostať v bezpečí.

Každá rodina si našla miesto, kde si mohla vybudovať nový domov. Pierre a jeho rodina 
objavili malé údolie. Tu si postavili domček, ktorý ich chránil pred zimnými búrkami. Paula, 

Ale Pán Ježiš vedel, že satan mieša pravdu so lžou. Povedal mu: „Je tiež napísané: Ne-
budeš pokúšať Boha, svojho Pána.“ Boh nechce, aby sme dokazovali to, ako veľmi mu 
veríme, tým, že urobíme nejakú nerozumnú vec. 

Satan sa nechcel vzdať. Vzal Ježiša na veľmi vysokú horu, odkiaľ mali nádherný výhľad 
na celý svet. Povedal mu: „Toto všetko ti dám, ak si predo mnou kľakneš a pokloníš sa mi!“

„Odíď, satan! Veď je napísané: Nikomu okrem Boha sa nebudeš klaňať alebo ho uctie-
vať,“ povedal Ježiš.

V tej chvíli satan odišiel. Pán Ježiš bol po štyridsiatich dňoch bez jedla a vody taký slabý, 
že mu hrozila smrť. Pán Boh však poslal svojich anjelov, aby mu pomohli a dodali silu.



Gabriela a ich mama mali plné ruky práce. 
Chystali si zásoby na blížiacu sa zimu. V lese 
našli rôzne lesné plody, orechy a huby. Zbie-
rali tiež drevo na oheň. Všetci mali čo robiť. 
Napriek tomu si našli čas, aby sa spriatelili 
s francúzskymi susedmi, ktorí žili neďaleko. 
Netrvalo dlho a Pierre ich pozval, aby prišli 
na ich rodinné pobožnosti. Každý deň im 
rozprával o Ježišovi a jeho dobrej správe. 
Čoskoro aj oni uverili v Pána Ježiša.

Kamkoľvek Valdenskí prišli, všade hovorili 
o Pánu Bohu s ľuďmi, ktorých stretli. Tak sa 
Božie slovo šírilo v Taliansku i vo Francúzsku v dobe, keď si ľudia mysleli, že Bibliu môžu 
vlastniť iba kňazi. Valdenskí vyvolali prebudenie a oživenie, vďaka čomu mnohí ľudia uve-
rili Pánu Bohu. 

oživenie v efeze

Spomínate si, ako sa Saul (ktorý sa neskôr volal Pavol) stal po stretnutí s Ježišom iným člo-
vekom? Vďaka prebudeniu a oživeniu sa z Pavla stal mocný misionár, ktorý priviedol mno-
hých ľudí k Ježišovi.

Pavol prinášal oživenie všade, kam prišiel. Stalo sa tak aj v meste Efez. Niektorí ľudia uverili 
tomu, čo kázal, iní nie. Niektorí začali o kresťanoch šíriť nepravdivé správy. Pavol prestal ká-
zať v synagóge a začal kázať v škole. V tomto meste zostal dva roky. Takmer každý obyvateľ 
Efezu a blízkeho okolia počul o Ježišovi. 

Vďaka Pavlovmu kázaniu sa tu začalo prebudenie a oživenie. Životy ľudí sa menili. Mnohí 
sa rozhodli, že budú žiť podľa toho, čo učí Biblia, a stanú sa Ježišovými nasledovníkmi. 

Anne-May Wollanová  
pracovala s deťmi mnoho rokov v Európe,  

teraz sa venuje službe deťom  
pri Generálnej konferencii Cirkvi adventistov s. d. v USA. 

námety na premýšľanie 
a spoločné aktivity

•	 Ako	sa	môžeš	stať	misionárom,	ktorý	bude	o	Ježišovi	rozprávať	
iným ľuďom?

•	 Vymyslite	spolu	s	rodičmi	alebo	učiteľom	sobotnej	škôlky	plán,	ako	
predstavíte Ježiša svojim kamarátom, ktorí ho ešte nepoznajú.

?


