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Vďačná som za slnko 
Ktoré nám ráno svieti. 
Vďačná som za vtáča 
Čo oblohou letí. 
Vďačná som za vietor 
Čo obmýva krásu, 
Zlatožltým poliam 
Dozrelému klasu. 
 
Vďačná som ó Pane 
Pokorne sa klaniam. 
Všade, kde sa pozriem 
Tvoju ruku poznám, 
Ktorá ozdobila 
Všetko pre človeka, 
Aby k tebe tiekla 
Večnej chvály rieka. 
 
Vďačná som 
Za vôňu pečeného chleba 
A s vďakou uznávam 
Všade vidím Teba. 
Sýtiš telo, dušu, 
chlebom živým z neba 
Tebe patrí chvála 
A večná veleba. 
 



Ste už dakedy vychutnávali medové koláčiky? 
Verím, že áno. Iste boli v podobe srdiečka, 
kvietka, kolieska. Aké koľvek, ale iste chutili. 
Všetky deti ich majú rád. 
    Niekedy dávno, deti Izraela sa so svojimi 
rodičmi ocitli na púšti. Dobrý Boh, ktorý 
miluje deti a stará sa o nich, vedel že deťom 
dobre chutia medovníčky. 
     Každé ráno, zem bola pokrytá zrniečkami, 
ktoré sa na slnku jagali ako zlato, a mali chuť 
ako medovníky.  
     Tak sa Boh stará o potreby detí i dnes, o 
tom nam hovorí Božie slovo- Biblia. Je tam 
zapísané že je dôležité vychutnávať si aj zo 
Slova Božieho, lebo je aj naše srdiečko 
hladné. Najlepšia pochúťka za detské 
srdiečko je Biblická rozprávka alebo nový 
Biblický verš. 
     V rukách máte prvé číslo časopisu  
MANNA. Našou túžbou je, aby MANNA bola 
opravdovou pochúťkou pre detské srdiečka. 
Tak dobrú chuť! 
Prečítajte si rozprávky, Biblickú pravdu, s 
chuťou vyriešte úlohy, naučte sa zlatý verš, 
…. A uvidíš: tvoje srdiečko sa opravdu nasýti.   



Kvapôčky, ktoré padali do okna odzváňali, keď sa na 

mojej izbe otvorili dvere a mama povedala: ,,Máme trochu 

času, padá dážď, pôjdeme na nákup. Potrebná ti je obuv! 

Áno? "Prikývol som hlavou a šli sme. Mám rád nákupy, zvlášť 

pre mňa a už som rozmýšľal, čo by som chcel mať. No, 

pravda, rozmýšľala aj moja mama,  len iným smerom, aby to 

bolo pekné a lacné. Kúpili sme, ale ja som 

nebol spokojný. Môj kamarát má krajšie, a 

ako obyčajne, nedal som mame pokoj 

a neskrýval som svoju nespokojnosť. Dal 

som sa do reptania a mame zunovalo, tak 

mi povedala, ako vždy: ,,Nerepci ako na 

púšti!". ,,Musíš  mi to raz vysvetliť," 

povedal som mame a šli sme smerom na 

autobusovú zástavku. Mali sme prejsť na 

druhú stranu ulice a náš autobus nám 

zakýval, 

videli sme mu len chrbát. Znovu som 

sa dal do reptania a dostal som istú 

odpoveď. Mama ešte dodala: ,,O 

chvíľu príde druhý, bude všetko 

v poriadku." Povedal som si: ,,Ako sa 

môže tváriť, že je jej všetko jedno," tá 

myšlienka ma trápila. Prišli sme 

domov, ustatí z nákupu a v mojom 

bruchu sa ohlásil hlad. Netrpezlive som 

čakal, kým mama dokončí obed. 

  



Ani to nemohlo prejsť bez 

reptania. A skôr ako ma mama 

oslovila som si dal sám aj 

odpoveď. No reptal som aj dalej. 

Zvečerievalo sa. Mama skončila 

s prácou, zobrala si jednu knihu 

a zavolala ma k sebe. Povedala 

mi: ,,Musíme sa vážne porozprávať, 

dlhujem ti vysvetlenie!"  

So zvedavosťou som si poslušne 

sadol ku nej a začala rozprávať. 

Rozprávala mi o ľude Izraelskom, 

ako ich Boh, ktorý stvoril všetko, 

vyviedol z Egyptskej zeme, kde 

boli otroci a viedol ich púšťou do 

Zasľúbenej zeme. Ten silný Boh, 

ktorý vidí aj mňa, kŕmil ich na 

púšti, zaodieval, napájal a oni 

neďakovali, ale reptali. Neposlušní 

a navďační, nikdy nevošli do 

Zasľúbenej zeme, kde by mali 

hojnosť vo všetkom.  A preto môj 

synu, ak budeš reptať a budeš 

neposlušný, tak nás Pán nepožehná 

a namiesto hojnosti, budeme mať 

nedostatku. 

Ocko stál vo dverách a počul náš 

rozhovor. Prikývol hlavou a povedal: 

,,Áno mama má pravdu, všetko to 

píše v tej svätej knihe- Biblii." Sľúbil  

mi, že mi kúpi peknú obrázkovú 

Bibliu a ja som sľúbil, že nikdy viac 

nebudem reptať, aby sme neminuli 

požehnanie. 



Izrael bol národ, ktorý mnoho 

rokov žil v otroctve v Egypte. 

Tam boli trápení ťažkou prácou a 

trestami. 

Boh  použil Mojžiša, aby vyviedol 

ten národ z Egypta, z otroctva 

von. Izraelsky ľud bol slobodný, 

ale sa našli v novej tažkosti: na 

púšti, kam ich Mojžiš odviedol, 

nemali pokrm.  

V tom čase na púšti neboli ani asfaltované cesty, ani pekárne, 

ani predajne, a tomu ľudu bolo potrebné mnoho potravy. 

Zabezpečiť ju pre toľký ľud v púšti, to bol opravdu pre ľudí 

nevyriešiteľný problém.No Boh urobil div. Poslal z neba mannu, 

každý deň sviežu, a dosť pre všetkých. 

Manna, boží pokrm - padala po púšti. Tak Boh za 40 rokov  

kŕmil Izraelský ľud… Deti Božie potrebujú pokrm, ktorý  im 

svet nemôže dať. Aj Ježiš nakŕmil zástup ľudí chlebom. 

Keď boli sýti, Ježiš povedal: ”JA SOM CHLIEB ŽIVOTA”. 

Keď prijmeme Ježiša do svojho srdca, to vyplní našu každú 

potrebu, vtedy keď čítame Bibliu, ktorá nám dáva smer, a 

každodenne sa v modlidbe rozprávame s Ježišom. 

Tak isto ako Izraelský lud každý deň zbieral sviežu mannu, 

aj my každý deň potrebujeme   nové, svieže stretnutie s 

Bohom. 
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_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _   _ _ _  _ _ 
 3   10   13   19   6    9     12    6    2   18   4    6        21   8   17    12   1 
 

_ _ _ _ _  _ _ _ _ _,  _ _ _  _ _ 
15    1   11   13  11     7   10    6    2    6        1   10   6      12   1 
 

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _,  _ _ _ _ _ 
 9    1    21   4   13   11    15   10  13  19    6       9   16   13  14    6 
 

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  
19   22   7    1    5     1     15   9   14   20   6   
 

_ _ _ _  _ _ _ _ _. 
18   15  16    1      2   13  21    8    6 

čo povedal Pán Ježiš v Mat.4:4?



Môžete si predstaviť jeden 
deň bez chutného jedla a bez 
vody? Verím, že nemôžete, 
pretože každé ľudské telo 
potrebuje správnu výživu 
a správny nápoj, aby sa mohlo 
vyvíjať. Zvlášť vy, deti, 
potrebujete každý deň jesť 
správny pokrm: chlieb, mäso, 
zeleniny, ovocie, a piť vodu 
a ovocné šťavy, aby ste každý 
deň vnášali mnoho vitamínov,  
minerálov, bielkovín,  aby ste 
mohli rásť a vyvíjať sa
v dospelého človeka. Istotne 
potravu chápte ako maškrty 
ako čo sú cukríky, čokolády, 
zmrzlina, coca-cola a iné, čo 
už nezahŕňame do správnej 
výživy, ale bez ktorej
častokrát deti nemôžu byť. I 
to je dovolené ale
v ohraničenom množštve.Teda 
ako, čo náš telesný človek 
potrebuje potravu tak i náš 
duchovný človek potrebuje 
duchovnú potravu. 

Verím, že viete, že každé 
ľudské telo sa skladá z ducha, 
duše a tela. A naším vnutorným 
človekom je naša duša. 
Jednou príležitosťou Pán Ježiš 
povedal: ,,Človek nebude žiť 
na samom chlebe, ale na 
každom slove, ktoré vychádza 
skrze ústa Božie." Matúš 4:4. A 
to je pravda. Aby sme mohli 
duchovne rásť, my potrebujeme 
každodenne jesť správnu
potravu a to je Slovo Božie. 
Pravda, Božie slovo nemôžeme 
jesť ale ho môžeme čítať. A 
keď pravidelne čítame Božie 
slovo, náš duchovný človek 
rastie a vyvíja sa v duchovne 
dospelú osobu. Preto je 
dôležité každý deň čítať  
Božie slovo. 



Ak ste pozorne čítali 
tento text a zapamätali si 
ho, chceli by sme vám 
dať niekoľko otázok ako 
domácu úlohu. Ak 
správne odpoviete na 
otázky a zašlete ich na 
adresu našéj redakcie, 
čaká na vás zvláštna 
odmena. No tak vám 
prajem mnoho šťastia 
a píšte nám! 

K. M
amojka

Šafarikova 41

21 400 B. Palanka

e-mail: r
emanna@ptt.y

uPre: MANNA

OTÁZKY : 
 

Ktorú potravu 
zahŕňame pod správnu 
potravu? 
A) Zmrzlina, čokoláda, keksíky 
B) Chlieb, jahody, uhorky, mäso 
C) Coca-cola, cukríky, fanta 
 

Z čoho sa skladá 
ľudské telo?  
_____________________ 
 
Čo je potrebné robiť, 
aby náš duchovný 
človek rástol? 
A) Čitať noviny, magazíny 
B) Hľadieť televízny program 
C) Čitať Božie slovo 



Je to odpoveď 
na reptanie
Izraelského ľudu. 
Boh počul ích volanie
a zaopatril ích 
Potreby. Jedna 
z nich bola
manna.

                       
                    
                      Manna
                    v arabčine
                znamená dar. 
             Taktiež je nazvaná
         ako chlieb z neba.
       

     Túto mannu  bolo potrebné
     zbierať za včas rána, lebo po
      východe slnka sa spúšťala.
          Mala bledo žltú farbu a 
              Musela sa používať
                    čerstvá.

Ľudia ju
mleli v 
mlynčeku 
alebo tĺkli v 
Mažiari, varili v 
hrnci a pripravovali z
nej koláče. Mala chuť
ako medový koláč.

Manna
padala 

šesť dní v 
týždni. Šiesty 

deň napadala dva-
krát viac, 

Aby postačila
aj pre siedmy deň.

Manna bola tiež položená 
do truhly zmluvy v zlatéj 
nádobe vedľa dvoch 
kamenných 
Dosak zmluvy.

         Izraelci
         jedli mannu
        40 rokov, až 
       kým neprišli
      na okraj Kanaánskej
      krajiny.

jej životné prostredie je púšť
Púšťou môže chodiť mnoho

kilometrov ďaleko
pritom dlho vydrží bez vody

za 10 minút popije 60-70
litár vody

S ô ťvoje nozdry m že pevne zavrie  keď sa 
zodvihne piesková búrka
ISTOTNE VIEŠ ČO JE TO!

Áno, to je zviera ktoré vidíš, volá sa:_ _ _ _.
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Manna -čo je to?:
Túto otázku jedného 

    rána postavili Izraelci,     
keď uvideli čosi drobné, 

okrúhle a zrnovité                
      nasypané po         

zemi.



_____ nasledovali ___.___ nasledoval to, čo 

Boh hovoril z_______. Oni _________ púšťou. 

Bolo horúco a vlažno. ___ začali byť 

nahnevaní. Oni zabudli, ako ťažko bolo 

v Egypte. „My tu pomrieme", oni ___ ___. „My 

chceme lepšie ___". Boh ___: „Pošlem vám 

___ ako dážď." To prišlo z neba. Bola to ___ . 

___ bola sladká ako medové krekery. „My 

chceme lepšiu vodu," ___ oni. „Táto voda nie je 

chutná". Boh ___ ___: „Udri túto ___ . Voda 

príde zo ___." Zo ___ prišla dobrá voda. „My 

chceme mäso," ___ ___. Boh im poslal ___ aby 

jedli. Boh sa staral o ___. Učinilo to aby boli 

___ šťastní? Nie! Oni boli aj naďalej 

nahnevaní! 

skala oblak Izraelci chodiť jedlo prepelica Mojžiš manna povedať



Nedeľná škola z Kulpínu

Nedeľná škola v Kulpíne zoskupuje okolo 20 detí. 
Sú to deti od 5-15 rokov. Je požehnaním 

pracovať s nimi. Vyučujeme ich zo Starého 
a Nového zákona. Pán Ježiš je skutočný, živý 

a naše deti požehnáva aj pri vyučovaní pesničiek 
a básní, ktoré poriadame v príležitostných 

chvíľach. Veľmi sme štastní s našimi deťmi, su 
našou skvelou budúcnosťou. 

 

Chodíte do nedelnej školy? 
Predstavíme ju tiež.  Zašlite váš príspevok na adresu redakcie. 

Daniela





 “Neviem, prečo je také dôležité, aby 
sme si každý deň čítali Bibliu,”
prehlásila Betka a sadla si na gauč. 
Otvorila si knihu s farebným i ilustráciam i 
vtákov a kvetov. ”Keď chodíme každú 
nedeľu do zhromaždenia a nedeľnej 
školy, malo by to stačiť,” povedala. 
Pritom  si prezrela obrázok nádherného 
farebného vtáka. ”To by sa m i hodilo do 
práce z prírodopisu.” “Tak si odkresli,” 
navrhla mama. “Dobrý nápad. ”Betka 
odbehla a priniesla  si papier. Mama sa 
dívala na Betku ako obkresľuje obrázok. 
”Prečo si položila papier priamo na 
obrázok?” spýtala sa mama. “To je 
jasné. Aby som  ho presne odkreslila.” 
odpovedala prekvapená Betka. 
“Ale, veď  si ten obrázok videla pred 
m inútou,” argumentovala mama. ”A pri 
kreslen í si môžeš naň kedy-tedy 
pozrieť.” 
“Ja chcem obrázok obkresliť, nie
odkresliť,” odpovedala Betka. Pozrela sa 
na mamu. ”Som si istá, že m i chceš 
niečo povedať!” 
“Máš pravdu,” priznala mama. ”Vieš, 
Biblia hovorí, že naše životy by mali byť 
také, ako život Pána Ježiša. Mali by sme 
nasledovať Jeho kroky. Keď  obkresľuješ, 
musíš mať papier na obrázku. Aby sme 
mohli žiť v Jeho blízkosti a kopírovať 
Jeho život, musíme sa Ho ”dotýkať”. 
Stály kontakt s Ním udržujeme 
modlitbou, čítaním Biblie, návštevou 
zhromaždenia a nedeľnej školy.” 
Betka zdvihla papier a pozrela sa na 
obkreslený obrázok. ”Mami! Skôr ako si 
to vyfarbím, poďme sa poďakovať za 
toto poučenie a prečítajme si niečo z 
Biblie. Vidím, že je to dôležité.” 

Čo si o tom
myslíš ty?



Táto strana zostala prázdna. 
Bude nám radosťou, ak nám 
pomôžete v nasledovnom 
čísle. Napíšte list, alebo 
nakreslite výkres, alebo aspoň 
čo si myslíte o tomto čisle 
MANNY 

DETI!!!

K. M
amojka

Šafarikova 41

21 400 B. Palanka

e-mail: r
emanna@ptt.y
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Mačička mňaučí mňam,mňam,mňam 

Lebo jej Pán taký hlások dal 

A psíček havká hav,hav,hav 

Lebo mu Pán taký jazyk dal 

Vtáčatko,šteboce na strome 

Kukučka kuká na dome 

A všetko chváli Pána len 

Po celí a každý deň. 

Chvaľ ho viac ako mačička 

Už či si veľká,maličká 

Chvaľ Ho viac ako sliepočka 

Vlož si Ho dnes do srdiečka 

Počuje vždycký stará sa 

Veď On na kríži spasil ťa. 

Aj tebe spieva hrdlička 

Chvaľ Pána veľká,maličká 

Kotkodák sliepka spieva tak 

Nesklame náš Pán nikdy však 

O všetko sa On postará 

Zvláčť dieťa,ktoré v dlani má 


