
Čo je lepšie, dávať či dostávať?
Náš sused má krásne nové auto. V značkách sa veľmi 
nevyznám, viem len, že je to športové auto, má 
krásne tvary, svietivú červenú farbu. Keď parkuje 
medzi ostatnými „obyčajnými“ autami, vyníma sa 
ako kráľ. Iste bolo veľmi drahé. A sused je naň 
poriadne hrdý. Nemá rád, keď sa obdivovatelia, 
ktorých je vždy dosť, motajú príliš blízko a už vôbec 
nemá rád, keď sa detské ruky dotýkajú kapoty jeho 
auta.
Raz, keď som sedel pred domom na lavičke, všimol 
som si asi desaťročného chlapca, ako s obdivom 
zastal a priblížil sa k autu. Prezeral si ho zo všetkých 
strán, nakúkal dovnútra. Odrazu sa mu za chrbtom 
ozvalo, „Čo tu robíš kamarát?“ Bol to majiteľ. Chytil 
chlapca za plecia, otočil ho a pozrel sa mu priamo do 
očí. „Ja, ja...ja sa zaujímam o autá. Naozaj. Veľa čítam 
o nových modeloch, ale takéto auto som v 
skutočnosti ešte nevidel. Je nádherné...“ Suseda 
takýto záujem potešil, zmäkol a začal sa s chlapcom 
rozprávať o technických, motoristických a ostatných 
detailoch svojho auta. Bolo vidno, že chlapec má 
prehľad. Nakoniec sa spýtal: „Ujo, a koľko ste 
zaplatili za toto auto?“ „Nič“ odpovedal sused. 
Clapec zostal prekvapený, no sused hneď 
pokračoval: „Daroval mi ho môj brat.“ Clapec 

rozmýšľal a po chvíli povedal: „Želal by som si...“ 
Sused ho nenechal dohovoriť a dokončil vetu za 
neho: „Želal by si si mať takého brata, však?“ „Nie“ 
odpovedal. „Chcel som povedať, že by som chcel byť 
ako váš brat, aby som aj ja mohol darovať auto! 
Viete, mám tiež brata, je chromý a ja by som pre 
neho chcel veľa urobiť.“
Aký zvláštny chlapec- pomyslel som si, keď som si 
vypočul tento rozhovor- vôbec nemyslí na seba. 
Chcel by byť bohatý, aby mohol rozdávať. Chcel by 
pomáhať svojmu chromému bratovi a robiť mu 
radosť.  Čo by ste si vyvolili vy, deti? Chceli by ste byť 
radšej obdarovanými, alebo by ste radšej samy 
rozdávali? Verím, že by ste sa určite rozhodli 
správne, že by ste radšej chceli pomáhať, dávať a šíriť 
tak radosť. J. Kováč

 „Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nik nezahynul,ale aby večný život mal každý kto verí v Neho.“

Nauč sa naspamäť : Ev. Jána 3:16

          Milé deti, môžete aj vy porozmýšľať, čím 
by ste potešili svojich súrodencov, kamarátov, 
rodičov. Nemyslite hneď na autá a iné veľké 
veci, často iba maličkosť-požičanie obľúbených 
hračiek, pekné slovo, skutok či pomoc, ktoré 
prídu v pravý čas, prinesú veľa radosti i úžitku a 
Pán Boh ich požehná. Naučte sa dávať. Naučte 
sa myslieť na druhých. Je to niekedy ťažké. Ale 
čím viac budete dávať, tým budete bohatší.                 



DÁVANIE
Milé deti, ste už niekedy rozmýšľali o tom, ako 
by vyzeral tento svet, a váš život bez dávania?

Viete, že všetko okolo nás je stvorené z lásky ku 
nám ľuďom. Porozmýšľajte, ako by to vyzeralo, 

ak by sme si každodenne museli zaslúžiť 
vzduch, ktorý dýchame, slniečko, ktoré nás 

ohrieva, aby sme za denné svetlo museli 
zaplatiť. Keď ste smädní, zoberiete pohár a s 

chuťou sa napijete vodičku, nemusíte byť 
hladní, máme stravu: zeleniny, obilniny, ovocie, 
dobrá čokoláda, ktorú všetci máme radi, aj ona 

narastie na strome.
Všetko, čo máme radi, a všetko bez čoho by 

sme nemohli žiť, kvôli nám stvoril Boh. Dávno 
predtým ako sme my tu boli, to bolo 

pripravené pre nás. A Boh nám to dal!
Dal. Ak sme nemuseli zaplatiť za to všetko, 

buďme Bohu povďační každý deň.
Z veľkej lásky ku nám ľuďom, Boh nám dal 

možnosť na spasenie. Pán Ježiš prišiel ako dar 
pre nás, aby sme my nemuseli byť trestaní za 

neposlušnosť a hriech. Nám daroval slobodu, a 
zobral si všetky naše hriechy, a bol namiesto 

nás potrestaný. Aké su vzácne a veľké tie dary,  
ktoré sme dostali. Bohu sa páči, keď sme Mu 

povďační. On je náš dobrý, nebeský ocko a chce, aby sme boli vďační ako On. Nebojte sa dávať. 
Svoj čas, pekné slová, úsmev, pomoc, priateľstvo, nebojte sa dávať aj materiálne veci, Bohu je to 

príjemné. Ak ste do teraz nedávali, začnite dávať dnes!

CHCEŠ SA STAŤ MILIONÁROM?
Pokús sa správne odpovedať na tieto otázky:

1. Čo urobil kráľ Herodes, keď sa dozvedel, 
že sa narodil Ježiš?
a- usporiadal veľkú oslavu a sám 
     sa išiel pokloniť.
b- zo závisti dal v Betleheme pozabíjať 
     malých chlapcov
c-  začal sa postiť
d- zbledol a odpadol

2. Kto bol ukrižovaný spolu 
s Pánom Ježišom?
a- dvaja farizeji
b- dvaja lotri
c- dvaja učeníci
d- dvaja vojaci

3. Čo nie je súčasťou modlitby Otče náš?
a- posväť sa tvoje meno
b- príď tvoje kráľovstvo
c- buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi
d- daj nám dnes pokoj od ľudí

Pomodlime sa dospolu:
Pane Ježišu, ďakujem za dar spasenia, ktorý si pre mňa priniesol. Ďakujem za Tvoju lásku, ďakujem, že ti 

môžem veriť, byť slobodný od zlých vecí a hriechu. Pomôž mi, prosím ťa, aby som Tvoju lásku prejavil 
iným. Pomôž mi, aby som mohol/a vidieť okolo mňa tých, ktorým môžem pomocť, a pomôž mi, aby som 

vedel/a dávať.  



Braňo veľmi starostlivo okopával vzácne a drahé 
rastliny, ktoré mu dal na starosť jeho zamestnávateľ. Pri práci sa 
zamyslel a ako urobil krok dozadu, zapotácal sa a spadol. Hneď 
uvidel, že sa mu podarilo zlomiť jednu z tých vzácnych rastlín. 

Uplne skormútený si sadol a začal plakať. Znenazdajky sa pred ním 
zjavil neznámy mladý muž. „Čo sa stalo, chlapče?“ spýtal sa milo. 

Braňo mu vyrozprával, čo sa mu prihodilo. „Vidím,“ povedal neznámy 
muž.  „Nemaj z toho strach, sľubujem ti, že všetko bude v poriadku. 

Mal by si radšej ďalej pracovať. Zastavím sa pri tebe neskôr.
Braňo si utrel slzy a dal sa znova do práce. Bol však stále veľmi nešťastný. Vedel, že 
bude musieť zamestnávateľovi oznámiť, čo sa stalo. Okolo obeda sa vrátil neznámy mladý 

muž. „Poď za mnou,“ povedal. Keď sa priblížili k miestu kde spadol, Braňo zostal 
prekvapený v úžase. Na mieste zlomenej rastliny bola celkom nová neporušená kvitnúca 

rastlina navlas podobná pôvodnej.
„Zasadili ste túto namiesto starej?“opýtal sa Braňo. Jeho nový priateľ prikývol. „Objednal 

som ju u záhradníka.“„Ale prečo?“ opýtal sa ho Braňo. „Kto ste?“
„Volám sa Ján. Môj otec je vlastníkom tohto domu,“ odpovedal. „Vieš, chápem ako si sa 
musel cítiť keď si zlomil tú rastlinu. Raz som zlomil niečo, čo sa nemohlo napraviť, ale 

Vlastníkov syn sa o to postaral namiesto mňa.“
„Čo ste zlomili?“ opýtal sa Braňo nedočkavo.

„Porušil som Boží najvyšší príkaz: milovať Boha z celého svojho srdca, duše a mysle. Jeho 
Syn, Ježiš Kristus, zaplatil za môj hriech a daroval mi nový život,“ odpovedal Braňovi Ján.
Braňo už predtým počul o Pánovi Ježišovi. Ako sa pozeral na Jána, pochopil, akú veľkú 
vec pre neho urobil Pán Ježiš. Nutnosť povedať majiteľovi záhrady o zlomenej rastline sa 
teraz zdala ľahšia ako nevyhnutnosť zodpovedať  Bohu za porušovanie Jeho prikázania. 
Braňo bol veľmi vdačný Jánovi za to, čo pre neho urobil, súčasne si však uvedomil, že by 
mal byť ešte vďačnejší Ježišovi za to, čo pre neho urobil. Usmial sa na Jána. „Ďakujem ti 

za pomoc,“ povedal mu.
„Pomôžeš mi ešte trochu? Povedz  mi viac o Pánu Ježišovi.“

Uvedomuješ si, že si porušil Božie prikázania - Jeho pravidlá? Ježiš, Boží Syn, 
zaplatil vykúpné, aby mohol byť odstránený tvoj hriech a aby si mohol dostať 
nový život a nové srdce. Vyznaj Bohu, že si hriešnikom. Vyznaj, že prijímaš to, čo pre 
teba urobil Pán Ježiš.

Braň ovo veľké odpustenie
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Čiu slávu hlásate, vy vtáci štebotaví?
Toho, čo stvoril nás a chová v dobrom zdraví.

Čiu slávu hlásate vy, utešené kvietky?
Toho, čo stvoril nás a rosou kropí všetky.

Čiu slávu hlásaš ty, ó, slnko slávne v púti? Toho, čo 
rozsvietil ma nebies na klenutí.

Človece: ten istý je Tvojím Tvorcom, 
Vodcom, Darcom, 

Tešiteľom – milujúcim Otcom.
M. B.Sladkovičov

Istotne ste si všimli, že vás vypĺňajú 
mnohé city. Možno máš strach pred 
kontolnou úlohou, nahnevaný si na 

učiteľa matematiky, velmi si 
naštvaný na jedného ôsmáka, máš 

radosť z nového bicykla alebo si 
spokojná, keď sú letné prázdniny.... 

TO SÚ CITY.
Stáva sa, že niekedy rozmýšľaš čo 

cítia iní?
To ti môže pomôcť, aby si tých okolo 

seba lepšie pochopil a tiež, aby ste 
mali krajšie vzťahy.

NA TVÁRACH ĽUDÍ A DETÍ MÔŽEŠ ČASTO PREČÍTAŤ AKO SA CÍTIA. 
POKÚS SA, VŠÍMAJ SI TVÁRE TÝCH OKOLO SEBA.

VIETE, ŽE... 
V ŽIVOTE SÚ CITY


