
Čtení pro děti při modlitebním týdnu 2014 

pomáhat druhým 
jako ježíš

„Ježíš chodil po celé Galileji, vyučoval v synagogách, šířil 
radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval lidi 
postižené všemi možnými nemocemi.“   (Matouš 4,23)

první sobota

usměvavý lékař

příloha Časopisu advent 8/2014

Doktor Lee se proplétal úzkými 
uličkami špinavého města. Držel 
lékařskou tašku. Spěchal, aby mo-
hl pomoci nemocnému sousedovi, 
který bezvládně ležel na své posteli. 
Přinesl mu léky. Hned potom však 
musel jet autem do dětského domo-
va, aby zkontroloval děti, zda nemají 
nějakou infekční nemoc. 

Byl to hodně rušný den. 
Když přišel domů, jeho manžel-

ka se na něj podívala a řekla: „Musíš 
být hrozně unavený. Udělám ti čaj, 
trošku si odpočiň. Také ti namasíru-
ju krk.“

„To je tak příjemné!“ protahoval se 
doktor Lee.

Najednou někdo silně zabušil na 
dveře. Lékař Lee otevřel a uviděl 
ustarané mladé rodiče, kteří nesli 

malé dítě. Dívenka se svíjela v bo-
lestech. 

Mladý tatínek prosil: „Pane doktore, 
naše dcera má velké bolesti, vůbec 
nevíme, co jí je. Pomozte!“

Doktor Lee položil malé děvčátko 
na gauč, důkladně je vyšetřil a pro-
hmatal celé bříško.

„Potřebuje okamžitou operaci,“ vy-
světloval rodičům doktor. „Vypadá to 
na zánět slepého střeva. Sejdeme se 
v nemocnici.“

Po operaci spal doktor Lee něko-
lik málo hodin. Hned brzy ráno šel 
navštívit holčičku, která již pokojně 
spala. Potom se podíval na hodinky 
a řekl si: Měl bych si pospíšit, čeká na 
mě další práce.

A opravdu, doktor Lee měl ještě 
zahájit veřejnou sbírku, která byla  
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Čtení pro děti při ModliteBníM týdnu 2014

K zamyšlení

u Jak lékař Lee naplňoval Ježíšova slova?
u Co to opravdu znamená sloužit ostatním? Můžeš sloužit už ve svém věku?
u Co nám pomoc druhým přináší?

Zkuste to

q Přemýšlejte společně se svými rodiči či učiteli v sobotní školce o dvou oblas-
tech, ve kterých můžete pomáhat ve vaší vesnici nebo městě.

q Nakreslete přání, na němž bude napsáno „Přeji Ti, aby ses brzy uzdravil“ nebo 
nějaká podobná věta. Darujte přání někomu, kdo potřebuje povzbudit.

Aktivita

Vylušti tato slova, která obsahují návod, jak je možné pomáhat.

(a) _____________________________________________________________
aěávntšv onémnecoh

(b)  _____________________________________________________________
zpáoívn ardakáma an kica tirfnaPehdu

(c)  _____________________________________________________________
ocpom rstýma delim

(d)  _____________________________________________________________
rávodaní cimne od brkísy dyrA

určena na vozíčky pro postižené lidi. 
Poté až do odpoledne měl být v or-
dinaci. Ale doktor Lee rád pomáhal 

lidem. Býval sice unavený, ale svou 
práci dělal s radostí a úsměvem.

Odpovědi: (a) návštěva nemocného; (b) pozvání kamaráda na akci Pathfinderu; (c) pomoc starým lidem; (d) darování mince do sbírky Adry
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poMáhat druhýM Jako Ježíš

„Všechno, co děláme – ať už jde o jídlo nebo o pití či cokoliv ji- 
ného, všechno má sloužit k Boží oslavě.“  (1. korintským 10,31)

neděle

spáč jarda

„Jardo, probuď se!“ volala maminka. 
„Vstávej! Přijdeš pozdě do školy!“

„Ještě dvě minutky!“ žadonil Jarda – 
a obrátil se na druhý bok.

Jardu museli rodiče takhle tahat  
z postele každý den. Pravidelně ne- 
stíhal autobus. Netrvalo dlouho a pan 
učitel telefonoval mamince, že Jarda 
ve třídě několikrát usnul a nepřipravu-
je si domácí úkoly. 

Jednou večer se rodiče zeptali: „Jar-
do, co se děje? Musíme si o tom pro-
mluvit!“

„Od té doby, co jsi dostal počítač, 
chodíš spát velmi pozdě,“ řekla matka 
smutně.

„Také v sobotu ráno už nechodíš 
do dětské školky,“ dodal ustaraný ta-
tínek.

„Promiň tati, bývám jenom hodně 
unavený a nemohu vstát,“ omlouval 
se Jarda.

„Musíme ti omezit čas u počítače –  
a začneme už dnes,“ řekl otec odho-
dlaně. „Musíš jít dřív do postele a po-
řádně se vyspat.“

„Víš, že tvoje tělo je Božím chrá-
mem?“ zeptala se maminka vážně.

„A jak to souvisí s mým spaním?“ ze-
ptal se Jarda.

„Hodně,“ odpověděla maminka.  
„Bible říká, že vše, co děláme, má slou-
žit k Boží oslavě. Když nespíme aspoň 
8 hodin, tělo si neodpočine a neob-
noví se naše síla. Pak se nedokážeme 
soustředit, cítíme se unaveni a ztrácí-
me zájem o mnoho věcí – včetně těch 
duchovních,“ pokračovala maminka. 

„Nezapomeň, že to funguje i obrá-
ceně. Když věříme Pánu Bohu a bere-
me vážně rady, které nám v Bibli dává, 
tak žijeme spokojenějším a šťastněj-
ším životem,“ dodal otec s úsměvem. 

„To jsem nevěděl. Asi jsem se po-
řádně nepřipravoval na sobotní ško-
lu nebo jsem tam nebyl,“ řekl Jarda 
smutně.

„Když zanedbáváme své tělo, tak se 
satan raduje. Cítíme se špatně a ne-
máme už žádnou sílu ani chuť na za-
jímavé činnosti – a také žádný čas na 
Ježíše,“ dodala maminka.
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Čtení pro děti při ModliteBníM týdnu 2014

K zamyšlení

u Jak může ovlivnit zdravý životní styl vaši lásku k Ježíši?
u Dokážete v Bibli najít příklady, kdy zdravý životní styl posiluje víru a úctu 

k Bohu?

Zkuste to

q Vyrobte si kartičku a napište na ni plán, jak chcete prožívat čas s Ježíšem.
q Přemýšlejte a napište si dvě informace ze svého života:
 (1) V kolik hodin chodíš spát? 
 (2) Jaké podáváš výkony během dne, když jsi noc předtím ponocoval?  

 A jaké podáváš tehdy, když chodíš spát včas? 
	 Co vyplývá z tohoto porovnání?  

Aktivita 

Vybavte si či vymyslete co nejvíce podobných slov či sousloví k těmto dvě-
ma pojmům: DUCHOVNOST a ZDRAVÍ. Napište si jejich seznam. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(Nápověda: modlitba, pomoc, naslouchání, radost…) 

Diskutujte společně o tom, jak souvisí zdravý životní styl s duchovním sta-
vem člověka a následováním Ježíše.

„Odpusťte mi to. A modlete se pro-
sím za mě, aby mi dal Ježíš sílu, abych 
žil zdravěji,“ požádal Jarda rodiče.

„Tak se za to rovnou pomodlíme,“ 
řekl otec a rodina společně poklekla 
k modlitbě.
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poMáhat druhýM Jako Ježíš

„tak ať svítí vaše světlo všem lidem; ať za vašimi dobrými 
činy vidí Boha a jeho chválí.“ 

(Matouš 5,16)

pondělí

neúnavná pomoc

„Mládeži, mohli byste nám zítra 
pomáhat při rozdělování pomoci 
těm, kdo byli postiženi povodní?“ 
zeptala se paní Calkinsonová mla-
dých lidí ve sboru. 

Pět z nich odpovědělo: „Určitě. Co 
budeme dělat?“ 

„Bude potřeba rozdávat jídlo a hy-
gienické potřeby. Také bude potře-
ba hlídat malé děti, aby jejich rodiče 
mohli odstraňovat následky záplav,“ 
vysvětlovala paní Calkinsonová.

Druhý den ráno se sešlo několik 
mladých lidí. Měli celý den tolik prá-
ce, že zapomněli, kolik hodin jsou již 
na nohou. Usmívající se Zach celý 
den rozdával misky s jídlem. Mei za-
se chodila mezi lidmi a nabízela jim 
suché oblečení. 

Celé následující tři dny pracovali 
všichni tyto mladí lidé jako dobro-
volníci a dělali všechno, aby pomoh-
li obětem rozsáhlých záplav. 

Ve sborových prostorách byl zří-
zen klub pro děti, který vedla Prema 
a Paula. Každé odpoledne si hrály  

s dětmi, které přišly z okolí. Členové 
sboru také navštěvovali rodiny za-
sažené povodněmi a pomáhali jim  
s opravami domů.

O měsíc později kazatel místního 
sboru udělal přednášky o Bibli, na 
něž pozval kromě mládežníků i lidi 
z okolí. Mei se ho zeptala: „Bratře ka-
zateli, myslím, že děláme dost pro li-
di, které postihla povodeň. Proč ješ-
tě organizujeme přednášky?“

„Máš pravdu, Mei. Ježíš nás učí po- 
máhat lidem. Ukazuje nám však ta-
ké, že se musíme zajímat i o další 
potřeby lidí, nejen o ty fyzické,“ od-
pověděl kazatel. „Měli bychom napl-
ňovat i jejich duchovní potřeby.“

Paní Calkinsonová se přidala: „Je 
to tak. Naším cílem je lidem ukázat, 
kdo je to Ježíš a jak nás dokáže změ-
nit. S ním můžeme prožívat lepší ži-
vot.“

Kazatel k tomu ještě dodal: „Při na-
ší službě chceme pomoci lidem ve 
všech oblastech. Vždyť celek je víc 
než součet jeho částí!“ 
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Čtení pro děti při ModliteBníM týdnu 2014

K zamyšlení

u Ježíš oslovoval lidi ve všech oblastech, kde potřebovali pomoci – uzdravoval 
je, obnovoval vztahy v rodinách, naplňoval jejich duchovní potřeby. Co se mů-
žeme z jeho přístupu naučit, když chceme pomáhat druhým lidem? 

u Když chceme pomáhat druhým, na jaké potíže můžeme narazit? Není snad-
nější pouze darovat peníze na pomoc potřebným?

Zkuste to

q Společně s rodiči, učitelem v sobotní školce či vedoucím Klubu Pathfinder na-
plánujte nějaký projekt, v němž budete pomáhat druhým. 

q Zaveďte si „modlitební deník“. Modlete se každý za nějakého konkrétního ka-
maráda. Po nějaké době jej zkuste pozvat do Klubu Pathfinder nebo na nějaký 
sborový program.

Aktivita

Pomocí této tabulky přiřaďte páry čísel a znaků tak, abyste mohli rozluštit uvede-
ný biblický verš.

 __   __       __   __   __   __       __   __   __   __   __   __       __   __   __   __   __   __   __, 

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

  __   __   __   __   __   __       __   __   __   __   __   __   __   __   __   __. 

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

Odpověď: Co jste zdarma dostali, zdarma rozdávejte (Mt 10,8)

  1 2 3 4

 � E V R S

 Ý T O I A

 u D Z Á T

 n L J M C
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poMáhat druhýM Jako Ježíš

„daniel se pevně rozhodl, že nemůže ustoupit od svých 
náboženských zásad, a proto královský pokrm a nápoj 
odmítal. požádal velitele dvořanů, aby na jeho přesvědče-
ní vzal ohled.“    (daniel 1,8)

Úterý

Zdraví  
z rychlého občerstvení

„Nechceš s námi po škole zajít na 
burger do fast foodu?“ zeptala se 
Erika nadšeně.

„Ne, já s vámi nepůjdu,“ odmítla 
Yuko slušně.

„Proč ne? Chutná dobře a je lev-
ný!“ zářila Erika. „Je to tak holky?“

„Víš, že to není moc zdravé?“ pře-
kvapila ji Yuko otázkou. „Podívej se, 
jak je ten burger tučný.“

„Nebuď takový zdravojed!“ odpo-
věděla Erika. „Jeden burger tě ne-
zabije!“

„Moje mamka říká, že když bude-
me jíst zdravě, budeme silní a zdra-
ví – jako Daniel, o kterém se píše  
v Bibli,“ přesvědčeně řekla Yuko.

„To proto dostáváš samé dobré 
známky, co?“ dodala Erika sarkas-
ticky. 

„Já náhodou s Yukou souhlasím. 
V jednom vědeckém časopisu jsem 

četla, že bychom měli jíst víc ovoce 
a zeleniny,“ vložila se do rozhovoru 
Kylie. 

„Ok, co si takhle dát nějaké ovoce 
a zeleninu?“ nadšeně navrhla Yuko. 
„Znám jedno skvělé místo!“

„To je ale nuda!“ povzdechla si Eri-
ka. „Holky, jste si jisté, že tam chce-
te jít?“ 

„Určitě. Jíst zdravě se vyplatí. Už 
kvůli postavě. Pojďme tedy na ovo-
ce a zeleninu!“ 
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Čtení pro děti při ModliteBníM týdnu 2014

K zamyšlení

u Najděte jeden nebo dva texty v Bibli, které zdůrazňují důležitost zdravého 
životního stylu. Jak bychom se měli chovat ke svému tělu?

u Co říkají verše zapsané v Žalmu 139,13.14 o tom, jak jsme byli stvořeni? Jak 
si podle tohoto verše máme vážit sami sebe?

Zkuste to

q Připravte si svůj vlastní recept na zeleninový nebo ovocný salát. Vyrobte ho 
a podělte se o něj se svými rodiči a kamarády.

q Zjistěte si informace o výživových hodnotách svého oblíbeného ovoce či ze-
leniny.

Aktivita

Postupujte podle pokynů pro určení umístění písmen. Po zapsání písmen na 
řádky se dozvíte, jak je nazýváno naše tělo v Bibli. 

 ___ ___ ___ ___

 Severně od U Východně od T Západně od D Jižně od T

 ___ ___ ___ ___

 Východně od Á Severně od Á Západně od S Severně od T

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

 Východně od CH   Jižně od R Východně od S Jižně od A Západně od O Severně od D  Východně od  É 

Odpověď: Chrám Ducha svatého (1K 6,19)

 CH S A É O

 U H T R 

 Á D M V
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poMáhat druhýM Jako Ježíš

„radostné srdce je lékem na bolest, zármutek působí 
chřadnutí těla.“  (přísloví 17,22)

Středa

šťastná mary ann

„Dobré ráno, Jenny. To je ale krásný 
den,“ zářila Mary Ann, když roztáhla 
záclony, aby vpustila do pokoje slu-
neční paprsky.

„Je to další hrozný den. Z čeho 
mám mít radost?“ mumlala si za-
mračeně Jenny.

„Můžeme se přece radovat z dal-
šího dne života. A za to, že můžeme 
vidět ty krásné hory. A zvlášť za naše 
skvělé přátele!“ vyjmenovávala Ma-
ry Ann. 

„A víš, co je napsáno v knize Iza-
jáš? Že Bůh s námi bude v jakékoliv 
životní situaci a ochrání nás. Přečti si 
schválně Izajáš 43,2. Bůh tam zasli-
buje, že nás neopustí a bude s námi 
v těžkých dobách,“ řekla Mary Ann 
pevně.

Za chvíli odjela Mary Ann na svém 
kolečkovém křesle do Carlosova po- 
koje, aby ho také po probuzení po-
vzbudila veršíkem z Bible. „Moc ti 
děkuji, Mary Ann,“ ocenil to Carlos 
s úsměvem. Zanedlouho se všich-
ni obyvatelé pečovatelského domu 

shromáždili v hlavním sále, aby se 
věnovali své každodenní ranní akti-
vitě – společnému zpěvu.

Carlos se pak zvědavě zeptal Mary 
Ann: „Řekni mi, co ti pomáhá, abys 
byla stále tak šťastná. Bojuješ s artri-
tidou, jsi po operaci kolenního klou-
bu, máš problémy se srdcem, alergie 
a řadu dalších problémů a bolestí  
v celém těle – a přece se stále usmí-
váš.“

Mary Ann mu odpověděla: „Když 
jsem šťastná, tak nejenže lépe pro-
žívám každý okamžik dne, ale cítím, 
jak se zlepšuje i moje zdraví. Do-
konce jsou výzkumy, které ukazují, 
že když důvěřuješ Ježíši a jsi šťast-
ný, pomáhá ti to také lépe zvládat 
nemoci a bolesti. Když jsme v živo-
tě radostní, tak dobře přijímáme, co 
nás v budoucnosti čeká. A navíc tím 
v životě rosteme a můžeme pomá-
hat i těm okolo. Prostě méně stresu 
a hodně smíchu je vynikající medi-
cína,“ nadšeně vysvětlovala Mary 
Ann.
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Čtení pro děti při ModliteBníM týdnu 2014

K zamyšlení

u Přemýšlejte o verši zapsaném v Přísloví 17,22. Proč dokáže radostné srdce 
uzdravovat jako dobrý lék? 

u Jakým způsobem se může člověk naučit, aby měl v životě pozitivní postoj? 

Zkuste to

q Přemýšlejte o svých kamarádech. Kteří by potřebovali povzbudit? Jak je to 
možné udělat? Jakým způsobem? 

q Vyrobte si nebo sežeňte kartičky či nálepky, na nichž jsou radostní smajlíci, 
a dejte je někomu, kdo je smutný. 

Mary Ann rozdávala radost a slou-
žila obyvatelům pečovatelského 
domu ještě mnoho roků. 

Mnozí lidé, které tehdy povzbu-
dila, na ni stále s vděčností vzpomí-
nají. 
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poMáhat druhýM Jako Ježíš

„Ježíš vybral ještě jiných sedmdesát svých následovníků  
a poslal je ve dvojicích napřed do míst, která chtěl později 
sám navštívit.“   (lukáš 10,1)

Čtvrtek

příběh evangelia 

An-Na a Cheng-Chi spěchaly po 
škole domů. Kazatel z jejich sboru vy-
zval všechny členy – tedy i tyto dvě 
dobré kamarádky – aby svým sou-
sedům vyprávěli něco o Ježíši An-Na 
a Cheng-Chi se rozhodly, že to zkusí. 

„Pospěš si, An-No, musíme vyjít 
dřív, než začne pršet,“ řekla kamarád-
ce Cheng-Chi.

„Počkej chvilku, ještě se potřebu-
ji připravit. Vzala jsi nějaké brožury 
a knihy na rozdávání?“ zeptala se jí 
An-Na.

„Ano, něco mám. Pojď se ale nej-
dřív pomodlit. Začínám být nervóz- 
ní. Potřebujeme, aby nám Ježíš do-
dal odvahu k mluvení,“ řekla dívka 
Cheng-Chi.

Po krátké době děvčata dorazi-
la k prvnímu domu na konci cesty. 
Cheng-Chi zmáčkla zvonek. Otevře-
la jí žena ve středních letech a zepta-
la se: „Co chcete?“ A mrzutě dodala: 
„Já nic nepotřebuji!“

„Nebojte se, my nic neprodává-
me. Chceme vám jenom nabídnout  

nějakou knihu a říci vám něco o Ježí-
ši,“ řekla Cheng-Chi s úsměvem.

„Mohla byste nám věnovat dvě mi-
nuty svého času?“ zeptala se An-Na 
také s milým úsměvem. 

„Dobře, ale rychle. Musím totiž ješ-
tě připravit večeři,“ řekla jim žena  
a také se usmála. „Tak mi řekněte, 
proč jste vlastně přišly?“

„Víte, že vás Ježíš miluje? Zemřel za 
nás, ale i za vás. Podívejte se na tento 
list papíru,“ řekla Cheng-Chi a posklá-
dala papír do tvaru kříže.

„Ježíš nám připravil v nebi domov, 
kde už nebude trápení ani nemoci. 
Zve nás do něj. Zve i vás,“ dodala An- 
-Na.

„Děvčata, je to zajímavý příběh,“ 
odpověděla jim žena mile. „Děkuji, že 
jste mi o tom pověděly. A děkuji i za 
tuto knihu, kterou jste mi daly. Určitě 
si ji přečtu.“ 

An-Na a Cheng-Chi jí ještě s úsmě-
vem zamávaly a pokračovaly v cestě  
k dalšímu domu, aby příběh evange-
lia mohly povědět i jiným sousedům.
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Čtení pro děti při ModliteBníM týdnu 2014

K zamyšlení

u Proč si myslíte, že je dobré jít vyprávět lidem o Ježíši ve dvojicích? Je možné 
chodit i sám?

u Je vydávání svědectví o Ježíši ve městě opravdu tak těžké?

Zkuste to

q Domluvte se svým kamarádem nebo kamarádkou a společně si naplánujte, 
komu a kam byste mohli jít vyprávět příběh o Ježíši.

Aktivita 

Při vyprávění příběhu evangelia můžete použít list papíru jako An-Na a Cheng- 
-Chi. Nejprve si nacvičte skládání kříže z papíru společně s mluvením. Potom mů-
žete tento způsob použít, až budete někomu vyprávět o Ježíši. 
(1) Myslete na nějaké nádherné místo. Představte si, že je tak daleko, že se tam 

nedostanete ani letadlem. (Postup skládání: Přehněte horní užší stranu papíru 
AB k širší straně AC.)

(2) Tam někde je Boží dům. Ježíš nám slíbil, že nás tam k sobě jednoho dne vez-
me. (Postup skládání: Přehněte roh papíru A dolů k bodu E.)

(3) Boží dům je tak daleko, že se tam nemůžeme dostat ani raketou. (Postup sklá-
dání: Přehněte papír uprostřed – tedy bod BC a EA je u sebe.)

(4) Je jen jediná možnost, jak můžeme žít na tomto krásném místě. Je potřeba 
poznat Ježíše, který za nás zemřel na kříži, a následovat ho. (Postup skládání: 
Přehněte ještě jednou v polovině – tedy bod BCAE ke straně D.)

(5) (Postup při skládání: Takto složený list papíru rozstřihněte či roztrhněte na polovi-
nu. Po rozložení získáte tvar kříže.)

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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poMáhat druhýM Jako Ježíš

„než však nastane konec, musejí se lidé všech národů 
dovědět potěšující zprávu, že Bůh v tomto světě vládne, zve 
všechny k sobě a plně uplatní svou moc.“  (Matouš 24,14)

pátek

„evangelium v botách“

„Mládeži poslouchejte! Tento mě-
síc se zapojíme do skvělého projek-
tu,“ oznamoval Salazar nadšeně. 

„Co to je za projekt?“ zeptal se Car-
los.

„Dnes a po čtyři další soboty bu-
deme rozdávat pozvánky na kore-
spondenční kurzy do každého do-
mu v našem městě. Obejdeme co 
největší část Buenos Aires,“ vysvět-
loval Salazar.

„To je zajímavé. Bude to trvat řadu 
týdnů. A proč to budeme dělat?“ ze-
ptal se Yesely.

„Ježíš nás přece v Bibli vyzývá, 
abychom šli do celého světa a kázali 
lidem evangelium,“ řekl Paulos.

„Ano, máš pravdu. Ještě spousta 
lidí o Ježíši neslyšela. Právě proto se 
účastníme této akce,“ vysvětloval jim 
Salazar.

„Tak dobře, já rád půjdu!“ nadšeně 
přikyvoval Belchus. „Vezmu si do ba-
tohu celý balík pozvánek.“

„To je super! Počítejte i se mnou,“ 
ozvala se Jemina.

Ono odpoledne se na parkovišti  
u sboru sešla skupina dvaceti nad-
šených mladých lidí a vyrazili do 
ulic obrovského města Buenos Aires 
rozdávat pozvánky. 

Po několika hodinách chození po 
městě se mladí lidé posadili. Když 
přišel i Salazar, tak mu říkali: „Už nás 
od toho chození dost bolí nohy.“ 

Salazar jim s úsměvem odpově-
děl: „Vím, že už jste unaveni. Ale měli 
byste vědět, že právě vy jste Ježíšo-
vo ‚evangelium v botách‘.“ 
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Čtení pro děti při ModliteBníM týdnu 2014

K zamyšlení

u Přečtěte si text v Lukáši 8,38.39. Proč Ježíš řekl muži posedlému démony, 
kterého vyléčil, aby nešel s ním, ale aby se vrátil zpět domů? 

u Přemýšlejte společně, jak byste mohli oslovit lidi v okolí svého sboru. Pak 
tyto nápady zkuste uskutečnit.

Zkuste to

q Zjistěte si, jaké existují letáky, pozvánky, brožury, knihy, CD, programy Ho-
peTV či webové stránky na internetu pro evangelizační činnost. Přemýšlej-
te, jak byste je mohli použít pro zvěstování evangelia v okolí vašeho sboru.

Aktivita

Vyřešte tuto matematickou skládanku. Zjistíte z ní, jak je nejlepší mluvit  
s ostatními o Ježíši.

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

 7 25 23 15 11 32 25

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ , 

 77 16 80 3 86 4  

 ___ ___  ___ ___ ___   ___ ___ ___

 17 9   8 16 9   79 6 44

 ___ ___ ___ ___ ___

 82 25 19 14 5

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ .

 80 77 11 12 13 12

Odpověď: Řekněte druhým, co pro vás Ježíš udělal.

A = 12+1
Á = 6
C = 20-3
D = 84-7
E = 21+4
Ě = M+Ř
H = L-O
Í = 14
J = 71+11
K = 23
L = P+M
M = 13-9

N = P+Ř
O = 9
P = 16-8
R = 16
Ř = 3+4
S = 44
Š = J-D
T = S-12
U = 90-10
V = 79
Ý = 80+6
Ž = 15+4
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poMáhat druhýM Jako Ježíš

„Pospěšte si Abasi, Damisi a Hali-
mo,“ volal děda Eda na děti. „Potře-
bujeme připravit košíky s jídlem.“

„Už to skoro máme připravené, 
dědo,“ ozvali se společně.

Děda Eda rád pomáhal lidem  
v sousedství, kteří to potřebovali. 
Občas jim přispěl nějakou korunou, 
někdy jim dal jídlo. 

Když nastaly svátky, tak vždy při-
pravoval košíky s jídlem a odnesl je 
lidem, kteří žili v chudší části města. 

Tento rok to probíhalo stejně. 
„Tak děti, máme připravený se-

znam adres?“ zeptal se děda. 
„Ano, všechno už máme připrave-

né,“ ujišťovaly děti dědu. Společně 
pak vyrazili na cestu, aby předali 
připravené jídlo. 

„Dobrý den, paní Mfumová, při-
nesli jsme vám koš s jídlem,“ řekla 
radostně Abasi a podala koš ženě, 
která otevřela dveře. 

„To je jídlo pro moje děti? Děkuji 
vám velice, jak vám to jen zaplatím?“  

odpověděla překvapeně paní Mfu-
mová a také se usmívala. 

„My nechceme nic platit. My jsme 
vám jen přišli pomoci, jsme tu pro 
vás,“ odpověděl děda Eda laskavě.

Takto obešli několik domů. Měli 
radost, protože mohli druhým pře-
dávat požehnání, které sami dostali 
od Ježíše. Když dokončili roznášení 
jídla, sedli si, aby se občerstvili. 

Halima se obrátila na dědu a ze-
ptala se: „Dědo, proč to děláš každý 
rok?“

„Co když ti dojdou peníze?“ doda-
la Damisi zvědavě. 

„Víte, děti, Ježíš nám hodně po-
žehnal a my jsme se rozhodli toto 
požehnání předávat dalším, kteří se 
nemají tak dobře jako my,“ vysvět-
loval jim děda. „Navíc takto může-
me lidem představit Ježíše, který 
nám všem dává svoje dary.“

„pán mu řekl: ‚prohledej ohrady a příkopy a přiveď všechny 
tuláky a pobudy, ať se můj dům naplní. přemluv i ty, kteří 
by si sami netroufali.‘ “   (lukáš 14,23)

druhá sobota

děda eda



K zamyšlení

u Proč podle vás Ježíš chce, abychom pomáhali potřebným?
u Jak často bychom měli pomáhat druhým lidem? Máme jim poskytovat 

jenom věci, nebo i něco jiného?

Zkuste to

q Přemýšlejte nad tím, jak byste mohli pomoci těm méně šťastným lidem 
z vašeho sousedství.

Aktivita 

Vyberte písmena v textu a uspořádejte je do vět. Jsou citátem z knihy Život 
naplněný pokojem, kterou napsala Ellen Whiteová. Je v ní obsažena rada, jak 
máme pomáhat potřebným lidem tam, kde žijeme.

JJJJJJe třřřeebbbbbaa pommmmmáhhhaatttt ccchuudddýmmmm,  

ppppeččččooovaaat ooo nnemmmooocnnnééé aaa uuutěěěšoooovaaaattt 

zzzzaaarmmmoouuuceeennné. MMMámmmeee ppplaaakkaaat sss  

těěěmmmi, kkktteeeeeeřřřřříí pppláááččooou, aa rrraaaaadoooovaaat  

seee ssss ttěěěěmmmmii, kkkddooooo sseeee rrraaaaddddduuujjjíí.

(Odpověď najdete na straně 67 zmíněné knihy.)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(Biblické texty jsou z překladu Bible Slovo na cestu.)         Příloha časopisu Advent 8/2014

Odpověď: Je třeba pomáhat chudým, pečovat o nemocné a utěšovat zarmoucené. Máme plakat s těmi, kteří pláčou , 
a radovat se s těmi, kdo se radují.


