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„Proste a dostanete, hľadajte a nájdete,  
klopte a otvorí sa vám.“

Matúš 7,7

- Mami! Mami! -
- Prosím, čo si želáš? -
- Prosím si kakao! -
- Hneď ti ho prinesiem! - povie mama a vráti sa s chutným, teplým kakaom. Na vrch dá ešte aj 
šľahačku.
- Ďakujem, mami, je to fantastické! -
- S láskou, môj milý! -

Rada ti pomáha tvoja rodina?
Nevieme si to síce predstaviť, ale nebeský Otec je oveľa lepší ako rodičia na zemi. Pán Boh nám 
dá veľmi rád všetko, čo potrebujeme, keď sa na Neho smelo obrátime.

Modlitba:
Pane Bože, prosím Ťa, vypočuj moju modlitbu! Ďakujem, že sa o mňa staráš a dávaš mi všetko, 
čo potrebujem. Amen.
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„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám,  
robte aj vy im.“

Matúš 7, 12

Deti sa pekne hrajú na pieskovisku, len Gustík sa nezmestí do kože. Hádže piesok na druhých. 
Vôbec si nevšimol, že Zuzka s plačom odbehla k mamičke, pretože piesok sa jej dostal do očí.
- Gusto, poď sem! - hovorí mama.
- Nehádž piesok na deti! Nevidíš, že dievčatko plače, lebo sa jej piesok dostal do očí? -

Je podľa teba správne hádzať piesok na deti? Rád sa hráš s chlapcom, ktorý robí takéto veci? Ak 
chceš, aby sa s tebou deti hrali radi, dávaj pozor a nerob veci, ktoré by si ani ty nechcel, aby robili 
oni tebe! 

Modlitba: 
Pane Ježišu, prosím Ťa, pomôž mi, aby som sa dobre správal a aby som druhým nerobil zle! Amen.
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„Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane!‘, vojde do nebeského kráľovstva,  
ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“

Matúš 7, 21

Peťko sa z besiedky ponáhľa domov. Je veľmi hladný, už sa nevie dočkať, kedy príde domov. 
Zrazu začuje silný výkrik. Na zem spadla postaršia teta a teraz bezvládne leží na zemi. Peťko  
k nej pribehne a horko-ťažko jej pomôže vstať. Zdvihne jej tašku a odprevadí ju domov. Teta je 
Peťkovi za pomoc veľmi vďačná. 
Aj ty rád pomáhaš iným ľuďom? 
Boh chce, aby sme o Ňom nielen počúvali a hovorili, ale aby sme Ho aj poslúchali. Ako môžeme 
Boha poslúchať? Božie Slovo je napísané v Biblii. Keď čítame Bibliu, spoznávame Božiu vôľu. 
Raz sa Pána Ježiša ktosi spýtal, ktoré prikázanie je najväčšie. On povedal, že najdôležitejšie je  
z celého srdca milovať Boha. A druhým prikázaním je milovať svojho blížneho ako seba samého. 

Čo myslíš, kto bol v tomto príbehu pre Peťka blížnym? Ako vedel, čo má urobiť? Aj tebe by dobre 
padlo, keby ti niekto pomohol, že? Tak aj ty pomáhaj druhým! 

Modlitba: 
Pane Bože, prosím Ťa, pomôž mi, aby som vedel milovať druhých a aby som im vďačne pomáhal! 
Amen. 
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„A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať  
múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.“

Matúš 7, 24

Imriško a Maťko sa v izbe spolu hrajú s kockami. Imriškov hrad je vysoký a pevný. Maťkov hrad 
stále padá. Maťko po nejakom čase s plačom beží za ockom. 
- Ocko, môj hrad stále padá. Aj ja by som chcel postaviť taký pekný, vysoký hrad ako Imro. -

Myslíš si, že Maťko bol úspešný, keď si začal na zemi stavať hrad?
V Biblii čítame, že náš život sa podobá na stavanie domu. Ten, kto svoj život postaví na Pánovi 
Ježišovi, bude ako ten pevný hrad. Do nášho života môžu prísť ťažkosti, no nás to nezlomí - náš 
dom sa nezrúti, lebo bude stáť na pevnom základe. 

Modlitba: 
Pane Ježišu, svoj život by som chcel postaviť na Tebe! Amen.
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„Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti,  
lebo oni budú nasýtení.“

Matúš 5,6

- Tomáško, kam sa ponáhľaš? -
- Idem na besiedku. -
- Poď s nami! Ideme hrať futbal. -
- Dobre, po besiedke prídem za vami, ale teraz sa musím ponáhľať, aby som nezmeškal. Teta Gitka 
minule začala rozprávať veľmi zaujímavý príbeh. Som zvedavý, ako to bude pokračovať. -

Chodíš na besiedku rád?
Pán Ježiš hovorí, že tomu, kto chce počuť, čo hovorí Pán Boh, odpovie.

Modlitba: 
Pane Ježišu, prosím, hovor ku mne, chcel by som pochopiť, čo mi chceš povedať! Amen.


