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Rada o čase

Truhlica pokladov Advent s  Jesseho stromom 

„...správajte sa 
 _  _  _  _  _    _    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

  
čas.“ 
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– A znova máme celý rok času pred sebou, 
Dobromilka.
– Necelý rok, Svetlúšik, už pár dní ubudlo. 
Ale máš pravdu. Sme na začiatku kruhu 
roka. 
– Znova sa budú opakovať mesiace: január, 
február, marec... Až december. A predsa 
ani jeden mesiac, ani jeden deň nebude 
rovnaký. 
– Každá minúta, ktorú nám nebeský Otec 
daruje, je iná. Neopakovateľná. 
– Záleží na nás, či perly času dokážeme 
vďačne obdivovať a naložiť s nimi podľa 
Božej vôle. 
– Už ste niekedy rozmýšľali o tom, aký je 
čas vzácny, kamaráti? 

V Biblii sa dočítaš, ako Stvoriteľ vložil čas pri 
stvorení do zákonov vesmíru. V poriadku sve-
ta má všetko svoj čas. No čas tu na zemi je iný 
ako čas u Boha. Večnosť, do ktorej sa uberá-
me po smrti, má svoj „čas“, ktorý si nevieme 
predstaviť.

Všetko má svoj stanovený čas
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod ne-
bom. 
Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, 
svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať.
Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať. 
Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. 
Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať. 
Svoj čas má hľadať (niečo), svoj čas má niečo stratiť. 
Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať. 
Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť. 
(Kaz 3, 1 – 4. 6 – 7)

Môžeš si do nej zbierať minúty, chvíle či dni, 
ktoré sú pre teba vzácne. 
Na viditeľné miesto si nachystaj:
• tácku, 
•  na ňu vyzdobenú škatuľku (alebo zavárani-

nový pohár), 
• vedľa škatuľky nastrihané farebné papieriky 
• a pero. 
Potom už stačí len zapísať a vložiť do truhličky 
vzácny čas, za ktorý si Bohu vďačný:
–  napríklad dátum, keď ste boli na spoločnom 

rodinnom výlete;
–  chvíľu, keď si sa zastavil v kostole pozdraviť 

Priateľa Ježiša;
–  dátum, keď ste s babkou strávili čas pri pe-

čení koláča;
– veselé hodiny sánkovačky so susedmi;
– čas pri dobrej knihe...
Na konci týždňa alebo mesiaca (či roka) si mô-
žete spolu s rodinou papieriky prečítať a po-
ďakovať za ne Dobrému pastierovi v spoločnej 
modlitbe. 

Počas Adventu sme spoločne zisťovali ro-
dokmeň Pána Ježiša. Zoznámili sme sa so za-
ujímavými biblickými postavami, ktoré počas 
tisícročí očakávali Spasiteľa. Tešíme sa, že ste 
nám na fotkách ukázali, ako Jesseho strom vy-
zeral u vás doma.

Biblickú radu o čase sa dozvieš, keď v osemsme-
rovke vyškrtneš tieto slová:
čiapka
hodiny
január
kalendár
kniha
lyže
mesiac
minúta
sekunda
snehuliak
Zvyšných 16 nepreškrtnutých písmen vpíš do 
políčok v citáte.

Adam a Eva, Noe, Abra-
hám, Sára, Izák, Jakub, 
Rút, Ester, Dávid, Šala mún, 
Habakuk, Jonáš, Alžbeta, 
Ján Krstiteľ a ďalší sprie-
vodcovia nášho adventu 
vytvorili v inej domácnos-
ti reťaz vedúcu k betle-
hemskému Dieťaťu.

Lucka a Chiara z Trnavy 
si pripínali obrázky po-
stáv rodokmeňa na taký-
to špeciálny stromček.

Čas nášho života máme naplniť tak, aby nás čo 
najlepšie pripravil na život vo večnosti s nebeským 
Otcom. Nech sa nám v tom novom roku darí .

Ahoj, kamaráti! R Č C A I S E M
Á I R Á U N A J
D A L Y Ž E T S
N P M Ú D H Ú E
E K R O O U N K
L A A D V L I U
A Y I U Ž I M N
K N I H A A Í D
Y V A J T K E A

Správne riešenie si môžeš porovnať v Kol 4, 5.
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