
Rozprávajme deťom z Biblie a odovzdávajme im vieru

Venované všetkým, 
ktorí vychovávajú 
a sú vychovávaní...

Aby Pán pomohol rodičom odovzdávať 
deťom vieru, daroval im sviatok Paschy. 
Paschálna noc, noc veľkého očakáva-
nia, je naozaj tým čarovným okamihom, 
v ktorom deti počúvajú rozprávanie svo-
jich rodičov o dejinách spásy, a tým obja-
vujú, že sú to ich vlastné dejiny. 
Po viac ako 25-tich rokoch pôsobenia 
v Holandsku, spolu s niekoľkými rodina-
mi na misiách novej evanjelizácie, zostá-
vam očarený a bez slov nad týmto jedi-
nečným zázrakom ich (početných) detí, 
ktoré vyrástli v tomto úplne ateistickom 
prostredí, a nielenže si uchovali živú vie-
ru, ale vyrástli tu, založili si svoje vlast-
né rodiny a tiež sa stali evanjelizátormi 
v tejto krajine.
Ako je to možné? Prostredníctvom ka-
techézy ich rodičov a milosťou Svätého 
Ducha. 
Môžem len spolu s vami povedať: „Skús-
te a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.“
Zo srdca sa modlím, aby toto knižné die-
lo manželov Rada a Jarky pomohlo pri-
niesť tie isté plody, ktoré zakúsite aj vy 
vo svojich rodinách.  

o. Michi Costa, kňaz
Naarden, 16. január 2015

Veľmi sa teším, že v knihe „Skúste a pre-
svedčte sa...“, prichádza na Slovensko 
nová pomôcka pre rodičov, kňazov, ka-
techétov či vychovávateľov pre vovádza-
nie detí do živej viery. 

Autori v knihe používajú starobylé mi-
draše k biblickým príbehom a udalos-
tiam, ktoré pomáhali Izraelitom pre-
žiť všetky ťažké obdobia ich histórie 
a odovzdávať vieru svojim deťom. Pre 
dnešných rodičov bude zvolená forma 
trochu netradičná. Jej výhodou však je 
schopnosť zaujať dieťa i dospelého cez 
konkrétne príbehy, ktoré je možné pre-
žiť aj emocionálne, nielen rozumovo. 
Podobenstvá majú schopnosť vyvolať 
množstvo otázok, ktoré sa stanú podne-
tmi na rozhovory medzi rodičmi a deťmi 
o veciach viery. Je krajšie a užitočnejšie 
rozpovedať dieťaťu napríklad nejaký 
midraš o Abrahámovi, na ktorom pocho-
pí, čo je viera, než ho len naučiť poučku: 
„Viera je odpoveďou na Božie zjavenie.“ 

Táto kniha je určená predovšetkým pre 
prípravu detí na prvé sväté prijímanie, 
ale aj pre staršie deti. Môže vhodne do-
pĺňať školskú a farskú katechézu. Urči-
te pomôže aj rodičom, pretože mnohí 
súčasní dospelí sami neboli vovedení do 
živej viery a vzťahu s Bohom. 

Je potrebné hľadať vhodné formy ka-
techézy a jednou z ciest je aj návrat k 
osvedčenej židovskej forme vyučovania. 
Až čas ukáže, ako sa osvedčí v dnešnej 
dobe a v našich podmienkach. 

o. Jozef Zorvan, kňaz

Knihu si môžete objednať aj na 
tel. č.: 0904 738 664,
e-mail: amoskupina@gmail.com
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SKÚSTE A PRESVEDČTE SA, AKÝ DOBRÝ JE PÁN

Rozprávajme deťom z Biblie a odovzdávajme im vieru

Predstavte si, že máte pred sebou veľkú, nádherne vyzdobenú
tortu. Je skutočným majstrovským dielom cukrárskeho umenia.
Pri pohľade na ňu máte len jednu túžbu: konečne z nej ochutnať.
Ak by sme však zostali len pri vysvetľovaní, ako bola torta vy-
robená, aké má zloženie: koľko vajec, koľko múky, cukru a iných
vecí obsahuje, pravdepodobne by nás to príliš dlho nezaujímalo.
Torta je urobená hlavne preto, aby sa ochutnala a zjedla.
Tak je to aj so zapísaným Božím slovom. Biblia je naozaj ako jedna
veľká torta: zbierka viacerých kníh. Potrebujeme ju otvoriť, okúsiť
z nej a vychutnať si Božie slovo vo svojom živote.
Skúste a presvedčte sa!

„Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova,
ktoré vychádza z Božích úst“ (Evanjelium podľa sv. Matúša 4, 4).ktoré vychádza z Božích úst“ (Evanjelium podľa sv. Matúša 4, 4).

Publikácia ponúka impulz hlavne rodičom, katechétom, kňazom,
aby pomocou Biblie mohli rozprávať deťom o Bohu a vysvetľovať
im Božie slovo prostredníctvommidrašov – podobenstiev.
Ako osnovu používa biblické postavy a ich rozprávanie o vlastných
dejinách, o vlastnej viere.
Kniha je vhodná ako pomôcka pri príprave detí na svoju vlastnú
zmluvu s Bohom – sviatosť zmierenia a prvé sväté prijímanie.
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