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Belší ako sneh

Príbeh na pokračovanie

(Podľa materiálov Detskej misie upravila
Miriam Kešjarová)
Obrazky k pribehu nakreslila
Katka Holloman - Lučanová

N

áhle Lucien zdvihol zrak a uvidel malého Daniho, ako si stavia snehuliaka. Vo chvíli, keď
chcel Dani zavolať svoju sestru, aby
sa prišla pozrieť na jeho dielo, Lucien
uštedril snehuliakovi riadny kopanec
ťažkou čižmou. Snehuliak spadol na
nos a Dani začal nariekať. Annetta,
ktorá práve prechádzala zo stodoly
do chalupy, videla, čo sa stalo. Pribehla ako malá tigrica a vlepila Lucienovi poriadne zaucho. Lucien jej
to chcel hneď vrátiť, no práve vyšiel
von otec. Lucien sa neodvážil Annettu udrieť. „Žalobaba! Klamárka! Zbabelec! Uteká do školy vyplakávať,“
zakričal a ušiel preč. „Ty si obyčajný
bitkár!“ volala za ním Annetta. „Prečo sa púšťaš do dievčat a malých
detí? Som rada, že si v škole dostal
výprask.“ Vzala Daniho za ruku a išla
za otcom.
Zastavila sa pri dverách a zahľadela sa na nádherný západ slnka.
Ružová obloha nad horami jej pripomenula Boha. Vedela, že Jemu
sa jej správanie nepáči. Vedela, že
nenávisť v jej srdci je hriech a s ním
by nemohla ísť do neba za svojou
mamou. No aj napriek tomu Annetta
nedokázala prosiť o odpustenie.
Lucien sa ponáhľal domov do kopcov skôr, ako sa zotmie. Rozmýšľal
nad tým, ako to všetko Annette vráti.
Ak ublíži jej milovanému bratovi, Annetta určite oľutuje, že si vymýšľala
pred učiteľom.
Dani pomenoval svoje mačiatko
„Klaus“, pretože prišlo na Štedrý deň.
Z Klausa vyrastala živá, hravá mačička. Mačiatko a Dani boli stále spolu.
Lucien ich jedného jarného dňa našiel vonku na úbočí hory. Dani hľadal kvietky na miestach, kde sa už

roztopil sneh. „Toto
je moja šanca, aby
som sa Annette pomstil,“
pomyslel si Lucien. Uistil
sa, že ho nik nevidí, priblížil
sa k Danimu a vytrhol z jeho
maličkej dlane krásne žlté šafrany a alpské kvietky. Dani začal
Luciena udierať päsťou. „Vráť mi
moje kvety,“ nariekal. „Sú pre Annettu!“ „Annetta je pyšná, namyslená
a hlúpa. Nič iné nepozná, iba svoje
kravy, a ja ju nenávidím! Tieto kvety
nedostane.“
Lucien šmaril kvety na zem a podupal ich. Dani začal plakať. „Poviem
to otcovi!“ kričal. Vtedy si Lucien
všimol Klausa, ako sedí na múriku a vystrašene pozerá do hlbokej
rokliny. Klaus si nerád máčal svoje
pazúriky v snehu. Lucien sa rozbehol, schmatol mačiatko za krk a zlovestne ním mával nad roklinou.
„Musíš mi sľúbiť, že nepovieš svojmu otcovi ani
slovo o kvetoch. Inak
hodím tvoju mačku
dole do vody.“ Dani
sa vrhol na Luciena
a zúrivo ho udieral.
Vystrašené mačiatko v zmätku Luciena poriadne škrablo.
A hoci to Lucien vôbec nemal v úmysle,
mačiatko náhle pustil a to padlo dole do
hlbokej rokliny. Ďalšie udalosti sa už zbehli veľmi rýchlo. Dani sa rozhodol svoje mačiatko zachrániť. Nahol sa ponad
okraj priepasti a zbadal, že mačiatko
sa zachytilo na výstupku prevísajúcej skaly. „Vráť sa! Vráť sa! Spadneš
dolu!“ kričal Lucien. Ale Dani si ho
nevšímal.
Dani sa napokon dostal až k výčnelku skaly, no vo chvíli, keď chcel zodvihnúť mača, noha sa mu pošmykla na
klzkej skale a chlapček sa s výkrikom zrútil dole. Keď Lucien videl, že
Dani spadol, zakryl si oči a nedokázal sa pozrieť dolu. „Dani sa utopil,“
nariekal a stonal. „Zabil som ho. Čo

mám robiť? Čo len budem robiť?“
Rýchlo bež preč, a nik sa nedozvie,
že ty si na vine. Len predstieraj, že sa
nič nezvyčajné nestalo, našepkával
mu hlas v jeho hriešnom srdci.
Lucien sa rozbehol preč, zanechajúc Daniho v rokline. Ale
keď sa priblížil k chalupe, nedokázal vojsť
dnu. Nedokázal

SMS
„Snášejte se
navzájem
a odpouštějte si,
má-li kdo něco
proti druhému.
Jako Pán
odpustil vám,
odpouštějte i vy.“
Koloským 3, 13

pro Tebe
a Tvou
modlitbu
v tomto
měsíci

Šeptem...
(Převzato z časopisu Kroky)

Ahoj holky a kluci,
jestli vás zajímá, kde a jak se můžete v dnešní době setkat s čarodějnictvím, pak si pootevřete dveře
naší třinácté komnaty...

Vyfarbi si Annettu

sa pozrieť mame do očí.
Skrýval vo svojom srdci
strašné tajomstvo a to sa
určite odrážalo aj na jeho
tvári. Veď možno bol vrahom!
Vošiel do stodoly a vyliezol po rebríku. Skryl sa
v sene nad kravínom. Hodil sa na slamenú posteľ
a horko nariekal, akoby
sa jeho vystrašené, skazené srdce zlomilo.
Čo sa stalo s Danim?
Dozviete sa v ďalšom
pokračovaní napínavého
príbehu.

Moderní čarodějnice
Hned na začátku tohto čtení bych vás
chtěla důrazně upozornit na to, že se čarodějnickým tématem nezabýváme proto, abychom ve vás probudili chuť na „zakázané ovoce“. Jen
vám chceme ukázat, že magie a čarodějnictví jsou pro
mnohé lidi běžnou součástí života.

Dnes už nemají koště...
Čarodějnici s dlouhým kloboukem na hlavě dnes můžete vidět jen na karnevalech nebo na „čarodějnických
sletech“ poslední dubnový den. Moderní čarodějnice
se oblékají stejně jako každý jiný člověk a proto je tak
těžké je od normálních lidí rozeznat.

Výnosný obchod
V dřívějších dobách se každý projev čarodějnictví
trestal upalováním na hranicích. Dnes je to naopak. Za
věštění, výklady karet nebo léčitelství si lidé účtují nemalé sumy. Vše, co souvisí s „tajemnem“, je dnes výnosný obchod. Lidé nabízející tyto služby k tomu mají
legální povolení od úřadů.

Převrácené hodnoty

STOKRÁSKA

Mária Rafajová

Skloň sa ku mne v kvapkách rosy,
stokrásočka Boha prosí.
V suchej tráve, v prachu, v blate,
velebím Ťa v bielom šate.
K väčšej sláve Tvojho mena
lístky farbím do červena.
Nedosiahnem na piaď nad zem,
do neba len vo snách vládzem!
Prídi, Pane, v sucho kraja,
prines, prosím, kúsok raja! –
Čuje Boh a – svojou tôňou
bozká kvietok pod jabloňou...

Někteří lidé mají převrácené hodnoty. Proto se dají
snadněji nalákat na „čarodějnickou party“ než třeba na
výlet do přírody (to pak moc bolí nohy). Rozšíření moderního čarodějnictví souvisí s touhou po nevšedních
zážitcích. Takové vyvolávání duchů má přece mnohem
větší „grády“ než se třeba snažit uvařit polívku v kotlíku
– někde uprostřed lesa. Další důvod pro čarodějnictví je
prázdnota lidských duší. Magie a kouzla vám slibují, že
budete milovaní a že se na tomto světě nebudete cítit
méněcenní a opuštění. Ale to je lež!

Čarodějnictví po internetu
Nejjednodušší způsob jak se seznámit s čarováním
a magií, je dnes pochopitelně internet. Stačí napsat do
hledáčku to správné slovo a... Tak pozor! Kdykoliv budete mít podobnou příležitost (bude vás to lákat, nebo
vás přemluví kamarád/ka), nenechte se svést! S jídlem
roste chuť a za chvíli by vás čarování zcela pohltilo.

Vyvolávání duchů
S vyvoláváním duchů se můžete nejčastěji setkat
na školních výletech nebo dětských táborech. Večer
– aby nebyla nuda – se sejde skupina dětí při zapálených svíčkách a snaží se vyvolat ducha třeba
nějakého zemřelého člověka. Nikdy se takových akcií nezúčastňuj i za cenu, že bys měl
zůstat na pokoji úplně sám/a. Není to totiž
neškodná zábava – otevíráš se tak působení démonů ve svém životě.

Kyvadlo
S kyvadlem si hrávají hlavně děvčata.
Zjišťují, jestli je bude někdy někdo mít
rád, v kolika letech se vdají, kolik budou
mít dětí a jestli to budou holky nebo kluci.
Ale!!! Napadlo vás někdy, že i kdyby se
předpověď naplnila, že prstýnek na nitce
nemůže vidět do budoucnosti? Že za každou
odpovědí musí být bytost, která přemýšlí? A znovu to není nikdo jiný než ďábel nebo některý z jeho
pomocníků.

Co říká Bible?
Čarodějnictví patří mezi skutky
svévole. Nikdo, kdo se čarováním
zabývá, se nemůže dostat do nebeského království. Jestli jsi někdy něco
podobného vyzkoušel/a, řekni o tom
Bohu a popros jej za odpuštění. Můžeš si být jistý, že úpřimně vyznaný
hřích ti bude odpuštěn. Ale potom
se už k těmto věcem nikdy nevracej.
Otoč se k nim zády a utíkej!

Otázky a odpovede
(Prevzaté z Knihy zázrakov 3)

K

niha zázrakov je pomôcka na
každodenné stíšenia pre dievčatá a chlapcov vo veku od 7
do 12 rokov. Vydáva ju Detská misia
na Slovensku (www.detskamisia.sk).

Mám duchovný dar?

Keď kupuješ nejaký darček, snažíš sa myslieť
na človeka, ktorého chceš obdarovať.
Čím lepšie ho poznáš, tým vhodnejší darček mu
môžeš kúpiť. Pán Boh ťa pozná najlepšie. On ťa
stvoril. Má pre teba svoj plán, ako by si Mu mal
slúžiť a ako môžeš budovať Kristovo telo. Aby ti
pomohol tento plán splniť, Svätý Duch ti dal aspoň
jeden dar. Vieš, aký je to duchovný dar?

Existujú rôzne duchovné dary.
Pros Pána Boha, aby ti ukázal, aký dar (alebo
dary) dal práve tebe. Sleduj, v akej službe sa ti darí
a čo najradšej robíš. Toto ti pomôže nájsť oblasť,
v ktorej ti Pán Boh dal duchovné dary. Aj iní ľudia
ťa môžu upozorniť na to, kde si ťa Boh výnimočne
používa.
Rád pomáhaš druhým?
Ak áno, možno máš dar služby. Dokážeš iných
ľudí potešiť tak, že im to dodá sily? Potom môžeš
mať dar milosrdenstva. Niekto má dar vyučovania,
iný dar vedenia.
Božie deti dostávajú duchovné dary na to, aby
nimi slúžili pri budovaní Kristovho tela.
Pán Boh ťa požehná a dá ti radosť z toho, keď
budeš svoj dar používať.

Ak si už Božie dieťa, skús popremýšľať, aké dary ti Pán Boh dal.

NAŠA BESIEDKA

V BERNOLÁKOVE

Ahojte,
sme chlapci a dievčatá z baptistického zboru v Bernolákove. Každú nedeľu sa stretávame v nedeľnej besiedke nášho zboru v troch
triedach. Je nás spolu 27 a máme od 2 do 12
rokov.

Do besiedky chodíme radi preto,
- že si na nej rozprávame zaujímavé príbehy.
- aby sme uverili v Pána Ježiša.
- lebo sa tam učíme o tom, ktoré veci má Pán
Boh rád.
- aby sme sa učili o Pánovi Ježišovi a vedeli
o Ňom viac.
- lebo tu máme skvelú dochádzku.
- aby sme sa viac modlili.
- lebo sa tam učíme pekné verše z Biblie.
- lebo tam dostávame cukríky.
- lebo sa tam hráme.

Na začiatku besiedky spolu vždy spievame
a potom sa rozdelíme do skupín. Tu sa učíme
A viete, že v besiedke by sme radi aj niečo
o Pánu Bohu. Tiež sa spolu modlíme, spieva- zmenili?
me, hráme sa a tvoríme. Pravidelne robíme
Chceli by sme sa viac hrať.
zbierku na našu misionárku.
Chceli by sme mať takú dotykovú tabuľu,
V krátkom interview vám chceme povedať
na ktorej by sme si „vyťukali“ obrázky
viac o tom, prečo do besiedky radi chodíme
k téme. Radi by sme si viac vyrábali
a čo by sme na nej predsa len radi zmenili.
a kreslili.
Našu besiedku
máme naozaj radi
a vždy sa do nej
tešíme.
Ďakujeme,
tety učiteľky!

Onedlho si budeme pripomínať dôležitú udalosť. Vieš,
aký sviatok oslávime v apríli/dubnu?

