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Belší ako sneh
Príbeh na pokračovanie

Lebo neposlal
Boh Syna na svet,
aby odsúdil svet,
ale aby ho spasil.

 
Ján 3, 17

Stará mama sedela pri ohni a tr-
hala zelené listy z púpavy na 
rodinnú večeru. Skoro na jar sa 

dalo z týchto nežných lístkov pripra-
viť chutné jedlo. Stará mama sa cítila 
horšie než obyčajne, aj keď sa snaži-
la, aby si to nikto nevšimol. Stále bola 
unavená. „Na chvíľu si zavriem oči, 
nech si oddýchnu,“ povedala si. Po 
chvíli zaspala a biela hlava jej klesla 
na hruď. O dve hodiny vošla do izby 
Annetta a starú mamu zobudila. „Kde 
je Dani, stará mama?“ spýtala sa. 

„V dome som ho nikde nevidela.“ 
„Šiel do hôr zbierať kvety, Annetta,“ 
odpovedala stará mama. Keď však 
zbadala, koľko je hodín, úzkostlivo 
dodala: „Choď ho rýchlo hľadať, An-
netta. Už je preč príliš dlho. Ako som 
mohla takto zaspať? Zavolaj otca zo 
stodoly a obaja sa poponáhľajte.“

Annetta a jej otec sa spoločne vy-
brali prehľadať miesta, kam by mo-
hol Dani ísť. Mlčky kráčali vedľa seba. 
Otec sa bál vysloviť svoje myšlienky 
nahlas. Tu v švajčiarskych Alpách jar 
prináša so sebou rôzne nebezpe-
čenstvá - prívaly topiaceho sa snehu, 
lavíny, klzké skaly, a Dani bol ešte 
len malý chlapček. 

Stará mama, ktorá zostala v cha-
lupe sama, sklonila hlavu a modlila 
sa. Ako sa modlila, zazdalo sa jej, že 
vidí Daniho bežať po lesnej cestičke 
s rukami plnými kvetov.  Popri ňom 
kráčal anjel. „V nebi  anjeli neustále 
hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je 
v nebesiach,“ zašepkala stará mama. 
„Pán Ježiš to povedal.“ A vnímajúc 
úžasný pokoj, začala pripravovať ve-
čeru. 

„Oci,“ prehovorila zrazu Annetta, 
keď už dlhšie márne vyvolávali Dani-
ho meno. „Mám pocit, že s tým má 
niečo spoločné ten odporný Lucien. 
Idem k nim a zistím to.“ Annetta sa 

zvrtla a rozbehla 
sa smerom k Lucie-

novej chalupe. „Teta! 
Teta!“ volala Annetta, 

keď zbadala, že dvere sú 
pootvorené. „Teta, Lucien, 

ste tu? Nevideli ste Daniho?“ 
„Daniho som nevidela, a ani Lu-

cien tu nie je,  asi šiel rovno do 
maštale po mlieko.“ Annetta sa roz-
behla k maštali. 

Lucienova matka kráčala poma-
ly za ňou. „Počúvajte,“ prehovorila 
zrazu Annetta, „aj vy počujete to na-
riekanie, teta? Tam hore.“ „Áno, po-
čujem.“

Annetta vyliezla po rebríku rýchlo 
ako divá mačka. „Kde je?“ sipela An-
netta trasúc Lucienom. „Kde je Dani? 
Čo si mu vyviedol?“ Lucien sa zahra-
bal hlbšie pod slamu. „Ja neviem... 
kde... je!“ kričal. „Nebola to moja chy-
ba!“ „Čo nebola tvoja chyba?“ za-
kričala Annetta a znova ním 
zatriasla. 

„Ty vieš, kde je. Kla-
meš. Teta, povedzte 
mu, nech povie prav-
du.“ 

Lucienova matka 
odsunula Annettu 
nabok a vytiahla Lu-
ciena zo slamy. Po-
stavila ho rovno tvá-
rou k sebe. „Lucien,“ 
prikázala mu dôrazne, 
„povedz, kde je Dani.“ 
„Je mŕtvy,“ zakvílil Lucien a 
schoval si tvár do slamy.  An-
netta sa chvíľu ani nepohla. Jej tvár 
zbledla. Potom povedala chrapľa-
vým hlasom: „Teta, musí ísť s nami 
a ukázať nám, kde sa to stalo.“ 

Lucienova matka vytiahla syna zo 
slamy. „Buď nám to ukážeš ty, alebo 
ťa k tomu prinúti polícia,“ poveda-
la roztraseným hlasom. Vystrašený 
Lucien zliezol po rebríku a utekal 
k lesnej cestičke. Annetta sa náhli-
la za ním. Keď prišli na miesto, kde 
malý Dani ešte nedávno veselo zbie-
ral kvietky, Lucien ukázal prstom na 
roklinu.  

„Je tam dole, utopil sa v prúde.“ Lu-

cien sa hodil do trávy. Keď Annettin 
otec dorazil na miesto, všimol si nie-
čo, čomu ostatní doposiaľ nevenova-
li pozornosť – malé, roztrasené, biele 
mačiatko učupené na výčnelku, pria-

(Podľa materiálov Detskej misie spracovala 
Miriam Kešjarová, 
obrázky kreslí Katka Holloman-Lučanová)



mo na vrchu prevísajúceho balvana. 
Otec vzal pevný povraz a snažil sa 

opatrne zliezť dolu okolo balvana. Pri-
dŕžal sa rukami aj kolenami a poma-
ly sa posúval dolu, až kým nezmizol 
v rokline. To, čo uvidel, ho prekvapilo 
i potešilo zároveň. Radostne vykríkol. 
Ostatní ho počuli a snažili sa pozrieť 
dolu. Dani nespadol do prúdu. Spa-
dol na balvan, ktorý vyčnieval z úbo-
čia. Tam ležal s prekríženými noha-
mi, ustráchaný a uplakaný, pretože 
sa nemohol pohnúť. Keď sa schúlil 
do otcovho náručia, zašepkal: „Oci, 
kde je Klaus?“ „Rovno nad tebou,“ 
odpovedal mu otec. „Zoberieme ho, 
keď pôjdeme smerom hore.“ Malý 
sprievod sa vliekol späť domov. Dani 
v otcovom náručí a Klaus vo veľkom 
vrecku v otcovom kabáte. Všetci ig-
norovali Luciena. Cítil sa opovrhnutý 
a osamelý. Domov šiel sám, až keď 
sa zotmelo. Ľahol si rovno do poste-
le. Opustený, biedny chlapec.

Keď sprievod dorazil domov, Da-
nimu obviazali nohu a položili ho do 
postele, ktorú mu stará mama vo-
pred zohriala. Annetta hneď začala 
plánovať, ako sa Lucienovi pomstí. 
Nevenovala veľa pozornosti biblic-
kému príbehu o stratenej ovci, ktorý 
čítal otec. Ani nevnímala, čo vravela 
stará mama o Pánovi Ježišovi ako 
o Pastierovi, ktorý krvácal a umieral, 
aby tí, čo Ho prijmú, mohli byť spase-
ní od hriechu. Horlivo spriadala svoj 
plán pomsty.

Ako sa bude ďalej odvíjať príbeh 
Annetty a Luciena, dozviete sa už v 
májovom/květnovom Zrnku.

VELIKONOČNÍ 
KŘÍŽOVKA
Požehnanou Velkou noc 
vám přeje Katka Holloman (Lučanová)!

Pán Ježíš zemřel za naše hříchy, 
protože nás
................................................................. 

  (v tajence)



Dopravní značení 
aneb jak se v životě nestratit 
(Převzato z časopisu Kroky)

Dej přednost v jízdě 
Tuhle značku jistě znáš,
každý den ji potkáváš.
Uplatňuj ji do života,
vyhne se ti každá slota.

Často máme větší vlohy
podkopávat jiným nohy.
Lepší je však přednost dát,
přibude ti kamarád.

Jednosměrný provoz
Jedním směrem jeď po cestě
ve vesnici nebo v městě,
vždy ve směru bílé šipky,
ať nemusíš do sanitky!

V životě se rozhoduj
jít jedním směrem stůj co stůj.
Víš, kdo tě volá: „Vrať se zpět?“
To není Bůh – to je svět!
A vracet se zpět jednosměrkou
způsobí ti škodu velkou.

Slepá ulice

Každého láká velice
tajemství slepé ulice.
Na jejím konci však nebe není,
jen bolest, pláč a utrpení.

Jdeš-li po ulici slepé,
maříš plány velkolepé,
ty, které vymyslel Bůh,
aby se v tobě zrodil Duch!
Duch lásky, pokoje, radosti
dá život v Boží milosti!

Otázky a odpovede
(Prevzaté z Knihy zázrakov 3)

Kniha 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).

Čo je ovocie Svätého Ducha?
Videl/a si už niekedy rásť hrušky na jabloni? Určite nie! 

Jablone dávajú jablká a hrušky rodia hrušky. 
Keď sa staneš Božím dieťaťom, Pán Boh chce, aby si 

aj ty prinášal ovocie. Nie však hrušky alebo jablká. 
Mal by si prinášať duchovné ovocie. 
Toto ovocie sa prejavuje v tvojich skutkoch a slovách. 

Ukazuje na to, kým si vo vnútri, aký je tvoj charakter. Du-
chovné ovocie je výsledkom toho, aký v skutočnosti si.

Biblia vymenúva ovocie, ktoré by si mal prinášať.

„Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, 
zhovievavosť, láskavosť, dobrotivosť, ver-
nosť, miernosť, sebaovládanie.“ 

Galatským 5, 22 – 23 

Toto ovocie prinášaš vo svojom živote vtedy, keď po-
slúchaš Svätého Ducha a dovolíš Mu, aby ti vládol. 

Čo sa deje vtedy, keď si sám sebe pánom? Vtedy pri-
nášaš zlé ovocie, ako sú žiarlivosť, hnev alebo sebectvo. 
Keď však poslúchaš Svätého Ducha a dovolíš Mu, aby ti 
vládol, prinášaš dobré ovocie. 

Čím viac poslúchaš Svätého Ducha, tým viac ovo-
cia prinášaš. Aké je ovocie tvojho života? Je to dobré 
alebo zlé ovocie?

Nauč sa naspamäť biblické verše z Galatským 5, 22 
– 23.

Vymenuj ovocie Ducha, ktoré chce Boží Duch pri-
nášať v tvojom živote.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Omaľovánka 
– ovocie 

http://www.detskamisia.sk/


Dcéra: Mami, prečo išiel Pán Je-
žiš dobrovoľne na kríž? Prečo tam 
zomrel, aj keď nikdy neurobil nič 
zlé?

Mama: Pán Ježiš, Boží Syn, išiel 
na kríž preto, lebo ľudí veľmi miloval 
a stále ich miluje. Vedel, že jedine 
Jeho smrť môže hriešnych ľudí za-
chrániť pred trestom.

Dcéra: Pred akým trestom?
Mama: Pred trestom za naše hrie-

chy, pred trestom za všetko zlé, čo 
robíme. Vieš, dcérka, ľudia, dospelí 
i deti, sú od čias Adama a Evy hrieš-
nikmi. Robia zlé veci, hovoria zlé slo-
vá, v ich hlavách sa rodia zlé myš-
lienky. To všetko je hriech. A hriech 
nemôže vstúpiť do neba, nemôže 
sa dostať do Božej blízkosti. Hriech 
musí byť potrestaný a v Biblii je na-
písané, že trestom za hriech je smrť.

Dcéra: To znamená, že keby Pán 
Ježiš nezomrel namiesto nás na krí-
ži, museli by sme zomrieť my?

Mama: Áno. A nikdy by sme sa 
nemohli dostať k Pánu Bohu do 
neba, do kráľovstva večnej lásky 
a dobra.

Dcéra: Čo sa stalo, keď Pán Ježiš 
zomrel?

Mama: Pán Ježiš nás zachránil 
a zvíťazil nad smrťou. Nezostal v hro-
be, vstal z mŕtvych a teraz je v nebi. 
Pripravuje tam miesta pre tých, ktorí 
sa rozhodnú prísť za Ním. Otvorené 

dvere do neba máme všetci. Máš 
ich otvorené aj ty, kamarát, ktorý 
čítaš tieto riadky. Musíš sa však roz-
hodnúť, či do nich vstúpiš. 

Milý kamarát, ak si sa ešte neroz-
hodol vojsť do dverí, ktoré ťa prive-
dú do neba, môžeš to urobiť práve 
teraz, v tejto chvíli. Ak veríš, že Pán 
Ježiš zomrel na kríži aj kvôli tebe, 
a že On je skutočne znovu živý, Pán 
Boh ti odpustí hriechy, aby si raz 
mohol aj ty ísť do neba. Môžeš sa pomodliť:

„Drahý Pane Bože, viem, že ro-
bím zlé veci. No chcem sa zme-
niť. Verím, že Pán Ježiš, tvoj Syn, 
zomrel na kríži a zobral na seba 
trest za moje hriechy. Verím, že 
Pán Ježiš je živý. Prosím, drahý 
Bože, odpusti mi moje hriechy 
a pomôž mi nerobiť zlé veci. Ďa-
kujem, že Pán Ježiš zachránil aj 
mňa! AMEN!!!“

Milý kamarát, kamarátka, v Biblii, 
v Božom slove je napísané: „Lebo 
tak Boh miloval svet, že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby kaž-
dý, kto verí v Neho, nezahynul, ale 
mal život večný.“  Ján 3, 16

Prajem ti, aby si medzi tými, kto-
rí sa raz stretnú v nebi s Pánom 
Ježišom, bol/a aj TY. 

Kterou cestu si vybereš? 

Rozhovor mamy a dcéry


