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Príbeh o jablku
Podľa materiálov Detskej misie upravila Miriam Kešjarová
eti, máte radi jablká? Sladké jablká vám určite chutia.
Kde sa však vzalo toto chutné ovocie? Stvoril ho Pán Boh. On
stvoril aj hory, rieky, hviezdy, zvieratá. Nielen však to.
Pán Boh stvoril aj teba i mňa,
každého človeka. Pán Boh je veľmi múdry a mocný.
Všetko, čo stvoril pred tisíckami
rokov, bolo dobré, krásne a dokonalé. Dnes je to však už inak. Keď
sa pozrieš okolo seba, vidíš aj zlé
a smutné veci.
Je to preto, lebo v tomto svete
pôsobí Boží nepriateľ – Satan. On
spôsobuje zlo a raduje sa, keď
robíš zlé veci, ktoré sa Pánu Bohu
nepáčia.
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Sú všetky jablká dobré?
Niektoré zvonku vyzerajú príťažlivo, ale ich vnútro je škaredé. Niečo
s nimi nie je v poriadku. Čo spôsobilo, že niektoré jablká sú choré? Jablká napadol škodca. Týmto
škodcom je červík, ktorého voláme
obaľovač jablčný. Prevŕta jablko a
usadí sa v ňom. V jeho vnútri si urobí chodbičky. Zakrátko jablko začne
hniť.
Ty a ja sme podobní tomuto jablku. Každý z nás robí veci, ktoré sa
Pánu Bohu nepáčia. Pán Boh tieto
zlé veci nazýva hriechom.
Niektorí ľudia si myslia, že nikdy
neurobili nič zlé. Biblia však hovorí:
„Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy
Božej.“ (Rímskym 3, 23) A tak sa každý z nás narodil ako hriešnik.

Horšie však bolo, že Filip spyšnel.
Možno si v niečom lepší ako ostatní,
možno si šikovnejší, múdrejší... To
je fajn! Zlé je však to, ak si na seba
pyšný.
Pýchu Pán Boh nenávidí.
ZÁVISŤ – Tvoja kamarátka dostala k narodeninám krásny nový horský bicykel. Aj ty chceš taký. Tajne a zhnije. Pán Boh nám vo svojom
Slove hovorí, že s hriechom v srdci
svojej kamarátke závidíš...
nás rovnako nečaká nič dobré. Biblia
hovorí: „Lebo odmena za hriech
HNEV – Juro hral na telocviku
je
smrť...“
(Rímskym 6, 23) Za náš
futbal a jeden z jeho spolužiakov
hriech si teda zaslúžime
ho nechtiac kopol do nohy.
smrť, to znamená
Juraj spadol. Celý očervečné odlúčenie
venel od hnevu a začal
od Pána Boha.
kamarátovi škaredo
nadávať. Možno sa
aj tebe stalo, že si
sa na niekoho nespravodlivo nahnepro Tebe
val. Takýto hnev je
a Tvou
Keď budete
hriech.
modlitbu
volať ku mne,
v tomto
keď prídete
SEBECTVO –
měsíci
Ako reaguješ, keď ťa
a budete
niekto poprosí, aby si
sa modliť ku mne,
mu požičal svoju obľúvypočujem vás.
benú vec? Vieš sa s druhými podeliť o to, čo máš? Alebo
Jeremiáš 29, 12
si sebecký a necháš si všetko len
pre seba?
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NENÁVISŤ – Janke ublížila jej spolužiačka. Keď prišla domov, povedala
mame: „Toto jej nikdy neodpustím!
Ja ju tak nenávidím!“ Je aj v tvojom
srdci nenávisť alebo neláska voči
druhým ľuďom? Nestáva sa ti, že si
Aké hriechy sú možno aj v tvo- potichu povieš: „Tohto chalana nejom srdci?
znášam!“?

PÝCHA – Filip bol veľmi dobrý
v behu. Na atletických pretekoch
vyhral prvé miesto. Skvelý výkon!

Čo sa stane s červivým jablkom?
Nečaká ho nič dobré. Odpadne

Červivé jablko sa už nikdy nemôže stať dobrým, zdravým jablkom.
Nedokáže si ani samo pomôcť a
vyhnať červíkov preč.
Tak ani ty a ja sa nemôžeme sami
zbaviť hriechu. Dokáže to len ten
najlepší hospodár – náš Stvoriteľ,
Pán Boh. Jemu záleží na každom
jednom z nás.
Preto poslal na Zem svojho jediného Syna – Pána Ježiša. Pán Ježiš
bol taký istý, ako sme my ľudia. Len
v jednej dôležitej veci sa od nás líšil.
Pán Ježiš nikdy nezhrešil! Žil dokonalým životom, pomáhal mnohým
ľuďom, mnohých uzdravil z nevyliečiteľných chorôb. Veľa hovoril ľuďom
o svojom nebeskom Otcovi. Hlavný
dôvod, prečo však prišiel Pán Ježiš
na túto Zem, bol ten, aby zomrel na
kríži za hriechy celého sveta.
Na kríži zobral Pán Ježiš na seba
trest, ktorý sme si zaslúžili za naše
hriechy ty i ja. Urobil to z lásky k tebe a ku mne. Pán Ježiš však nezostal mŕtvy. Na tretí deň vstal z hrobu
a dnes žije so svojím nebeským Otcom v Nebi.
Pán Ježiš urobil všetko pre to, aby
si raz mohol byť v Nebi spolu s Ním.
Jedine On má moc zahladiť pred Pánom Bohom každý tvoj hriech.

NAUČ SA NASPAMÄŤ VERŠ Z BIBLIE!
„Preto robte pokánie a obráťte sa, aby vám boli zahladené
hriechy...“
Skutky 3, 19
utuješ úprimne svoje hriechy? Veríš, že Pán Ježiš zobral na
seba trest za tvoje hriechy? Chceš sa odvrátiť od zlých veci,
ktoré robíš a žiť nový život? Ak si to ešte nikdy neurobil, príď
k Pánovi Ježišovi v modlitbe už dnes. Aj teraz sa môžeš potichu
vo svojom srdci modliť napríklad takto: „Pane Ježišu, ďakujem
Ti, že si za mňa zomrel. Je mi ľúto všetkého zlého, čo som urobil.
Prosím, odpusť mi moje hriechy a daj mi silu robiť dobré veci.
Amen.“
Ak úprimne ľutuješ svoje hriechy, ver, že Pán Boh zahladí každý tvoj hriech.
Skúsme ešte porozmýšľať nad tým, na čo všetko je užitočné
dobré jablko? (Na jedenie – obsahuje vitamíny; na kompót, šťavu...) Tak aj ty, ak už Pán Boh zahladil tvoje hriechy, môžeš byť
užitočný pre tých, ktorí žijú okolo teba. Môžeš pomáhať mame,
ockovi, byť dobrým kamarátom, potešiť toho, kto je smutný.
Tak budú mať z teba radosť iní ľudia i Pán Ježiš. Sám od seba
však nedokážeš byť pre Pána Boha užitočný.
Keď však poprosíš Pána Ježiša, aby ti dal k tomu silu, On to
rád urobí.
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KVÍZ
Ak si si pozorne prečítal
Príbeh o jablku, ľahko odpovieš
na otázky z nášho kvízu.

1. Kto stvoril svet okolo nás?
________________________________
2. Aký bol svet, keď ho Pán Boh
stvoril?
________________________________
________________________________
3. Čo je to hriech? Uveď príklad
hriechu.
________________________________
4. Ako sa môže jablko brániť voči
červíkom?
________________________________
________________________________
5. Kto jediný môže pomôcť
človeku zbaviť sa hriechu?
________________________________

6. Prečo nám môže Pán Ježiš
odpustiť hriechy?
________________________________
7. Kde je dnes Pán Ježiš?
________________________________
8. Ako môžu byť tvoje hriechy
odpustené?
________________________________
________________________________
9. Povedz si nahlas verš
Skutky 3, 19.
________________________________
________________________________
10. Ak sú už tvoje hriechy
zahladené, ako môžeš byť
užitočný pre Pána Boha?
________________________________
________________________________

VYHODNOTENIE
KVÍZU
Správne odpovede na kvízové
otázky nám pošli do 15. 12. 2012
na adresu:
rozsievac@baptist.sk.
Nezabudni pripísať aj svoju
adresu, aby sme vedeli,
kam Ti máme poslať odmenu.
Teším sa na Vaše odpovede!!!
Mirka

VYMAĽUJ SI JABĹČKA
A STROMY PODĽA ČÍSIEL!

ZATOULANÁ SLOVA
(Převzato z časopisu Kroky)
Jedno slovo se vždy zatoulalo a do
skupiny nepatří. Poznáš které?
Skořice, pepř, hřebíček, koriandr,
knoflík, muškátový oříšek
Stromeček, kapr, velikonoční zajíček,
betlémská hvězda, dárky
Jonáš, Amos, Abdiáš, Pavel, Ozeáš,
Joel, Abakuk
Klarinet, flétna, harmonika, kytara,
trubka, píšťalka

Nájdi
správnu cestu!
... jabĺčka do košíka...
a cez bludisko v jabĺčku
k cieľu!

Sýkořička
Marie Kopřivová

Bílé chmýří poletuje kolem domků – věží.
Strachuje se sýkořička, že k nim zima běží.
Strachuje se sýkořička – smutně krajem letí,
o pomoc pro zimní dobu prosí lidi – děti.
Nic se neboj, sýkořičko, nic se neboj hladu!
Krmítko ti rádi dáme doma na zahradu.
Krmítko ti rádi dáme, na něm plno zobu,
abys malá sýkořičko, přečkala zlou dobu.

