Ptačí pošta
Dopis č. 3

Milé děti, další dopis je tu!
Gratuluji všem, kteří správně odhalili dvě nejdůležitější přikázání – přikázání lásky, jak se jim
také říká. Lásky k Bohu a lidem kolem nás. A milovat někoho, to chce často dost odvahy,
zvlášť když se nám nechce.
Dnes vám musím povědět o lelkovi. Ale nechci, abyste zkoušeli
být jako on, spíš naopak. Teda pokud si zrovna nebudete hrát
s kamarády na schovku. No schválně. Zkuste najít lelka na
obrázku. Nejde to, že? Kdybych vám neřekl, že tam je, mysleli
byste si, že je to stará větev. V tomto je lelek machr, to se musí
nechat. Umí vypadat úplně, jako že tady není. Někdy se to hodí,
třeba když se hraje na schovku, ale jindy je to zbabělácký.
Bohužel se často chovám taky jako lelek. Máma třeba řekne:
„Plav pro ryby!“ A já nic, předstírám, že tady nejsem. Jindy říká
táta: „Kdo mi rozsypal ty hřebíčky, jak mám teď opravit iglú?“ A
já zase nic, dělám, že jsem zapomenutý kus ledové kry… Jenže
potom mě napadá, co by asi udělal Pán Ježíš na mým místě?
No v první řadě by se pořádně voblíknul a vzal si lepší boty,
protože v těch sandálích a košili by u nás umrznul! A pak by asi
řekl: „Mami, já ty ryby nalovím. Peťa s Kubou a Honzou mi
s tím určitě pomůžou.“ A tátovi by řek: „Promiň, tati, zkoušel
jsem si zatloukat hřebíky a vony mně uplavaly.“ Tak takhle já si
to přestavuji. Asi by klidně vydržel i pár na zadek, když by si to
zasloužil. O tom jsem přesvědčenej. Protože Pán Ježíš tehdy
vydržel to bičování a jiný, i když byl úplně nevinnej. Jenom
kvůli nám. A když pro něho přišli vojáci do getsemanské
zahrady, nedělal, že tam není, jako lelek. On se jich ještě zeptal: „Koho hledáte? Jestli mně,
odveďte si mně, ale mý kamarády nechte jít domů.“ Hustý, co?
Tak holky a kluci nechám to na vás. Komu se chcete podobat spíš - lelkovi nebo Ježíšovi. Já
už jsem si vybral. A budu rád, když mi přes pana faráře (+420 604 538 482) pošlete krátkou
zprávu, jak jste se nebáli být vidět. A nebo ještě líp, ve středu můžete přijít za panem farářem
do zpovědnice přiznat se ke svým průšvihům. Abyste se za ně už nemuseli stydět a schovávat
se jako ten lelek ☺
Loučí se váš tučňák Tuček
P.S. Posílám vám fotku, jak s klukama
zkoušíme vypadat jako Pán Ježíš.
Zdarrrec!
P.P.S: A věděli byste, co znamená chytat
lelky?

