Mama ako hrdinka viery
Veršík: „Jej hodnota vysoko je nad korále .“ Prísl 31, 10b

Pozri sa do Biblie, čo hovorí Biblia práve pre Teba:

Kol 3,20 .....................................................................................................................

Biblický text: 2.Mojžišova 1, 1-2,10 Jochebet -mama hrdinka
Musel si sa niekedy vzdať niečoho, čo bolo pre Teba vzácne?

Prísl 1,8-9 ...................................................................................................................

....................................................................................................................................

Dnešný deň je o mamke, ale nezabúdaj na ocka, lebo bez neho by nebola takou
mamkou akou je. Ocko jej pomáha a podporuje ju.

Dnešný príbeh sa odohráva v Egypte, kde Židia žili od čias Jozefa, ktorý ich zachránil
od hladu. No po mnohých rokoch si už ani ďalší faraón nespomínal na nič dobré so
Židmi, no naopak, začal sa báť vzbury a rozhodol sa zabiť každého novonarodeného
chlapčeka. Práve v tej dobe žila v Egypte žena Jochebet, ktorá už mala dve detiMiriam a Árona, sa bála o ďalšieho svojho synčeka – Mojžiša, keďže mu hrozila smrť.
Rozhodla sa vzdať sa synčeka, aby ho zachránila. Bývala pri rieke Níl, ktorá je veľmi
široká, dlhá a hlboká, no aj veľmi nebezpečnásilné vodné prúdy aj krokodíly. Do košíka vložila
svojho synčeka a aj keď to bolo veľmi ťažké,
pustila ho po rieke, no nevedela, čo sa s ním
stane. Jochebet však nemala inú možnosť. Život
svojho syna vložila do Božích rúk. Za jej vieru ju
Boh odmenil, vrátil jej syna. Nielenže sa mu nič
na rieke nestalo, ale dokonca sa mu dostalo
kráľovského života.
Pri rieke bola práve
kráľovská princezná, ktorá dieťa vytiahla z vody
a rozhodla sa vychovať tohto chlapčeka.
Spočiatku žil v bezpečí najprv u svojej vlastnej mamy a neskôr aj na faraónovom
dvore. Akou hrdinkou viery bola Jochebet! Pustila z rúk to najcennejšie, čo mala
a verila, že Boh sa o jej dieťa postará!
Naši rodičia nás dnes síce nepúšťajú po Níle v košíku, ale naša mamka je tiež hrdinka,
pretože dennodenne vykonáva prácu, bez ktorej by naše rodiny ani nemohli
fungovať. Skús napísať aspoň to najdôležitejšie pre Teba:
......................................................................................................................................
A teraz si predstavte, ako by to vyzeralo, keby to nerobili. Nemali by ste kde bývať,
nemal by vás kto objať, pri chorobe, by sa nemal o vás kto postarať, na stole by ste
nenašli teplé jedlo, nemali by ste si čo obliecť, nemal by vám kto pomôcť s domácimi
úlohami. Ako by ste sa cítili?
..........................................................................................

Napíš modlitbu - Poďakovanie za svoju mamku
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Pane Bože, prosím odpusť mi, že mamku často neposlúcham a prosím daj mi silu
poslúchať rodičov a vážiť si ich, aj keď sa mi to niekedy nepáči. Prosím požehnaj
maminu , aby mala silu robiť hrdinské skutky aj naďalej. AMEN

Vyrob maminke kvetinku
potrebuješ: farebný papier, čiernu fixku, nožnice,
lepidlo
postup: pozri video
http://krokotak.com/2019/03/paper-flowers-5/
na papier dopíš venovanie pre svoju mamku

Ktoré tváre patria k sebe??? Vyfarbi ich.

Napíš odkaz svojej mame .......... , alebo dopíš HRDINKA MOJA MILOVANÁ

