Boh chce rozvinúť v každom človeku na zemi dôveru. No nie iba dôveru v hocičo a v
hocikoho, ale dôveru v Boha samého. Petrov a príklad je dnes pre nás výzvou!

Cvičenie dôvery
Veršík:
„Na Neho zložte svoje starosti, pretože On sa o Vás stará.“
1 Peter 5, 7
Biblický text Petrovo zázračné vyslobodenie - Sk 12, 1-17
Dnes sa v príbehu učeník Peter dostal do vezenia, pretože učil veľa ľudí o Bohu,
modlil sa za nich a uzdravoval ich Božou mocou. Židovským vodcom sa to nepáčilo
a aj kráľ Herodes bol proti veriacim. Vojakom rozkázal Petra zatknúť a plánoval ho
dať zabiť, podobne ako predtým Jakuba. Vo väzení bol Peter pripútaný okovami
a strážený dvoma skupinami vojakov, aby neutiekol. Peter sa vôbec nebál, dôveroval
Bohu, preto v noci zaspal. Medzitým sa veriaci v Marekovom dome nahlas modlili,
aby Boh Petra zachránil. On jediný to mohol urobiť. Petrovi priatelia odovzdali Bohu
všetky svoje starosti. Zrazu sa vo väzení zjavil anjel, celú miestnosť ožiarilo silné
svetlo. Petra to zobudilo a spadli mu putá, no strážcovia sa nezobudili. Anjel
previedol Petra pomedzi ďalších vojakov a vyviedol ho z väzenia von. Peter myslel,
že sa mu sníva -bol voľný. Išiel za svojimi priateľmi, ktorí tomu nechceli veriť, ako sa
Boh o Petra postaral. Boh vypočul ich modlitby a Peter bol slobodný. Ráno vojaci
Petra všade hľadali, no nikde ho nenašli.

Modlitba
Milý Pane Bože, ty vždy vieš, čoho sa obávam. Prosím, postaraj sa o moje starosti, aj
keď sa zdajú malé oproti iným starostiam vo svete. Prosím daj mi pamätať na to, že
Ti mám dôverovať a modliť sa za moje problémy ale aj za problémy rodiny
a priateľov. Dôverujem Ti vo všetkom, čo máš pre mňa pripravené.
.......................................................................................................................

Vysvetlenia k veršíku:
Zložte – Čo to vlastne znamená? Je to iba iné slovo pre „hoďte“.
Všetky svoje starosti – starosti je iné slovo pre úzkosti, trápenia. Čoho sa boja tvoji
priatelia? Čoho ty? Môžeme hodiť všetky tieto starosti niekam. Kam?
Na Neho – Boh je mocný- vidí všetko, vie všetko. Môžeme Bohu hodiť všetky
naše starosti. Ako? V modlitbe, tým, že Bohu všetko povieme. Prečo chce mať všetky
tvoje starosti Pretože On sa o Vás stará – On nás veľmi miluje. On vie, že nám môže
pomôcť. On vie, čo je pre nás najlepšie. Môžeme Mu dôverovať 
Komu dôveruješ Ty? Komu zveríš svoje tajomstvá a starosti?
.............................................................................................................................
Priraď obrázky k biblickým veršom :

Skutky 12,12

Skutky 12,6

Skutky 12,7

..................................................................................................................... Amen.
Ako veriaci ukázali svoju skutočnú dôveru v Boha?
.............................................................................................................................
Prečo môžeš dôverovať Bohu?
.......................................................................................................................................

Vyrob putá z farebného papiera podľa obrázka. Na jednotlivé obruče
z papiera napíš starosti, ktoré Ťa trápia- to ťa spútava.

Nájdi cestu z väzenia v strede obrázka k bráne vpravo – pozor na strážnikov (znak
štít s kopijami)

Vyfarbi a dokresli, čo chýba

