Úžasný milujúci Otec
Veršík: „Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú
nádej milosti.“
Druhý Tesaloničanom 2:16
Lukáš 15:11-24 – Milujúci Otec
Ježiš rozpovedal raz učeníkom podobenstvo o Márnotratnom synov, kde poukázal
nielen na postoj ľútosti, ale aj otvorenú náruč milujúceho otca, ktorý je obrazom
Boha .
Najstarší syn mal zdediť najväčší majetok po smrti svojho otca. V tých časoch bol
taký zvyk. Mladší syn vedel, že toho zdedí menej a teda nebol spokojný. Chcel svoj
podiel z dedičstva hneď. Chcel sa dostať preč od svojho brata. Bol netrpezlivý. Jeho
otec z toho musel byť zranený a sklamaný. Zobral si celé svoje dedičstvo a odišiel do
ďalekej krajiny. Ako asi sa cítil jeho otec? Žalostne! Svoje peniaze si neodložil.
Neinvestoval ich. Nerozbehol žiadny skvelý biznis.
Svoje peniaze minul na divoký život. Nakoniec musel
pracovať pri kŕmení prasiat a keď bol hladný, chcel
jesť z válova pre prasce. Vtedy si uvedomil, že o jeho
otca všetci sluhovia majú skvelé jedlo a tak sa
rozhodol vrátiť, aby sa stal jedným z nich. Bude ho
otec chcieť prijať domov? Odpustí mu? Tento syn
ľutoval svoj hriech. Otec ho veľmi rád prijal späť
domov, vyšiel mu oproti , keď ho videl prichádzať. Odpustil mu, lebo ho miloval
a obliekol mu aj nové šaty a dal vystrojiť hostinu. Myslel na to, že syn bol stratený,
ale našiel sa. Úžasný milujúci otec syna celý ten čas očakával.
Aj my máme v Bohu takéhoto milujúceho Otca.
Aj keď sa o Teba ocino nestará a nemáš v ňom oporu, vedz, že Boh-Otec je tu pre
Teba stále, nikdy Ťa nesklame a neopustí. Z veršíka dokonca vieš, že Ti dá večné
potešenie a nekonečnú nádej milosti.
Čo si ešte nepovedal/a svojmu ocinovi? Čo by ho mohlo potešiť?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Čím si v poslednom čase Ty zarmútil svojho ocina Ty?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Boh Otec Ťa nesmierne miluje a teší sa z každej chvíle, keď si s Ním. Pri čítaní
biblie, modlitbe, stále je Ti nablízku a chce Ťa viesť.

Malý kvíz:
Koľko synov mal otec z príbehu? ..........................................................................
Čo robil otec, kým bol syn preč? .......................................................................
Ako otec reagoval, keď sa syn vrátil? .............................................................

Modlitba
Ďakujem Ti milý Nebeský Ocko, že si stále so mnou, že ma ľúbiš, aj keď Ťa
často sklamem. Prosím odpusť mi moje chyby a nálady a zmeň moje , aby
som Ťa už viac nezarmucoval/la. Ďakujem aj za Tvoj úžasný plán spasenia
skrze Ježiša Krista. Amen
Pomôž nájsť cestu k ockovi....

Vylúšti pomenovania Boha:
SIDOHPNO
___________________________
ĽUVKYPETI
___________________________
TAESĽIPS
___________________________
ÁKĽR

ÁVSYL

___________________________

Napíš list Bohu, milujúcemu Otcovi:

Milý Nebeský Otecko,

Som vďačná/ý, za Tvoju lásku, lebo

Mám Ťa rád, pretože

Tvoja láska ma robí

Pretože ma ľúbiš, chcem

V pokore sa skláňam, Tvoj/a

Vyrob papierovú lastovičku podľa návodu, vyfarbi podľa svojich predstáv.....

