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Hľadať s Ježišom Skúsim šťastie

stratený



RODIČIA S DEŤMI ČÍTAJÚ:    Evanjelium podľa svätého Lukáša 15, 1-32
K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. ... "Ak má niekto z vás sto oviec
a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila,
kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá
priateľov a susedov a povie im: »Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.«
... ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a
nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie:
»Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.« ... A pokračoval: "Istý človek
mal dvoch synov. ... »Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od
hladu. ... I vstal a šiel k svojmu otcovi. ... »Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu
prsteň na ruku a obuv na nohy! ... Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a
ožil, bol stratený, a našiel sa.« Jeho starší syn bol práve na poli. ... »Prišiel tvoj brat a tvoj otec
zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.« ... keď prišiel tento tvoj syn, ... »Syn môj, ... čo ja
mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol
stratený, a našiel sa.«

SPOZNAJME:   Kto to sme "všetci"? Kto nás "má"? Kto koho "nájde"? S kým sa máme radovať a
prečo? Kto je "tvoj brat" a kto je "tvoj otec"? Kedy som "stratený"? Kto a prečo ma "hľadá"?

MODLIME SA VEČER:   Ježiš, dnes som sa stratil, lebo... Pomôž mi znova sa vrátiť k Otcovi.

VYLÚŠTIME HLAVOLAM:   Ť M A   R C S E D   O A K   O H B
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