Тема 7

БОГ ВИХОДИТЬ НАМ НАЗУСТРІЧ
Ісус Христос, навчаючи людей, часто розповідав притчі. Він говорив простими словами, наводив усім зрозумілі приклади, використовував цікаві порівняння.

Євангельська притча
Бог — наш
добрий Батько
У цій притчі Ісус хоче нам
сказати, що Бог є нашим
добрим Батьком, який
завжди готовий нам
простити, якщо приходимо до Нього із сокрушеним серцем. Передусім
Він хоче нас з любов’ю
пригорнути, не вимагає
заплати за вчинені гріхи.

■ Допоможи молодшому
сину повернутися
до батька. По дорозі,
яка приведе сина
до батька, збирай
літери, склади з них
два слова і впиши їх
у виділеному місці
в тексті притчі.

Один чоловік мав
синів. Старший
був
, допомагав йому в полі.
Молодший любив тільки подорожувати
і одного дня попросив батька, щоб віддав
йому частину маєтку. Батько зі смутком
на серці дав
, і той пішов своєю
. Прийшов до далекого краю і там
витратив усі гроші, так що почав
.
Єдина робота, яку йому вдалося знайти, —
це пасти
. Голод і смуток у серці дали
йому зрозуміти, що зробив помилку. Тоді
єдиним його прагненням стало
, до батька. Подумав і вирушив
у дорогу. Треба обов’язково попросити
у батька. Подумки знов і знов
повторював слова: «
,
я тяжко тебе образив!» Як ще був далеко,
батько його
і вибіг назустріч.
Міцно
і наказав слугам принести
йому
, взуття і перстень
на руку. Слуги приготували
, щоб усі могли
розділити
батькову
радість
з приводу повернення сина.

■ Бог любить нас і завжди першим виходить нам назустріч.
■ Якщо ми когось скривдимо,
слід попросити вибачення
і направити шкоду.

■ Подумай і напиши, які
слова допоможуть тобі
примиритися з товаришем після сварки. Використовуй їх при потребі!

■ Бог допоможе нам ставати кращими, якщо Його про це проситимемо.

■ Познаходь на сторінці
слова,
яких
бракує
у притчі та впиши їх на
місці пропусків.

■ Розв’яжи ребус
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