2. neděle postní
Pomůcky: kartička č. 28, psací potřeby, evangelium-28, kartička 2 z postní aktivity.

Práce se zadní stranou kartičky
Na základě čtyř obrázků (mobil, chlapec, ucho a Ježíš) ze zadní strany kartičky mají děti
vymyslet příběh. Kartička také nabízí podnět k (střelné nebo společné) modlitbě
s uvědoměním si toho, že jsem milovaný/á Boží syn/dcera.

Slůvko
Minulý týden jsme se snažili odstranit všechny rušiče, které by nás vzdalovali od Boha.
Učili jsme se dát Bohu svůj čas i za cenu toho, že jsme si ho možná museli někdy těžce
vybojovat. Bůh vidí naši snahu a cení si ji.
Tento týden chceme pokračovat dál. Děti v kostele dostaly lísteček na týden. Během
celého týdne se chceme učit být poslušní Bohu. Přečtete si s dětmi úryvek evangelia, který
naleznete na lístečku (viz kartička 2 - https://1url.cz/Aze1u).
Otec přijde k prvnímu ze synů a říká mu, aby šel na vinici. Syn mu odpověděl, že se mu
nechce. Potom si to ale rozmyslel, litoval toho, co řekl a šel udělat to, co mu otec řekl. Pak
otec šel i za druhým synem, kterému řekl to stejné. Tento syn mu řekl, že tam půjde, ale nešel.
Kdo z těch dvou synů byl poslušný a proč? Co je to poslušnost? Když mě kamarád poprosí
o pomoc s domácím úkolem a já mu jdu pomoci nebo když mi maminka řekne, ať si uklidím
pokoj a já to neudělám, protože se mi nechce?
Bůh má rád, když jsme poslušní. Má radost z toho, že dokážeme poslechnout něčí radu
anebo, když splníme bez řečí své povinnosti. Bůh miluje poslušné srdce. Nechce ale po nás,
abychom za každou cenu dělali to, co nám někdo řekne. Máme rodiče, které nám Bůh dal.
Ty máme poslouchat jako první. A co kamarád, který mi radí, abych si neudělal domácí úkol?
Mám ho poslechnout? Pobavte se s dětmi o různých situacích, které samy zažily. Proč v daných
situacích člověka poslechnout a proč ne?
Potřebujeme se učit poslouchat Boha. Abychom se v životě neztratili a věděli jsme,
co máme dělat.

Obsah metodiky si můžete rozložit do celého týdne.

Trénujeme se v naslouchání Božímu hlasu
Mějme na paměti, že Bůh k nám mluví různým způsobem. Můžu ho slyšet během
celého dne, v různých situacích a chvílích. Bůh mě má rád a chce ke mně konkrétně mluvit.
On nás stvořil s našimi vlastnostmi a ví, jací jsme. Když jsme třeba smutní, zajímá se proč a chce
být s námi.
Už jsme si říkali, že k nám může mluvit jako tichý vnitřní hlas (svědomí). Může k nám
mluvit přes nějakou myšlenku, která nás napadne, když se za něco modlíme a hned víme
řešení. Mluví k nám i skrze obrazy, které během modlitby vidíme v duchu nebo v mysli. Bůh
k nám mluví také ve snu. Způsobů, jak k nám Bůh mluví je mnoho. Je potřeba naučit se to, jak
konkrétně ke mě Bůh mluví.

Pokračujeme v tom, na čem jsme minulý týden pracovali:
-

Rozhodnutím pro každodenní čas strávený s Bohem.
Vymezeném čase pro modlitbu.
Rande s Bohem na vašem oblíbeném místě v domě, kam pozvete Boha.
Vypnutím rušiče (mobil, Tv, wifi…).

Krok č. 1 a 2 – ztišení a naslouchání
Odstranili jsme všechny rušiče a chceme se připravit na to, abychom se učili naslouchat
Božímu hlasu.
-

-

Vstupte do Boží přítomnosti, uvědomte si Jeho blízkost a přítomnost.
Zkuste se podívat na Ježíše. Jak vypadá? Co má na sobě? Kde v místnosti je?
Co dělá?
Bůh s tebou chce mluvit. Věř tomu, že ho můžeš slyšet. Chce ti říct, jak moc tě má
rád. Chce ti říct to, jak moc jsi pro něj vzácný. Rád by ti ukázal paprsek slunce, který
vysvitl kvůli tobě. Chce tě povzbudit a být s tebou, když jsi smutný. Chce ti pomáhat
a poradit ti, když nevíš, co máš dělat, protože on tě stvořil a přesně ví,
co potřebuješ. Bůh mluví jednoduše. Mluví ke mně tak, abych mu rozuměl.
Popros Boha, aby k tobě mluvil. Poslouchej, co říká. Neboj se ho poslouchat. Chce
ti říct to, jak tě vidí, co cítí, to, co potřebuješ slyšet. Zaposlouchej se do jeho hlasu.
Po vyhrazeném čase zakončete modlitbou, ve které poděkujte Bohu za společný
čas, řekněte mu něco hezkého a ukončete modlitbou z druhé strany kartičky.

