3. neděle postní
Pomůcky: kartička č. 29, psací potřeby, evangelium-29, kartička 3 z postní aktivity.

Práce se zadní stranou kartičky
Na zadní straně kartičky si děti mohou vymalovat podle fantazie džbán na vodu.
Často někomu říkáme, například rodičům, že je máme rádi. Dokážeme sourozencům
nebo rodičům říci velkou pravdu – to, že Bůh je má rád? Zkusme to.

Slůvko
Vstupujeme do třetího postního týdne. Třetí den bývá na různých turistických kurzech
označovaný jako odpočinkový. Je to den, kdy oddechujeme a nabíráme nových sil pro další
dny. Zkusme společně i my tento týden mít takový „odpočinkový“ a spočinout v Bož blízkosti.
Vyhraďte si den a jen si sedněte/ lehněte a pusťte si např. nějakou duchovní píseň nebo audio
nahrávku Bible.

„Hra – pokus s vodu“
Do skleničky nalejte vodu. Mokrý štětec namočte do barvy a poté ponořte do vody
a sledujte, co se bude s barvou ve vodě dít. Nebo si uvařte čaj do průhledné sklenice a vložte
do něj čaj. Co se děje se sáčkem čaje/ barvou? Představte si, že my jsme ta voda a Bůh je ten,
který se do nás vlévá a proměňuje postupně naše nitro tím, jak se s ním setkáváme.

Přečtěte si úryvek z Písma, který naleznete na lístečku (viz kartička 3 https://1url.cz/LzQLt). Toužím po Bohu? Chci být s Bohem?
Ustřihněte si biblický verš z lístečku. A dejte si ho do Bible nebo nějaké modlitební
knížky.

Obsah metodiky si můžete rozložit do celého týdne.

Trénujeme se v naslouchání Božímu hlasu
Máme za sebou dva postní týdny, ve kterých jsme se učili:
-

Ztišit se
Vyhradit si čas pro Boha
Naslouchat Bohu

Víte, jak k vám Bůh mluví? Pozorujte to.

Pokračujeme v tom, na čem jsme 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…).

Jdeme na to:
-

-

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.
Řekni Bohu o svých snech/přáních a zeptej se ho, co si o tom myslí. Neboj se ho
zeptat.
Poslouchej, co ti chce Bůh říct. 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.

