6. neděle v mezidobí
Pomůcky: kartička č. 25, psací potřeby, evangelium-25, příloha č. 4 Semafor, červená a zelená
pastelka.

Slůvko
Zamyslete se s dětmi nad tím, k čemu jsou dobré zákony. Proč je vůbec ve společnosti máme?
Znají děti nějaký zákon? Pomáhají nám zákony nebo nám spíše ubližují? A co Boží zákony? Proč nám
je Bůh dává? Aby nás ztrestal nebo chránil? Co nám Bůh radí skrze jeho zákony?
Podívejte se na rozhovor v pořadu Biblická pátrání I. Díl 7 – Desatero, od 3 do 4:25 minuty
(http://6b.cz/tuZ4). Vytiskněte si přílohu č.4 Semafor. Který panáček na semaforu ukazuje, že můžeš jít
dál? Který ti říká, že máš zastavit? Vybarvi správnou barvou. Panáčka, který říká stůj vymaluj červeně,
panáčka, který říká jdi, vymaluj zeleně.

Od Boha jsme dostali desatero a jiné „zákony“, které nám mají v životě pomáhat. Jsou
jako směrovky, které nám ukazují směr, abychom se v životě neztratili. Díky nim, víme,
co máme dělat. Ježíš nám dnes říká, abychom se na druhé lidi nezlobili, a abychom neslibovali
něco, co nemůžeme splnit.
Znovu se podívejte s dětmi na semafor. Přečtěte si jednotlivá slova kolem semaforu
a spojte se správnými panáčky. Zelený panáček jdi – odpuštění, modlitba za nepřátele, mluvit
o druhých hezky, láska. Červený panáček stůj – hněv, sobectví, lež, obviňování. Stejně jako nás
na silnici semafory informují o tom, jestli můžeme bezpečně jít, a nebo stát, protože jede auto,
které by nás mohlo srazit. Stejně tak je dobré nechat se vést Bohem a žít podle toho, co nám
radí. Protože těm, kdo dodržují jeho slovo, těm se daří.
Nebeský otče, děkujeme Ti, že nám dáváš desatero. Děkujeme ti, že se o nás staráš
a chceš, abychom se měli dobře my i naši blízcí. Pomáhej nám, ať se v životě řídíme
tvými pravidly a žijeme podle nich. Amen.

Příloha č. 4 Semafor

Práce se zadní stranou kartičky
Na zadní straně kartičky je věta, do které mají děti doplnit písmena Í, E, A, Á, O tak,
aby vznikla věta: Ježíš přišel naplnit zákon.

