6 „Věřím v Ducha Svatého“
..
Věřím v Ducha Svatého
Jak Duch Svatý vypadá, to nevíme. Ale můžeme ho vnímat. Bible ho popisuje mnoha symboly.
Před sebou máte šest symbolů. Vybetrte z nich tři, které Ducha Svatého popisují.
HOLUBICE

OHEŇ

SOVA

ŽÁBA

STROM

VODA

Pro mladší děti: Vybrané symboly nám pomáhají poznat, jaký Duch Svatý vlastně je.
Vybarvi žlutou barvou vlastnosti, které patří k holubici, červenou ty, které patří k ohni
a modrou ty, které patří k vodě.
POKOJ

MŮŽE SI LETĚT,
KAM CHCE

DÁVÁ
ŽIVOT

LÁSKA

HOLUBICE

SÍLA

TEPLO

ČISTÍ
OHEŇ

OSVĚŽUJE
ZAHÁNÍ
ŽÍZEŇ

VODA

SVĚTLO

K přemýšlení
Pro starší: V tabulce je ke každému symbolu napsaný text z Bible, který mluví
o Duchu Svatém a přirovnává ho k danému symbolu.
Zamyslete se, proč právě tyto symboly byly použity pro Ducha Svatého.
Co o něm vypovídají? Pomůže Vám, když si pojmenujete (nebo napíšete)
všechno, co Vás o daných symbolech napadne.

HOLUBICE

OHEŇ

VODA

„Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se,
otevřelo se nebe, Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako
holubice“ (Lk 3,21–22).

„Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně,
je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést.
On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm“ (Mt 3,11).

„‘Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří.
Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.’
To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili“ (Jan 7,37–39).

Prohlédněte si
tento obrázek.
O jakou biblickou událost
se jedná?
Více se dočtete v Bibli
- Sk 2,1-4.

Také my jsme dostali Ducha Svatého. Proto i v nás je Duch Svatý přítomný a vede nás.
A my se k němu můžeme modlit.
Návrh aktivity
Zkuste vymyslet modlitbu k Duchu Svatému. Společně se ji pomodlete.
Malá duchovní obnova s modlitbou „Věřím v Boha“
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