4. týden – PRAVDA – chci být pravdivý jako Ježíš
EVANGELIUM Jan 3,14–21
Bůh poslal Syna, aby skrze něho byl svět spasen.
symbol: světlo
Milé děti, znáte nějakého pravdivého člověka? Jak se pozná pravdivý
člověk? Je to ten, kdo musí mít vždycky pravdu? Nebo je to ten, kdo ví
všechno nejlépe? Ani jedno, ani druhé. Pravdivý člověk je ten, kdo jedná
podle pravdy. A co je ta pravda? Pravda je to, že nás Bůh miluje a že nás
miluje tak moc, že poslal svého Syna Ježíše na svět, právě proto, aby nás
zachránil, jak jsme si už říkali. Od čeho nás má zachránit? Za chvilku
uvidíte.
V dnešním evangeliu jsme slyšeli o tom, jak Pán Ježíš mluví o lidech, kteří
jednají podle pravdy. Říká o nich, že jdou ke světlu. Každý totiž, kdo dělá
dobré věci, se světla nebojí. Ten ale, kdo dělá věci zlé, chce zůstat ukrytý
ve tmě, aby ho nikdo neodhalil. Když třeba kamarád začne pošťuchovat
jiného a pak to skončí pláčem, když někdo opisuje ve škole nebo když
rozbijeme drahou věc, je pro nás snadné přiznat se a vyjít na světlo pravdy,
nebo se raději schovat do tmy lži? Každý hřích způsobuje to, že je naše
srdce čím dál více ve tmě. A ve tmě se nikdo necítí dobře.
Pán Ježíš přišel na svět právě proto, aby nás zachránil od hříchu a od tmy,
do které hřích uvádí naše srdce. Ježíš sám je tím světlem, který zažene
jakoukoliv tmu z našeho srdce pryč. Všude, kam přijde, zazáří jeho světlo.
On nám může a chce pomoci vždycky, když nás hřích drží ve tmě. Pán
Ježíš nás může naučit jednat podle pravdy.
Modlitba:
Pane Ježíši, chci být pravdivý jako Ty. Prosím Tě, přijď se svým
světlem do mého života, abych dokázal žít tak, jak se Ti líbí. Dej,
abych si stále připomínal tu nejdůležitější pravdu, že mě máš rád.
Pomáhej mi, prosím, abych dokázal i druhým říkat pravdu o Tvé
lásce. Amen.
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(pondělí) Pravdivý je ten, kdo žije s druhými v lásce.
Dnes se nebudu s nikým hádat ani o nikom špatně mluvit.
(úterý) Pravdivý je ten, kdo ví, jaký je Bůh.
Dnes si zkusím uvědomit nějakou Boží vlastnost a poděkuji za
ni.
(středa) Pravdivý je ten, kdo se nebojí přiznat.
Dnes se nebudu na nikoho vymlouvat, když se mi něco
nepodaří, a přiznám se.
(čtvrtek) Pravdivý je ten, kdo jedná jako Ježíš.
Dnes udělám něco pěkného pro někoho druhého.
(pátek) Pravdivý je ten, kdo se snaží zbavit svých hříchů.
Dnes večer při modlitbě poprosím za odpuštění všeho, co se mi
nepovedlo.
(sobota) Pravdivý je ten, kdo nikomu neubližuje.
Dnes nebudu nikomu ani o nikom říkat žádné zlé věci.

Každý den se pokusíme splnit uvedený úkol. Za každý splněný úkol si v
neděli na velký kříž přišpendlíme lísteček. Takže komu se podaří splnit
všechny úkoly tohoto týdne, připíchne si 6 lístečků. Necháme náš kříž
zazelenat – bude pak vypadat trochu jako strom. Pokud by některý úkol
pro někoho nebyl vhodný, může si jiný zopakovat. To je možnost hlavně
pro dospělé nebo starší děti (mládež), kteří se zapojili do této postní
aktivity.
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