Mt 20,17-28
Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl: 18 "Hle,
jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt 19 a
vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen." 20
Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco
požádat. 21 On jí řekl: "Co chceš?" Řekla: "Ustanov, aby tito dva synové měli místo jeden po tvé
pravici a jeden po tvé levici ve tvém království." 22 Ježíš však odpověděl: "Nevíte, oč žádáte.
Můžete pít kalich, který já mám pít?" Řekli mu: "Můžeme." 23 Praví jim: "Můj kalich budete pít,
ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj
Otec." 24 Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry. 25 Ale Ježíš si je zavolal a
řekl: "Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují. 26 Ne tak bude mezi vámi: kdo se
mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; 27 a kdo chce být mezi vámi první, buď
vaším otrokem. 28 Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život
jako výkupné za mnohé."
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Pomůcky: Papír 2x A4, vytištěný nebo namalovaný obrázek, tužka,
pravítko, lepidlo, futra
(kdo chcete přece jen použít počítač, na http://www.hranostaj.cz/hra3679 je program odkrývačka obrázku. Obrázek k odkrývání je tady:
https://pixabay.com/cs/photos/%C4%8Dlov%C4%9Bk-deska-kreslen%C3%AD-svaly-siln%C3%B
D-2037255/
Milionkrát ozkoušeno, návod a maminka mají vždy pravdu :-) )

Chcete být velcí? Kdo je u vás v rodině největší? Zkuste se změřit u futer.
Je někdo, třeba ve škole, malej, ale má prima nápady, takže má první místo v partě? Co vlastně
způsobilo, že je velkej? (umí hrát na kytaru, má prima nápady, umí dobře utíkat, umí se skvěle
prát...)
V Božím království je to trochu jinak.

Království Boží jako zvláštní království - udělat srovnávací tabulku na papír – udělejte prázdnou a
postupně vpisujte
normální království/republika versus království Boží
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Co by se muselo stát, aby se z našeho království stalo království Boží? Museli by si být jeho lidé
rovni.
A teď tu máme obrázek: (papírový rozstříhejte a nechte dětem sestavit nebo spusťte odkrývačku)
Víte, kdo to je? To je jeden z bráchů Zebedeových. Pamatujete si z evangelia, kdo to byl?
Ježíš je v zapeklité situaci. Už ví, že se na něj farizeové se saducey chystají. Že vytvořili lživá
obvinění a budou se snažit ho zabít. Má možná i strach. A přidat se k němu znamená riziko. Že
každý, kdo se k němu přidá, bude taky křivě obviněn. Možná se mu budou smát. Možná ho taky
zabijou.
Zebedeovci jsou féroví chlapi. A jejich víra je jasná jako facka. Ježíš je Mesiáš. Tečka. Půjdou s
ním. Tečka. Žádné ale a proč a zač a nač. Tečka.
Možná se u Zebedeovců můžeme inspirovat. Víra má svůj dopad na náš život každý den tam, kde
jsme. Vidět lidi kolem sebe jako kdybychom žili už v Božím království– bez škatulek menší větší,
voní, nevoní. A nepřemýšlet, co nás naše víra stojí a jestli se nám někdo nebude smát.

Modlitba
Prosíme tě, Pane, buď s námi celý den, ať ve všem, co se stane, jsi námi oslaven.
Pane náš, prosíme, dej, ať smutek není králem a bolest princeznou, slunce ať má správný jas,
v tobě pravou radost ať smutní naleznou, prosíme tě, vyslyš nás.
Ať přestanem se mračit a dokážem se smát, ať umí znovu začít ten, koho zastih‘ pád.
Ať postavíme chrámy z tvé lásky v srdcích svých, buď celý dnešek s námi, ať přemůžeme hřích.
Ať nejdem spát s otázkou, co ty nám zítra dáš, ať všechno přijmem s láskou, jak ty nás přijímáš.
Amen

Obrázek pro ty, kdo ho chtějí tisknout nebo malovat

