Duch svatý působí, kde chce (hra).
●

Cíl hry: Připomenutí si významných atributů Ducha svatého (ohně- který zapaluje, vody –
která očišťuje, olej – který posvěcuje, holubice – znamení přítomnosti Ducha svatého
zvěstované Písmem svatým). Účastníci za každý splněný úkol získají část puzzle, na které
bude modlitba k Duchu svatému. Po jejím složení se společně zapálí pochodeň, pomodlí se k
Duchu svatému a poté společně slavnostně zapálí táborák (pochodní). Duch svatý je tedy tím,
kdo dále ve světě působí a vytváří společenství všech.

1. Atribut ohně
●

Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním
mých rukou (2Tim 1,6). - Oheň zapaluje vše, co je v jeho blízkosti, takže to, co se zapálí, stává
se ohněm.

Skupinka si musí nasbírat co nejvíce sirek. Krabičky jsou položeny 20m od startovní čáry a každý
přichází, aby si vzal pouze jednu sirku a odnesl si ji na své stanoviště. Poté může opět přijít (nosí
vždy po jedné sirce) – hra trvá 2 minuty.

2. Atribut vody
●

Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže
vejít do království Božího (Jan 3,5) – Voda očišťuje a skrze ní a působením Ducha svatého
můžeme dojít spásy.

Účastníci vyrobí nádobu z přírodního materiálu, která musí pojmout hrst vody.

3. Atribut oleje
●

Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti
nad všechny tvé druhy (Žid 1,9). - Olejem jsme mazáni a posvěcováni.

Ve vesnici se účastnici pokusí vyměnit několik sirek za určité množství oleje.

4. Atribut holubice
●

...A Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi
můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." (Lk 3,22) – znamení přítomnosti Ducha svatého.

Účastníci dostanou modelínu a vymodelují holubičku.

Konec hry:
Za každý splněný úkol dostanou účastníci jednu část puzzle, na které je modlitba k Duchu svatému a
na konci ji složí. K modlitbě též přinesou všechny atributy, zapálí pochodeň a pomodlí se modlitbu k
Duchu svatému. Poté zapálí táborák.

Modlitba k Duchu svatému:
Duchu Svatý, tebe oslavujeme a klaníme se ti. Posvěť naše duše a očisti naše těla, spravuj naše
myšlenky, rozumu uděl čistotu a střízlivost a zbav nás všeho utrpení, zla a bolestí. Dej, ať nás
ochraňují, poučují a zachovají v dobrém tví svatí andělé, abychom dosáhli jednoty víry a dospěli
k poznání tvé nepřístupné slávy, neboť jsi velebený na věky věků. Amen.

