Светия Дух въздействува, където иска. - Игра
●

Целта на играта: Да си припомним важни символи на Светия Дух – огън, който
запалва; вода, която почиства; масло, което освещава; гълъб. След изпълнена задача,
всяка група ще получи една част на пъзела с молитва на Светия Дух. На края на играта
всичките трябва да пъзела сложат, запалят факлата с кибрит и да се помолят молитвата
на Светия Дух, която са сложили. После с факлата ще се запали огън. - Светия Дух е
този, който след възнесение на Исус Христос продължава своето въздействие, събира
ни заедно, зада може да ни чрез живота на Христос освети.

1. Символ – огън
●

„Затова ти напомням да разпаляш Божия дар, който е в тебе чрез моето
ръковъзлагане.“ (2 Тимотей 1,6). – Огън запалва всичко наоколо и това което запали
става огън.

Групата трябва да пренесе кибритени клечки. Кутии с кибрит са положени 20м от старта и
всеки от групата може да дойде и да си вземе само по една кибритена клечка, която ще отнесе
на старта. Тази игра ще се играе 2 минути. Целта е да групата успее да пренесе най-много
кибритени клечки.

2. Символ – вода
●

„Иисус отговори: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от вода и Дух, не
може да влезе в царството Божие“ (Йоан 3,5). – Вода заедно със Свети Дух
почиства, затова можем да се спасим.

Всяка група ще направи съд от природен материал. Съд трябва да поеме една шепа вода.

3. Символ – масло
●

„Ти обикна правдата и намрази беззаконието; затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с
елей на радост повече от Твоите съучастници"“ (Евреи 1,9). - С масло сме помазвани
и ако въздействува Светия Дух, ставаме чрез помазването осветени.

В селото или града групата трябва да няколко кибритени клечки обмени за масло.

4. Символ – гълъб
●

„и Дух Светий слезе върху Него в телесен вид, като гълъб, и чу се глас от небето,
който казваше: Ти си Моят Син възлюбен; в Тебе е Моето благоволение!“ (Лука 3,22)
– знак на Светия Дух по повод на Светото Писание.

Групата ще получи глина и от глината трябва да направят (уформират) гълъб.

Край на играта:
На края всичките ще донесат направени символи и ще сложат пъзела. Ще запалят заедно
факлата от кибритени клечки и ще се помолят заедно молитва, която са открили на пъзела.
След това със факлата ще запалят огън и може да има празненство (купон).

Молитва на Светия Дух
Свети Душе, благославяме те и ти се покланяме. Освети нашите души, очисти телата ни,
помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скърб, злини и болести. Огради
ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем
единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во-веки
веков. Амин.

