Stretko pre detí

Na návšteve u Jakutov
Úvodná modlitba:
Pane, chceme Ti ďakovať, že si nám dal život, že si nás stvoril každého na svoj obraz, a
predsa každého iného. Chceme Ťa poprosiť, otvor nám oči a srdcia pre ľudí okolo nás. Otče
náš…
Krátko na úvod:
Dneska sa na našom stretku prenesieme na návštevu do Jakutskej republiky. Aby sme
vedeli, kam “cestujeme”, pustíme si video na navodenie atmosféry. Napríklad:
• https://www.youtube.com/watch?v=uiLVJsZvAmQ
• https://www.youtube.com/watch?v=CKOQe0NRwSo
A teraz sa započúvajme do slov dobrovoľníčky Alenky, ktorá v tejto mrazivej, no krásnej
krajine prežila jeden rok:
“… napriek týmto mrazom sú všetky moje spomienky na rok na misii v Jakutskej republike
veľmi hrejivé. Jakuti a Evenkovia o sebe vyhlasujú, že nevpustia cudzích medzi seba, ale dvere
sa nikdy nezamykajú, v každom dome musia byť v každom čase dostupné zápalky, čaj, cukor
a voda. Pol roka som prežila medzi nimi nie ako hosť zo Slovenska, ale ako súčasť rodiny. Títo
ľudia nepoznajú pretvárku.“
Jakuti majú vždy doma zápalky, vďaka nim dostanú iskru, oheň, svetlo, teplo. Tiež u nich
nájdeme čaj – teplý nápoj, čo nás zahreje. Cukor – sladký, dodá chuť i energiu. Nikdy u nich
nechýba ani voda – tak nevyhnutná pre život.
Teraz si predstavme seba ako jeden domček v Jakutsku. Dom, v ktorom nikdy nechýbajú
tieto 4 veci. Poďme sa spoločne zamyslieť, čo alebo kto je pre nás zápalkou, čajom, cukrom a
vodou. Dokážem nimi byť aj ja pre niekoho?
Otázky na zamyslenie – niektoré osobnejšie, na vlastné zamyslenie, niektoré si môžeme
vybrať pre vzájomné podelenie sa.
Zápalky
Čo je zápalkou v mojom živote?
Kto alebo čo mi dokáže dať iskru do života, a potom sa môžem zapáliť pre dobré veci?
Ako viem byť aj ja zápalkou pre iných?
Zapaľujem seba aj Kristovou láskou?
Čaj
Čím zahrievam svoje vnútro?
Zostávam chladný voči iným?
Viem ponúknuť blížnym pomocnú ruku?
Nenechávam chladnú svoju vieru?
Cukor
Čo alebo kto mi dokáže dať/zlepšiť chuť do života?
A čo ja – snažím sa dať chuť do života iným, alebo ich znechucujem?
Nezameriavam sa niekedy len na to dobré a sladké v mojom živote? Nesladím si život len
svetskými radosťami?
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Voda
Čo je v mojom živote nevyhnutné?
Bez čoho si neviem svoj život predstaviť?
Túžim aj po živej vode večného života, alebo sa nechávam zlákať len krátkodobým
uhasením smädu?
Záver
Skúsime si dať v skupinke spoločné predsavzatie na ďalší týždeň, kedy sa budeme snažiť
pretaviť naše myšlienky do konkrétnych skutkov. Môžeme si vymyslieť akékoľvek spoločné či
individuálne. Pripájame pár inšpirácií, napr.:
- Zápalky – aspoň jednému známemu pošlem nejakú povzbudivú myšlienku, nech ho
„zapáli“.
- Zamyslím sa, voči komu sa správam veľmi chladne a skúsim rozohriať náš vzťah.
- Uvedomil som si, že cukrom pre mňa môže byť Božie slovo – dodá mi chuť, tak mu
budem venovať každý deň nejaký čas.
- Voda – tak ako pre telesný život je voda nevyhnutná, pre duchovný je potrebná
modlitba. Skúsim vždy, keď sa napijem vody, poslať do neba krátku strelnú modlitbu.
Modlitba
Pane, ďakujeme Ti, že nás vedieš a si tu stále pre nás. Pomáhaj nám neustále si
uvedomovať, kým si pre nás, pomáhaj nám nachádzať si na Teba viacej času. Chceme sa
zapáliť tvojou láskou a prinášať ju všade, kam nás pošleš. Amen.
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