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Vánoce
Boží dar

Obsah lekce
Narodil se Kristus Pán, radujme se. Jeho láska přišla ke všem lidem, a přesto je důležité ji osobně přijmout. Zastavte se na chvíli v předvánočním shonu, aby vám znovu mohl dojít dar, kterým Kristus je. Zamyslete se nad pastýři, které pozvali andělé vzdát slávu Bohu na nebesích (Lukáš 2,13-14). Hledejte společně s mudrci a vzdejte mu poctu (Matouš 2,2). Zvažte, jaký dar přinesete Pánu, a staňte se dětem v Církvi PRO děti vzorem. Dávejte Pánu a staňte se nástrojem k tomu, aby zasáhl ty, na kterých vám záleží. Nezapomínejte na duchovní potřeby dětí. Dejte je v prázdninovém rozvrhu na první místo. Oslavujte Boží dar Krista a službě dětem dejte místo, které jí právem náleží. Cílem vaší služby je, aby děti přijaly Boží dar. Zvláštní poznámka: Zařaďte vánoční lekci do pořadí podle kalendáře vaší Církve PRO děti.

Příprava učitele

Cíle vyučování
	Pomoci dětem pochopit, jak se dar Božího Syna týká jejich života.

	Zdůraznit dávání darů oproti jejich přijímání.

	Oslavit vánoce jako narození Krista.


Biblický verš k zapamatování
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna. 
Jan 3,16

Úplný seznam všech pomůcek
Obecné: K materiálům obsaženým v sadě BOŽÍ DŮM budete navíc potřebovat následující Pomůcky: kazetový magnetofon, zpětný projektor, diaprojektor, křesťanská a státní vlajka.
Uvítání: Noční čapka, šátek a zpěvník.
Hra č.1: Dva koše, malé jednotlivě zabalené bonbóny (asi 60 – 70), stuha a stopky (hodinky).
Hra č.2: Dárkově zabalené krabičky (asi 20 – 30) různých tvarů a velikostí.
Kázání před sbírkou: Vánoční stromek (nebo malý stolní vánoční stromeček).
Děti ve zvláštní službě: Čtyři nebo pět vánočních přání.
Úvod: Tabule a fix.
Biblický verš k zapamatování: Čtyři dárkově zabalené krabičky (v odstupňovaných velikostech).
Vyučování z Bible: Videopřehrávač.
Názorný příklad č.1: Velká dárkově zabalená krabice, velká panenka ve velikosti živého dítěte a kousky látky.
Názorný příklad č.2: Zpěvník, kytara a taška s potravinami.
Názorný příklad č.3: Náramkové hodinky, fotky vaší rodiny (nebo přátel) a obrázky ovcí.
Názorný příklad č.4: Desetikorunová mince.
Názorný příklad č.5: Televize a křeslo.

Zahájení Církve PRO děti

Uvítání

Pomůcky: Noční čapka, šátek a zpěvník.

(Zahajte zpěvem.) “Narodil se Kristus Pán, radujme se.“ Děti, po celém městě můžete vidět koledníky ve velkých obchodních domech, jak zpívají vánoční písně. Tyto písně jsou o našem Pánu,  a to je báječné. Ale důležité je, že ZNÁME Pána a víme, proč je pro nás darem od Boha.
Vítejte v Církvi PRO děti! Všechna děvčata se postaví a řeknou “veselé.“ (Pomlka.) Teď se postaví kluci a řeknou “vánoce.“ (Pomlka.) Takže, veselé vánoce i vám! Začínáme.

Pravidla

Díky těmto pravidlům bude Církev PRO děti opravdovou zábavou. (Pravidla někde vyvěste nebo je napište na tabuli.) Shrneme si je:

F	- Fórky ostatní vyrušují.
A	- Abys směl vstát z místa, musíš zvednout ruku.
J	- Jakmile mluví vedoucí, seď tiše a dávej pozor.
N	- Nejsi tu sám!
Všichni se otočte na svého souseda a řekněte: “Bude to FAJN!” Nyní přivítejme pomocníky. (Přivítejte a představte pomocníky.)
Modlitba na úvod

Vyzvěte děti, ať k úvodní modlitbě povstanou. Požádejte jedno z dětí, ať tuto modlitbu vede, a pokud to bude nutné, pomozte mu. Uvádíme příklad modlitby:
Pane Bože, dal jsi nám ten největší dar, který existuje, svého syna Ježíše. Děkujeme Ti za Tvoji lásku. Dnes, když budeme oslavovat vánoce, nás veď. Přijmi náš dar lásky k Tobě. Amen.

Chvály

Přehrajte si kazetu Chvály a uctívání obsaženou v sadě BOŽÍ DŮM a vyberte vhodné písně chval. Jsou tam zahrnuty i fólie s texty.  Začleňte do chval radostné písně a díkůvzdání jako dar Pánu. Připojte také vánoční koledy.
Pomozte dětem zakoušet dnešní chvály, jako by předkládaly Bohu dar. Veďte vzdávání chvály spolu s chlapci a děvčaty z vašeho chválícího týmu.

Otázky k zopakování

Vyberte dvě děti (kluka a holku), které správně odpověděly na opakovací otázky, aby se zúčastnily hry č.1. Každé z nich si ještě vybere dalšího člena týmu. 
Děvčata, poslechněte si tuto větu: “Sladkosti o vánočních svátcích jsou neobyčejně vítaným a báječným pamlskem.” Kolik “s” je v této větě? Pět.
Kluci, poslechněte si tuto větu: “Narodil se Kristus Pán, radujme se. Z růže kvítek vykvet nám, veselme se.” Kolik "k" je v této větě? Čtyři.

Hra č.1
Zavěšování bonbónů

Pomůcky: Dva koše, jednotlivě balené malé bonbóny (60-70), stuha a stopky.

Hráči: Dva týmy po dvou dětech.

Pravidla: Vyberte jedno dítě z každého týmu, které bude “vánočním stromečkem“ a druhé, které bude zdobit.

Každý ze “stromečků” si dá ruce za hlavu tak, aby se dotýkaly špičkami prstů. Stojí nehybně, aby na ně “zdobiči” mohli uvázat bonbóny.  Postavte “stromečky” na jeden konec úseku a “zdobiče” na druhý. 
Před každého “zdobiče“ postavte košík s bonbóny (v každém košíku stejný počet) a stuhu. Každý ze “zdobičů“ si vezme vždy jeden bonbón, poběží ke svému “stromečku“ a zavěsí bonbón na paže “stromečku“. Takto dál pokračují se zavěšováním jednoho bonbónu po druhém a snaží se nashromáždit na svém “stromečku“ co nejvíce bonbónů. Hra končí po dvou minutách nebo tehdy, až jeden ze “zdobičů“ zavěsí všechny bonbóny ze svého košíku.

Otázky k zopakování

Hráči budou vybráni předem za použití plánku. Před Církví PRO děti nakreslete jednoduchý plánek, kde  “´“ budou představovat vždy jednotlivé židle na chlapecké a dívčí straně. Zakroužkujte jedno na straně dívek a jedno na straně chlapců. Pak až vyhlásíte hru, vytáhněte si plánek a podívejte se, kdo sedí na zakroužkovaných židlích. Tento chlapec a děvče se jí zúčastní. Zavolejte je dopředu, aby spolu soutěžili.

Hra č.2
Hromada dárků

Hráči: Jeden kluk a jedno děvče.
Pomůcky: Dárkově zabalené krabičky (asi 20 - 30) různých tvarů a velikostí. (Jiná možnost: obstarejte skutečné dárky).
Příprava: Umístěte zabalené krabičky na stůl doprostřed úseku. Dva vedoucí stojí u stolu. Také pomocník pro každý tým stojí ve stejné vzdálenosti od stolu, každý na jedné straně. 
Pravidla: Každý hráč se rozhodne, kterou rukou bude hrát. Druhou ruku má stále za zády. Hráči budou udržovat v rovnováze věž z dárků, kterou jim vedoucí postaví na předpaženou ruku. Hráči stojí u stolu s napřaženýma rukama a do ruky je jim podán první dárek. Po odstartování jdou ke svým pomocníkům, obejdou je a vrátí se ke stolu s dárky. Když dorazí ke stolu, vedoucí na jejich hromadu umístí další dárek. Znovu obejdou okolo pomocníků a vrátí se ke stolu. Tak pokračují dále, dokud jednomu z účastníků jeho hromada nespadne.

Kázání před sbírkou
Pomůcky: Vánoční stromek (nebo stolní vánoční stromeček).

Existují různé statky: vepříny, kravíny, statky s kuřaty a vánočními stromky. Vánočními stromky? Ano, statky s vánočními stromky (ukažte na vánoční stromek). 
Ano, správně - statky s vánočními stromky, kde se pěstují tisíce vánočních stromků. Zemědělci zasadí semínka, zalévají je a věnují mladým stromkům zvláštní péči a pozornost, aby z nich vyrostly ty nejlepší vánoční stromky. A pak přijde doba, kdy jsou stromky připraveny “ke sklizni“. Zemědělci je pokácí, naloží na velký náklaďák a dopraví je na místo. Tam stromy vyloží pomocníci a postaví jeden vedle druhého, aby si je mohli kupující prohlédnout. 
Pak přicházejí zákazníci, vybírají si mezi stromky a nakonec si vyberou ten, který se jim nejvíc hodí. Stromek se sváže a připraví na další cestu, až nakonec skončí na správném místě, obvykle u někoho doma. Nač všechna tahle práce, čas, peníze, benzín a tolik péče? Aby někdo mohl mít o vánocích opravdový stromek. Vánoční stromek existuje jen k jednomu účelu. 
I my existujeme k jen jednomu účelu. Naším účelem je sloužit Bohu. Byli jsme pro něho stvořeni. Všechno, co děláme, děláme pro něho. A když sloužíme Bohu, chceme mu sloužit co nejlépe. Naše dary představují službu Bohu. Přinášíme dar pro jeho záměry. Všechny naše peníze a všechno, co děláme, se má líbit Bohu. Služme mu tím nejlepším, co máme.

Uctívání

Přineste Kristu dar uctívání. Promluvte k dětem a povzbuďte je, aby se na svůj hlas dívaly jako na dar od Boha. On nám dává dech, abychom mohli mluvit a zpívat; dal nám to jako dar. Když se rozhodneme uctívat Boha, nabízíme mu to, co dobrého jsme od něho dostali.       
Vyberte chvály ze všech čtyř dílů sady BOŽÍ DŮM. K dispozici máte i fólie s texty.                                    

Modlitba za potřeby dětí

Nyní je vhodná doba naučit děti, aby se za sebe navzájem modlily. Rozdělte je do menších skupin a povzbuďte je, aby se za sebe vzájemně modlily. Každé skupině určete pomocníka, který je ovzbudí. Může to být velmi významná chvíle Církve PRO děti.       
Připravte seznam některých modlitebních témat a přečtěte je dětem. Bude užitečné je povzbudit, a když jim takto otevřete dveře, budou lépe připravené svěřit se vám se svými prosbami.
 
Děti ve zvláštní službě

Pomůcky: Čtyři nebo pět vánočních přání.
Příprava: Do každého přání vlepte vzkaz. Například vzkazy: Přejeme všem dětem tady, aby přijaly dnes Ježíše jako dar; Skutečným dárkem vánoc je Ježíš; Rozděl se o svůj vánoční dar tím, že se podělíš o Ježíše atd.
Hráči: Čtyři nebo pět členů divadelního týmu Církve PRO děti.
Provedení: Vyberte čtyři nebo pět vzkazů, které byste chtěli dětem dát. Tyto vzkazy napište a přivažte je dovnitř k vánočním přáním. Divadelní tým pak tato přání ukáže a přečte je jako zvláštní prezentaci.

Oznámení

	Dobrovolník přečte jména dětí, které mají tento týden narozeniny. Můžete je vyzvat, ať přijdou dopředu a zazpívat jim “Hodně štěstí, zdraví“.

	Vyberte dalšího mluvčího Církve PRO děti, který oznámí program a další zvláštní akce.

Připravte děti na kázání tak, že si zopakujete pravidla F-A-J-N chování a další pravidla. Připomeňte jim tajnou odměnu za vzorné chování, pokud je součástí programu.

Čas kázání            

Úvod

Pomůcky: Kartón a fix.
Příprava: Na přední stranu kartónu napište “vánoce“ a na zadní stranu napište třikrát písmeno “D“.
Kdo z vás má rád vánoce? (Ukažte přední stranu kartónu, kde je nápis “vánoce“).       
Obsahují tolik vzrušujících zážitků - dárky, jídlo a lidi, kteří jsou spolu, aby oslavovali. Jestlipak jste si někdy na vánocích všimli těch tří “D“? Dobře se podívejte na tuto tabuli, jestli tam uvidíte tři “D“. Když se podíváte na slovo “vánoce“, těžko tam najdete tři “D“, protože ve slově “vánoce“ žádné “D“ není.
(Kartón obraťte.) Ukážu vám ta tři “D“. Týká se to každých vánoc. První “D“ představuje “dávání“ -  Bůh nám dal svého Syna. Také to znamená dávat svým přátelům a rodině vánoční dárky. Druhé “D“ znamená “dostávat“. Lidé jsou vždycky zvědaví, co na vánoce “dostanou“. Třetí “D“ znamená “držgrešle“ (lakomec). Takový člověk se vždycky zajímá jen o to, co dostane.
Přesvědčme se, že jsme správně pochopili poselství vánoc: dávání. Nejlepší vzpomínky na vánoce jsou vzpomínky na “dávání“. Až se budeme učit o prvních vánocích, budete žasnout nad tím, kolikrát v nich objevíte “dávání”.


Biblický verš k zapamatování
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna. 
Jan 3,16

Pomůcky: Fólie s vánočním biblickým veršem k zapamatování a čtyři dárkově zabalené balíčky (v odstupňovaných velikostech).
Příprava: Vložte následující věty do příslušných balíčků (balíček č.1 je největší):
Dárek č.1 – Říká se, že Bible je jediná věc, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se dozvěděl, jak se dostat do nebe.
Dárek č.2 – I kdyby člověk neměl celou Bibli, přesto by se mohl dozvědět, jak se dostat do nebe, pokud by měl Nový zákon.
Dárek č.3 – Pokud by člověk neměl Nový zákon a měl by jen Janovo evangelium, i tak by se mohl dozvědět, jak se dostat do nebe.
Dárek č. 4 – Pokud by měl člověk jen jediný verš z Janova evangelia, může se dozvědět, jak se dostat do nebe. Tím veršem je Jan 3,16 a je dnešním biblickým veršem k zapamatování. Zní takto: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna.
Teď vložte balíčky do sebe takto: Dárek č. 4 vložte do dárku č.3; dárek č.3 do dárku č.2; dárek č.2 do dárku č.1.

Provedení:  Promítněte fólii s biblickým veršem k zapamatování, opět si ho přečtěte a několikrát zopakujte. Pozvěte jednoho z pomocníků, aby přišel dopředu a pomohl ukázat, jak je důležitý tento verš k zapamatování, a to tak, že bude rozbalovat dárky a číst připojené vzkazy. 	      
Každý dárek otevře, počínaje dárkem č.1, a přečte vzkaz. Pak vezme další a zase přečte vzkaz.
Tento biblický verš k zapamatování je velmi důležitý. Je darem pro naše životy. Klíčovým slovem v tomto verši je slovo DAL. Popisuje největší Boží dar, jeho Syna. A když přijmeme jeho Syna, je nám také dán věčný život.

Vyučování z Bible
Lukáš 1,26-35; 2,1-14

Narodil se Král

Pomůcky: Videokazeta Biblické lekce přetočená na vánoční lekci (devátý úsek) a videopřehrávač.
Příprava: Podívejte se na videokazetu a seznamte se s oddíly z Bible, které obsahuje.
Provedení: Promítněte nahrávku s biblickým popisem narození Ježíše. Po shlédnutí můžete o videu diskutovat.

Názorný příklad č.1
Největší dar světu

Pomůcky: Velká dárkově zabalená krabice, velká panenka (ve velikosti dítěte) a kousky látky (plenky).
Provedení: Zabalte panenku do plenek a položte ji do krabice. Zabalte krabici do dárkového       papíru.
Představte si , že byste dostali takto velký dárek! Co by to tak mohlo být? Určitě je to něco cenného. Čím se dárek stává cenným neboli hodnotným? Je to dáno tím, kolik stojí?
Pravděpodobně již víte, že hodnota věcí nespočívá v tom, kolik stojí.
Jestliže dáváš dárky, které pro tebe něco znamenají, mají pak hodnotu. Dobré dárky pro toho, kdo je přijímá, opravdu něco znamenají.
Nedal bys přece mamince kus bláta k vánocům, ne? Samozřejmě, že ne. Dal bys mamince dárek, který pro tebe něco znamená. Pak pro ni je hodnotný, cenný.
Přibližně před dvěma tisíci lety nám dal náš nebeský Otec ten nejcennější dar, který měl. (Rozbalte dárek a ukažte panenku.)
Dar vánoc začal tím, že Bůh Otec něco dal. Dal ten nejdůležitější a nejcennější dar, svého Syna.  My jsme jeho lid a měli bychom si dávat důležité a cenné dary stejně jako on.

Názorný příklad č.2
Co můžeš dělat ty?

Pomůcky: Zpěvník, kytara a taška s jídlem.

Andělé oznámili narození Ježíše pastýřům. Bylo to víc než jen zpráva. Andělé zpívali, chválili Boha na nebesích a vzdávali mu slávu. Tak andělé darovali to nejlepší, co měli. Stejně  i ty můžeš dát to nejlepší. Buď ochotný se podělit o svůj talent a obdarování, které ti Bůh dal.       
(Ukažte zpěvník.) Písně chval a uctívání v tomto zpěvníku se stávají cennými pouze tehdy, když je zpíváte. Pokud máš hlas, vydej ze sebe to nejlepší a oslavuj Boha.
(Ukažte kytaru.) Možná máš dar hudby, který můžeš dát. Využij ho tím, že budeš poctivě cvičit, aby ses zdokonalil ve hře. Není to vždy jednoduché. Trvá roky, než se některé dary rozvinou.
(Ukažte tašku s potravinami.) Možná můžeš pomoci své rodině tím, že jí přineseš plnou tašku jídla. To je dar, který můžeš dnes dát. Dnes dej to, co můžeš dát dnes, a na zítřek si připravuj nové dary.
Andělé dali to nejlepší, aby oznámili narození Krista. Také ty mu dej k narozeninám to nejlepší.

Názorný příklad č.3
Čas dávat

Pomůcky: Náramkové hodinky, fotografie vaší rodiny (nebo přátel) a fotografie nebo obrázky ovcí.

Dávám vám tu nejcennější věc, kterou mám. Dávám vám část svého života. Dávám vám svůj čas.       (Ukažte hodinky.) Když se scházíme, trávíme spolu čas. Minuty a hodiny a dny Církve PRO děti ubíhají a my nemůžeme čas zastavit. Dáváme čas jedni druhým. Můžete si všimnout, že já nemládnu - i vy stárnete!
(Ukažte rodinné fotky.) Tady je další věc, které věnuji svůj čas. Dávám ho své rodině a přátelům. Je to cenný čas. Je důležitý. Někdy je to spousta práce, kterou rodině dávám. Není to jen zábava a hry, ale vím, že je to důležitý dar, když dávám svůj čas.
(Ukažte fotky nebo obrázky s ovcemi.) Pastýři hlídali své ovce. Měli práci. Když andělé oznámili narození Ježíše, pastýři měli na vybranou. Mohli říct, že nemají čas podívat se, k čemu je Pán pozval.
Pastýři se rozhodli, že dají svůj čas. Narození Krista se neoblešlo bez darů a dávání.

Názorný příklad č.4
Radostná desetikoruna

Pomůcky: Desetikorunová mince
Provedení: Vyberte dítě, které vám s touto lekcí pomůže (nejlépe dívku). 
Na této desetikoruně záleží. Mám ji dát tady naší kamarádce, ale mám problém. Chcete vědět, v čem je ten problém? Tolik bych ji chtěl naší kamarádce dát, ale potřebuji tu desetikorunu pro někoho jiného. Víte, je tady někdo, kdo dneska ráno nesnídal. Je mi ho opravdu líto.
Tato desetikoruna měla být pro naší kamarádku, ale chtěl bych ji dát tomu, kdo ji nejvíc potřebuje.
(Nabídněte ji dítěti.) Jestli chceš, můžeš si ji vzít, ale mně je líto toho člověka, který má hlad. Ty máš asi peněz dost, abys pokryla své potřeby. Přesto byla ta desetikoruna určena tobě a ne pro toho druhého.
Nevím, snad najdu jinou desetikorunu, abych ji mohl dát tomu příteli, který se potřebuje najíst. Tebe to nemusí zajímat - je to můj problém. Samozřejmě, možná bys chtěla pomoct. Chceš mi tu desetikorunu vrátit?
(Pokud vám tu minci vrátí, řekněte mu, že tím hladovým člověkem jste vy! Nechte dítě stát vedle sebe a dokončete vyprávění.)
Stále tu mluvíme o dávání - dávání cenných a důležitých darů. Pamatujeme si, že při narození Krista přišli tři mudrci až po pastýřích. Šli za hvězdou a ušli velkou dálku, aby viděli narozeného Krista. Věnovali tomu čas. Ušli velký kus cesty a přinesli drahé dary. Ještě poklekli a uctívali narozeného Krista. Kromě spousty svého času, drahých darů a uctívání dali ještě víc. Dělali to s radostným srdcem.
Když dáváš, raduj se z toho, že dáváš! Ať je dávání pro vás výsadou. Dávejte tak, jako ti mudrci - radostně.
(Pokud vám vaše dobrovolnice minci vrátila, dostane ji teď zpět.)


Názorný příklad č.5
Opravdové dávání

Pomůcky: Televize a křeslo.
Provedení: Vyberte chlapce, který přijde dopředu a mezitím, co budete mluvit ke skupině, si připravte televizi. Postavte ji tak, aby se děti dívali na chlapce a ne na televizi.

Byl jednou jeden kluk, který se jmenoval Kuba. Kuba rád dával. Vlastně si o sobě myslel, že je velmi štědrý člověk. Při každé příležitosti se Kuba vždycky ujistil, že všichni vědí, že má něco na rozdání. Ale Kuba měl problém. Kuba byl pokrytec. Pokrytec je člověk, kdo ze sebe dělá něco, co není. Něco jako falešné peníze. Kuba předstíral, že je dobrý křesťan, který dává radostně.
Ale kdyby se Kuba díval na televizi a maminka ho o něco požádala, vůbec by si jí nevšiml. Pokud by chtěla, aby vynesl koš nebo umyl nádobí, dělal by, že neslyší. Chodil do církve a mnoho namluvil o dávání, ale byl pokrytec, falešník.
Když se Ježíš narodil, musela Marie, Ježíšova matka, přijímat všechny návštěvníky. Každý ho chtěl vidět. Marie byla vyčerpaná, musela nakrmit dítě, ale přesto vítala každého, kdo přišel. Darovala svůj čas.
Je důležité umět dávat, i když se na to necítíte.
Kuba dával, jen když se mu to hodilo. Marie dala oběť. Když si budeme pamatovat, jak dávala ona, můžeme se naučit mít radovat se z dávání.
(Poděkujte pomocníkovi za dávání a ujistěte skupinu, že tento příběh nebyl o něm.)


Příběh ze života

Malý bubeníček

Když budete vyprávět dnešní příběh, ujistěte děti, že to není pravdivý příběh. To jediné, co opravdu víme o Ježíšově narození, je to, co najdeme v Bibli. Záměrem tohoto příběhu je ukázat, že obyčejní lidé, které malý bubeníček reprezentuje, byli velmi chudí, ale přesto mohli Králi něco nabídnout.

Diapozitiv č.4-32: Vítejte v Betlémě. Betlém je dnes proslulý, protože se tam narodil Ježíš. Před jeho narozením to město nebylo tak slavné. Většina lidí v něm byla chudá. Římané od nich vybírali peníze na daních. Avšak byli to lidé bohatí ve víře. Věřili, že přijde Mesiáš a osvobodí je. Měli naději.
Potom přišla noc, kdy zazářila jasná hvězda a každý se ptal, co to znamená. Konec světa? Přichází Mesiáš?
Byl tam jeden malý chlapec, který rád hrál na bubínek. Když tak hrál, přišla za ním kamarádka. Řekla mu, že se narodil Král. Řekla mu, že přišel Mesiáš a že vysvobodí Izraelce od nepřátel.
Diapozitiv č.4-33: Malý bubeníček byl z Krále nadšený. Chtěl ho vidět. Na své cestě k němu procházel kolem lidí, kteří se také šli podívat na Mesiáše. Ale ti mu všichni nesli dary. Malý bubeníček neměl nic, co by mu mohl vzít.
Diapozitiv č.4-34: Malý bubeníček dorazil k jeslím, kde se narodil Ježíš. Protlačil se zástupemí, aby uviděl děťátko Ježíše. Bubeníček hledal zaslíbeného Krále.
Děti, jen si to představte. Bubeníček viděl před sebou toho zaslíbeného Krále, který vyroste nakonec proto, aby byl ukřižován a zemřel. Tento Král vezme na sebe hříchy celého světa. Tak lidé získají věčný život.
Diapozitiv č.4-35: Malý bubeníček se rozhlížel po jeslích. Nebyl to palác pro krále. Byl to chlév. Páchnul po zvířatech; byl špinavý a chlapci to bylo líto. Bubeníček věděl, jaké je být chudý. Věděl, jaké to je vyrůstat a mít hlad. Byl zvědav, zda tento Král vyroste stejně jako on. Další věc, která ho mrzela, bylo to, že všichni ostatní přinesli Ježíškovi dary.
Diapozitiv č.4-36: Bubeníček začal plakat, protože nemá žádný dar, který by mohl Králi dát. Ačkoli uviděl Mesiáše a věděl, že teď mají Krále, byl smutný.
Bubeníček přemýšlel, co by mohl děťátku dát, ale nic cenného neměl. Byl smutný, když viděl, jak ostatní přinášejí další dary.
Diapozitiv č.4-37: Nakonec celý uplakaný dostal nápad. Bůh mu dal talent hrát na bubínek... mohl by zahrát pro Krále? Možná to není ten největší dar ve srovnání s tím, co přinášejí ostatní, ale je to to nejlepší, co má.
Děti, na tuhle důležitou věc nezapomínejte. Bubeníček dal to nejlepší, co mohl děťátku přinést .
Diapozitiv č.4-38: Bubeníček nabídl jako svůj dar, že Ježíši zahraje. Marie souhlasila a všichni v chlévě naslouchali. Chlapec byl nervózní. Zhluboka se nadechl a oči všech byly se upíraly na něho. Upadla mu palička. Vzadu se jedno dítě zasmálo, ale bubeníček se sehnul a aniž by se ohlédl, a si paličku zvedl. Začal hrát.
Diapozitiv č.4-39: Bubeníček hrál v pomalém tempu. Zavřel oči a hrál na bubínek přivítání novému Králi.
Neviděl, jak se lidé pohybují do rytmu, ani dobytek, ani jehňátka, pokyvující se v jeho rytmu. Neviděl ani úsměv na tváři Marie. Viděla, jaký vliv má její děťátko na všechny, kdo přišli. Malý bubeníček hrál dál a předával mu svůj nejlepší dar.
Diapozitiv č.4-40: Bubeníček zahrál pro něho, jak nejlépe uměl. Když skončil, otevřel oči, odložil paličky a rozhlédl se. Několik starých mužů stále mělo oči zavřené. Pak se všichni lidé podívali na Ježíška. Bubeníček se také podíval na Ježíše a nastal okamžik ticha.
Diapozitiv č.4-41: Maličký Ježíš se začal usmívat a jeho úsměv se měnil v drobné chichotání. Koukl se na bubeníčka, pak na bubínek... a rozesmál se. Všichni se radovali, že se to děťátku líbí. Poplácali chlapce po zádech a říkali mu, že se mu to povedlo.
Když se vracel chlapec domů, nemohl přestat myslet na jednu věc, na úsměv maličkého Ježíše. Věděl, že na ten úsměv nikdy nezapomene.
Co můžeš dát ty, čeho si bude Bůh cenit? Aby se na tebe Bůh usmál, nemusíš dávat o nic víc než ti, kdo sedí vedle tebe. Jen musíš dát tak, jak to dal ten malý bubeníček – dát to nejlepší. Přemýšlej o těchto vánocích, jak to uděláš. Rozhodni se dávat s radostí.

Závěrečná modlitba

Dar Krista je tím největším darem, který kdy byl dán. Vše, co bylo v dnešní lekci, nám má pomoct se stát těmi nejlepšími dárci, jací mohou být a stát se dárci, jaké chce mít Bůh. Pojďme se modlit.
Pane Bože,
Ty jsi ten největší dárce darů. Děkuji Ti za dar Ježíše. Pomoz nám tyto vánoce i každý den být těmi nejlepšími dárci, jakými můžeme být. Dej nám svou sílu. Žádáme o to ve jménu Ježíše. Amen.


