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Drodzy rodzice!

Niezwykle ważne jest  to,  by wasze dziecko czuło się  umiłowanym
dzieckiem Pana Boga. Kolejna rozmowa ma taki właśnie cel.

Punktem  wyjścia  będzie  ewangeliczny  opis  działalności  Jana
Chrzciciela i chrztu Pana Jezusa w Jordanie. 

Powiedz  dziecku,  że  przeczytacie  z  Ewangelii  opis  chrztu  Pana
Jezusa.  Poproś  dziecko  o  otwarcie  trzeciego  rozdziału  Ewangelii
według św. Mateusza. (Mt 3,1-17)

Zadawaj pytania i szukajcie odpowiedzi w Biblii.

Czyją działalność opisuje ten rozdział? Jana Chrzciciela.

Do czego wzywał Jan Chrzciciel? Do nawrócenia.

Jak był Jan Chrzciciel ubrany i czym się żywił? Odzienie z sierści
wielbłąda i skórzany pas. Żywił się szarańczą i leśnym miodem.

W ten sposób Jan Chrzciciel upodabniał się do proroków Starego
Testamentu.

Dlaczego tego Jana nazywamy Chrzcicielem? Bo chrzcił  ludzi,  to
znaczy zanurzał ich w wodzie – to była rzeka Jordan. W czasie tego
obrzędu ludzie wyznawali swoje grzechy, co było znakiem, że chcą
zmienić swoje życie.   
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Kto przyszedł do Jezusa i poprosił go o chrzest? Pan Jezus.

Gdy Pan Jezus przyjął  chrzest  to  od razu wyszedł  z  wody – nie
wyznawał grzechów, bo był bez grzechu.

Jak brzmi ostatnie zdanie z tego rozdziału? A głos z nieba mówił:
Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Tak  Bóg  Ojciec  powiedział  o  swoim  synu.  Jezus  Chrystus  to
wcielony Syn Boży. Wcielony – bo przyjął ludzkie ciało.

Jezus przyszedł po to, by każdy człowiek mógł stać się dzieckiem
Bożym. I tak się stało. Dzięki Jezusowi wszyscy jesteśmy dziećmi
Boga.  To zdanie z  końca rozdziału każdy z nas może odnieść do
siebie: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”
Bóg nas kocha, ma w nas upodobanie.

I teraz bardzo ważne pytanie. W jaki sposób możemy utracić Boże
dziecięctwo? Przestać być Bożym dzieckiem?

Pozwól dziecku na swobodną wypowiedź. Nie podawaj zbyt szybko
odpowiedzi,  nie  koryguj.  Raczej  zadawaj  pytania,  wyciągnij
z dziecka   jego myślenie.

Spróbuj podsumować rozmowę.

Nie możemy utracić Bożego dziecięctwa. Nigdy nie utracimy Bożej
miłości.  Nawet  jak  grzeszymy to  pozostajemy Synami  i  Córkami
Pana Boga.

Możesz przywołać przypowieść o synu marnotrawnym. Nawet jak
syn się wyprowadził, nawet jak wszystko stracił, to w sercu i myśli
Ojca zawsze był Synem, nigdy nim nie przestał być.

Tak samo ty (zwróć się bardzo osobiście i serdecznie do dziecka)
nigdy nie przestaniesz być dzieckiem Pana Boga. Ja się nigdy ciebie
nie wyrzeknę, cokolwiek byś nie zrobił nie przestanę cię kochać. Tak
samo Pan  Bóg,  cokolwiek  zrobisz  nie  przestanie  Cię  kochać.  Na
zawsze jesteś dzieckiem Boga.

Na koniec pomódlcie się. Powiedz dziecku: Ja pomodlę się teraz do
Pana  Boga  a  potem  ty  się  pomodlisz.  Możesz  powtórzyć  moje
Słowa:  „Dziękuję ci Boże, że jestem twoim dzieckiem. Amen.”

Jak  najczęściej  powtarzajcie  swoim  dzieciom,  że  zawsze  będą
waszymi dziećmi.

Pozdrawiam Was.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz


