... A vstúpil do neba a sedí po pravici otca...
Stretko č. 14: Verím v Boha

Cieľ: Analyzovať jednotlivé slová dnešnej témy
Pomôcky: šatka na zaviazanie očí, čisté papiere,
ceruzy
Úvodná modlitba: Kristu slávne vstal z mrtvých
Priebeh stretnutia:
Aktivita 1:
HRA ŤUK ŤUK
- Deti si posadajú do kruhu, 1 ostane v strede so zaviazanými očami, hráč v strede
na niekoho ukáže a povie ťuk – ťuk
- Vyzvaný povie vstúpte tak, aby ho hráč so zaviazanými očami nedokázal
identifikovať, ak spoluhráča, ktorý povie vstúpte rozozná, povie meno a ide do
stredu on





Čo si deti myslíte, musel Ježiš klopať na nebeskú bránu? Ako vstúpil do neba?
Ježiš na neho nemusel klopať, nebol bolo otvorené.
Ak máte kľúče od bytu, klopete, aby vám niekto otvoril? Stalo sa vám niekedy, že
ste niekoho tak túžobne očakávali, že ste mali otvorené dvere bytu?
Prerozprávanie evanjelia o Ježišovom nanebovstúpení Mk 16, 19 a Lk 24, 50

Aktivita 2:
Hra KTO CHCE PREJSŤ CEZ ČERVENÉ MORE
- V hre sú 2 čiary, ak ste prekročili 1. znamená to, ako keby ste sa boli narodili, na
to, aby ste dostali v pokoji za 2. čiaru, musíte mať nejakú požadovanú farbu – 2.
čiara je symbol smrti, za ňou je nebo, miesto, kde nás už nemôže chytiť, miesto
medzi 1. 2. čiarou predstavuje akoby život – ak chcem v pokoji prejsť, musíme
veriť Ježišovi, veriť v Ježiša, Ježiš za každého z nás zomrel, máme ,,výsadu“ prejsť
do neba.



Prečo sa v modlitbe Verím v Boha hovorí o tom, že Ježiš sedí po pravici Otca?
Prečo je to také dôležité, že je to časť modlitby?
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Boli ste už na svadbe?
Kto sedel po ženíchovej pravici? Nevesta.
Tak ako neveste na svadbe prislúcha takéto najdôležitejšie miesto, tak aj Ježišovi
v nebi, pretože je jednej osoby s Otcom a Sv. Duchom.

Aktivita 3:
KTO PÍŠE PRAVOU RUKOU?
- Skúste nakresliť na papier (zložený napoly) domček a stromček. Na druhú časť
papiera nakreslíte to isté, ale ľavou rukou...
- Porozprávame sa o pravákoch a ľavákoch


Ježiš bol určený na to, aby vládol s Bohom Otcom a Sv. Duchom – jeho miesto nie
je nikde inde ako v nebi po Otcovej pravici, tak ako pre pravákov je písať s pravou
rukou.

Aktivita 4:
IŠIEL BOCIAN KOLO DOMU A POVEDAL ČÍSLO DOMU...
Záverečná modlitba: Otče náš

Za tieto námety a ich spracovanie ďakujeme spoločenstvu Sekčov z OC Bárka.
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