O STRATENEJ OVEČKE
5. STRETNUTIE: PRED CIEĽOM, TO BÝVA NAJŤAŽŠIE

Cieľ stretnutia: Vysvetliť, že Pán Boh nie je automat na modlitbu.
Hlavná téma: Vypočutie modlitby
Pomôcky: tvrdé papiere, lepidlo, farbičky, nožnice, motúzik
Modlitba: Na úvod zdieľacia modlitba v kruhu.
Aktivity: Preteky kameň – papier – nožnice (Z veľkej knihy hier): dve družstvá sú vzdialené od
seba x metrov. Do polovice prídu dvaja vybratí hráči a hrajú kameň papier nožnice. Kto vyhrá,
posunie sa o krok smerom k súperiacemu družstvu a vyzýva ďalšieho z toho družstva. Vyhráva
to družstvo, ktorého hráč sa dostane na meter od protidružstva.

Pokračovanie v príbehu o pastierovi: Náš pastier mal za sebou veru ťažký a aj nebezpečný čas.
(Tu sa môžu interaktívne deti zapojiť, môžeme položiť otázku – na čo si všetko spomínajú, čo
zažil pastier? 1. zlé počasie a blížiaca sa noc, 2. zbojníci, 3. zablúdenie v labyrinte lúk + bol
určite unavený...)
Dnes sa jeho sused Jano musel vrátiť k svojim ovečkám, takže Pastierik zostal opäť sám.
Doľahol na neho veľký smútok. Veď už toľko dní hľadá a nič. Aj dnes prešiel veľký kus cesty,
zopárkrát dokonca od únavy spadol. No aj keď bol smutný, večer opäť vzal do ruky Sväté písmo
a čítal. Iz 41, 17. Predtým než zaspal, povedal Bohu: „Dôverujem Ti.“

Preberaná téma: Stalo sa vám niekedy, že ste sa dlho za niečo modlili, ale odpoveď od Pána
Boha neprichádzala?
Alebo zažili ste už, že sa stal opak toho, o čo ste prosili?
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Niekedy sa nám môže zdať, že nás náš Otecko – Pán Boh vôbec nepočúva. Ale to nie je pravda.
Pán vždy počuje našu modlitbu. Ale niekedy nepovie na ňu áno, alebo nepovie áno hneď, ale
až za nejaký čas.
Čo myslíte, prečo sa nestane vždy to, o čo prosíme?
Keby sme si vyprosili 10 kíl čokolády, alebo čipsov a potom by sme ich zjedli, myslíte, že by to
bolo pre nás dobré? Asi nie však? Ale to je len jeden z príkladov. Náš Nebeský otec je
všemohúci a my niekedy prosíme o veci, ktoré nie sú správne. Niekedy zas ešte nie je ten
správny čas pre niektoré veci. My to všetko nevidíme. Nevidíme, čo je najlepšie pre nás alebo
našich blízkych. Môžeme však dôverovať Pánovi, že On vie všetko najlepšie a že nás najviac
miluje. Tých 10 kíl čokolády a čipsov nám možno nedá preto, lebo vie, že by sme ich zjedli a
bolo by nám veľmi zle.

Aktivita: Vyrábame modlitbový kalendár. Takýto kalendár vyzerá ako 7-dňový adventný
kalendár. Vašej fantázii a tvorivosti sa medze nekladú! 7 okienok s rôznymi modlitbami/
úmyslami (každý si môže vybrať). Na jeden deň pripadne 1 modlitba alebo úmysel. Okienka
môžu byť aj nesymetricky, rôzne uložené na papieri. Na začiatku týždňa si môžeme vybrať
jedno okienko (hocijaké z tých 7) a modliť sa tú modlitbu/úmysel z neho. Na konci týždňa
pozatvárame všetky okienka a na ďalší deň môžeme
začať odznova, prípadne s iným okienkom ako prvým. Ďalší mesiac si môžeme vyrobiť nových
7 modlitieb/úmyslov.

Podnet, impulz, aplikácia v každodennom živote: Do budúceho stretka sa modliť podľa
modlitebného kalendára.

Záverečná modlitba: Nebeský Otče, prosíme Ťa, daj nám silu, aby sme si aj v neveselých
chvíľach spomenuli na Teba. Nedovoľ nám prosím zabudnúť, že Ty si pri nás a zároveň
ďakujeme, že nás nikdy neopúšťaš.

Za tento námet ďakujeme Petre Dočolomanskej zo spoločenstva Chesed Adonai.
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