O STRATENEJ OVEČKE
6. STRETNUTIE: NÁJDENIE STRATENEJ
OVEČKY
Cieľ stretnutia: Motivovať účastníkov k ďalším
stretnutiam. Posilniť vzťahu k čítaniu Svätého
písma.

Hlavná téma: Veľká oslava – aj ja som bol stratená ovečka, ktorú Boh našiel.

Pomôcky: ozdobená miestnosť, hudba, občerstvenie (toto stretnutie je záverečné zo série
6-tich stretiek, ale môže byť zároveň prvé niečoho nového), vata, papier, špajdle, motúzik,
textilné guličky

Modlitba: Zdieľacia modlitba v kruhu

Preberaná téma: Záver príbehu o pastierovi – môže byť opäť ako divadlo, alebo pantomíma:
Pastiera prebudilo ráno slnko. Hurá, pomyslel si, vďaka ti, Pane, že neprší. Včerajšok bol pre
neho veľmi ťažký, no on stále veril. Postavil sa a išiel ďalej hľadať svoju stratenú ovečku.
Povedal si, že neprestane veriť. Prešiel dva kopce a....NIČ. Celý les a ďalšiu lúku aaaaa... ZAS
NIČ. No išiel ďalej...a zrazu, za skalou začul slabé bé. Podišiel bližšie a zbadal stratenú ovečku.
Toľká radosť naplnila Pastierika, že začal skákať a výskať...asi odplašil všetku lesnú zver...ale
jemu to nevadilo...vzal ovečku a keď po dlhej ceste prišiel konečne naspäť domov, zvolal
všetkých svojich priateľov, aj pastiera Jana a mali veľkú radostnú oslavu.

Toto podobenstvo, ktoré rozprával Pán Ježiš určite poznáte, no prečítajme si ho: Mt 18, 12-13

Myslíte si, že aj my sme niekedy stratené ovečky?
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Kedy sa môžeme stratiť? (hriech)
Kto nás potom hľadá? (Boh)
Náš Nebeský Otec nás hľadá a veľmi chce , aby sme sa vrátili (ešte viac ako náš Pastierik). A
keď mu dovolíme, aby nás našiel, tú radosť si nevieme ani predstaviť.

Teraz vyrobíme každý ovečku na pamiatku (vata, papier, špajdle, textilné guličky)

Podnet, impulz, aplikácia v každodennom živote: Minulé stretká sme spolu s Pastierikom
hľadali stratenú ovečku. Naučili sme sa s ním niečo?
Z čoho si Pastierik čítal? Čo myslíte naučil sa niečo Pastierik počas svojej cesty? Mohol niečo
naučiť aj nás?
Skúsime si aj prezrieť náš zošitok, ktorý sme si vypĺňali počas cesty s Pastierikom a odložme si
ho aj na inokedy.

Priestor na občerstvenie, hry, mini diskotéku.

Záverečná modlitba: Pane, Ty si nám okrem iným veľkých darov, daroval aj svoje vlastné slovo
– ktoré môžeme čítať v Biblii. Ty sa nám prihováraš, učíš nás dôverovať a ľúbiť. Keď sa stratíme,
tak nás ideš hľadať. Ďakujeme Ti Pane za Tvoju veľkú lásku k nám. Za to, že nás nikdy
neopúšťaš. Prosíme, daj aby sme na to nikdy nezabudli.

Za tento námet ďakujeme Petre Dočolomanskej zo spoločenstva Chesed Adonai.
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