... A zasa príde v sláve súdiť živých a mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca...
Stretko č. 15: Verím v Boha

Cieľ: Predložiť poznatky o poslednom súde
a o Ježišovej láske
Pomôcky: tvrdé papiere, farbičky, fixy, šnúrka
Úvodná modlitba: spev Kristus slávne 3x
Priebeh stretnutia:
Aktivita 1:
Na papieri je v cirkevnoslovanskom jazyku napísaná téma stretnutia. Všetkých
rozdelíme napríklad do 3 skupín, ktoré sa zviažu šnúrkou do jedného. Vonku sa skryjú 3
papiere s veršami a skupinka každá jednotlivo zviazaná musí nájsť ver, keď ho nájdu,
musia povedať v slovenskom jazyku tému – vtedy sa uvidí, či predošlé stretko počúvali
a dávali pozor, aká je téma. Ak počúvali vedia a ak nie tak skupinky, ktoré nevedia prídu
naspäť do PC a vonku sa skryjú modlitebné knižky. Povie sa, že vonku sú dôležité indície.
Kto vie narábať s knihou, vie kde je ,,verím“ a vie postupne dôjsť k správnej téme.
Rozhovor:
 Čo je súd? Je súd dôležitý? Poznáte niekoho, kto bol súdený? – je dôležité dospieť
k tomu, že súdený bol Ježiš.
 Vysvetlenie slovíčka ,,zasa“ , že Ježiš chodil po zemi, súdil ľudí v dobrom (tak ako
kňaz dnes na spovedi), potom zomrel a vstal z mŕtvych a opäť súdi. Ježiš súdi
živých podľa ich skutkov a mŕtvych v nebi. Rozprávať sa o tom, ako súdi, od čoho
to závisí (od skutkov)
 Vysvetlenie slovného spojenia ,,kráľovstvu nebude konca“ – každý kresťan verí
a vyznáva v modlitbe ,, i na veky vekov amen“
 Spýtať sa, či za to, že nás súdi nás nemá rád..., ak nás má aj napriek tomu rád.
Aktivita 2:
Každý si vystrihne a vyfarbí hocičo z papiera, za čo ďakuje Bohu...
 Vysvetliť im, že keď budú mať, tak nič z toho nie je perfektné, všetko je krásne,
ale nie perfektné (zastrihnuté, ... )
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Tak aj Ježiš nepotrebuje, aby sme boli perfektní, ale žili v láske, lebo každý z nás
ako tie výtvory máme chyby, ale sme krásni, pretože žijeme v Bohu.
Aj strom má listy, každý je iný (má chyby), ale spolu vytvoria krásnu nádheru –
strom tak ako my spoločenstvo.
A aj napriek tomu, že máme chyby a Boh nás súdi.

Záverečná modlitba: Otče náš

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