…A očakávam vzkriesenie mŕtvych
a život budúceho veku. Amen.
Stretko č. 19: Verím v Boha

Cieľ: Poukázať na existenciu života po smrti, bližšie
priblížiť nebo.
Pomôcky: Sv. Písmo, plachta, rôzne drobnosti, farebné papiere, CD, rádio, pracovné
listy, rôzne veci na ovoniavanie
Úvodná modlitba: Zaspievame si pieseň ,,V nebi je parádna klíma“
Na úvod: Animátor položí otázku pre všetkých: Čo pekné sa vám prihodilo minulý
týždeň?
Táto klasická otázka zjemňuje úvod stretnutia a prelamuje bariéry. Spontánne umožňuje
prejsť od úvodných rozhovorov k téme stretnutia. Animátor môže nadviazať na
akýkoľvek typ odpovede po pár odpovediach ľudí zo stretka a oznámi skupine, že dnes
sa budeme rozprávať aj o tom, ako to bude vyzerať v nebi.
Príbeh: Porozprávame deťom príbeh o dvojičkách, ktorým ilustrujeme ,,život po živote“.
V brušku tehotnej ženy boli dve bábätká. Prvé sa pýta toho druhého:
- Veríš v život po pôrode?
- Určite. Niečo po pôrode musí byť. Možno sme tu hlavne preto, aby sme sa pripravili na
to, čo bude potom.
- Hlúposť, žiadny život po pôrode nie je. Ako by mal vlastne vyzerať?
- To presne neviem, ale určite tam bude viac svetla než tu. Možno budeme behať po
vlastných a jesť ústami.
- No to je predsa nezmysel! Behať sa nedá. A jesť ústami, to je úplne smiešne! Živí nás
predsa pupočná šnúra. Niečo ti poviem: Život po pôrode je vylúčený - pupočná šnúra je
už teraz veľmi krátka.
- Ba nie, určite niečo bude. Len všetko bude asi trochu inak, než sme zvyknutí tu.
- Ale nikto sa predsa odtiaľ po pôrode nevrátil. Pôrodom proste život končí. A vôbec,
život nie je nič iného, než vlečúca sa stiesnenosť v temnote.
- No, ja presne neviem ako to bude po pôrode vyzerať, ale každopádne uvidíme mamu a
tá sa o nás postará.
- Mama? Ty veríš na mamu? A kde má akože podľa teba byť?
- No predsa všade okolo nás! V nej a vďaka nej žijeme. Bez nej by sme vôbec neboli.
- Tomu neverím! Žiadnu mamu som nikdy nevidel, takže je jasné, že žiadna nie je.
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- No ale niekedy, keď sme potichu, môžeš počuť ako spieva, alebo cítiť, ako hladí náš
svet. Vieš, ja si fakt myslím, že skutočný život nás čaká až potom a teraz sa naň iba
pripravujeme...
Priebeh stretnutia: Porozprávame sa o príbehu a prevedieme aktivity, pri ktorých si
budeme hovoriť na čo potrebovali jednotlivé časti tela dvojičky v brušku, ako ich
potrebujeme my a ako nám môžu poslúžiť na to, aby sa naša duša dostala do tela.
Aktivita 1:
UŠI – číta sa úryvok z Písma (niekde na kraji) – deťom sa nepovie nič a uvidíme,
či započujú, že niekto niečo hovorí – porozprávame sa o obsahu Zjv 21,1-8
Aktivita 2:
OČI- skryť pod prikrývku rôzne veci, následne ich odkryť na 30 sekúnd, opäť ich
zakryť, úlohou detí je vymenovať čo najviac vecí, ktoré videli
Aktivita 3: RUKY – výroba srdiečka
Aktivia 4: NOHY - stoličkový tanec
Aktivita 5: NOS – ovoňať a rozpoznať rôzne vône (tráva, kvety, káva,...)
Aktivita 6: HLAVA, ROZUM - vypracovať pracovný list
Aktivita 7: ÚSTA – prespievanie pesničiek na nedeľu:
 Pane smädný sme po Tebe
 Boh Ťa miluje
 Môj Boh
 Krok sem, krok tam
Závaerečná modlitba: Otče náš

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