...Otca všemohúceho...
Stretko č. 2: Verím v Boha
Cieľ: priblížiť deťom Boha ako Otca, ako Ocka, ktorý
všetko dokáže
Pomôcky: tvrdé papiere, farebné papiere, makety písmen
BOH, dierkovač, nožnice, ceruzy, vlna, lepidlo
Úvodná modlitba: Otče náš
Diskusia s deťmi:
 Kto je to ocko? Prečo je ocko? Čo má robiť a čo nemá robiť? – porovnať s Bohom
 veriaci sa s Bohom rozprávajú, hľadajú slová, aby mohli vyjadriť jeho veľkosť
a jedinečnosť. Ty si svätý, ty si Nádherný, ty si Najvyšší
- je pri nás stále, na to sa môžeme spoľahnúť, avšak, niekedy, keď sú sily Zlého ducha
v prevahe, môže sa nám zdať, že Boh je bezmocný. A predsa: keď sme my, ľudia
v koncoch, ešte vždy platí slovo, ktoré povedal Boží posol Abrahámovi, keď viac než 90 –
ročný – pochyboval, že sa mu narodí syn: „Bohu nič nie je nemožné“ Tie isté slová
povedal anjel Márii v hodine jej povolania. Boh nás stále nosí v srdci a čaká, že aj on bude
mať miesto v tom našom srdci. Nie hocijaké, ale veľmi významné. Má byť našim
Záchrancom, Otcom, Pánom nášho srdca.
Aktivita: výroba srdca, v ktorom má čestné a hlavné miesto Boh (srdce vystrihnuté
a vyfarbené z tvrdého papiera veľkosti A4, následne na neho prišívame písmena B O H
tiež vystrihnuté a vyfarbené na tvrdom papieri)
- po dokončení srdiečka si zaspievame piesne:
 Nebojím sa
 Môj Boh, vďaka Tebe dýcham
 Kto je Pánom džungle
 Tancujem, spievam si
Príbeh: Predstavte si: celú noc nespíš, sedíš v smradľavej loďke uprostred jazera, chytáš
ryby. Je to tvoja práca, to čo robíš. A čo si ulovil? V podstate nič! Potom Ti nejaký chlapík,
ktorý ani len nie je rybár, povie, aby si hodil siete na 2. stranu loďky. Asi nebudeš veľmi
ochotný a pomyslíš si: „ Kto si myslíš, že si, keď hovoríš do mojej práce?“ Napriek tomu
to však urobíš, a...nie 1 ale 153 rýb povyskakuje do tvojich sietí! Len 1 otázka: Kto je
tento muž? Stačí 1 jeho slovo a veci sa zmenia na lepšie.
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Odpoveď: To bol Ježiš:
Peter bol taký nadšený, že nechal ryby pre ktoré otročil celú noc, bez rozmýšľania
vyskočil z loďky a utekal k Ježišovi (zanechal svoj cieľ). Spravil by si to aj Ty? Peter sa
cítil, akoby sa vzdával všetkého, ale keď prišiel k Ježišovi, videl, že varí rybu. Boh vie, čo
potrebuješ. On to má, aj Ti to dá.
Záverečná modlitba: vlastnými slovami

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