...I v jedného Pána Ježiša Krista...
Stretko č. 5: Verím v Boha
Cieľ: poukázať na to, aká je dôležitá viera a podstata Ježiša Krista
Pomôcky: veľký tvrdý papier, dierkovač, vodové farby, šnúrka,
voda, štetce
Úvodná modlitba: Ježišová modlitba - 13x
Na úvod: zopakovanie si doterajšieho učenia o modlitbe Verím
Priebeh stretka: na začiatku sa vedie dialóg s deťmi pomocou otázok:
- „Kto alebo čo je pre vás Boh?“
- „Aké by mal mať vlastnosti?“
- „Kto je pre vás Bohom v bežnom živote?“ ocko, otec, mamka...
- „Ako sa vy správate k otcovi?“
- voviesť deti do problematiky toho, že Boh má svojho syna, ktorého poslal na svet, aby
nás zachránil
- vysvetliť dôležitosť otca v rodine
- cez otca prejsť k tomu, ako prišli deti na svet, ako sa k ním rodičia správali keď boli
malí, čo spolu zažili...
- takisto aj Boh má syna a zoslal nám ho – Ježiša Krista – tým sa dostaneme k ďalšej
časti: Jednorodeného Syna Božieho...
- tak ako Boh zoslal Syna, aby hlásal evanjelium, tak aj deti prišli na svet pomocou otca
a mamky, aby ohlasovali evanjelium
- položenie otázky: „Čo pre Vás znamená jednorodený?“
- pomocou odpovedí sa dostať k tomu, že JK je tu na to, aby nám pomáhal a viedol nás
k dobrému a že práve on nám dáva veci, chvíle potrebné pre život a pre krásu nášho
života (listy zo stromov, ich farba, voda...)
- výroba košíkov pomocou pomôcok uvedených na začiatku:
2 papiere sa prehnú v polovici a po okrajoch sa narobia dierky pomocou dierkovača,
pripoja sa k sebe a zviažu pomocou šnúrky. Potom sa vyrobí dno košíka, ten sa tiež
priviaže a z vonkajšej strany sa otlačia listy zo stromov pomocou vodových farieb.
- listy sme pred stretkom nazbierali vonku
Záverečná modlitba: pieseň Maličký
Za tieto námety a ich spracovanie ďakujeme spoločenstvu Sekčov z OC Bárka.
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