... Zrodeného z Otca pred všetkými vekmi...
Stretko č. 6: Verím v Boha
Cieľ: Poukázať na to, že Boh má s každým plán už od vekov.
Pomôcky: 3 nádoby na vodu, voda, 2 sviečky, cestoviny,
ryža, novinové papiere, 14 papierov A5
Úvodná modlitba: Verím v Boha
Na úvod: zopakovanie si doterajšieho učenia o modlitbe
Verím
Priebeh stretnutia:
- Na úvod si zopakujeme prebraté časti z modlitby Verím.
- Vysvetlíme si, čo znamenajú roky pred naším letopočtom.
- Zahráme si hru Putovanie ku stvoreniu sveta – po 2. skupinách budú putovať po
stanovištiach, kde budú významné udalosti z dejín Božieho ľudu:
1. Stanovisko: Ukrižovanie
 Vymenovanie čo najviac zastavení Krížovej cesty
2. Stanovisko: Učenie Ježiša Krista
 Povedať čo najviac podobenstiev
3. Stanovisko: Narodenie Ježiška
 Z prírodných materiálov vyrobiť jasličky
4. Stanovisko: Prechod cez Červené more
 3 nádoby vedľa seba (cca 1m od seba), v strednej nádobe je voda, skupinky ju
majú do vlastných nádob prečerpať, môžu používať len ruky, ak v strednej
nádobe už nie je voda, môžu cez ňu skupinky prejsť
 Litmit 3 minúty
5. Stanovisko: Vyvedenie Izraela z Egypta
 Vymenovať 10 egyptských rán
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6. Stanovisko: Horiaci ker
 Štafeta – majú si podávať sviečku tak, aby nezhasla , štafeta ide až von
 Vyhráva tá skupinka, ktorej sviečka nezhasne
7. Stanovisko: Jozef
 Triedenie cestovín s ryžou
8. Stanovisko: Abrahám
 Pesnička Otec Abrahám 7 synov mal
9. Stanovisko: Potopa
 Skupinky majú prejsť stanovenú trasu tak, že môžu stupiť len na novinové
papiere, každá skupinka má k dispozícii 2 papiere A4
10. Stanovisko: Kain a Ábel
 Prečo zabil Kain Ábela?
11. Stanovisko: Stvorenie sveta
 Každá skupinka má 7 papierov A5, na každý papier majú nakresliť čo Boh v ktorý
deň stvoril
Zhrnutie:
- v jednotlivých stanoviskách vidíme, že Boh mal celý ten čas so všetkým svoj plán, ale aj
napriek tomu ponechal ľuďom slobodnú vôľu,
- nezabudnúť, že na každom stanovisku vysvetlíme príbeh zo Sv. Písma, ktorý sa s ním
spája.
Záverečná modlitba: Otče náš

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