O STRATENEJ OVEČKE
2. STRETNUTIE: HĽADANIE STRATENEJ OVEČKY
Cieľ stretnutia: Podnietiť deti k spolupráci v skupinke
pri plnení úlohy, vzbudiť dôveru v Boha a vďačnosť za
všetky Jeho dary pre nás.

Hlavná téma: Dôvera v Boha

Pomôcky: toto stretko, resp. jeho časť by sa mala
uskutočniť vonku (les, záhrada...), kde sa skryjú
papieriky s kúskami žalmu 23, zošitky, farebné papiere, ozdoby na papier, nožnice, lepidlo,
motúziky

Modlitba: Opäť zdieľacia modlitba, animátori môžu okrem toho predniesť vďaku za toto
stretnutie, prosbu o prítomnosť Pána, a vyzvať aj deti, ak chcú, aby povedali prosby a vďaky...

Vovedenie do témy: ROZPRÁVANIE
Rozprávač: Pastier poprosil svojho kamaráta druhého pastiera, aby mu postrážil stádo,
dunčovi nakázal poslúchať a strážiť ovečky a ona sám sa vydal hľadať stratenú ovečku. Zo
salaša viedla jediná cesta do hustého lesa a tak sa pastier začal aj trochu obávať. Navyše sa
spustil silný vietor a začal sa stmievať. Ovečku ešte stále nikde nezbadal a musel si ísť hľadať
nejaké útočisko, kam by na noc hlavu sklonil. Podarilo sa mu nájsť starý drevený prístrešok,
otvoril si Bibliu a čítal. Zrazu mu srdce naplnil pokoj.
Pastier nám dokonca aj túto časť napísal na papieriky, ale keďže bol taký silný vietor, rozfúkalo
ich kade-tade.

Aktivita: SKLADÁME Ž 23
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Skupina sa podľa počtu rozdelí na menšie skupinky po 4-5 detí. Členovia skupinky musia po
jednom plniť úlohy (hádanka, člnkový beh...), za splnenie ktorej kedy dostanú indíciu, kde sa
nachádza papierik. Keď získajú všetky papieriky, spoločne poskladajú Žalm 23 (Dať pozor na
roztržky medzi deťmi, animátori by sa mali snažiť ustriehnuť, aby žiadne dieťa nebolo
odstrčené, ale aby sa každý aktívne zapájal.)

Preberaná téma: Spoločne si prečítame žalm, ktorý nám chcel odovzdať pastier. Čo myslíte,
prečo ho naplnil pokojom? Čo sa v ňom píše? Bohu môžeme dôverovať. Naozaj sa o nás stará.
Máme kde bývať, čo jesť, máme si čo obliecť. Teší nás slnečnými lúčmi, ale aj kvapkami dažďa.
(Aj deti môžu povedať príklady, kedy cítili Božiu starostlivosť). A stále nám hovorí aj cez Písmo,
ako nás má rád – a predsa ten, kto nás má rád sa o nás aj stará.
Môžeme si s nimi prečítať aj tieto verše:
Jn 3, 16; Jn 16, 27; 1 Jn 4,10

Aplikácia:
Každé dieťa dostane malý slovníček, ktorý si vyzdobí.
Skúsme si každý deň do najbližšieho stretka všimnúť aspoň jednu peknú vec, ktorú nám dal
Pán (slnečný deň, aj vôbec to, že sme sa zobudili,....), a zapísať si to do zošitka. Nabudúce si o
tom môžeme povedať. Nezabudnite si priniesť zošitok na budúce stretko.

Záverečná modlitba: Pane, ďakujeme za dnešný čas. Prosíme, daj nám oči a zmysly pozorné
na všetko, čo pre nás robíš. Daj, aby sme neboli slepými voči tvojim krásnym darom.

Za tento námet ďakujeme Petre Dočolomanskej zo spoločenstva Chesed Adonai
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