O STRATENEJ OVEČKE
3. STRETNUTIE: PREKVAPENIE NA CESTE,
POMOC OD NEZNÁMEHO

Cieľ

stretnutia:

posilňovanie

kamarátstiev,

utužovanie vzťahu s Bohom, budovanie vzťahu k
modlitbe, ukázať deťom, že v Biblii možno nájsť
veľa návodov pre život,

Hlavná téma: príbeh o milosrdnom Samaritánovi
Lk 10, 30 - 37

Pomôcky: kostým pastiera, zbojníka, nejaké zlatky (pastierov majetok), obväzy, pastierova
konkurencia z iného salaša Jano, cukríky ako odmena za súťaž (dosť pre každého), Nový zákon
pre každého

Modlitba: Zdieľacia modlitba na úvod

Rekapitulácia: Po modlitbe ešte ostať v kruhu a zopakovať si z minula, čo sa stalo s pastierom.
Čo nám pastier napísal? A vy ste si niečo zapísali do zošitka? Akú peknú vec/pekné veci ste si
všimli, že nám dal Pán? (Animátori si tiež môžu pripraviť viacero príkladov, aby povzbudili deti).

Vovedenie do témy: DIVADIELKO
Rozprávač (R): Keď pastier konečne našiel prístrešok, zaspal tuhým spánkom.
Pastier sa uloží a začne odfukovať – akože spí.
R: Sníval sa mu však čudný sen. Bol v ňom pastier Jano z druhého salaša, s ktorým sa nikdy
veľmi nekamarátil, vlastne, nikdy sa spolu ani len neporozprávali a pastierovi sa zdalo, že ho
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ten druhý vlastne nemal nikdy rád... tak o tomto Janovi sa mu snívalo. Jano jedného rána
prišiel na pastierov salaš a povedal mu, že odteraz už všetko patrí jemu.
Pastier sa prehadzuje na posteli, ako pri nočnej more.
R: Vtedy sa pastier zobudil a bol veľmi rád, že to bol iba sen.
Pastier: Kto vie, kde je teraz ten Jano. A vlastne...aký čudný sen som to mal... Je čas vybrať sa
hľadať ďalej.
R: A tak pastier vstal a vydal sa hustým lesom....
R ide akože za pastierom a zastaví sa, spoza chrbta vyberie výstražnú tabuľku „Pozor tu je
zbojnícke územie!“ a ukáže ju deťom.
R: Ale niečo si teda vôbec nevšimol.
Pastier: „Hmmm, aký je ten les zrazu tmavý a hustý...“
Zbojník niečím zašuchoce a vyskočí pred nič netušiaceho pastiera....
Z: A ty tu čo robíš? Vari nevieš, že toto je MOJE územie???? Daj sem peniaaaazeeeee!!!!
R: Pastier sa ani nenazdal a už bol na zemi, bez peňazí, a ešte sa aj udrel...Kto vie, čo by sa s
ním stalo nebyť...
Tu pribehne z iného miesta Jano.
J: Si v poriadku, sused môj? Vieš, keď som sa dopočul, že ti zmizla ovečka a išiel si ju hľadať...
nemohol som ťa nechať. Chcel by som ti pomôcť.
R: Pastier sa teda veľmi čudoval... ale aj radoval. Aký je tento jeho sused priateľský (zatiaľ mu
Jano pomáha vstať, obviaže mu ruku obväzom a pomáha mu ísť ďalej) a dobrý.

Preberaná téma: Deti sa opäť usadia do kruhu a spolu s animátormi sa zhovárajú.
Opäť môže niekto zopakovať, čo sa stalo.
Animátori sa môžu pýtať: Počuli ste už niekde podobný príbeh? (ak áno – pýtať sa ďalej – kde
ho počuli a ako sa ten príbeh volal.) Ak nie, animátori vysvetlia, že podobný príbeh sa nachádza
vo Svätom písme... a preberanou témou sa pokračuje po aktivite...

AKTIVITA: HĽADANIE V BIBLII + SÚŤAŽ. Animátori vysvetlia deťom, ako sa hľadá v Biblii podľa
súradníc a dajú im malú súťaž. Napíšu súradnice Lk 10, 30 – 37 a nechajú deti, nech sa pokúsia
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nájsť správne miesto. Menším deťom pomôžu. Cukríky dostanú všetci, prví tí, ktorí našli 10.
kapitolu najskôr.

Pokračovanie témy: ČÍTAME LK 10, 30-37. Číta niektoré z detí alebo viacero detí po častiach.
Otázky: Akí traja ľudia sa pristavili pri tom chudákovi? Viete, kto boli Samaritáni? Oni sa veľmi
nekamarátili ani so židmi ani s kňazmi, ani s takými, akým bol ten, koho prepadli.... napriek
tomu sa Samaritán ako JEDINÝ zastavil a zachránil toho úbožiaka, pomohol mu, zaniesol ho do
bezpečia, zaplatil zaňho (to môžu aj deti vymenovať, čo všetko spravil Samaritán pre
ozbíjaného človeka). A vo Svätom písme sa ďalej píše, čo Pán Ježiš odkazuje nám všetkým, že
máme byť milosrdní ako ten Samaritán.
Čo to podľa vás môže znamenať? Čo môžeme robiť?
(Môžeme napríklad pomáhať tým, s ktorými sa príliš nekamarátime. Môžeme si k nim nájsť
cestu...)

Aktivita: PRÁCA SO ZOŠITKOM
Nakresliť , alebo opísať, ako si deti predstavujú Samaritána.
Čo by sme mohli urobiť pre to, aby sme boli ako milosrdní Samaritán? Prečo by sme mali takí
byť? Napíšme to k nakreslenému / opísanému Samaritánovi v zošitku.

Aplikácia: Do najbližšieho stretka skús urobiť aspoň 2 veci, ktoré sme si spoločne napísali do
zošitka. Nabudúce sa o tom budeme rozprávať.

Záverečná modlitba: Pane, ty prvý si nás všetkých miloval. Dávaš nám každý deň možnosť, aby
sme svet okolo seba robili krajším dávaním tejto lásky ďalej. Prosím, urob z nás odvážnych
poslov lásky.

Za tento námet ďakujeme Petre Dočolomanskej zo spoločenstva Chesed Adonai
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