
 

 

Home Večer 1 Večer 2 Večer 3 Večer 4 Večer 5 Večer 6 Večer 7 

Názov Čo je domov? Stratená ovečka Stratená minca Stratení synovia Späť domov 
Život v Božej rodine –  

Otec 

Život v Božej rodine – 

Bratia a sestry 

Biblický 

text  
Žalm 133 Lukáš 15:1 – 7 Lukáš 15:8 – 10 Lukáš 15:11 – 32 Ján 14:1 – 6 

Ján 1:12, 1. Jána 3:1, 1. Petra 

1:16 

1. Kor. 12:12 – 31 

Ef 2:13 

Hlavná 

myšlienka 
Všetci túžime po domove 

Keď stratíme 

smerovanie 
Keď stratíme hodnotu 

Keď stratíme vzťah s 

Otcom 

Ježiš opustil svoj domov, 

aby nám otvoril cestu do 

nášho nového domova 

V novom domove máš Otca 

– Aký je? Ako s Ním môžeš 

budovať vzťah? 

V novom domove máš 

bratov a sestry – Ako s 

nimi môžeš budovať 

vzťah? 

Hlavné 

témy 

Čo robí domov domovom? 

Nie je to iba budova, iba 

priestor. 

 

Domov je tam, kde máš 

svoje miesto. Môžeš byť 

kým si a si prijatý. 

 

Všetci hľadáme miesto, 

ktoré môžeme nazývať 

domovom. Máme 

predstavu o tom, ako by 

to malo vyzerať. Táto 

túžba pochádza od Boha. 

 

Boh túži po tom, aby sme 

našli skutočný domov. 

 

Počas tohto týždňa sa 

tento camp môže stať 

tvojím domovom a 

spoločne sa budeme 

rozprávať o tom, ako 

nájsť pravý domov. 

Úvod k podobenstvám 

o stratených veciach.  

Kedy a prečo sa cítime 

stratení. 

 

Prečo strácame 

smerovanie? Prečo 

odchádzame z domova? 

 

Odpovede z 

podobenstva: 

Myslíme si, že vieme 

lepšie (nenasledujeme 

Pastiera). 

Myslíme si, že to 

zvládneme sami 

(Odchádzame od 

stáda/spoločenstva). 

Nevieme sa vrátiť späť, 

aj keby sme chceli 

(Ovečku naspäť 

doniesol pastier na 

pleciach). 

 

Riešenie – keď si ďaleko 

od domova, zavolaj na 

Pastiera 

4 uhly pohľadu:  

Ako vidia našu hodnotu 

ostatní? 

Čo sú “mantry”, ktoré si 

počúval, keď si rástol? – 

Máš hodnotu iba, keď…sa 

dobre učíš, poslúchaš, máš 

dobrú kariéru, máš dosť 

peňazí, máš dosť zábavy, 

máš dobrých priateľov... 

 

Ako vidíš svoju hodnotu 

ty sám? 

Ako ovplyvnilo tvoj pohľad 

na teba, čo si počul od 

svojich rodičov? Učiteľov? 

Priateľov? Ak vidíš svoju 

hodnotu? 

 

Ako vidí Pán Boh tvoju 

hodnotu? 

Sme vzácni ako minca pre 

ženu. 

 

Ako máme vidieť 

hodnotu ostatných? 

Tak ako Pán Boh moju – 

ako vzácnu mincu. 

V čom sú bratia 

rozdielni? 

Prvý syn – má rad 

potešenie, slobodu, 

opúšťa otca. 

 

Druhý syn – počúva, 

pracuje, zostáva. 

 

Prvý syn – činí pokánie a 

vracia sa domov. 

 

Druhý syn – neteší sa z 

bratovho príchodu a z 

otcovej reakcie prijatia. 

 

V čom sú bratia 

rovnakí? 

Nepoznajú a nemilujú 

otca. 

Obaja sú hriešni: prvý syn 

– sebectvo, druhý syn – 

pýcha 

 

Ktorý brat si ty? 

 

Záver – Otcova reakcia na 

oboch 

Opakovanie 

podobenstiev – sme 

stratení – smerovanie, 

hodnota, vzťah s Otcom. 

 

Keď vieme, že sme 

stratení, ako sa 

môžeme vrátiť späť 

domov? 

 

Niekto ťa hľadá. 

 

Ježiš mal dokonalý 

domov, ale opustil ho, 

aby priviedol nás, 

stratených, domov. 

 

Ukázal nám cestu 

domov. 

 

ON je cestou domov. 

 

 

Keď činíš pokánie a uveríš, 

Boh ťa prijal do svojej 

rodiny, stávaš sa Božím 

dieťaťom a On sa stáva 

našim otcom. 

 

Zo skúsenosti máme nejaké 

predstavy o otcovi. 

Niektoré správne, iné nie. 

 

Ako získame správny 

obraz? 

 

Boh je tvojím Otcom – 

miluje ťa, prijíma ťa, chce 

ťa uzdraviť, dáva ti všetko, 

čo potrebuješ. 

 

Boh je tvojím Otcom – je 

svätý, Jeho vôľa je pre teba 

najlepšia, chce, aby si po 

ňom túžil, aby si mu 

dôveroval, aby si ho 

poslúchal a aby si žil vierou. 

Keď činíš pokánie a 

uveríš, Boh ťa prijal do 

svojej rodiny. To platí aj 

pre iných ľudí a tí sa 

stávajú tvojimi bratmi a 

sestrami. 

 

Život v novom domove 

znamená, že sa 

potrebujeme učiť 

odpusteniu a láske jedni 

voči druhým. 

 

Tvoje spoločenstvo 

(zbor) je tvoja rodina. 

Mal by si sa voči nej 

správať so záväzkom. 

 

Čo môžeš očakávať od 

svojej duchovnej 

rodiny? 

 

Čo môže tvoja 

duchovná rodina 

očakávať od teba? 

 

(obe odpovede sú 

založené na 1. Kor. 12) 



Vizuály 

 

Fotka tvojho domova. 

Fotka tvojho vysnívaného 

domova. 

 

Fotky rôznych domov. 

  

Skutočná ovečka 

 

Rozcestník 

 

 

Zrkadlo. Prípadne rôzne 

zrkadlá, ktoré rôzne 

deformujú obraz. 

 

 

Hra – čo má väčšiu 

hodnotu? 

 

Vždy dáš na výber dve veci 

a ľudia si majú vybrať, čo 

má pre nich väčšiu 

hodnotu. 

Dvaja chlapci (reálni) – 

môžete na nich lepiť 

charakteristiky 

 

ALEBO 

Dva poháre vody. Počas 

talku budeš do jedného 

pridávať špinu, temperky. 

Do druhého môžeš pridať 

SAVO a urobiť ho tak, 

aby vyzeral ako chutný 

drink (citrón, dáždniček). 

Pointa: zvonku jeden 

vyzerá chutne a druhý 

odporne. Ale ak by si ich 

mal vypiť – uškodili by ti 

oba. 

Tak ako hriech v našom 

živote – nezáleží ako 

vyzerá, vždy nás oddeľuje 

od Boha. 

Kríž ako most nad 

priepasťou – ak to nie je 

príliš mainstream:) 

Hojdačka – reprezentuje 

dva extrémne pohľady na 

Boha – jeden je, že Boh je 

spravodlivý a treba sa ho 

báť, hnevá sa na náš 

hriech. Druhý pohľad je, že 

Pán Boh je láska a všetko 

nám odpustí (oba pohľady 

sú pravdivé, ale nemôžeme 

sa zamerať iba na jeden.) 

Blaise Pascal: 

“Ak poznáme Boha bez 

toho, aby sme poznali svoju 

biedu, dospejeme k pýche. 

Ak poznáme svoju biedu, 

bez toho aby sme poznali 

Boha, dôjdeme k zúfalstvu. 

Ak poznáme Krista, 

prídeme do stredu, v 

ktorom môžeme nájsť i 

Boha i svoju biedu.” 

Vizuál je priamo v 

biblickom texte – telo. 

Otázky 

Čo robí domov domovom? 

Ako vyzerá môj dom 

snov? 

Čo som ochotný urobiť 

pre to, aby som mal 

skvelý domov? 

Kedy a prečo sa cítiš 

ako by si strácal 

smerovanie? Vieš,, kam 

smeruješ so svojim 

životom? Vieš kam 

smeruješ po tomto 

živote? 

Kde hľadám svoju 

hodnotu? 

Pozri sa na svoj život zo 

všetkých 4 perspektív. Čo 

vidíš? 

Ktorý z bratov si ty? Vidíš 

vo svojom živote hriech? 

Čo si myslíš o Otcovi? 

Poznáš ho? 

Uvedomuješ si, že si 

ďaleko od domova a že 

sa nevieš vrátiť späť? 

Chceš sa vrátiť domov? 

Si ochotný prijať cestu, 

ktorou je Ježiš? 

Aký máš obraz o nebeskom 

Otcovi? Čo ho formovalo? 

Ako môžeš získať správny 

obraz o Otcovi? 

Vnímaš ostatných 

kresťanov ako svoju 

rodinu? Prečo áno a 

prečo nie? Ako by sa 

mal zmeniť tvoj postoj a 

záväzok voči novej 

rodine? 
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