Biblické stretká pre deti
Stretnutie č. 5: Abrahám a jeho vytúžené dieťa Izák
Cieľ: Poznať, že Boh plní svoje sľuby. Ako splnil prísľub

Abrahámovi a Sáre tým, že im dal syna, tak plní svoje
sľuby aj v našich životoch.
Pomôcky: Biblia, nástenné hodiny resp. mobil s hodinkami, stan,

tanierik s malým občerstvením, bábika
Modlitba: vlastnými slovami ďakujeme za prísľuby, ktoré Boh

dáva a následne ich naplní.
Úvod: Deti spoločne s animátormi merajú čas.

Otázky: Koľko minút má 1 hodina? Ako dlho trvá 1 minúta?
„Poďme si spolu odstopovať jednu minútu!“
Krátke opakovanie, o kom sme minule hovorili? (Abrahám)
Animátor prerozpráva príbeh, že Abrahám na niečo dôležité musel čakať. Nie minútu,
hodinu, ale veľmi, veľmi dlho. Viete deti, na čo čakal?
Animátorka ukáže akože bábätko v brušku, resp. bábiku novorodeniatka. „Toto je to veľké
prisľúbenie, ktoré dostal Abrahám od Boha, ale ktoré sa zatiaľ ešte nenaplnilo. Áno, to je ten
prísľub, ktorý Abrahám dostal.“
Aktivita 1: Deti sú oblečené ako biblické postavy (Abrahám, Sára, traja muži).

Animátor prečíta, resp. prerozpráva príbeh Gn 18, 1-14 Gn 21, 1-8.
„Abrahám bol pred stanom, keď sa zrazu objavili 3 muži. On ich pohostil (náš Abrahám z
tanierika pohostí 3 mužov, potom aj ostatné deti). Animátor prerozpráva obsah rozhovoru
medzi Abrahámom a tromi mužmi, v ktorom Abrahám dostane prisľúbenie dieťaťa. Sára však
bola stará a tak sa začala smiať, ale jeden z hostí povedal: „Je niečo príliš ťažké pre Pána
Boha?“ Sára sa prestala smiať, pretože zistila, že ten muž musí byť poslaný Bohom.
Sára vyjde zo stanu, vyberie bábiku a ukáže ju deťom. Otázky deťom: Čo by ste si mysleli,
keby vám vaša babička povedala, že bude mať dieťatko? Ako sa asi cítila Sára, keď počula, že
bude mať dieťa? Prečo sa smiala? Kto bol jeden z hostí, ktorí ich navštívili?
Podnet:

Boh plní svoje prisľúbenia. Boh Abrahámovi prisľúbil, že sa mu narodí syn. Musel na neho
veľmi dlho čakať. Napriek okolnostiam, ktoré sa ľudským očiam zdali nemožné (Sárin vek), sa
mu narodil syn. Bohu nie je nič nemožné. Boh je verný a plní svoje prísľuby.
Záverečná modlitba: krátka modlitba vďaky vlastnými slovami.
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