Biblické stretká pre deti
Stretnutie č. 4: Abrahám – odchod z domova
Cieľ: Naučiť deti nasledovať Boha. Ísť tam, kde Boh chce,

aby sme šli. Víťazstvom je Božie požehnanie; vedieť sa
deliť s inými o veci, ktoré nám Boh daroval.
Pomôcky: Biblia, obrázky zvierat, stan, batohy, deky,

mapa putovania, kulisy, box na pomôcky
Modlitba: Ďakujeme vlastnými slovami. Môžeme použiť aj pieseň (napr. Toto je deň)
Úvod: krátke opakovanie predošlej témy s diskusiou (Noe a jeho koráb)
Aktivita 1: Animátori uvedie, že dnes budeme mať príbeh, v ktorom sa putuje, preto sa

potrebujeme rozcvičiť: a) stoličkový tanec, b) hádžeme si balón s tým, aby sa vo vzduchu
udržal čo najdlhšie a nespadol na zem, c) ukazovacia pieseň Ide, ide vlak (Spievankovo).
Aktivita 2: Rozložíme stan, v ktorom sa budeme s deťmi rozprávať. Najprv hovoríme o

sťahovaní z miesta na miesto v reálnom živote.
Otázky deťom: Čo by ste robili, keby vám Boh povedal, aby ste zanechali všetko, čo máte a
presťahovali sa na miesto, ktoré vám On ukáže?
Tešili by ste sa, že idete na nové miesto, hoci by ste museli zanechať svojich kamarátov,
známych, hračky, nábytok? Jediné, čo by ste si mohli vziať so sebou, by bolo len oblečenie.
Aktivita 3: Prerozprávanie biblického príbehu: Jedného dňa povedal Boh Abrahámovi, aby sa

presťahoval do krajiny, ktorú mu On ukáže. Chcel, aby Abrahám išiel na miesto, kde bude
môcť bývať natrvalo. Abrahám veľmi miloval Boha a urobil tak, ako mu Boh prikázal. Vzal so
sebou svoju ženu Sáru a svojho synovca Lóta i celý svoj majetok aj služobníctvo. (Stan spolu s
deťmi zložíme, veci zbalíme. Nasleduje cestovanie podľa mapy. Prechádzame s deťmi cez
nejaké pripravené prekážky /podľa priestoru, možností/. Zdôrazniť deťom, že ideme do
zasľúbenej zeme, ktorú Boh prisľúbil.)
Aktivita 4: Abrahám je na novom mieste. (Stavanie stanu spolu s deťmi, vybaľovanie vecí,

umiestnenie obrázkov dobytka.) Zdôrazniť, že Abrahám dôveroval Bohu a poslúchol ho a
hoci to v novej krajine bolo ťažké, urobil to a Boh ho za to požehnal (mal šťastnú rodinu, viac
dobytka, majetku a pod...)
Aktivita 5: Prerozprávanie príbehu o Abrahámovi a Lótovi, zvada medzi pastiermi Abraháma a

Lóta. Následne sa Abrahám s láskou (dal Lótovi možnosť vybrať si) podelil o zem, ktorú mu
Boh dal. Aj my sme pozvaní nasledovať príklad Abraháma, aby sme sa vedeli podeliť s
vecami. Boh má z toho veľkú radosť, keď to robíme.
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Abrahám sa potom ešte raz zahľadel na zem, ktorú mu Boh dal. Bol rád, že jemu a jeho
potomstvu bude patriť navždy. Vzdával Bohu vďaku, tešil sa z Božej priazne a ochrany.
Otázky pre deti: Čo chcel Boh, aby Abrahám urobil? Rozhodol sa správne? Kto prišiel s
Abrahámom do novej krajiny? Prečo Lót potreboval pre seba časť zeme? Čo urobil Abrahám
po hádke pastierov?
Záverečná modlitba: spontánna modlitba spolu s deťmi. Vyzývame ich, za čo môžu oni

poďakovať. Modlitbu ukončíme piesňou.
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