Biblické stretká pre deti
Stretnutie č. 6: Obetovanie Izáka
Cieľ: Na príklade predobrazu obetovania Izáka naučiť deti lepšie

porozumieť tomu, že Ježiš sa obetoval za nás, aby sme mohli byť
spasení. Viesť deti k vďačnosti za Božiu milosť v Ježišovi Kristovi.
Pomôcky: Biblia, veľká drevená obrázková Biblia, obrázok kríža alebo

kríže vystrihnuté z papiera pre každé dieťa, hračky alebo
geometrické symboly pre každé dieťa
Modlitba: Modlitba vďaky vlastnými slovami, pieseň Vďaka Ježiš
Aktivita 1: Krok vpred, krok vzad

Deti sa postavia do radu vedľa seba a plnia pokyny, pričom cieľom je dostať sa čo najbližšie
k cieľu, ktorým je nebo.
Deťom kladieme úlohy:
Ak si dnes ráno vstával s hundraním, choď 2 kroky dozadu.
Ak si ráno zjedol všetko, čo ti rodičia povedali, choď 1 krok dopredu.
Ak ti mamka povedala, že si máš upratať hračky, a neurobil si to, choď o 2 kroky dozadu.
Ak si dnes aspoň za jednu vec poďakoval, choď o krok dopredu.
Ak si sa v škôlke s niekým pobil alebo pohádal, choď o 3 kroky dozadu.
Ak si klamal rodičom, choď o 2 kroky dozadu.
Ak si sa s niekým podelil o sladkosť, choď o krok dopredu.
A pod... (ak sa na nich daný výrok nevzťahuje, ostanú stáť na mieste)
Vysvetlenie hry: Šli sme vpred, keď sme urobili niečo dobré a naspäť, keď sme urobili niečo
zlé. Vidíme, že nikomu z nás sa nepodarilo dostať do neba. Do neba však, našťastie,
neprídeme na základe zásluh (či sme si to zaslúžili alebo nie), ale vďaka Ježišovej obeti na
kríži. Deti na zemi označia hračkou alebo nejakým geometrickým útvarom miesto, kam sa
dostali. Na konci stretka sa k hre ešte vrátime.
Aktivita 2: Gn 22, 1-14. Animátor stručne prečíta, prerozpráva príbeh.

Jedného dňa Boh povedal Abrahámovi, aby vzal svojho syna Izáka, ktorého veľmi miloval, do
krajiny Morja a tam ho obetoval ako zápalnú obetu. Abrahám urobil tak, ako mu povedal
Boh. Ako išli, po ceste sa ho Izák opýtal: „Drevo a oheň na zápalnú obetu je tu, kde je
však baránok na zápalnú obetu?“ Abrahám mu odpovedal: „Boh si už obstará zápalnú
obetu.“ Keď prišli na miesto, ktoré Boh označil Abrahámovi, Abrahám postavil oltár,
naukladal drevo, poviazal syna a položil ho na drevo. Zobral nôž, aby zabil svojho syna, keď
na neho zavolal Pánov anjel: „Abrahám, Abrahám. Neubližuj svojmu synovi. Teraz viem, že sa
bojíš Boha a neušetril by si jediného syna kvôli mne.“ Potom Abrahám zodvihol oči a uvidel
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barana zachyteného rohmi v kroví. Vzal ho a obetoval ako zápalnú obetu namiesto svojho
syna.
Aktivita 3: Vysvetlenie príbehu. Diskusia s deťmi.

„Abrahám musel veľmi dlho čakať, kým sa naplnil Boží prísľub, že bude mať syna. Nakoniec
sa mu narodil Izák. Boh však od Abraháma žiadal, aby mu Izáka obetoval. Čo si
myslíte, ako sa Abrahám cítil? (Bol vystrašený? Smutný? Hneval sa?) Napriek svojim pocitom
sa Abrahám rozhodol splniť, čo od neho Boh chcel. Boh videl, že Abrahám je smutný, no
napriek tomu chcel urobiť, čo od neho žiada. A to Mu stačilo. Zastavil Abraháma a sám sa
postaral o obeť.“
Baránok obetovaný v starozmluvnej dobe symbolizoval Ježiša, ktorý mal zomrieť za nás, aby
nám mohol darovať spasenie. On zomrel namiesto nás.
Animátor ukáže obrázok ukrižovania z Veľkej obrazovej Biblie a opíše túto skutočnosť a
význam milosti pre náš život.
Záver: Milosť je to, čo Boh koná pre nás, pretože my sami to pre seba urobiť nemôžeme.
Prostredníctvom milosti nám Boh ponúka spasenie. Ježiš zomrel za nás, aby nám mohol
darovať spasenie. On zomrel namiesto nás, aby nám Boh odpustil hriechy a mohli sme prísť
do neba.
Deti sa vrátia na svoje značky, kde v hre skončili. Nikto z nás sa vlastnými silami do neba
nedostane, iba vďaka Ježišovej obeti na kríži môže každý prísť do neba. Deťom rozdáme
obrázok s krížom alebo z papiera vystrihnutý kríž a vysvetlíme im, že do neba sa môžeme
dostať vďaka Ježišovej obeti na kríži.
Záverečná modlitba: ďakujeme za spásu, za milosť. Pieseň „Vďaka Ježiš“.
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