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Авраам


Децата ще се съберат в залата и аниматорът ще им прочете думите на Господа:
„Излез от земята си, от рода си и от бащиния си дом, |и иди| в земята, която
ще ти покажа! Ще те направя голям народ и ще те благословя, и ще възвелича
името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те
благославят, и ще прокълна онзи, който те кълне, и в теб ще се благославят
всички земни племена.“

В Библията се говори за това, как Авраам търси обещаната му от Господ земя, и затова и
децата ще търсят обещаната им земя от Господа. За да намерят обещаната земя децата
трябва да следват бележките, които аниматорът ще е поставил на определените от него
места.

1- бележка: - Бог призвал Авраам.
Бележката ще бъде скрита в клуба.
 На бележката ще пише: Търси следващия знам от Господ до работилницата.

2-бележка: - Авраам минава през река Йордан
Бележката ще бъде скрита до работилницата, но за достигнат до нея трябва първо
да минат през река Йордан. - на замята ще бъдат сложени дъски, които трябва да
настъпват, за да минат през реката. Ако стъпят на земята, трябва да се върнат в
началото.
 На бележката ще пише: Авраам направил жертвеник, и жертвал агне, затова
сега и вие ще правите място за молитва! За да намерите това място
следвайте стрелките по земята.
След като направят място за молитва аниматора ще им даде бележка към
следващото място.

3-бележка:


На нея ще пише: Авраам тръгна на изток от Ветил и там си построи шатра.
Затова и вие както Авраам трябва да си построите шатрата. Строежа на шатрата
ще бъде до дървата зад Оазиса.

4-бележка:
След като построят шатрата децата ще получат бележка в която ще пише къде е
обещаната им от Господ земя.
 На бележката ще пише: ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ Е В КЛУБА!


Когато слезнат в клуба там ще има една икона, на която ще трябва да се помолят
на Господ и да му благодарят, че са успели да намерят обещаната от него земя.
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След това аниматора ще има каже: „Бог за нас е приготвил обещана земя, но за
да стигнем до нея трябва да търсим неговите знаци, които Той ни поставя на
пътя всеки ден. И точно тези знаци ни показват на къде трябва да вървим.
Накрая аниматорът ще им каже че Бог им е оставил награда и тя се намира в
стаята където се събрали в началото преди дългото им пътуване.


