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Изпитание на Авраам
●

Участниците трябва да си донесат своята любима играчка или любим
предмет.

●

В началото ще кажат, защо това нещо ми е любимо.

●

След това ще дойде човека от „фондация ''Любов''“ и ще поиска нещо
от сърце за своите сирачета. Вижда техните играчки и ще им каже,
че такива биха били най-подходящи, че те ще ги зарадват най-много.

●

Ако децата се съгласят, човекът ще приеме нещата,ще
колата и ще си тръгне.

●

След това ще се обясни темата за жертвата на Исак (презентация от:
http://bible.netbg.com/bible/index.php?m=detska).

●

Участниците трябва да съградят жертвеник от кибритени клечки,
които трябва да носят по следния начин. Двамата ще бъдат вързани
заедно: на единият ще бъде вързан левия крак за десния на другия
и трябва да минат по определения път. Играта ще печели двойката,
която построи най-висок жертвеник.

●

На края ще се върне човекът от фондацията и ще им върне играчките
или любимите неща и ще ги награди с вафла.

●

Възпитателят на края ще приключи играта с поуката, че Авраам беше
готов да жертвува заради Бог своя единствен син и реши да го
направи. Бог го е спрял, понеже не може да понесе смърт на човека,
видя, че вярата и обичта на Авраам към Него е голяма и заради това
си заслужава потомството му да бъде благословено и да бъде
многобройно. Ще каже, че на Авраам също не беше лесно да тръгне и
да жертвува сина си, но го е направил заради Бог. Така би трябвало
и човекът да постъпи. Да не се привързва към земните неща, а само
към Бог. (Нека се направи дискусия с участниците върху това, че
въпреки че човек понякога не иска да прави дарение, дарението има
голямо значение. И ако човек дарува нещо от сърце, връща му се
стократно – виж жертвата на Исак – Бог не му даде син Исак, но още
му дава своя благослов.)
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