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Písně

Někdo mě vede za ruku (EZ 176);
Abrahamova pouť (HA 25);
Vstaň a hledat pojď tu zem (Svítá 378)

Dívka u studny

1. Mojžíšova 24

Prosíme Pána Boha o pomoc, když se rozhodujeme o důležitých věcech?
Služebník je v nouzi, neví si rady, modlí se. A nezapomene poděkovat, že Pán Bůh jeho modlitbu vyslyšel.

Hry, aktivity

κκ Přenášení vody ve džbánu a jiné hry s vodou.
κκ Tahání vody ze studny (dva kbelíky, jeden naplněný vodou, jeden
prázdný; kelímek na provázku; kelímkem co nejrychleji přelít co
nejvíc vody do prázdného kbelíku).
κκ Něco s velbloudy (třeba se převléct za velblouda ve dvojici…).
κκ Zkusit velbloudí chůzi (mimochod): současně se pohybuje ruka
i noha na jedné straně…
κκ Zvířata: podle zvuků se budou hledat.

Písně

Moudrost mi, Pane, dávej (Svítá 189)
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Jákob a ezau

1. Mojžíšova 25

Jsou děti dar od Pána Boha?
Máme rádi všechny děti stejně? Nedáváme někomu přednost?
Co je to požehnání?

Hry, aktivity

κκ Dva talíře, na jednom čočka. Přenášet ji brčkem na druhý talíř.
κκ Vytvořit obrázek z čočky (nalepit na papír).
κκ Uvařit něco z čočky nebo nějaké červené jídlo (Ezau prosil Jákoba, aby mu dal „to červené jídlo“).

κκ Poznávat různé věci se zavázanýma očima podle chuti.
Písně

Všechny děti v celém světě, všechny má Pán Ježíš rád (HA 102);
Tvé požehnání (EZ 489)

Jákob získá požehnání

1. Mojžíšova 27–28

Co je to požehnání? Stojíme o ně?
Pamatujeme si své sny? Dovíme se ze snu někdy něco důležitého?
Teolog Milan Balabán napsal o snech hezkou větu: „Někdy se probudíš a za oknem ti sedí hladový pták a ty nevíš, zdali se ti jen nezdál,
víš jen, že tvá ruka má být štědrá.“
Jméno Jákob znamená „Úskočný“. Až po dlouhé době dostane Jákob od Boha nové jméno: Izrael, „Zápasí Bůh“. Každý z nás je „od
přírody“ Jákobem, z každého z nás se — z Boží milosti a současně zápasem — stává Izrael.

