Biblické príbehy pre deti
Stretko číslo 2: Stvorenie človeka
Cieľ: Poukázať na to, že Boh nás miluje v každej chvíli, dokonca aj

vtedy, keď urobíme niečo zlé. Viesť deti k uvedomeniu, že Božiu
lásku si nemusíme zaslúžiť.
Hlavná téma: Stvorenie človeka – Adam a Eva
Pomôcky: Biblia, papier, darčeky (malá sladkosť, hračky – figúrky), box na hračky
Modlitba: Vlastnými slovami, vďaka za to, že nás Boh stvoril, že nás má rád. S deťmi

ďakujeme za to, že nás Boh miluje stále, aj keď sa nerozhodneme správne.
Úvod: Zopakujeme si, čo sme preberali naposledy (stvorenie sveta). Spýtame sa detí, či sa

s rodičmi modlili a ďakovali za stvorenie. Opýtame sa, či od posledného stretnutia videli
nejaké pekné zvieratko, rastlinku...
Scénka: Animátor hrá Pána Boha, ďalší animátor – chlapec hrá Adama, animátorka –

dievča hrá Evu.
Prerozprávame príbeh stvorenia človeka (veku primeraným spôsobom). Vychádzame z
Gn 2, 4-7. 18-25.
Pán Boh už stvoril vzduch, vodu, stromy, trávu, rybky, klokana, koníka (deti môžu
ukazovať). Ale ešte nebolo všetko hotové. Chýbalo niečo veľmi dôležité – človek. Boh
tvorí človeka (Adam leží, Boh vdýchne/fúkne život, Adam sa postaví). Všetky zvieratká
mali svoj pár – svojho partnera. Človek sa cítil sám...
Boh stvoril Evu (Adam spí, Boh berie rebro a stvorí ženu. Adam sa prebudí a vidí krásnu
ženu. Boh hovorí: „Mám vás rád a chcem, aby ste navždy boli mojimi priateľmi.“
Nasledujú otázky pre deti: Ako sa cítili Adam a Eva, keď prvýkrát videli Boha? Prečo Boh
stvoril ľudí? Chceš byť aj ty Božím priateľom?
Aktivitka 1: Darčeky.

Darčeky budú zabalené dvoma rôznymi spôsobmi tak, aby na prvý pohľad vyzerali
úplne odlišne. Polovicu darčekov zabalíme po jednom, ale použijem pri balení veľa
novín, aby darček vyzeral väčší, ako je v skutočnosti. Druhú polovicu zabalíme po dvoch
kusoch, ale bez „vypchávok“, aby darčeky vyzerali omnoho menšie. Deťom povieme:
„Pre každého z vás mám darček. Môžete si vybrať, ktorý chcete.“
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Dovolíme deťom vybrať si a rozbaliť darčeky. Potom sa porozprávame o tom, aký
rozdiel bol medzi tým, ako darčeky vyzerali, a tým, čo v nich bolo.
Otázky pre deti: Ste spokojní s tým, čo ste si vybrali? Radšej by ste si
vybrali niečo iné? Niekedy sa stáva, že si zvolíme niečo zlé, hoci to vyzerá krásne, ale
vždy platí, že Boh nás neprestáva mať rád ani vtedy, keď urobíme niečo zlé.
Téma: Prerozprávanie biblického textu Gn 3,1-21.

Adam a Eva mohli jesť zo všetkých stromov, akurát z jedného nie.
Had ich oklamal tým, že prekrútil Božie slová. Eva uverila hadovi. Adam a Eva
neposlúchli Boha a jedli zo stromu. Potom sa začali cítiť zle, pocítili hriech. Snažili sa
skryť, natrhať si listy, zakryť svoju hanbu.
Aktivitka 2: Hra na skrývačku (prepojenie na tému prvého hriechu)

Spýtame sa: Kto sa skryl najlepšie? Koho sme hľadali najdlhšie? A pod.
Pokračovanie témy: Dialóg Boh – Adam (hráme podľa Biblie).

Adam zvaľuje vinu na Evu, potom Eva na hada, Boh je smutný.
Musia odísť z tej krásnej záhrady, ale Boh ich stále bude milovať, aj keď sa rozhodli
nesprávne.
Otázky pre deti: Čo by ste si pomysleli, keby sa vám prihovoril had? Čo mala podľa vás
urobiť Eva, keď sa jej had prihovoril? Ako sa Boh cítil, keď zistil, že ho Adam a Eva
neposlúchli? Mal ich Boh stále rád? Má rád aj teba? Kedy ťa má rád? Mal ich Boh menej
rád, keď ho neposlúchali? (Nie.) Kedy nás má Boh rád? Boh nás má rád stále. Aj vtedy,
keď robíme niečo zlé.
Zhrnutie a záverečná modlitba: Vedieme ich cez príbehy k jednotlivým pravdám: Boh je ten,

ktorý nás stvoril, stará sa o nás. Miluje nás, aj keď sa zhrešíme. Nemusíme sa skrývať.
Božia láska je bezpodmienečná.
Animátor vyzve deti k spoločnej modlitbe: vďaka za jeho neustálu lásku, aj keď sa
nesprávne zachováme.

Za tento námet a spracovanie ďakujeme Ruženke Dvorščákovej a Katke Adamovej zo
Spoločenstva pri KU v Ružomberku.
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