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1. CONEIX LA HISTÒRIA D’ABRAHAM I SARA
Abraham va néixer a Ur de Caldea, a Mesopotàmia. Allà es casa amb Sara. Ell té el
costum d’escoltar, en silenci, i de rumiar les coses que sent per dins.
Un dia li sembla que Déu li diu:
— Què hi fas, aquí? Vés-te’n del teu país, que jo et conduiré a un de millor.
Ell té tanta confiança que se’n sortirà, que la seva esposa Sara i ell se’n van tot seguit.
Els problemes del camí no el fan tirar enrere.
Com que la seva dona, Sara, no té fills, Abraham pren com a segona esposa una criada
que es diu Agar, i li neix un fill que es diu Ismael.
Un dia, Abram té una visió, com un somni. Sent que Déu li diu:
— Jo soc el teu escut, que et protegeix. T’espera un gran futur. Tu confia. Mira les estrelles del cel i compta-les, si pots. Doncs la teva família encara serà més nombrosa.
Abram, tot i no veure-ho gens clar, confia en aquesta veu interior i no perd la confiança. Déu li diu: «Des d’ara ja no et diràs Abram, sinó Abraham» (que significa ‘pare
d’una multitud’).
En el campament de Mambré veu tres personatges misteriosos que arriben i ell els
acull. Comprèn que Déu el visita a través d’aquells personatges i tenen una conversa
ben curiosa:
— On és Sara, la teva esposa?
— És dins la tenda.
— Doncs d’aquí a un any tornarem a passar i ella haurà tingut un fill.
A Sara, que ho sent des de la tenda, se li escapa el riure, perquè tots dos ja són massa
grans per tenir fills. Però els visitants diuen:
— Com és que Sara se’n riu? No s’ho creu? D’aquí a un any veuràs el teu fill. Per a Déu
no hi ha res impossible.
Abraham es fia d’aquella paraula i espera. Al cap d’un any neix un fill i rep el nom
d’Isaac.
Quan Isaac creix, el seu mig germà Ismael ja és més gran i hi ha problemes entre tots
dos, i també entre les seves mares, Sara i Agar, geloses l’una de l’altra. Abraham fa
marxar Agar i el seu fill.
Més endavant, Abraham pensa si no ha d’oferir a Déu el seu fill Isaac, ja que és la cosa
de més valor que té... Dubta. Ell vol fer les coses ben fetes, el que calgui. Però... que dur!
Un fill tan esperat i estimat! L’únic!
Quan Abraham es prepara per sacrificar Isaac, finalment el cor li diu que no ho ha de
fer, que és millor sacrificar un animal, un xai.
Déu fa entendre a Abraham que ha obrat molt bé.
Adaptació de la història d’Abraham (Gènesi 12,1-25,18)
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2. REPRESENTA LA HISTÒRIA EN VINYETES I POSA UNA BREU
DESCRIPCIÓ A CADASCUNA
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3. LES ACTITUDS D’ABRAHAM
Abraham mostra unes actituds molt concretes durant la seva vida. Assenyala amb algun
color, en la història que hem llegit abans, una paraula o alguna frase que representi les actituds que trobaràs tot seguit.

a)

Després defineix amb les teves paraules què significa:

• Escoltar:
• Confiar:
• Acollir:
• Creure:
b)

Ara posa algun exemple dʼaquestes actituds de la teva vida quotidiana:

Quan es
c

lo?
cul

?
olto

En

En què crec?
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4. QUINES CREUS QUE SÓN LES ACTITUDS DE SARA?
Fixaʼt ara en el personatge de Sara llegint la història de lʼactivitat 1 per trobar quines són les
seves actituds.
Completa la graella: posa al costat de cada fet de la història lʼactitud que creus que li correspondria.

Fet

Actitud de Sara




  
   
  

 
 

 


Totes aquestes actituds són molt humanes i segur que tu també les has sentit en algun moment…
Amb el teu grup de treball, feu un mural buscant a Internet, revistes, etc. notícies de personatges que tenen les actituds de Sara.

Després de llegir-les i analitzar-les, digueu quines actituds
haurien de tenir els personatges perquè la situació fos positiva.
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5. QUE N’ÉS D’IMPORTANT, LA CONFIANÇA!
a)

Amb el vostre petit grup comenteu les preguntes que trobareu a continuació
a través de la tècnica de la Diana.

1 Creieu que podeu confiar en vosaltres mateixos? Justifiqueu la resposta.
2 Quan feu alguna promesa, acostumeu a complir-la?
3 Espereu rebre alguna cosa a canvi quan compliu les vostres promeses?
4 Quina promesa us agradaria complir?

b) Escriu un missatge per als teus pares en què els diguis per què han de confiar en tu. Fes-ho
en un full ben bonic i deixaʼl a la seva tauleta de nit.

Per què
podeu
confiar en
mi.

c)
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Escriu un missatge per a algun amic o amiga en què els expliquis per què hi confies i decoraʼl
com més tʼagradi. Després fes-li una foto al i envia-lʼhi per WhatsApp o per correu electrònic.
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6. ABRAHAM, UN ARAMEU ERRANT!
El meu pare era un arameu errant, que va baixar a Egipte i va viure-hi com a immigrant amb les poques persones que l’acompanyaven. Allà es van convertir en una
gran nació, forta i nombrosa. Els egipcis ens van maltractar, ens van oprimir i ens
van imposar treballs pesats. Llavors vam implorar l’ajut del Senyor, Déu dels nostres
pares, i ell va escoltar el nostre clam: va veure la nostra dissort, les nostres penes i la
nostra opressió. El Senyor ens va fer sortir d’Egipte amb mà forta i amb braç poderós,
enmig de gestes esglaiadores i entre senyals i prodigis; ens va fer entrar en aquest lloc
i ens va donar aquest país, un país que regalima llet i mel. Per això porto aquestes
primícies dels fruits de la terra que tu, Senyor, m’has donat.
Deuteronomi 26,5-9

a)

AbrahamemigraperquèsentlacridadeDéu.Per què creus que les persones han de
migrar? Escriu quatre motius.

b)

 brahamcreuenDéuise’nvaaunaltrepaís.Explica com arriben els immigrants:
A
quin camí fan per arribar a casa nostra?

c)

 brahamfaunllargcamífinsaarribaralaterrapromesa.Per què en certa manera
A
els immigrants consideren Europa com ?
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d)

 braham no sempre ho té fàcil. A Egipte s’ho va passar molt malament. Creus que
A
les persones migrants tenen els mateixos drets que els que viuen a la seva terra? Explica
per què.

7. EL COMPROMÍS D’ABRAHAM AMB DÉU DONA ORIGEN A LES
TRES RELIGIONS MONOTEISTES

Fes una representació gràfica per explicar aquesta afirmació.
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