KĽÚČE

Holuby, alebo
modlitba?

LEKCIA

Holuby,
alebo modlitba?
Stalo sa
ti už, že si
vošiel do
izby a bol si
šokovaný tým,
čo si uvidel?
Možno to bolo
príjemné
prekvapenie,
možno nepríjemné,
ale nebolo to to, čo
si čakal, že tam
uvidíš.
Kľúčový text Ján 2,13-25

Príbeh
Mladý
pomocník
v chráme vzal
otep slamy
a odniesol ho
do ohrady
s ovečkami.
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1. úloha
Čítaj Prečítaj si
príbeh „Holuby, alebo
modlitba?“
Nakresli Nakresli si holuba,
baránka alebo mincu. Na
dolný (alebo horný) okraj
obrázku si napíš kľúčový
verš.
Nauč sa Začni sa učiť
kľúčový verš.
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Ovečky sa k nemu radostne
zbehli. Blížil sa sviatok Veľkej noci a
vtedy bolo vždy oveľa viac práce.
Kňaz ho zavolal, aby mu pomohol,
pretože mal veľa práce. Kozí syr
a jačmenné bochníky, ktoré mu dala
mama na desiatu, museli ešte počkať.
Keď dal poslednú otiepku slamy
na svoje miesto, vyšiel z ohrady. Vybral sa
na nádvorie, kde sa zvykli predávať obetné
zvieratá. Spomenul si na svoje dvanáste
narodeniny. Vtedy sa dozvedel, že by mohol
pracovať v chráme. Celý život sníval o tom, že
bude pomáhať kňazom v chráme. Ale dnes sa
toto miesto podobalo viac na trhovisko ako
na miesto, kde sa uctieva Boh.
Ako sa blížil k nádvoriu, hluk
bol stále silnejší. Pomaly sa
predieral cez dav ľudí
a bol znechutený tým,
čo okolo seba
videl. Ľudia,
ktorí sem
prišli,
cestovali
niekoľko
dní.
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2. úloha
Čítaj
Diskutuj

Ján 2,13-15
Porozprávaj tento príbeh niekomu z mladších súrodencov
alebo kamarátov. Vlastnými slovami opíš, čo Ježiš videl, keď
vošiel do chrámu.
Premýšľaj Ako sa asi cíti Ježiš, keď sa na teba pozerá v Božom dome?
Modli sa Popros Ježiša, aby ti pomohol pamätať na to, že je v Božom
dome pri tebe.
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3. úloha

Za svoje posledné
peniaze boli nútení kúpiť
si holuby a zvieratá
– ktoré sa tu predávali
za prehnané ceny – aby
ich potom mohli
obetovať.
Otec ho učil, že kňazi
v chráme pomáhajú chudobným. Ale teraz zistil, že kňazi a kupci sa
spolčili a okrádajú ľudí. Pozoroval to každý deň. Až ho zamrazilo pri
srdci. Toto veru nie je bohoslužba.
Niekto zrazu vykríkol: „Ponáhľaj sa!“ Tento výkrik ho priviedol
späť do reality. Prišiel k stánku, kde ho volali. Muž ho poprosil, aby
šekely za holubov a holubice odniesol kňazovi. Ani on, ani kňaz si
veru nepamätali, žeby na tento sviatok prišlo do Jeruzalema toľko
chudobných ľudí.
Chlapcovi sa akosi zahmlilo pred očami, keď vzal peniaze
a chudobnému človeku dal holuby,
aby mal čo obetovať. Cítil, ako
mu pot steká po chrbte, keď
sa snažil splniť to, o čo ho
požiadal kupec.
Od zmätku a vravy
všade okolo ho
rozbolela
hlava.
Čítaj
Ján 2,16
Premýšľaj
Prečo Ježiš hovoril
s ľuďmi, ktorí predávali holubice? Aký bol asi
tón jeho hlasu? Kedy si hovoril podobným
spôsobom? Prečo?
Modli sa
Pros o to, aby ťa Duch
Svätý naučil hovoriť správne slová
v pravý čas.

4. úloha
Čítaj

LEKCIA
Ján 2,17

Preštuduj Tieto slová sa nachádzajú aj v Starej zmluve. Skús
zistiť, kde. Pomôžu ti odkazy na verše v tvojej Biblii
alebo Biblická konkordancia. Môžeš poprosiť
niekoho z dospelých, aby ti pomohol. O svoje
poznatky sa podeľ so svojimi kamarátmi v triede.
Modli sa
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Poďakuj Pánu Bohu za Bibliu, ktorá nás vedie a učí
o ňom.

Chlapec zrazu začul, ako niekto narieka.
Bol zvedavý, čo sa stalo. Pozrel sa smerom,
ktorým hľadel aj starý muž pri ňom. To, čo
uvidel, ho zarazilo. Od údivu zabudol
zavrieť ústa. V dave zavládol ešte väčší
zmätok. Všade okolo sa ľudia tlačili
a strkali do seba. Bolo vidno, že sú
vyľakaní.
„To je ON!“ kričal kupec
a ukazoval smerom,
odkiaľ prichádzal. Zúfalo sa
snažil dostať sa odtiaľ. Chlapec
preskočil stôl v stánku a snažil sa
ísť tam, kde ukazoval kupec.
Zrazu sa dozvedel, čo chcel
vedieť. Nevidel blýskajúce sa
meče, štíty ani rímske
uniformy, ale muža s bičom.
„Odneste tieto veci
odtiaľto!“ prikázal cudzinec.
„Toto je Boží dom a vy
ste z neho urobili
trhovisko!“
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5. úloha

LEKCIA
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Čítaj

Ján 2,18

Premýšľaj
Čo znamená slovo „autorita“? Prečo
Židia žiadali Ježiša, aby im dal dôkaz svojej
moci a autority?
Napíš

Do svojho zošita si napíš zoznam 3 – 4 ľudí, ktorí
majú autoritu. Pri každom z nich si napíš jeho meno
a povolanie. Podľa čoho si zistil, že majú autoritu?
Ako sa ich autorita prejavuje?
Modli sa

Pros Pána Boha, aby ti pomohol
rešpektovať vo svojom živote
jeho autoritu.

Napokon dav utíchol. Zvieratá prestali ryčať.
Cudzinec si sadol a zavolal k sebe deti. Tie
najmenšie si vzal na kolená.
Chlapec prišiel bližšie, pretože chcel tohto
muža lepšie spoznať. Obrátil sa k žene, ktorá
stála vedľa, a spýtal sa jej, kto je ten cudzinec.
Žena začula, že jeho meno je Ježiš. Niekto
ďalší povedal, že je z Nazareta.
„Nebojte sa,“ povedal Ježiš tým, ktorí stáli
pri ňom. „Chcem vám pomôcť. Boh vás miluje
a je smutný z toho, že sa k vám kňazi tak
nepekne správajú.“

6. úloha
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Čítaj
Ján 2,19-22
Urob S niekým z menších detí
vytvorte z kartónovej škatule model
chrámového nádvoria. Premýšľajte, čo
všetko tam asi bolo. Použite menšie
škatuľky ako stoly, plastové zvieratká,
mince...
Diskutuj Diskutujte o tom, ako môžete
vytvoriť zvláštne miesto pre bohoslužbu
u vás doma.
Modli sa
Pros Pána Boha, aby ti
pomohol lepšie pochopiť,
ako ho môžeš
uctievať.

LEKCIA

5
Chlapec sa pozrel na Ježiša. Ježiš sa naňho
usmial. V jeho očiach videl, akoby mu chcel
povedať: „Nedovoľ, aby si pre zlý príklad kňazov
odišiel preč od Boha.“
Chlapec opätoval úsmev Ježišovi.
úkol
7.7.úloha
Vyřeš hlavolam.
Vyrieš
hlavolam.
Vystřihni obrázok
obrázek
Vystrihni
nalephonanasprávné
a analep
správne
místo na
miesto
na časové
časovej
ose.
osi.

39

HLAVOLAMY
BOŽÍ DOM
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1. Obetné zvieratá sa zvyčajne
predávali na _ _ _ V _ _ _
2. Kňazi v chráme pomáhajú
najmä
CHUDOBNÝM
3. Ježiš pochádzal
z ______T_
4. Čo robili ľudia so zvieratami,
ktoré kupovali?
___T_____
5. Ktorý sviatok sa práve blížil?
_____ _O_
6. V ktorom meste sa tento
sviatok slávil?
________M
7. Ktoré vtáky ľudia kupovali na
obetovanie? _ _ _ _ _ _ C _
8. Ježiš povedal: „Toto je Boží
dom a vy ste z neho urobili
T________
9. Aké bochníky dala mama na
desiatu chlapcovi, ktorý
pomáhal v chráme?
__Č_____

Návod
Doplň odpovede na otázky. Prvé tri písmená odpovede vyškrtni v zelenej tabuľke, druhé tri
písmená v žltej a zvyšok v červenej tabuľke. Trojice písmen sú poprehadzované. Po vyškrtaní
všetkých odpovedí ti zostane 8 písmen, ktoré tvoria tajničku.

Ježiš si prial, aby ľudia rešpektovali chrám ako dom _ _ _ _ _ _ _ _
KUPÓN 5

