KĽÚČE

Návrat do
Jeruzalema

LEKCIA

Návrat do Jeruzalema
Ako by si sa cítil, keby ste sa mali presťahovať na úplne neznáme
miesto, do celkom cudzieho mesta? Mal by si obavy? Bol
by si nervózny? Čoho by si sa bál najviac?
Kľúčový text Ezd 1-3; Neh 8,14-18

Príbeh
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Tabita sa pozerala, ako sa jej otec rúti dverami dnu.
„Mám pre vás dobrú správu!“ zvolal. Keď sa poďakoval
za jedlo, začal: „Dnes ráno vydal kráľ Kýros oficiálny
dekrét. Každý, kto sa chce vrátiť do Jeruzalema
a pomôcť pri obnove chrámu, môže odísť.“
„To je úžasné!“ povedala mama.
Tabita sa pozrela na svojho brata
Samuela. V žalúdku cítila akýsi zvieravý
pocit. Rozmýšľala, či aj Samuel myslí na to isté,
na čo ona. Čo ak sa ich rodičia rozhodnú vrátiť
do Jeruzalema? A čo je ešte horšie, pomyslela si, čo ak
sa naši rozhodnú vrátiť sa do Jeruzalema a Sára, moja
najlepšia kamarátka, zostane s rodičmi tu?
Otec im povedal, že kráľ Kýros čítal proroctvo, ktoré
hovorilo o Božom ľude aj o ňom. Uveril v nášho
mocného Boha a rozhodol sa vrátiť nám slobodu. Preto
vydal dekrét o našom
1. úloha
návrate.
Čítaj Prečítaj si
Keď všetci dojedli,
príbeh „Návrat do
Tabita
položila otázku,
Jeruzalema“.
Nauč sa Niekoľkokrát si
ktorá jej počas jedla
prečítaj kľúčový verš. Potom si
stále vírila hlavou.
ho odpíš vlastnými slovami
do zošita.
Bála sa, ako jej
Modli sa Popros Boha, aby
rodičia odpovedia.
ťa viedol a pomohol ti
správne sa dnes
rozhodovať.
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2. úloha

Čítaj Prečítaj si
Ezd 1 o tom, ako Kýros
pomohol zajatcom vrátiť sa
z Perzie do Jeruzalema.
Premýšľaj Zamysli sa nad
veršom 2 a 4. Ako by si sa cítil,
keby si priamo počul tieto Kýrove
slová? Veril by si mu? Chcel by si
pomôcť pri oprave chrámu?
Modli sa Popros Boha,
aby ti pomohol poznať,
aký má s tebou plán.

„Znamená to, že pôjdeme
do Jeruzalema?“
Mamu a otca to viditeľne
zaskočilo. Zasekli sa uprostred vety
a pozreli sa na Tabitu.
Tabita si pomyslela: To nie je
dobré znamenie.
Otec sa pozrel
na mamu, ktorá
prikývla. „Vieš,
Tabita, celé roky
sme sa modlili
za to, aby sme
sa mohli vrátiť
do Jeruzalema,“
povedal.
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„Naši starí a prastarí rodičia túžobne čakali na ten deň.“
„Viem,“ povedala Tabita, „ale odísť odtiaľto niekde, kde som nikdy
v živote nebola... To si ani neviem predstaviť.“
„Máš pravdu,“ povedala mama, „aj pre nás je to ťažké, ale vrátiť sa
do Jeruzalema, do našej vlasti, je niečo oveľa krajšie.“
A tak bolo rozhodnuté. Tabite sa zdalo, že celý svet sa obrátil hore
nohami.
Otec pomáhal zhromažďovať zlato, striebro, odev, zásoby a zvieratá,
určené pre ľudí, ktorí sa rozhodli vrátiť do Jeruzalema. Kráľ Kýros
povedal, že každý, kto sa rozhodol nevrátiť, musí dať dary tým, ktorí
odchádzajú. Vrátil dokonca aj chrámové nádoby, ktoré kedysi kráľ
Nabuchodonozor odniesol z Jeruzalema
do Babylona – zlaté
a strieborné misy, panvice,
poháre... Navyše, dal im
aj peniaze z chrámovej
pokladnice.
Konečne bol každý
pripravený odísť. Tabita
posledný raz vliezla
do svojej starej dobrej
postele. Mama si k nej
prišla na chvíľu sadnúť.
3. úloha
Čítaj Ezd 2,1-70
Spočítaj Spočítaj
ľudí a zvieratá, ktoré
sa vrátili.
Premýšľaj Prečo sa
niektorí snažili dokázať,
že ich rodiny
pochádzajú z Izraela
(v. 59-62)? Ako sa táto
vec vyriešila (v. 63)?
Modli sa Popros Boha,
aby ti ukázal spôsob, ako
môžeš pomôcť „budovať“
jeho cirkev.
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„Všetko bude zase dobre, Tabita,“ povedala. „Vieme, že robíme
to, čo je správne. Boh bude s nami.“
„Viem,“ usmiala sa Tabita. „Som veľmi rada, že ide aj Sára.“ Lepšie sa
prikryla a schúlila sa pod deku.
Začala sa dlhá cesta horúcou púšťou. Keď dlhý sprievod opúšťal
mesto, tisícky ľudí lemovali ulice, kričali a mávali od radosti. Aj keď sa
rozhodli zostať, prežívali radosť s tými, ktorí sa rozhodli odísť.
Dni namáhavého putovania horúcou púšťou plynuli pomaly. Konečne
nastal deň, keď zástup vystúpil na vrchol kopca, z ktorého sa im naskytol
krásny výhľad na mesto Jeruzalem. Zerubábel, izraelský miestodržiteľ,
ktorý ich viedol, zavolal všetkých k sebe. „Priatelia, Boh je k nám dobrý.
Postaral sa o to, aby
sme sa bezpečne
vrátili domov. Spolu
ho za to chváľme.“
Keď sa pomodlili,
Zerubábel im
začal dávať
nevyhnutné
rady.
Vzrušenie
vzrástlo, keď
sa rozdelili
do menších
skupín.

4. úloha
Čítaj Ezd 2,68-3,3
Premýšľaj Kde ľudia bývali,
keď sa vrátili do Jeruzalema? Vrátil si
sa niekedy na miesto, kde si predtým
býval? Ako si sa cítil? Čo si robil?
Prečo?
Nakresli Nakresli obrázok miesta,
ktoré sa ti páči, ale doteraz si tam
nebol.
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Najprv sa mal každý vrátiť do dediny alebo mestečka, kde žili jeho
predkovia pred odvlečením do zajatia.
V polovici septembra sa mal každý vrátiť do Jeruzalema. Tabita
bola rada, že bývali v Jeruzaleme. To znamenalo, že sem nemuseli
onedlho cestovať znovu. Tešila sa, že Sára s rodičmi bývajú
neďaleko.
Zerubábel a Ješua rozhodli, že prvá vec, ktorú urobia, bude
oprava Božieho oltára. Hneď ako to bude možné, chceli obetovať
Bohu obete.
Keď bol oltár opravený, zhromaždili sa a obetovali Bohu. Potom
Zerubábel vyhlásil: „Budeme sláviť sviatok stánkov, ako sme to
robievali v minulosti. Po dlhom čase opäť v našej rodnej krajine...“
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5. úloha
Čítaj Ezd 3,4-6
a Neh 8,14-18.
Urob Zhotov si model
nejakého stanu. V záhrade
alebo niekde v prírode si tiež
môžeš postaviť stan. Potom
si so svojimi kamarátmi
poseďte vnútri, prečítajte
si príbeh o Tabite
a skúste si predstaviť,
ako asi Izraelci
oslavovali svoj
sviatok
stánkov.

6. úloha
Čítaj Ezd 3,7-12
Predstav si Zavri oči
a predstav si túto scénu. Čo
cítiš? Čo počuješ? Aké farby
vidíš?
Urob si zoznam Do zošita si
napíš päť vecí, za ktoré môžeš
chváliť Boha.
Modli sa Poďakuj Bohu za to,
čo si si napísal do zošita.
Na vašej rodinnej
pobožnosti to povedz
ostatným.

7. úloha
Vyrieš hlavolam.
Vystrihni obrázok
a nalep ho
na správne miesto
na časovej osi.
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HLAVOLAMY
MÚDRO POSTAVENÝ DOM
Návod
Z hornej tabuľky doplň písmená
po stĺpcoch do spodnej tabuľky.
Čierne kolieska sú medzery
medzi slovami. Výsledok
hlavolamu prečítaj po riadkoch
v spodnej tabuľke.
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