KĽÚČE

Spoločenstvo
Božieho ľudu

LEKCIA
1. úloha
Čítaj Prečítaj si príbeh
„Spoločenstvo Božieho ľudu.“
Premýšľaj Poznáš ľudí, ktorí sa
starajú o váš cirkevný zbor? Koho
z nich poznáš osobne? Čo sa ti na
ich práci páči? Ako by si im mohol
pomôcť?
Opýtaj sa Popros niekoho, aby
ti porozprával o ľuďoch, ktorí
stavali dom modlitby,
v ktorom sa každý
týždeň schádzate.
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Spoločenstvo
Božieho ľudu
Mal si niekedy príležitosť pomôcť
niekomu so zaujímavou prácou? Čo si sa
pritom naučil? Predstav si, že Ezdráš
potrebuje asistenta a vyberie si práve
teba.
Kľúčový text Ezd 7
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Príbeh

Od toho času, čo sa Tabita
s rodičmi vrátila z Babylona
do Jeruzalema, prešlo 60 rokov.
Teraz už ako stará mama bývala
so svojím synom a s jeho rodinou.
„Stará mama, tomu asi neuveríš!“
vzdychol si 13-ročný Michal.
„Možno by som uverila, keby si mi to
povedal,“ usmiala sa.
„Spomínaš si, keď nám otec povedal, že
do Jeruzalema príde Ezdráš? Že ho sem
posiela kráľ Artaxerxes?“
„Áno, prišiel pred pár dňami.“
„Priviedol so sebou ďalších 2 000 rodín,“
povedal Michal, „a tiež nové zásoby.“
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2. úloha
Čítaj Ezd 7,7-10
Premýšľaj Čo ti hovorí kľúčový verš
o Ezdrášovom postoji voči Bohu?
Zisti Kto bol Áron? Prečo bolo dôležité, aby bol
Ezdráš Áronovým potomkom? (Pozri 2 Moj 4,14 a 7,1.)
Napíš Ktoré z povolaní vymenovaných
vo verši 7 by sa ti páčilo najviac? Prečo? Aké
konkrétne nadanie alebo schopnosti by si na
to potreboval? Napíš si to do zošita.
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„To je dobré!“
povedala stará mama.
„Ale čomu by som
nemala uveriť?“
Michal sa zoširoka
usmial. „Ezdráš
potrebuje chlapca, ktorý
mu bude pomáhať
– a vybral si mňa.“
„To je skvelé!“ takmer
skríkla stará mama. „Kedy
mu začneš pomáhať? A čo
budeš vlastne robiť?“
„Chce, aby som prišiel
dnes hneď po obede,“
odpovedal Michal, „ak s tým
budeš ty súhlasiť. Povedal som
mu, že poobede spolu zvyčajne
študujeme proroctvá.“
„Myslím, že dnes môžeme urobiť
výnimku,“ povedala stará mama s úsmevom. „Ale to neznamená, že
nebudeme študovať vôbec.“
Michal ju upokojoval: „Ezdráš bol rád, keď počul, že nejaká stará
mama študuje so svojím vnukom proroctvá.
Chce, aby sme v tom pokračovali.“
3. úloha
„Dobre. Choď poobede za ním a študovať
Preštuduj
budeme večer.“
Preštuduj si
kľúčový verš.
Michal rýchlo zjedol obed. Nechcel prísť
Čo znamená byť
neskoro. O chvíľu už stál na chrámových
usilovný a dôsledný?
schodoch a chystal sa vstúpiť dnu.
Čítaj V Ezd 7,11-20
si
prečítaj prvú časť
„Michal!“ zvolal niekto.
Artaxerxesovho listu.
Michal sa otočil a uvidel Ezdráša, ako stojí
Napíš Napíš, čo by si
chcel, aby o tebe a tvojej
vedľa malého stáda oslov. Ponáhľal sa
práci napísal tvoj učiteľ
k nemu.
náboženstva napríklad
riaditeľovi školy.
„Vidím, že tvoja stará mama s tým
súhlasila,“ poznamenal Ezdráš.

4. úloha
Čítaj V Ezd 7,21-24 si
prečítaj druhú časť Artaxerxesovho
listu.
Opýtaj sa Popros niekoho, aby ti
porozprával príhodu, keď mu niekto poskytol
niečo, čo veľmi potreboval.
Premýšľaj Mohol by si aj ty dať niekomu
niečo, čo práve potrebuje?
Modli sa Popros Boha, aby si mohol
konkrétnym spôsobom pomáhať ľuďom
z vášho spoločenstva.
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Michal
prikývol.
„Dobre.
Musíme sa
presvedčiť, či sú
všetky zásoby
spočítané a dobre
uskladnené,“ povedal
Ezdráš. „Kráľ bol veľmi
štedrý. Chcem si byť istý,
že o všetkom máme presné
záznamy.“
„Určil som mužov, ktorí majú
náklad vyložiť, a ty mi budeš robiť
poslíka. Prvá vec, ktorú urobíš, je,
že zanesieš tento odkaz mužom, ktorí
náklad počítajú a zapisujú. Zlato
a striebro od kráľa som už odovzdal.
Tam sú dary z pokladníc okolitých
krajín. Povedz im, že by tam malo byť
3 600 kilogramov striebra, 36 ton
pšenice, 3 600 litrov vína a 3 600 litrov
oleja a, samozrejme, soľ. Keď to všetko
spočítajú a uskladnia, nech mi hneď
oznámia, či sa tovar dopravil v poriadku
a či nič nechýba.“
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5. úloha
Premýšľaj Čo by od teba Boh asi chcel, keby si sa ho
spýtal, ako môžeš pomôcť v jeho diele?
Vymysli Vymysli spôsob, ako splniť to, čo od teba Boh žiada.
Urob Ponúkni sa, že namiesto členov vašej rodiny alebo spolužiakov urobíš
niečo, čo oni nerobia radi.
Modli sa Popros Boha, aby ti pomohol splniť tvoju úlohu. Modli sa, kým
sa nedozvieš, aká je Božia vôľa pre teba.
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„Je to všetko naozaj od kráľa Artaxerxa?“ spýtal sa Michal s doširoka
otvorenými očami.
„Áno, a ešte oveľa viac,“ povedal Ezdráš. „Boh mocne pôsobil
na kráľa, Michal. Kráľ poslal kňazov, levitov, spevákov, vrátnikov a sluhov,
ktorí majú pomáhať pri službe v chráme.“
„Bohoslužby budú také, ako mi ich opisovala stará mama,“ povedal
Michal. „Už sa nemôžem dočkať.“
Ezdráš zdvihol vrece z jedného osla a povedal: „Michal, keď mi kráľ
povedal, čo všetko chce urobiť pre Izraelcov, musel som za to chváliť
Boha. Bol to On, kto motivoval kráľa. Sám od seba by to určite neurobil.“
„Pravdaže, aj my musíme urobiť, čo je v našich silách, aby sme
podporili chrám a služby v ňom,“ pripomenul Ezdráš. „Nemôžeme čakať,
že o všetko, čo potrebujeme, sa postará bohatý kráľ.“
„Máš pravdu,“ súhlasil Michal. „Ja by som sa možno mohol pridať
k spevákom. Tak by som aj ja prispel svojím dielom k spoločnej
bohoslužbe.“
6. úloha
Nájdi Otvor si
Bibliu v knihe Žalmy.
Vyhľadaj verše, ktoré
chvália Boha.
Napíš Vyber si jeden
žalm, podľa ktorého napíšeš
svoj vlastný žalm chvály. Napíš
si ho do zošita.
Podeľ sa Svoj žalm prečítaj
na rodinnej bohoslužbe alebo
na stretnutí vašej triedy.
Modli sa Popros Boha, aby
si mohol byť požehnaním,
keď pomáhaš pri rôznych
programoch vo svojom
cirkevnom zbore.

7. úloha
Vyrieš hlavolam.
Vystrihni obrázok
a nalep ho
na správne miesto
na časovej osi.
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HLAVOLAMY
EZDRÁŠ A CHRÁM
Návod
Zo zoznamu slov zostav krížovku. Pracuj tak
usilovne, ako robotníci za čias Ezdráša
pri stavbe chrámu.
Začni najdlhšími slovami.
8 písmen
striebro

6 písmen
radosť
slúžka
Ezdráš
mulica
Leviti
cimbal
nádoby

7 písmen
pšenica
speváci

5 písmen
sudca
trúby
nápoj
oltár
zlato

12 písmen
strážca brány
cédrová klada
11 písmen
obilné obete
olivový olej

4 písmená
olej
víno
chrám
obeť
voly
ovce

10 písmen
ťažká práca

KUPÓN 7

3 písmená
soľ
múr

