S8
PŘÍBĚH PRAVÍ

Co nám z toho zůstalo…

Když Hospodin viděl, že se samotnou předsta- Mnoho pravidel a předpisů se v Bibli věnuje tovou neviditelného Boha si lidé nevystačí, dal Izra- mu, jak uctívat Boha, jak mu obětovat či jaké slaelcům přesný návod, jak má vypadat svatyně, ve vit svátky. Někteří hodně důslední věřící Židé,
které ho budou uctívat. Aby předešel vytváření kterým se také říká „ortodoxní”, se je snaží skoro
dalších zlatých telat a jiným modloslužbám, po- přesně dodržovat i dnes. Víte, že tito ortodoxní
psal Mojžíšovi i to, jak má vypadat přenosný ol- židé mohou jíst jen správně připravené maso,
tář. Říkalo se mu Archa úmluvy a Izraelci ji při kterému se pak říká košer? Dokonce i někteří

svém putování mohli nosit s sebou. Byla ze dře- křesťané dodržují původní židovská pravidla o
va a ze zlata. Uvnitř Archy byly desky Desatera. jídle. Pro většinu současných lidí však už tyto
Archa úmluvy byla pro Židy důležitá a posvátná. předpisy význam nemají.
V pozdějších příbězích díky ní dokázal izraelský
lid například ve zdraví přejít řeku Jordán.

ROZHOVOR S DĚTMI

AKTIVITA PRO DĚTI
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S8
PÁN S NÁMI
Chrámy, které přibližují lidi k Bohu, se staví dodnes. Některé chrámy jsou krásné a vzbuzují v
lidech úctu či vděčnost. Jiné lidem zase připomínají, že na světě stále existuje utrpení a že
tedy stále mají komu sloužit.
Zkuste se projít po okolí a najít svůj vlastní malý „chrám”. Místo, které vás bude samo
vyzývat k modlitbě (lhostejno zda svou krásou k modlitbě děkovné, nebo svou ošklivostí k
modlitbě prosebné). Až toto místo najdete, můžete zde pokleknout nebo se třeba posadit a
svěřit Hospodinu, co zrovna máte na srdci.

CHALLENGE
Izrael tehdy dostal mnoho pravidel. Některá se nám dnes mohou zdát trochu přestřelená. Například omezený počet kroků v rámci jednoho dne Šabatu. Vy se teď do jejich
situace pokusíte vžít následujícími pravidly pro získání bodů:
Musíte se dostat k větší vodní ploše a pak “nějakou” vodu v mističce z rukou přinést - nějaká znamená víc než tolik, kolik by vám na rukou zbylo po prostém namočení. Máte ale omezený počet “kroků” - jako krok se bere dopad libovolným počtem končetin na jedno místo (normální krok či například doskok na obě nohy - pokud jsou vedle sebe). Také máte omezený čas. Přesné limity najdete na stránce pod QR kódem.

Můžete si cestu naplánovat, ale pokus má každý člen vašeho týmu jen jeden. Ostatní
počítají kroky a měří čas.
Jak dlouho vám výkon trval?
Můžete napsat nejlepší čas, nebo časy všech členů.
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