ESRA - Ordet och bönen
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

Undervisningsförslag:

Flanellograf
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 6)
Material till bygget (se nedan)

Esras uppdrag
Esra kap. 7-10, Nehemja kap. 8
Staden Jerusalem byggs i miniatyr

Tips
Esra och Nehemja kan göras till en praktisk lektion. Man behöver ändå dela upp den i minst
två lektioner för att bli klar.
A. Introduktion
I lektionerna om Esra, Nehemja och Ester förflyttar vi oss ca 500 år framåt i tiden. GT:s böcker
är inte i kronologisk ordning. De är istället grupperade i lagen, historia, poesi och profetia (se
barnens förblad).
Efter Salomos död försökte två män bli ledare, Rehabeam (Salomos son) och Jerobeam
(1 Kung 12). Riket delades i sydriket Juda och nordriket Israel. Dessa riken krossades senare
av babylonierna (2 Kung 25) och assyrierna ((2 Kung 15:29). De förde bort folket i exil.
Den babyloniska fångenskapen varade i 70 år. Judarna återvände till sitt land i tre omgångar.
Andra återvändandet med Esra och tredje återvändandet med Nehemja.
B. Esras uppdrag var att ordna för dem som återvände till Jerusalem och se till att de höll Guds
lag. Han lärde folket att fira gudstjänst i templet, att be och att läsa och förstå Guds ord.
Finns det tid över, kan man fundera på varför vi behöver be och läsa bibeln. Ge exempel:
1) Jesus använde bibelord i öknen när han frestades - vi behöver memorera /
lära in bibelord.
2) Jesus bad i Getsemane - vi behöver också bedja.
C. Jerusalem i miniatyr
Bygg en miniatyrmodell av staden Jerusalem tillsammans med barnen.
Material:
1 st spånskiva eller liknande, ca 60x60cm (som bottenplatta)
Bygg murar runtomkring, t.ex. av små träklossar, lego, oasis (i blomsteraffären), o.dyl.
Finns det från tidigare gamla murar på flanellograf, går det bra att använda dem till en
eller flera sidor, limmat på papp eller trä.
Gör hus, träd, människor och djur av papp, trolldeg, lego, stenar, mm. Gamla flanellografbilder fungerar också bra (idéerna kommer säkert vartefter).
Templet skall också byggas och finnas i staden.
Fyll ”marken” med sand eller dylikt, så kan ev. pappersfigurer stickas ner i sanden.
Med en spegel och några stenar runtomkring fås en vacker ankdamm. Lycka till!

Gamla Testamentet
ESRA; Historia

Sång

Läs din Bibel, läs din Bibel.
Både söndag, måndag, tisdag,
onsdag, torsdag, fredag, lördag.
Läs din Bibel, läs din Bibel.
Och låt den få bli din bästa vän.
Bed till Herren, bed till Herren.
Både söndag, måndag, tisdag,
onsdag, torsdag, fredag, lördag.
Bed till Herren, bed till Herren.
Svar på bön du alltid då skall få.
Jag är lycklig, jag är lycklig.
Både söndag, måndag, tisdag,
onsdag, torsdag, fredag, lördag.
Jag är lycklig, jag är lycklig.
Ty Jesus är min bäste vän.
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Prästen Esra använde dessa båda,
att lära folket Guds rike skåda.
Vilka båda?
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Prästen Esra använde dessa båda,
att lära folket Guds rike skåda.
Vilka båda?

ESRA

Esra

Ordet och bönen
Prästen Esra använde dessa båda,
att lära folket Guds rike skåda. Vilka båda?

Vilka vapen
använde Jesus, när
han frestades:
I öknen?
I Getsemane?
Skriv svaren i
rutorna på trädet.
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- Esra kapitel 7-10, Nehemja 8:1-11

Esra var präst åt Gud, den högste. Han kände till hur folket
skulle fira gudstjänst
och hur man skulle
leva för att behaga
Gud. Men allt detta
hade folket i Israel
glömt. Först levde de
ogudaktigt så att
Babylonierna kunde
besegra dem. När de
fördes bort i fångenskap
till Babel glömde de bort
att Gud har en bok där
hans vilja finns nedskriven.
Efter 70 års fångenskap gjorde
Gud så att de främmande kungarna
blev vänligt inställda till judarna
och lät dem återvända hem. Redan
tidigare hade några byggt upp
templet i Jerusalem, men ingen
Uppgift: Händerna är lika parvis - alltså två och två
visste riktigt hur man skulle hålla
hör ihop. Hittar du paren? Drag streck mellan dem.
gudstjänst. När Esra återvände från
Ett annat ord för ORDET får du om du tar första
bokstaven av varje bild och skriver i rutorna.
fångenskapen läste han för folket ur
Rita dig själv i det tomma ansiktet.
Guds bok och nu kunde man äntligen
Under högläsningen var Gud så nära
fira gudstjänst på riktigt
med sin Ande, att folket grät över
efter alla år.
sina synder. Gud ville ju så gärna
Läs din Bibel, läs din Bibel.
upprätta dem igen till gemenskap
Både söndag, måndag, tisdag
med sig.
onsdag, torsdag, fredag, lördag.
Läs din Bibel, läs din Bibel.
Guds tanke hade hela tiden varit att
Och låt den få bli din bästa vän.
judarna skulle vara hans folk och
Text
att Israel skulle vara hans land.
Bed till Herren, bed till Herren.
&
Alltsammans med syftet att
Både söndag, måndag, tisdag
Musik:
onsdag, torsdag, fredag, lördag.
välsigna hela världen.

Minnesvers:
Guds hand är över alla dem
som söker honom,
så att det går dem väl.
Esra 8:22

Else
Lundin
Harry
Frödin

Bed till Herren, bed till Herren.
Svar på bön du alltid då skall få.
Jag är lycklig, jag är lycklig.
Både söndag, måndag, tisdag
onsdag, torsdag, fredag, lördag.
Jag är lycklig, jag är lycklig.
Ty Jesus är min bäste vän.

