Biblické zamyslenia pre rodinu

Spoločné putovanie púšťou
Izraelský národ nevstúpil do zasľúbenej zeme
individuálne ako hŕstka jednotlivcov, ale spoločne ako
jeden národ, ktorý sa sformoval práve na ceste púšťou.
Kráčali ako oslobodení otroci, cez prekážky, ťažkosti,
nedostatky aj zázraky. Do cieľa došiel národ, ktorý bol
schopný osídliť zem, spravovať ju a panovať v nej.

Náš život je podobný tejto ceste púšťou. Našim cieľom
je vojsť do zasľúbenej zeme. A nie sme na tejto ceste
sami, našťastie. Spoločenstvo druhých tu má nejaký
význam. Skúsme ho nájsť.
Texty sú uvedené priamo z Biblie, v závislosti od veku
detí je možné použiť detskú Bibliu, alebo príbeh
rozpráva rodič. Do príbehu zapojte celú rodinu.
Postavte si príbeh z Lega, plyšákov, kreslite ho, hrajte,
vymodelujte z plastelíny, animujte, jednoducho
použite čokoľvek .
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1.

Spoločný začiatok
Exodus 12: 1-14, 21-36

Každá cesta má začiatok.
Kde štartujeme?
Z čoho boli vyslobodení Izraelci?
Ich posledná večera bola predobrazom Poslednej
večere Pána Ježiša.
V čom sú tieto dve udalosti podobné?
V čom sa líšia?
V čom spočíva akt vyslobodenia?
Aký je rozdiel medzi slobodou a neslobodou?
Aký spoločný začiatok má naša rodina, cirkev,
príp. naše spoločenstvo?
Máme ako rodina nejaký zaužívaný rituál, zvyk,
čo je jedinečné pre našu rodinu?
Ako vznikol?
Čo si tým pripomíname?
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2.

Spoločná cesta
Exodus 13:17-22, 14kap

Izraelci nepoznali cestu, nikto z nich ju predtým
neprešiel.
Naposledy tou cestou kráčal Jakob s rodinou,
keď sa presťahovali do Egypta.
Mali vodcu Mojžiša, ale cestu poznal len Boh.
Boh vie, že svoj odchod ľudia budú skôr či neskôr
ľutovať (13:17).
Prvá skúška dôvery nenecháva na seba dlho čakať.
Pred nami more, za nami faraón.
Kam smerujú tvoje výčitky, ak sa nedarí?
Stačí mi dobré namiesto lepšieho?
Čo znamená dôvera v neviditeľného Boha?
Viete si predstaviť tú paniku na brehu?
Boh je pre niekoho tma a pre iného svetlo aj dnes.
Aký je rozdiel medzi svetlom a tmou? (Ex14:20)
Ako nás dnes môže viesť Boh?
Ako v tom môže pomôcť rodina/komunita/cirkev?
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3.

Spoločná oslava
Exodus 15

Veľa zvláštnych udalostí už spolu zažili, ale až
teraz akoby nastalo ozajstné spočinutie v Bohu
a príležitosť na oslavu. Mojžišova pieseň je
výbuchom oslavy a radosti.
Z čoho sa vieš ozaj radovať? Čo ti robí potešenie?
Čo robíš, keď sa tešíš?
Vieš sa radovať z úspechu druhých?
Ako sa cítiš, keď sa darí iným?
S kým sa chceš podeliť s úspechom/neúspechom?
Prečo asi ľudia oslavujú úspech v skupine?
Akú úlohu má v mojom úspechu Boh?
Súčasťou oslavy bola ešte jedna pieseň.
Kto ju spieval? Na akú hudobné nástroje hrali?
Je to akoby refrén, ktorý pridáva Mária.
Nemusíme vedieť skladať piesne alebo čisto
spievať. Spoločné bohoslužby však môžu byť
miestom,
kde sa môžem k oslave pridať svojou malou
čiastkou.
Čo môžem pridať ja?
Zaujalo ma: Boh sľúbil, že Izraelci už Egypťanov
neuvidia, nesľúbil, že neprídu iné problémy.
Nemáme tendenciu si myslieť,
že v rodine/spoločenstve problémy nebudú,
že sme dostatočne chránení od vonkajších
problémov?
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4.

Spoločné potreby
Exodus 15:22-27; 16; 17:1-7

Piť a jesť.
Či si dnu, či vonku, či na púšti či na horách, v škole,
doma, v práci, potrebuješ jesť a piť.
Prvý problém prišiel na púšti len 3 dni po oslavách
víťazstva.
Zaujímalo by ma, prečo Boh svojim oblakom
neviedol Izrael hneď do Elimu k 12 prameňom
a 70 palmám, ale najprv museli prežiť frustráciu
pri horkých vodách Máry.
Keby si bol smädný, mal by si náladu počítať
palmy?
Len čo odišli z Elimu, smäd a hlad sa ohlásil znova.
Koľko dôkazov Božej starostlivosti potrebujem,
aby som prestal frflať?
Zaujímalo by ma, prečo dostali príkaz nazbierať
si manny len toľko, koľko potrebovali pre seba.
Nazbierali každý rovnako?
Ako vtedy, tak aj dnes máme tendenciu ukladať si
do zásoby. Aká je hranica medzi rozumnosťou
a chamtivosťou?
Koľko dní v týždni mali ľudia mannu?
Ako chutila manna? Máte doma koriander a med?
Nájdite recept, kde idú takéto dve prísady
a upečte niečo.
Dôležitá otázka, ktorá bola predmetom hádky,
je aj dnes aktuálna.
Je medzi nami Hospodin alebo nie? (17:4)
Veríš, že je Boh s tebou a vie o tvojich potrebách?
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5.

Spoločný boj
Exodus 17:8-16

Neboli to Egypťania, ale ďalší cudzí národ.
Izraelci prechádzali cez územia iných národov.
Chýr o udalostiach v Egypte sa šíril aj v tom čase
veľmi rýchlo.
Čo všetko sa mohli dopočuť?
Prečo Amalek napadol Izrael?
Čo mi bráni ísť po ceste? (napr. na výlete)
Čo s tým viem urobiť sám, s čím potrebujem
pomôcť?
V tomto príbehu je zaujímavé riešenie:
Izraelci mali bojovať a Mojžiš má zdvihnuté ruky.
Keď nevládal, posadili ho na kameň
a ruky mu držali druhí.
Čo to hovorí o rozdelení úloh, o spolupráci?
Tu prvýkrát čítame, že Boh kázal Mojžišovi
zapisovať udalosti do knihy.
Prečo sa udalosti zapisujú do kroník,
pamätných kníh, prečo ľudia píšu blogy a statusy?
Ako si zachovávame spomienky v rodine?
Vraciame sa k tomu, čo sme zažili v minulosti?
Mojžiš tu postavil oltár.
Ako ho nazval?
Vyrobte si bojovú zástavu.
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6.

Spoločné vedenie
Exodus 18

Mojžiš opisuje svojmu svokrovi úžasné veci,
ktoré urobil Boh. Rozprávala to takým spôsobom,
že Jetro nakoniec uznáva Boha
ako najväčšieho a prináša mu obeť.
Akým spôsobom hovoríme o Bohu?
Aký pocit z toho majú naši blízki?
Aká je reakcia okolia?
Je moje svedectvo pre nich príťažlivé?
Mení to ich život?
Na druhej strane Jetro vidí, aký je Mojžiš
zaneprázdnený a dáva mu radu.
Od koho prijímam rady rád? Nechám si poradiť?
Aký bol Mojžišov problém?
Z Jetra sa vykľul schopný mentor.
Videl veci zvonka, vedel poradiť a Mojžiš počúval.
Ideálna kombinácia.
Aj v rodine, aj v spoločenstve sú problémy,
do ktorých sme tak zamotaní, že najlepšie to vie
zhodnotiť niekto nezainteresovaný.
Kto by mohol byť našim Jetrom?
Sme ochotní počúvať niekoho, kto nie je s nami
spriaznení? Kto je z iného „klanu“, cirkvi,
spoločenstva, generácie...?
Viem rozpoznať v spoločenstve ľudí,
ktorí sú schopní, dôveryhodní, nestranní,
ktorí by mali zobrať časť zodpovednosti za
vedenie zboru? Môžem to byť ja?
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7.

Spoločné pravidlá
Exodus 20:1-21

Božia prítomnosť sa zjavila viditeľne a počuteľne.
Ľudia sľubujú, že budú poslúchať (19.kap),
aby vzápätí to svojimi skutkami popreli (32.kap).
Boh dáva Mojžišovi dosky so zákonom.
Dvakrát.
Načo potrebujeme pravidlá?
Kde všade sa musíme riadiť pravidlami?
Sú pravidlá obmedzením?
Jedno z pravidiel, ktoré sa objavujú
v „Desatore“ sa objavilo už v raji.
Ktoré? Čo nám to hovorí?
Znova je pripomenuté pri zbere manny.
Základný rytmus života si nesieme už od raja.
Striedanie práce a odpočinku, námahy
a spočinutia.
Ak by si ty tvoril pravidlá/zákony, aké by boli?
Aké by to malo dôsledky?
Aké by to bolo, pracovať bez odpočinku?
Ako rád odpočívaš?
Koľko času trávite spolu ako rodina?
Je potrebné oddeliť čas pre Boha? Pre kostol?
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8.

Spoločné dielo
Exodus 33; 35-40

Okrem prikázaní priniesol Mojžiš z hory Sinaj
aj plány na postavenie svätostánku.
Bol to prenosný chrám, ktorý bol viditeľným
znakom božej prítomnosti.
Jeho detailný opis je hlboko symbolický.
Je predobrazom veľkňaza, ktorý raz a navždy
prinesie obeť, ktorá sa už nebude musieť
opakovať.
Na stavbe stánku pracovali mnohí remeselníci,
skúste nájsť v texte rôzne remeslá.
Aké všetky materiály použili?
Odkiaľ to všetko mali?
Spomeňte si, ako odchádzali z Egypta.
Nájdete tam odpoveď?
Kto mal prístup do stánku?
Aký je rozdiel s dnešným chrámom? Kostolom?
Koho predstavuje najvyšší kňaz?
Prečo neprinášame obete na oltári dnes?
Čo sa stalo s oponou v chráme?
My nebudujeme spoločný kostol,
ale predsa môžeme niečo spoločne
ako komunita robiť.
Kde a ako by sme mohli slúžiť spoločne?
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9.

Spoločné rituály
Deuteronómium kapitoly 6 a11

Šéma Izrael!
Počuj, Izrael!

Keď sa ťa syn opýta...
Čo sa nás pýtajú naše deti?
Pýtajú sa na Boha?
Vieme im povedať o našej osobnej
skúsenosti s Bohom?
Ako môžeme do reálneho života uviesť
nariadenie zo 7.verša 6.kapitoly?
Máte doma niečo, čo vám pripomína božie
skutky? Je to potrebné?
Čo mi môže pomôcť nezabudnúť na Boha?
Ako môžeme využiť sviatky a špeciálne príležitosti
na vyučovanie detí o Bohu?
Bolo by užitočné mať vlastné rodinné tradície?
Ako byť pripravený prirodzene hovoriť
o Bohu vo všedný deň?
Spoločné stretnutia nemusia byť
prázdnym rituálom, na to neboli určené.
Čo je v rituáloch to, čo ich udržuje živé?
Čo máme na sviatkoch najradšej?
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10.

Spoločný cieľ
Jozue 1

Buď silný a odvážny!
Nech sa kniha zákona nevzdiali...

To sú dve dôležité vety, ktoré dostal Jozua,
keď prebral vedenie národa od Mojžiša.
Izrael vošiel do zasľúbenej zeme,
ale ešte ich čakal dlhý čas, kým zem obsadili.
Akú štafetu preberám ja?
V čom potrebujem silu? Odvahu?
Podľa čoho sa riadime? Kde čerpáme múdrosť?
Na cestách býva veľa križovatiek.
Ako sa nestratiť? Čo potrebujem?
Nenesiem si so sebou zbytočnú záťaž?
Je tam niečo, čoho je ťažké sa zbaviť
a môže byť z toho problém?
Za čo spoločne zápasíme ako rodina,
ako komunita, spoločenstvo?
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Čo ďalej?
Ani Mojžiš, ani Jozua neboli ideálni vodcovia,
ale obaja svojim životom ukazovali na Vodcu,
ktorý raz príde, vyvedie ľudí z otroctva
a privedie ich do Zasľúbenej krajiny.
Celá Biblia vlastne hovorí o tejto dlhej ceste.
Na veľkú výpravu objavov sa môžete vybrať
spoločne pomocou detskej Biblie,
ktorá sa volá tak isto: Veľká výprava.
Viac informácii nájdete tu:
www.velkavyprava.sk

Scripture Union Slovakia
www.scriptureunion.sk
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