S10
PŘÍBĚH PRAVÍ

AKTIVITA PRO DĚTI

Znovu a znovu se v Mojžíšově příběhu ukazuje,
jak nesnadné je vůdcovské poslání. Zvláštního
vděku se člověk nedočká nikdy, ale jakmile nastanou potíže, začnou jej jeho lidé vinit ze všech
trampot.
Izraelci byli lidé se vším všudy. Jakmile přišla

nouze, už se na Mojžíše zlobili a litovali, že nezůstali radši v Egyptě. I Bůh s nimi už ztrácel trpělivost a bylo na Mojžíšovi, aby ho znovu a znovu
obměkčoval. Prorok se tak ocital „ve dvojím ohni“. Z jedné strany nespokojený lid a z druhé rozzlobený Hospodin. Jednou si na to Bohu postěžoval: „Já sám nemůžu všechen ten lid zvládnout. Je to na mě příliš těžké. Jestli to má tak
být i dál, raději mě zabij.” Hospodin mu namísto
toho pomohl. Nechal vybrat 70 starších mužů,
kteří pak nesli zodpovědnost za všechen lid společně s Mojžíšem. A nebyla to malá zodpovědnost. Mojžíš občas o Izraelcích přemýšlel:
„Kdyby se pro ně vybraly všechny ryby v moři,

stačilo by jim to?”
Co nám z toho zůstalo
Delegování zodpovědnosti už jsme tu jednou
měli. Stejně jako nemůže být Mojžíš na všechno
sám, nezvládnou to ani jiní vůdci. Zároveň bychom ani my neměli být neustále nespokojeným
lidem, pro který nic není dost dobré.

1

S10
PÁN S NÁMI
Je to velká čest být obyvatelem této planety a není žádný div, že s sebou obnáší i velkou
zodpovědnost.
Zamyslete se a zkuste přijít s něčím, za co máte ve svém životě velkou zodpovědnost právě
vy. Tuto věc pak pomocí přírodních materiálů ztvárněte v blízkosti stanoviště tak, aby ji noví
příchozí nerozdupali.
Modlitba:
Opět se můžeme ponořit do hovoru s Hospodinem. Zkusme Mu poděkovat za tři či více věcí,
které máme na svém životě nejraději.

ROZHOVOR S DĚTMI

CHALLENGE
Mojžíš tehdy nemohl vše zvládnout sám. Především potřeboval nějaké další pomocníky. Za nějaký čas už se bude také zamýšlet nad svým vhodným nástupcem, pro
čas až odejde. Všichni lidé přicházejí a odcházejí. … Nyní najděte v okolí 20 metrů ukrytou krabičku. V ní je pro vás připraven úkol, který máte splnit. Potom papírek vyndejte a napište místo něj pro další skupinu úkol vlastní.
Jak se vám podařilo splnit úkol, který vám byl dán?

Jaké zadání jste nechali pro své následovníky?
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