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důležitá. Ani dnes by vysoká funkce neměla zna-

Nové pochybnosti a obavy se Izraelců zmocnily, menat, že se stáváme něčím víc než ostatní.
když zvědové zjistili, že ta země, kterou jim jejich Všichni jsme prostě lidé. Ani Mojžíš nebyl bezBůh slíbil a do které celou dobu jdou, je sice chybný.
krásná a úrodná, ale už v ní žijí jiné národy. Židovskému usazení bude předcházet řada tvr- Co nám z toho zůstalo…
dých bojů. Na ty si ale ještě počkáme. Třeba do To, že Židé putovali do své vlasti celých 40 let,
další hry. Je to podobné jako s Izraelem, Bůh se mělo něco do sebe. Generace se vystřídaly a

totiž rozhodl potrestat všechny pochybovače společnost v nové zemi tak tvořili hlavně ti, kteří
tím, že se nedožijí konečného vítězství – do za- si nepamatovali otroctví. A kdo ví, zda se časem,
slíbené země nevstoupí. Zemřou a poušť opustí až budou českou společnost tvořit už jen ti, kteří
jen jejich děti. Svými obavami a nedůvěrou se nepamatují komunismus, naše země nestane
mu znelíbil i samotný Mojžíš a tak tento trest ještě výrazně demokratičtější a svobodnější, než

stihl i jeho.

je nyní…

Může se nám to zdát nespravedlivé. Mojžíš

Dnešní Izrael leží ve stejné oblasti jako teh-

byl v mládí divoký a dokonce zabil jednoho Egyp- dy. Židovský národ musel svou zemi ještě mnoťana. Dlouhým putováním a obrovskou zodpo- hokrát opustit, mnohokrát se do ní zase vrátit, a
vědností se z něj ovšem stal moudrý a pokorný když ji zrovna měl, tak ji vytrvale bránit. A tak je
muž. Byl vlastně Božím mluvčím a snažil se lidu tomu i dnes, Židé mají své sousedy za nepřátele
vysvětlovat všechna Jeho přání. Byl Hospodinu a bojují proti nim. Někteří věří, že si to tak Bůh
velmi blízko a jeho život proto získal rozměr, kte- přeje, jiní by měli radši mír. A jiní zase tuší, že
rý mnoho jiných nikdy nezažilo. Ale i na Mojžíše úplný mír na světě možná není docela možný.

se vztahovala pravidla, která byla pro Hospodina Co myslíte vy?

AKTIVITA PRO DĚTI
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PÁN S NÁMI
Začínali jste svým otroctvím, pokračovali

CHALLENGE

vymaňováním se z něho a nyní končíte za-

Toto je konec cesty. Vzpomeňte si

slíbenou zemí. Na této cestě jste hodně pře-

na všechno, co jste na ní prožili, a

mýšleli o tom, co můžete světu dát a jak

vyberte nějakou známou biblickou

přesně chcete svou službu realizovat. Nyní

událost, která vám nejlépe sedí na

se však zamyslíte nad světem samotným.

něco z dnešního dne. Tu pak ztvár-

Jaký by měl a mohl být, kdybyste na své

něte živým obrazem (tudíž svými

cestě uspěli nejen vy, ale také ostatní lidé,

těly) a vyfoťte.

kteří kráčí podobným směrem? Co přejete
Zemi, lidstvu, tvorstvu a obecně veškerému
stvoření? Jaká je vaše Země zaslíbená?

Co váš obraz ztvárňoval?

V modlitbě můžete Hospodina požádat o
pomoc s jejím utvářením. A poděkovat mu
za to, co se již povedlo.

Milí účastníci, jsme moc rádi, že
jste došli až sem. Věříme, že jste
si Cestuven užili a něco vám při-

ROZHOVOR S DĚTMI

nesla. Budeme rádi, když nám
dáte nějakou zpětnou vazbu. Na
formulář se dostanete skrz web
nebo skrz tento QR kód.

Nakonec bychom vám rádi zvěstovali Boží požehnání:
PÁN S VÁMI. KDEKOLIV NA CESTĚ, KDEKOLIV PO CELÉ ZEMI.
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