Női kör 017. május 7. du. 1h
A ép, a ely pa aszkodott és a vezető, aki hibázott
1

Izráel fiai, az egész közösség megérkezett a Cin-pusztá a az első hó ap a , és letelepedett a ép Kádés a . Ott halt

meg Mirjám, és ott temették el. 2De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. 3A
nép perelni kezdett Mózessel és ezt mondták: Bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az ÚR
szí e előtt! 4Miért hoztátok el az ÚR gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt haljunk meg állatainkkal
együtt?! 5Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs
hely vetésre, és i s füge, se

szőlő, se

grá átal a,

ég ivóvíz si s? 6Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet

elől a kijele tés sátrá ak a ejáratához, és ar ra orultak. Ekkor

egjele t ekik az ÚR di sősége.7És az ÚR így

beszélt Mózeshez: 8Vedd a otodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel, Áro

al együtt, és sze ük láttára

parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakassz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és
állataiknak. 9Mózes tehát elvette a otját az ÚR szí e elől a kapott para s szeri t. 10Azutá összegyűjtötte Mózes és
Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik: Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet ektek e

ől a

sziklából? 11Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a
közösség meg az állatok. 12Akkor ezt mondta az ÚR Mózesnek és Áronnak: Mivel nem hittetek bennem, és nem
vezethetitek e ezt a gyülekezetet arra a földre, a elyet ekik adok. 13Ezek

tartottatok sze t ek Izráel fiai előtt, e

Merí á vizei, ahol per e szálltak Izráel fiai az ÚRral, de ő

1. Hol zajlik ez a törté et? Mi e

eg utatta ekik, hogy sze t.

ek a jele tősége? ld. Móz

4Mózes 20,1-13

, 6

2. Mi jellemezte a népet?
3. Mit taníthatott gyermekeinek a vándorló nép?
4. Hogya látjuk a szülők törté etei ek a gyü öl sét? Mit ta ít ez ekü k a felelősségteljes
evelésről/példamutatásról? Ha e

vagy szülő, hogya vo atkozhat ez Rád?

5. Mit tesz Mózes és Áron a bajban?
6. Mit mond Isten?
7. Mit tesz Mózes? Miért? És ez miért baj?
8. Igaza volt Mózesnek? Miért? Miért nem?
9. Tudsz Mózessel azonosulni? Mondj példát!
10. Mit vétett Mózes?
11. Hogyan válaszolt Isten? Miért? Nem túl kemény a büntetés?
12. Mi volt a ép felelőssége a törté et e ? Mi a Te felelősséged
13. Mi volt Mózes felelőssége? Mi a Te felelősséged

i t „hétköz api e

er”?

i t „vezető”?

14. Mi történik ezután Áronnal? (ld. 4Móz 20,22-29)
15. Mi történik ezután Mózessel? (ld. 4Móz 20, 14-21 és 4Móz 21,1-9)
16. Hogyan szoktál viselkedni, azután, hogy hibázol? Elfogadod a feddést? Képes vagy továbbmenni?
17. Mit ta ulhatu k Iste kegyel éről és
hibázott?

eg o sátó szeretetéről? Tud hasz ál i egy olya e

ert, aki

