PRÍBEHY

kázání ze soboty 7. 6. 2014 – br. Bronislav Soós
ÚVOD
Veľmi sa teším z dnešného stretnutia. Mám na to niekoľko dôvodov. Ten prvý je, že
sa stretám s ľuďmi, s ktorými som dlhšiu dobu spolupracovali a pritom sme sa doteraz nevideli. Teším sa aj zo stretnutia s vami, ktorých už osobne poznám. Ale mám
radosť aj z toho, milé sestry a milí bratia, že sa dnes spolu stretáme na ďakovnej
pobožnosti. A táto moja radosť je znásobená prítomnosťou nebeského Otca, jeho
syna Ježiša Krista a Svätého Ducha. Môžeme prísť k nemu a poďakovať mu za
všetko dobré, čo prijímame z jeho ruky. Mimoriadne môžeme ďakovať za program
Animované príbehy velikánov dejín. Jednak za to, že tento program vôbec vznikol.
Ale pre nás je blízke hlavne to, že sme ho mohli pripraviť pre deti a mládež v Českej
a Slovenskej republike.
Uvažujme spolu nad Božím darom príbehov.
Odkiaľ pochádzajú príbehy, kto vymyslel prvý príbeh?
I. Príbeh Biblie
Neviem či existovali príbehy ešte pred stvorením našej Zeme. Ale z Biblie sa dozvedáme ako začína prvý príbeh našej zeme.
Gen 1,1-5 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem...
Celá prvá kapitola a tiež aj druhá sú príbehom stvorenia.
Krásny príbeh o tom ako Boh tvorí všetko dobré. A do toho krásneho a dobrého sveta
stvorí Hospodin človeka – Adama a Evu. Oni sú vlastne prvý poslucháči, ktorým Boh
vyrozpráva príbeh stvorenia.
Ale už tretia kapitola Biblie popisuje, že príbeh prvých rodičov sa neuberá správnym
smerom. Vďaka nedôvere ku svojmu Stvoriteľovi sa krásne a dobré prostredie raja
ako šibnutím čarovného prútika naruší. A ďalšie kapitoly Biblie sú svedectvami toho,
aké dôsledky to prinieslo vo vzťahu medzi nimi, ich deťmi a celým stvorenstvom.
Príbeh Biblie ďalej popisuje ako sa Boh snaží svoj vzťah k človeku udržať a zachrániť
ho.
Aj apoštol Ján v niekoľkých veršoch na začiatku svojho evanjelia popisuje tento príbeh Biblie podobne
video Ev. Jána
Ján pridáva novú informáciu. On konkretizuje Stvoriteľa – Slovo ako Svetlo, ktoré
svieti v tme. A pridáva, že tma ho nepohltila – teda Svetlo zvíťazí. A ďalej dodáva, že
to Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.
II. Ježišove príbehy
Mat 1,23 Emanuel čo v preklade znamená Boh s nami.
Stvoriteľ sa narodil ako človek.
Nie je to fascinujúca časť príbehu Biblie?
A nielen to, on žil ako človek a zvíťazil nad hriechom ako človek!


On, Stvoriteľ slúžil svojmu stvoreniu.
Uzdravoval, kriesil, nasycoval, súcitil, počúval ale aj rozprával príbehy.
video NZ07
A to najsilnejšie posolstvo lásky Boha k človeku sa ukázalo na kríži, kde ako Stvoriteľ
zomrel!
III. Príbehy ľudí
Príbeh Biblie a neskôr aj Ježišove príbehy inšpirovali mnohých ľudí, aby svoje príbehy žili inak. A je veľmi dobré, keď ich príbehy môžeme spoznávať a môžu nás ďalej
inšpirovať.
Poznáte životný príbeh Florence Nightingale?
Narodila sa v aristokratickej rodine a jej rodičia očakávali, že bude pokračovať ich
životným štýlom. Ona sa však rozhodla inak.
video H13
IV. Príbehy a deti
Máte radi príbehy? Rozmýšľali ste prečo ich majú radi dospelí, mládež, straší ľudia
a aj deti? V čom je príbeh taký lákavý?
Príbeh prináša informácie.
Príbeh pôsobí na naše emócie.
Príbeh nás vťahuje do deja a my ho prežívame s hlavným hrdinom.
Príbeh prináša morálne poučenie.
Príbeh ovplyvňuje naše budúce rozhodnutia.
Rozmýšľajme chvíľu ešte nad významom príbehov pre deti.
Určite sa vám hneď vynorí v mysli obraz ako rodičia, alebo starý rodičia čítajú deťom
pred spaním rozprávku. Alebo modernejší obraz, ako si deti pred spaním pustia
Večerníčka.
A bol by som veľmi rád, keby si deti pred spaním pozreli Animované biblické príbehy
alebo Animované príbehy velikánov dejín.
Deti sú veľmi citlivý diváci. A pokiaľ je ich vzorom dieťa, je to ešte lepšie. Deti sú totiž
nastavené kopírovať správanie svojho okolia.
Páči sa mi, ako je spracovaný známy príbeh Krištofa Kolumba. Začína scénou, keď
sa malý Krištof tajne dostane na loď. Keď ho kapitán objaví, malý Krištof ho prosí,
aby mu dovolil vyplávať s nimi. Nakoniec ho musia chytiť a v sieti odniesť domov.
A keď Krištof Kolumbus dospeje a konečne sa vydá na plavbu do Ameriky sprevádza
ho malý chlapec – plavčík. A vo filme je to práve on, kto ako prvý zbadá zem.
video H04
Deti sú veľmi hravé, veselé a radi sa pozerajú na vtipné situácie. A tých je v Animovaných príbehoch velikánov tiež dosť.
video H05
Ako pomôcť naším deťom prežívať v ich živote krásne príbehy so šťastným
koncom?


Keď myslím na tento projekt, tak práce na dabingu až na záverečné kontroly pár
dielov sú už na konci. Ostáva nám však otvorená cesta, ako ich dostať ku deťom.
Na Slovensku sme už podpísali zmluvu so Slovenskou televíziou a na jeseň tohto
roku budú vysielané. Podobne rokujeme s Českou televíziou. Zatiaľ ešte nemáme
konečnú odpoveď. Samozrejme na jeseň začnú vychádzať prvé diely na DVD.
Takže deti, máte sa na čo tešiť!
Hľadáme však aj cestu, ako by sme mohli dostať tento veľmi dobrý program do škôl.
To sú naše plány a vízie. S Božou pomocou sa nám podarilo už veľa urobiť a veríme
že s Jeho pomocou sa dostanú príbehy k deťom všetkými dostupnými cestami.
Prosím aj vás o modlitby za tento projekt!
Zamyslime sa ešte všeobecne nad zodpovednosťou, ktorú máme za naše deti.
Tak ako sme nedokázali pri narodení ovplyvniť genetické danosti našej bytosti, nedokážeme ich ovplyvniť ani u našich detí. Pozitívne však je to, že genetika ich výchovu
ovplyvňuje menej ako náš príklad a vplyv prostredia. Ako budeme my žiť svoj príbeh,
tak veľkou mierou ovplyvníme aj príbehy našich detí.
Venujme deťom svoj čas ale ich zároveň učme slúžiť aj druhým, mimo našej rodiny.
Modlime sa za ich výchovu a prosme aby nám Boh pri nej pomáhal.
Som veľmi rád, že naša cirkev prijala na nasledujúce obdobie plán viac sa zamerať
na deti, mládež a naše rodiny. A keďže sme jej súčasťou prijme túto výzvu za svoju.
Vytvorme z našich rodín bezpečné miesto pre výchovu našich detí!
ZÁVER
Nás Stvoriteľ – Ježiš Kristus dal zapísať príbeh Biblie. Keď žil na našej zemi okrem
priamej pomoci veľmi rád rozprával poučné príbehy. A tiež aj On sám počas svojho
života vytvoril úžasný príbeh lásky končiaci našou záchranou.
Ježiš nám chce pomôcť, aby sa aj naše príbehy stotožnili s veľkým príbehom Biblie
A viete ako končí tento príbeh Biblie?
Pozrime sa do jej posledných kapitol.
Zj 21,1-3
Aké posolstvo prinášajú posledné verše Biblie, aké uistenie tam nachádzame?
Zj 22, 20-21
Príbeh Biblie skončí Hapy Endom.
Príbeh Biblie skončí víťazstvom dobra nad zlom. Bohu sa nakoniec podarí človeka
zachrániť. To je úžasná správa!
Boh dnes hovorí každému z nás: „Moje milé dieťa, túžim po tom, aby si bol v mojom
kráľovstve spolu so mnou.“
Amen



