7.







Csapatmunka

Mitől csapat egy csapat? A család is lehet egy csapat?
Te tartozol valamilyen csapathoz, közösséghez?
Mindenkinek szüksége van arra, hogy tartozzon valahová?
Miért?
Lehet-e úgy egy csapathoz tartozni, hogy nem teszünk mi is
valami jót vagy fontosat a közösségért? Ha igen, miért, ha
nem, miért nem?
Képes egy csapat többet elvégezni, mint ugyanannyi magányos ember? Biztos vagy az első gondolatodban? Miért?

A történet elé






Miért könnyebb ketten kérni valamit egy szívtelen királytól,
mint egyedül?
Általában mennyi esélyt adnál arra, hogy egy rabszolganép
két vezetője kérésére felszabadítják a rabszolgákat?
Miért tartottak rabszolgálat az ókori birodalmak vezetői?
Mikor és kinek mondják: „Érhet még téged is meglepetés”?
Mi a véleményed azokról, akik káromkodásaik közepette is
Isten nevét hangoztatják? Szoktál nekik szólni emiatt? Miért?

„Az Úr pedig mondta Mózesnek:
– Lásd, Istenévé teszlek téged a fáraónak. Áron pedig, a te bátyád,
szószólód lesz. Te mondj el mindent, amit néked parancsolok. Áron
pedig, a te atyádfia mondja meg a fáraónak, hogy bocsássa el Izráel
fiait az ő földjéről. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, és
megsokasítom az én jeleimet és csodáimat Egyiptom földjén. A fáraó
nem hallgat reátok, akkor én kezemet Egyiptomra vetem, és kihozom
az én seregeimet, az én népemet, az Izráel fiait Egyiptom földjéről
nagy, büntető ítéletek által. S megtudják az egyiptombeliek, hogy én
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vagyok az Úr, amikor kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom az
Izráel fiait őközülük.
És úgy cselekedett Mózes és Áron, amint parancsolta nékik az Úr.
Mózes pedig nyolcvan esztendős és Áron nyolcvanhárom esztendős
volt, amikor a fáraóval beszéltek. Szólt az Úr Mózesnek és Áronnak:
– Ha szól hozzátok a fáraó, hogy tegyetek csodát, akkor mondd
Áronnak: Vedd a te
vessződet, és vesd a
fáraó elé: kígyóvá
lesz.
Bement
azért
Mózes és Áron a
fáraóhoz,
és
úgy
cselekedett, amint az
Úr
parancsolta.
Vetette Áron az ő
vesszejét a fáraó és az
ő szolgái elé, és kígyóvá lett. És előhívta a fáraó is a bölcseket,
varázslókat, és azok is, Egyiptom írástudói, úgy cselekednek az ő
titkos mesterségükkel. Elvetette ugyanis mindegyik az ő vesszejét, és
kígyókká lettek, de az Áron vesszeje elnyelte azok vesszejét. És
megkeményedett a fáraó szíve, nem hallgatott rájuk, amint
megmondta az Úr.”
(2Móz 7,1–13)

Jól értettük?







Istennek melyik mondata lehetett a legbátorítóbb Mózes
számára?
Milyen ellentmondást vélhetünk fölfedezni Isten
magatartásában?
A fáraó azért nem engedte el a népet, mert Isten akarta így,
vagy mert neki is szüksége volt a rabszolgákra?
Hány éves volt Mózes és testvére ebben az időben?
Miben volt más a Mózes és Áron által mutatott csoda a fáraó
papjai által mutatott csodánál?
Elismerte-e a fáraó, hogy Mózes Istene nagyobb az övéinél?
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1.

Gyűjtsétek össze, mi volt Isten, Mózes és Áron – mint
csapat – feladata az első konkrét kérésnél – mármint
hogy a fáraó engedje el a rabszolga népet! Szükségük
volt egymásra? Miért?

Isten feladata

Mózes feladata

Áron feladata

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

3.

Karikázd be az alábbi tulajdonságok közül azokat,
amelyek segítenek a csapatban való együttműködéshez!
vakmerő
alázatos
tudálékos
depressziós
harsány
érdeklődő
istenhívő
szorongó
lusta
szelíd
készséges

l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

bűnöző
fölényes
dolgos
optimista
számító
büszke
kreatív
indulatos
rigolyás
tapintatos
fegyelmezett

A 2. feladatban felsorolt tulajdonságok közül melyekkel
lehet inkább irányítani egy csoportban, és melyek
alkalmasak inkább arra, hogy az irányítóval
együttműködő szerepet töltsenek be? Te melyik
szerepre vágysz, melyikre vagy inkább alkalmas?
Irányító

Együttműködő
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4.

Tervezzetek közösen 3-4 fős csoportokban önkéntes
jótékonysági munkát – gyermekfelügyelet, beteglátogatás,
takarítás, egyéb házimunka… –, nevezzettek ki irányítót,
tűzzetek ki célokat, feladatokat, jelöljetek ki felelősöket,
és rendeljetek minden feladathoz időkeretet. A tervet
írjátok le ide, majd kérlek, próbáljátok ki a gyakorlatban!

Szerepek: ________________________________________________________
___________________________________________________________________

Célok:

________________________________________________________

Feladatok: ________________________________________________________
___________________________________________________________________

Felelősök: ________________________________________________________
___________________________________________________________________

Időkeret:

________________________________________________________

___________________________________________________________________

5.

Értelmezés után tanuld meg az alábbi bölcsességet!

„Akkor mondta az Úr Mózesnek: Avagy megrövidült-e az
Úrnak keze? Majd meglátod: beteljesedik-e néked az én
beszédem vagy nem?” (4Móz 11,23)
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