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Úvod

Životné obdobia
Šesť dní stvorenia sa priblížilo ku koncu. Počas prvých piatich dní sa svet zmenil
z chaosu na dokonalú krásu. Temnotu nahradilo svetlo. Vodám bol vymedzený ich
priestor – tak ako to nariadil Boh. „Potiaľto smieš prísť, ďalej nie, tu sa zlomí pýcha tvojich vĺn?“ (Jób 38,11) Na súši sa objavili lúky naplnené farbami a vôňami. Vtáky všetkých možných druhov krúžili ponad lúky a ryby a morské živočíchy plávali vo svojom
vodnom domove. Na zemi skákali, behali a plazili sa najrôznejšie druhy zvierat, tak
ako ich Stvoriteľ utvoril. A potom Boh stvoril človeka na svoj obraz, jedinečnú bytosť
v celom pozemskom stvorení.
Tesne pred začiatkom prvej soboty na zemi Boh so zaľúbením pohliadol na stvorenie
a videl, že to bolo „veľmi dobré“ (1Moj 1,31).
Ak by sa tu celý príbeh skončil, potom by dokonalý svet s dokonalými ľuďmi existoval
doteraz. Len si to predstavme: Adam a Eva by mali veľa detí, vnúčat a pravnúčat, pozerali by sa, ako rastú po mnoho generácií. Každá ďalšia generácia by prinášala obrovskú
radosť nielen prvým rodičom, ale aj Bohu. Takýto scenár si však my, ktorí žijeme v hriechom poznačenom svete, vieme predstaviť len veľmi ťažko.
Našu predstavivosť totiž formoval svet diametrálne odlišný od toho, ktorý na počiatku
stvoril Boh. Ako veľmi sa líšia tieto dva svety – svet pred hriechom a svet po páde do
hriechu? Tu je jeden z príkladov. „Keď vo vädnúcej kvetine a v padajúcom liste poznávali prvé známky zániku, žialil nad tým Adam s Evou viac, než dnešní ľudia žialia nad
svojimi mŕtvymi. Smrť nežných, ľúbezných kvetov bola naozaj dôvodom na bolesť.
Keď však majestátne stromy zhadzovali svoje lístie, živo im to pripomenulo neúprosnú
skutočnosť, že údelom všetkého živého je smrť.“ (PP 62; PP /sk/ 39) My dnes na padajúce listy takto nereagujeme, pretože celý život žijeme vo svete naplnenom hriechom.
Smrť a utrpenie vnímame ako neoddeliteľnú súčasť životného cyklu.
A práve tejto téme sa budeme venovať tento štvrťrok: Cyklus života, ako ho vnímame
v našom padnutom svete. Tomuto cyklu sa budeme venovať v kontexte, ktorého
súčasťou je viac alebo menej každý z nás – v kontexte rodiny.
V Edene boli ľudia stvorení, aby žili v rodine. Prvý pár, manžel a manželka, ich deti,
ktoré mali ďalšie deti... a tak pokračovali dejiny sveta až do dnešných dní. Mnoho biblických príbehov – od Adama a Evy, cez patriarchov alebo dávidovskú dynastiu – sa
odohráva práve v kontexte rodiny a rodinných vzťahov. V celom Písme sa práve rodiny
podieľajú na vytváraní celej štruktúry postupne sa odvíjajúcich udalostí. Nie je na tom
nič prekvapujúce, pretože v rôznych životných obdobiach sa aj v našom živote uskutočňujú rôzne udalosti v rodinných súvislostiach.
Napriek všetkým mocnostiam a silám, ktoré boli v minulosti a sú aj v súčasnosti
namierené proti rodine (praktizovanie polygamie v časoch patriarchov neprinášalo
do rodinného života veľa stability), a napriek pokusom predefinovať, čo rodina v skutočnosti je, koncept rodiny stále pretrváva. A je na to dôvod. Rodina bola predsa na

začiatku existencie ľudstva. Aj dnes je často tou najväčšou silou, ktorá formuje životy
ľudí – dobrým i zlým smerom. V rodine sa učíme, ako sa vyrovnať s rôznymi ťažkosťami, ktoré do nášho života prichádzajú v rôznych obdobiach nášho života.
Claudio a Pamela Consuegrovci slúžia ako vedúci oddelenia Kresťanského domova v Severoamerickej divízii. V cirkvi spoločne slúžia na rôznych pozíciách už viac ako tridsať rokov.

Budovanie spoločenstva
•
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo ste zažili minulý týždeň. Ako tento zážitok ovplyvnil váš duchovný život?
Povedzte druhým o situácii, v ktorej ste vnímali výraznú Božiu prítomnosť.
Verejne vyjadrite Bohu svoju vďačnosť.

Praktický záver
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo praktické vám priniesla táto lekcia štúdia
Biblie. Ako to môžete uviesť do praktického života?

Podnety k modlitbám
•
•
•

Modlite sa jeden za druhého, za svoje radosti aj starosti.
Spolu sa modlite za tých, ktorí z rôznych príčin nechodia do spoločenstva.
Ako im môžete dať najavo, že ich máte stále radi?
Modlite sa za ľudí vo svojom okolí (priateľov, susedov, príbuzných…),
ktorým by ste radi povedali o Božej láske.
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