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I. V zrcadle  /  Pohledy vzhÛru  
/  Nov˘ pohled

Dûti potfiebují nûkoho, kdo by je v Ïivotû posiloval a o koho by se mohly opfiít. Hledají smûr a odpovûì
na otázku, o co mají v Ïivotû usilovat. Úvodní tematick˘ celek sleduje tuto potfiebu dûtí hledat a mít
Ïivotní vzory a nabízí jim jako Ïivotní vzor JeÏí‰e Krista. Dûti nepodporujeme v nekritickém postoji
následování, ale vedeme je k pochopení a aktualizaci JeÏí‰ova jednání a k vlastnímu zkoumavému
zdÛvodnûní. JeÏí‰ovu v˘zvu k následování nabízíme jako v˘zvu k pfiekraãování hranic pro dobro
a k vûrnosti ideálu, formulovanou JeÏí‰ov˘m uãením (Mt 5,3–10) a Ïivotem. Má rozmanité podoby
a spojuje se s konkrétními lidmi, ktefií se mnohdy ani neprezentují jako kfiesÈané, napfi. Milada Horáková
nebo Jan Palach. Aby dûti mohly vûdomû respektovat JeÏí‰e jako svÛj vzor, nabízíme nov˘ pohled 
na svût, kde se zjevuje BÛh a roste BoÏí království, a nov˘ pohled na lidi jako na své bliÏní. Vûdomé
nasazení se pro dobro se pak zfietelnûji a pro dûti pochopitelnûji jeví jako jádro kfiesÈanské mravnosti
ve vztahu ke svûtu a k ãlovûku.

1. Kdo jsem?

Téma setkání:
Setkání je vûnováno cviãením zamûfien˘m na zji‰Èování skuteãností o sobû a na vyjadfiování v˘povûdí o sobû.
Dûti mají pfiem˘‰let, do jaké míry jejich sebehodnocení souvisí s tím, co si o nich myslí druzí lidé.
V souvislosti s tûmito shodami nebo rozpory mají usly‰et uji‰tûní, Ïe BÛh je ten, kter˘ ãlovûka zná, rozumí
mu a chápe ho.

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata:
OSV – co o sobû vím a co ne, jak se promítá mé já v mém chování.

Cíle setkání:
Dûti mají projevovat zájem o upevÀování vztahÛ ve skupinû a prostfiednictvím názorÛ druh˘ch realistiãtûji
hodnotit svou osobu.
Dûti mají toto sebehodnocení pfiimûfien˘m zpÛsobem vyjádfiit a vztáhnout k uji‰tûní o tom, jak˘ je pohled
Boha na ãlovûka. (Î 139)

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní ãinnosti

PomÛcky: pro kaÏdého se‰it A4 a uãebnice

Pfii pfiíchodu dáme kaÏdému dítûti se‰it a uãebnici, aby mûlo je‰tû pfied zaãátkem setkání dostatek ãasu
k podepsání se‰itu a prohlédnutí uãebnice. Pak teprve zahájíme setkání.

✼ Kdo jsem?

Cíl: Dûti mají upevnit vztahy mezi sebou, v‰imnout si jeden druhého a usly‰et, jak se na nû dívají druzí.
PomÛcky: pracovní listy
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O kom mluvím?
Bez ohledu na to, zda se dûti znají nebo ne, popisuje vyuãující vÏdy jedno dítû ze skupiny a ostatní hádají, o koho
jde. Pokud se dûti vidí poprvé, popisujeme zejména jejich vnûj‰í vzhled. V pfiípadû, Ïe se dûti znají a my známe
dûti, vyjmenováváme také jejich vlastnosti, pfiíp. vzpomeneme vhodnou pfiíhodu z minulosti. Uvedeme vÏdy

jen jednu informaci a kdyÏ dûti nepoznají, o koho jde,
pfiidáme dal‰í, napfi. „Má velké ãíslo bot. Rád nosí
obleãení z pfiírodních materiálÛ.“ „Pfiijela na kole. Má
úplnû nov˘ úães.“ „I kdyÏ si to asi sama o sobû
nemyslí, má pûkné vlasy. Má nové br˘le. Pfiinesla si
se‰it a myslím, Ïe se tû‰í.“ Pokud se dûti znají, mohou
se podobn˘m zpÛsobem popisovat navzájem.

Co je na tobû po prázdninách nového?
Dûti, které se navzájem dobfie znají, se mohou
pfiedstavit tak, Ïe vÏdy o jednom ostatní fiíkají, co 
na nûm je podle nich po prázdninách nového, nebo
co se na nûm za tu dobu zmûnilo, napfi. nové obleãení,
nov˘ úães, o dvû ãísla vût‰í noha apod.

Co by byl, kdyby byl
Rozdáme dûtem pracovní listy. KaÏd˘ si na nû napí‰e
jména v‰ech dûtí ve skupinû vãetnû svého jména a zvolí
jednu moÏnost, jak˘m obrazem sebe a své spoluÏáky
vyjádfií, napfi. Kdybychom byli poãasí, Lenka by byla…
Petr by byl… apod. Dûti se mohou popisovat jako les,
orchestr, auta, barvy, zpûváci a zpûvaãky, dÛm, pfiedmûty
ve ‰kole, ovoce, zelenina, hvûzdy a nebeská tûlesa, státy,

nálady, sporty, ãásti poãítaãe apod. Dûti pracují samostatnû. Práce si pfieãteme a hádáme, kdo to mÛÏe b˘t.
Nevhodné zpÛsoby vyjadfiování o druh˘ch zjemníme – nejlépe, kdyÏ autor nebo skupina navrhne nûco jiného. 
Je v pofiádku, kdyÏ dûti o sobû usly‰í také nûco, s ãím nesouhlasí. Na závûr poloÏíme dûtem otázky: Souhlasí‰
s tím, co jsi o sobû sly‰el(a)? Jsi spokojen˘(á) s tím, co jsi o sobû sly‰el(a)? Dûti se pokusí jednoznaãnû
odpovûdût, pfiíp. zaznamenat svou odpovûì na pracovní listy, kde mají moÏnosti: Souhlasím. Nesouhlasím.
Jsem úplnû jin˘(á). Opravdu? Nûco na tom je! MoÏná.

2. Vlastní téma

✼ Co si o mnû asi myslí

Cíl: Dûti mají reflektovat, jaké jsou pfiedstavy druh˘ch lidí o nich, a uvûdomit si, zda odpovídají jejich pfiedstavám o sobû
nebo nikoli. Podobnû se mají také zamyslet nad tím, co si podle jejich pfiedstav o nich „myslí BÛh“. 
PomÛcky: uãebnice, pracovní listy

Co si o sobû myslím já
Pfieãteme texty v uãebnici na s. 10. Skupina chlapcÛ si pfieãte text o chlapci, skupina dívek text o dívce
a spoleãnû napí‰eme na tabuli, kdo v‰echno chlapce a dívku hodnotí, napfi. uãitelé, rodiãe, kamarádi,
sourozenci, sám nebo sama sebe. Místo textÛ v uãebnici mÛÏeme pracovat s texty z pracovního listu:

Proã si pfiipadám tak obyãejná? Nemám krásné velké oãi, husté fiasy a ‰tíhlou postavu jako Veronika a vím, Ïe ani nikdy mít nebudu.
Nevím, jestli to mám lidem vûfiit, ale fiíkají o mnû, Ïe jsem upfiímná, milá a vÏdy originální a Ïe nikoho takového jako já neznají. 
Mám moc rád, kdyÏ o mnû holky tvrdí, Ïe jsem vtipn˘ a Ïe se se mnou mÛÏou bavit o v‰em. Proto taky o sebe dbám a snaÏím
se „b˘t in“, aÏ mi máma fiíká, Ïe to pfieháním a chovám se jako bych byl superstar, jako vyvolen˘. Je mi to jedno, Ïe si
ostatní kluci ze tfiídy myslí, Ïe ze sebe dûlám dÛleÏitého a Ïe jsem namy‰len˘. Jsem rád, Ïe jsem takov˘, jak˘ jsem.

Do obrysu tváfie mohou dûti vepsat podobnou v˘povûì o sobû.

Co si o mnû asi myslí druzí
Pokud jsme pracovní listy nevyuÏili v pfiedchozí aktivitû, rozdáme je dûtem nyní. Dûti si k jednotliv˘m
„bublinám“ dopisují, jak˘mi slovy je nejãastûji hodnotí jejich rodiãe, sourozenci, kamarádi a uãitelé. Vûty mohou
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zapisovat „do bublin“ formou pfiímé fieãi nejlépe ve 3. osobû jednotného ãísla, napfi. „Je líná!“ „Super!“ „Zase
nic neumí.“ „Neotravuj!“ Vûty si pfieãteme a diskutujeme o tom, které jsou pfiíjemné, které nepfiíjemné a proã.
Na závûr poloÏíme dûtem otázku: Pfiipadá‰ si lep‰í nebo hor‰í, neÏ za jakého/za jakou tû pokládá tvé okolí?

KaÏd˘ ãlovûk je jedno velké originální tajemství, které není v lidsk˘ch silách „poznat“. Na‰e úsudky o druh˘ch
i úsudky druh˘ch o nás b˘vají zkreslené. Je dobré o tom vûdût a také je tak pfiijímat. 

Kdo jsi, ãlovûãe?
Rozdáme dûtem pracovní list s fotografií tváfie a otázkou: Kdo jsi? Kolem jsou zapsány následující vûty:

Pfied rokem si pÛjãila kníÏku a je‰tû mi ji nevrátila. S tou se nebav. Fakt se na ni mÛÏe‰ se spolehnout! Mnû se líbí, jak se
smûje. Není hezká, to jen tak vypadá. Dej si pozor, bude se pfied tebou vytahovat. Vãera pfii‰la hned, kdyÏ jsem jí zavolala.
Umí dobfie matiku! Znám její ségru a je stejná jako ona!

Diskutujeme o tom, kdo na tom obrázku je. Dûti by se mûly shodnout, Ïe se to nedá poznat. Jaká by byla
vhodná odpovûì na otázku: Kdo je to? Nevím…
Mají tyto vûty nûjakou hodnotu? Jakou? Dûti si mohou pfiedstavit, co by o nich fiekli druzí. Bylo by jim to
pfiíjemné? Bylo by to pravdivé?

KdyÏ o ãlovûku nûkdo nûco fiekne, neznamená to je‰tû, Ïe takov˘ ve skuteãnosti je. 
I kdyÏ to mÛÏe b˘t pravda, není to v‰echno a odpovûì není úplná. Sv˘m zpÛsobem tak podáním informace
mÛÏeme zkreslit obraz o druhém ãlovûku a po‰kodit ho.

✼ Kdo má pravdu?

Cíl: Dûti mají poznat, jak dílãí a relativní je lidské poznání a tedy i pfiedstavy o druh˘ch lidech a o Bohu.
PomÛcky: pracovní listy

Slepci a slon
Rozdáme dûtem pracovní listy s textem „Slepci a slon“. Prohlédneme si jednotlivé obrázky optick˘ch klamÛ
a necháme dûti, aby se dohodly, co na nich je. Pfiem˘‰líme, kdo z nich má pravdu, a konstatujeme, jak
nejednoznaãné jsou na‰e schopnosti nûco uvidût a pojmenovat. Nejde o to dûtem zrelativizovat vnímání svûta
a odvrátit je od hledání jednoznaãné odpovûdi. Jde o to ukázat jim, Ïe pokud se ãlovûk zamûfií na detail,
jednoznaãnou odpovûì najde, podobnû jako ãlovûk, kter˘ se zamûfií zase na jin˘ detail. Teprve spoleãnû jsou
pak schopni sestavit obraz celku, kter˘ mÛÏe b˘t úplnû jin˘, neÏ jak˘ se z rÛzn˘ch detailÛ jeví, napfi.: 
Objekt nahofie vlevo: KdyÏ se zamûfiíme na kruÏnice, ãáry se budou vlnit, ale kdyÏ k ãarám pfiiloÏíme pravítko,
budou rovné.
Objekt nahofie vpravo: KdyÏ se zamûfiíme na rovnobûÏky, ãerné ãtverce budou vypadat jako nepravidelné
ãtyfiúhelníky, ale kdyÏ se zamûfiíme na ãerné ãtverce, ãáry nebudou vypadat jako rovnobûÏné.

Pfieãteme text:

Byli jednou ãtyfii sourozenci. âtyfii dûti, které byly od narození slepé. Jednoho dne pfiijel do jejich vesnice cirkus s velk˘m
slonem. Dûti toho uÏ o slonu hodnû sly‰ely a bûÏely k nûmu. Prosily, aby se ho mohly dotknout a chtûly se dostat na jeho
vystoupení. ¤editel cirkusu jim to dovolil a ony pak fiíkaly:
„Slon je obrovská pevná zeì.“
„Slon je sloup z chlupÛ a kÛÏe.“
„Slon je velká roura.“
„Slon je pfiece velk˘ tlust˘ koberec.“
Kdo má pravdu? indická legenda

Dûti mohou diskutovat o tom, kdo z nich má pravdu. V diskuzi mÛÏeme dûtem poloÏit nûkterou z následujících otázek:
– MÛÏe se v nûãem podobat vidoucí ãlovûk nevidomému, kdyÏ chce poznat druhého ãlovûka?
– Setkal(a) jsem se s nûjakou situací, kdy mû podobnû jako tohoto slona vidûli druzí lidé?
– Proã je dÛleÏité vnímat jednotlivé ãásti v souvislosti s celkem?
– Co ãlovûk nedokáÏe vnímat jako celek?
– KdyÏ ãlovûk vnímá pouze ãást pravdy o druhém ãlovûku, znamená to, Ïe se jen ãásteãnû m˘lí?
– Co pro nás znamená „dotknout se druhého ãlovûka“? Dotknout se jeho obleãení? Jeho obliãeje? Jeho

rukou? Jeho my‰lenek? Jeho pocitÛ?
– JestliÏe nemÛÏeme poznat úplnû celého ãlovûka, znamená to, Ïe pro nás zÛstane tajemstvím?

metodika8_blok_1  7.10.2009 17:24  Stránka 13



V zrcadle  /  Pohledy vzhÛru  /  Nov˘ pohled

– 14 –

V pfiíbûhu bylo pro slepé dûti tûÏké poznat po hmatu, co je to slon. Podobnû také my vnímáme z vûcí kolem
sebe jen nûjakou ãást, nûjak˘ detail, nebo jeden z druhého vnímáme pouze gesto, slovo, maliãkost a z nich
pak usuzujeme na celek. Tak mohou b˘t na‰e úsudky o svûtû, ale také o lidech a jejich vlastnostech
zjednodu‰ené, zkreslené nebo nepfiesné. Obvykle b˘vá ná‰ pohled dílãí, jedna vûc mÛÏe vypadat jinak
z rÛzn˘ch stran a ãím je skuteãnost sloÏitûj‰í, tím je tûÏ‰í ji zachytit a pojmenovat. O jedné situaci mohou
vyprávût rÛzní lidé naprosto rozdílnû.

✼ Co si o mnû asi „myslí“ BÛh?

Cíl: Dûti mají vnímat text Ïalmu a uji‰tûní, Ïe aã mohou mít o Bohu jakékoli pfiedstavy, BÛh ãlovûka vidí jako celek a rozumí
mu více neÏ on sám sobû.
PomÛcky: pracovní listy

Zná nás více, neÏ známe sami sebe
V souvislosti s pracovním listem, kde dûti pfiem˘‰lejí o tom, co si o nich myslí jejich okolí, je vyzveme, aby
se zamyslely nad otázkou: Co si podle jejich názoru o nich asi „myslí“ BÛh? Dûti se pokusí na tuto otázku
nejprve odpovûdût samy nebo alespoÀ srovnat, zda jim pfiipadá, Ïe se BÛh na nû dívá spí‰e jako uãitelé,
rodiãe, kamarádi nebo sourozenci. Mohou své úvahy zapisovat do pracovního listu. Pokud budou dûti
souhlasit, jejich v˘povûdi si pfieãteme a pfiedstavy o Bohu respektujeme. Dûti vût‰inou pfiirovnají BoÏí
pohled na sebe k pohledu rodiãÛ nebo uãitelÛ, moÏná se setkáme s pfiirovnáním k pohledu rodiãÛ, ktefií
je mají rádi.

BÛh nás zná mnohem více neÏ na‰i rodiãe, nejvûrnûj‰í kamarádi, zná nás dokonce více, neÏ známe sami sebe,
a má nás rád takové, jací jsme. Jeho hodnocení a soudu se tedy nemusíme obávat, protoÏe BÛh vidí do na‰eho
srdce, kdeÏto lidé nás mnohdy ‚hodnotí‘ a ‚soudí‘ jen ze svého úhlu pohledu. BÛh urãitû neznámkuje, nevyãítá,
nehlídá, ani nepfiipomíná zanedbané povinnosti.

Îalm 139
Pfieãteme si text v uãebnici na s. 11. Pak dûtem rozdáme pracovní listy, kde je text pfiepsan˘ v 1. osobû
jednotného ãísla a je urãen jen k samostatné práci. Dûti si do textu doplní údaje, které vypovídají o nich.
Upozorníme je pfiedem, Ïe svou práci nemusejí nikomu ãíst, ani ji nemusejí nikomu ukazovat. Pokud je text
pro dûti pfiíli‰ dlouh˘, vybereme z nûj jen vhodnou ãást a dûti si ji doplní do se‰itu.

BÛh mû vidí takového, jak˘(á) jsem.
AÈ jsem kdokoliv, volá mû jménem… (kdo chce, doplní své jméno tak, jak se mu nejvíce líbí, kdyÏ na nûj

nûkdo zavolá)
Chápe mû, ví, co ve mnû je a co umím.
Zná mé pocity, my‰lenky i pfiání.
Je se mnou, kdyÏ se cítím… (kdo chce, doplní své pfievládající pocity)
Je se mnou, kdyÏ se raduji… (kdo chce, doplní, z ãeho se raduje)
Je se mnou, kdyÏ je mi smutno… (kdo chce, doplní konkrétní událost) 
Je se mnou, kdyÏ se tû‰ím… (kdo chce, doplní, na co se tû‰í)
Je se mnou, kdyÏ se bojím… (kdo chce, doplní, ãeho se bojí)
Obklopuje celou mou bytost a drÏí mû ve své náruãi.

(Podle Î 139)

Slova, kter˘mi dûti text doplnily, si mohou zv˘raznit pastelkou, a kdo chce, je mÛÏe pfieãíst nahlas.

KdyÏ je ãlovûk v situaci, kdy ztratí pevnou pÛdu pod nohama, neví, ãí je, za ãím má jít, a zdá se mu, Ïe nic
nechápe, mohou mu právû tato slova b˘t velkou posilou.

MÛÏeme si s dûtmi povídat, kdy podobné situace proÏívají, a pak si slova Ïalmu s doplnûn˘mi slovy znovu
zopakujeme. 

3. Závûr

Pokud jsme s textem Ïalmu nepracovali, mÛÏe závûreãná modlitba znít: „BoÏe, ty kaÏdého z nás vidí‰, aÈ
jsme kdokoliv, a to takové, jací jsme. Vidí‰, Ïe jsme…“ (Opakujeme vlastnosti, o kter˘ch dûti bûhem setkání
v souvislosti se sebou hovofiily.)

metodika8_blok_1  7.10.2009 17:24  Stránka 14



– 15 –

V zrcadle  /  Pohledy vzhÛru  /  Nov˘ pohled

Spoleãná fotografie
Vyuãující mÛÏe do první hodiny pfiinést fotoaparát a skupinu nebo jednotlivé dûti vyfotografovat, pfiíp. se
dûti mohou fotografovat navzájem.
Pokud se rozhodneme bûhem pfií‰tího setkání zafiadit aktivitu „Tady jsem nej…“, upozorníme dûti, aby si
pfiinesly svou fotografii, pfiíp. fotografie, na kter˘ch jsou rÛznû stafií.

4. Zápis do se‰itu

Na první stranu se‰itu si dûti mohou nakreslit obrys znaku a do nûj pfiedmûty nebo situace, které jsou 
pro nû typické nebo které jsou jim blízké. Nebo dûti mohou na první stranu se‰itu nalepit spoleãnou fotografii
a kolem ní namalovat oblíben˘mi barvami rám z pfiedmûtÛ, které mají rády.

Nadpis: Kdo jsem?
Zápis: BÛh mû zná mnohem více, neÏ znám sám(sama) sebe, a má mû rád takového, jak˘ jsem (takovou,
jaká jsem). Jeho hodnocení se nemusím bát, protoÏe BÛh vidí do mého srdce, kdeÏto lidé mnohdy ‚hodnotí'
a ‚soudí‘ jen ze svého úhlu pohledu.
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2. Hledám sám sebe

Téma setkání:
ProÏívání sympatie nebo antipatie k urãit˘m lidem podporuje v dûtech pfiirozenou potfiebu jejich vûku ztotoÏnit
se s urãit˘m vzhledem, jednáním, chováním, názory nebo Ïivotním stylem. Na téma sebepoznání
a sebehodnocení proto navazuje setkání, které jim má pomoci reflektovat, jaké by si pfiály b˘t, a odpovûdût
si na otázku, co nebo kdo tato jejich pfiání ovlivÀuje. Dûti dostávají prostor vyrovnat se s otázkou potfieby
Ïivotních vzorÛ a získávat dovednost navazovat na druhé a rozvíjet linii vlastní jedineãnosti. Setkání pfiispívá
k reflexi vzorÛ podle pfiedstav médií a je pro dûti pfiípravou na pfiijetí a na zaãlenûní náboÏensk˘ch vzorÛ 
do svého Ïivota.

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata:
OSV – co o sobû vím a co ne, jak se promítá mé já v mém chování, MV – hledání rozdílu mezi informativním,
zábavním a reklamním sdûlením, v˘razové prostfiedky a jejich uplatnûní pro vyjádfiení, tvorba mediálního sdûlení.

Cíle setkání:
Dûti mají ocenit hodnotu své originality a srovnat ji s tlakem médií a svého okolí a analyzovat napûtí mezi
touhou b˘t originální a potfiebou neli‰it se.
Dûti mají porozumût svému chování vÛãi vzoru jako cíli svého úsilí, porovnáním s druh˘mi reflektovat vlastní
postoje a projevit otevfienost vÛãi uji‰tûní, Ïe BÛh stvofiil kaÏdého ãlovûka s urãit˘m zámûrem jako originál
a zÛstává s ním.

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní ãinnosti

✼ To jsem já

Cíl: Dûti si mají v návaznosti na minulé setkání uvûdomit rÛznost a promûnlivost sv˘ch Ïivotních rolí.
PomÛcky: pracovní listy, pfiíp. fotografie sebe rÛzného stáfií, které si mûl kaÏd˘ za domácí úkol pfiinést

Moje gesto
Dûti se mohou pfiedstavit tak, Ïe ke svému jménu pfiidají gesto, které je jim nûjak˘m zpÛsobem vlastní,
které je „jejich“. MÛÏe to b˘t úklona, zamávání, sevfiené pûsti nebo tfieba zaÈukání na ãelo. Ostatní po
nûm gesto zopakují. MÛÏeme udûlat krátkou reflexi: Jak si pfiipadám, kdyÏ vidím, jak po mnû druzí
opakují má gesta?

Kdo jsem?
Rozdáme dûtem pracovní listy s obrázkem dítûte dívajícího se dalekohledem do zrcadla. Dûti mohou
v samostatné práci rÛzn˘m zpÛsobem odpovûdût na otázku „kdo jsem“ a odpovûì zapisovat kolem obrázku,
napfi. Lenka, holka, Ïákynû osmé tfiídy, dcera, sestra, Ïádná krasavice, kfiesÈanka apod. Dûti ãtou své
odpovûdi nahlas a spoleãnû srovnáváme, které z nich se nejvíce shodují a které jsou jedineãné. Na závûr
mÛÏeme spoleãnû najít slova, která byla nejãastûj‰í, a kaÏd˘ si mÛÏe vybrat jedno „své“ slovo, které nemûl
nikdo jin˘.

KdyÏ mi nûco leÏí v Ïaludku
Dûti mohou pomocí otázek na pracovním listu pfiem˘‰let o sobû a o sv˘ch radostech, problémech, starostech,
obavách nebo jistotách. Mohou si vybrat jen nûkterou nebo nûkolik uveden˘ch otázek a odpovûdût si na nû.
Na pracovním listu jsou otázky:

Co mi leÏí v Ïaludku? Za ãím bûÏím? Od ãeho utíkám? Z ãeho mi vstávají vlasy na hlavû? Co mi táhne hlavou? Co rád(a)
sly‰ím? Kdo mi padl do oka? Co mám pevnû v rukou? Co mi utíká mezi prsty? âeho mám plnou hlavu? Co nespolknu?
Co mám na jazyku? âeho mám plnou hlavu? Na ãem pevnû stojím? Co mû napruÏí? Z ãeho mám zamotanou hlavu? Co
mû dusí? Co mi smrdí? Co mi voní? Co nesu na sv˘ch ramenou? Pfied ãím se neohnu? Co mám na srdci? Co nosím 
ve svém srdci? Pfied ãím zamykám své srdce?
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Dûti si mohou své odpovûdi srovnávat mezi sebou a sdílet podobné názory. Dûti, které odpovûdûly na nûkterou
z otázek stejnû, budou mít pfiíleÏitost se o sobû nûco dovûdût. U otázek, které jsou pro dûti pfiíli‰ váÏné, neÏ
aby je vyslovily nahlas, respektujeme jejich rozhodnutí. Vyuãující mÛÏe upozornit, Ïe to, co ãlovûk nosí ve
svém srdci, mÛÏe b˘t jeho tajemství. Uvûdomíme si, jak se v nûãem velmi podobáme, pfiíp. jak je v nûãem
kaÏd˘ naprosto odli‰n˘. 

Tady jsem nej…
Pokud si dûti donesly fotografie z rÛzn˘ch období svého Ïivota, mohou z nich vytvofiit koláÏ, pfiíp. je mohou
v‰echny sefiadit do jedné chronologické fiady vedle sebe. Ke kaÏdé fotografii pak mohou pfiifiadit svou
nejzfietelnûj‰í vlastnost v té dobû, napfi. „Tady jsem nejmen‰í.“ „Tady jsem nejkrásnûj‰í.“ „Tady vypadám
nejchytfiej‰í.“ „Tady jsem nejtlust‰í.“ Apod. Na závûr si mohou dûti mezi sebou místo poslední fotografie
podávat zrcadlo a kaÏd˘, kdo je drÏí, mÛÏe dopovûdût vûtu: „A teì jsem nej…“
Místo fotografií mÛÏeme pouÏít pracovního listu, na kterém je obrázek „Nej… Photo album“. Jsou v nûm
fotografie jednoho ãlovûka od narození aÏ po stáfií. Ke kaÏdému obrázku mohou dûti podobn˘m zpÛsobem
napsat, jaké nej… ãlovûk na obrázku právû proÏívá, napfi. Tady je nejmen‰í. Tady je nejrychlej‰í, nejvytrvalej‰í,
nejlep‰í v bûhu. Tady je nejpilnûj‰í, nejsnaÏivûj‰í. Tady je nejpfiísnûj‰í, nejchytfiej‰í. Tady je nejzamilovanûj‰í.
Tady je nej‰Èastnûj‰í. Tady je nejmoudfiej‰í, nejstar‰í. Apod. 

V‰echny aktivity smûfiují k úvaze o tom, Ïe ãlovûk má mnoho Ïivotních úkolÛ. Nûkteré z nich jsou spoleãné
v‰em lidem nebo vût‰inû lidí, jiné jsou zcela v˘jimeãné. KaÏd˘ z nás Ïije svÛj nezastupiteln˘ Ïivot a má v nûm
svÛj Ïivotní úkol, kter˘ má splnit.

2. Vlastní téma

✼ Kdo je hoden obdivu?

Cíl: Dûti si mají uvûdomit potfiebu lidí mít vzory a kdo je jejich Ïivotním vzorem.
PomÛcky: pracovní listy, pfiíp. uãebnice, balicí papír, fixy, pfiíp. pfiístup na internet

KdyÏ se fiekne hvûzda
Do stfiedu balicího papíru nebo na tabuli nakreslíme obrys hvûzdy a poloÏíme dûtem otázku: „Co vás napadne,
kdyÏ se fiekne slovo hvûzda?“ Dûti odpovídají napfi. ãokoláda Orion, Superstar, mléãná dráha, seriál Hvûzdná
brána apod. KaÏd˘ pfiitom mÛÏe ãást obrazu dokreslit tak, aby na závûr vznikl jeden spoleãn˘ v˘razn˘ obraz
hvûzdy.
V‰imneme si rÛznorodosti odpovûdí a zamûfiíme se jen na jeden v˘znam: Hvûzda záfií ve tmû, je vysoko,
je vzdálená a pro obyãejného ãlovûka nedosaÏitelná. Lidé ke hvûzdám zvedají hlavy, kdyÏ hledají nadûji,
kdyÏ se potfiebují zorientovat na cestû nebo také kdyÏ potfiebují na chvíli uniknout z reality. ¤íká se, Ïe
nûkdo je hvûzda, Ïe je STAR nebo SUPERSTAR, kdyÏ se nûãím proslaví, nûãím „zazáfií“, nûco se 
mu povede, nûco vyhraje, „dostane se vysoko“ a druzí lidé k nûmu vzhlíÏejí, pfiejí si b˘t jako on 
a obdivují jej.
V˘klad o hvûzdû mÛÏeme doplnit textem z uãebnice na s. 16: Hvûzdy dfiíve ukazovaly cestu. Karavany, poutníci
se orientovali podle hvûzdného nebe, aby vûdûli, zda jdou správnû. Pojem „star“ se dnes pouÏívá také 
pro lidi, ktefií jsou zvlá‰È obdivováni, napfi. herci, zpûváci, sportovci. 

Koho lidé obdivují
PoloÏíme dûtem otázku: Koho lidé obvykle obdivují? Dûti
mohou své odpovûdi vyslovit, pfiíp. psát kolem obrazu hvûzdy
napfi. herce, fotbalisty, zpûváky, rodiãe apod. Dûti mohou psát
také konkrétní jména. Diskutujeme o tom, ãím „zazáfiili“ a pro
co jsou hodni obdivu.

Prezentace oblíbené hvûzdy
Dûti si mohou vybrat svou oblíbenou osobnost a pfiipravit si
o ní v samostatné práci nûkolik informací. Pokud je to moÏné,
mÛÏeme dûtem umoÏnit pfiístup k internetu. Dûti pak
s prezentací své oblíbené osobnosti seznámí ostatní a pokusí
se zformulovat, co na ní obdivují. 
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Kdybych byl jako…

Povídáme si o konkrétních lidech, které ostatní obdivují. Pfiedstavujeme si, kdybychom byli jako napfi. Vendula
Svobodová nebo Penélope Cruz a diskutujeme o tom, co by se mi z toho líbilo a co ne.

Koho obdivuji

Rozdáme dûtem pracovní listy s obrazem ãlovûka mezi hvûzdami. Vyzveme dûti, aby si pro sebe do obrazÛ
hvûzd rÛzn˘ch velikostí a rÛzn˘ch vzdáleností zapsaly jména tûch lidí, v jejichÏ blízkosti jsou rády, nebo by
rády byly, kdyby to bylo moÏné. Velikostí a vzdáleností mohou rozli‰it svÛj vztah k nim.
Místo práce s pracovním listem mohou dûti napsat do se‰itu otázku: „Koho obdivuji?“ Do stfiedu stránky
nakreslit obrys hvûzdy, do ní vepsat jméno „své“ hvûzdy a kolem obrazu napsat nûkolik dÛvodÛ, proã obdivují
právû ji. 

Hvûzdy na‰í doby

V uãebnici na s. 16 najdeme v˘sledky v˘zkumu, kdy se sociologové ptali mlad˘ch lidí v sedmi evropsk˘ch
zemích, komu by se chtûli podobat. Mladí lidé uvedli následující skupiny sv˘ch vzorÛ: 19,6 % abstraktní vzor,
vymy‰len˘ hrdina; 13,7 % v˘znamná osobnost; 13 % populární hvûzda; 13 % znám˘ dospûl˘; 10,6 % otec
nebo matka; 9,9 % kamarád nebo kamarádka; 6,5 % uãitel; 5,5 % pfiíbuzn˘; 4,5 % náboÏenská osobnost;
3,7 % nûkdo jin˘.

Zkusíme si porovnat, zda jsou v˘povûdi dûtí podobné, nebo se od v˘sledkÛ v˘zkumu li‰í.

V prÛbûhu nûkteré ze zvolen˘ch aktivit si dûti mají moÏnost porovnávat mezi sebou své názory a mají prostor
samy vyjádfiit, Ïe „hvûzdami“ pro nû mohou b˘t nejen mediálnû „slavní“ lidé, ale tfieba také rodiãe a jiní
jim blízcí obyãejní lidé, ktefií jim v nûjaké chvíli jejich Ïivota ukázali smûr, podle kter˘ch se zorientovali,
rozhodli, jejichÏ jednání je nûjak˘m zpÛsobem ovlivnilo, napfi. maminka, které bych se chtûla nejvíce podobat,
lékafika v nemocnici, která fiíkala, Ïe v‰echno dobfie dopadne apod.

✼ Nûkomu se podobat nebo b˘t sám sebou?

Cíl: Dûti si mají uvûdomit rozpor mezi svou potfiebou mít vzory a b˘t samy sebou a pfiem˘‰let o svém postoji ke vzorÛm,
které jsou obecnû pfiijímány nebo prezentovány médii.
PomÛcky: pracovní listy, pfiíp. uãebnice, balicí papír, fixy, pfiíp. pfiístup na internet

Mít nebo nemít vzor?

Místo úvodního rozhovoru mÛÏeme pfieãíst texty v uãebnici na s. 12 „Americk˘ zpûvák…“ a „Já jsem já“
a diskutovat o tom, ke kterému textu se dûti pfiiklánûjí a proã.

âlovûk podle reklamy

Reklama nastavuje mûfiítka toho, jak by mûl ãlovûk vypadat, jaké by mûl mít obleãení a v ãem by je mûl
prát, jaké by mûl mít vlasy a ãím by si je mûl m˘t, co by mûl dûlat ve svém volném ãase a dokonce, co by
mûl jíst nebo pít.

Rozdûlíme se na skupinu dívek a skupinu chlapcÛ. Chlapci budou mít za úkol popsat „ideálního muÏe podle
obrazu reklamy“ a dûvãata „ideální Ïenu podle obrazu reklamy“.

Dûti mohou pfiem˘‰let o tom, jak bude vypadat, jak˘ bude mít úães, jaké obleãení bude mít na sobû, jakou
bude pouÏívat kosmetiku, jak bude trávit voln˘ ãas, kterému sportu dá pfiednost, jakou hudbu bude poslouchat
nebo jak˘ bude mít mobil. Texty si pfieãteme a hodnotíme, jestli se takov˘ typ ãlovûka dûtem líbí, nebo ne
a proã ano.

Kdo je „in“ a kdo je „out“?

Místo dívky/chlapce podle reklamy mohou dûti odpovídat na otázky: Kdo je pro tebe „in“? Kdo je „out“?
Dûti popisují jeho postavu, obleãení, povahu, co poslouchá za hudbu, jak tráví voln˘ ãas apod. 

Dûti mnohdy dojdou k závûru, Ïe dnes uÏ je pod tolika moÏnostmi „módních“ smûrÛ a stylÛ tûÏké poznat,
kdo je kdo. Kdo je pro jednoho „in“, je pro druhého „out“ a naopak.
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„Seznamte se se mnou, 
jsem nej…“
KaÏd˘ je originál, kter˘ si zaslouÏí
zviditelnûní a „reklamu“. Vyzveme
dûti, aÈ o sobû fieknou, co umí, co
mají a co nemají rády, ãím pfiekvapí
nebo v ãem jsou jedineãní. KaÏd˘
mÛÏe na arch papíru, do se‰itu,
textem, obrázkem, pfiíp. pomocí
fotografií z úvodu setkání vytvofiit
reklamu na sebe. Pokud dûti
nezvládnou pozitivnû pfiem˘‰let
samy o sobû, mohou vytváfiet
„reklamu“ jeden na druhého.

Ten tvrdí to a ten zase tohle…
Na pracovním listu jsou protikladná tvrzení dvou rÛzn˘ch stran. Dûti mohou v samostatné práci oznaãit
v˘povûì, se kterou souhlasí, pfiípadnû zapsat svÛj názor. O jednotliv˘ch tvrzeních mÛÏeme diskutovat
a porovnávat, kam se nám „na‰e“ váhy nach˘lily. V˘povûdi dûtí nehodnotíme, ani nehledáme správnou
odpovûì. Uãíme je vyjadfiovat a obhájit vlastní postoj. Protikladná tvrzení jsou:

Je úÏasn˘! Mám jeho fotky v‰ude!
VáÏím si ho(jí), dokáÏe obdivuhodné vûci!
Chtûla bych b˘t jako ona.
Neobdivuji nikoho!
Vím dobfie, co chci a co nechci.

Pfiipadám si nejkrásnûj‰í, kdyÏ mám na sobû svou znaãku obleãení.
Je dobré mít svÛj vzor v oblékání.
Chodím obleãen˘(á), jak chci. 
âím originálnûj‰í, tím lep‰í!
Je mi jedno, co mám na sobû.

Jestli to nevyhrajeme, nemá cenu dál Ïít!
KdyÏ vyhrají fotbalisté, kter˘m fandím, je to i mÛj úspûch. 
O svÛj úspûch se musím postarat sám(sama).
Nezajímá mû to!
DokáÏu to, kdyÏ vím, Ïe mi drÏí‰ palce.

Místo pracovního listu mÛÏeme pouÏít texty v uãebnici na s. 15 „Jedni fiíkají“ a „Druzí fiíkají“.

Druzí jsou pro mû vzorem, nebo jsem jejich zrcadlo?
Vysvûtlíme dûtem postup následující didaktické hry: Sedneme si do kruhu. Ten, kdo bude zaãínat, se posadí
proti svému sousedovi, kter˘ mu bude „dûlat zrcadlo“. MÛÏe se tváfiit v‰elijak a ten, kter˘ znázorÀuje zrcadlo,
bude jeho grimasy opakovat. Po nûjaké chvíli se ten,
kter˘ pfiedstavoval zrcadlo, sám stane „ãlovûkem“, otoãí
se ke svému dal‰ímu sousedovi, kter˘ bude dûlat zrcadlo
zase jemu. Tak pokraãujeme, dokud se dûti nevystfiídají.
Druhé kolo probíhá podobnû, jen ten, kdo pfiedstavuje
zrcadlo, pfiestane opakovat v‰echna gesta, ale bude
opakovat jen ta, která se mu z nûjak˘ch dÛvodÛ líbí.

Dûti pak mohou pfiem˘‰let o následujících otázkách:
– Bylo jednodu‰‰í b˘t originálem nebo zrcadlem?
– Bylo pfiíjemnûj‰í, kdyÏ zrcadlo bezmy‰lenkovitû

napodobovalo, nebo kdyÏ ukazovalo jen to, co si
samo vybralo? 

– Bylo jednodu‰‰í bezmy‰lenkovitû napodobovat, nebo
si vybírat?
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V‰echny pfiedchozí aktivity konãí v diskusi s otevfien˘m koncem: Je dobré nûkoho obdivovat, nebo b˘t radûji
sám sebou? Je dobré mít svÛj vzor, nebo se nikomu nepodobat? Dûti mohou v otevfiené diskusi postfiehnout
napûtí mezi obûma postoji a vyjádfiit, kter˘ postoj je jim bliÏ‰í. Diskuse by mûla otevfiít otázky, do jaké míry
je dobré mít vzor a nûkoho napodobovat a do jaké míry je dobré b˘t sám/sama sebou. Kdy nemusíme mít
strach b˘t sami sebou a kdy nemusíme mít strach pfiebírat jednání nûkoho jiného a napodobovat jej.
KaÏd˘ mÛÏe vyslovit, k ãemu má blíÏ, co je mu vlastní a pfiíjemnûj‰í, zda se neli‰it od ostatních, mít vzor,
kterému se chce podobat, nebo zda mu je vlastní b˘t spí‰e originální vzhledem i názory apod. 

✼ BÛh stvofiil ãlovûka jako originál a je ‰koda, kdyÏ jím není

Cíl: Dûti mají rozumût uji‰tûní, Ïe BÛh stvofiil kaÏdého ãlovûka s urãit˘m zámûrem jako originál a zhodnotit, Ïe je ‰koda
bezmy‰lenkovitû napodobovat nûkoho jiného, kdyÏ by mohly b˘t samy sebou.
PomÛcky: pracovní listy

Co je to b˘t originální?
MÛÏeme s dûtmi diskutovat o tom, co to znamená b˘t originální. Znamená to b˘t za kaÏdou cenu jin˘ neÏ druzí,
nebo spí‰e hledat svou vlastní cestu a nenechat se ovlivÀovat? Vyslechneme si názory dûtí a nehodnotíme je.

BÛh mû stvofiil jako originál
Rozdáme kaÏdému dítûti osm kartiãek s uji‰tûními, Ïe BÛh stojí pfii ãlovûku a Ïe jej stvofiil s urãit˘m zámûrem.
Vûty najdeme v Bibli a jejich autory jsou lidé, ktefií zaÏili, Ïe se o nû BÛh stará. Své zku‰enosti napsali, aby
se zachovaly jako poselství pfií‰tím generacím. 
Jsem tvá pevná tvrz, kde se mÛÏe‰ ukr˘t. (podle Î 91,2) 
Osvobodím tû od pfiekáÏek, které pfied tebou stojí. (podle Î 91,3)
Se mnou se nemusí‰ bát. (podle Î 91,5)
PÛjde‰-li pfies vody, já budu s tebou, pÛjde‰-li pfies fieky, nestrhne tû proud. (podle Iz 43,2)
Vím, co je pro tebe dobré je‰tû pfiedtím, neÏ to vysloví‰. (podle Î 139,4)
Jsem s tebou, i kdyÏ mû nevidí‰. (podle Î 139,9)
Na tvé tváfii se zrcadlí moje tváfi. (podle 2 K 3,18)
Jsi m˘m obrazem podle mé podoby. (podle Gn 1,27)

S kartiãkami pracujeme následujícím zpÛsobem:
– KaÏd˘ si vybere ten citát, kter˘ mu dává nejvíc odvahy b˘t sám sebou, a pokusí se svou volbu zdÛvodnit.
– KaÏd˘ mÛÏe své kartiãky s citáty poloÏit kolem sebe do kruhu. NejblíÏe k sobû poloÏí texty, které vnímá

jako nejsilnûj‰í uji‰tûní, a dál od sebe poloÏí texty,
které jsou pro nûj nejménû dÛleÏité.

3. Závûr

Na‰e originalita spoãívá v tom, Ïe i kdyÏ jsme v‰ichni
stvofieni „podle obrazu BoÏího“, zpÛsob, jak˘m
dosahujeme „podoby“ s ním, je pro kaÏdého z nás
jin˘ a jedineãn˘.
Setkání mÛÏeme zakonãit modlitbou: „BoÏe,
dûkujeme ti za to, Ïe jsme originálními obrazy tvé
podoby.“
Na závûr si mÛÏeme vzájemnû poblahopfiát, Ïe jsme
„originální originál“.

4. Zápis do se‰itu

Nadpis: Hledám sám/sama sebe
Zápis: Je dobré mít vzor, ale není dobré nûkoho
bezmy‰lenkovitû napodobovat. Je dobré b˘t
sám/sama sebou, ale ne za kaÏdou cenu.
Nalepená kartiãka nebo opsan˘ biblick˘ citát, kter˘
si dítû vybralo.
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3. Kudy vede cesta?

Téma setkání:
Dûti dostanou prostor rozli‰it, Ïe vzorem pro nû mÛÏe b˘t ten, komu se chtûjí podobat, ale také ten, kdo je
v urãité chvíli Ïivota nûjak ovlivní, zasáhne a ukáÏe jim smûr. Pfiem˘‰lejí o konkrétních lidech, ktefií je v jejich
Ïivotû nûjak ovlivnili, a uãí se tak rozpoznávat své Ïivotní vzory nejen v „komerãním“ slova smyslu. Ve druhé
ãásti mají moÏnost zopakovat si a doplnit informace o JeÏí‰i Kristu, aby si pak mohly nezávisle a se znalostí
v‰ech dÛleÏit˘ch údajÛ poloÏit otázku, zda také JeÏí‰ pro nû je nebo se mÛÏe stát vzorem.

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata: 
âlovûk a spoleãnost: dûjepis – antické ¤ecko a ¤ím, kfiesÈanství a stfiedovûká Evropa; umûní a kultura:
v˘tvarná v˘chova – komunikaãní obsah vizuálnû obrazn˘ch vyjádfiení; OSV – dovednost navazovat na druhé
a rozvíjet vlastní linku jejich my‰lenky; MKV – poznávání vlastního kulturního zakotvení.

Cíle setkání:
Dûti mají porovnat mediální vzor jako nedostiÏn˘ cíl marného úsilí a vzor, do kterého vkládáme svou potfiebu
mít blízko ãlovûka, kterého obdivujeme.
Dûti mají osvûdãit znalost základních údajÛ o JeÏí‰i Kristu, aby byly zpÛsobilé poloÏit si otázku, zda a v ãem
pro nû také on je nebo mÛÏe b˘t vzorem.

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní ãinnosti

✼ Hvûzdy v‰edního dne

Cíl: Dûti mají rozli‰it, v jak˘ch smûrech nás Ïivotní vzory pozitivnû i negativnû ovlivÀují.
PomÛcky: klidná hudba

Originál nebo kopie?
Posadíme se do kruhu a kaÏd˘ udûlá z dlaní „objektiv“
kamery nebo fotoaparátu. VÏdy se na jednoho z dûtí
v‰ichni zadíváme a oceÀujeme na nûm, v ãem je
originální, napfi. „Je to kliìas.“ „DokáÏe obhájit svÛj
názor.“ „Umí mlãet, ale pfiesto fiekne v‰echno.“ Apod.
Dûti o tom, na koho se dívají, mohou fiíkat také:
„Chtûl(a) bych b˘t jako ty, kdyÏ… stojí‰ u tabule.
…má‰ ty Ïluté náu‰nice. …se umí‰ bránit proti
hloup˘m fieãem. Apod.
Pogratulujeme si, Ïe jsme skupina originálÛ, podivíme
se nad tím, jak originální musí b˘t BÛh, kdyÏ stvofiil
takové originály, a vyslovíme dûkovnou modlitbu.

Setkání s hvûzdou
Své vzory lidé napodobují, vyvû‰ují si jejich plakáty, kupují triãka, oblékají si podobné obleãení. Chtûjí, aby
jim jejich hvûzda byla nûjak˘m zpÛsobem blízko a aby oni byli blízko jí.
Dûti mohou vyprávût o setkání s ãlovûkem, kter˘ byl nejslavnûj‰í. Mohou to b˘t herci, zpûváci a známé
osobnosti, napfi. „KdyÏ jsem ‰la v Praze po ulici, potkala jsem…“ 
Dûti ale také mohou vyprávût o setkání s obyãejn˘m ãlovûkem, kter˘ se jim z nûjakého dÛvodu vryl do pamûti,
napfi. „KdyÏ jsem byla na svatbû své tety, byla mezi hosty jedna paní na vozíku s dvûma mal˘mi dûtmi a já
jsem se pozdûji dovûdûla, Ïe…“
Diskutujeme o tom:
– Které z tûchto setkání dûti vnímají jako v˘znamnûj‰í a hodnotnûj‰í a proã?
– Za jak˘ch okolností je takové setkání opravdové pfiiblíÏení a za jak˘ch okolností je pouze jeho iluzí?
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Doprovázení
Dûti vytvofií dvojice a postaví se jeden za druhého. Ten,
kter˘ je vzadu, poloÏí ruce na ramena svého kamaráda. Ten,
kter˘ je vpfiedu, zavfie oãi a pÛjde jen tam, kam ucítí, Ïe jej
vedou ruce na jeho ramenou. Dvojice nebude dûlat kroky
vpfied, ale pfiená‰et váhu z nohy na nohu, kolébat se.
Nejprve se dvojice mírnû kolébají na místû a pak mohou
postupovat vpfied a jemn˘m tlakem rukou na ramenou
mûnit smûr kolébavé chÛze. Dûti ve dvojicích se prostfiídají,
aby si v‰echny vyzkou‰ely, jak je pfiíjemné, kdyÏ je nûkdo
vede. Dûti se mohou pohybovat podle tiché hudby.
Jinou moÏnosti je, Ïe se postavíme do kruhu, vÏdy jeden
vstoupí dovnitfi a se vztáhnutou rukou a se zavfien˘ma oãima
prochází po vnitfiní stranû kruhu. Ostatní mu ukazují smûr
tím, Ïe si jej opatrnû pfiedávají.
V‰echny aktivity smûfiují ke sdûlení, Ïe v obdivu druhého
ãlovûka je ukryta na‰e potfieba mít nûkoho, kdo by nám
v Ïivotû ukazoval cestu, kdo by nám podobnû jako hvûzda
ukazoval smûr, kter˘m bychom mûli jít.

2. Vlastní téma

✼ Kdo je JeÏí‰?

Cíl: Dûti si mají zopakovat a doplnit základní informace o JeÏí‰i Kristu, aby byly pfiipraveny odpovûdût si na otázku,
zda i pro nû mÛÏe b˘t JeÏí‰ vzor a v ãem.
PomÛcky: pracovní listy, pfiíp. pfiístup k internetu, obrazy JeÏí‰e v dostateãném mnoÏství

JeÏí‰ je pro mne
Obrazy JeÏí‰e Krista, jeho matky Marie, kfiíÏ na stûnû, kfiíÏek na krku, kropenka na zdi, kancionál nebo
rÛÏenec v babiããinû kabelce jsou nûco podobného jako fotografie, plakáty nebo triãka oblíben˘ch slavn˘ch
lidí, kter˘mi se obklopují jiní lidé. Jsou to také znamení, kter˘mi kfiesÈané fiíkají, Ïe je JeÏí‰ jejich vzor a Ïe
jej chtûjí mít blízko sebe.
Pfiem˘‰líme, zda máme podobná znamení doma nebo jsme je u nûkoho vidûli, a poloÏíme otázku: V ãem je
nebo by mohl b˘t JeÏí‰ hvûzdou, vzorem? Lidé na to mají rÛzné názory. Pro nûkteré je to samozfiejmé, 
pro nûkteré pfiijatelné, pro jiné zase nepochopitelné. Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch jsou pfiíklady
rÛzn˘ch názorÛ na osobu JeÏí‰e Krista. 

JeÏí‰ je pro mne… Ráda si s ním v duchu povídám. V Bibli se pí‰e, Ïe JeÏí‰ kfiísí mrtvé, ale v koncentraãních táborech
zemfielo tolik lidí a nikdo z nich z mrtv˘ch nevstal! JeÏí‰ pomáhá slab˘m, a to já nejsem! JeÏí‰ – to je nûco dobrého leda
pro babiãku! Na JeÏí‰e moc ãasto nemyslím, ale pfiesto si myslím, Ïe se s ním dá mluvit jako s pfiítelem, kter˘ mi rozumí.
JeÏí‰ mi drÏí palce, kdyÏ pí‰u písemky. Nezajímá mû to, je spousta jin˘ch zajímavûj‰ích vûcí!

Dûti se mohou pfiiklonit k nûkterému názoru, nebo zformulovat vlastní. Pracovní list vyplníme spoleãnû
s dûtmi, aby se mezi jejich názory objevil i názor ná‰. Odpovûdi si pfieãteme, ale zásadnû je nevyvracíme ani
nepopíráme, pouze upozorníme na ty dva, které se nejvíce li‰í a ukazují tak nejvût‰í názorovou ‰ífii.

www.jezis.cz
Pokud máme pfiístup k internetu, mohou se dûti rozdûlit do dvojic a vyhledat o JeÏí‰i deset informací. Pak
je mohou sefiadit od tûch, které jim pfiipadají nejpravdivûj‰í a nejsolidnûj‰í, aÏ po ty, které jsou podle jejich
názoru divné. Zprávy si porovnáme a diskutujeme o jejich prÛkaznosti, pfiípadnû rozkryjeme, v ãem jsou
pro nás nevûrohodné a proã.

Co víme o JeÏí‰i?
Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch najdou základní informace o Ïivotû JeÏí‰e z Nazareta. Z informací
mohou dûti jeden druhému nebo mlad‰ím dûtem vymyslet „scrabble“. Tuãnû vyti‰tûná slova doplní 
na ãtvereãkovan˘ papír tak, aby na sebe v nejvy‰‰í moÏné mífie navazovala. Ke kaÏdému slovu vymyslí otázku
a zapí‰ou ji kolem ãtverce.
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JeÏí‰ byl Îid z rodu krále Davida a narodil se nûkdy za vlády fiímského císafie Augusta a tûsnû pfied smrtí Heroda
Velikého, kter˘ byl králem v Jeruzalémû. VyrÛstal v Nazaretû. Jeho matkou byla Marie a pozemsk˘m otcem Josef.
Josef byl povoláním tesafi. Asi ve sv˘ch tfiiceti letech zaãal b˘t JeÏí‰ vefiejnû znám˘ jako prorok a kazatel a pÛsobil
pfiibliÏnû tfii roky. Vefiejnû pÛsobil zejména v Galileji a v okolí Genezaretského jezera. Nûkolikrát nav‰tívil
Jeruzalém. Jeho postoje proti dodrÏování soboty a jin˘m Ïidovsk˘m zákonÛm provokovaly zejména vlivné
pfiedstavitele Ïidovského národa. Byl napadán za svou solidaritu s lidmi na okraji spoleãnosti. Pro jeho poselství
o BoÏím království se kolem nûj vytvofiila skupina
pfiíznivcÛ, která jej následovala. Jeho pÛsobení vyvolávalo
velkou nadûji v fiadách obyãejn˘ch lidí. PfiestoÏe se JeÏí‰
vyh˘bal politick˘m stanoviskÛm, nepfiestával kritizovat
vládnoucí kruhy spoleãnosti a jednou se dokonce otevfienû
vyjádfiil proti nejvy‰‰í skupinû Ïidovsk˘ch knûÏí
spravujících chrám. Pfii své poslední náv‰tûvû
v Jeruzalémû slavil se sv˘mi uãedníky hostinu, která 
se stala pro kfiesÈany základem slavení eucharistické
hostiny, a tu dnes naz˘váme také m‰í svatou. Zradou
nebliÏ‰ích lidí z vlastních fiad byl JeÏí‰ zatãen. Îidov‰tí
pfiedáci jej obvinili, Ïe se rouhal proti Bohu a prohla‰oval
se za Ïidovského krále. ¤ímská správa vedená Pontiem
Pilátem jej na základû tohoto obvinûní odsoudila k smrti.
Pfied Ïidovsk˘mi svátky Pesah byl za zdmi mûsta
ukfiiÏován. Je‰tû téhoÏ dne bylo jeho tûlo pohfibeno 
do hrobu v blízkosti místa popravy. Jeho uãedníci tvrdí,
Ïe se s ním po jeho smrti na rÛzn˘ch místech setkali.

Jaké tituly dávají lidé JeÏí‰ovi a co znamenají?
Rozdáme dûtem pracovní listy s obrázkem kartotéky. Tituly, které si dávají lidé, jsou v ní pomíchané s tituly,
které lidé dávají JeÏí‰i. Je to proto, aby si dûti umûly v˘znam slova titul zafiadit do souãasn˘ch souvislostí. 

PoloÏíme si následující otázky:
– Jaké tituly si lidé mezi sebou dávají? Co znamenají?
– Dûti mohou vym˘‰let dal‰í tituly, vysvûtlovat, co znamenají a dopisovat je na kartiãky v obrázku

kartotéky, napfi. dûkan, rektor, prezident, ombudsman apod. Podobn˘m zpÛsobem mohou naopak
k titulÛm, kter˘mi se obvykle oznaãují urãité lidé, dopisovat jejich konkrétní jména, napfi. Matka chud˘ch
– matka Tereza (Agnes Gonxha Bojaxhiu); Svat˘ otec – Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger); Král
rock’n rollu – Elvis Presley; dalajláma – Tändzin Gjamscho; královna matka – AlÏbûta II. (Elizabeth
Alexandra Mary Windsor) apod.

– âím ãlovûk dosáhne toho, Ïe je mu „udûlen titul“?

Tituly dostávají lidé, kdyÏ dosáhnout urãitého vzdûlání, urãité odbornosti, fiekli, napsali nebo udûlali nûco
zásluÏného, titul je vyjádfiením autority a úcty, kterou k tomu ãlovûku spoleãnost má. 
Dûti mohou text nebo jeho ãást vepsat do rámeãku oznaãujícího kartotéku.

Lidé, ktefií se s JeÏí‰em setkali, byli fascinováni tím, co fiíká a co dûlá, a dávali mu rÛzné tituly. Pfieãteme si
biblick˘ text, kter˘ o tom pojednává:

KdyÏ JeÏí‰ pfii‰el do konãin Cesareje Filipovy, ptal se sv˘ch uãedníkÛ: „Za koho lidé pokládají Syna ãlovûka?“ Oni fiekli:
„Jedni za Jana Kfititele, druzí za Eliá‰e, jiní za Jeremiá‰e nebo za jednoho z prorokÛ.“ ¤ekne jim: „A za koho mû pokládáte
vy?“ Mt 16,13-16

Lidé dávali JeÏí‰ovi rÛzné tituly a Petr mu na jeho otázku tehdy odpovûdûl: „Ty jsi Mesiá‰, Syn Boha Ïivého.“
Vyjadfiovali tím, za koho jej pokládají, co pro nû znamená. ¤íkají, Ïe je

– Syn Boha
Titul zdÛrazÀuje úzké spojení mezi Bohem a JeÏí‰em. V orientálním pohanském svûtû b˘vali tímto titulem
oznaãování králové, coÏ v‰ak zapadalo do jejich náboÏensk˘ch pfiedstav zaloÏen˘ch na mnohoboÏství. 
Îidé, vyznávající jen jednoho Boha, tímto titulem oznaãovali zvlá‰È zboÏné a spravedlivé muÏe, ãili hovofiili
o BoÏích synech v pfieneseném slova smyslu. KdyÏ jako kfiesÈané fiíkáme, Ïe JeÏí‰ je BoÏí Syn, vyjadfiujeme
tím, Ïe se nám BÛh zjevil ve svém Synu JeÏí‰i Kristu, av‰ak zcela jedineãn˘m zpÛsobem, protoÏe JeÏí‰ je
Synem Boha ve vlastním smyslu, tj. podle pfiirozenosti, kdeÏto my lidé jsme jen adoptivními BoÏími syny
a dcerami, tedy v pfieneseném smyslu.
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– Syn ãlovûka
O synu ãlovûka, kter˘ má klíãové místo v dûjinách lidstva, se poprvé zmiÀuje starozákonní kniha Daniel.
Evangelisté ãasto mluvili o JeÏí‰i jako o Synu ãlovûka, protoÏe on se tak také sám ãasto oznaãoval.

– Mesiá‰, Kristus
Mesiá‰ – v aramej‰tinû, tj. jazyku, kter˘m mluvil JeÏí‰, znamená „Má‰iáh“ Pomazan˘. ¤ecké slovo Christos
znamená totéÏ, z toho je utvofien i ná‰ tvar Kristus. Olejem jako znamením síly a BoÏího povûfiení b˘vali
mazáni králové a knûÏí Starého zákona. 

– Prorok
Podle pfiesvûdãení ÎidÛ zvûstovali proroci lidem z povûfiení Boha a v jeho duchu BoÏí poselství o obrácení
a záchranû. Vychází to z toho, Ïe prorok se v hebrej‰tinû oznaãuje jako „vidoucí“, tj. mající vhled do BoÏích
vûcí; panovalo také pfiesvûdãení, Ïe pfied pfiíchodem Mesiá‰e se na svût znovu vrátí v˘znamní proroci jako
Eliá‰ ãi Jeremiá‰. Pro kfiesÈany JeÏí‰ zavr‰uje a pfiesahuje v‰echny pfiedchozí proroky, ale v jiném smyslu
– proroci jako ti, kdo pfiedpovídají budoucí události z dûjin spásy – a protoÏe se na JeÏí‰e jakoÏto Mesiá‰e
vztahovala v‰echna proroctví a v nûm se naplnila, je JeÏí‰ i „zavr‰ením prorokÛ“.

– Soudce
KfiesÈané naz˘vají JeÏí‰e Soudcem, kter˘ je poslán od Boha. O tom, jak bude soudit, vypovídá zejména
evangelista Jan, kdyÏ líãí rozhovor JeÏí‰e s Nikodémem J 3,16–21.

– Zachránce, Sótér
Izraelité oãekávali Mesiá‰e – Zachránce, nûkoho, kdo je vysvobodí od ve‰keré nesvobody a otroctví. Titul
‚Sótér‘ (= zachránce, spasitel), byl pouÏíván v fieckofiímském svûtû jako ãestné oslovení vládcÛ i vojevÛdcÛ.
KfiesÈané vidí v JeÏí‰i zachránce v plném smyslu, kter˘ vítûzí nejen nad nespravedlností a zlem, ale také
nad smrtí.

– Kyrios, Pán 
Ve fieck˘ch pfiekladech Starého zákona je tímto slovem oznaãován BÛh, zatímco v hebrej‰tinû je více
oznaãení pro Boha oznaãující jeho vybrané vlastnosti. Je to také titul dávan˘ fiímsk˘m císafiÛm a jejich
místodrÏitelÛm, ktefií byli povaÏováni za vládce svûta. Za doby pronásledování kfiesÈanÛ bylo toto slovo
tak dÛleÏité, Ïe radûji volili smrt, neÏ aby zapfieli skuteãnost, Ïe JeÏí‰, kter˘ je Kristus, je pro nû jedin˘
Pán. Slova „Pane, smiluj se“, se fiecky fieknou „Kyrie, eleison“ a takto vítali obyvatelé starovûk˘ch mûst
panovníky a vzne‰ené dobrodince, od nichÏ oãekávali pomoc.

Dûti si mohou podle v˘kladu prÛbûÏnû doplÀovat do pracovního listu v˘znamy jednotliv˘ch titulÛ.

Tím v˘ãet JeÏí‰ov˘ch titulÛ nekonãí. Lidé mu dodnes dávají rÛzná jména a tituly a vyjadfiují tak k nûmu 
svÛj postoj. 

Dûti si mohou vzpomenout, zda znají je‰tû nûjaké dal‰í tituly dávané JeÏí‰ovi, nebo mohou samy nûjak˘
navrhnout, zdÛvodnit a dopsat do obrázku kartotéky, napfi. pfiítel, bratr apod. Pokud se mezi navrÏen˘mi
tituly objeví i nûjak˘ neutrální nebo negativní, respektujeme jej.

Kdy Ïil JeÏí‰ z Nazareta?
Mezi dÛleÏité základní údaje o JeÏí‰ovi patfií stanovení doby jeho Ïivota na zemi, stanovení pfiibliÏného ãasu
jeho narození a smrti. Na pracovním listu je schematické zobrazení doby, kdy Ïily, pfiípadnû vládly v˘znamné
osobnosti, o kter˘ch se zmiÀují v souvislosti s konkrétními událostmi JeÏí‰ova Ïivota evangelia a podle kter˘ch
se dá vypoãítat pfiibliÏné rozpûtí let JeÏí‰ova narození a smrti.

(Augustus) L 2,1: Stalo se v onûch dnech, Ïe vy‰lo nafiízení od císafie Augusta, aby byl po celém svûtû proveden soupis lidu.

(Tiberius) L 3,1: V patnáctém roce vlády císafie Tiberia, kdyÏ Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes,
jeho bratr Filip na území Itureje a Tracheitidy a Lyzanias v Abilénû, za nejvy‰‰ího knûze Anná‰e a Kaifá‰e, stalo se BoÏí
slovo k Janovi, synu Zachariá‰ovu, na pou‰ti.

(Herodes Velik˘) Mt 2,1: KdyÏ se narodil JeÏí‰ v Judském Betlémû za dnÛ krále Heroda, hle, mudrci od v˘chodu se objevili
v Jeruzalémû a ptali se: Kde je ten právû narozen˘ král ÎidÛ?

(Herodes Filipus) Mt 16,13: KdyÏ JeÏí‰ pfii‰el do konãin Cesareje Filipovy, ptal se sv˘ch uãedníkÛ… Mk 8,27: JeÏí‰ se sv˘mi
uãedníky vy‰el do vesnic u Cesareje Filipovy.

(Archelaos) Mt 2,21–22: (Josef) vstal, vzal dítû i jeho matku a vrátil se (z Egypta) do izraelské zemû. KdyÏ v‰ak usly‰el,
Ïe Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se obrátil do konãin galilejsk˘ch
a usadil se ve mûstû zvaném Nazaret.
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(Herodes Antipas) L 23,1–11: Tu povstalo celé shromáÏdûní a odvedli (JeÏí‰e) k Pilátovi. … KdyÏ se (Pilát) dovûdûl, Ïe
(JeÏí‰) podléhá Herodovû pravomoci, poslal ho k nûmu, protoÏe Herodes byl právû v tûch dnech také v Jeruzalémû.

(Anná‰ a Kaifá‰) J 18,24: Anná‰ tedy poslal (JeÏí‰e) spoutaného k veleknûzi Kaifá‰ovi.

(Pontius Pilát) Sk 4,27: Opravdu se srotili v tomto mûstû Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelsk˘m
proti tvému svatému sluÏebníku JeÏí‰ovi, kterého jsi posvûtil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vÛle pfiedem urãila.

MÛÏeme si jednotlivé osobnosti zafiadit do historického kontextu a zv˘raznit si podle nich dobu JeÏí‰ova Ïivota.
V‰imneme si:
– PfiibliÏného rozpûtí doby jeho narození a smrti.
– Jak krátká byla jeho vefiejná ãinnost.
– Jak se jedny historické údaje shodují s jin˘mi historick˘mi údaji.

Historické prameny
Tak jako pfii studiu kterékoli jiné historické postavy, i pfii studiu osoby JeÏí‰e Nazaretského hrají prvofiadou
úlohu dobové historické prameny, které umoÏÀují do urãité míry rekonstruovat historick˘ obraz JeÏí‰ovy
postavy. Prameny rozli‰ujeme podle jazykové, pfiíp. náboÏenské pfiíslu‰nosti pisatele, nebo podle jazyka,
v nûmÏ byly sepsány, a dûlíme je na fiímské, Ïidovské, kfiesÈanské a arabské prameny. 
Pro práci s pracovními listy jsou vybrány texty fiímské, Ïidovské a kfiesÈanské. Je dobré z nich vybrat a pracovat
jen s nûkter˘mi z nich. Nejde o to nauãit se jejich v˘ãet, ale pfieãíst text s porozumûním a pfiem˘‰let
o souvislostech, o kter˘ch vypovídá. 

Svûdectví fiímsk˘ch úfiedníkÛ a historikÛ ze zaãátku 2. století dosvûdãují, Ïe se v dané dobû povaÏuje JeÏí‰Ûv
Ïivot za fakt i v nekfiesÈansk˘ch kruzích. 
Gaius Plinius Caecilius Secundus mlad‰í, místodrÏící fiímské provincie Bith˘nie v letech 111–113, se dotazuje
císafie Traiana, jak má nakládat s kfiesÈany:
„Tvrdili v‰ak, Ïe mají ve zvyku se ve stanoven˘ den pfied v˘chodem slunce scházet a spoleãnû prozpûvovat píseÀ Kristu
jakoÏto Bohu, Ïe se zavazují vzájemnû pfiísahou nikoli k nûjakému zloãinu, n˘brÏ Ïe se nebudou dopou‰tût krádeÏí, ani
loupeÏí, ani cizoloÏství, Ïe budou drÏet ãestné slovo a vûrnost…“

Suetonius v Îivotopisech dvanácti císafiÛ (kolem roku 120) dokazuje, Ïe jiÏ pfied rokem 42 byli v ¤ímû
kfiesÈané:
„Klaudius Îidy, boufiící se pro pobufiovatele Krista, vyhnal z ¤íma.“ 

¤ímsk˘ historik Publius Cornelius Tacitus se pfii líãení poÏáru ¤íma za císafie Nerona zmiÀuje o kfiesÈanech:
„Skrze lidskou pomoc, skrze dárky císafie, skrze obûti na uspokojení bohÛ se nedala vyvrátit ‰patná zvûst o tom, Ïe poÏár
byl zaloÏen z rozkazu. Proto Nero, aby v‰emu udûlal konec a uti‰il fieãi, obÏaloval jiné z tohoto zloãinu a trestal je
nejkrutûj‰ími mukami – ty, ktefií byli kvÛli sv˘m zloãinÛm lidem nenávidûni a byli naz˘váni christiani. PÛvodce toho jména,
Kristus, byl za vlády Tiberiovy popraven prokurátorem Pilátem z Pontia. Aã na okamÏik potlaãena, povûra ta vybuchla
s novou silou, nejen v Judsku, odkud pochází, ale i v ¤ímû, kde se sbírá z celého svûta zlo a ohavnost.“ 

Îidovské prameny
V Îidovsk˘ch staroÏitnostech Josepha Flavia se vyskytují dvû zmínky o JeÏí‰ovi:
„ProtoÏe Ananos mûl takovou povahu, usoudil, Ïe je vhodná chvíle, kdyÏ Festus byl mrtv˘ a Albinus byl je‰tû na cestû,
a svolal zasedání soudcÛ, pfiivedl pfied nû Jakuba, bratra JeÏí‰e, zvaného Kristus, a nûkteré jiné. Obvinil je z poru‰ování
zákonÛ a pfiedal je k ukamenování.“ 
„Toho ãasu Ïil jeden moudr˘ muÏ, kter˘ se jmenoval JeÏí‰. Jeho chování bylo dobré a byl znám jako ctnostn˘. A mnozí
z ÎidÛ a z ostatních národÛ se stali jeho uãedníky. Pilát ho odsoudil k smrti na kfiíÏi. Ti v‰ak, ktefií se stali jeho uãedníky,
neopustili jeho uãednictví. Vyprávûli, Ïe se jim zjevil tfii dny po svém ukfiiÏování a Ïe byl Ïiv. Snad to byl proto Mesiá‰,
o nûmÏ proroci vyprávûli podivuhodné vûci.“ 

KfiesÈanské prameny
Vût‰ina informací o Ïivotû JeÏí‰e Krista pochází z kfiesÈansk˘ch pramenÛ. Chronologicky nejstar‰í svûdectví
nabízí pfiedev‰ím korespondence Pavla z Tarsu (50–58). Dal‰ím pramenem je Markovo evangelium 
a tzv. Pramen Q, kter˘ se sice nedochoval, ale tvofií základ Matou‰ova a Luká‰ova evangelia. Z této sbírky
nejspí‰e pochází vût‰í ãást horského kázání. Tfietí skupinu pramenÛ tvofií synoptická evangelia, která spojují
JeÏí‰ovo uãení s událostmi jeho Ïivota. Lze je datovat mezi roky 45 a 85.
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Srovnávací práce s novozákonními texty
Na pracovním listu je tabulka, pomocí které si dûti mohou srovnáváním biblick˘ch textÛ zrekonstruovat
pfiibliÏn˘ rok narození a smrti JeÏí‰e z Nazareta. Podle uveden˘ch údajÛ a odkazÛ na biblick˘ text, kter˘ si
musejí samy vyhledat, si doplní jména panovníkÛ a dal‰ích v˘znamn˘ch osobností a spojí si je s údaji z jin˘ch
historick˘ch pramenÛ.

Augustus (L 2,1): Stalo se v onûch dnech, Ïe vy‰lo nafiízení od císafie Augusta, aby byl po celém svûtû proveden soupis lidu. 

Tiberius (L 3,1): V patnáctém roce vlády císafie Tiberia, kdyÏ Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes,
jeho bratr Filip na území Itureje a Tracheitidy a Lyzanias v Abilénû, za nejvy‰‰ího knûze Anná‰e a Kaifá‰e, stalo se BoÏí
slovo k Janovi, synu Zachariá‰ovu, na pou‰ti. 

Herodes Velik˘ (Mt 2,1): KdyÏ se narodil JeÏí‰ v Judském Betlémû za dnÛ krále Heroda, hle, mudrci od v˘chodu se objevili
v Jeruzalémû a ptali se: Kde je ten právû narozen˘ král ÎidÛ? 

Herodes Filipus (Mk 8,27): KdyÏ JeÏí‰ pfii‰el do konãin Cesareje Filipovy, ptal se sv˘ch uãedníkÛ… (Mt 16,13) JeÏí‰ se
sv˘mi uãedníky vy‰el do vesnic u Cesareje Filipovy. 

Archelaos (Mt 2,21–22): (Josef) vstal, vzal dítû i jeho matku a vrátil se (z Egypta) do izraelské zemû. KdyÏ v‰ak usly‰el,
Ïe Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se obrátil do konãin galilejsk˘ch
a usadil se ve mûstû zvaném Nazaret. 

Herodes Antipas (L 13,31): Tu povstalo celé shromáÏdûní a odvedli (JeÏí‰e) k Pilátovi. (…) KdyÏ se (Pilát) dovûdûl, Ïe
(JeÏí‰) podléhá Herodovû pravomoci, poslal ho k nûmu, protoÏe Herodes byl právû v tûch dnech také v Jeruzalémû. 

Anná‰ a Kaifá‰ (J 18,24): Anná‰ tedy poslal (JeÏí‰e) spoutaného k veleknûzi Kaifá‰ovi. 

Pontius Pilát (Sk 4,27): Opravdu se srotili v tomto mûstû Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelsk˘m
proti tvému svatému sluÏebníku JeÏí‰ovi, kterého jsi posvûtil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vÛle pfiedem urãila. 

Rok narození JeÏí‰e z Nazareta se tak srovnáváním pramenÛ datuje mezi 7 a 4 pfi. K. a rok jeho smrti mezi
29 a 33 po K.

Nejstar‰í vyobrazení JeÏí‰e
O tom, jak JeÏí‰ vypadal, nic nevíme a ani v evangeliích se nedoãteme, zda byl velk˘ nebo mal˘, nebo zda
mûl tmavé nebo svûtlé vlasy. Trvalo nûkolik století, neÏ o tom zaãali vûfiící vÛbec pfiem˘‰let a jeho
zobrazování jako ãlovûka nebo detail jeho tváfie se v umûní objevily mnohem pozdûji. DÛleÏitûj‰í neÏ jeho
portrét je pro kfiesÈany spí‰e to, k˘m pro nû byl. Nejstar‰í vyobrazení JeÏí‰e jsou tedy nejprve symboly, které
vyjadfiují, ãím pro nû byl, napfi. ryby nebo beránek, pak následují scény, ve kter˘ch láme chléb, uzdravuje
nebo kfiísí mrtvé. V biblick˘ch scénách uzdravení a vzkfií‰ení z mrtv˘ch nezobrazovali tehdej‰í kfiesÈané JeÏí‰e,
ale pfiedev‰ím velkou nadûji, kterou jim pfiinesl.
Na pracovním listû najdou dûti nejstar‰í vyobrazení JeÏí‰e, Krista. MÛÏeme je doprovodit následujícím
komentáfiem:
– Uzdravení ochrnulého, freska z chrámu Dura-Europos v S˘rii, rok 232–233

Nejstar‰í vyobrazení pochází z domácí kaple v obci Dura-Europos v dne‰ní S˘rii. Freska ukazuje dvû
události. Vpravo je ochrnul˘ leÏící na lÛÏku a nad ním stojí JeÏí‰ se vztaÏenou rukou, vlevo je uÏ uzdraven˘
a nese své lÛÏko.

– Kristus – BoÏí Syn, Sinaj, 6. století
Ikona pochází z Konstantinopole a dnes se nachází v klá‰tefie svaté Katefiiny na Sinaji. Je jednou
z nejstar‰ích pokladÛ západní ikonopisné tradice. 

– Dobr˘ past˘fi, nástropní deska pohfiební komory katakomby Priscilly v ¤ímû, konec 3. století
V fiímsk˘ch katakombách je Kristus ãasto zobrazován jako dobr˘ past˘fi, kter˘ zÛstává s ãlovûkem
a doprovází jej na jeho cestách. Jde hledat ztracené ovce a nosí je na sv˘ch ramenou.

– Nasycení pûti tisícÛ, Egbert-Codex, kolem roku 980
JeÏí‰ pfiedává dvûma uãedníkÛm pût chlebÛ, aby je rozdûlili mezi zástupy. Gestem Ïehnání a polohou dlaní
se odkazuje na eucharistick˘ chléb. 

– Kristus, dobr˘ past˘fi, fiímské katakomby, 4. století
Jedná se o obraz na sklenûném poháru pocházejícího z fiímsk˘ch katakomb. Stylizovan˘ past˘fi má kolem
ramen ovci a je umístûn do kosoãtverce s ikonografick˘m v˘znamem – Kristus pfiiná‰í nov˘ pofiádek svûta.

– Kristus, uãitel, Cosmas Indicopleustes, 9. století
Jedná se o ranû byzantské zobrazení, které se nachází v cestopisném pojednání kupce z Alexandrie. Kristus
sedí na trÛnu a je obklopen mandorlou. Gesto odkazuje na BoÏí majestát, ale mÛÏe b˘t interpretováno
také jako zobrazení uzdravujícího BoÏího Slova. 
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Druh˘ pracovní list zobrazuje v˘bûr z vyobrazení JeÏí‰e u nás. Najdeme zde Velkomoravsk˘ kfiíÏ, Mikulãiãe,
8.–9. století; Zmrtv˘chvstání Krista, Mistr tfieboÀského oltáfie, 1380–1385; UkfiiÏování vy‰ebrodské, Mistr
vy‰ebrodského oltáfie, kolem r. 1380 a obraz Poslední veãefie.

Vyobrazení JeÏí‰e Krista
V rÛzn˘ch dobách mûli lidé o JeÏí‰ovi rÛzné pfiedstavy. Na pracovním listû najdeme tato rÛzná vyobrazení
a dûti mohou pfiem˘‰let, která pfiedstava je jim nejbliÏ‰í. Jsou to: Pantokrator, ruská ikona, 12. století; Svlékání
Krista, detail, El Greco, 1580–1585; Poslední veãefie, detail, Salvator Dali, 1955; Tváfi Krista, Rembrandt,
kolem roku 1655; Tváfi Krista, Jan Zrzav˘, 1971; KfiíÏ z kaple v Innichenu, dfievo, 13. století; Kristus na kfiíÏi,
Matthias Grünewald, kolem roku 1515; Paul Gauguin, Îlut˘ Kristus, 1889.

Dûti s nimi mohou pracovat následujícím zpÛsobem:
– Vyhledat, kter˘ z obrazÛ je pro nû na první pohled nejzajímavûj‰í, kter˘ je zaujal na první pohled.
– Vyhledat, kter˘ z nich je jim nejbliÏ‰í a kterému nejvíce rozumûjí.
– Brát jeden obrázek po druhém a pfiem˘‰let, jak˘ „titul“ by JeÏí‰ovi na kaÏdém obrázku daly, napfi. muÏ

bolesti, soucitn˘, trpûliv˘, podivn˘ apod. 
– Pfiem˘‰let, jakému ãlovûku by takto zobrazen˘ JeÏí‰ nejvíce rozumûl, napfi. „âlovûku, kter˘ je osamocen˘.“

„âlovûku, kter˘ má velkou zodpovûdnost.“ „âlovûku, kter˘ umírá.“ Apod.

Opakování a doplnûní základní informací
Pokud se dûti dostateãnû neorientují v základních informacích o JeÏí‰i z Nazareta jako historické osobnosti,
mÛÏeme je zopakovat také podle návodu a pracovních listÛ z 6. roãníku, hodina 22. „Vûfiím v JeÏí‰e Krista“.

3. Závûr

Dûti mohou diskutovat o tom, které z informací o JeÏí‰i je nejvíce oslovily pozitivnû, nebo i negativnû. Sly‰ely
nûco neãekaného, co je pfiekvapilo?
KaÏd˘ si mÛÏe vybrat jeden z obrazÛ JeÏí‰e, kter˘ je nejvíce zaujal, a mÛÏe o nûm v modlitbû vyslovit, jak˘
pro nûj JeÏí‰ je, napfi. „Jsi moudr˘.“ „Má‰ laskav˘ pohled.“ „Má‰ smutn˘ v˘raz ve tváfii.“ 

4. Zápis

Nadpis: Kudy vede cesta?
Na pracovní list si dûti mohou nakreslit cestu
a doprostfied nalepit obrázek JeÏí‰e Krista, kter˘ si
vybraly v pfiedchozí aktivitû. Pod nûj mohou zapsat
titul nebo jméno, které mu vybraly.
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4. Odpu‰tûní bez hranic

Téma setkání:
Dûti dostanou prostor k pfiem˘‰lení o tom, ãím pro nû JeÏí‰ mÛÏe b˘t vzorem. JeÏí‰e pfiedstavujeme dûtem
jako vzor urãit˘ch dokonal˘ch lidsk˘ch vlastností, ale jako toho, kter˘ je „dokonalej‰í, neÏ mÛÏe ãlovûk b˘t“.
Je vzorem, kter˘ vyz˘vá k neuskuteãnitelnému jednání, které není v lidsk˘ch silách napodobit. Je pfiedstaven
jako milosrdnûj‰í, neÏ si umíme pfiedstavit, radikálnûj‰í, neÏ si umíme pfiedstavit, nebo velkorysej‰í
i dÛslednûj‰í mnohem více, neÏ dokáÏe b˘t ãlovûk. Z JeÏí‰ov˘ch vlastností se mají dûti zamûfiit na schopnost
odpou‰tût a uvûdomit si její velikost a nedosaÏitelnost. Vytváfiíme tak základní prostor dÛvûry pro otevfiení
témat v˘chova svûdomí a svátost smífiení.

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata:
âlovûk a spoleãnost: v˘chova k obãanství – Ïivotní cíle a plány, Ïivotní perspektiva; umûní a kultura: v˘tvarná
v˘chova – komunikaãní obsah vizuálnû obrazn˘ch vyjádfiení; OSV – dovednost navazovat na druhé a rozvíjet
vlastní linku jejich my‰lenky.

Cíle setkání:
Dûti mají získat základní pfiedstavu o tom, Ïe JeÏí‰ není vzorem dokonalého lidského jednání, ale Ïe je 
pro ãlovûka v˘zvou, aby pfiekroãil hranice sebe sama.
Dûti mají usly‰et mezi nabídkou Ïivotních vzorÛ i jméno JeÏí‰e z Nazareta a odpovûdût na otázku, zda 
i pro nû mÛÏe b˘t vzorem.

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní aktivity

✼ Co je na JeÏí‰i Kristu obdivuhodné a co nepochopitelné?

Cíl: Dûti si mají zopakovat informace o JeÏí‰i Kristu z minulé hodiny a zaujmout k nim postoj.

Dûti motivujeme vhodn˘m zobrazením JeÏí‰e Krista, se kter˘m jsme pracovali v minulém setkání
a jednoduch˘mi otázkami si zopakujeme informace, které o nûm víme. Pak dûti mohou odpovídat na otázky:
– Co je jim na JeÏí‰i a na jeho jednání sympatické?
– Co je jim na JeÏí‰i a na jeho jednání nepochopitelné nebo zvlá‰tní?

Dûti mohou svá tvrzení zdÛvodÀovat.

MÛÏeme diskutovat také o tom, jakému JeÏí‰ovu chování, jednání nebo slovÛm dûti nerozumûjí. Cílem 
není jejich otázky vysvûtlit, ale dát jim prostor vyslovit pochybnosti, pfiíp. si v konfrontaci s jin˘mi tvrzeními
poloÏit otázku a hledat na ni odpovûì. Pokud se objeví upfiímné negativní hodnocení, neposuzujeme je, ani
neopravujeme.

2. Vlastní téma

✼ Co to znamená „b˘t jako JeÏí‰“? 

Cíl: Dûti mají porovnáváním biblick˘ch textÛ samy zjistit, Ïe JeÏí‰ vyz˘vá k pfiekraãování sv˘ch hranic.
PomÛcky: pracovní listy s biblick˘mi texty, pracovní listy s obrazem

Proã je pro mnoho lidí JeÏí‰ velk˘m Ïivotním vzorem
Do stfiedu tabule, pfiíp. na papír, napí‰eme slovo „JeÏí‰“. Zopakujeme si, co dûti z minul˘ch hodin, 
pfiíp. z pfiedchozí hodiny o JeÏí‰ovi vûdí, a podle sv˘ch vûdomostí zapisují, co by podle jejich názoru mohlo
b˘t na JeÏí‰ovû Ïivotû, uãení a jednání hodné obdivu a napodobení, napfi. uzdravoval nemocné, byl trpûliv˘,
odpou‰tûl, umûl poradit, nebál se, dÛvûfioval apod. 
MÛÏeme s dûtmi diskutovat o tom, zda je to vÛbec v lidsk˘ch silách a poloÏit si motivaãní otázku, co to znamená
„b˘t jako JeÏí‰“. 
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Jednání bez hranic
Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch jsou pfiíklady JeÏí‰ova jednání. âteme jednotlivé texty a spoleãnû
pfiem˘‰líme, jakou vlastnost v nich JeÏí‰ projevuje s mírou, která je ãlovûku nepochopitelná.

(1)V ten ãas ‰el JeÏí‰ v sobotu obilím. Jeho uãedníci dostali hlad a zaãali mnout zrní z klasÛ a jíst. KdyÏ to vidûli farizeové,
fiekli mu: „Hle, tvoji uãedníci dûlají, co se nesmí dûlat v sobotu!“ Mt 12,1–4 

(2)Vstali, vyhnali ho z mûsta a vedli ho aÏ na sráz hory, na níÏ bylo jejich mûsto vystavûno, aby ho svrhli dolÛ. On v‰ak
pro‰el jejich stfiedem a bral se dál. L 4,28–30 

(3)Udûlal si z provazÛ biã a v‰echny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, smûnárníkÛm rozházel mince, stoly zpfievracel
a prodavaãÛm holubÛ poruãil: „Pryã s tím odtud! Nedûlejte z domu mého Otce trÏi‰tû!“ J 2,15–16

(4)JeÏí‰ vstal od stolu a vûdom si toho, Ïe mu Otec dal v‰ecko do rukou a Ïe od Boha vy‰el a k Bohu odchází, odloÏil
svrchní ‰at, vzal lnûné plátno a pfiepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a zaãal uãedníkÛm um˘vat nohy a utírat je
plátnem, jímÏ byl pfiepásán. J 13,3–5 

(5)„Zachee, pojì rychle dolÛ, neboÈ dnes musím zÛstat v tvém domû.“ On rychle slezl a s radostí jej pfiijal. V‰ichni, kdo
to vidûli, reptali: „On je hostem u hfií‰ného ãlovûka.“ L 19,5–7

(6)JeÏí‰, kter˘ vûdûl v‰ecko, co ho má potkat, vy‰el a fiekl jim: „Koho hledáte?“ Odpovûdûli mu: „JeÏí‰e Nazaretského.“
¤ekl jim: „To jsem já.“ J 18,4–5

Dûti doplÀují napfi. JeÏí‰ je tolerantnûj‰í, otevfienûj‰í (1); sebejistûj‰í, odváÏnûj‰í (2); radikálnûj‰í, dÛslednûj‰í
(3); laskavûj‰í, pozornûj‰í (4); velkorysej‰í, v‰ímavûj‰í (5); milosrdnûj‰í, moudfiej‰í (6); víc, neÏ si myslí‰, a víc,
neÏ si umí‰ pfiedstavit.

Stanley Spenser, Kristus na pou‰ti: ·tír
Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch je obraz JeÏí‰e drÏícího v dlaních ‰tíra. Podíváme se na obraz
a poloÏíme dûtem otázky:
– Co na obraze vidíte? Napfi. Je tam nûjak˘ ãlovûk, pou‰È, nebe, ‰tír apod.
– Kdo to mÛÏe b˘t a kde je? 
– Co drÏí v ruce?
– Co víte o ‰tírovi? MÛÏeme si pfieãíst doprovodn˘ text: 

Odpovûdi dûtí doplníme komentáfiem: Autorem obrazu je anglick˘ malífi Stanley Spencer (1891–1959). Obraz
pochází z roku 1939. Malífi znázornil Krista na pou‰ti. Je opu‰tûn˘ a jeho postava zaplÀuje cel˘ obraz. Má
rozcuchané vlasy a vousy a sklonûnou hlavu. Jeho tváfi je zamy‰lená a poznamenaná mnoha zku‰enostmi.
Je bos˘ a jeho ‰aty jsou prosté, bez barvy a tvaru. Podobají se zemi, na které sedí. Nápadné jsou jeho ruce
a to, co v nich má. Pohybuje se v nich ‰tír a JeÏí‰ ho soustfiedûnû pozoruje. I kdyÏ je jeho kousnutí bolestivé
a mÛÏe b˘t smrtelné, není v JeÏí‰ovû tváfii ani známka strachu.

– Co vám na jednání tohoto ãlovûka pfiipadá nepochopitelné?
– PoloÏíme dûtem otázku: Umíte vysvûtlit proã?
– Vyzveme dûti, aby podle svého uváÏení dokonãily vûtu: Tak tady sedím a pfiem˘‰lím o tom, Ïe… napfi.

„Ten ‰tír mÛÏe b˘t velmi jedovat˘ a mohl by mû zabít. Udûlá to?“

Dûti mohou svou odpovûì zapsat na pracovní list a své práce pfieãíst.

Jedovan˘ ‰tír je obrazem smrti, zla a jeho zákefinosti. Obraz tedy znázorÀuje setkání JeÏí‰e se zlem. Tam,
kde bychom ãekali pevnost, odhodlání, radikalitu, sílu a moc, pfiekvapivû vidíme mírn˘, pokojn˘ a láskypln˘
pohled. Je to nepochopitelné, protoÏe láska pfiekraãující hranice je nepochopitelná.

Závûr obou pfiedcházejících ãinností: 
Upozorníme dûti, Ïe JeÏí‰ a pak i jeho uãedníci vybízejí k následování takového pfiíkladu a pfieãteme si biblické
texty, které to dokládají:

„Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ J 20,21
„Jednejte podle mého pfiíkladu, jako já jednám podle pfiíkladu Kristova.“ 1 Ko 11,1

Pfiem˘‰líme: Jde to? Je to reálné? Co si o tom myslíme? 
JeÏí‰ je velmi zvlá‰tní vzor pro Ïivot ãlovûka. Jeho jednání je nepochopitelné a paradoxní. Slovem paradox
oznaãujeme zdánlivou nesmyslnost, logicky nefie‰iteln˘ rozpor, nepravdûpodobnost, to, ãemu lze jen stûÏí
uvûfiit. „Paradoxní“ znamená rozporn˘, protismysln˘, zdánlivû nemoÏn˘. ¤ecké para tés doxás = mimo víru,
k nevífie. Paradox je obsaÏen˘ ve spojení slov, jejichÏ v˘znam se navzájem logicky vyluãuje, napfi. svítání 
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na západû, Ïivá mrtvola, hork˘ led. Paradoxní je mlãení, které kfiiãí, nebo temnota, která je jako svûtlo.
Paradox se dá vyjádfiit také obrazem. Paradoxem oznaãují lidé rozpory, které neumí pochopit a jinak
pojmenovat a které jsou z jejich pohledu nelogické. Paradox v‰ak otevírá oãi, rozevírá mysl a roz‰ifiuje prostor,
ve kterém vnímáme svÛj Ïivot. Je to zpÛsob, jak vyjádfiit nûco, co se vyjádfiit nedá. JeÏí‰ova slova jsou ãasto
paradoxní, napfi. „Kdo ztratí svÛj Ïivot pro mne, ten ho nalezne…“ I jeho ãiny jsou paradoxní, napfiíklad Ïe
svou smrtí na kfiíÏi dává lidem moÏnost Ïít navûky. JeÏí‰ovo jednání je milosrdnûj‰í, láskyplnûj‰í, velkorysej‰í,
odváÏnûj‰í nebo radikálnûj‰í, neÏ si umíme pfiedstavit. JeÏí‰ nás vybízí, abychom pfiekraãovali hranice svého
lidství. Je to nepochopitelná a paradoxní v˘zva, o kterou se pokou‰íme cel˘ Ïivot.

✼ Odpu‰tûní bez hranic

Cíl: Z JeÏí‰ova jednání se mají dûti zamûfiit na jeho schopnost odpou‰tût a v kontextu lidské viny si uvûdomit její velikost.
PomÛcky: Bible, pracovní listy, kartiãky a fixy, kfiíÏ

Pane, kolikrát mám odpustit
Z JeÏí‰ova „paradoxního“ jednání, které pfiekraãuje hranice, vybereme jedno. Jedná se o to, Ïe JeÏí‰ odpou‰tí
i v situacích, kdy jiní trestají. Jeho jednání potvrzuje, Ïe odpu‰tûní je cesta ke spravedlnosti, ‰tûstí, zdraví
nebo obrácení.
Rozdáme dûtem pracovní listy, kde jsou biblické texty popisující situace, kdy JeÏí‰ hovofií o odpu‰tûní, setkává
se s lidmi, ktefií odpu‰tûní potfiebují, a odpou‰tí jim. Jsou to tyto texty:

Petr pfiistoupil k JeÏí‰ovi a fiekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, kdyÏ proti mnû zhfie‰í? Snad aÏ sedmkrát?“
JeÏí‰ mu odpovûdûl. „Pravím ti, ne sedmkrát, ale aÏ sedmdesátkrát sedmkrát.“ Mt 18,21–22
MuÏi nesli na nosítkách ãlovûka, kter˘ byl ochrnut˘, a snaÏili se ho vnést dovnitfi a poloÏit pfied JeÏí‰e … KdyÏ vidûl jejich
víru, fiekl tomu ãlovûku: „Tvé hfiíchy jsou ti odpu‰tûny.“ L 5,18.20
JeÏí‰ se obrátil k Ïenû a fiekl ·imonovi: „Pohleì na tu Ïenu! … Její mnohé hfiíchy jsou jí odpu‰tûny, protoÏe projevila velikou
lásku. Komu se málo odpou‰tí, málo miluje.“ ¤ekl jí: „Jsou ti odpu‰tûny hfiíchy.“ L 7,43.47–48 
„Otãe, odpusÈ jim, vÏdyÈ nevûdí, co ãiní.“ L 23,34

Dûti se mohou rozdûlit do ãtyfi skupin. KaÏdá skupina si vybere jeden a plní následující úkoly. Pokud to
není moÏné, pracujeme jen s nûkter˘mi texty, pfiíp. v‰ichni spoleãnû ãteme jeden text po druhém. Dûti
mohou: 
– Popsat, nebo v Bibli dohledat podrobnûj‰í popis události. S k˘m JeÏí‰ mluví, komu JeÏí‰ odpou‰tí a kdy?

JeÏí‰ odpovídá Petrovi na otázku. Odpu‰tûní je souãástí uzdravení ochrnutého. JeÏí‰ odpou‰tí hfiíchy Ïenû,
která mu projevila úctu. JeÏí‰ odpou‰tí v‰em, ktefií mu zpÛsobují bolest a smrt.

– Pfiem˘‰let, ãím se ten ãlovûk, ti lidé asi provinili.
Petrovi zfiejmû nûkdo ublíÏil a ptá se, jak k nûmu má b˘t podle svého uãitele „pfiísn˘“. U ochrnutého to
nevíme, mÛÏeme se domnívat cokoli. O Ïenû víme, Ïe byla „hfií‰ná“, mÛÏeme se tedy domnívat, Ïe to byla
tehdej‰í nevûstka. 

– Podtrhnout slova, kter˘mi JeÏí‰ hovofií o odpu‰tûní nebo odpou‰tí.
– Co si asi pomysleli lidé, ktefií tato slova sly‰eli? Pí‰e se o tom nûco v Bibli? Co?
– Mohli Ïasnout nad mírou JeÏí‰ova odpu‰tûní. Mohlo je to ale také pohor‰it. Lidé, ktefií vidûli uzdravení

ochrnutého, fiíkali: „Kdo je ten ãlovûk, Ïe mluví tak rouhavû?“ Kdo mÛÏe odpustit hfiíchy, neÏ sám BÛh?“
„Co jsme dnes vidûli, je nad na‰e chápání.“ Lidé, ktefií byli na hostinû a vidûli JeÏí‰ovo jednání se Ïenou,
fiíkali: „Kdo to jen je, Ïe dokonce odpou‰tí hfiíchy.“

– Vzpomenout si na jiné lidi, ktefií dokázali podobn˘m zpÛsobem odpustit jako JeÏí‰.
Podobn˘m zpÛsobem dokázali odpustit pfiedev‰ím nûktefií svatí. V legendách jsou jim tûsnû pfied smrtí
vkládána do úst právû JeÏí‰ova slova o odpu‰tûní nepfiátelÛm. Jednal tak napfi. svat˘ ·tûpán, svatá Ludmila,
svatá Katefiina, svat˘ Václav apod.

– PoloÏíme dûtem otázku, co si myslí o takové mífie odpu‰tûní. Je to pro nû spí‰e pfiijatelné nebo spí‰e
nepfiijatelné? Proã? Dokázaly by v takové mífie odpustit? V jak˘ch situacích je‰tû ano a v jak˘ch uÏ ne?
Patfií neustálé odpou‰tûní k paradoxnímu jednání? Je skuteãnû v˘zvou k obrácení ãlovûka od zla?

Kdo potfiebuje odpu‰tûní?
Dûti se mohou rozdûlit na skupiny a kaÏdá na lístky papíru psát vÏdy na jeden lístek jednu skupinu lidí, která
z rÛzn˘ch dÛvodÛ potfiebuje nebo vyÏaduje více pozornosti, péãe, odpu‰tûní, milosrdenství, lásky, ale také
opatrnosti nebo radikálnosti, neÏ je ãlovûk obvykle schopn˘. MÛÏeme vybírat z následujících moÏností:
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– Lidé, ktefií mají z nûjak˘ch dÛvodÛ tûÏk˘ Ïivot, napfi. trpí nespravedlností, jsou obûÈmi pomluv, zloãinÛ,
ne‰tûstí a katastrof, narodili se v bídû a bez zázemí, jsou cizinci, uprchlíci, li‰í se od druh˘ch apod.

– Lidé, ktefií se z nûjak˘ch dÛvodÛ dostali do problémÛ,
napfi. alkoholici, narkomani, obûti a viníci dopravních
nehod, lidé, ktefií ztratili práci, nemají kde bydlet, lidé,
ktefií se zadluÏili apod.

– Lidé, ktefií mají z nûjak˘ch dÛvodÛ lehk˘ Ïivot, napfi.
ti, ktefií jsou bohatí, mají hezké bydlení, mají dobrou
práci, v‰echno jim vyjde apod.

– Lidé, ktefií se nûãím provinili nebo nûkomu ublíÏili,
napfi. politikové zneuÏívající moc, ti, ktefií ‰ikanují
druhé, zlodûji apod.

– Lidé, ktefií udûlali nûco moc ‰patného a „nezaslouÏí si
slitování“, napfi. nájemní vrazi, Hitler, Stalin, Saddám
Hussain, teroristé apod.

Dûti pak své v˘povûdi ãtou a pokládají kartiãky za sebe tak, aby z nich vznikla jedna vûta ve tvaru obdélníku
nebo ãtverce. Pokud je to nutné, korigujeme v˘povûdi dûtí tak, aby byly pokud moÏno objektivní. Nevadí,
kdyÏ se nûkterá slova opakují. Pak na kartiãky poloÏíme kfiíÏ a zeptáme se dûtí, zda je to tak podle jejich
názoru správnû a co tento obraz mÛÏe znamenat.

Pro ty, ktefií pfiekroãili hranice svého lidství smûrem ke zlému, pfiekraãuje JeÏí‰ hranice lidství smûrem
k dobrému a je pfiipraven jim odpustit. Pro ty, ktefií se stali obûÈmi tohoto pfiekroãení hranic, bere na sebe
bídu, bolest a smrt. Pro v‰echny bez rozdílu pak nad smrtí vítûzí – dobro vítûzí nad zlem a Ïivot nad smrtí.

I am…
Rozdáme dûtem do dvojic obraz, kter˘ je na pracovním listu. Je to obraz americké umûlkynû, spisovatelky
a uãitelky Kathy Escobarové z roku 2008 a je na nûm zachycen podobn˘ obraz, jak˘ vznikl v pfiedchozí ãinnosti.
·okujícím ale souãasnû citliv˘m zpÛsobem znázorÀuje, pro koho a za koho JeÏí‰ umírá. Za ukfiiÏovan˘m jsou
slova, která oznaãují skupiny lidí nebo jména lidí, jejichÏ provinûní jsou pohor‰ující, a také jejich obûti.

Jsem…
prostutitka, nevinné dûti, Hitler, Îid, fale‰n˘ kfiesÈan, ateista, cizoloÏník, pfiíli‰ bohat˘, pfiíli‰ chud˘, pfiesycen˘, homosexuál,
‰ífiící pomluvy, násilník, pedofil, prahnoucí po moci, svûták, zbabûlec, bûloch, ãernoch, Saddam Hussain, opilec, rasista,
nenarozené dítû, Marilyn Manson (pseudonym excentrického zpûváka Briana Warnera, sloÏenina jména slavné filmové
hvûzdy Marilyn Monroe a amerického masového vraha Charlese Mansona), uãitel nedûlní ‰koly, rozveden˘, zkorumpovan˘
úfiedník, nenávistník, narkoman, Sarah Brown

Spoleãnû pfiekládáme jednotlivá slova a na závûr dûtem poloÏíme otázku, co mÛÏe znamenat, Ïe na nich leÏí
kfiíÏ. Také si mÛÏeme poloÏit otázku, co mohou znamenat slova „I am…“

Diskusi o obou tématech uzavfieme sdûlením: Aã je to nepochopitelné, JeÏí‰ je pfiipraven˘ v‰em lidem
odpustit. Setkával se se v‰emi tûmito lidmi a my do spoleãenství lidí patfiíme také. Jsme lidmi bez v˘jimky
a neseme podíl odpovûdnosti na jejich dobrém i zlém jednání. Patfiíme mezi lidi, ktefií jsou schopni zabít,
ale také mezi lidi, ktefií jsou schopni poloÏit Ïivot za druhé.
JeÏí‰ na sebe bere na‰e lidství. Stává se nám podobn˘m ve v‰em kromû hfiíchu. Velikost BoÏího milosrdenství,
která je ‰okující a z lidského pohledu mnohdy aÏ pohor‰ující, v‰ak nevypovídá o slabosti, které máme „vyuÏít“,
ale vybízí k odpovûdnosti k vlastnímu jednání a k velkorysosti v posuzování jednání druh˘ch.

✼ Komu se málo odpou‰tí, málo miluje

Cíl: Dûti mají porozumût JeÏí‰ovu jednání prostfiednictvím jednoho konkrétního biblického pfiíbûhu a uvûdomit si
nepochopitelnou míru odpu‰tûní, které je JeÏí‰ schopn˘.
PomÛcky: pracovní listy

JeÏí‰ a hfií‰nice
O velikosti JeÏí‰ovy schopnosti odpou‰tût vypovídá také biblick˘ text L 7,36–50. Rozdáme dûtem pracovní
listy, pfieãteme si je a pracujeme s nimi podle následujících úkolÛ:
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– Pfiem˘‰líme, jak by se obvykle zachoval ãlovûk, kterému by nûjaká pochybná Ïena zaãala sv˘mi slzami
um˘vat nohy, mazala je drahocenn˘mi oleji a utírala sv˘mi vlasy. Co by si o ní pomyslel a co by s ní udûlal?
Pravdûpodobnû by fiekl, Ïe je bláznivá, Ïe je tfieba ji odehnat a zbavit se jí, aby neobtûÏovala hosty. 

– Na tabuli napí‰eme, kdo v pfiíbûhu vystupuje. Je to farizeus ·imon, Ïena, JeÏí‰, ostatní hosté. Rozdûlíme
dûti na ãtyfii skupiny, kaÏdá bude pfiedstavovat jednu postavu, pfiíp. vybereme jen nûkteré postavy. Dûti pak
formulují postoje toho, koho zastupují, ke zb˘vajícím aktérÛm pfiíbûhu, napfi. Co si myslí Ïena o ·imonovi?
Co si myslí o JeÏí‰i? Co si myslí farizeus ·imon o Ïenû? Co si myslí o JeÏí‰i? Co si myslí JeÏí‰ o Ïenû? Co si
myslí o ·imonovi? Pokud je to moÏné, mohou dûti své odpovûdi doloÏit konkrétními biblick˘mi texty, napfi.
„Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za Ïenu.“ „·imone, chci ti nûco povûdût.“ Práce si pfieãteme.

– Vyznaãíme v textu jinou barvou pfiíbûh, kter˘ JeÏí‰ vypravuje, a podíváme se na událost v jeho
souvislostech. Pfiem˘‰líme: Kdo je v pfiíbûhu vûfiitelem, kdo jsou dva dluÏníci? 
JeÏí‰ je vûfiitelem, Ïena a farizeus ·imon jsou dluÏníci.

– Co jsou JeÏí‰ovi „dluÏni“? âím JeÏí‰ pomûfiuje jejich „dluh“? 
Vûdomí vlastního provinûní je v‰ak velká Ïivotní zku‰enost, která nedovolí ãlovûku, aby bez hlub‰ího
pochopení odsoudil druhého ãlovûka. Komu bylo hodnû odpu‰tûno, mÛÏe sám mnoho odpustit.

– V ãem je JeÏí‰ovo jednání paradoxní? 
Neodpovídá úsudku pfiítomn˘ch lidí. BûÏná lidská úvaha je, Ïe komu bylo hodnû odpu‰tûno, má
projevovat velkou vdûãnost. Îena, která je lidmi oznaãována za hfií‰nici, je JeÏí‰em ospravedlnûna. Farizeus
·imon, kter˘ je lidmi povaÏován za spravedlivého, je JeÏí‰em pokárán.

Práci s biblick˘m textem shrneme: V pfiíbûhu na‰la Ïena, které bylo mnoho odpu‰tûno, nov˘ Ïivotní smûr.
JeÏí‰ nabízí své pfiijetí kaÏdému ãlovûku, protoÏe ví, Ïe vûdomí vlastního provinûní je velká Ïivotní
zku‰enost, která nedovolí ãlovûku, aby bez hlub‰ího pochopení odsoudil druhého ãlovûka. Komu bylo hodnû
odpu‰tûno, dokáÏe sám mnoho odpustit.

JeÏí‰ a hfií‰nice v obrazu
Na pracovním listu je také ãernobíl˘ obraz k biblickému textu. Ve spleti ãar rozeznáváme tfii postavy. Je to
JeÏí‰, hfií‰nice a ·imon. Ptáme se dûtí na jednotlivé postavy:
– Co vidíte v ·imonovû tváfii a co by mohly vyjadfiovat jeho ruce?

V˘raz jeho tváfie vyjadfiuje nadfiazenost, pov˘‰enost. Stojí a je nad Ïenou i nad JeÏí‰em. Jednu ruku má
za zády, prstem druhé ruky ukazuje k zemi. ·imon je pohor‰en˘ nad smûlostí Ïeny a nechápe, Ïe JeÏí‰
dovolí, aby se jej dot˘kala.
Vyzveme dûti, aby podle svého uváÏení vybraly vhodnou barvu a postavu ·imona vybarvily.

– Co vidíte v JeÏí‰ovû tváfii a v jeho postoji?
JeÏí‰ sedí a dívá se na ·imona. JeÏí‰ nechává Ïenu u sebe, rozumí jí, odpou‰tí a dává novou ‰anci. Jednu
ruku nechává blízko Ïenû, druhou zmírÀuje ·imonovo odmítavé gesto a Ïenu pfied ním brání.
Vyzveme dûti, aby podle svého uváÏení vybraly vhodnou barvu a postavu JeÏí‰e vybarvily.

– Co vidíte v postoji Ïeny?
Îena kleãí na zemi. Dot˘ká se JeÏí‰ov˘ch nohou a zdá se, Ïe s obavami vzhlíÏí k ·imonovû ruce. Vsadila
v‰echno na jednu kartu a vstupuje do ·imonova domu mezi lidi, o kter˘ch ví, Ïe jí opovrhují. JeÏí‰ ji chrání
a dává jí zaÏít, Ïe k nûmu patfií.
Vyzveme dûti, aby podle svého uváÏení vybraly vhodnou barvu a postavu Ïeny vybarvily.

Obraz, kter˘ dosud tvofiil jeden celek, se stane zfieteln˘m prostorem setkání tfií rÛzn˘ch lidí – jednoho nahofie,
druhého dole a JeÏí‰e, kter˘ je mezi nimi, sv˘m odpu‰tûním je vede k odpu‰tûní a vná‰í do situace pokoj.

Místo v pfiíbûhu
Pokud máme klidnûj‰í skupinu, mohou se dûti pohodlnû posadit, pfiíp. si lehnout na zem. Vytvofiíme si 
ve své pfiedstavû scénu tohoto pfiíbûhu. Pfiem˘‰lení dûtí doprovodíme napfiíklad slovy:
Pfiedstav si, Ïe vstupuje‰ do místnosti. Je to místnost se stolem, u stolu sedí JeÏí‰, hosté, ·imon sedí vedle
JeÏí‰e, na zemi u JeÏí‰ov˘ch nohou je Ïena. Kdo tû zaujme jako první? Kdo potom? Ke komu pfiistoupí‰?
Ke komu se posadí‰? ZÛstane‰ stát ve dvefiích, v rohu místnosti, u stolu vedle JeÏí‰e, na zemi u Ïeny, nebo
úplnû nûkde jinde? Vyber si své místo.
Dûti pak mohou otevfiít oãi a své místo oznaãit, pfiíp. zdÛvodnit.
Scénu obrazu mÛÏeme vytvofiit na zemi pomocí ‰átkÛ. StÛl znázorníme ‰átkem uprostfied, JeÏí‰e svící, Ïenu
a ·imona dvûma ‰átky. Dûti pak ukazují místa, kde by v pfiíbûhu chtûly b˘t, a kdo chce, mÛÏe zdÛvodnit proã.
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Podobn˘m zpÛsobem si mÛÏeme vybrat místo 
na obraze na pracovním listu a pfiem˘‰let o tom, kde
bychom chtûli stát, kdybychom mohli b˘t svûdky
situace a proã?

5. Závûr

Setkání zakonãíme vhodn˘m shrnutím tématu,
kter˘m jsme se zab˘vali nebo které dûti zaujalo. 

B˘t jako JeÏí‰?
Postavíme se do kruhu. Do stfiedu kruhu poloÏíme
svíci a vyzveme dûti, aby se kaÏdé postavilo tak
daleko od svíce, jak je mu pfiíklad JeÏí‰ova jednání
pfiekraãujícího hranice bliÏ‰í nebo vzdálenûj‰í. 
Cestu, která dûti od svíce dûlí, pak mohou vyskládat napfiíklad z provázkÛ, stuÏek nebo „zlat˘ch“ papírkÛ
tak, aby vznikl obraz hvûzdy se svící uprostfied.
Ujistíme se, Ïe aÈ jsme jakkoli daleko – paradoxnû JeÏí‰ je s kaÏd˘m z nás a pro kaÏdého z nás.

6. Zápis

Nadpis: Odpu‰tûní bez hranic
Z textÛ, se kter˘mi dûti bûhem setkání pracovaly, si mohou opsat vûtu, kterou povaÏují za dÛleÏitou.
K obrázku JeÏí‰e z minulé hodiny si dûti mohou udûlat vykfiiãník, otazník nebo teãku, podle toho, jak cítí,
Ïe je vûta pro nû pravdivá. Otazník mÛÏe mít rÛznou velikost, vykfiiãníkÛ mÛÏe b˘t nûkolik, nûkolik mÛÏe
b˘t i teãek.
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5. Narovnávat, co je pokfiivené

Téma setkání:
Dûti dostanou prostor pro práci s biblick˘m textem, v nûmÏ JeÏí‰ uzdravuje sehnutou Ïenu (L 13,10–17),
mohou se vcítit do situace „ãlovûka, kter˘ se nemÛÏe napfiímit“ a pfiem˘‰let o rozdílu mezi Ïivotem vnitfinû
pokfiiveného a vnitfinû rovného ãlovûka. Identifikací s hlavní postavou pfiíbûhu otevíráme cestu k sebereflexi
a tvofiíme základ k vût‰í citlivosti sebev˘chovy svûdomí – k uvûdomûní si, Ïe kaÏd˘ jsme v nûãem pokfiiven˘
a potfiebujeme narovnat nebo máme v nûãem zúÏen˘ pohled a touÏíme vidût zpfiíma. Dûti pak mohou ocenit
uji‰tûní o JeÏí‰ovû nesmírné schopnosti odpou‰tût a o tom, Ïe podobnû jako v pfiíbûhu JeÏí‰ „narovnává, co
je pokfiivené“ pfieje i nám, abychom byli vnitfinû rovní a vidûli Ïivot v celé jeho perspektivû. Vytváfiíme tak
dal‰í prostor pro otevfiení tématu svátosti smífiení s dÛvûrou, Ïe JeÏí‰e mÛÏeme kdykoli prosit o napfiímení.

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata:
âlovûk a spoleãnost: v˘chova k obãanství – stereotypy v posuzování druh˘ch; OSV – anal˘zy vlastních i cizích
postojÛ a hodnot a jejich projevÛ v chování lidí.

Cíle setkání:
Dûti mají znát biblick˘ pfiíbûh L 13,10–17, alespoÀ v náznaku zakusit, jak má JeÏí‰ moc v Ïivotû ãlovûka narovnávat,
co je pokfiivené, a projevit smysl pro rozdíl mezi Ïivotem vnitfinû pokfiiveného a vnitfinû rovného ãlovûka.
Dûti mají umût pfiíbûh aktualizovat, poloÏit si otázku: „Jak je to se mnou?“ a získávat dÛvûru v to, Ïe JeÏí‰
nám pfieje, abychom byli vnitfinû rovní.

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní aktivity

✼ Víc, neÏ si umíme pfiedstavit

Cíl: Dûti si mají zopakovat informace o JeÏí‰ovû jednání s dÛrazem na jeho schopnost odpou‰tût a uvûdomit si jejich
nepochopitelnou míru.
PomÛcky: se‰ity, tabule, pfiíp. arch papíru a fixy, svíce a drobné pfiírodniny

Poãáteãní písmena napoví
Vyzveme dûti, aby napsaly do se‰itÛ text tak, Ïe 
do sloupce napí‰í jméno a k jednotliv˘m písmenÛm
doplní slova, která jim pfiipadají vhodná. Do sloupcÛ
pak mohou psát svá jména – kaÏd˘ své nebo nûkoho
jiného ze skupiny. Jako poslední si do sloupce
napí‰eme jméno JEÎÍ· a dûti k jednotliv˘m
písmenÛm doplÀují vhodná slova podle toho, co uÏ
o nûm vûdí. Pak ãteme písmeno po písmenu a dûti
porovnávají své návrhy. Pokud dûti pouÏily zvlá‰tní
nebo zajímavá slova, mohou svou volbu zdÛvodnit.
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BáseÀ z jedenácti slov
Vyzveme dûti, aby napsaly do se‰itÛ báseÀ tak, Ïe v prvním fiádku bude jedno slovo, ve druhém dvû slova,
ve tfietím tfii slova, ve ãtvrtém ãtyfii slova a v pátém fiádku bude jedno slovo. Celkem tedy k zachování „tvaru
básnû“ pouÏijí jedenáct slov. První slovo budou mít v‰ichni stejné. MÛÏe to b˘t nejprve jméno nûkoho ze
skupiny a jako poslední si napí‰eme jméno JEÎÍ·.

V˘roba svíce
Hofiící svíce je znamením Kristovy pfiítomnosti. Nabídneme dûtem drobné pfiírodniny: mu‰le, kamínky rÛzn˘ch
barev a tvarÛ. Ozdobíme jimi jednu vût‰í bílou svíci tak, Ïe pfiedmûty krátce nahfiejeme nad plamenem jiné
svíce a do vosku bílé svíce je zamáãkneme. KaÏd˘ si vybere jeden pfiedmût, pak si svíci podáváme po kruhu
a zdobíme ji. Vznikne svíce skupiny, kterou mÛÏeme zapalovat pfii spoleãné modlitbû.

JeÏí‰ je víc, neÏ…
Doprostfied tabule nebo na arch papíru napí‰eme
jméno JEÎÍ·, pfiíp. poloÏíme jeho obraz. Dûti kolem
nûj zapisují v rÛzné vzdálenosti postavy lidí, které
znají z biblick˘ch textÛ a které potfiebovaly pomoc,
útûchu, dobré slovo, radu, napfi. ochrnut˘, slep˘,
hluchonûm˘, Ïena, která mu um˘vala nohy apod.
Pfiem˘‰líme o tom, co tito lidé potfiebovali, po ãem
touÏili, co jim chybûlo a co nenacházeli u druh˘ch lidí,
napfi. uzdravení, dobré slovo, odpu‰tûní, apod. Slova
zapisujeme jako paprsky smûfiující od stfiedu ven.
V‰imneme si, Ïe lidé u JeÏí‰e na‰li to, co nenacházeli
v takové mífie nikde jinde a ke slovu JEÎÍ· uprostfied
dopí‰eme slova JE VÍC, NEÎ…
Na jednotliv˘ch typech postav si uvûdomíme, v jaké
situaci, pfiíp. s jak˘mi slovy a s jak˘m postojem se
setkali s JeÏí‰em, napfi. pfiinesli ho pfiátelé, pfii‰la
s pláãem, s prosbou, pfii‰el otevfien˘, pln˘ dÛvûry
apod. Slova zapisujeme jako paprsky smûfiující od pojmenování jednotliv˘ch postav ke stfiedu. V‰imneme
si, Ïe v‰ichni tito lidé pfii‰li za JeÏí‰em ze své vÛle, a kdyÏ se jejich oãekávání naplnilo, touÏili jej doprovázet,
následovat ho jako svÛj vzor a b˘t mu nablízku. JeÏí‰ v jejich Ïivotû „zasvítil jako hvûzda“, která není
nedostiÏn˘m cílem, ale která jim svítí, aby je provázela a ukazovala jim smûr.

Po kruhu si podáváme svíci, pfiíp. jeden po druhém podle charakteru pfiedchozí ãinnosti doplÀuje vûtu: 
„Na JeÏí‰ovû jednání se mi líbí, Ïe… (nikoho neodsuzoval, nenechával se prosit, dokázal to, co druzí ne, nic
mû nenapadá apod.).
„JeÏí‰i, dûkujeme, Ïe ses stal ãlovûkem. Amen.“

2. Vlastní téma

✼ Byla úplnû sehnutá a nemohla se vÛbec napfiímit 

Cíl: Dûti se mají seznámit s biblick˘m textem, vÏít se do situace shrbené Ïeny a usly‰et, Ïe JeÏí‰ má moc narovnávat, co
je pokfiivené.
PomÛcky: se‰ity, pracovní listy s biblick˘m textem a obrazem
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Na vlastní oãi
Upozorníme dûti, Ïe se zamûfiíme pouze na jednu biblickou událost pojednávající o tom, jak se s JeÏí‰em
setkala jedna Ïena. Pokud jsme v úvodu hodiny vytváfieli plakát na téma „JeÏí‰ je víc, neÏ...“, mÛÏeme mezi
jména lidí, ktefií potfiebovali pomoc, napsat také „Ïena, která byla uÏ osmnáct let úplnû sehnutá“.

Rozdáme dûtem pracovní listy s textem a zadáme jim úkol, aby následující událost pfieãetly a pracovaly s ní
podle jedné z tûchto moÏností. Dûti mohou jako „novináfii“:
– Vytvofiit reportáÏ z místa události.
– Vymyslet titulek na první stranu novin.
– Udûlat fiktivní interview se svûdky události, s protivníky i se sympatizujícími.
– Udûlat fiktivní interview se Ïenou, která se právû narovnala.

JeÏí‰ v sobotu uãil v jedné synagóze. A hle, byla tam Ïena, která mûla ducha nemoci osmnáct let; byla sehnutá a vÛbec
se nemohla napfiímit. KdyÏ ji JeÏí‰ uvidûl, zavolal ji a fiekl: „Îeno, jsi zpro‰tûna své nemoci“ a vloÏil na ni ruce. Ona
se ihned narovnala a oslavovala Boha. Av‰ak pfiedstaven˘ synagógy, rozhnûván, Ïe JeÏí‰ uzdravuje v sobotu, fiíkal
zástupu: „Je ‰est dní, v nichÏ se má pracovat; v nich tedy pfiicházejte a buìte uzdravováni, a ne v den sobotní.“ 
Na to mu Pán fiekl: „Pokrytci! Neodvazuje kaÏd˘ z vás v sobotu svého vola nebo osla od Ïlabu a nevede ho napájet?
Tato v‰ak, dcera Abrahamova, kterou spoutal Satan, hle, na osmnáct let, nemûla b˘t rozvázána z toho pouta v den
sobotní?“ A kdyÏ to fiíkal, stydûli se v‰ichni jeho protivníci, ale cel˘ zástup se radoval nad v‰emi tûmi slavn˘mi ãiny,
které se od nûho dály.

L 13,10–17

Pomalu pfieãteme text a pak je‰tû uspofiádáme rychlou „tiskovou konferenci“, ve které se nás dûti mohou
zeptat na podrobnosti, které jim chybí nebo které je zajímají. Na otázky, na které neumíme dát jednoznaãnou
odpovûì, odpovíme, Ïe nevíme, nebo se domníváme, Ïe to tak asi pravdûpodobnû mohlo b˘t. Necháme dûti
samostatnû tvofiit a nûkolik prací si pfieãteme.

Na vlastní kÛÏi
Pokud nám to prostor dovolí, mÛÏeme si pfiíbûh uzdravení shrbené Ïeny zdramatizovat. Rozdûlíme dûti 
do dvou skupin. Jedna skupina se podobnû jako Ïena v pfiíbûhu sehne a bude v‰e dûlat v sehnutí. Druhá
skupina zÛstane vzpfiímená. Dûti pak mohou chodit po místnosti, mluvit spolu, dûlat cokoli, co chtûjí. 
Po dvou minutách se dûti vymûní. 

Dûti dostanou moÏnost uvûdomit si nev˘hody shrbeného postoje, napfi. omezenost pohledu, nemoÏnost se
pohodlnû posadit, bolesti v zádech, nepfiíjemné postavení vzhledem ke zdrav˘m lidem, a v˘hody vzpfiímeného
postoje, napfi. moÏnost h˘bat hlavou, vidût nahoru a kolem sebe, otoãit se, bezbolestnost apod.

Upozorníme dûti, aby si pfiedstavily, Ïe Ïena byla v takové situaci cel˘ch osmnáct let a vybídneme je
k rozhovoru na téma: Co jsme proÏívali jako „vzpfiímení“ lidé a co jsme proÏívali jako „sehnutí“ lidé? Co
nám nejvíce vadilo jako sehnut˘m a co jako vzpfiímen˘m? Jak jsme se cítili vÛãi ostatním? Co jsme vidûli
a co jsme nevidûli? Co nás nejvíce pfiekvapilo v okamÏiku, kdy jsme se narovnali?

Deník 
Dûti mohou do se‰itu napsat deník uzdravené a popsat v nûm to, co proÏívaly pfied chvílí: 
– Jak se asi Ïena cítila jako shrbená? Co si asi nejspí‰ mohla pfiát? Jak se cítila, kdyÏ se napfiímila?
– Co mohla asi vyslovit, kdyÏ se poprvé narovnala a uvidûla JeÏí‰ovu tváfi?
– Chlapci mohou napsat deník manÏela uzdravené Ïeny pfied a po jejím uzdravení.
– Dûti si mohou vymyslet její fiktivní Ïivotopis.

Pokraãování pfiíbûhu
Vybídneme dûti, aÈ si pfiedstaví, Ïe JeÏí‰ na stejném místû zÛstal a po tfiech dnech potkal stejnou Ïenu, kterou
uzdravil, jak jde zase sehnutá k zemi. Co mu mohla odpovûdût, kdyÏ se jí zeptal, zda je to ona, koho 
pfied ãasem uzdravil?

Napfi. „Ano, jsem zdravá, ale uÏ jsem zvyklá tak chodit.“ „Ano, ale vzpomínám na staré ãasy!“ „Ano, ale
mÛj muÏ, pfiátelé a lidé, co mû znají, jsou zvyklí, Ïe tak chodím.“ „Ano, ale zase jsem onemocnûla. Chtûla
bych znovu uzdravit.“

Dûti mohou své odpovûdi zapisovat do pracovního listu. Pokud si nebudou vûdût rady, nabídneme jim tyto
moÏnosti, aby si mohly jednu z nich vybrat, pfiíp. je doplnit.
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Práce s obrazem
Prohlédneme si obraz dfievofiezby Sigmundy May „Uzdravení shrbené Ïeny“ a pracujeme s ním následujícím
zpÛsobem:
– Pozorujeme jednotlivé postavy a pfiem˘‰líme, co vyjadfiují jejich tváfie a gesta. KdyÏ si dûti nebudou vûdût

rady, mohou se podobn˘m zpÛsobem postavit a popsat, jak si pfiipadají. Pfiem˘‰líme o tom, co by mohlo
znamenat JeÏí‰ovo gesto zkfiíÏen˘ch rukou, napfi. Je to gesto smífiení. JeÏí‰ stojí mezi dvûma protichÛdn˘mi
stranami a jeho ruce se stávají jejich „prodlouÏenou rukou“ vztahující se k usmífiení.

– Na obrázku je tfiináct postav. Dûti mohou vytvofiit tfiináctiãlennou skupinu a ostatní z nich mohou podle
obrazu vytvofiit „Ïivé souso‰í“ – postavit je a jejich ruce a postoje upravit podobnû jako postavy na obraze.
Pokud je dûtí ménû, omezíme poãet „svûdkÛ události“ a „sochafi“ bude jen jeden. Dûti se mohou stfiídat
v roli „sochafie“ i v rolích jednotliv˘ch postav. V˘tvor pak mÛÏeme vyfotografovat. Následuje rozhovor
o tom, v jaké roli se kdo cítil, pfiíp. co jej napadalo nebo ãeho si v‰imnul.

âinnosti vedou dûti k zapamatování dûje, zvou je k tomu, aby vstoupily do pfiíbûhu a hloubûji pochopily
situaci ãlovûka, kter˘ je sehnut˘ k zemi.

JeÏí‰ osvobozoval lidi od bídy, hfiíchu nebo nemocí, pfiijímal ty, které druzí odvrhli, a osvobozoval je, aby
mohli b˘t zase zcela sami sebou. Sv˘m Ïivotem a sv˘mi skutky ukazoval, jak vypadá BoÏí království. 

✼ B˘t vnitfinû pokfiiven˘ a vnitfinû vzpfiímen˘ 

Cíl: Dûti se mají zamyslet samy nad sebou a nad tím, jakou konkrétní podobu mÛÏe mít v Ïivotû ãlovûka to, Ïe jej nûco
táhne k zemi a Ïe jej nûco napfiimuje.
PomÛcky: pracovní listy s biblick˘m textem, pracovní listy s obrazem

Co mû oh˘bá?
Nemoc sehnuté Ïeny nemusí b˘t jen onemocnûním. Odkazuje na v‰echno, co ãlovûka oh˘bá a co jej tlaãí
k zemi. Z tohoto úhlu pohledu patfiíme do role sehnutého ãlovûka v‰ichni bez rozdílu. 

Obrázek poloÏíme na arch papíru nebo pfiipevníme na tabuli tak, aby kolem nûj dûti mohly zapisovat odpovûì
na otázku: „Co mÛÏe ãlovûka tíÏit, oh˘bat nebo tlaãit k zemi?“ Obecné odpovûdi jsou napfi. nemoci, bída,
samota, strach, nadávky druh˘ch, komplexy, pfiírodní katastrofy apod. Tent˘Ï úkol pak dûti zpracují také
individuálnû do se‰itÛ. Na jednu stránku si nalepí pfiedem nakopírovan˘ obrázek shrbeného ãlovûka
z pracovního listu a kolem nûj vpisují do obrazu odpovûì na otázku: „Co mû oh˘bá? Co mû tlaãí k zemi?“
Kdo chce, mÛÏe svou práci pfieãíst ostatním.

Co mû napfiimuje?
Podobn˘m zpÛsobem mohou dûti pfiem˘‰let o tom, co lidi napfiimuje. Na arch papíru nebo na tabuli mohou
zapisovat odpovûì na otázku: „Co mÛÏe ãlovûka napfiimovat a narovnávat?“ Obecné odpovûdi jsou napfi.
kdyÏ je zdrav˘, má práci, má peníze, nikdo na nûho nekfiiãí, nûkdo ho povzbudí apod. Tent˘Ï úkol pak dûti
zpracují také individuálnû do se‰itÛ, kde k obrázku shrbené Ïeny vpisují svou odpovûì na otázku: „Co mû
narovnává?“ Napfi. kdyÏ odpadne hodina, kdyÏ mû uãitelka nevyvolá, kdyÏ mû nûkdo pochválí apod. Kdo
chce, mÛÏe svou práci pfieãíst ostatním.

Zvedni hlavu a…
Podobn˘m zpÛsobem mohu dûti kolem obrázku shrbené Ïeny psát dokonãení vûty, která je jejich povzbuzením
k narovnání se: „Zvedni hlavu a… (nadechni se, uvidí‰ hvûzdy, uvidí‰ víc svûtla, uvidí‰, Ïe nic není ztraceno
apod.)“
Pak se mohou zamyslet samy nad sebou a pfiem˘‰let, jak vypadá jejich chvíle, kdy „potfiebují zvednout hlavu“.

Aktivity smûfiují k uji‰tûní, Ïe do role shrbeného ãlovûka patfií kaÏd˘ z nás, protoÏe je mnoho vûcí, které nás
oh˘bají a tlaãí k zemi. Jako kfiesÈané v‰ak mÛÏeme Ïít s vírou, Ïe JeÏí‰ nás chce osvobodit od strachu, samoty,
komplexÛ, provinûní a narovnat nás, abychom se mohli stát sami sebou. B˘t vzpfiímen˘ znamená mít
dÛstojnost.

✼ KdyÏ se touÏím napfiímit 

Cíl: Dûti se mají zamyslet nad tím, kde hledat pomoc, kdyÏ je nûco tíÏí a potfiebují zvednout hlavu.
PomÛcky: pracovní listy
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PomÛÏe mi blízk˘ ãlovûk
Rozdáme dûtem pracovní listy a pomocí otázek, které na nich jsou, pfiem˘‰líme o tom, jaké konkrétní jednání
smûfiuje k „napfiimování“ vztahÛ mezi lidmi. Dûti doplÀují, jak˘mi konkrétními slovy nebo jak˘m jednáním
mÛÏe ãlovûka ãlovûk narovnat nebo táhnout k zemi.

Jak˘mi slovy mÛÏe ãlovûk ãlovûka uzdravit? Napfi. „Nejsi sám.“ 
Jak˘mi slovy mu mÛÏe ublíÏit? Napfi. „Jsi blbá!“
Jak˘mi slovy ho mÛÏe oÏivit? Napfi. „Neboj se!“
Jak˘mi slovy jej mÛÏe zabít? Napfi. „Sem nepatfií‰!“
Jak˘mi slovy mu mÛÏe pfiinést pokoj? Napfi. „PromiÀ.“
Jak˘mi slovy mu mÛÏe pfiinést chaos? Napfi. „To nezvládne‰. Ani to nezkou‰ej.“

Klubko slov v dolní ãásti pracovního listu mohou dûti roztfiídit na slova, která „narovnávají“, a na slova, která
„táhnou k zemi“. Jsou tam vûty: 

„Neboj se!“ „Tû‰ím se na tebe!“ „Nejsi sám.“ „PromiÀ.“ „Dûkuji.“ „Slu‰í ti to.“ „Smrdí‰.“ „MÛÏu ti pomoct?“ „Zmiz!“
„Super!“ „Jsi blbá!“ „Neotravuj!“ „Vûfiím ti!“ „No, to jsi cel˘ ty!“ „Ani to nezkou‰ej.“ „To nezvládne‰.“ „Nezaclánûj!“
„âau, tlusÈochu!“
Tím v‰ím mÛÏe ãlovûk ãlovûka narovnat. Tím v‰ím mÛÏe ãlovûk ãlovûka táhnout k zemi.

Dnes není JeÏí‰ mezi lidmi jako jeden z nás, ale je mezi námi pfiítomen ve v‰ech slovech a jednání, které je
dobré. Máme velkou moc. MÛÏeme jeden druhého srazit k zemi, ale mÛÏeme se navzájem podpírat a narovnávat
a nadûjí, Ïe JeÏí‰ nás skrze kfiíÏ – svou smrtí a vzkfií‰ením – osvobozuje od v‰eho, co nás tlaãí k zemi a má podobu
na‰ich vin, chyb, zranûní, komplexÛ, strachu. Pfieje nám, abychom Ïili Ïivot, ve kterém mÛÏeme b˘t sami sebou.
JeÏí‰ ukazuje jako vzor lidem cestu do BoÏího království a vybízí je k následování, protoÏe BoÏí království
zaãíná v‰ude tam, kde lidé mohou Ïít svobodnû a mohou si navzájem dÛvûfiovat.

PomÛÏe mi BÛh
KdyÏ se ocitneme v situaci, kdy podobnû jako lidé v biblick˘ch pfiíbûzích nenajdeme pomoc ani v dobr˘ch
slovech, radách a uji‰tûních blízk˘ch lidí, mÛÏeme mít nadûji, Ïe BÛh nás neopou‰tí, nezapomíná na nás,
narovnává nás a odpou‰tí nám, kdyÏ k nûmu pfiicházíme. MÛÏeme s ním o své tíÏivé situaci s dÛvûrou mluvit
a prosit jej o pomoc. Dûlaly to tak mnohé generace lidí pfied námi a nûkterá jejich slova se nám zachovala
v textech ÏalmÛ.
Rozdáme dûtem pracovní listy, kde jsou v˘povûdi lidí, které jejich starosti, souÏení, strach, provinûní tíÏily
k zemi a ktefií s dÛvûrou volali k Bohu:

KdyÏ volám, odpovûz mi, BoÏe mé spravedlnosti! Î 4,2
Pro své jméno, Hospodine, odpusÈ mi mou nepravost, je velká. Î 25,11
Stále upírám své oãi k Hospodinu, on vyprostí ze sítû mé nohy. Î 25,15
Stvofi mi, BoÏe, ãisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Î 51,12
Pohleì na mé pokofiení, na moje trápení, sejmi ze mne v‰echny hfiíchy. Î 25,18
ObraÈ ke mnû svou tváfi, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak poníÏen˘. Î 25,16
V souÏení mi zjedná‰ volnost. Smiluj se nade mnou, vysly‰ mou modlitbu! Î 4,2

KdyÏ k tobû, Hospodine, pozvedám svou du‰i… Î 4,2

Dûti mohou pfiem˘‰let:
– Co asi mohlo tíÏit ãlovûka, kter˘ fiekl tato slova? V jaké byl situaci? Co se mu asi mohlo stát?
– Doplníme, jak˘mi slovy mohla oslovit Boha sehnutá Ïena ve chvílích své nemoci.
– Co mají v‰echny vûty spoleãného? ¤íkají je lidé ve chvílích, kdy se potfiebují narovnat, kdy potfiebují

zvednout hlavu.
– Dûti si mohou oznaãit vûtu, která je jim blízká a které rozumûjí.
– Nûkteré dûti moÏná zvládnou zformulovat vlastní vûtu, kterou by se obrátily k Bohu s prosbou

o „pozvednutí“, napfi. „Pozvedni mû, BoÏe, z…“

UÏ jen tím, Ïe lidé ve svém trápení, strachu nebo ve své vinû nezÛstávají sami a dokáÏou se pozvednout k Bohu,
mohou se vnitfinû napfiímit.

Dûti mohou do pracovních listÛ dokonãit vûtu: KdyÏ k tobû, Hospodine, pozvedám svou du‰i… (mohu se
narovnat).

metodika8_blok_1  7.10.2009 17:24  Stránka 41



V zrcadle  /  Pohledy vzhÛru  /  Nov˘ pohled

– 42 –

3. Závûr

V závûreãné modlitbû pouÏijeme nûkteré v˘povûdi dûtí z pfiedchozích ãinností. Dûti mohou:
– Zopakovat odpovûdi na otázku, co dnes mÛÏe ãlovûka tíÏit a „tlaãit k zemi“.

„Pane JeÏí‰i, buì s námi, kdyÏ nás tíÏí… strach, nespravedlnost apod.“
– Zopakovat slova, která „napfiimují“.

„Pane JeÏí‰i, dûkujeme ti, Ïe nám fiíká‰… Nejsi sám. Neboj se. Vûfi si. Apod.“ 
– Zopakovat slova Ïalmu, která jsou jim blízká.

4. Zápis

Nadpis: Narovnávat, co je pokfiivené
Zápis: MÛj balvan tûÏkostí. Dûti do nûj pí‰í, co je tíÏí a tlaãí k zemi a co v tu chvíli potfiebují.
Pak si pod nûj mohou opsat biblick˘ text, kter˘ je oslovil.
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6. Uãíme se jednat jako JeÏí‰

Téma setkání:
Na téma o JeÏí‰ovû uzdravujícím a odpou‰tûjícím jednání, které pfiesahuje lidské chápání, navazuje setkání,
ve kterém se dûti uãí chápat, Ïe v JeÏí‰ovû jednání a uãení je ukryta v˘zva k následování. Dûti usly‰í podobnû
jako ve ãtvrtém a v ‰estém roãníku slova evangelijních rad a blahoslavenství a seznámí se s osudy konkrétních
lidí, ktefií pfiekroãili sv˘m jednáním hranice sebe sama. Dostanou tak moÏnost poctivû si odpovûdût na otázku,
zda má kfiesÈanské jednání u nich i v souãasném svûtû ‰anci. 

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata:
âlovûk a spoleãnost: dûjepis – holocaust, komunismus a totalitní systémy; ãlovûk a spoleãnost: v˘chova
k obãanství – stereotypy v posuzování druh˘ch; OSV – hodnoty, postoje, praktická etika.

Cíle setkání:
Dûti mají interpretovat JeÏí‰ovo jednání a uãení jako v˘znamné pro ãlovûka k tomu, aby pfiekroãil hranice
sebe sama a vy‰el za ideálem BoÏího království. 
Dûti mají projevovat otevfienost vÛãi otázce, zda je v souãasném svûtû moÏné následovat JeÏí‰e jako
svÛj vzor, a mají oceÀovat osudy konkrétních lidí, ktefií sv˘m jednáním vnesli BoÏí království do svûta
uÏ dnes.

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní ãinnosti

✼ Co je pro mû to hlavní 

Cíl: Dûti si mají uvûdomit, jak se postoje ãlovûka odráÏejí v jeho jednání a jaké postoje jsou jemu osobnû vlastní a jaké
cizí.
PomÛcky: pracovní listy

KaÏd˘ sv˘m jednáním ukazuje smûr
Diskutujeme s dûtmi, jaké jednání se jich dnes nebo v posledních dnech pfiíjemnû nebo i nepfiíjemnû dotklo.
Kdo jim nûco fiekl, nûco zhodnotil, zakázal, usmûrnil je, poradil nebo se nûjak vÛãi nim zachoval. Jako motivaci
pouÏijeme obrázek z pracovního listu, kde je zfietelné, jak kaÏd˘ rÛzn˘m zpÛsobem odráÏí svÛj postoj, tedy
to, co je pro nûj „to hlavní“ v jeho jednání. Nûktefií lidé fiíkají sv˘m postojem napfi. Hlavní je vyhrát! Hlavní
je b˘t krásná! Hlavní je zdraví! Hlavní je mít peníze! Hlavní je mít pfiátele! Hlavní je chránit pfiírodu! Hlavní
je dûlat v‰echno spoleãnû! Hlavní je mít v‰echno bez chyb! Hlavní je b˘t ti‰e a nikoho neobtûÏovat! Podle
toho „hlavního“, se pak fiídí jejich jednání.
– Diskutujeme s dûtmi o tom, co je hlavní pro jednotlivé postavy v obrázku a co je pro nû to „hlavní“. Dûti

si svou odpovûì mohou zapsat do ‰ipky, která smûfiuje nim.
– Dûti si mohou stanovit pofiadí v˘povûdí lidí na obrázku podle toho, co je pro nû také „to hlavní“ a co

vÛbec ne.
– Vyzveme dûti, aby poradily, co by podle jejich názoru mûlo b˘t „hlavní“ pro jejich kamarády, sourozence,

rodiãe, uãitele, pro fieditele ‰koly, pro knûze jejich
farnosti, pro politiky, prezidenta apod. Podle poãtu
dûtí a ãasu mÛÏeme pracovat ve dvojicích nebo
zvolit jen jednoho adresáta pro v‰echny. 

– Hodnoty, o kter˘ch se nejvíce mluvilo, mÛÏeme
zapisovat na kartiãky a vytvofiit z nich pak
pyramidu hodnot.

K zápisu mohou dûti vyuÏít tabulku pod obrázkem.
âinnost smûfiuje k otázce, co je to hlavní pro JeÏí‰e,
jak˘ smûr ukazuje JeÏí‰ovo jednání. 
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2. Vlastní téma

✼ Co je pro JeÏí‰e „to hlavní“

Cíl: Dûti se mají seznámit se znûním nûkter˘ch evangelijních rad (L 6,27–36) a s textem blahoslavenství (Mt 5,3–10) pfiíp.
si texty zopakovat a zamyslet nad tím, jaké postoje povaÏuje JeÏí‰ za nejdÛleÏitûj‰í.
PomÛcky: uãebnice, pracovní listy, Bible

Evangelijní rady – jednání, které se vyplatí? 
V˘zvy k jednání, nad kter˘mi se dûti zam˘‰lely nebo je samy tvofiily v pfiedchozí aktivitû, teì usly‰í pfiímo
v JeÏí‰ovû uãení. Rozdáme dûtem pracovní listy a pfieãteme si je v originálním znûní. Jedná se o vûty vybrané
z textu L 6,27–36, které nabádají k radikální lásce k nepfiátelÛm:

(1)Milujte své nepfiátele. Dobfie ãiÀte tûm, ktefií vás nenávidí.

(2)Buìte milosrdní, jako je milosrdn˘ vá‰ Otec.

(3)Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.

(4)Modlete se za ty, ktefií vám ubliÏují.

(5)Tomu, kdo tû udefií do tváfie, nastav i druhou, a bude-li ti brát plá‰È, nech mu i ko‰ili!

(6)âiníte-li dobfie tûm, ktefií dobfie ãiní vám, mÛÏete za to oãekávat BoÏí uznání? VÏdyÈ totéÏ ãiní i hfií‰níci.

(7)PÛjãujete-li tûm, u nichÏ je nadûje, Ïe vám to vrátí, mÛÏete za to oãekávat BoÏí uznání? VÏdyÈ i hfií‰níci pÛjãují hfií‰níkÛm,
aby to zase dostali nazpátek.

Vûtu vybízející k následování dûti mohou vyhledat a doplnit pfiímo podle biblického textu J 13,15: „Dal jsem
vám pfiíklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.“
Dûti mohou doplnit podle originálního textu také dal‰í vûty, napfi.:
Modlete se za ty, ktefií vám ubliÏují.
KaÏdému, kdo tû prosí, dávej, a co ti nûkdo vezme, nepoÏaduj zpût.
JestliÏe milujete jen, ty, kdo vás milují, mÛÏete za to oãekávat BoÏí uznání? VÏdyÈ i hfií‰níci milují ty, kdo je milují.

Cílem komiksu, kter˘ je v dolní ãásti pracovního listu, není relativizovat JeÏí‰ovy poÏadavky, ale vyprovokovat
dûti k pfiem˘‰lení a k zaujetí vlastního stanoviska. Dûti se mohou rozdûlit do dvojic a diskutovat o tûchto
otázkách:
– Jak na vás tyto vûty pÛsobí? Jak˘ je vá‰ první dojem? Jsou nesplnitelné? Naivní? OdváÏné?
– Ve kter˘ch situacích tak JeÏí‰ jednal?
– Kter˘ z tûchto poÏadavkÛ vám pfiipadá snadno uskuteãniteln˘? Kter˘ vás nejvíce provokuje? 

Od jednotliv˘ch vût k teplomûru uprostfied mohou dûti vést ‰ipky k tomu bodu, kter˘ jim pfiipadá vhodn˘
– nula je neutralita, nahofie je pln˘ souhlas s tím, Ïe poÏadavek je reáln˘ a snadno uskuteãniteln˘, a dole
je pln˘ nesouhlas. Vûtu ãteme jednu po druhé a pfiifiazujeme k ní ãísla z teplomûru, pfiíp. jmenujeme ãísla
z „teplomûru“ a dûti k nim doplÀují vybrané vûty. MoÏná se shodnou na jedné vûtû, kterou v‰ichni povaÏují
za nejsnáze uskuteãnitelnou, pfiíp. za nejvíce provokující.

Blahoslavenství – jednání, které se vyplatí?
Pfieãteme si nebo pfievyprávíme text z uãebnice s. 22. JeÏí‰ovo jednání nekonãí uzdravováním nemocn˘ch
a odpou‰tûním hfiíchÛ. Jde mnohem dál a ukazuje cesty, jak lidé mohou uskuteãnit zdánlivû nemoÏné, jak
mohou pfiekraãovat hranice, a tak spoluvytváfiet svût, ve kterém nejsou lidé Ïijící vedle sebe a na úkor sebe,
ale lidé Ïijící spolu.
Pfieãteme si text blahoslavenství podle Mt 5,3–10 vãetnû uvedení do souvislostí. JeÏí‰ chodil se sv˘mi uãedníky
po celé Galileji. Procházel mûsty a vesnicemi, uãil v synagogách a kamkoli pfii‰el, pfiiná‰eli k nûmu lidé v‰echny
nemocné, postiÏené rozliãn˘mi neduhy a trápeními, posedlé, ochrnulé a on uzdravoval kaÏdou nemoc a kaÏdou
chorobu. Mluvil se zdrav˘mi i nemocn˘mi, s místními i cizinci, s lidmi z vesnic i z velk˘ch mûst, s lidmi, ktefií
doufali, Ïe se jim povede lépe, i s tûmi, ktefií uÏ úplnû ztratili nadûji. V‰em vyprávûl o BoÏím království a fiíkal
jim: „BÛh je s vámi.“

Po pfieãtení blahoslavenství poloÏíme dûtem nûkterou z následujících otázek:
– Pfiedstavte si, Ïe jste se ocitli v dobû, kdy byl JeÏí‰ v Galileji a právû jste pfiímo od nûj sly‰eli tato slova.

Co byste si asi pomysleli? Co byste si mezi sebou fiekli? Napfi. „Já mu vÛbec nerozumím.“ „To zní zajímavû.“
„Je to blázen.“ „Kdo je to?“ Apod.
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– Na pracovním listu je obrázek dûtí diskutujících o textu blahoslavenství umístûném na nástûnce 
pfied kostelem. ¤íkají: „Koneãnû se jich nûkdo zastal!“ „No, to je hust˘!“ „Vy nûkoho takového znáte?“
„To je divné. To si vÛbec nedovedu pfiedstavit.“ „Klídek, to se v kostele jen tak fiíká!“ „Teda, ten mûl ale
odvahu!“ „VÏdyÈ je to úplnû ujeté!“ Dûti se mohou k nûkterému z nich pfiidat, pfiíp. si mohou do volného
místa na nástûnku zapsat svÛj názor. 

– Rozdûlíme dûti na osm skupin a kaÏdá skupina si vybere jedno blahoslavenství. V men‰í skupinû mohou
dûti pracovat ve dvojicích a vybrat si dvû nebo tfii blahoslavenství. KaÏdá skupina si „své“ blahoslavenství
znovu pfieãte a vysvûtlí, co blahoslavenství podle nich znamená, k jakému jednání vybízí a o ãem ãlovûka,
kter˘ takto jedná, uji‰Èuje. Co to znamená b˘t chud˘ v duchu, plaãící, tich˘, laãnící a Ïíznící po spravedlnosti,
milosrdn˘, ãistého srdce, tvÛrcem pokoje a b˘t pronásledovan˘m pro spravedlnost? 

– Pro lep‰í srozumitelnost a pro podtrÏení v˘znamu si mÛÏeme pfieãíst v uãebnici na s. 22 také negativní
formulace blahoslavenství. Co to znamená neb˘t chud˘ v duchu, plaãící, tich˘, laãnící a Ïíznící 
po spravedlnosti, milosrdn˘, ãistého srdce, tvÛrcem pokoje a neb˘t pronásledovan˘m pro spravedlnost?
Pfii ãtení se dûti mohou stfiídat, pfiíp. negativní vûty ãte vyuãující.

– Na pracovním listu je také obrázek Ivana Steigera. Dûti mohou pfiem˘‰let, co znamená a jak souvisí
s v˘roky, které jsou kolem nûj, a mohou obrázku vymyslet název.

– Pfiem˘‰líme, kdy takto jednal JeÏí‰. Kdy jednal JeÏí‰ jako chud˘ v duchu? Kdy jednal JeÏí‰ jako plaãící?
Kdy jednal JeÏí‰ jako tich˘? Kdy jednal jako touÏící po spravedlnosti? Kdy projevil své milosrdenství?
Kdy bylo zfietelné, Ïe jednal jako ãlovûk ãistého srdce? Kdy se zachoval jako tvÛrce pokoje? Kdy byl JeÏí‰
pronásledovan˘ pro spravedlnost?

– Které jednání mû pfiitahuje, které bych zvládl(a)? Které jednání bych urãitû nezvládl(a), ke kterému bych
nemûl(a) sílu?

Pro JeÏí‰e je „to hlavní“ ukázat lidem, jak veliká je BoÏí láska k ãlovûku. Chce nám ukázat, Ïe je to láska,
která jde z lásky aÏ na smrt. V˘zva k takovému jednání formulovaná v JeÏí‰ovû uãení a uskuteãnûná v jeho
jednání je pro nás v˘zvou k pfiekroãení vlastních moÏností. 

✼ Co je pro kfiesÈany to hlavní?

Cíl: Dûti mají pfiem˘‰let o tom, jaké konkrétní podoby mÛÏe mít dnes kfiesÈanské jednání, tedy jednání podle JeÏí‰ova
uãení a podle jeho pfiíkladu.
PomÛcky: novinové ãlánky, arch papíru, fixy, pastelky, nÛÏky, lepidlo

B˘t kfiesÈan, b˘t blázen, nebo obojí
Pfiedchozí úvahy o evangelijních radách a blahoslavenství mÛÏeme dále prohloubit. Rozdûlíme se do dvojic,
kaÏdá si vybere jednu vûtu z pfiedchozích pracovních listÛ a ve vzájemném rozhovoru si odpoví na tyto otázky:
– Jak takové jednání vypadá dnes?
– Pokusili jste se nûkdo o nûco podobného, nebo jste nûkdy vidûli nûco podobného? Jakou jste udûlali

zku‰enost? Pozitivní nebo negativní?

Jestli lidé chtûjí Ïít je‰tû zítra, pak…
Pokud se ve skupinû rozvine Ïivá diskuse, mÛÏeme ji dále roz‰ífiit:
– Vyzveme dûti, aby si pfiedstavily, Ïe mohou pronést fieã k celému lidstvu, která by zaãínala slovy: „Jestli

lidé chtûjí Ïít je‰tû zítra, pak…“ a ve které mohou pouÏít nûkteré JeÏí‰ovy vûty. Upozorníme je, Ïe jejich
proslov je urãen˘ lidem rÛzn˘ch ras a národÛ, bohat˘m i chud˘m, ktefií se snaÏí Ïít vedle sebe. Práce dûti
si pfieãteme a diskutujeme o tom, jaké jsou klady a zápory rozhodnutí se pro takové jednání.

Práce s novinov˘mi ãlánky
Poté, co si dûti ujasnily v˘znamy jednotliv˘ch poÏadavkÛ, mohou vyhledávat konkrétní podoby takového
jednání v souãasnosti. Z nabídky novinov˘ch ãlánkÛ kaÏd˘ vybere jeden, kter˘ popisuje, jak lidé jednají podle
JeÏí‰ova uãení, pfiíp. jak lidé jednají v rozporu s ním. âlánek si dûti mohou nalepit do se‰itu a vûtu, ke které
se vztahuje, si k nûmu opsat.
Z novinov˘ch ãlánkÛ popisujících pozitivní i negativní jednání mÛÏeme vyrobit koláÏ nebo plakát. âlánky
skládáme do rÛzn˘ch tvarÛ, napfi. do tvaru zemûkoule, kfiíÏe nebo postavy ãlovûka. Plakát nadepí‰eme: „Já
jsem cesta, pravda a Ïivot.“ (J 14,6) a pozitivní ãlánky spojíme cestou, nebo plakát nadepí‰eme slovy: „Já
jsem svûtlo svûta. Kdo mû následuje, nebude chodit v temnotû, ale bude mít svûtlo Ïivota.“ (J 8,12) a kolem
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pozitivních ãlánkÛ nakreslíme hvûzdy. Dûti se mohou
podepsat k ãlánku zachycujícímu zpÛsob jednání,
kter˘ je jim blízk˘.

Jak jedná „správn˘“ kfiesÈan?
Vyzveme dûti, aby se pokusily rozhodnout pro jeden
zpÛsob jednání podle toho, co vûdí o JeÏí‰ovû uãení
a jednání. Jak by se podle nich zachoval „správn˘“
kfiesÈan?
Je lep‰í… mlãet, nebo mluvit? B˘t zticha, nebo se
zastat? Otevfienû protestovat, nebo se stáhnout
a vyãkávat? Prosadit své, nebo b˘t poslu‰n˘? B˘t sám
sebou, nebo se pfiizpÛsobit? Jít do konfliktu, nebo si
to nechat líbit? Dûlit se, nebo si bránit své? B˘t
aktivní, nebo b˘t pasivní a vést se? Mít vlastní vÛli,
nebo respektovat vÛli jin˘ch? Mít majetek, nebo b˘t
chud˘?

Dûti by mûly zjistit, Ïe na nûkteré moÏnosti nelze dát jednoznaãnou odpovûì. Staãí upfiesnit situaci a obojí
jednání je dobré, napfi. Je lep‰í mlãet, kdyÏ bychom mluvením zpÛsobili zlo. Je lep‰í mluvit, kdyÏ je tfieba 
se nûkoho zastat, upfiesnit dobrou vûc, nûkoho povzbudit, potû‰it, projevit zájem. Je lep‰í prosadit své, kdyÏ
jde o dobrou vûc nebo o dobro ãlovûka. Je lep‰í b˘t poslu‰n˘, kdyÏ by na‰e aktivita dobré vûci nebo ãlovûku
u‰kodila, nebo kdyÏ k nám hovofií ãlovûk s Ïivotní zku‰eností, ke kterému máme dÛvûru. Dûti mohou dojít
k závûru, Ïe o tom, co je lep‰í, rozhoduje dobr˘ úãinek, jako je souhra, dobro, porozumûní, spravedlnost
apod.

KfiesÈanské jednání má rÛzné podoby. To hlavní v‰ak je, Ïe jeho mûfiítkem je láska k bliÏnímu. KfiesÈané jsou
lidé, ktefií jsou odhodláni s nadûjí a vírou v Ïivot a s láskou k Ïivotu, kter˘ v Kristu zvítûzil nad smrtí, vûrnû
stát na stranû toho, kter˘ je Îivot sám, a zpfiítomÀovat tak ve svûtû BoÏí království.

✼ Lidé, ktefií pfiekroãili hranice sebe sama

Cíl: Dûti se mají seznámit s osudy konkrétních lidí, ktefií pfiekroãili své hranice a odpovûdût si na otázku, zda je v souãasném
svûtû pro nû moÏné následovat JeÏí‰e jako svÛj vzor.
PomÛcky: pracovní listy, se‰ity

Jednají podle JeÏí‰ova pfiíkladu jen kfiesÈané?
PoloÏíme dûtem otázku, zda „kfiesÈansky“ jednají jen kfiesÈané. Vyslechneme jejich názory a zdÛvodnûní. 
Dûti by mûly dospût k závûru, Ïe podle JeÏí‰ova uãení, jak je popisují evangelijní rady nebo blahoslavenství,
a podle jeho pfiíkladu jedná kaÏd˘ dobr˘ ãlovûk. KfiesÈané v‰ak jako jediní jednají s nadûjí, Ïe sv˘m jednání
zpfiítomÀují BoÏí království ve svûtû a uÏ tady a teì mohou b˘t jeden druhému „Kristem“.

Stáli na stranû Ïivota
Dûti se rozdûlí na dvû skupiny – chlapce a dûvãata. KaÏdá skupina si vybere Ïivotopis jedné osobnosti,
v samostatné práci si jej pfieãtou a spoleãnû pfiem˘‰lejí:
– âím tento ãlovûk pfiekraãuje hranice sebe sama?
– Kdy jsem já pfiekroãil(a) své hranice. Kdy jsem zvládl(a) to, co jsem si nemyslel(a), Ïe je v m˘ch silách?
– Která vûta z JeÏí‰ova uãení se k jeho jednání nejvíce vztahuje?

Na pracovních listech jsou popsány Ïivotní osudy právniãky a politiãky Milady Horákové, Václava Neuwirtha,
Jana Palacha, Jana Zajíce a Terezy Diepoldové. Zámûrnû jsou zvoleny Ïivotní pfiíbûhy obyãejn˘ch lidí,
u kter˘ch není dÛleÏité, zda se hlásili ke kfiesÈanství nebo nikoli. Je tak i pro dûti zfietelné, Ïe smûfiování k dobru
a k lásce k bliÏnímu jsou obecné charakteristiky mravních ideálÛ, mravního maxima, ke kterému mÛÏe dospût
kaÏd˘ ãlovûk. Pokud je to vhodné, mohou dûti pracovat s jak˘mkoli jin˘m Ïivotním pfiíbûhem, napfi. svûtce,
kter˘ je svázán s Ïivotem farnosti, nebo konkrétním ãlovûkem z farního spoleãenství, kter˘ proÏil 
a bez následkÛ pfieÏil kfiivdu nebo bezpráví, nebo kter˘ dlouhodobû a nezi‰tnû nûco dûlá pro druhého, nebo
se stal muãedníkem napfi. jako obûÈ totalitního reÏimu.
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KaÏd˘, kdo jedná s respektem a s láskou k Ïivotu a k ãlovûku, pfiekraãuje hranice sebe sama a aÈ uÏ o tom
ví, nebo ne, jedná podle JeÏí‰ova pfiíkladu a pomáhá tak zpfiítomÀovat BoÏí království na tomto svûtû.

3. Závûr

Má kfiesÈanské jednání v na‰em svûtû ‰anci?
Na tabuli mÛÏeme napsat otázku: Má kfiesÈanské jednání v na‰em svûtû ‰anci? Odpovûì mohou dûti zpracovat
do se‰itÛ. Nejde o to dojít k jednoznaãnému a shodnému závûru, ale uãit dûti pfiem˘‰let, zformulovat odpovûì
a umût ji zdÛvodnit. Pokud si dûti neví rady, nabídneme jim moÏnosti, napfi. vÛbec nesouhlasím – nesouhlasím
– spí‰e nesouhlasím – nevím – spí‰e souhlasím – souhlasím – zcela souhlasím. Závûry a pfiípadná zdÛvodnûní
si pfieãteme a vyslechneme.

4. Zápis do se‰itu

Nadpis: Jednat jako JeÏí‰…
Nalepen˘ novinov˘ ãlánek s textem pfiíslu‰ného blahoslavenství
Úvaha na téma: Jestli lidé chtûjí Ïít je‰tû zítra, pak…
Zamy‰lení na téma: Má kfiesÈanské jednání v na‰em svûtû ‰anci?
Zápis: To hlavní pro mû je… To hlavní pro kfiesÈany je… 
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7. Nov˘ pohled na svût 

Téma setkání:
Kapitoly 7 a 8 spolu souvisí. Jedna popisuje „nov˘ pohled na svût“ a druhá „nov˘ pohled na ãlovûka“. Obû
setkání teologicky rozpracovávají postoj víry, kter˘ má b˘t odpovûdí ãlovûka na JeÏí‰ovu v˘zvu k následování.
Základ kfiesÈanského pohledu na svût spoãívá ve schopnosti vidût jej z perspektivy ideálu BoÏího království.
Setkání je vûnováno rozvíjení schopnosti dûtí vidût ideály obecnû a také tento ideál jako hodnotu, která není
pouh˘m „naivním“ snûním. Ve druhé ãásti se dûti vûnují tûm podobenstvím o BoÏím království, které v sobû
obsahují „v˘zvu ke hledání“ (Mt 13,24–35; Mt 13,44–48; Mt 18,12–13; Mt 20,1–16; Mt 21,28–31; Mt 25,1–13;
Mk 4,3–8; L 12,16–20; L 14,16–24; L 15,8–9; L 15,11–32; L 18,10–14). Uãivo této kapitoly si mÛÏeme rozdûlit
do více setkání.

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata:
âesk˘ jazyk a literatura: literární v˘chova – literární druhy a Ïánry; umûní a kultura: v˘tvarná v˘chova –
komunikaãní obsah vizuálnû obrazn˘ch vyjádfiení.

Cíle setkání:
Dûti mají interpretovat víru jako schopnost mít ideály a vize a s nimi rozpoznávat v tomto svûtû svût BoÏího
království.
Dûti mají umût zhodnotit víru jako v˘zvu pro chápání sv˘ch konkrétních Ïivotních situací a jako v˘zvu
pro vytváfiení postojÛ smysluplnosti vlastního Ïivota.

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní ãinnosti

✼ Kdo má u‰i k sly‰ení, sly‰ 

Cíl: Dûti se mají pomocí práce s obrazy motivovat k pfiem˘‰lení o ideálu, ke kterému mohou smûfiovat rÛzn˘mi zpÛsoby.
Pfiíklady uskuteãÀování kfiesÈanského ideálu pak nacházejí v jednání, kdy ãlovûk pfiekraãuje své hranice pro druhé,
a v dokonalé podobû v uãení a jednání JeÏí‰e Krista.
PomÛcky: pracovní listy

KdyÏ se k nebi vystupuje a kdyÏ nebe sestupuje
Rozdáme dûtem pracovní listy s obrazy belgického malífie René Magritteho (1898–1967). Na jednom jsou
pootevfiené dvefie (1939), kter˘mi do místnosti vchází kousek nebe, na druhém je holubice (1963), která letí
k nebi a pfies kterou je také nebe vidût.

S obrazy mohou dûti pracovat kaÏdé samo nebo ve dvojicích následujícím zpÛsobem:
– Odpovûdût si na otázku, kter˘ obraz je komu bliÏ‰í a proã. Kterému obrazu by daly dûti pfiednost?
– Vyjmenovat, co mají obrazy spoleãného, napfi. je na nich nebe, mraky, mofie, oba vyjadfiují nûjak˘ vztah

nebe a zemû, jsou podobnû barevné – bílé a svûtle modré
– Vyjmenovat, ãím se oba obrazy od sebe li‰í, napfi. uzavfien˘ prostor, otevfien˘ prostor; místnost a mofie;

dvefie a holubice; nebe je jen „mráãek“, nebe je pln˘ obraz; dvefie pou‰tûjí nebe jenom kousek, holubice
je nebe plná; dvefie jsou vûc, holubice je Ïiv˘ tvor; mrak vrhá stín, holubice ne apod.

– Vymyslet kaÏdému z nich název, napfi. nebe je blízko, nebe je daleko; sestup, v˘stup apod.

V souvislosti s pfiedchozím uãivem o lidech, ktefií pfiekroãili sv˘m jednáním své hranice, si je mÛÏeme
pfiipomenout. Dûti mohou hledat souvislost mezi jejich jednáním a nûkter˘m z obrazÛ a své srovnání vyjádfiit
obrazem. Napfi. dvefie, za kter˘mi byla uvûznûná Milada Horáková, neotevfiela lÏi, ale otevfiela je „nebi“,
i kdyÏ ji to stálo Ïivot. Pochod smrti Vladimíra Neuwirtha byl jako let holubice „k nebi“, z mofie bolesti, obûÈ
Jana Palacha byla letem zoufalé holubice k ideálÛm, které nechtûl ztratit a nechtûl, aby je ztratili i druzí lidé,
starost bezejmenné maminky o postiÏené dítû je vytrval˘m pootevíráním dvefií kousku nebe, které zakou‰í
ve sv˘ch kaÏdodenních starostech apod.
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Oba obrazy ukazují vztah nebe a zemû, a tím také ãlovûka a Boha nebo také reality a ideálu. KaÏd˘ je jin˘
a ukazuje jin˘ úhel pohledu. Na jednom vstupuje kousek nebe otevfien˘mi dvefimi na zem, na druhém
vystupuje pozemsk˘ tvor k nebi. Obojí je Ïivotní zku‰enost ãlovûka – jedna zobrazuje touhu b˘t naplnûn˘,
druhá touhu vzlétnout a sv˘m úsilím dosáhnout nebe. Jako dvefie jsme ve chvílích, kdyÏ se otevíráme 
pro nûco, co k nám mÛÏe pfiistoupit „shora“, a jako holubice jsme, kdyÏ se toho snaÏíme v‰emi sv˘mi silami
dosáhnout. âlovûk Boha hledá a BÛh ãlovûka jako první volá a zve k setkání. Co by mohlo b˘t takov˘m?
Jak si ho lidé pfiedstavují?

Dûti si do obrazu oblaku ve dvefiích a do obrazu holubice mohou jako holubice nebo jako dvefie napsat svou
odpovûì na otázku:
– Co „ke mnû pfiistupuje“?
– Za ãím „letím“?

V˘povûdi si pfieãteme a nehodnotíme.
JeÏí‰ je také dvefimi i holubicí a sv˘m uãením a sv˘m jednáním nám ukazuje, jak˘ vztah má BÛh k ãlovûku.
V Kristu se rodí a sestupuje na zem jako nebe do otevfien˘ch dvefií a v Kristu také vstává z mofie smrti 
do Ïivota a vystupuje zpût k Bohu.

KdyÏ se pfiání mûní v sen
¤íkává se: To je jako ve snu! O tom se nám mÛÏe jenom snít. O tom si nechej leda zdát. Ve snu se dá pfiedstavit
leccos, po ãem ãlovûk touÏí, co by chtûl mít a co se z nûjak˘ch dÛvodÛ nedá uskuteãnit, tfieba vyhrát závod,
pochopit matematiku, potkat „toho pravého“, nebo „tu pravou“, mít dlouhé vlasy nebo ne tak velk˘ nos.
Tato schopnost ãlovûka nûco si pfiát a alespoÀ pfiedstavovat není v tûchto souvislostech uvádûna jako odklon
od reality, kter˘ je pouh˘m pfieludem bez hodnoty, ale jako základ schopnosti ãlovûka mít vize, dûlat si plány
a mít ideály. Do tûchto ideálÛ pak stavíme ideál BoÏího království, jak si jej JeÏí‰ nejen pfiestavoval a mluvil
o nûm, ale takového, jak˘ vûfiíme, Ïe je, protoÏe nám jej potvrdil sv˘mi skutky a dovr‰il svou smrtí
a vzkfií‰ením.

Rozdáme dûtem pracovní listy. Jsou na nich v˘povûdi rÛzn˘ch lidí o jejich osobních snech i pfiedstavách o svûtû,
vãetnû pfiedstav svat˘ch o BoÏím království a vãetnû JeÏí‰ov˘ch vût. Mezi nimi jsou také v˘povûdi o hodnotû
snÛ, ideálÛ a nesplniteln˘ch pfiání obecnû.
Dûti mohou na jejich základû nejprve diskutovat o tom, jestli je dobré mít své sny, plány a vize, i kdyÏ jsou
tfieba neuskuteãnitelné. MÛÏeme také rozli‰it, jaké názory na schopnost mít ideály má realista, skeptik nebo
naivní snílek a k jak˘m se pfiiklánûjí dûti. Pak se vûnujeme samotn˘m obsahÛm jednotliv˘ch vût:

âasto sním o tom, Ïe zase chodím. Cenou ãlovûka je jeho sen. (R. Rolland) Úspûch je smûsicí tvrdé práce a velk˘ch snÛ.
(Iacocca) I have a dream that my four little children will one day live in a nation, where they will not be judge by the color
of their skin but by the content of their character. (M. L. King) Chce‰ realizovat své sny? Probuì se! (J. R. Kipling) Chápu
a vím ze zku‰enosti, Ïe BoÏí království je v nás. (Terezie z Lisieux, 24 let) U Boha není nic nemoÏného! (evangelista Luká‰)
Ach ty kalhoty, co byly za v˘kladem!“ Nûco jiného je, kdyÏ se cel˘ vesmír spojí, abychom uskuteãnili své sny, neÏ kdyÏ
pfiijímáme naprosto zbyteãné v˘zvy. (P. Coelho) Hospodin mû poslal pfiinést radostnou zvûst uboh˘m, obvázat ty, jimÏ
puká srdce, oznámit zajat˘m propu‰tûní, svobodu uvûznûn˘m. (prorok Izajá‰) ·koda, Ïe to byl jen sen! Jenom jediné
znemoÏÀuje uskuteãnit sen – strach z neúspûchu. (P. Coelho) Nûkdy se mi zdá, Ïe maminka obÏivla, mluví na mû a hladí
mû po vlasech.

– U v˘povûdí, kter˘m chybí autor, hádáme, kdo by asi tuto vûtu – toto pfiání nebo pfiedstavu mohl mít, dáme
mu jméno a odhadneme vûk. Autory dal‰ích v˘povûdí pojmenujeme a spoleãnû nebo sami o nich doplníme
informace. 

– Jako posledního jmenujeme JeÏí‰e. Dûti mohou jednotlivé v˘povûdi vyhodnotit, vybrat jednu, která jim
je nejbliÏ‰í, pfiíp. mezi ostatní doplnit svou vlastní. 

Úvodní ãinnosti smûfiují ke sdûlení:
Mít plány a ideály – tfieba nesplnitelné a neuskuteãnitelné – je dÛleÏité. Je to základní schopnost a vnitfiní
síla nás lidí. JeÏí‰ nám pfiiná‰í sv˘m uãením a jednáním poselství o Bohu, kter˘ pfiesahuje v‰echny na‰e
pfiedstavy a pfiání. JeÏí‰ova slova, i kdyÏ se mohou v mnohém podobat naivnímu snûní, jsou potvrzena jeho
Ïivotem, smrtí a vzkfií‰ením a jako kfiesÈané jim vûfiíme.
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2. Vlastní téma

✼ JeÏí‰ uãí o BoÏím království 

Cíl: Dûti se mají seznámit s nûkter˘mi podobenstvími o BoÏím království a pfiem˘‰let o nich v souvislosti se souãasností
a vlastní zku‰eností.
PomÛcky: pracovní listy, uãebnice, do kaÏdé skupiny Bible, pfiíp. arch papíru a fixy

Kdo má u‰i k sly‰ení, sly‰
KdyÏ JeÏí‰ mluvil s lidmi o Bohu a BoÏím království, mluvil o úplnû obyãejn˘ch vûcech a obyãejn˘ch
událostech lidského Ïivota. KdyÏ mluvil o BoÏím království, mluvil o setbû a o úrodû, o práci a o svátcích. 
V uãebnici se na s. 28–29 pracuje s deseti podobenstvími o BoÏím království. Jsou to: Podobenství o desíti pannách
(Mt 25,1–13), o bohatém ãlovûku, kter˘ hromadil svÛj majetek (L 12,16–20), o veliké hostinû (L 14,16–24), o dvou
synech (Mt 21,28–31), o farizeovi a celníkovi (L 18,10–14), o Ïenû, která na‰la ztracenou minci (L 15,8–9), o ztracené
ovci (Mt 18,12–13), o milosrdném otci (L 15,11–32), o dûlnících na vinici (Mt 20,1–16) a o rozsévaãi (Mk 4,3–8).
Rozdûlíme dûti do skupin, pfiíp. vybereme jen nûkterá podobenství tak, aby kaÏdá skupina pracovala jen s jedním.
Je dobré, aby v kaÏdé skupinû byla Bible a dûti si cel˘ text podobenství podle odkazu v uãebnici vyhledaly.
KaÏdá skupina pak mÛÏe v samostatné práci odpovûdût podle svého podobenství na nûkterou z tûchto otázek:
– Hledáme pomocí jakého obyãejného pfiedmûtu, situace nebo pomocí pfiíkladu, jak˘m jednáním JeÏí‰

pfiiblíÏil BoÏí království lidem.
Napfi. zhasnutá a rozsvícená lampa, hostina, ovce, hledání mince, semeno apod.

– Vysvûtlíme, jakou vlastnost BoÏího království nebo ãlovûka, kter˘ jde do BoÏího království, chtûl JeÏí‰
v podobenství ukázat.
Napfi. prozíravost a vytrvalost, Ïe co má hodnotu na zemi, nebude mít hodnotu v BoÏím království…

– Vybíráme z podobenství jednu pro nás dÛleÏitou vûtu a zapí‰eme ji do se‰itu.
– Pfiem˘‰líme, pro koho bylo podobenství urãeno.

Napfi. pro málo vytrvalé, pro bohaté, pro velmi zaneprázdnûné, pro neposlu‰né, pro ty, ktefií si na sobû
zakládali apod.

– Pfiem˘‰líme, jak by vypadalo podobenství, kdybychom je chtûli pfiiblíÏit dne‰ním bohat˘m, chud˘m nebo
py‰n˘m. O ãem bychom mluvili místo lampy a oleje, mince, ztracené ovce apod. Podobenství
nepfiepisujeme, protoÏe bychom mohli posunout jeho v˘znam, jen uvaÏujeme o jeho moÏné aktualizaci.

Text v uãebnici na s. 28–29 pak mÛÏeme pfieãíst. Vyuãující ãte v‰e, co je ãern˘m písmem, a dûti doplÀují
podobenství, která vyhledaly v Bibli. Budeme se zab˘vat jednou otázkou po druhé. Nejprve v‰echny skupiny
odpoví na první otázku. Odpovûdi zapisujeme na tabuli nebo na arch papíru do jednoho sloupce a na závûr
se – pokud je to moÏné – pokusíme v‰echny odpovûdi vyjádfiit jednou vûtou, která vystihne, co mají
spoleãného. Napfi. V‰echno jsou to pro tehdej‰í dobu obyãejné vûci, bûÏná zvífiata nebo typy lidí.
Podobn˘m zpÛsobem odpovíme na druhou otázku, odpovûdi zapisujeme do druhého sloupce a pokusíme
se v‰echny odpovûdi vyjádfiit jednou vûtou. Napfi. BoÏí království je vÏdy nûco, co pfiesahuje vlastnost obyãejné
vûci, je skrytou hodnotou a ãlovûk je vybízen ke hledání, dívání se kolem sebe, k vytrvalosti, usilování
o podstatné vûci a o dobro apod.
Shrnující vûty si mohou dûti zapsat do se‰itu.

Kdo hledá, najde
Je tûÏké vyjádfiit slovy a srozumitelnû pfiiblíÏit druh˘m, jak˘ je BÛh a jaké je BoÏí království, kdyÏ JeÏí‰ mluvil
o Bohu a BoÏím království, vyprávûl lidem pfiíbûhy o v‰edních vûcech a situacích, které znaly. ¤íká se jim
podobenství – obrazné pfiíbûhy, které na pfiíkladu nûjaké situace ukazují na její smysl.
Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch je v jednom obrázku znázornûno ‰est podobenství z Matou‰ova evangelia
o BoÏím království. Jsou to podobenství o plevelu mezi p‰enicí (Mt 13,24–30), o hofiãiãném zrnu (Mt 13,31–32),
o kvasu (Mt 13,33–35), o pokladu v poli (Mt 13,44), o perle (Mt 13,45–46) a o rybáfiské síti (Mt 13,47–48)

Dûti si je mohou samy pomocí obrázkÛ a biblick˘ch odkazÛ vyhledat a pracovat s nimi:
– KaÏdou ãást obrázku vybarvit jednou barvou a odli‰it tak jednotlivá podobenství.
– Pfiem˘‰líme, co mají v‰echna podobenství spoleãného. Napfi. Vybízejí ke hledání hodnoty, která má hodnotu

pokladu nebo perly, sílu kvasu, nebo se musí hledat a rozeznat mezi ostatními vûcmi.
– JeÏí‰ mluvil o vûcech, které byly tehdy obvyklé a obyãejné. Dnes uÏ je to jinak. MÛÏeme pfiem˘‰let, co

má dnes hodnotu pokladu nebo perly, sílu kvasu nebo hofiãiãného zrna, co se podobá rybáfiské síti plné
hodnotn˘ch i bezcenn˘ch vûcí, nebo poli s plevelem a p‰enicí, a mÛÏeme to zapsat do pracovního listu.
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Práci dûtí uzavfieme sdûlením: JeÏí‰ uãil lidi
poznávat, jak se v úplnû obyãejn˘ch vûcech
a v‰edních událostech nachází odlesk BoÏího
království. Nesdûloval své svûdectví o Bohu a svou
pravdu jako hotovou a jasnou vûc a své pfiíkazy jako
kodex paragrafÛ, kter˘mi si ãlovûk mÛÏe poslouÏit,
kdykoli potfiebuje, jako sahá do knihovny nebo
hledá ve slovníku. Chtûl, abychom jeho pravdu
nacházeli v tvÛrãím hledání. Pravda o Bohu je
„drahocennou perlou“, „pokladem ukryt˘m v poli“,
které stojí za hledání.

✼ Skryté hodnoty 

Cíl: Dûti se mají pomocí pfiíbûhÛ setkat s obyãejn˘mi
vûcmi a situacemi kolem sebe a uãit se v nich hledat
skrytou hodnotu, aby mohly hloubûji vnímat a aktualizovat
JeÏí‰ovo uãení o BoÏím království ve svém Ïivotû.
PomÛcky: uãebnice

BoÏí království skryté v obyãejn˘ch vûcech
Takové pfiíbûhy jako lidé v podobenstvích proÏíváme
i my dnes. MÛÏeme si vyzkou‰et, jestli také dokáÏeme
vidût skrytou hodnotu obyãejn˘ch vûcí. Zkusíme se
podívat na obyãejné vûci kolem sebe, podobnû jako
se JeÏí‰ díval na hofiãiãné zrno, obyãejnou rybáfiskou síÈ, kvas nebo poklad ukryt˘ v poli, a pokusíme se
pfiem˘‰let podobn˘m zpÛsobem.

UkáÏeme dûtem napfi. obyãejnou tuÏku a spoleãnû pfiem˘‰líme:
– Co vidíte? Napfi. obyãejnou tuÏku.
– Co mi tuÏka pfiipomíná? Napfi. geometrii, kreslení, Ïe jsem ji zapomnûl apod.
– Co mû tuÏka mÛÏe nauãit? Co mi mÛÏe fiíct? Tato rovina b˘vá pro dûti tûÏká, doplníme nûkolik pfiíkladÛ

sami. Napfi. i úplnû nepatrná vûc mÛÏe b˘t velmi dÛleÏitá – tuÏkou mÛÏeme zachytit originální a pfievratnou
my‰lenku.

Podobn˘m zpÛsobem pojmenujeme dal‰í vûci, které máme kolem sebe, napfi. dvefie (…je dÛleÏité mít cestu
mezi tím, co je uvnitfi a co je venku), sklo (…na to, co je vidût, se nemusí hned dát sáhnout), okno (…jak je
dÛleÏité udûlat obãas prÛvan a nadechnout se ãerstvého vzduchu), tabule (…je dobfie vidût nejen ãerné 
na bílém, ale také bílé na ãerném) atd.

Dûti mohou o jednotliv˘ch obyãejn˘ch vûcech pfiem˘‰let ve dvojicích a své my‰lenky zapisovat do se‰itu.

Jednodu‰eji si jin˘ rozmûr obyãejné vûci dûti uvûdomí, kdyÏ jim poloÏíme otázku: 
– Má‰ u sebe, v batohu, v pouzdru… nûjakou vûc, která ti navíc je‰tû pfiipomíná nûjakou pfiíjemnou událost

nebo nûjakého milého ãlovûka? Dûti mohou pfiedmûty ukazovat a vyprávût, jakou hodnotu „za nimi“ vidí,
co nebo koho jim pfiipomínají.

Na‰e oãi vidí svût takov˘, jak˘ je: DÛm je dÛm, ãlovûk je ãlovûk nebo strom je strom. Jsou v‰ak chvíle, kdy
se ná‰ pohled na svût umí promûnit a my najednou vidíme hloubûji a pravdivûji, neÏ dfiíve. Pfiipadá nám, Ïe
zahlédneme a odkryjeme smysl vûcí i události.

BoÏí království skryté v obyãejn˘ch situacích
Pfieãteme si pfiíbûh v uãebnici na s. 26 „Mirek vypravuje“ a na s. 27 „Veronika vypravuje“. 

Vím, Ïe to, co vypravuji, zní neuvûfiitelnû, ale je to pravda. Ukonãil jsem ‰kolu, je‰tû jsem chtûl proÏít se sv˘mi rodiãi pûkné
prázdniny, ale pak jsem chtûl zaãít intenzivnû hledat práci. Jeli jsme o dva dny dfiíve, neÏ bylo plánováno, protoÏe nám
poãasí nepfiálo a na dálnici jsme se dostali do dopravní zácpy. Vystoupili jsme z vozu, abychom si s druh˘mi lidmi trochu
popovídali. Pfii tom nám vypravovala jedna paní v autû pfied námi, Ïe je lékafikou a Ïe se u ní uvolní za dva mûsíce místo
pro zácvik. Mám se pr˘ o nû ucházet. Sotva jsem uvûfiil svému ‰tûstí. UÏ jsem tam nûkolik let, jsem svou prací stále nad‰en
– a taková náhoda stála na zaãátku. 
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Dlouho jsem hledala zamûstnání. Nevûdûla jsem ani dobfie, jaká práce by to mûla b˘t. Mûla jsem dobré vysvûdãení, byla
bych uÏ mûla i nûkolik míst, ale hledala jsem dál. A pak jsem objevila to, co jsem tak dlouho hledala. Dfiíve jsem ani nevûdûla,
Ïe takové povolání existuje. Nyní jiÏ u této firmy pracuji dlouho a jsem stále je‰tû ‰Èastná. Vím, Ïe jsem si vybrala správnû.

MÛÏeme spoleãnû pfiem˘‰let o tom, proã jsou teì Mirek i Veronika velmi ‰Èastní:
– Co hledali? Jak˘m zpÛsobem to na‰li? Jak˘ slovem to nazvali? Napfi. pfiekvapení, náhoda, správná volba

apod.
– ProÏili jsme nûkdy nûco podobného? ·Èastné náhody, milá pfiekvapení nebo dosaÏení nûãeho po usilovném

hledání?

Oba pfiíbûhy vypravují, jak dva lidé na‰li to, co hledali, ale kaÏd˘ úplnû jin˘m zpÛsobem. Jednomu pfiinesla
neãekanou radost veliká náhoda a pfiekvapení, druh˘ toho dosáhl po dlouhém a usilovném hledání. Oba se
v‰ak aktivnû hledali a dokázali se dívat na vûci a události svého Ïivota tak, Ïe z nich poznali, kudy jít a jak
se zorientovat. Kdo vidí svût realisticky, dokáÏe z nûj vyãíst svou originální Ïivotní cestu.

S BoÏím království je to jako…
Dûti mohou do se‰itu v samostatné práci vytvofiit vlastní podobenství a doplÀovat vûtu: „S BoÏím královstvím
je to asi jako… tehdy, kdyÏ jsem byl v nemocnici…“ Dûti doplÀují svÛj pfiíbûh, pfiekvapení, hledání, pfiekvapení,
milou vûc apod. Vytvofií tak vlastní v˘povûì o BoÏím království, která popisuje jejich Ïivotní zku‰enost.
V˘povûdi dûti si mÛÏeme s jejich svolením pfieãíst nebo je zahrnout do spoleãné modlitby.

Závûr ãinností je následující: I my dnes proÏíváme obyãejné situace, které odkr˘vají BoÏí svût skryt˘ uÏ teì
v na‰em svûtû. Pfiijmi pfiekvapení, která kfiiÏují tvé plány, která snad mûní smûr i tvého celého Ïivota. Nejsou
to náhody. Dovolme, aby BÛh urãoval barvy na‰ich dnÛ. Pokud se díváme na svût pohledem víry, uvidíme,
Ïe v‰echno pozemské je podobenstvím BoÏího, Ïe pozemsk˘ svût v sobû ukr˘vá nov˘ svût BoÏího království.
KdyÏ si takov˘m zpÛsobem vykládáme události ve svém Ïivotû, je to projev na‰í víry.

3. Zápis do se‰itu

Nadpis: Nov˘ pohled na svût
Odkaz na text podobenství, pfiíp. jedna dÛleÏitá vûta
z podobenství, se kter˘m dítû pracovalo, a odpovûdi
na tfii otázky vãetnû odpovûdí, které v‰e shrnují 
do jediné vûty.
„S BoÏím královstvím je to asi jako…“
Zápis: Pokud se díváme na svût pohledem víry,
uvidíme, Ïe pozemsk˘ svût v sobû ukr˘vá svût BoÏího
království. JeÏí‰ vyprávûl lidem podobenství, aby je
oslovil ne uãen˘m slovem, ale kaÏdodenní zku‰eností
a oni pak mohli ve svém Ïivotû poznat Boha. I dnes
k nám BÛh promlouvá v mnoha zdánlivû
bezv˘znamn˘ch pfiíhodách. ZázrakÛ je pln˘ svût,
staãí je jen uvidût.
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8. Nov˘ pohled na ãlovûka

Téma setkání:
Setkání zahrnuje témata, která se v uãebnici jmenují „Kdo je mÛj bliÏní“ a „PfiihlíÏet nebo pomáhat“
a zab˘vá se postojem víry, kter˘ má b˘t odpovûdí ãlovûka na JeÏí‰ovu v˘zvu k následování. Základ
kfiesÈanského pohledu na ãlovûka spoãívá ve schopnosti vidût jej jako bliÏního, kter˘ je BoÏím obrazem
a má tváfi Krista, ale zároveÀ spoãívá ve schopnosti b˘t tûmi, ktefií podle JeÏí‰ova vzoru jednají. Takto
stanoven˘ ideál, kde je v Kristu cesta i cíl na‰eho jednání, není pfiedstaven jako hodnotící kriterium
na‰eho úsilí takov˘mi b˘t, ale jako smûr, kter˘m se na‰e jednání má fiídit. Dûti pomocí práce
s v˘tvarn˘mi díly a pomocí jednoduché dramatizace pracují s textem podobenství o milosrdném
Samaritánovi (L 10,25–37).

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata:
âlovûk a spoleãnost: v˘chova k obãanství – lidská setkání, vztahy mezi lidmi, potfiební lidé ve spoleãnosti;
OSV – pomáhající a prosociální chování; MKV – lidské vztahy, umût se vÏít do role druhého, lidská solidarita.

Cíle setkání:
Dûti mají analyzovat dÛsledky víry jako schopnost rozpoznávat v druhém ãlovûku svého bliÏního, kter˘ má
svou jedineãnost a právo na své potfieby a Ïivotní prostor.
Dûti mají projevit otevfienost pro situace v souãasné spoleãnosti, v nichÏ druzí lidé potfiebují pomoc.
Dûti mají vysvûtlit svÛj pohled na BoÏí království jako na spoleãenství, ve kterém BÛh miluje lidi a lidé milují
Boha a sebe navzájem.

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní ãinnosti

✼ Lidé jsou obklopení lidmi 

Cíl: Dûti si mají uvûdomit, Ïe nejpodstatnûj‰í vûci v jejich Ïivotû se dûjí setkáním s druh˘m ãlovûkem a Ïe lidé jsou vztahy
mezi sebou „propojeni v dobrém i ve zlém“.
PomÛcky: pracovní listy, lano

V‰echno opravdové v na‰em Ïivotû je setkáním
Rozdáme dûtem pracovní listy a vyzveme je, aby si vzpomnûly na setkání s lidmi, která byla v jejich Ïivotû
dÛleÏitá a která je nûjak ovlivnila, aÈ uÏ pozitivnû nebo negativnû. Jména tûchto lidí pak mohou zapsat 
do obrazu hradu. Pokud jsou pro nû setkání dÛleÏitá a v˘znamná, mohou je napsat doprostfied do „hlavního
sálu“ nebo na „vûÏ“, pokud jsou setkání kaÏdodenní a v‰ední, mohou je umístit „do nádvofií“, pokud to byla
setkání nebezpeãná, mohou je
umístit „do hradního pfiíkopu mezi
krokod˘ly“, pokud to byla setkání
nepfiíjemná, mohou je umístit 
„do sklepení“ nebo „do vûzení“,
pokud to byla setkání nechtûná,
mohou je umístit vnû apod.
Své úvahy dûti nemusejí pre-
zentovat. Ve skupinû, kde je mezi
dûtmi dÛvûra, se mÛÏeme ptát,
jaké setkání má kdo v ob˘vacím
pokoji, v pfiedsíni, na pÛdû, ve skle-
pû, vnû domu apod. Dûti se pak
mohou sdílet a své zku‰enosti
porovnávat, podle toho, jakou mají
potfiebu. 
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Úvahy mÛÏeme zakonãit sdûlením:
Filosof Martin Buber napsal, Ïe ãlovûk se stává sv˘m „já“ skrze „ty“ druhého ãlovûka. âlovûk neÏije sám
a kaÏdé setkání s druh˘m ãlovûkem mu nûco dá, nûco vezme nebo obojí. KdyÏ se setkává ãlovûk s ãlovûkem,
mohou si zpÛsobit radost i bolest. Pro kfiesÈany je vzorem pfiístupu k ãlovûku JeÏí‰. Setkával se s lidmi urãit˘m
jedineãn˘m zpÛsobem. Lidé mu fiíkali, co potfiebují, a on jim fiíkal, co jim chybí a co mají dûlat, aby se dostali
ze sv˘ch problémÛ ven. JeÏí‰ se s lidmi nejen setkává, ale je‰tû mnohem víc, protoÏe se jako BoÏí Syn
s ãlovûkem ztotoÏÀuje a ãlovûkem se stává.

Pomoc potfiebovat a pomoc pfiijímat
Dûti jmenují lidi, se kter˘mi se dnes setkaly. Zapisujeme je na tabuli nebo na arch papíru, ale ne konkrétními
jmény. Oznaãíme je jako skupiny, role, povolání, napfi. rodiãe, sourozenci, pfiátelé, uãitelé, sousedi,
kolemjdoucí na ulici apod. Pfiem˘‰líme, co tito lidé díky sv˘m rolím nebo povoláním dávají druh˘m. Pak
pfiem˘‰líme, co pro nû obvykle b˘vá nejtûÏ‰í a s ãím by mohli potfiebovat pomoc. 
Pokud je ve skupinû dÛvûryhodná atmosféra, mohou dûti pfiem˘‰let o konkrétních lidech nebo samy o sobû
a poloÏit si otázku, s ãím kaÏd˘ z nás dnes nebo v poslední dobû potfieboval pomoci? Pfiem˘‰líme, jestli nám
také nûkdo v na‰í konkrétní situaci pomohl.
BÛh nám dal dvû ruce, abychom mohli pomoc pfiijímat i dávat. V Ïivotû ãlovûka se stfiídají chvíle, kdy potfiebuje
pomoc pfiijímat i pomoc dávat a s tímto vûdomím bychom mûli b˘t ochotní pomáhat, ale také b˘t schopni
o pomoc si fiíct a pfiijmout ji.
Úvahu mÛÏeme zakonãit modlitbou: „Pane, uã nás v pravou chvíli pomoc dávat a v pravou chvíli i o pomoc
si fiíct a umût ji pfiijmout.“

To mû podrÏ!
Pokud máme dostatek prostoru, mohou si dûti vyzkou‰et jednoduché aktivity, kdy jedno závisí na druhém:
– Jedno dítû mÛÏe druhého zvednout ze Ïidle.
– Dûti si mohou podat ruce za zády vÏdy ob jednoho a opfiít se o sebe v kruhu.
– Dûti se mohou v kruhu jedno na druhé posadit.
– Dûti se mohou v kruhu uchopit za lano, napnout ruce a nechat se nést.
– Dûti se mohou v kruhu poloÏit zády na lano a nechat se nést.

Ve chvíli, kdy v‰ichni drÏíme jeden druhého, mÛÏeme vyslovit úvahu o tom, jak jeden na druhém závisíme
a Ïe je to tak dobfie, protoÏe BÛh nestvofiil ãlovûka samotného, ale jako souãást spoleãenství lidí.
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2. Vlastní téma

✼ Pohled na ãlovûka 

Cíl: Dûti mají podle sv˘ch znalostí zrekonstruovat podobenství o milosrdném Samaritánovi, rozeznat v nûm rÛzné pfiístupy
ãlovûka k ãlovûku a pfiiklonit se k jednání, jehoÏ vzorem je Samaritán.
PomÛcky: pracovní listy

Pfiíbûh o milosrdném Samaritánovi a pfiíbûh Kaina a Ábela
Pracujeme se dvûma biblick˘mi texty. Oba vypovídají v kontrastu o tom, jak mÛÏe vypadat setkání ãlovûka
s ãlovûkem. První je starozákonní text o Kainovi a Ábelovi a druh˘ je JeÏí‰ovo podobenství o milosrdném
Samaritánovi. První popisuje, jak setkání dvou blízk˘ch lidí skonãilo vraÏdou, druh˘, jak setkání dvou cizincÛ
skonãilo pomocí. Jejich dûj by mûl b˘t dûtem ãásteãnû znám˘ z niÏ‰ích roãníkÛ, pfiíp. z liturgick˘ch textÛ
nebo pfiímo z Bible. ¤ekneme dûtem jejich názvy a ony mohou v rámci opakování z minul˘ch roãníkÛ a podle
sv˘ch znalostí zrekonstruovat dûj. Pak jej srovnáme s biblick˘mi texty. Rozdáme dûtem pracovní listy, 
na kter˘ch jsou dva biblické texty. Dûti mohou pracovat samostatnû, ve dvojicích nebo ve skupinách, vÏdy
v‰ak s obûma texty souãasnû.

Kain a Ábel
I poznal ãlovûk svou Ïenu Evu a ta otûhotnûla a porodila Kaina. Tu fiekla: „Získala jsem muÏe, a tím Hospodina.“
Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal past˘fiem ovcí, ale Kain se stal zemûdûlcem. Po jisté dobû pfiinesl Kain
Hospodinu obûtní dar z plodin zemû. Také Ábel pfiinesl obûÈ ze sv˘ch prvorozen˘ch ovcí a z jejich tuku. I shlédl
Hospodin na Ábela a na jeho obûtní dar, na Kaina v‰ak a na jeho obûtní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velik˘m
hnûvem a zesinal v tváfii. I fiekl Hospodin Kainovi: „Proã jsi tak vzplanul? A proã má‰ tak sinalou tváfi? CoÏ nepfiijmu
i tebe, bude‰-li konat dobro? Hfiích neuvelebí ve dvefiích a bude po tobû dychtit; ty v‰ak má‰ nad ním vládnout.“
I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... KdyÏ byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej.
Hospodin fiekl Kainovi: „Kde je tvÛj bratr Ábel?“ Odvûtil: „Nevím. CoÏpak jsem stráÏcem svého bratra?“ Hospodin
pravil: „Cos to uãinil! Sly‰, prolitá krev tvého bratra kfiiãí ke mnû ze zemû. Bude‰ nyní proklet a vyvrÏen ze zemû,
která rozevfiela svá ústa, aby z tvé ruky pfiijala krev tvého bratra. Bude‰-li obdûlávat pÛdu, uÏ ti nedá svou sílu. Bude‰
na zemi psancem a ‰tvancem.“ Kain Hospodinu odvûtil: „MÛj zloãin je vût‰í, neÏ je moÏno odãinit. Hle, vypudil jsi
mû dnes ze zemû. Budu se muset skr˘vat pfied tvou tváfií. Stal jsem se na zemi psancem a ‰tvancem. KaÏd˘, kdo mû
najde, bude mû moci zabít.“ Ale Hospodin fiekl: „Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postiÏen sedmeronásobnou pomstou.“
A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain ode‰el od tváfie Hospodinovy
a usadil se v zemi Nódu, v˘chodnû od Edenu. (Gn 4,1–16)

Podobenství o milosrdném Samaritánovi
„Jeden ãlovûk ‰el z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupiãÛ; ti jej obrali, zbili a nechali tam leÏet polomrtvého. Náhodou
‰el tou cestou jeden knûz, ale kdyÏ ho uvidûl, vyhnul se mu. A stejnû se mu vyhnul i levita, kdyÏ pfii‰el k tomu místu a uvidûl
ho. Ale kdyÏ jeden Samaritán na své cestû pfii‰el k tomu místu a uvidûl ho, byl pohnut soucitem; pfiistoupil k nûmu, o‰etfiil
jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o nûj staral. Druhého
dne dal hostinskému dva denáry a fiekl: ‚Postarej se o nûj, a bude-li tû to stát víc, já ti to zaplatím, aÏ se budu vracet.' Kdo
z tûch tfií, myslí‰, byl bliÏním tomu, kter˘ upadl mezi lupiãe?“ Zákoník odpovûdûl: „Ten, kter˘ mu prokázal milosrdenství.“
JeÏí‰ mu fiekl: „Jdi a jednej také tak.“ (L 10,30–37)

Texty si pfieãteme a seznámíme dûti s jejich biblick˘mi souvislostmi. Pokud dûti nemají nutné znalosti,
pfieãteme také text v uãebnici na s. 30, pfiíp. vysvûtlíme, co je tfieba pro lep‰í pochopení pfiíbûhu vûdût.
Upozorníme na rozpor mezi chováním a jednáním zboÏn˘ch lidí, kter˘m byl teoretick˘ pfiedpis více neÏ praxe
Ïivota.

Cesta z Jeruzaléma do Jericha je dlouhá asi 27 km. Vede roklinami a za ãasÛ JeÏí‰ova Ïivota byla nebezpeãná. KnûÏí a levité
vykonávali sluÏbu v jeruzalémském chrámû. DrÏeli se, tak jako i ostatní zboÏní lidé, pfiísnû pfiedpisu nepfiicházet do styku
s krví, nebo s lidmi, ktefií byli v jejich oãích neãistí a hfií‰ní jako napfi. obyvatelé Samafií. Îidé je povaÏovali za bludafie
hlavnû proto, Ïe neuznávali chrám v Jeruzalémû, a vidûli v nich nepfiátele.

V souvislosti s obûma pfiíbûhy pak pfiem˘‰líme o tom, co mají oba spoleãného a v ãem se li‰í. Dûti mohou
hledat odpovûdi na následující dílãí otázky:
– Oba pfiíbûhy popisují událost, která se stala mezi dvûma lidmi. Ktefií lidé to byli?

Kain a Ábel, Samaritán a jeden ãlovûk.
– Jak˘ je mezi nimi vztah? Znají se nebo ne?

Kain a Ábel jsou rodní bratfii, vyrÛstali spolu, sedávali u jednoho stolu. Samaritán a ãlovûk, kter˘ ‰el
z Jeruzaléma do Jericha, se pfiedtím neznali a kaÏd˘ byl pfiíslu‰ník jiného národa.

– Co se obvykle dûje, kdyÏ se setkají dva dospûlí sourozenci? Co se obvykle dûje, kdyÏ se setkají dva cizinci?
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Sourozenci jsou rádi, Ïe se vidí, povídají si spolu, co je nového, kupují si dárky. Cizí lidé se minou a obvykle
se ani nepozdraví, ani se jeden o druhého nezajímají. Oba pfiíbûhy skonãily úplnû jinak. Bratr bratra zabil
a cizinec pomohl druhému cizinci v nouzi.
– Pfiem˘‰líme, z jakého úhlu pohledu vidûly druhého ãlovûka jednotlivé postavy pfiíbûhÛ. Jak vidûl Kain

svého bratra? Jak vidûli ãlovûka, kter˘ ‰el z Jeruzaléma do Jericha, lupiãi? Jak jej vidûl knûz? Levita? Jak
jej vidûl Samaritán?
Kain vidûl nepfiítele, konkurenta, nûkoho, kdo mu bere pfiízeÀ Hospodina a místo na zemi.
Lupiãi vidûli v kolemjdoucím kofiist, snadné obohacení se, nûkoho, koho mohou vyuÏít a zneuÏít.
Knûz a levita vidûli ohroÏení sebe sama, cíle své cesty nebo svého postavení.
Samaritán vidûl bliÏního, kter˘ potfieboval pomoc. Vidûl situaci ne ze svého úhlu pohledu, ale z úhlu
pohledu druhé strany. Vidûl zranûného, kter˘ potfieboval pomoc. Vidûl v nûm bliÏního.

Práce s fotografiemi
KdyÏ se ãlovûk setká s ãlovûkem:
– MÛÏe jej vnímat jako nepfiítele, mÛÏe mu závidût a vybít si na nûm zlost, napfi. jako Kain, kter˘ nezvládl

svÛj hnûv a zabil Ábela.
– MÛÏe jej vnímat jako nûkoho, koho vyuÏije k nûãemu, co právû potfiebuje, napfi. k pÛjãení nûjaké vûci,

k tomu, aby se nûco dovûdûl, nebo tfieba jen k tomu, Ïe najde vdûãného posluchaãe, napfi. jako lupiãi vidûli
kolemjdoucího.

– MÛÏe jej minout a nev‰imnout si ho. Mnohdy se tak míjejí i lidé, ktefií spolu mluví. KaÏd˘ si hovofií o sv˘ch
vûcech a o tom, co zajímá jeho, aniÏ by sly‰el druhého, napfi. jako knûz a levita vidûli zranûného.

– MÛÏe se s ním setkat a poloÏit si otázky, jak to vidí, jak se má, co právû proÏívá, co ho trápí nebo co mu
dûlá radost, napfi. jako vidûl zranûného Samaritán.

Dûti mohou pfiem˘‰let o konkrétních situacích, které zaÏily. Pfiíklady setkání mají také na fotografiích 
na pracovních listech. MÛÏeme o nich diskutovat a pojmenovat si, jaké setkání mezi tûmito lidmi probíhá,
pfiíp. komu se tito lidé podobají v pfiíbûzích, se kter˘mi jsme pracovali. Na fotografiích jsou pfiíklady vztahÛ,
kdy se lidé vnímají jako soupefii (dva zápasící hokejisté), kdy se vyuÏívají jako zboÏí (casting dûvãat), kdy se
ignorují (bezdomovec, dvojice u stolu), ale také, kdy se navzájem vidí a respektují (vnuk s babiãkou, spoleãná
práce).

Práce s v˘tvarn˘mi díly
Na pracovním listu najdeme dva obrazy slavn˘ch ãesk˘ch malífiÛ minulého století Jana Zrzavého a Emila
Filly. Oba v nich zachytili chvíli, kdy Samaritán o‰etfiuje pfiepadeného. Podíváme se na nû a poloÏíme si
následující otázky:
– Jsou na obrazech vidût reálie pfiíbûhu?

U Jana Zrzavého: Vidíme cestu, která vede mezi horami, dvû mizející postavy kolemjdoucích.
U Emila Filly: Vidíme pou‰È, je vidût osel, cesta a krajina.

– Jak je vyjádfien˘ vztah mezi Samaritánem a pfiepaden˘m? Podobá se nûkomu?
Oba drÏí zranûného na klínû. U Jana Zrzavého se Samaritán a trpící podobají Marii s mrtv˘m JeÏí‰ov˘m
tûlem v náruãí, u Emila Filly má Samaritán tváfi Boha Otce, kter˘ drÏí na klínû svého mrtvého Syna.

– Dûti mohou vym˘‰let, jaká slova by mohl v tu chvíli vyslovit Samaritán a jaká slova trpící, a mohou si je
zaznamenat na pracovní listy. 

Pfiíklad slov trpícího najdeme v uãebnici na s. 34:

Od samého nafiíkání jsem vyzábl˘ na kost. Podobám se pelikánu v pou‰ti, jsem jako sova v rozvalinách, probdím celé
noci, jsem jak ptáãe, jeÏ na stfie‰e osamûlo. Popel jím jak chleba, nápoj slzami si fiedím… Mé dny jsou jak stín, kter˘ se
prodluÏuje, usychám jako bylina. (Î 102,6–8.10.12)

– Dûti mohou o obrazech a podobenství pfiem˘‰let v souvislosti se sebou a poloÏit si otázky: Kdy jsem byl(a)
v nouzi a kdy jsem vidûl(a) nûkoho v nouzi?

Nejvût‰í skutek lásky pro bliÏního je ãin, kdy BoÏí Syn z lásky k lidem jim dal sám sebe, nechal se zabít a tfietího
dne vstal z mrtv˘ch. Na jedné stranû je hranicí toho, ãeho je jeden ãlovûk schopn˘ vÛãi druhému (skutek
Kaina) na druhé stranû je skutek Krista, kter˘ pro druhé obûtuje sám sebe. Podobenství o milosrdném
Samaritánovi, kter˘ JeÏí‰ vypráví, je pfiíkladem, jaké mÛÏe b˘t jednání ãlovûka vÛãi ãlovûku, a zároveÀ
shrnutím spásného BoÏího jednání s lidstvem v Kristu. 
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✼ Pohled na ãlovûka tady a teì

Cíl: Dûti si mají zafiadit podobenství o milosrdném Samaritánovi do souãasnosti, pfiifiadit k jednotliv˘m postavám aktuální
role, uvûdomit si jeho aktuální podoby a Ïe ukazuje na jednání, které v Kristu pfiesahuje hranice.
PomÛcky: pracovní listy

Podobenství o milosrdném Samaritánovi dnes
Jmenujeme a pí‰eme na tabuli postavy vystupující v pfiíbûhu: pfiepaden˘ ãlovûk, lupiãi, knûz, levita,
Samaritán a hostinsk˘. V rozhovoru se pokusíme k jednotliv˘m aktérÛm tehdej‰ího pfiíbûhu pfiifiadit
souãasné typy nebo skupiny lidí, napfi. Romové, emigranti, Vietnamci, politikové, moralisté, novináfii, reportéfii,
lidé tfietího svûta, uãitelé apod.
Zadáme dûtem samostatn˘ úkol: Vyberte si typy lidí, vhodnou zemi svûta nebo místo svého bydli‰tû a napi‰te
pfiíbûh o milosrdném Samaritánovi dne‰ka. Pfiíbûhy si vzájemnû pfieãteme a mÛÏeme nechat dûti vyhodnotit.
Aby nedo‰lo ke zkreslení dûje pfiíbûhu, upozorníme dûti, Ïe smûjí mûnit pouze ãas, místo a jednotlivé role. 

Souãasné pfiíbûhy
Rozdáme dûtem pracovní listy, kde najdou tfii pfiíbûhy ze souãasnosti z knihy Socha pfiíbûhÛ a její kameny
(ed. Ivo Mludek). Kniha je kolektivním dílem studentÛ CARITAS – Vy‰‰í odborné ‰koly sociální v Olomouci.
Jsou v ní pfiíbûhy o lidech, které dovezli studenti z rÛzn˘ch koutÛ svûta, kdyÏ se v rámci své praxe uãili pomáhat.
Vybrané pfiíbûhy jsou souãasnou obdobou JeÏí‰ova podobenství. VÏdy v nich nûkdo nûkomu nezi‰tnû nebo
i sám v tûÏké situaci pomÛÏe a dá mu tak nadûji na dal‰í Ïivot.

Jevgenij Romaneto proÏil cel˘ch osm let ze svého sedmnáctiletého Ïivota v charkovském Charitas, tedy v dûtském domovû
zfiízeném charitou pro sirotky a dûti, jejichÏ rodiãe byli zbaveni rodiãovsk˘ch práv. PfiestoÏe nemûl lehk˘ Ïivot, uÏ toho
díky silné vÛli hodnû dokázal. Za ãtyfii mûsíce ukonãí stfiední ‰kolu a chystá se bydlet se sv˘m nevlastním bratrem v bytû
po rodiãích v Charkovû. Pak zaãne studovat informatiku na vysoké ‰kole. S tím se ale nechce spokojit – rád by navíc zaãal
dálkovû studovat choreografii a management. UÏ ‰est let také trénuje spoleãenské tance, chodí na break dance, kickbox
a akrobatiku. AÏ dostuduje, rád by zaloÏil rodinu a mûl dûti – chtûl by moc dvojãata, holky. Do dûtského domova se v‰ak
chce vracet i potom. Nalezl tady totiÏ svÛj domov. Michal Lá‰, 2005, Socha pfiíbûhÛ a její kameny

Na 26. prosince 2004 statisíce SrílanãanÛ nikdy nezapomenou. Mnozí ztratili v‰e – rodinu, domov, zamûstnání. Jedním
z takov˘ch je Arifa. Osudového rána desetimetrová vlna tsunami smetla její dvû dûti, které byly právû na cestû do ‰koly.
Se dvûma dal‰ími dûtmi se snaÏila utéci z domu, ale obrovská masa vody jí je vytrhla z náruãí. Îádné nepfieÏilo.
Rok a pÛl bydlela s manÏelem v provizorních podmínkách po ‰kolách a uprchlick˘ch táborech – v ubíjejícím prostfiedí,
které dává malou nadûji do budoucna. Tsunami zanechala svému osudu mnoho dûtí, o které se nemûl kdo postarat. Arifa
a její muÏ si jedno takové adoptovali – desetilet˘ chlapec s nimi nyní Ïije v novém domû. Petr Schmied, 2006, Socha pfiíbûhÛ
a její kameny

V roce 1999 mne skr˘val mÛj ãeãensk˘ pfiítel pfied ruskou federální armádou ve svém panelákovém bytû v jedné vesnici
jiÏnû od Grozného. Bylo to ve dnech kolem Vánoc. Na ·tûdr˘ den se ke mnû pfiitoãil a zeptal se: „Nemáte vy kfiesÈani z âeska
dnes nûjak˘ v˘znamn˘ svátek?“ „Ano,“ fiekl jsem, „jeden z nejv˘znamnûj‰ích. ¤íkáme mu ·tûdr˘ den.“ „A co vy kfiesÈané
na tenhle svÛj svátek jíte?“ zeptal se kamarád.
„Rybu,“ fiekl jsem.
Asi hodinu nato mÛj hostitel zmizel a vrátil se aÏ veãer. V kuchyni na stÛl pfiede mne poloÏil balíãek zabalen˘ v novinách.
Rozbalil jsem ho a pfiede mnou leÏel na kusu papíru – zavináã.

Pfiíbûh má dvû pointy. První: mÛj pfiítel ode‰el koupit ‰tûdroveãerního herynka do vedlej‰í vesnice Dubajurt. Ta byla 
od na‰í vsi oddûlena ruskou frontovou linií. MÛj hostitel se jí musel proplíÏit dvakrát: smûrem tam a se zavináãem smûrem
zpût. Druhá pointa: pfiítel se jmenuje Isa. Dostal jsem tenkrát ‰tûdroveãerní veãefii od samotného JeÏí‰e. Isa je v Koránu
JeÏí‰ovo jméno. Jaromír ·tûtina, 1999, Socha pfiíbûhÛ a její kameny

Dûti mohou diskutovat o tom, kter˘ pfiíbûh je nejvíce zaujal a proã, poloÏit si otázku, v ãem se podobá
podobenství o milosrdném Samaritánovi, pfiíp. pfiem˘‰let, kdo je v pfiíbûhu trpícím a kdo Samaritánem.
MÛÏeme také pfiem˘‰let o tom, z jak˘ch dÛvodÛ se tito konkrétní lidé rozhodli pomoci druhému nebo druh˘m.
Na pracovní list mohou napsat svÛj pfiíbûh o tom, koho znají, nebo o kom vûdí z médií a komu by chtûli
pomoci, kdyby to bylo v jejich silách.

KdyÏ není v lidsk˘ch silách b˘t jako milosrdn˘ Samaritán
V rozhovoru vzpomínáme na lidi nebo skupiny lidí, se kter˘mi jsme se bûhem nûkolika posledních dní setkali
nebo o nich vidûli a sly‰eli ve sdûlovacích prostfiedcích a ktefií jsou v nouzi a potfiebují pomoc. Odpovûdi
zapisujeme na tabuli nebo do se‰itÛ – mohou tam b˘t jména vzdálen˘ch národÛ i jména spoluÏákÛ ve tfiídû.
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Uvûdomíme si, Ïe na tabuli by mohl své jméno zapsat kaÏd˘ z nás, protoÏe potfiebovat pomoc druhého je
normální. Pak jména rozdûlíme spoleãnû na dvû skupiny – na skupinu tûch lidí, kter˘m mÛÏeme pomoci,
a tûch, vÛãi kter˘m jsme bezmocní.

Nejdokonalej‰í Samaritán, kter˘ se vÏdy ze soucitu zastaví a nalije zranûnému do ran olej a víno, je JeÏí‰.
Tam, kde jsou lidé bezmocní, zÛstává JeÏí‰, kter˘ svou smrtí a vzkfií‰ením dal smysl bolesti a utrpení. S touto
vírou se mÛÏeme s prosbou o tyto lidi, kter˘m nemáme sílu pomoci, obrátit na Krista. BoÏí Syn, kter˘ trpí,
dává sám smysl lidskému utrpení a naplÀuje slova o tom, Ïe nejvût‰ím pfiikázáním je milovat bliÏního jako
sama sebe, tedy do krajnosti.

My‰lenku mÛÏeme pfiiblíÏit následujícím textem: 

Jedna americká novináfika fiekla Matce Tereze: „To, co dûláte, to bych nedûlala ani za milion dolarÛ.“ Ona odpovûdûla:
„Já také ne.“

MÛÏeme pfiem˘‰let nad v˘znamem této odpovûdi. Kdyby Matka Tereza nedûlala svou práci ani za milion
dolarÛ, za co tedy? Co bylo její motivací, kdyÏ po ulicích sbírala umírající, po smeti‰tích dûti, nosila je zpoãátku
k sobû domÛ, a kdyÏ uÏ nemûla místo, zakládala pro nû se sv˘mi spolusestrami útulky? 

3. Závûr

V závûreãné modlitbû mÛÏeme prosit za ty, ktefií „zÛstali na na‰em seznamu“ a kter˘m neumíme pomoci,
pfiíp. pfieãteme dûtem text z uãebnice na s. 20: 
Kristus nemá ruce – jen na‰e ruce, aby dnes vykonávaly jeho práce.
Kristus nemá nohy – jen na‰e nohy, aby pfiivádûly lidi na jeho cestu.
Kristus nemá ústa – jen na‰e ústa, aby o nûm vypravovala lidem.
Kristus nemá Ïádnou pomoc – jen na‰i pomoc, aby pfiivádûla lidi k nûmu.

Podobn˘m zpÛsobem mÛÏeme také pfieãíst Mt 22,36–40: 

„Mistfie, které pfiikázání je v zákonû nejvût‰í?“ On mu fiekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, cel˘m sv˘m srdcem, celou
svou du‰í a celou svou myslí. To je nejvût‰í a první pfiikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bliÏního jako sám sebe.
Na tûch dvou pfiikázáních spoãívá cel˘ Zákon i Proroci.“

4. Zápis

Nadpis: Nov˘ pohled na ãlovûka
Skupiny lidí, kter˘m umíme pomoci a vÛãi kter˘m
jsme bezmocní.
Zápis: Jsme pozváni k tomu, abychom mnoha
zpÛsoby pomáhali. V‰ude tam, kde mÛÏeme, máme
zmírÀovat utrpení. Tam, kde pomoci neumíme,
mÛÏeme se s dÛvûrou obrátit ke Kristu, kter˘ svou
smrtí a vzkfií‰ením dal lidskému utrpení smysl. On je
ten nejdokonalej‰í Samaritán.
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