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Tematick˘ celek spadá do období postní doby a velikonoãních svátkÛ. Uãivo o Desateru a jeho kﬁesÈanském
naplnûní se pﬁeru‰uje a nové téma znovu navazuje na liturgick˘ rok. JeÏí‰ova smrt a vzkﬁí‰ení je tentokrát
vnímána z pohledu tajemství vykoupení. Aby byly dûti schopny o tomto tajemství pﬁem˘‰let, zab˘vají se
nejprve vlastními zku‰enostmi s vinou a odpu‰tûním a pﬁirozen˘m procesem, jak˘m usmíﬁení s druh˘m
ãlovûkem probíhá.
Dûti mají v tomto vûkovém období jiÏ v‰echny pﬁedpoklady pro rozvíjení autonomního svûdomí. Mají
zku‰enost s vlastní vinou i s vinou druh˘ch lidí a umí je dát do vztahu k obecn˘m principÛm mravnosti.
PouÏívají podobnû jako dospûlí strategie, jak zlehãovat nebo jinak zakr˘vat svá provinûní, aby si zachovaly
sebeúctu. V souvislosti s osobním selháním touÏí na jedné stranû po odpu‰tûní a pﬁijetí, na druhé stranû se
ale ãasto vzpírají a pﬁejí si, aby mohly rozhodovat ve svÛj prospûch.
V tomto tematickém celku jsou dûti nejprve uji‰tûny, Ïe vina je neoddûlitelnou realitou lidského Ïivota a Ïe
vûﬁící ãlovûk potﬁebuje odpu‰tûní lidské i BoÏí. BoÏí odpu‰tûní je nahlíÏeno jako zvlá‰tní skuteãnost, která
nás po upﬁímné lítosti vnitﬁnû obnovuje. Uji‰tûním o BoÏím odpu‰tûní je pﬁedev‰ím svátost smíﬁení, které
je vûnováno samostatné setkání.
KﬁesÈané vûﬁí, Ïe BÛh pﬁijal v Ïivotû a smrti JeÏí‰e Krista ohraniãení ãlovûka, a tak odpu‰tûní vin dává nov˘
rozmûr bezpodmíneãné BoÏí lásce. Kristus je pﬁedstaven dûtem jako ten, kter˘ právû z této lásky k nám umírá
za na‰e hﬁíchy. Je „beránkem BoÏím, kter˘ snímá hﬁích svûta“ (J 1,29) a „je veden˘ na poráÏku, aniÏ by otevﬁel
ústa“ (Iz 53,7). Kristova obûÈ zpÛsobuje vykoupení, záchranu ãlovûka – odstraÀuje odlouãení lidí od Boha
následkem dûdiãného hﬁíchu. Klíãová vûta tohoto tematického celku je: „V tom je láska: ne Ïe my jsme si
zamilovali Boha, ale Ïe on si zamiloval nás a poslal svého syna jako obûÈ smíﬁení za na‰e hﬁíchy.“ (1 J 4,10)
Zatímco v sedmém roãníku JeÏí‰ na sebe pﬁijímá v kﬁíÏi ne‰tûstí, utrpení a bolest ãlovûka a otevírají se otázky
po smyslu utrpení, zdÛrazÀujeme nyní rozmûr Kristovy v˘kupné obûti a otevíráme otázky po smyslu obûti
a v˘znamu vykoupení a smíﬁení. KﬁíÏ, kter˘ byl v sedmém roãníku nahlíÏen jako strom Ïivota, se nyní stává
pﬁedev‰ím nástrojem umuãení – znamením ãlovûka, pro jehoÏ hﬁíchy Kristus trpûl a zemﬁel.
V souvislosti s roãníkov˘m tématem o kﬁesÈanském usilování o mravnost se tak dûti uãí chápat velikonoãní
události jako události vypovídající o obûti BoÏího Syna za na‰e hﬁíchy a o na‰em vykoupení (KKC 599–623).

23. Vina a obrácení

Téma setkání:
Dûti otevírají téma viny a odpu‰tûní ve svûtle pﬁirozené morálky a na základû pﬁíkladÛ a vlastních zku‰eností
reflektují své zacházení se strachem a posléze s vinou, kterou mohou na nûkoho svalit, pokou‰et se ji
pﬁikrá‰lovat, zakr˘vat nebo dûlat, Ïe není, ale také unést a pﬁiznat se. Dûti rozli‰í mezi vinou a hﬁíchem vãetnû
hﬁíchu strukturálního (tj. hﬁíchu plynoucího z nespravedliv˘ch ekonomick˘ch ãi celospoleãensk˘ch struktur)
a vytvoﬁí si tak základ k prohloubení kﬁesÈanského pohledu na vinu a odpu‰tûní.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
OSV – dovednosti rozhodování v eticky problematick˘ch situacích v‰edního dne; pravda a leÏ v pﬁedstírání
v komunikaci.
Cíle setkání:
Dûti mají posoudit provinûní jako souãást lidského Ïivota, ale mají rozli‰it situace, v nichÏ vinu zlehãujeme
nebo hledáme v˘mluvy.
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Dûti umí sdûlit vlastní názor na situaci, kdy se ãlovûk po uznání viny setká s láskypln˘m odpu‰tûním, a to je
pro nûj v˘zvou ke zmûnû vlastního jednání.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Strach a vina jsou sourozenci
Cíl: Dûti mají dostat pomocí pﬁíkladÛ prostor pﬁem˘‰let o sv˘ch pocitech strachu a viny v konkrétních situacích.
PomÛcky: pracovní listy, arch papíru, fixy, pﬁíp. vodové nebo prstové barvy

KaÏd˘ o tom mÛÏe vyprávût
Pocit strachu a pocit viny jsou negativní emoce, o kter˘ch se nehovoﬁí lehce. Abychom nehovoﬁili o strachu
a vinû jako o abstraktních negativních skuteãnostech, které se nás net˘kají, a motivovali dûti k pﬁipomenutí
si zdánlivû malichern˘ch situací ve vlastním Ïivotû, nabídneme jim pracovní list, na kterém najdou v˘povûdi
svého „anonymního vrstevníka“.
Vzpomíná‰ si, kdy jsi mûl(a) opravdov˘ strach?
– KdyÏ mi onemocnûl pes.
– KdyÏ jsem byl sám doma, telefonoval nûjak˘ ãlovûk a ptal se mû na divné vûci.
– KdyÏ jsem plaval daleko do moﬁe a vzdálil se od pláÏe.
– KdyÏ jsme spali ve stanu, pﬁi‰la bouﬁka a rozlila se ﬁeka.
– KdyÏ jsem ‰el v noci lesem k chatû a pﬁedjelo mû cizí auto.
– KdyÏ jsem málem pﬁevrátil traktor do pﬁíkopu.
Vzpomíná‰ si, kdy jsi mûl(a) opravdov˘ pocit viny, kdy jsi mûl(a) ‰patné svûdomí?
– KdyÏ jsem to nevydrÏel a vyzradil jsem tajemství, se kter˘m se mi svûﬁil kamarád.
– KdyÏ mû pﬁi písemce prosil kamarád o nápovûdu a já dûlal, Ïe ho nevidím.
– KdyÏ jsem vidûl holku, jak krade v supermarketu, a nikomu jsem o tom neﬁekl.
– KdyÏ jsem slíbil doma nûco udûlat a kdyÏ se mû ptali, tak jsem ﬁekl, Ïe uÏ to mám, a aÏ pak jsem to rychle udûlal.
– KdyÏ jsem ﬁekl mámû, Ïe jsem byl jinde, neÏ kde jsem byl opravdu.
– KdyÏ jsem vidûl, jak na nádraÏí prosí o peníze cizí paní s dítûtem a já vûdûl, Ïe i kdyÏ bych jí nûco dal, Ïe jí to moc nepomÛÏe.

Dûti mohou:
– Oznaãit situace, které se podobají nûãemu, co samy zaÏily.
– Dopsat do pracovního listu do obrázku „ãlovûka s bﬁemenem“
jiné situace, kdy mûly samy pocit strachu, nebo pocit viny.
Situace t˘kající se strachu mohou psát „kolem bﬁemene“, situace
t˘kající se viny „do bﬁemene“.
– Pﬁem˘‰let o konkrétních situacích, zda v nich pocit viny vyvolává
také pocit strachu, pﬁíp. zda by pocit strachu mohl vyvolat reakci,
která je provinûním.
Napﬁ. Vyzrazení tajemství vyvolá strach pﬁed hodnocením
kamaráda. ZpÛsobení ‰kody vyvolá strach z dÛsledkÛ a reakci,
kdy se snaÏíme nespravedlivû oznaãit jiného viníka.
– Pﬁem˘‰let, zda a jak spolu pocit strachu a viny souvisí.
Strach mÛÏe mít mnoho jin˘ch dal‰ích pﬁíãin, ale pocit viny obvykle
vyvolá také pocit strachu, a to ze dvou dÛvodÛ. Jednak vina
vyvolává strach z toho, co nastane, napﬁ. strach z odhalení nebo
strach z následkÛ, jednak se strach mÛÏe stát pﬁíãinou následného
provinûní, napﬁ. strach z neúspûchu vyvolá vûdomou nepravdivou v˘mluvu, strach z odpovûdnosti vyvolá
vûdomé pﬁeslechnutí, strach z nedodrÏení jiného slibu vyvolá agresivní jednání apod. Také stud je v˘razem
strachu pﬁed odsouzením nebo pﬁed hodnocením.
Dûti mohou téma dál prohloubit dal‰ími úvahami o sv˘ch reakcích na strach a ‰patné svûdomí a dokonãovat vûty:
– KdyÏ mám strach, tak obvykle…
– KdyÏ mám ‰patné svûdomí, tak obvykle…
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Zeì strachu a zeì ‰patného svûdomí
Dûti mohou spoleãnû psát na tabuli nebo na arch papíru vytvoﬁit „zeì strachu“ nebo „zeì ‰patného svûdomí“
tím, Ïe dopisují vûty:
– Strach je pro mû jako…/KdyÏ mám strach, pﬁipadám si jako…
Napﬁ. Kdybych na sobû mûl(a) ‰nûrovací kazajku. Kdyby se na mû
valila vlna, která mû zaplaví. Kdybych sedûl(a) v autû, kterému
nefungují brzdy. V temném tunelu. V domû bez dveﬁí a oken. Apod.
– Vina je pro mû jako…/KdyÏ mám ‰patné svûdomí, pﬁipadám si jako…
Napﬁ. Kdyby na mû nûkdo míﬁil pistolí. Kdybych se mûl(a) zahrabat
dva metry pod zem. Kdybych byl(a) pokrytá slizem. Kdybych mûl(a)
v‰echno napsané na ãele. Apod.
Vûty, které dûtem pﬁipadají nejv˘stiÏnûj‰í, si mohou opsat do se‰itu.
Podobn˘m zpÛsobem mohou dûti spoleãnû znázornit „zeì strachu“
nebo „zeì ‰patného svûdomí“ na arch papíru pomocí vodov˘ch,
temperov˘ch nebo prstov˘ch barev.
2. Vlastní téma
✼ Zacházení se strachem a vinou
Cíl: Dûti mají na základû pﬁíkladÛ a vlastních zku‰eností rozli‰it rÛzné podoby viny a reflektují své vlastní zacházení s vinou.
PomÛcky: pracovní listy

Ze Ïivota
Na pracovním listu najdou dûti následující pﬁíbûhy:
Pﬁátelé
·tûpán a Vojtûch vybûhli ven, jen co dopsali domácí úkol. Chtûli jezdit na skatu na schodech pﬁed kulturním domem, ale
kdyÏ pﬁi‰li blíÏ, bylo jim jasné, Ïe jdou pozdû. Dráha byla obsazená klanem z vedlej‰í tﬁídy – nulová ‰ance se k nim pﬁidat.
Podívali se na sebe a s otráven˘mi obliãeji se vlekli pryã klidnou ulicí. ·tûpán pln˘ vzteku pra‰til do novin, které trãely
ze schránky jednoho domu. Noviny a nûkolik dopisÛ se rozletûlo po zemi. „Podívej, taková zajímavá známka!“ Vojta
zvedl rÛÏovou obálku a prohlíÏel si ji zblízka. „MoÏná tam bude je‰tû nûco zajímavého!“ prohlásil ·tûpán a uÏ zaãali oba
prohlíÏet ostatní dopisy. Na jedné hnûdé obálce z finanãního úﬁadu bylo napsáno „DÛleÏité“, na druhé tlusté obálce
od jedné velké firmy bylo napsáno „Reklamní zásilka“ – nic zajímavého…
Pohlednice z Prahy vypadala zajímavûji. Na zadní stranû bylo: „Pﬁijela jsem dobﬁe. Vrátím se v nedûli vlakem ve 23 hodin
– ãekej mû, prosím na nádraÏí.“
·tûpán drÏel poﬁád v ruce dopis se známkou. „·koda, Ïe je razítko neãitelné, rád bych vûdûl, odkud je.“ „Tak to otevﬁeme,
ne?!“ ﬁekl na to Vojtûch a uÏ trhal obálku. Oba pak ãetli: „Mil˘ Václave, vím, Ïe jsem ti minulou nedûli zpÛsobila bolest
s tou svojí neústupností. Chtûla jsem si pﬁed tolika pﬁíbuzn˘mi ustát své. Je mi líto, Ïe jsem pak beze slova rozlouãení odjela.
Prosím tû…“
Lak na nehty
V polední pﬁestávce se vydala dûvãata z jedné tﬁídy do nákupního centra. Katka byla nervózní – necítila se ve skupinû
dobﬁe. âasto si ji dobíraly kvÛli obleãení. Bylo na ní vidût, Ïe jim doma chybí peníze. Na parádu a ‰minky, ﬁíkala její máma,
nemáme. Dûvãata se táhla oddûlením kosmetiky a zastavila se u lahviãky s fialov˘m lakem na nehty – „Super!“ shodly se
v‰echny a Katka jen poslouchala. V tu chvíli by dala – neví, co za to – aby si jej jednou mohla koupit. KdyÏ skupina
odcházela, zÛstala Katka pozadu a v nestﬁeÏené chvíli zmizela lahviãka s lakem v její kapse a pohled na regál jí ujistil
v tom, Ïe tady zÛstalo je‰tû dal‰ích dvacet kusÛ a v tak velikém obchodû to není Ïádná ‰koda.
Po vyuãování ukázala Katka lak spoluÏaãkám. „âlovûãe, Katko, kdes k tomu pﬁi‰la. PÛjãí‰ mi to!“
Stihnul jsem to!
Jirka má trénink. Pﬁí‰tí sobotu hrají dÛleÏit˘ fotbalov˘ zápas proti vedoucímu muÏstvu v tabulce. Trenér nebyl spokojen˘
a prodlouÏil trénink o pÛl hodiny. Jirka pospíchá. Pﬁi pﬁevlékání sáhnul do své ta‰ky pro ãelenku a na podlahu vypadl
lístek: „Prosím vyzvedni v lékárnû sirup proti ka‰li!“
Ale ano, Adélka má ka‰el, a kdyÏ pro nûj máma byla v lékárnû, musel se nejprve objednat – vzpomnûl si. „Jasnû,“ ﬁekl
Jirka mámû, „po tréninku to zaﬁídím.“ KdyÏ vycházel ze stadionu, odbíjelo na vûÏi tﬁi ãtvrtû na ‰est. „Je‰tû ãtvrt hodiny,
neÏ zavﬁou,“ pomyslel si. „To nestihnu.“
Vtom uvidûl, jak vedle brány stojí kolo jeho kamaráda. „Urãitû by proti tomu nic nemûl, kdybych si ho na chvíli pÛjãil,“
pomyslel si a vyskoãil na sedátko. Lékárník právû spou‰tûl rolety, kdyÏ se Jirka pﬁiﬁítil cel˘ rud˘ a ud˘chan˘.
„Stihnul jsem to!“ vydechl, spokojenû pohladil lahviãku sirupu v kapse a vydal se na cestu zpût. KdyÏ pﬁi‰el s kolem
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ke kamarádovu domu, uvidûl, Ïe jeho tenisky leÏí pﬁede dveﬁmi. „Jestli Robert pochopil, Ïe jsem si pÛjãil jeho kolo a ‰el
domÛ pû‰ky?“ pomysle si Jirka, postavil kolo do otevﬁené garáÏe a ‰el domÛ.
Nûkdy zavolej
„Tady je telefonní budka.“ Eva zaparkovala auto pﬁed nádraÏí. Odtud mÛÏe zavolat své kamarádce a zeptat se jí na pﬁesnou
adresu. Rychle listuje v telefonním seznamu a hledá její jméno. Stop. Tady to je. Eva vloÏí do pﬁístroje telefonní kartu a vytáãí
ãíslo. Zvoní to, Eva chvíli ãeká a nic. Nikdo se nehlásí. Zkusí to je‰tû jednou, ale bez úspûchu. Opí‰u si je‰tû rychle to ãíslo
– jedno hledání staãí. Ale i kdyÏ je její kabelka plná jin˘ch vûcí, bez kter˘ch by nepﬁeÏila, nic k psaní tam není. Ani se moc
nerozm˘‰lí, vytrhne ze seznamu cel˘ list a strãí si ho do ta‰ky.
O nûco pozdûji vchází do telefonní budky mladá Ïena. Také ona hledá telefonní ãíslo. Hledá stále urputnûji a lituje seznamem
sem a tam. Mezitím se nervóznû dívá na hodinky. Pak vytáhne z kabelky lístek, drÏí jej v ruce a srovnává s ním záznamy
v telefonním seznamu. Pak pok˘vá hlavou a zaãne hledat od zaãátku. Pak objeví, Ïe jedna stránka chybí. „To je sprosté!
Zatímco tady hledám ãíslo, ujede mi vlak!“ Plná vzteku vy‰la z budky a rozbûhla se k nádraÏí.

Pﬁíbûhy mají poskytnout dûtem jednoduché v˘chodisko k úvahám o vlastních provinûních. MÛÏeme z nich
vybrat jen jeden pﬁíbûh, nebo jen nûkteré. Dûti, nebo skupina dûtí zab˘vající se jedním pﬁíbûhem pak odpoví
na následující otázky:
– ZaÏili jste nûkdy situace, které se podobaly tûm, o nichÏ vyprávûjí pﬁíbûhy?
– Proã si myslíte, Ïe hlavní postavy pﬁíbûhu jednaly tak, jak jednaly?
– Vidíte nûjak˘ rozdíl mezi jednáním chlapcÛ, Jirky, Katky a Evy?
– Vidíte nûjak˘ rozdíl v tom, kdyÏ ãlovûk otevﬁe dopis ze zvûdavosti nebo odjede na cizím kole kvÛli zdraví
sestry nebo kvÛli spûchu vytrhne list dÛleÏitého seznamu, nebo kdyÏ odcizí zboÏí, aby se vyrovnal ostatním?
– Byly dÛvody v‰ech hlavních postav pﬁíbûhÛ k jejich jednání dostateãné na to, aby jejich jednání
ospravedlnily?
– Existují vÛbec obecnû dobré dÛvody pro to, abychom se dopou‰tûli ‰patn˘ch ãinÛ?
– Jaké dÛsledky má nebo by mohlo mít popsané jednání pro hlavní hrdiny pﬁíbûhÛ a pro druhé?
– Co je ve va‰em hodnocení ãinÛ hlavních postav dÛleÏitûj‰í: jejich dobré ãi ‰patné dÛvody nebo dobré ãi
‰patné dÛsledky jejich ãinÛ?
– Mohli hlavní hrdinové pﬁíbûhÛ odhadnout dÛsledky, jaké budou mít jejich ãiny? JestliÏe ano, znamená
to, Ïe se skuteãnû provinili? JestliÏe ne, znamená to, Ïe se neprovinili?
– MÛÏe vÛbec obecnû ãlovûk udûlat nûco ‰patného pro to, aby dosáhl dobrého dÛsledku?
– Co byste ﬁekli na vûtu: „Vûcí ‰patnou nelze napomáhat vûci dobré“?
– Mohli byste ﬁíci obecnû, co v‰echno rozhoduje o tom, zda se v nûjaké situaci cítíme b˘t provinûní?
– Nyní oznaãte podle va‰eho mínûní míru provinûní body 1–5.
Pokud pracujeme se v‰emi pﬁíbûhy, mohou dûti míru provinûní zaznamenávat do se‰itu nebo na tabuli
do spoleãné tabulky:
1 (lehká vina)

2

3

4

5 (tûÏká vina)

Pﬁátelé
Lak na nehty
Stihnul jsem to!
Nûkdy zavolej

Jak se zbavit strachu?
Následující pﬁíbûhy popisují nûkolik situací ze svûta dûtí, kdy mûl nûkdo strach a urãit˘m zpÛsobem reagoval
tak, aby se ho zbavil.
Jana se pﬁestûhovala a je v nové tﬁídû první den. Je pro ni tûÏké zaﬁadit se mezi ostatní, a kdyÏ vidûla, Ïe se k ní o pﬁestávce
blíÏí skupina dûvãat, otoãila se zády a utekla.
Martin dostal zase z matematické písemky ‰patnou známku. Dobﬁe ví, Ïe kdyÏ se to dozví jeho táta, bude na nûho kﬁiãet.
Proto se rozhodl, Ïe to zatím neﬁekne.
Lucka si ráno pﬁed vyuãováním pÛjãila od své kamarádky Sáry domácí úkol z angliãtiny a opsala ho. Uãitelka poznala
opsan˘ úkol a ptala se dûvãat. Lucie jí vysvûtlila, Ïe nechala úkol opsat Sáﬁe, protoÏe její kamarádka úkol nepochopila
a ona jí chtûla jako dobrá kamarádka pomoct.
Marek si chce od Ale‰e vypÛjãit jednu poãítaãovou hru. KdyÏ mu ji Ale‰ odmítne pÛjãit, rozhodne se, Ïe uÏ ho nikdy nepozve
k sobû domÛ.
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Za texty je také uveden v˘ãet obvykl˘ch reakcí na strach, napﬁ. vyhroÏování, útok, ospravedlÀování, zastírání,
útûk, ustoupení, vyãkávání, odolávání strachu. Dûti pﬁem˘‰lejí:
– Z ãeho/Z koho mûla uvedená osoba strach?
V pﬁíbûzích je popsán strach pﬁed nov˘mi spoluÏáky, strach pﬁed hnûvem otce, strach z prozrazení podvodu
a strach z neúspûchu.
– Jak na svÛj strach uvedená osoba reagovala?
V pﬁíbûzích je popsán útûk, vyãkávání, vyhnutí se strachu pomocí lÏi a vyhroÏování.
– Dûti si mohou situace rÛznû obmûÀovat podle toho, kdyby uvedená osoba zareagovala jinak. Jak by pﬁíbûh
vypadal, kdyby Jana svému strachu odolávala, nebo kdyby na své spoluÏáky ze strachu slovnû zaútoãila?
Jak by pﬁíbûh vypadal, kdyby se Martin chtûl pﬁed otcem ospravedlÀovat? Apod.
– Dûti mohou reakce na strach rozdûlit do dvou skupin podle toho, zda osoba, která má strach, jedná aktivnû
nebo zÛstává pasivní.
Aktivní reakce: vyhroÏování, útok, ospravedlÀování, zastírání, odolávání strachu.
Pasivní reakce: útûk, ustoupení, vyãkávání.
Dûti mohou pﬁem˘‰let, jak obvykle ony reagují na pocit strachu, a v nabídce zakrouÏkovat to oznaãení, které
je pro nû podle nich typické. Napﬁ. Já mám sklony pﬁed strachem utíkat. Já se tváﬁím, Ïe ho nemám,
a vyãkávám, co se stane. Apod.
Jak se zbavit viny?
Podobnû jako se strachem nakládáme také s pocitem viny. Na pracovním listu jsou popsány ãtyﬁi obvyklé
reakce na pocit viny, kterého se pokou‰íme zbavit.
(1) Vinu mÛÏe‰ na nûkoho svalit.
(2) Vinu si mÛÏe‰ pﬁikrá‰lovat a zlehãovat.
(3) Vinu mÛÏe‰ zakr˘vat, nebo dûlat, Ïe není.
(4) Vinu mÛÏe‰ unést a pﬁiznat se.

Dûti mohou následující v˘roky zaﬁadit k jednotliv˘m reakcím:
„PromiÀte, to jsem nechtûl.“ (4) „Nemûla jsem ani tu‰ení, Ïe…“ (2) „Druzí také nepomohli!“ (1) „To jsem nebyl já.“ (1)
„Nic se pﬁece nestalo.“ (3)„Nechtûla jsem pﬁed druh˘mi vypadat jako…“ (2) „To pﬁece není tak stra‰né!“ (2) „Nemyslel
jsem to tak zle.“ (2) „To udûlala Markéta!“ (1)

Potﬁebu vystupovat pﬁed druh˘mi jako bez viny mají zejména lidé, kter˘m dûlá problém svou vinu ãestnû
unést a pﬁiznat se k ní. Îádn˘ ãlovûk není bez viny. Nejãestnûj‰í postoj je k provinûní se hlásit, litovat toho
a pokusit se to, co je‰tû jde, obrátit k dobrému.
Viny se nedá zbavit. Vinu není schopná Ïádná lidská síla sprovodit ze svûta. Dá se pojmenovat, pﬁekonat
dobr˘m, a pokud to jde, napravit dÛsledky. Vina se nedá vymazat, jedinû odpustit.
✼ ZaÏít odpu‰tûní
Cíl: Dûti mají umût sdûlit vlastní názor na situaci, kdy se ãlovûk po uznání viny setká u autority s láskypln˘m odpu‰tûním
a bezpodmíneãn˘m pﬁijetím.
PomÛcky: uãebnice

Pﬁíbûh Mahátmy Gándhího
Z uãebnice na s. 80 pﬁeãteme následující pﬁíbûh:
Mahátma Gándhí byl velik˘m indick˘m státníkem a politikem. Nenásiln˘m odporem osvobodil svou zemi od koloniální
nadvlády AngliãanÛ. V roce 1948 byl zavraÏdûn pﬁi atentátu. KdyÏ mu bylo 15 let, dopustil se krádeÏe. ProtoÏe jeho star‰í
bratr mûl u nûho dluh, kter˘ nemohl zaplatit, uﬁízl si prostû kus z jeho zlatého náramku. Jeho otec se o této krádeÏi dovûdûl.

Tady ãetbu pﬁíbûhu zastavíme a vyzveme dûti, aby pﬁíbûh dokonãily podle obvykl˘ch scénáﬁÛ, napﬁ. zapírání,
v˘mluvy, v˘ãitky apod. Pak pokraãujeme v ãetbû:
Gándhí líãí ve sv˘ch vzpomínkách, co se v nûm tehdy odehrávalo: rozhodl jsem se, Ïe uÏ nebudu nikdy krást. Pﬁipravoval
jsem se také na to, Ïe se pﬁiznám svému otci. Nemûl jsem v‰ak odvahu promluvit. Nebál jsem se ran, ale toho, Ïe mu zpÛsobím
bolest. Pﬁesto jsem cítil, Ïe se toho musím odváÏit, Ïe není moÏné smíﬁení bez jasného pﬁiznání. Koneãnû jsem se rozhodl,
Ïe pﬁiznání napí‰u, Ïe ho otci pﬁedám a Ïe ho poprosím o odpu‰tûní. Napsal jsem v‰e na arch papíru a sám jsem mu to
pﬁedal. Nevyznával jsem na papíﬁe jen svou vinu, ale prosil jsem také o pﬁimûﬁen˘ trest. A sliboval jsem, Ïe uÏ nikdy nebudu
krást. Tﬁásl jsem se, kdyÏ jsem svému otci pﬁedával toto pﬁiznání. Pﬁeãetl je a…
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Vyzveme dûti, aby pﬁíbûh opût dokonãily podle obvyklého scénáﬁe, napﬁ. …zaãal kﬁiãet, …zaãal mi vyãítat
mou nevdûãnost apod. Pak pokraãujeme v ãetbû aÏ do konce.
Pﬁeãetl je a slzy tekly po jeho tváﬁi na papír. Na okamÏik zavﬁel oãi a pﬁem˘‰lel. Potom papír roztrhal a ﬁekl: „To je dobré.“
A pak mû objal.

Pﬁem˘‰líme, proã mûl chlapec potﬁebu jít za sv˘m otcem, kdyÏ se krádeÏ t˘kala jeho bratra.
Mal˘ Gándhí potﬁeboval svûﬁit svou vinu otci, protoÏe otec byl hlavou rodiny a on se krádeÏe dopustil v rámci
rodiny. Pouze otec mu tedy mohl uloÏit trest, místo toho mu v‰ak odpustil.
KdyÏ se ãlovûk po pﬁiznání setká s láskypln˘m odpu‰tûním a bezpodmíneãn˘m pﬁijetím, je to pro nûj velké
ulehãení. Taková zku‰enost dává sílu k velkorysému a pﬁímému jednání.
KdyÏ nemá kdo odpustit
Pﬁeãteme následující pﬁíbûh:
Je‰tû pût minut!
Byl pﬁekrásn˘ den. UÏ kdyÏ se Ondﬁej ráno probudil, svítilo slunce a kolem vonûlo léto a zahrada. Snídani uÏ mûl
pﬁipravenou – s chutí snûdl tﬁi rohlíky s marmeládou, vypil hrnek ãaje a nikdo nebyl doma – tak si nahlas pustil svou
oblíbenou hudbu. Pak si rychlostí vûtru sbalil vûci, sedl na kolo a hurá na koupali‰tû. V deset ho tam ãekají kamarádi
a taky Ïe ano. Hlasitû se pozdravili, rozloÏil si deku vedle a pak uÏ jen koupání, povídání, zmrzlina a znovu koupání.
Kdyby ve ‰kole bûÏel ãas tak rychle – v pût se sbalil, ujistil se, Ïe zítra ve stejnou dobu na stejném místû, a ‰lápl do pedálÛ.
Mûl k tomu hned dva dÛvody. Jednak mûl stra‰n˘ hlad a jednak – a to bylo mnohem dÛleÏitûj‰í – se tû‰il na koncert. „Za
pût minut to zaãíná. Nestíhám.“ pomyslel si a nabral dech.
Právû pﬁejíÏdûl most pﬁes ﬁeku, kdyÏ si v‰iml, Ïe si dole na bﬁehu hraje s míãem malá holãiãka. „Sama?“ napadlo ho. „To
by nemûla. Taková malá a tak blízko ﬁeky. To je nebezpeãné.“ Rozhlédl se, jestli nûkde v její blízkosti neuvidí nûkoho
dospûlého, nebo nûjakého star‰ího sourozence… Nikdo nikde. Tak, tak, Ïe nespadl z kola. „To není moÏné. Pﬁece by
nenechali tak malé dítû samotné.“ Pak mu zakruãelo v bﬁi‰e, vzpomnûl si na slova písnû, kterou moÏná usly‰í, kdyÏ dojede
vãas domÛ, a ujíÏdûl dál.
A doma dobrá a velká veãeﬁe a koncert a zítra koupání… co bych si je‰tû víc pﬁál? Pomyslel si, kdyÏ se veãer obracel
v posteli z jedné strany na druhou, nemohl usnout a mûl takov˘ divn˘ pocit.
Pak ho pﬁece jen pﬁemohla únava, upadl do hlubokého spánku a ráno bylo zase v‰echno v poﬁádku. Spokojenû si sedal
ke snídani a tû‰il se na dal‰í pﬁíjemn˘ den.
AÏ o dva dny pozdûji mu pﬁi snídani padl pohled na titulní stranu novin, které poloÏil jeho otec na stÛl, a ãetl: „Tﬁíletá
holãiãka se utopila v ﬁece…“
(neznám˘ autor)

Pﬁem˘‰líme:
– Co byste dûlali v Ondﬁejovû situaci?
– Myslíte si, Ïe se Ondﬁej provinil?
– Je Ondﬁej jedin˘, kdo mohl pﬁedejít smrti holãiãky?
– Myslíte si, Ïe by mohl jeho pocit viny souviset s pocitem odpovûdnosti star‰ího dítûte za mlad‰í dítû? Mají
star‰í dûti odpovûdnost za mlad‰í? V jak˘ch situacích ano? V jak˘ch ne?
– Myslíte si, Ïe by OndﬁejÛv pocit viny mohl souviset s dÛsledkem, jak˘ mûla jeho nedbalost?
– Jak by mohl Ondﬁej tváﬁí v tváﬁ tûmto dÛsledkÛm obhajovat své jednání, aby se zbavil pocitu viny?
– Mûl by se Ondﬁej se sv˘m pocitem viny nûkomu svûﬁit? Mohlo by mu pomoci, Ïe o své nedbalosti nûkomu
ﬁekne? JestliÏe ano, proã? JestliÏe ne, proã ne?
– Dûláte nûjak˘ rozdíl mezi tím, kdyby se Ondﬁej se svou nedbalostí nûkomu pouze svûﬁil, a tím, kdyby
nûkoho poÏádal o odpu‰tûní?
– JestliÏe by mûl Ondﬁej pﬁiznat svou vinu a poÏádat o odpu‰tûní, za k˘m by mûl jít?
O podobné, ale mnohem tragiãtûj‰í situaci vypovídá pﬁíbûh o autonehodû vãetnû jejího zavinûní, kter˘ popisuje
setkání 7.27 „VÏdyÈ ty ví‰…“ Pokud to bude vhodné, mÛÏeme se k nûmu vrátit.
V podobné situaci jako Ondﬁej jsou lidé, kteﬁí jednali, nebo naopak nejednali tak, Ïe ublíÏili natolik, Ïe není
v silách postiÏeného nebo v silách obûti odpustit. Odpu‰tûní je proces, kter˘ vyÏaduje ãas, a pﬁijmout sám
sebe i s vinou, kterou ãlovûk zpÛsobil, je nesmírnû tûÏké.
Odpu‰tûní takového provinûní mÛÏe dát ãlovûku jen BÛh. BÛh ãlovûka bezpodmíneãnû pﬁijímá i tehdy, kdyÏ
není v silách lidí, kter˘ch se provinûní dot˘ká, jej pﬁijmout. S touto vírou v milosrdné BoÏí pﬁijetí mÛÏe mít
ãlovûk sílu zase sám sebe pﬁijmout.
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David a Nátan
Nejprve dûtem volnû pﬁevyprávíme pﬁíbûh o Davidovi, Urijá‰ovi a Bat-‰ebû a o Davidovû hﬁíchu podle
2 Sam 11. kap. Pak pﬁíbûh doãteme z pracovních listÛ:
Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k nûmu pﬁi‰el a ﬁekl mu: „V jednom mûstû byli dva muÏi, jeden boháã a druh˘ chudák.
Boháã mûl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák nemûl nic neÏ jednu malou oveãku, kterou si koupil. Îivil ji, rostla u nûho
spolu s jeho syny, jedla z jeho sk˘vy chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klínû a on ji mûl jako dceru. Tu pﬁi‰el k bohatému
muÏi náv‰tûvník. Jemu bylo líto vzít nûjak˘ kus ze svého bravu ãi skotu, aby jej pﬁipravil poutníkovi, kter˘ k nûmu pﬁi‰el. Vzal
tedy oveãku toho chudého muÏe a pﬁipravil ji muÏi, kter˘ k nûmu pﬁi‰el.“ David vzplanul proti tomuto muÏi náramn˘m hnûvem.
¤ekl Nátanovi: „JakoÏe Ïiv je Hospodin, muÏ, kter˘ tohle spáchal, je synem smrti! A tu oveãku nahradí ãtyﬁnásobnû zato, Ïe
nûco takového spáchal a nemûl soucitu.“ Nátan Davidovi odvûtil: „Ten muÏ jsi ty!“ (2 Sam 12,1–7)
Král David pak odpovídá: „Zhﬁe‰il jsem proti Hospodinu!“

Komentáﬁ k obrazu:
Dﬁevoﬁezba Waltera Habdanka zachycuje chvíli, kdy prorok Nátan ﬁíká králi Davidovi slova: „Ten muÏ jsi ty!“ a kdyÏ
Davidovi dojde, co zpÛsobil. Sedí sice je‰tû o nûco v˘‰, ale uÏ zdaleka nevypadá jako suverénní panovník a jeho trÛn se
podobá spí‰e Ïidli. Ten, kter˘ je zvykl˘ soudit druhé, pﬁiznává pﬁed Bohem svou vinu a stává se sám souzen˘m. Prorok
Nátan mu se v‰ím dÛrazem sdûluje pravdu do oãí a ukazuje na nûj prstem své ruky. Pozoruje, co na to král ﬁekne.

Dûti mohou o obraze a o události vytváﬁet asociace na tyto vûty:
– Nátanovy oãi ﬁíkají… Oãi krále Davida ﬁíkají…
– Nátanovy ruce ﬁíkají… Ruce krále Davida ﬁíkají…
Dûti mohou obraz a událost pantomimou ztvárnit následujícím zpÛsobem:
– Postavte Ïidli na vyv˘‰ené místo a zaujmûte ve dvojicích podobnou polohu jako Nátan a král David. Ostatní
dûti mohou b˘t „reportéﬁi“ a klást obûma hercÛm otázky, které by je zajímaly. Pﬁedstavitelé obou postav
mohou odpovídat.
Napﬁ. Reportér: „Jak si pﬁipadáte?“ Pﬁedstavitel Nátana: „Mám strach, aby na mû nebylo poznat, Ïe mám
strach.“ Pﬁedstavitel Davida: „Divnû. Ukazuje na mû prstem – to je nepﬁíjemné. Divím se, Ïe mûl odvahu
mi to ﬁíct.“ Apod.
Pﬁem˘‰líme, proã zahrnuje král David do svého provinûní také Hospodina a naz˘vá se hﬁí‰níkem proti Hospodinu.
Co s jeho jednáním má spoleãného BÛh, kdyÏ David úmyslnû zapﬁíãinil smrt ãlovûka a pﬁipravil ho o Ïenu.
Pro vûﬁícího, jako byl král David, bylo samozﬁejmé, Ïe kaÏdé bezpráví, které spáchal na druhém ãlovûku,
je souãasnû nespravedlností proti Bohu. Král David je viníkem také pﬁed Bohem – je hﬁí‰níkem.
Vina a hﬁích
Rozli‰íme dûtem tyto pojmy:
Vina je jakékoli pochybení ãlovûka, které zpÛsobilo ‰kodu a po‰kodilo Ïivot.
V‰echny vztahy vãetnû sv˘ch provinûní, které má ãlovûk k sobû, ke svûtu a ke druh˘m lidem, v‰ak neproÏívá
jen v této horizontální rovinû.
Jako kﬁesÈané vûﬁíme, Ïe BÛh je TvÛrce Ïivota, a proto se sv˘mi vinami proti Ïivotu stáváme vinn˘mi také
pﬁed Bohem. Tato vina se oznaãuje teologick˘m termínem hﬁích. Hﬁích je vina, která tím, Ïe zpÛsobila ‰kodu
a po‰kodila Ïivot, po‰kodila také vztah ãlovûka k Bohu, kter˘ je tvÛrcem Ïivota. Hﬁích je vina pﬁed Bohem.
BoÏí „ne“ k hﬁíchu v‰ak neznamená „ne“ k hﬁí‰níkovi. BoÏí spravedlnost, která stojí proti hﬁíchu, jen vypovídá
o nesmírné BoÏí lásce a nekoneãném milosrdenství. Tváﬁí v tváﬁ této bezmezné BoÏí dobrotivosti
a milosrdenství je ãlovûk stále hﬁí‰níkem.
Dûti si definice obou pojmÛ zaznamenají podle v˘kladu do pracovních listÛ.
✼ Hﬁích svûta
Cíl: Dûti mají umût pojmenovat, co jsou to „sociální“ nebo „strukturální hﬁíchy“, a b˘t pﬁipraveny se postavit na stranu
spravedlnosti a pomoci bliÏním.
PomÛcky: pracovní listy

Viník nebo obûÈ?
Na pracovním listu najdeme kolem obrázku „ãlovûka s bﬁemenem“, které se podobá zemûkouli, obrázky
„obûtí“ dne‰ní doby. Pﬁem˘‰líme, kdo mÛÏe za to, Ïe je na tûchto lidech pácháno bezpráví, a mÛÏeme hlasovat,
zda odpovûì zní „v‰ichni“ nebo „nikdo“. Vhodnou odpovûdí by mohlo b˘t „v‰ichni a zároveÀ nikdo“.
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Jak to vidí…
Díváme se na jednotlivé fotografie na pracovním listu a uvaÏujeme o nich. Aby si dûti uvûdomily rÛznost
pohledÛ na jednu situaci, uvaÏujeme o ní napﬁíklad z pozice:
– obûti
– náhodného ãtenáﬁe, kter˘ fotografii zahlédl v novinách
– lékaﬁe
– politika
– poji‰Èovacího agenta
– kﬁesÈana apod.
Jevy, kdy nelze vysledovat prvotního viníka, ani pﬁíãinu viny a kdy je naru‰ena celá spoleãnost, se naz˘vají
„sociální“ nebo „strukturální hﬁíchy“. Jan Kﬁtitel je naz˘vá „hﬁích svûta“ (J 1,29).
UÏ jen tím, Ïe se ãlovûk narodil do urãit˘ch „struktur spoleãnosti“, stává se souãástí nespravedlivého systému,
v nûmÏ se mÛÏe proviÀovat, ale v nûmÏ se mÛÏe také stát obûtí. Církev vyz˘vá spoleãnost ke zmûnû tûchto
struktur v zájmu ãlovûka a jednotlivce pak vyz˘vá, aby se ve svém jednání rozhodovali co nejprozﬁetelnûji
a byli pﬁipraveni postavit se tam, kde je to v jejich silách, na stranu spravedlnosti a pomoci bliÏním.
3. Závûr
Cíl: Dûti se mají uãit vyjadﬁovat se otevﬁenû o sv˘ch provinûních a o tom, co vnímají jako provinûní na sobû, a b˘t
povzbuzeny k velkorysosti a laskavosti.
PomÛcky: se‰it

Kdo mi ublíÏil a komu jsem já ublíÏil(a)
Dûti si pﬁeloÏí stránku v se‰itû na polovinu. Na jednu stranu budou psát, kdy jim nûkdo ublíÏil, na druhou stranu
budou psát, kdy ony nûkomu ublíÏily. Upozorníme dûti, Ïe nejde o to napsat jména viníkÛ a obûtí, ale dát události
nadpis podobn˘ titulku v novinách, napﬁ. „Prozrazené tajemství“, „Zrada“, „PÛjãená kniha“, „Vyslechnut˘ rozhovor“
apod. Do práce se také zapojíme, a pokud dûti budou chtít o sv˘ch pﬁíbûzích hovoﬁit s ostatními, zaãneme jako první.
Na závûr dûti povzbudíme:
KdyÏ se proviníme, máme mít odvahu to srovnat a naopak, kdyÏ se nûkdo proviní na nás, máme se zachovat
velkoryse a laskavû.
4. Zápis
Nadpis: Vina a obrácení
Dokonãené vûty „Strach je jako…“ „Vina je jako…“
„KdyÏ mám strach/KdyÏ mám ‰patné svûdomí, tak
obvykle…“, pﬁíp. dal‰í texty t˘kající se probírané
látky.
Zápis: Îádn˘ ãlovûk není bez viny. Nejãestnûj‰í
postoj je k vinû se hlásit, litovat jí a pokusit se to, co
je‰tû jde, obrátit k dobrému. Vina se nedá vymazat,
jedinû odpustit. Dokonalé odpu‰tûní mÛÏe dát jen
BÛh. BÛh ãlovûka bezpodmíneãnû pﬁijímá i tehdy,
kdyÏ není v silách lidí, kter˘ch se provinûní dot˘ká,
ãlovûku odpustit a pﬁijmout jej. Pak mÛÏe i on
pﬁijmout sám sebe.
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24. Svátost smíﬁení – osvobození od hﬁíchu

Téma setkání:
Dûti se uãí chápat svátost smíﬁení jako uzdravující proces, ve kterém nás BÛh s bezpodmíneãnou
láskou povolává k zodpovûdnosti za na‰e provinûní jménem tûch, kter˘m jsme ublíÏili, vyz˘vá nás
k rozhodnutí obrátit se a dává nám moÏnost vnitﬁnû hluboce a radostnû proÏít osvobozující pocit
odpu‰tûní. Nejde o to povzbudit dûti, aby „prostﬁednictví svátosti smíﬁení usilovaly o bezhﬁí‰nost“,
ale aby se v kaÏdé situaci viny snaÏily o obnovu vztahu k Ïivotu v sobû, k druh˘m lidem a ke svûtu,
která z kﬁesÈanského pohledu zahrnuje také obnovu vztahu k Bohu, která se obvykle dûje slavením
svátosti smíﬁení.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
OSV – dovednosti rozhodování v eticky problematick˘ch situacích v‰edního dne; MKV – poznávání
vlastního kulturního zakotvení.
Cíle setkání:
Dûti se mají dokázat konfrontovat s vlastní vinou s vûdomím skuteãnosti, Ïe BoÏí láska je silnûj‰í neÏ lidská
provinûní, mají b˘t otevﬁené pro kﬁesÈansk˘ pohled na vinu a odpu‰tûní a mají vyjádﬁit tento postoj.
Dûti mají umût vysvûtlit porozumûní svátosti smíﬁení jako uzdravujícímu dûji, v nûmÏ BÛh staví ãlovûka v síle
Ducha svatého na poãátek nového Ïivota ve spoleãenství a mají umût vysvûtlit vnímání hﬁíchu jako
pﬁekáÏku ve vztahu k Ïivotu, a tím i k Bohu.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Usmíﬁení
Cíl: Dûti mají pojmenovat pocity, které proÏívají v situaci, kdy jim nûkdo odpustil, a rozli‰it v procesu odpu‰tûní jednotlivé
ãásti.
PomÛcky: pracovní listy

Usmíﬁení je jako…
Dûti mohou do se‰itu nebo na tabuli dokonãovat vûtu: „Odpu‰tûní je jako…“ nebo „Usmíﬁení je jako…“
Napﬁ. KdyÏ spadne kámen ze srdce. KdyÏ po dlouhé dobû zase vyjde slunce. KdyÏ ãlovûk dojde domÛ a odloÏí
tûÏké kufry. Apod.
Usmíﬁení je proces
Dosáhnout odpu‰tûní a smíﬁení není nûco, co se stane hned. Znamená to projít cestou, která má jednotlivé
úseky.
Na pracovním listu najdou dûti ãtyﬁi slova vystihující ãtyﬁi ãásti cesty k odpu‰tûní. Jsou to slova: vina, lítost,
obrácení, jednání.
Vina – Zpytuji svûdomí a ke svému pocitu viny se postavím ãestnû a pﬁímo. Nevymlouvám se
a nesvaluji vinu na druhé nebo nedûlám, Ïe se nic nestalo. DokáÏu se pﬁiznat a vyslovit: „To je moje
vina.“
Lítost – Lituji toho, Ïe jsem svou vinou postavil(a) zeì mezi sebe a Ïivot v sobû, ve druh˘ch lidech a ve svûtû.
Jako kﬁesÈan(ka) vím, Ïe jsem tím postavil(a) zeì také mezi sebe a Boha. Jsem si vûdom(a) svého hﬁíchu.
„Je mi to líto.“
Obrácení – Rozhodnu se udûlat v‰echno, co je je‰tû moÏné, aby se tato pﬁekáÏka odstranila, jsem odhodlán(a)
obnovit poru‰ené vztahy s lidmi i s Bohem. Dám si pﬁedsevzetí.
Jednání – Jdu a udûlám to.
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Dûti mohou jednotlivá slova vystﬁihnout a pracovat s nimi následujícím zpÛsobem:
– Zvolit si barevn˘ papír a dávat jednotliv˘m slovÛm podle jejich v˘znamu „tvar“. V˘tvor si pak dûti mohou
nalepit do se‰itÛ.
– Poskládat slova za sebou tak, aby bylo zﬁetelné, jak˘ proces popisují.
– Vytvoﬁit totéÏ spoleãnû na jeden plakát ze v‰ech slov.
Dûti mohou pﬁem˘‰let o jednoduch˘ch situacích viny, kdy samy touto
cestou pro‰ly. Podle tûchto krokÛ
mohou také dovyprávût nûkteré
pﬁíbûhy z minulého setkání, napﬁ.
skupina dûvãat mÛÏe popsat dal‰í
jednání Katky, která ukradla lak na
nehty, a skupina chlapcÛ jednání Jirky,
kter˘ si pÛjãil bez dovolení kolo.
O smíﬁení mÛÏe ãlovûk prosit, usilovat o nûj a dûlat v‰echno proto, aby ho dosáhl, ale sám si odpustit neumí.
Usmíﬁit se musejí chtít obû strany. Nûkdy ãlovûk usiluje o usmíﬁení s druh˘m ãlovûkem, ale je to marné.
KdyÏ se smíﬁení mezi lidmi podaﬁí, je to velká vûc.
2. Vlastní téma
✼ BoÏí milosrdenství
Cíl: Dûti si mají na základû poselství vybran˘ch biblick˘ch textÛ uvûdomit velikost lásky, s jakou BÛh vychází vstﬁíc ãlovûku,
je pﬁipraven ujistit ho o svém pﬁijetí a radovat se z jeho návratu.
PomÛcky: pracovní listy

Jako kﬁesÈané vûﬁíme, Ïe BÛh uÏ se s ãlovûkem smrtí a vzkﬁí‰ením JeÏí‰e Krista jednou provÏdy smíﬁil. Je
nekoneãnû milosrdn˘ a je stále pﬁipraven ujistit ãlovûka o svém pﬁijetí a odpu‰tûní. BÛh ãlovûka hledá a vyz˘vá
jej k obnovení vztahu. Svûdãí o tom mnoho biblick˘ch událostí.
Pro dal‰í práci vybereme jen jednu:
Podobenství o ztracené ovci a ztracené minci
Z pracovního listu si pﬁeãteme obû podobenství (L 15,1–10):
Do jeho blízkosti pﬁicházeli samí celníci a hﬁí‰níci, aby ho sly‰eli. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: „On pﬁijímá
hﬁí‰níky a jí s nimi.“
Povûdûl jim toto podobenství: „Má-li nûkdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, coÏ nenechá tûch devadesát devût na pustém
místû a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? KdyÏ ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a kdyÏ pﬁijde
domÛ, svolá pﬁátele a sousedy a ﬁekne jim: ‚Radujte se se mnou, protoÏe jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘ Pravím
vám, Ïe právû tak bude v nebi vût‰í radost nad jedním hﬁí‰níkem, kter˘ ãiní pokání, neÏ nad devadesáti devíti spravedliv˘mi,
kteﬁí pokání nepotﬁebují.
Nebo má-li nûjaká Ïena deset stﬁíbrn˘ch mincí a ztratí jednu z nich, coÏ nerozsvítí lampu, nevymete dÛm a nehledá
peãlivû, dokud ji nenalezne? A kdyÏ ji nalezne, svolá své pﬁítelkynû a sousedky a ﬁekne: ‚Radujte se se mnou, ponûvadÏ
jsem nalezla peníz, kter˘ jsem ztratila.‘ Pravím vám, právû tak je radost pﬁed andûly BoÏími nad jedním hﬁí‰níkem, kter˘
ãiní pokání.“

Vyzveme dûti, aby vyslovily, cokoli je v souvislosti s pﬁeãten˘mi texty napadne. Pak se zab˘váme jejich postﬁehy
a otázkami, pﬁíp. tím, co je zajímá.
Návrhy dal‰ích úkolÛ:
– Oznaãte stejnou barvou slovní spojení, která obsahují obû podobenství.
– Urãete, kter˘ obraz v podobenství pﬁedstavuje pozici ãlovûka a kter˘ Boha.
– O jaké BoÏí vlastnosti obû podobenství vypovídají?
– Pﬁeãtete pozornû, proã mûl JeÏí‰ potﬁebu taková podobenství vyprávût. Co chtûl lidem vysvûtlit?
Stalo se vám nûco podobného, co popisují podobenství? Máte zku‰enost s tím, Ïe jste nûco ztratili a pak
to zase na‰li, nebo Ïe jste se sami ztratili a zase se na‰li, nebo Ïe jste pomohli nûkomu nûco najít? Jak jste
vyjádﬁili svou radost? Napﬁ. Hned jsem telefonovala kamarádce. Babiãka mi dala za nalezené br˘le
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„nálezné“ a pﬁede v‰emi mû pochválila. Znovuobjevené kolo jsem nale‰tila a následovala slavnostní jízda
do obchodu pro nanukov˘ dort.
– Bylo by moÏné podle vás nalézt spoleãné pocity pro situace, kdy ãlovûk ztratí nûco cenného nebo se sám
ztratí z dosahu lidí, na kter˘ch mu záleÏí, a pro situace, kdy se proviní? JestliÏe ano, v ãem vidíte podobnost?
– Bylo by moÏné podle vás nalézt spoleãné pocity pro situace, kdy ãlovûk nalezne cennou ztracenou vûc
a kdy nûkomu odpustí jeho provinûní?
– Bylo by moÏné podle vás nalézt spoleãné pocity pro situace, kdy nás na‰i blízcí vyhledají, i kdyÏ jsme se
jim ztratili, a pro situace, kdy zaÏíváme odpu‰tûní?
Podobenství ukazují lásku Boha k ãlovûku, která je tak veliká, Ïe BÛh neãeká a sám v JeÏí‰i Kristu pﬁichází
mezi lidi. Pob˘vá s hﬁí‰níky a celníky, hledá ztracené a má velikou radost z jejich obrácení k Ïivotu a k dobru.
Z tûchto podobenství je zﬁetelné, proã je svátost smíﬁení pﬁedev‰ím v˘razem radosti – oslavou obnovení vztahu
ãlovûka s Bohem.
Zacheus
Biblick˘ pﬁíbûh o Zacheovi dûti urãitû znají a mohou s jeho námûtem pracovat o to dÛkladnûji. Pﬁíbûh
je v˘jimeãn˘ tím, Ïe se v nûm obrácení ãlovûka k dobrému nedûje prostﬁednictvím zázraku, ale Ïe ãlovûk
zakusil bezpodmíneãné pﬁijetí a stal se s ním zázrak. Zacheus je sice mal˘ postavou, ale majetkem je
velik˘ pﬁed lidmi. Jeho potﬁeba „mít“ je silnûj‰í, neÏ potﬁeba „b˘t“. JeÏí‰ova pﬁízeÀ v‰ak sytí jeho lidství
a zpÛsobuje zázrak – Zacheus si uvûdomuje své hﬁíchy a je ochotn˘ je napravovat. Jeho Ïivot dostává
jin˘ cíl.
Pﬁeãteme si pﬁíbûh z uãebnice s. 81 nebo z Bible (L 19,1-10). Dûti si mohou nejprve pﬁeãíst pﬁíbûh potichu
a pak jej samy pﬁevyprávût. Pak mÛÏeme vybrat nûkter˘ z následujících úkolÛ:
– Co si asi v jednotliv˘ch ãástech pﬁíbûhu Zacheus pomyslel? Zapi‰te jeho my‰lenky v 1. osobû jednotného
ãísla.
– Dopi‰te, jak by mohl pﬁíbûh pokraãovat poté, co JeÏí‰ opustil ZacheÛv dÛm.
– Ke kaÏdému obrázku a ãásti textu vymyslete tﬁi nadpisy, pﬁíp. tﬁi vûty. Jednu z pohledu Zachea, druhou z pohledu
JeÏí‰e a tﬁetí z pohledu pﬁihlíÏejících.
Napﬁ. (1) Zacheus: Nevadí, jsem bohat˘ a mám nápad. JeÏí‰: Vcházím do Jericha. PﬁihlíÏející: JeÏí‰ se uÏ
blíÏí.
– Zamûﬁte se na promûny vztahÛ jednotliv˘ch postav a pokuste se je schematicky nakreslit.

Dûti mohou pﬁíbûh podle vytvoﬁeného schématu také zahrát beze slov. Jedno dítû bude pﬁedstavovat JeÏí‰e,
druhé Zachea a ostatní budou pﬁihlíÏející.
(1) „PﬁihlíÏející“ vytvoﬁí kruh kolem „JeÏí‰e“, „Zacheus“ se postaví mimo, vnû kruhu. Kruh je sevﬁen˘, nepustí
„Zachea“ dovnitﬁ, i kdyÏ to zkou‰í.
(2) „JeÏí‰“ rozpojí zevnitﬁ kruh „pﬁihlíÏejících“ a pﬁivede „Zachea“ do stﬁedu „pﬁihlíÏejících“.
(3) „JeÏí‰“ stojí se „Zacheem“ uprostﬁed v‰em „pﬁihlíÏejícím“ na oãích.
(4) „JeÏí‰“ a „Zacheus“ se zaﬁazují do kruhu mezi „pﬁihlíÏející“.
MÛÏe následovat rozhovor na téma, co dûti pociÈovaly v roli Zachea, v roli pﬁihlíÏejících a v roli JeÏí‰e.
MÛÏe následovat rozhovor, zda jim situace, kdy je ãlovûk vlastní vinou odtrÏen˘ od vztahÛ a touÏí po pﬁijetí,
pﬁíp. zaÏije pﬁijetí, pﬁipomíná nûco konkrétního z jejich Ïivota. Napﬁ. Nov˘ spoluÏák, kter˘ nemá odvahu se
zaﬁadit do kolektivu a místo toho má potﬁebu zdÛrazÀovat, co umí a jak je dÛleÏit˘.
Závûr mÛÏe b˘t následující:
Dotkli jsme se situace ãlovûka, jehoÏ kladné osobní vztahy s druh˘mi byly hluboce naru‰eny. JeÏí‰ ukazuje
vlastním jednáním, jak BÛh vychází ãlovûku vstﬁíc, jak nesmírnû veliká a pﬁijímající je BoÏí láska k ãlovûku
a jak je pro lidi nepﬁedstavitelné jeho milosrdenství a ochota odpou‰tût.
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Zacheova cesta k odpu‰tûní
– V‰imneme si, jak jednotlivé ãásti pﬁíbûhu vãetnû obrázkÛ a nákresÛ vztahÛ mezi postavami
odpovídají procesu, kdy usilujeme o usmíﬁení: (1) vina (2) lítost, obrácení (3) jednání (4) odpu‰tûní
a smíﬁení.
– V‰imneme si, Ïe podobné schéma je vysledovatelné také pﬁi liturgickém slavení smíﬁení: (1)
vina/hﬁích (2) lítost, obrácení (3) jednání/vyznání hﬁíchÛ (4) odpu‰tûní a smíﬁení/rozhﬁe‰ení
a obnoven˘ vztah k Bohu a k lidem.
Mechanismy cesty k odpu‰tûní jsou pro kaÏdého ãlovûka bez ohledu na náboÏenství nebo svûtov˘ názor
v podstatû podobné.
Podobenství o milosrdném otci
Podobné schéma i podobné vyjádﬁení radosti nad znovunalezením toho, co uÏ bylo ztracené a „mrtvé“,
najdeme v podobenství o milosrdném otci a ztraceném synu.
Text, kter˘ pﬁeãteme z Bible, mÛÏeme aktualizovat následujícími úvahami:
– Mlad‰í syn nechtûl zÛstat doma. Jaké k tomu mohl mít dÛvody? Byly to podle tebe dobré dÛvody nebo
spí‰e ‰patné dÛvody nebo obojí?
– Jak˘m zpÛsobem Ïil ve vzdálené zemi? (L 15,13)
– Popi‰ stav jeho nejvût‰í bídy a poníÏení. (L 15,14–16)
– Napi‰te tﬁi vûty k tomu, jak se ze své bídy dostal? (L 15,17–19)
– Co v‰echno udûlal otec, kdyÏ se syn vrátil? Pﬁekvapilo tû nûco na jeho jednání? PovaÏuje‰ jeho
jednání za obvyklé jednání otce rodiny v takové situace nebo spí‰e za neobvyklé? MÛÏe‰ svÛj názor
zdÛvodnit? Vypovídá nûco otcovo jednání vÛãi mlad‰ímu synovi obecnû o vztahu Boha k lidem?
(L 15,20–23)
– Jakou reakci vyvolal návrat mlad‰ího syna v jeho star‰ím bratrovi? Mûl podle tebe star‰í syn na takovou
reakci právo? (L 15,28)
– Co zaãal syn otci vyãítat? (L 15,29-–30)
– Vypovídá nûco otcova odpovûì star‰ímu synovi také nûco o vztahu Boha k lidem?
– Konec zÛstává otevﬁen˘. Jak pﬁíbûh mohl pokraãovat dál?
– Jaké vlastnosti má otec v pﬁíbûhu? Vypovídají tyto jeho vlastnosti obecnû nûco o Bohu?
Na pracovním listu je obraz Rembrandta van Rijna Návrat marnotratného syna. Podrobn˘ komentáﬁ k obrazu
je k dispozici v publikaci: Nouwen, H. J. M.: Návrat marnotratného syna. Praha: Paulínky, 2001.
Dal‰í námûty k tématu velikosti BoÏího milosrdenství v JeÏí‰ovû jednání mÛÏeme zopakovat ze setkání 8.4
„Odpu‰tûní bez hranic“.
Velikost BoÏího milosrdenství je útûchou zejména pro ty viníky, kteﬁí o smíﬁení a odpu‰tûní usilují, ale kter˘m
nemají sílu druzí lidé odpustit. Velikost BoÏího milosrdenství vyjadﬁuje církev, kdyÏ ﬁíká, Ïe „není Ïádná
vina, byÈ sebetûÏ‰í, kterou by BÛh prostﬁednictvím církve nemohl odpustit. Nelze pﬁipustit, Ïe by existoval
nûjak˘ ãlovûk, tolik ‰patn˘ a tolik zvrácen˘, aby mu nemohla b˘t dána bezpeãná nadûje na odpu‰tûní, jestliÏe
opravdu lituje svého poblouznûní“. (KKC 982)
âlovûk potﬁebuje nejen sílu k tomu, aby si pﬁiznal vinu, litoval, vyznal ji a prosil za odpu‰tûní, ale také sílu
k tomu, aby dokázal odpustit. O tuto sílu prosíme v modlitbû Otãená‰ slovy: „OdpusÈ nám na‰e viny, jako
i my odpou‰tíme na‰im viníkÛm.“
✼ Formy smíﬁení s Bohem a s lidmi
Cíl: Dûti mají umût vyjádﬁit porozumûní skuteãnosti, Ïe smíﬁení s lidmi a smíﬁení s Bohem nelze oddûlit a mají umût
vyjmenovat formy smíﬁení s Bohem obvyklé v tradici církve.
PomÛcky: pracovní listy

„Co mám dûlat, kdyÏ se chci smíﬁit“
Poslední ãást cesty k usmíﬁení – jít a jednat – se dá projít rÛzn˘mi zpÛsoby. Jak nejlépe jít a jednat vÛãi lidem
a svûtu záleÏí obvykle na kaÏdé konkrétní situaci a mÛÏe to b˘t pokaÏdé jiné. Pﬁesto se dá popsat nûkolik
zpÛsobÛ moÏného jednání smûﬁujícího k usmíﬁení.
Podle pracovního listu seznámíme dûti s nabídkou rÛzn˘ch forem jednání, která vedou k usmíﬁení s lidmi,
a jednání, která vedou k usmíﬁení s Bohem.
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Dar usmiﬁovat se s druh˘mi lidmi má kaÏd˘ ãlovûk. MÛÏe jít
… a svou vinu pojmenovat, vyslovit lítost a poprosit o prominutí.
… a konkrétním jednáním, pokud to je‰tû jde, napravit ‰kodu, která byla zpÛsobena.
… a konkrétním jednáním prokazovat dobro zejména tomu, komu byla zpÛsobena ‰koda.
Dar odpou‰tût BoÏím jménem ãlovûku hﬁíchy a usmiﬁovat ho s Bohem dostala církev od Krista. KﬁesÈan
mÛÏe ve spoleãenství církve jít a obnovit svÛj vztah k Bohu.
… vyjádﬁit úsilí o obnovení vztahu k sobû postem, obnovení vztahu k Bohu modlitbou a obnovení vztahu
k druh˘m lidem almuÏnou.
… ãetbou Písma a modlitbou, zejména modlitbou Otãená‰e.
… zachováváním doby, kdy vyjadﬁujeme na‰i lítost nad provinûním, na‰e obrácení i na‰i snahu zmûnit Ïivot
k lep‰ímu, tedy zachováváním pÛstu a dnÛ pokání.
… vyznáváním sv˘ch vin, zpytováním svûdomí a dal‰ími projevy úsilí o smíﬁení, jako jsou napﬁ. poutû nebo
duchovní cviãení.
… slavením eucharistie.
… slavením svátosti smíﬁení.
Smíﬁení s Bohem a s lidmi patﬁí pro kﬁesÈana neoddûlitelnû k sobû. Bez usmíﬁení s lidmi je usmíﬁení s Bohem
pokrytectvím. Bez usmíﬁení s Bohem je usmíﬁení s lidmi neúplné.
✼ Svátost smíﬁení
Cíl: Dûti mají umût vyjmenovat ãásti svátosti smíﬁení, analyzovat její jednotlivé prvky v souvislosti se Ïivotem a popsat
její formy slavení.
PomÛcky: se‰it

Oslava smíﬁení s Bohem a s lidmi
Seznámíme dûti s tûmito základními informacemi, pﬁíp. je doplníme o dal‰í detaily.
Svátost smíﬁení se naz˘vá také svátostí obrácení, svátostí pokání, svátostí zpovûdi, svátostí odpu‰tûní nebo
svátostí smíﬁení.
Svátost smíﬁení vykazuje pﬁes v‰echny obmûny v prÛbûhu dûjin následující strukturu:
1. zpytování svûdomí/poznání viny
2. lítost
3. vyznání hﬁíchÛ
4. dostiuãinûní/pokání/pﬁedsevzetí
5. dar smíﬁení/rozhﬁe‰ení
6. dûkovná modlitba
Existují tﬁi formy slavení svátosti smíﬁení:
– Svátost smíﬁení pro jednotlivého kajícníka
– Spoleãné slavení smíﬁení s individuálním vyznáním a rozhﬁe‰ením
– Spoleãné slavení smíﬁení se spoleãn˘m vyznáním a rozhﬁe‰ením
Podrobnûji v následující literatuﬁe:
A. Adam, Liturgika. KﬁesÈanská bohosluÏba a její v˘voj. Praha: Vy‰ehrad, 2001, s. 233–239. R. Berger,
Liturgick˘ slovník. Praha: Vy‰ehrad, 2008, s. 481–482 [heslo: „Svátost smíﬁení. Svátost pokání. Zpovûì“].
L. Pokorn˘ a kol., Obnovená liturgie. Praha: âeská katolická charita, 1976, s. 179–182.
3. Závûr
Cíl: Dûti mají vlastní tvorbou vyjádﬁit svÛj vnitﬁní postoj ke skuteãnosti viny, odpu‰tûní, smíﬁení a BoÏímu milosrdenství.
PomÛcky: kousek gumy, ‰pendlík a postava vystﬁiÏená z papíru; kruhov˘ ‰átek, svíce, zápalky a rÛzné pﬁedmûty, které
by mohly znázorÀovat v˘znam slov odpu‰tûní a smíﬁení

V síti
Pﬁedem nebo pﬁed dûtmi sváÏeme k sobû konce gumy tak dlouhé, aby se s ní dala hrát „pﬁebíraná“. Vyzveme
jedno dítû, aby si gumu mezi dlanû provléklo do „základní polohy“, a pﬁibliÏnû doprostﬁed pﬁipevníme na
gumu ‰pendlíkem mal˘ obrázek postavy vystﬁiÏen˘ z papíru. Pak si mezi sebou dûti gumu „pﬁebírají“ tak,
aby se nezamotala, a pozorují, co se s postavou na obrázku dûje.
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KdyÏ se vystﬁídají v‰ichni, zeptáme se dûtí, jak by se dalo
pojmenovat to, co se dûlo s postavou na gumû, pﬁíp. kdo by to
mohl b˘t. Napﬁ. Sportovec na hrazdû. Kaskadér. Nemûl chvíli
klid. Stále se s ním nûco dûlo. Témûﬁ se do toho v‰eho zamotal.
Apod.
MÛÏeme se dûtí také zeptat, jestli vidí nûjakou souvislost
s probíran˘m tématem.
âinnost shrneme napﬁíklad slovy:
âlovûk je mnohdy lapen do sítí sv˘ch vin, fale‰n˘ch pﬁedstav,
nejasn˘ch souvislostí a vztahÛ, které ho svazují a vláãejí, kam
nechce. JeÏí‰ nachází cesty, jak nás z tûchto sítí osvobozovat,
dává nám ‰ance, abychom se od nich mohli „odlepit“,
„osvobodit“ a mohli znovu zaãít jako Zacheus nebo jako
marnotratn˘ syn.
Úvahy o smíﬁení
Na ‰átek doprostﬁed kruhu, ve kterém dûti sedí, pﬁíp. na vhodné místo tak, aby v‰echny dûti vidûly,
rozloÏíme ‰átek s rÛzn˘mi pﬁedmûty kaÏdodenní potﬁeby. MÛÏeme je dûtem ukazovat po jednom, aby
mûly dost ãasu na rozmy‰lenou. Mezi pﬁedmûty mÛÏe b˘t napﬁ. kolíãek na prádlo, lano, magnet, hﬁebík,
flétna, kámen, oﬁech, ‰i‰ka, suchá vûtev, pírko, kousek dﬁeva, keramick˘ stﬁep, zápalky, ãajová svíce
apod. PﬁedmûtÛ by mûlo b˘t o nûco více, neÏ je dûtí ve skupinû.
– KaÏd˘ z nás má vlastní zku‰enost s tím, jak zakusil, nebo nezakusil odpu‰tûní a smíﬁení. Vyzveme
dûti, aby si kaÏd˘ vybral pokud moÏno jeden pﬁedmût, kter˘ jeho zku‰enost, pﬁíp. názor na to, co
je to smíﬁení, nejlépe vyjadﬁuje. Pokud dûti pﬁedmût odpovídající své pﬁedstavû nenajdou, pﬁíp. jestli
si více dûtí zvolí jeden pﬁedmût, nevadí. Sami si vybereme nûkter˘ ze zb˘vajících.
– Vyzveme dûti, zda by umûly svou volbu vysvûtlit a zdÛvodnit. Sami zaãneme. Napﬁ. Kolíãek na prádlo
mi pﬁipomíná, Ïe k usmíﬁení musejí b˘t aspoÀ dva. Pírko mi pﬁipomíná, jak k sobû musejí b˘t lidé
navzájem citliví a ohleduplní, kdyÏ se chtûjí usmíﬁit. Apod. Bûhem vyprávûní dûti pokládají pﬁedmûty
zpût do obrazu.
– Zapálíme svíci a postavíme ji do obrazu ke svému pﬁedmûtu. Pak nabídneme dûtem, Ïe kdo chce,
mÛÏe svíci posunout ke svému pﬁedmûtu a mÛÏe, ale nemusí pﬁitom vyslovit to, co se obvykle ﬁíká,
kdyÏ se chceme usmíﬁit a prosíme o odpu‰tûní, napﬁ. „PromiÀ.“ „Je mi to líto.“ „Chtûl bych to
v‰echno vzít zpût, ale uÏ to nejde.“ Apod.
– Svíci postavíme do stﬁedu se slovy:
Odpu‰tûní je dar, kter˘ mÛÏeme darovat jeden druhému. Je to na‰e svobodné rozhodnutí. Nikdy
s jistotou nevíme, jestli dokáÏeme odpustit, nebo jestli nám bude umût odpustit ãlovûk, kterému
jsme ublíÏili. MÛÏeme v‰ak vûﬁit, Ïe BÛh je ten, kter˘ nám odpustí, kdykoli k nûmu s prosbou
o odpu‰tûní pﬁijdeme.
Pokud je to vhodné, setkání zakonãíme dûkovnou modlitbou.
V˘chova svûdomí
Dûti si mohou podle vlastních zku‰eností a podle pﬁedlohy „zpovûdního zrcadla“ napﬁ. z Kancionálu
aktualizovat, pﬁípadnû vytvoﬁit samy otázky, které jim pomohou v pﬁem˘‰lení.
Mohu jednotlivé otázky ãíst a vyhodnocovat, zda jsou aktuální a jak by jejich formulace ‰ly zmûnit,
pﬁíp. doplnit tak, aby jim byly srozumitelné. Dûti mohou pracovat ve skupinách podle jednotliv˘ch
okruhÛ, pﬁíp. vybereme jen nûkteré.
Podobn˘m zpÛsobem mohou dûti pracovat se „zpovûdními zrcadly“ pro mlad‰í dûti a vzhledem
k jejich formulacím si poloÏit otázku, zda si myslí, Ïe jsou nebo nejsou aktuální pro jejich mlad‰í
sourozence, pﬁíp. jak by pro nû otázku zmûnily nebo doplnily. Jako pﬁedlohu si mÛÏeme vzít napﬁíklad
texty:
Brtník, J. – Neãasová, Z., Svátost smíﬁení. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 1998.
MuroÀová, E. – Havel, T. C., Effatha. Otevﬁi se! Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2007.
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4. Zápis
Nadpis: Svátost…
Dûti mohou doplÀovat jiná pojmenování svátosti, napﬁ. svátost obrácení, pokání, odpu‰tûní apod.
Svátost smíﬁení – osvobození od hﬁíchu
Dokonãená vûta „Usmíﬁení je jako…“, proces smíﬁení znázornûn˘ koláÏí ze ãtyﬁ slov, poznámky
z v˘kladu ke svátosti smíﬁení, pﬁíp. dal‰í texty k probíran˘m tématÛm.
Zápis: BÛh je láska. Neãeká a v JeÏí‰i Kristu pﬁichází mezi lidi. Pob˘vá s hﬁí‰níky a celníky, hledá
ztracené a má radost z jejich obrácení k Ïivotu a k dobru. Svátost smíﬁení je pﬁedev‰ím oslavou
obnovení vztahu ãlovûka s Bohem.
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25. JeÏí‰ osvobozuje od hﬁíchÛ

Téma setkání:
Setkání je vhodné zaﬁadit v dobû tûsnû pﬁed oslavou velikonoãních svátkÛ. Kristova smrt a vzkﬁí‰ení je
tentokrát nahlíÏena jako dílo v˘kupné obûti a JeÏí‰ Kristus je dûtem pﬁedstaven jako Vykupitel.
K alespoÀ ãásteãnému teologickému pochopení pojmÛ „obûÈ“ a „vykoupení“ je tﬁeba reflexe obecnû lidské
zku‰enosti, ke které dûti dostaly prostor v pﬁedchozích setkáních.
V první ãásti se dûti zam˘‰lejí nad v˘znamem a nad dÛsledky slov „zemﬁel za na‰e hﬁíchy“ (1 Kor 15,3).
V dal‰ích ãástech následuje téma Kristovy obûti, související starozákonní proroctví (zejména Iz 53. kap.)
a zobrazování Kristova utrpení. V souvislosti s dûdiãn˘m hﬁíchem se pak otevírá téma na‰eho vykoupení
a objasÀuje se podstata svátosti kﬁtu.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
MKV – kulturní diference, poznávání vlastního kulturního zakotvení.
Cíle setkání:
Dûti mají umût vysvûtlit vztah mezi smrtí a vzkﬁí‰ením JeÏí‰e Krista a jeho obûtí a na‰ím vykoupením
a s vûdomím této souvislosti se umí konfrontovat s vlastní vinou.
Dûti mají vyjádﬁit vlastní porozumûní souvislosti dûdiãného hﬁíchu, tajemství vykoupení a svátosti kﬁtu.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Zemﬁel za na‰e hﬁíchy
Cíl: Dûti mají umût vysvûtlit v˘raz „zemﬁel za na‰e hﬁíchy“ a analyzovat rÛzné roviny odpovûdi na otázku, kdo „vydal
JeÏí‰e na smrt“.
PomÛcky: pracovní listy

BÛh vychází vstﬁíc ãlovûku
Dûti mohou do se‰itÛ doplÀovat vûty, ze kter˘ch je patrné, jak JeÏí‰ovo jednání pﬁekraãuje bûÏné hranice
a ukazuje na to, jak˘ je BÛh.
KdyÏ chceme dát druhému najevo, Ïe se chceme usmíﬁit, Ïe se na nûj nezlobíme a Ïe jej pﬁijímáme, tak z lásky k nûmu
…neãekáme, aÏ pﬁijde, ale oslovíme ho jako první.
…nebojíme se mu podívat do oãí.
…snaÏíme se mu porozumût.

Dûti doplÀují dal‰í moÏnosti.
BÛh chtûl dát lidem najevo, Ïe je pﬁijímá a miluje. Udûlal to tak, Ïe se stal ãlovûkem, kter˘
…neãeká, prochází mûsty a vesnicemi a pﬁichází k lidem.
…jí s celníky a hﬁí‰níky.
…neãeká a jako první Zacheovi ﬁíká: („Zachee, pojì rychle dolÛ, neboÈ dnes musím zÛstat v tvém domû.“)
…vypravuje (podobenství o ztracené ovci a ztracené minci nebo o milosrdném otci).
…ﬁíká: („Odpou‰tûjí se ti hﬁíchy.“)

Dûti doplÀují dal‰í moÏnosti.
V˘povûdi dûti si pﬁeãteme a poloÏíme jim otázku: JeÏí‰ ukazuje lidem, jak˘ je BÛh. Na jaké BoÏí vlastnosti
toto JeÏí‰ovo jednání ukazuje?
Napﬁ. BÛh, kter˘ vychází vstﬁíc ãlovûku, je trpûliv˘, nepﬁedstavitelnû dobr˘, nestraní se lidí, kter˘ch se straní
druzí lidé apod.
Soudní ﬁízení
Z pracovních listÛ si pﬁeãteme následující pﬁíbûh:
Na konci ãasu se miliardy lidí shromáÏdily na obrovském prostranství pﬁed BoÏím trÛnem. Mnoho z nich s obavami hledûlo
do jasného svûtla, které jim záﬁilo vstﬁíc. V davu stála také skupina lidí. Byli tak zabráni do diskuze, Ïe to, co se dûlo kolem
nich, je ani moc nezajímalo.
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„Copak BÛh nás mÛÏe soudit?“ protestovali. „Copak on mÛÏe rozumût na‰emu utrpení?“ volalo jedno dûvãe a ukazovalo
paÏi s vytetovan˘m ãíslem z koncentraãního tábora. A jin˘ muÏ kﬁiãel: „Já jsem zemﬁel jen proto, Ïe mám ãernou kÛÏi!
Byl jsem na jedné otrokáﬁské lodi, kde jsme museli pracovat jako zvíﬁata – a smrt pro mû byla darem a vysvobozením.“
Prostranstvím se rázem rozeznûly vzru‰ené hlasy a zaãaly Boha obviÀovat za to, Ïe dopustil, aby bylo na zemi utrpení
a zlo. Co v‰echno museli lidé na zemi vytrpût, zatímco on si pûknû bydlel ve v‰í nádheﬁe v nebi.
Lidé vytvoﬁili skupiny a kaÏdá si zvolila mluvãího – toho, kdo z nich nejvíc trpûl. Tak se shromáÏdila skupina, ve které
byl Îid, ãernoch, Ind, nemanÏelsky narozen˘ muÏ, ãlovûk nemocn˘ s rakovinou, obûÈ atomového v˘buchu v Hiro‰imû
a trestanec z tábora nûkde daleko na Sibiﬁi. V‰ichni se jednomyslnû shodli na tom, Ïe pﬁedtím, neÏ je BÛh zaãne soudit,
má proÏít v‰echno utrpení, které proÏili oni. Jejich rozsudek znûl: BÛh se odsuzuje k tomu, aby Ïil na zemi – jako ãlovûk!
A i kdyÏ je to sám BÛh, nebude mít Ïádné zvlá‰tní boÏské v˘hody – nebude mít moc sám sebe zachránit. Tak pﬁem˘‰leli
a vymysleli následující:
Má se narodit jako Ïidovské dítû v porobeném národû okupovaném nelítostn˘m nepﬁítelem. Okolí má pochybovat o tom,
kdo je vlastnû jeho otec. Má se zastávat slab˘ch, nemocn˘ch a utiskovan˘ch lidí, stavût se proti nespravedlnosti, a tak se
pokou‰et vysvûtlit lidem, jak˘ je to BÛh. Má b˘t fale‰nû obvinûn zaujat˘m soudem a odsouzen zbabûl˘m soudcem.
Má sám na sobû poznat, co to znamená b˘t v‰emi lidmi opu‰tûn˘ a bez zastání. A taky má b˘t muãen a pak zemﬁít. A v‰echno
se to má stát veﬁejnû pﬁed oãima mnoha svûdkÛ, a pokud moÏno tak stra‰nû, aby nikdo nezapochyboval o tom, Ïe opravdu
zemﬁel.
Zatímco kaÏd˘ z ﬁeãníkÛ stál pﬁed lidmi a ohla‰oval svou ãást rozsudku, obrovsk˘ zástup znenadání za‰umûl. A neÏ domluvil
poslední, rozhostilo se kolem BoÏího trÛnu neobvyklé ticho.
(podle uãebnice Das Leben gestalten, s. 122, autor neuveden)

– Pﬁem˘‰líme, co zpÛsobilo, Ïe v‰ichni najednou ztichli.
Do‰lo jim, Ïe to, co ﬁeãníci právû popisovali, uÏ se dávno stalo, protoÏe popsali Ïivot JeÏí‰e Krista.
– Pﬁem˘‰líme, o ãem pﬁíbûh vypovídá.
Z prvního pﬁeãtení je patrné, jak BÛh, kter˘ se stal ãlovûkem, zakusil lidské poníÏení a utrpení a ví, co je
to bolest a smrt. Kromû toho v‰ak pﬁíbûh popisuje dal‰í zvlá‰tní vûc. BÛh, kter˘ má spravedlivû soudit
zástupy, je rázem tûmito zástupy nespravedlivû obvinûn, odsouzen a vydán na smrt. Pﬁíbûh se opakuje
jakoby znovu a nám se nabízí otázka – Kdo vlastnû vydal JeÏí‰e na smrt?
Kdo vydal JeÏí‰e na smrt?
V ‰esté tﬁídû se dûti zab˘valy politickou a náboÏenskou situací v tehdej‰ím Izraeli a pﬁem˘‰lely o otázkách
zneuÏití moci. Do‰ly k závûru, Ïe odpovûdnost za JeÏí‰ovu smrt nesou politiãtí a náboÏen‰tí pﬁedstavitelé té
doby, a lidé, kteﬁí byli z historick˘ch dÛvodÛ JeÏí‰ov˘mi souãasníky. Z teologického hlediska je to v‰ak jinak.
MÛÏeme si zopakovat informace ze setkání 6.25 „Proã odsouzen?“ a z pracovních listÛ si pﬁeãíst biblické
texty a podle nich hledat odpovûì na otázku, kdo za „vydáním JeÏí‰e na smrt“ vlastnû stojí.
„BÛh pﬁedem rozhodl, aby byl (JeÏí‰) vydán (na smrt), a vy jste ho (jen) rukou bezboÏn˘ch pﬁibili na kﬁíÏ a zabili.“ (Sk 2,23)
„V tom je láska: ne Ïe my jsme si zamilovali Boha, ale Ïe on si zamiloval nás a poslal svého syna jako obûÈ smíﬁení
za na‰e hﬁíchy.“ (1 J 4,10)
„Opravdu se srotili v tomto mûstû Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelsk˘m proti tvému svatému
sluÏebníku JeÏí‰ovi, které jsi posvûtil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vÛle pﬁedem urãila.“ (Sk 4,27)

JeÏí‰ova smrt nebyla dÛsledkem ne‰Èastné shody okolností. Patﬁí k tajemství BoÏího plánu s ãlovûkem, ale
skuteãnost, Ïe BÛh o tom „pﬁedem rozhodl“ neznamená, Ïe ti, kdo JeÏí‰e „vydali na smrt“, byli jen pasivními
vykonavateli pﬁedem sepsaného scénáﬁe. BÛh se z lásky k lidem dobrovolnû stává ãlovûkem a sám sebe také
dobrovolnû vydává na smrt. Proã?
Je to, jako kdyÏ nûkdo vlastní vinou odejde od nûkoho, kdo ho má rád a koho má rád. V Ïivotû to pak obvykle
b˘vá tak, Ïe aby mohly obû strany zase b˘t spolu a nebyla mezi nimi pﬁekáÏka, zaãne ten, kdo zÛstal,
prokazovat tomu druhému z lásky k nûmu dobro a dávat mu tak najevo, Ïe se dotyãn˘ nemusí bát vrátit.
Mezi ãlovûkem a Bohem se tato situace projevila aÏ do krajnosti. JeÏí‰ byl v jedné osobû BÛh a ãlovûk. Jako
ãlovûk Ïil bez viny a sílu pro Ïivot ãerpal ze svého bezprostﬁedního vztahu s Bohem. Byl dobr˘ aÏ do krajnosti,
proto se stal jako ãlovûk obûtí násilí a dobrovolnû se vydal smrti. BÛh dopustil jeho smrt. MÛÏeme se ptát,
proã právû toto byl BoÏí plán? MÛÏeme, ale zatím nikdo nenalezl na tuto otázku odpovûì. Víme jen, Ïe vina
a hﬁích souvisí s utrpením a smrtí. JeÏí‰ trpûl a zemﬁel, aãkoliv byl nevinn˘.
Vina patﬁí neoddûlitelnû k lidskému Ïivotu a Ïádn˘ ãlovûk není bez viny, a tedy pﬁed Bohem ani bez hﬁíchu.
Jsme „otroky hﬁíchu“. Ale z otroctví lze otroka vyplatit, vykoupit. V Bibli mÛÏeme najít místa, kde BÛh
ohla‰uje, Ïe má plán takového vykoupení skrze zabití SluÏebníka, Spravedlivého (Iz 53,4–9, Jer 11,19). Proto
jako kﬁesÈané vûﬁíme, Ïe kaÏd˘ ãlovûk bez v˘jimky, protoÏe je hﬁí‰n˘ a protoÏe nikdo není vylouãen z BoÏí
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lásky, je sv˘mi hﬁíchy „nástrojem“ utrpení Krista. Lidé se od Boha vlastní vinou odvrátili, poru‰ili vztah,
kter˘ byl mezi nimi a Bohem, a BÛh v JeÏí‰i Kristu z bezpodmíneãné lásky prokázal nám lidem dobro, které
pﬁekraãuje ve‰keré hranice lidského uvaÏování. Na dÛkaz smíﬁení nám dal to nejcennûj‰í, co mûl, poloÏil
za nás Ïivot, obûtoval se, ﬁíkáme, Ïe se „obûtoval za na‰e hﬁíchy“.
Nástroje umuãení JeÏí‰e Krista
Dûti si mohou v samostatné práci pﬁeãíst z Bible zprávu o umuãení a smrti JeÏí‰e Krista podle evangelisty
Jana, nebo pouÏijeme pracovních listu ze setkání 6.27 nebo 7.28. Dûti si vypisují do se‰itu v‰echny a v‰echno,
co JeÏí‰ovi zpÛsobovalo utrpení.
Napﬁ.: kﬁíÏ, dÛtky, trnová koruna, posmûch, bití do obliãeje, kﬁik davu, kladivo, hﬁeby, nahota, dívající se dav,
ocet apod.
Je tûÏké si pﬁedstavit, Ïe jsme se sv˘mi hﬁíchy, obraznû ﬁeãeno, tûmito nástroji umuãení – jsme „octem“,
„kﬁiãícím davem“, „trnovou korunou“ nebo „kﬁíÏem“.
Dûti si mohou prohlédnout pracovní list a pﬁem˘‰let, obrazem jaké lidské viny mÛÏe pﬁedmût b˘t.
2. Vlastní téma
✼ JeÏí‰ Kristus – obûÈ za hﬁíchy svûta
Cíl: Dûti mají umût v mezích sv˘ch moÏností vysvûtlit smrt JeÏí‰e Krista jako obûÈ za na‰e hﬁíchy.
PomÛcky: pracovní listy, liturgické texty ke slavení svátosti eucharistie

Není obûÈ jako obûÈ
Dûti si mohou mezi sebou podávat tuÏku a kdo ji má, vymyslí co nejrychleji vûtu nebo spojení slov, v nûmÏ
je pouÏito slovo „obûÈ“. Dostaneme tak „v˘znamové pole slova“, ze kterého vyjdeme pﬁi následujícím v˘kladu:
Slovo „obûÈ“ se pouÏívá v rÛzn˘ch v˘znamech. V médiích mÛÏeme sly‰et o „obûtech“ dopravní nehody, války
nebo pﬁírodní katastrofy. Slovem „obûÈ“ pojmenováváme také, kdyÏ nûkdo nesobecky koná dobro pro druhé
za cenu osobní ztráty, nebo se nûãeho zﬁíká v oãekávání budoucího zisku. KdyÏ ãlovûk dokáÏe „obûtovat“
sám sebe za druhého, nebo za druhé, je to nezi‰tn˘ a ãlovûka pﬁesahující ãin. Tak dobrovolnû obûtoval sám
sebe za Ïivot bliÏního Maxmilián Kolbe, tak dobrovolnû obûtoval sám sebe za spravedlnost pro druhé Jan
Palach.
V náboÏenském v˘znamu slovo „obûÈ“ znamená jednání, pﬁi nûmÏ se ãlovûk nûãeho zﬁíká, napﬁ. cenn˘ch
pﬁedmûtÛ, zvíﬁat nebo i lidí a odevzdává je bohÛm, duchÛm mrtv˘ch nebo jin˘m nadpﬁirozen˘m bytostem,
v jejichÏ existenci vûﬁí, jako znamení usmíﬁení, pocty nebo projevu dÛvûry v boÏstvo, které znovu obdaruje
ãlovûka svou pﬁízní. Ve v‰ech dobách lidé obûtovali vût‰inou první plody, prvorozená zvíﬁata, dokonce
i prvorozené dûti. Na tuto skuteãnost se vztahuje také událost obûtování prvorozeného syna Izáka.
S pﬁib˘vající etickou úrovní lidstva b˘vá dávána pﬁednost obûti duchovní pﬁed materiální. Ve Starém zákonû
se nejãastûji hovoﬁí o krvavé obûti jako o zástupné obûti za hﬁíchy lidí. V Ïalmech v‰ak nacházíme jiÏ zcela
zduchovnûlou pﬁedstavu obûti.
V‰echny starozákonní krvavé obûti nahradila Kristova v˘kupná smrt na kﬁíÏi. BÛh poslal svého Syna, aby
se dobrovolnû obûtoval za nás. Jeho obûÈ je definitivní, jediná a dovr‰uje v‰echny obûti – nelze udûlat víc.
KﬁesÈané pak s vûdomím úãasti na této obûti pﬁiná‰ejí „sami sebe jako obûÈ Ïivou, svatou a Bohu milou“
uÏ z podstaty svého Ïivota.
Utrpení JeÏí‰e Krista
V ranû kﬁesÈansk˘ch dobách nemûli lidé potﬁebu zobrazovat Kristovo utrpení. Pokud jej mûli potﬁebu vÛbec
zobrazit, volili spí‰e zástupn˘ zpÛsob, zobrazili jej napﬁ. jako rybu, chléb nebo beránka, nebo zobrazili JeÏí‰ovy
skutky mezi lidmi, napﬁ. rozmnoÏení chlebÛ nebo uzdravení, protoÏe pohled na nû jim dával nadûji. Obrazy
JeÏí‰ovy postavy, pﬁíp. jeho tváﬁe se zaãaly objevovat aÏ pozdûji. Také Kristus na kﬁíÏi byl nejprve vyobrazen
jako král a vítûz a teprve pozdûji zaãaly obrazy jeho umuãení a smrti nab˘vat stále realistiãtûj‰í podoby. Nûkteré
teologické a v návaznosti na nû i umûlecké smûry, zejména v dobû barokní nebo v 18. století, pak kladly velk˘
dÛraz na zviditelÀování Kristov˘ch muk a útrap. Obrazy Kristova utrpení chtûly ukázat velikost Kristovy
obûti, která je v lidském uvaÏování „úmûrná“ lidskému hﬁíchu, zlu, které ãlovûk páchá, a pohnout jej
k sebezpytování, vzbudit u nûj pocit viny, lítost nad sv˘mi hﬁíchy, obrácení a pokání.
Umûlci pﬁitom vycházeli z biblick˘ch proroctví, zejména ze sbírky prorock˘ch knih a v˘rokÛ naz˘van˘ch
kniha Izajá‰ova. Pí‰e se v ní:
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Jeho vzezﬁení bylo tak znetvoﬁené, Ïe nebyl podoben ãlovûku, jeho vzhled byl takov˘, Ïe nebyl podobn˘ lidem. (Iz 52,14)
Byl v opovrÏení, kdekdo se ho zﬁekl, muÏ pln˘ bolesti, zkrou‰en˘ nemocemi, jako ten, pﬁed nímÏ si ãlovûk zakryje tváﬁ,
tak opovrÏen˘, Ïe jsme si ho neváÏili. (Iz 53,3)

V 53. kapitole se líãí „utrpení BoÏího sluÏebníka“. KﬁesÈané vûﬁí, Ïe se jedná o proroctví o JeÏí‰ovû umuãení
a smrti.
Byly to v‰ak na‰e nemoci, jeÏ nesl,
na‰e bolesti na sebe vzal,
ale domnívali jsme se, Ïe je ranûn,
ubit od Boha a pokoﬁen.
JenÏe on byl proklán pro na‰i nevûrnost,
zmuãen pro na‰i nepravost.
Trestání sná‰el pro ná‰ pokoj,
jeho jizvami jsme uzdraveni.
V‰ichni jsme bloudili jako ovce,
kaÏd˘ z nás se dal svou cestou,
jej v‰ak Hospodin postihl
pro nepravost nás v‰ech.
Byl trápen a pokoﬁil se,

ústa neotevﬁel;
jako beránek veden˘ na poráÏku,
jako ovce pﬁed stﬁihaãi
zÛstal nûm˘, ústa neotevﬁel.
Byl zadrÏen a vzat na soudy.
Kdopak pomyslí na jeho pokolení?
VÏdyÈ byl vyÈat ze zemû Ïiv˘ch,
ranûn pro nevûrnost mého lidu.
Byl mu dán hrob se svévolníky,
s boháãem smrt na‰el,
aãkoli se nedopustil násilí
a v jeho ústech nebylo lsti.
Iz 53,4–9

Text si dûti v samostatné práci pﬁeãtou a dále pracují:
– Barevnû oznaãí, které ãásti se nápadnû podobají pa‰ijovému pﬁíbûhu.
– Barevnû oznaãí v˘roky, které vypovídají o sluÏebníkovû nevinnû a jeho obûti.
– Odpoví, kdo byl podle textu viníkem jeho útrap.
Napﬁ. „…na‰e nemoci…“, „…na‰e bolesti…“, „…na‰e nevûrnost…“, „…na‰e nepravost…“, „…nepravost
nás v‰ech…“ apod.
– Odpoví, co je dÛsledkem „smrti sluÏebníka“.
Napﬁ. „…byli jsme uzdraveni…“, „…ná‰ pokoj…“ apod.
Tûmito a podobn˘mi texty vyjadﬁovali Îidé, Ïe oãekávají vykoupení ze stavu odlouãení od Boha. KﬁesÈané
tento stav naz˘vají následek dûdiãného hﬁíchu a vûﬁí, Ïe tímto ãinem vykupujícím nás z dûdiãného hﬁíchu
byla Kristova smrt.
Beránek, kter˘ snímá hﬁíchy svûta
U orientálních národÛ byl beránek nejãastûj‰í krvavou obûtí pﬁiná‰enou boÏstvÛm. Beránek byl také ãast˘m
obûtním zvíﬁetem IzraelitÛ. Izraelité také obûtovali beránka pﬁi vyjití z egyptského otroctví a tato událost
se tímto zpÛsobem dodnes pﬁipomíná. V této souvislosti je beránek jedním z nejstar‰ích kﬁesÈansk˘ch znamení,
protoÏe je znamením záchrany a vysvobození z nesvobody.
V Nové zákonû je beránek dáván do souvislosti s JeÏí‰em Kristem. Beránkem, kter˘ snímá hﬁíchy svûta, nazval
JeÏí‰e Jan Kﬁtitel (J 1,9). V aramej‰tinû navíc nastává hra slov, kdy „talja“ znamená mládû muÏského rodu
jak zvíﬁecí, tak i lidské, tedy „beránka“ i „chlapce“. Apo‰tol Pavel mluví o Kristovi jako o „velikonoãním
beránkovi, kter˘ byl obûtován“ (1 K 5,7). Apo‰tol Petr pí‰e, Ïe jsme byli vykoupení „pﬁevzácnou krví
Kristovou“ a Ïe „on je beránek bez vady a bez poskvrny“ (1 P 1,19). Ve Zjevení svatého Jana je odkaz
na Krista jako Beránka více neÏ tﬁicetkrát.
Velikonoãní beránek je z tûchto dÛvodÛ velmi oblíben˘m obrazem ukﬁiÏovaného a vzkﬁí‰eného Krista. Nûkteré
z nich najdou dûti na pracovních listech.
Hledáme na obrazech detaily a pﬁem˘‰líme, pﬁíp. dûtem vysvûtlujeme, k jaké souvislosti odkazují.
Napﬁ. KﬁíÏ nebo prapor s kﬁíÏem je znamením vítûzství. Na praporu b˘vají slova Pokoj vám! nebo Aleluja!
Palmy, kter˘mi je beránek ovûnãen pﬁipomínají vítûzství. ¤ecká písmena Α a Ω odkazují na vûãn˘ Ïivot,
ze skály, na které beránek sedí, vytékají ãtyﬁi prameny na ãtyﬁi svûtové strany – znamení milosti. Probodnut˘
beránek leÏící na knize zapeãetûné sedmi peãetûmi odkazuje na text Zj 5,9 apod.
Svátost eucharistie – svátostná obûÈ
V liturgick˘ch textech mohou dûti vyhledávat, kde se hovoﬁí o obûti, vykoupení, pﬁíp. o Kristu jako
o beránkovi.
Napﬁ. Toto je moje tûlo, které se za vás vydává. To je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za v‰echny
na odpu‰tûní hﬁíchÛ.
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Eucharistie je v tomto smyslu jednak památkou na Kristovu velikonoãní obûÈ, jednak stále se uskuteãÀující
Kristova obûÈ.
✼ JeÏí‰ Kristus – Vykupitel
Cíl: Dûti mají umût v mezích sv˘ch moÏností vysvûtlit smrt a vzkﬁí‰ení JeÏí‰e Krista jako skutek na‰eho vykoupení
a orientaãnû popsat souvislost tajemství vykoupení, dûdiãného hﬁíchu a svátosti kﬁtu.
PomÛcky: pracovní listy

Vykupovan˘, vykupující a v˘kupné
ProtoÏe slova „vykoupení“ a „v˘kupné“ jsou v dne‰ním slovníku uÏívaná v rÛzn˘ch v˘znamech, zamyslíme
se nejprve nad nimi. Dûti mohou do se‰itu doplÀovat vûty:
– KdyÏ se ﬁekne „vykoupit“ nebo „vykoupit se“, znamená to… (nûco za nûco získat, ale také odãinit vinu,
osvobodit se z otroctví, sloÏit kauci a b˘t propu‰tûn z vûzení apod.)
– KdyÏ se ﬁekne „v˘kupné“, znamená to… (Ïe nûkdo nûkoho unesl a za nûjak˘ch podmínek, za „v˘kupné“
ho vrátí zpût, cena ve v˘kupu za sbûr borÛvek apod.)
KdyÏ chceme pochopit, co se v tomto procesu dûje, je tﬁeba rozli‰it: „vykupovaného“, tj. kdo je vykupován;
„v˘kupné“, tj. zástupná hodnota za vykupovaného; „vykupujícího“, tj. autorita, která v˘kupné vyÏaduje.
Tak vedle sebe stojí napﬁ. dítû, které je uneseno – obnos penûz, hodnota jeho vrácení – únosci; ãlovûk, kter˘
je zotroãen – obnos penûz, hodnota jeho svobody – otrokáﬁ.
Dûti si mohou do se‰itu nakreslit schéma tohoto procesu a zaznamenat si do nûj jednotlivé role (vykupovan˘,
vykupující a v˘kupné v dûjinách spásy).
PoloÏíme dûtem otázku, co znamená, kdyÏ
ﬁíkáme, Ïe JeÏí‰ je Vykupitel. Kdo je v tomto
pﬁípadû vykupovan˘, vykupující a co je
tím v˘kupn˘m? Dûti si mohou tyto vztahy
zaznamenat do schématu a odhadnout, jakou
roli kdo hraje.
Pak dûti seznámíme s následujícím v˘kladem:
Vykupovan˘m je lidstvo, které svou vinou upadlo do dûdiãného hﬁíchu a v jeho dÛsledku do stále ãetnûj‰ích
osobních hﬁíchÛ jednotlivcÛ i cel˘ch skupin. Na poãátku dûjin se první lidé dopustili prvotního provinûní. ZneuÏili
své svobody a dali pﬁednost sami sobû pﬁed Bohem. Tím, Ïe chtûli b˘t „jako BÛh“, postavili mezi sebe a Boha
pﬁekáÏku, poru‰ili svÛj vztah k Bohu. Zranili tak vnitﬁní síly Ïivota natolik, Ïe se tento stav nedá vlastním
pﬁiãinûním zvrátit, zastavit nebo napravit a je pﬁedáván bez osobního zavinûní z generace na generaci. V tradici
církve se mu ﬁíká „první“ nebo „prvotní hﬁích“, „AdamÛv hﬁích“ nebo také „pﬁevzat˘ hﬁích“ a „dûdiãn˘ hﬁích“.
V˘kupn˘m, „protiváhou“ dûdiãného hﬁíchu, je hodnota Ïivota JeÏí‰e Krista. „Nepﬁi‰el, aby si dal slouÏit,
ale aby slouÏil a dal svÛj Ïivot jako v˘kupné za mnohé.“ (Mk 10,45) BÛh vychází lidem vstﬁíc, stává se
v JeÏí‰i Kristu ãlovûkem a sám sebe z lásky k ãlovûku obûtuje jako „protiváhu“ k napravení prvotním hﬁíchem
poru‰en˘ch vztahÛ. Tak zahlazuje prvotní hﬁích a „novému ãlovûku“ dává podíl na své dÛstojnosti a svatosti.
Tak jsme svûdky zvlá‰tního jevu. BÛh sám je prostﬁednictvím JeÏí‰e, kter˘ pﬁijal jeho vÛli, Vykupitelem, ale
má souãasnû autoritou vykupujícího, protoÏe dopustil zlo. Tuto nepochopitelnou skuteãnost vyjadﬁujeme
slovy „tajemství vykoupení“. BÛh dopou‰tí existenci zla, aby z nûho vytûÏil vût‰í dobro. „Ó, ‰Èastná vina,
pro kterou vze‰el Vykupitel tak vzne‰en˘!“
Kristovou obûtí je ãlovûk vykoupen a zbaven otroctví hﬁíchu. „…jeden zemﬁel za v‰ecky, a tedy v‰ichni
zemﬁeli.“ (2 Kor 5,14) Umﬁeli hﬁíchu a jsou v Duchu svatém ospravedlnûni. Ospravedlnûní se udûluje kﬁtem.
Kﬁest zahlazuje prvotní hﬁích, av‰ak následky tohoto hﬁíchu zÛstávají v ãlovûku. V tomto smyslu má ãlovûk
dobrou, ale poranûnou pﬁirozenost a je tﬁeba, aby ve svém Ïivotû vlastním úsilím bojoval proti poku‰ení,
stavûl se proti zlu a zasazoval se o dobro.
Dáme dûtem prostor k dotazÛm a diskuzi. Pak si dûti upraví, pﬁíp. doplní schéma podle v˘kladu a dopí‰í si
do nûj pojmy a vysvûtlení pojmÛ: obûÈ, dûdiãn˘ hﬁích, kﬁest a ospravedlnûní. Zápis oznaãí nadpisem „tajemství
vykoupení“.
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3. Závûr
Cíl: Dûti mají umût vysvûtlit vztah mezi smrtí a vzkﬁí‰ením JeÏí‰e Krista a jeho obûtí a na‰ím vykoupením a s vûdomím
této souvislosti se umí konfrontovat s vlastní vinou.
PomÛcky: kartiãky s vybran˘mi texty

Vysvûtli to
Dûti se rozdûlí do skupin, pﬁíp. do dvojic. KaÏdá dvojice dostane biblick˘ nebo liturgick˘ text t˘kající se
Kristovy v˘kupné obûti. Jejich úkolem bude napsat ke svému v˘roku alespoÀ tﬁi vysvûtlující vûty, pﬁíp. tﬁi
vûty, které je v souvislosti s tímto textem a s probran˘m uãivem napadnou. Své v˘tvory pak prezentují, a pokud
dûti zaujmou, mÛÏeme o nich dál diskutovat.
Návrhy textÛ:
„Jako v Adamovi v‰ichni umírají, tak v Kristu v‰ichni dojdou Ïivota.“ (1 Kor 15,22)
„…jeden zemﬁel za v‰ecky, a tedy v‰ichni zemﬁeli.“ (2 Kor 5,14)
„Kde se rozmohl hﬁích, tam se je‰tû mnohem více rozhojnila milost.“ (¤ 5,20)
„Nepﬁi‰el, aby si dal slouÏit, ale aby slouÏil a dal svÛj Ïivot jako v˘kupné za mnohé.“ (Mk 10,45)
„Modlete se, bratﬁi a sestry, aby se má i va‰e obûÈ zalíbila Bohu, Otci v‰emohoucímu.“ (z me‰ní liturgie)
„Aby naplnil tvou vÛli a uãinil z nás tvé vlastnictví a tvÛj svat˘ lid, rozepjal ruce na kﬁíÏi, zru‰il smrt a ukázal slávu vzkﬁí‰ení.“
(z me‰ní liturgie)
„Pﬁijmi a poÏehnej tyto dary, tuto obûÈ svatou a nekrvavou.“ (z me‰ní liturgie)
„BÛh si zamiloval nás a poslal svého syna jako obûÈ smíﬁení za na‰e hﬁíchy.“ (1 J 4,10)
„Byl trápen a pokoﬁil se, ústa neotevﬁel; jako beránek veden˘ na poráÏku.“ (Iz 53,7)

Slova rozhﬁe‰ení
Podobn˘m zpÛsobem se mohou dûti zam˘‰let, co je v souvislosti s probranou látkou napadne, kdyÏ si pﬁeãtou
slova rozhﬁe‰ení vyslovovaná pﬁi slavení svátosti smíﬁení:
„BÛh, Otec ve‰kerého milosrdenství, smrtí a vzkﬁí‰ením svého Syna smíﬁil se sebou cel˘ svût a na odpu‰tûní
hﬁíchÛ dal svého svatého Ducha; aÈ ti skrze tuto sluÏbu církve odpustí hﬁíchy a naplní tû pokojem. Udûluji
ti rozhﬁe‰ení: ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.“
4. Zápis
Nadpis: JeÏí‰ osvobozuje od hﬁíchÛ
Zápis je proveden v rámci v˘kladu o pojmech obûÈ,
vykoupení, ospravedlnûní, dûdiãn˘ hﬁích a kﬁest.
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26. Vzkﬁí‰en k novému Ïivotu

Téma setkání:
Setkání je vhodné naplánovat tak, aby probûhlo v souvislosti s liturgick˘m rokem v dobû slavení
velikonoãního oktávu. Poselství velikonoãních událostí je v souvislosti s naukou o Kristovû obûti
a vykoupení následující: JeÏí‰ Kristus zemﬁel za na‰e hﬁíchy a vstal z mrtv˘ch, aby ukázal, Ïe BoÏí láska
je silnûj‰í neÏ lidská provinûní. Víra ve vzkﬁí‰eného Krista nám dává jistotu, Ïe i pﬁes hrÛzy ve svûtû stojí
za koneãn˘m vítûzstvím dobra sám BÛh.
V rámci setkání je také nabídka prÛbûhu krátké velikonoãní bohosluÏby slova.
Vzdûlávací oblasti a prÛﬁezová témata:
MKV – kulturní diference, poznávání vlastního kulturního zakotvení.
Cíle setkání:
Dûti mají projevovat otevﬁenost vÛãi kﬁesÈanské víﬁe, Ïe BÛh i nás osobnû vzkﬁísí k vûãnému Ïivotu.
Dûti mají umût vysvûtlit, jak rozumí kﬁesÈanskému uãení, Ïe ve vzkﬁí‰ení se ukázala BoÏí láska jako silnûj‰í
neÏ lidsk˘ hﬁích, pro kter˘ Kristus zemﬁel, a mají ho aplikovat na situace v bûÏném Ïivotû.

METODICK¯ POSTUP
1. Úvodní ãinnosti
✼ Sám bez hﬁíchu, vzal na sebe hﬁíchy
Cíl: Dûti mají umût vysvûtlit slova „vzal na sebe na‰e hﬁíchy“, ale „sám byl bez hﬁíchu“.
PomÛcky: pracovní listy, uãebnice

Shledávám se vinn˘m
Pﬁeãteme z pracovního listu následující pﬁíbûh motivující k otázkám o Kristovû vinû, nebo nevinû:
„ObÏalovan˘,“ ﬁekl soudce, „je vám vyt˘káno, Ïe jste povzbuzoval lidi, aby ve jménu ãlovûka poru‰ovali naﬁízení a pﬁedpisy
na‰eho svatého Zákona. Co k tomu mÛÏete dodat?“
„Shledávám se vinn˘m, va‰e dÛstojnosti.“
„Jste obvinûn, Ïe jste byl ãasto vídán ve spoleãnosti prostitutek, obecních hﬁí‰níkÛ, lichváﬁÛ, tedy mezi vyvrheli na‰í
spoleãnosti. Co k tomu mÛÏete dodat?“
„Shledávám se vinn˘m, va‰e dÛstojnosti.“
„Dále je vám vyt˘káno, Ïe jste veﬁejnû kritizoval v‰echny, kteﬁí sedí v na‰í církvi na nejvy‰‰ích postech. Co k tomu mÛÏete dodat?“
„Shledávám se vinn˘m, va‰e dÛstojnosti.“
„ObÏalovan˘, jak se jmenujete?“
„JeÏí‰, Kristus, va‰e dÛstojnosti.“
(podle Anthonyho de Mella)

MÛÏeme diskutovat, pﬁíp. podle názorÛ dûtí hlasovat, zda byl JeÏí‰ vinn˘, nebo nevinn˘. Diskuzi pak mÛÏeme
zakonãit sdûlením:
JeÏí‰ byl tak solidární s lidmi, Ïe aã byl sám bez hﬁíchu, bylo s ním nakládáno jako s nejvût‰ím hﬁí‰níkem.
Ve své vykupitelské lásce tak vzal na sebe na‰e odlouãení od Boha.
2. Vlastní téma
✼ Milost
Cíl: Dûti mají umût vysvûtlit porozumûní skuteãnosti, Ïe ve vzkﬁí‰ení se ukázala BoÏí láska jako silnûj‰í neÏ lidsk˘ hﬁích,
pro kter˘ Kristus zemﬁel, a mají aplikovat tuto skuteãnost i na situace v bûÏném Ïivotû.
PomÛcky: pracovní listy, uãebnice

Obklopeni láskou
V uãebnici na s. 78 a na pracovním listu je obraz Rolanda Petera Litzenburgera KristÛv ochrann˘ plá‰È.
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Pozorujeme jej a klademe dûtem následující otázky:
– Co vám pﬁi prvním letmém pohledu padlo do oãí jako první?
– Zaujalo vás na obraze je‰tû nûco? Je mezi tím nûjak˘ vztah?
– Zkuste na prÛsvitn˘ papír nebo do se‰itu pﬁekreslit pouze ty linie, které vám pﬁipadají dÛleÏité a mÛÏete
je barevnû zv˘raznit. Pak porovnejte svÛj obrázek s obrázkem svého souseda.
Spoleãné pﬁem˘‰lení uzavﬁeme slovy:
Jednou z nejzﬁetelnûj‰ích linií obrazu je linie kﬁíÏe, kter˘ se sklání k lidem – Kristus nás ve svém utrpení
objímá svou láskou. Z rány na boku mu tryská krev a voda, pramen lásky, a sm˘vá z lidí hﬁích. Kristovo
objetí tvoﬁí obrys brány.
Do prostoru pod paÏi obûtujícího se Krista mohou dûti zapsat svá jména.
Ikona Vzkﬁí‰eného
Rozdáme dûtem pracovní listy, na kter˘ch je pravoslavná ikona. Vyzveme je, aby spolu ve dvojicích o obrazu
chvíli diskutovaly a napsaly otázku, která je pﬁi pohledu na nûj napadá, napﬁ. Na ãem stojí? Koho to drÏí
za ruku? Co znamená nápis H ANAC? ¤ecky [psáno majuskulnû, tedy velk˘mi písmeny a bez mezer mezi
slovy] se jedná o akrostich [= zkráceninu] hé anastásis = zmrtv˘chvstání. Apod.
Otázky, které smûﬁují ke znalostem, odpovíme hned, ostatní se pokusíme zodpovûdût následujícím
komentáﬁem:
Kristus zde není zachycen u hrobu v zahradû, jak je to obvyklé u obrazÛ velikonoãní scény vzkﬁí‰ení, ale ve chvíli, kdy
podle tradiãní víry církve vystupuje z hrobu podsvûtí. Zvlá‰tní je také, Ïe Kristus stojí na kﬁíÏi, pod jeho patou obraz „ìábla“
a kolem jeho nohou jsou klíãe. KﬁíÏ uÏ zde není znamením jeho pokoﬁení a utrpení, ale znamením vítûzství – pﬁeklenul
jím propast pekla, po kﬁíÏi „pﬁechází“ k Otci. Postava, která stojí po jeho pravici a kterou bere za ruku, je Adam. Skrze
Adama totiÏ v‰ichni lidé zemﬁeli BoÏí blízkosti, proto je Adam první v zástupu lidí, kterého JeÏí‰ táhne k Bohu. Ten zástup
lidí ãeká na vyzvednutí k Bohu na druhé stranû, po Kristovû levici.

I kdyÏ je kolem nás tolik zla a utrpení, Kristus vítûzí nad zlem, hﬁíchem a smrtí a dﬁíve nebo pozdûji
vezme kaÏdého z nás za ruku a dovede nás k Bohu, kde uÏ bude jenom dobro a promûnûn˘ svût bude
svûtem BoÏího království. Tak je na‰e víra ve vzkﬁí‰ení vlastnû velikou nadûjí proti beznadûji souãasného
svûta.
Dûti mohou jmenovat bezpráví a nespravedlnosti, které se dûjí ve svûtû, nebo se staly v jejich vlastním
Ïivotû, a které vnímají tak silnû, Ïe je napadá otázka, proã to BÛh dopou‰tí. Úkol mÛÏe znít: Jmenujte
události nebo situace, které vnímáte jako tak
nespravedlivé a zlé, Ïe je pro vás nepﬁedstavitelné,
Ïe i nad takov˘m zlem BÛh zvítûzil.
Zaãneme jako první a dáme dûtem prostor vyjádﬁit
jejich pochybnosti.
Ikonu mÛÏeme zvût‰it a tyto hﬁíchy svûta, kter˘ch
jsme svûdky, vepisovat do prostoru „pod nohama
Vzkﬁí‰eného“.
Oba obrazy vypovídají o dÛsledcích tajemství
vykoupení, které se dovr‰ilo Kristov˘m vzkﬁí‰ením:
Kristova obûÈ na kﬁíÏi otevﬁela bránu do nového
vykoupeného Ïivota s Bohem. Ve vzkﬁí‰ení se
ukázala BoÏí láska jako silnûj‰í neÏ lidsk˘ hﬁích,
pro kter˘ Kristus zemﬁel.
Kﬁtem Kristus ãlovûka osobnû vrací do spoleãenství
s Bohem a otevírá mu bránu, která ho opût spojuje
s Bohem. KdyÏ je nûkdo kﬁesÈanem – je nov˘m
stvoﬁením. Spolu s Kristem umírá hﬁíchu a má úãast
na BoÏím Ïivotû. BÛh se tak sdílí s ãlovûkem
a „dárce“ a „obdarovan˘“ se sjednocují. Je to
nezaslouÏen˘ dar, kterému ﬁíkáme milost, a kter˘
nám umoÏÀuje navzdory hﬁíchu b˘t v plnosti lidmi.
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3. Závûr
Cíl: Dûti si mají aplikovat dÛsledky svého vykoupení na situace v kaÏdodenním Ïivotû.
PomÛcky: pa‰kál, fotografie lidského utrpení, ãajové svíce, zápalky, pro kaÏdého obrázek ikony Vzkﬁí‰eného

Vzkﬁí‰eni k novému Ïivotu
Dûti mohou pﬁem˘‰let o úãincích vykoupení a jejich konkrétní podoby ve v‰edním Ïivotû. Vyzveme je
k dokonãení vûty: BÛh mû vzkﬁísil k novému Ïivotu, abych…
KaÏdé dítû mÛÏe samo za sebe popsat prÛbûh aktuálního dne. Napﬁ. …abych ráno vstal o pÛl sedmé,
i kdyÏ se mi nechtûlo.
… abych se zaradoval, Ïe nepr‰í.
… abych se tû‰il, Ïe se odpoledne sejdu s…
… abych se bál, jak dopadla písemka.
Jako poslední navrhneme dûtem vûtu:
… abych Ïil(a) a ve v‰ech radostech a starostech, které proÏívám, mohl(a) usilovat o dobro a i kdyÏ se
mi to nepovede, mûl(a) nadûji, Ïe mû BÛh zve k sobû zpátky.
Návrh bohosluÏby slova
Dûti se posadí ve tﬁídû do kruhu, pﬁíp. bohosluÏba mÛÏe probûhnout ve spoleãenství farnosti v rámci
poﬁadu bohosluÏeb. Na zaãátku bohosluÏby rozsvítíme pa‰kál a vrátíme jej na obvyklé místo. Pokud
sedíme v kruhu, postavíme jej doprostﬁed.
Setkání zahájíme znamením kﬁíÏe.
Vhodná ãtení jsou: Fp 2,5–12; 1 K 15,22. Jako evangelium zvolíme texty z L 24. kapitoly – buì JeÏí‰ovo
zjevení uãedníkÛm na cestû do Emauz a slova: „CoÏ nemûl Mesiá‰ to v‰e vytrpût a tak vejít do své slávy?
Potom zaãal od MojÏí‰e a v‰ech prorokÛ a vykládal jim to, co se na nûho vztahovalo ve v‰ech ãástech
Písma.“(L 24,26–27), nebo Zjevení uãedníkÛ v Jeruzalémû a slova: „To jsem mûl na mysli, kdyÏ jsem
byl je‰tû s vámi a ﬁíkal vám, Ïe se musí naplnit v‰echno, co je o mû psáno v zákonû MojÏí‰ovû
a v prorocích a Îalmech.“ (L 24,44)
Jako homilie mÛÏe probûhnout komentáﬁ k ikonû Vzkﬁí‰eného, jejíÏ obrázek je k dispozici pro kaÏdého.
Jako pﬁímluvy popí‰e vybrané dítû jedno „zlo“, nebo jeden konflikt, o kterém se v souvislosti
s probíran˘m tématem hovoﬁilo. MÛÏe pﬁitom drÏet v ruce vhodnou fotografii a zaãít napﬁ. slovy:
„ZneklidÀuje nás, kdyÏ vidíme…“ Místo bûÏné aklamace mohou ostatní odpovûdût: „Ale víra je nadûje
proti beznadûji.“ Pak dítû poloÏí fotografii na zem po obvodu kruhu smûrem ven od pa‰kálu, zapálí
od nûj ãajovou svíci a poloÏí ji k fotografii.

Pﬁi pozdravení pokoje si kaÏd˘ s kaÏd˘m podá ruce a mÛÏe se pozdravit slovy: „Kristus byl vzkﬁí‰en.
Aleluja.“
Setkání zakonãíme modlitbou Otãená‰.
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4. Zápis
Nadpis: Vzkﬁí‰en k novému Ïivotu
Obrázek z uãebnice s napsan˘m jménem, pﬁíp. obrázek ikony Vzkﬁí‰eného s obrázky lidského ne‰tûstí.
Zápis: Ve vzkﬁí‰ení se ukázala BoÏí láska jako silnûj‰í neÏ lidsk˘ hﬁích. Kﬁtem Kristus ãlovûka osobnû
vrací do spoleãenství s Bohem. KﬁesÈan je nov˘m stvoﬁením. Spolu s Kristem umírá hﬁíchu a má úãast
na BoÏím Ïivotû. Je to nezaslouÏen˘ dar, kterému ﬁíkáme milost.
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