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Jak my lidé žijeme II
Pomůcka k vyučování náboženství

I. Já a ti druzí
I/1. Nejsem sám
Neřeknu vám pro začátek nic nového: Nežijeme tu každý sám. Ale spolu.

Na čem je to vidět? Co všechno  děláme  spolu ? Co všechno můžeme dělat spolu? Co nemůžeme dělat sami? Jak se nás druzí týkají, kdy se nás týkají? Napíšeme si to na tabuli: 
- potkáváme se
- mluvíme spolu
- pracujeme spolu
- učíme se 
- jíme spolu
- myslíme jeden na druhého
- hrajeme si spolu
- modlíme se za druhé
- zpíváme spolu
- pereme se 
- pomlouváme
- závidíme si
- střílíme po sobě
- ...
Je toho dost, že? Je to důležité - to, co děláme spolu? Nebo to jsou spíš vedlejší věci?

V tom se odehrává Podstatná, rozhodující část našeho života.
My se budeme letos učit tomu rozumět, jak spolu můžeme být, na čem přitom záleží, co je přitom důležité.

Jaké vztahy mezi sebou mohou lidé mít? Jak, v jakých rolích se potkáváte?
- přítel
- nepřítel
- učitel (nadřízený)
- žák
- prodavač
- soused
- spolužák (kolega)
- manžel, manželka
- příbuzný
- "ukradený" (lhostejný)
- člen našeho sboru ("bratr", "sestra")
- ...
Je to dobře, že je tolik lidí okolo?
Mohli bychom být bez nich? Hloupá otázka? Koho opravdu potřebujete? Kdo potřebuje opravdu vás? Dá se to jednoznačně říct?
S kterými je dobře - napíšeme si k nim (+)?
S kterými není (-)?
Které si můžete vybrat?
Můžete se vyhnout? (chtít ano, ve skutečnosti ne)
Musí být lidé stejní, aby si rozuměli? Mezi kterými bývá napětí? (mezi všemi!)
Jak člověk pozná, že to je dobré mezi námi? Kdy je to dobře? (když je pokoj, hezký vztah, bez napětí?)
Kdy není? Kdy je to opravdu těžké?

Když je mír, soulad, pokoj, respekt, když spolu nezápasíme...? Co to způsobí, jak se k tomu můžeme dostat? K míru s druhými. (=štěstí. "Spasení".) 
Co znamená pokoj s druhými? Jenom "bez napětí"? Přitakání k druhému?

Není vždy snadné být s druhými. 



I/2. Přátelé
"Jen počkej, ty darebáku! To z tebe dostaneme!" Podavačův hlas přeskakuje hněvem. "Tady, vedle váhy, jsem dal peníze, dvacet korun. Teď tam nejsou!"
Petr stojí strnule před pultem. Prodavačova slova ho zasahují jako rány. Tečou mu slzy. Nedokáže říct ani slovo. Všichni v obchodě se na něj dívají. A Petr ví: jsou proti mně. "Potřeboval by ztlouct," říká jedna tlustá paní, "tak, aby přestal krást." Ostatní přikyvují. 
"No tak, bude to? Nebo mám zavolat policii?" ptá se prodavač. Jirka stojí vedle svého přítele Petra  a stejně jako on se nezmůže na slovo. Je ochromen zděšením: Petr a zloděj? Ne, to nemůže být. To by neudělal, myslí si. 
"Petr není zloděj," řekne nahlas. "Nevzal ty peníze." Teď se všichni dívají na něj.
"Tak?" řekne posměšně prodavač. "A kdo je potom vzal? Snad někdo jiný?"
"Třeba vám spadly peníze na zem, nebo jste je už dal do pokladny," namítá Jirka. 
"Vůbec s nimi nemluvte! Zavolejte raději policii!" říká ona tlustá paní prodavačovi. Bere si balíček s pultu a dává ho do tašky. 
Tady! Zírá na pult. Tady, kde ležel balíček, leží modrá bankovka. I prodavač se dívá, a všichni v obchodě. 
V rozpacích, a beze slova bere prodavač tabulku čokolády a chce ji dát Petrovi. Ale ten už odešel. A Jirka s ním. 
"Proč jsi zůstal se mnou?" ptá se Petr
"Ale," řekne Jirka. "Pojď, půjdeme si hrát."

- proč zůstal Jirka s Petrem? Byl to jeho přítel! 
- kdo je to - přítel? 
- napište vlastnosti, které by měl mít váš přítel. Víme teď líp. kdo je to přítel? Je důležité, jaký přítel je? Když máte přítele, nejde o to, že odpovídá vašim představám, ideálům. Nejde tu o obdiv.  Přátelé mohou být také velmi různí. 
- co je tedy důležité pro přátelství? 
věrnost - tvoje bolest, potíž, radost je taky moje. Je sdílením  (Jirka mohl utéci, Petr byl v průšvihu.... Nemohl, byl jeho přítel, patřil k němu, spoluúčast)
nevypočítavost (Jirka se Petra zastal, a nechtěl za to něco, neříkal potom: a teď ty pro mě uděláš..., kvůli němu to udělal, z přátelství)
 - kdo je to přítel? - kdo je tu pro druhého, s ním, ne kvůli něčemu, (že je takový nebo takový, že mi to vrátí...) ale kvůli - tomu člověku
- dospělí mají také přátele? Maminka a tatínek jsou také přáteli? Ano, a něco víc ještě. 
- příběh o tom, co to znamená mít přítele.  Co? Že člověku se dostane vždycky pomoci? Ne. I bez přítele by se peníze snad našly. Ale kdyby byl Petr v obchodě sám, jak by odcházel? - Rozzlobený, uražený.... Teď odešel - jak? Udivený, s otázkou - proč? - , jak to, že mám přítele? To je lepší, ne?  Nebyl sám. 
- Ex 3. "Jsem tu pro tebe. Budu s tebou. Jen tak. Z lásky. " O Bohu a Ježíšovi pochopíte hodně pomocí tohoto slova.
- zkuste nyní napsat ještě jednou - co přítel dělá (zastane se, zajímá se, stará se, odpustí, ...) a co nedělá (nevydírá, nepředepisuje, nezrazuje...)


Přátelství  znamená, že jsme spolu, pro sebe navzájem, věrně, svobodně, nevypočítavě, ne jen tak kvůli něčemu, bez využívání nebo vydírání druhého  ... Takhle chce být s námi Bůh, takhle můžeme být spolu. 


I/3. Život bez sporu
"To se musí nejprve vysvětlit"
Hlasy v pokoji byly stále hlasitější. Pavla šeptala mamince v kuchyni: "Mami, proč se tatínek tak hádá se strýčkem?" "Mají spolu spor", odpovídá maminka. 
Pavla se diví: "Spor? Proč? O co se hádají?"
"Víš přece, že strýček Jan koupil od tatínka auto. Teď se rozbil motor. Strýc Jan tvrdí, že mu tatínek zamlčel, že motor je špatný."
"Tomu nevěřím. Tatínek to jistě nevěděl.", rozčiluje se Pavla.
"Ale strýček Jan tomu nevěří. Zlobí se na tatínka."
"A tatínek?"
"Hněvá se, že mu tatínek přičítá takovou špatnost."
"A teď?"
"Ano, mají spolu spor."
"Ale jsou přece přátelé," namítne Pavla. "Tak se přece nemohou hádat."
"Jistě jsou přátelé," odpovídá maminka, "i mezi přáteli může být spor."
"Ale já nechci, aby se hádali. Běž, řekni jim to!" Pavla chytne maminku za ruku a táhne ji do obýváku. Oba mužové tam sedí s rudými obličeji.
"No, tak už přestaňte!" říká maminka a pokouší se smát.
Tatínek vzhlédne: "Ne, nejprve se musí ta věc vysvětlit." 
Strýc Jan odešel pryč. Maminka se baví s otcem. Říká: "Měl by ses vyhnout sporu!" Tatínek má jiný názor. - 
(Jak může pokračovat příběh?)

Touží lidé po tom, aby spolu byli přáteli? Co to znamená být přítelem? 
Vyhnou se sporům? Přátelé? Sourozenci? Manželé? 
Asi ne, vzniká tu stále napětí. Ve škole... Doma (maminka rozděluje práci)... Při hře (vybírá se mužstvo)... 
Vyprávějte o sporu, do kterého jste se dostali. Jak začal? Jak pokračoval? Jak dopadl?
Napište, z jakých důvodů se lidé mohou dostat do sporů. 
Důvody? Chci to... Myslím, že to je dobré... Každý to vidí jinak... 
Kdy vzniká spor? 
- v kritické situaci
- vznikne napětí
- první podnět
- jednání
Je to takový kruh...
Lze sporu zamezit? Hned na začátku je to snazší.
Má se mu vždy zamezit? Asi ne, kdy ne? - někdy je spor o dobré... Ve kterém jde o dobré pro druhého taky.  Je v tom nebezpečí. Člověk si říká, že to dělá kvůli druhému, ale ve skutečnosti se hněvá kvůli sobě. Člověk dovede nejvíc ze všeho obelhávat sám sebe. 
Jsou spory, které způsobí, že s lidé rozejdou. Jsou spory, které způsobí, že lidé si jsou blíž. 
Obraz Ježíše --jak ho máte před očima, jaký býval nejčastěji? Pokojný,  laskavý, třeba taky smutný... Dostával se do sporu? Přečteme si M 11,15-18 - vyčištění chrámu.  Co tím dosáhl? Nezměnili se. Co z toho má, jen cestu na kříž... Proč nezůstal stranou, nemodlil se třeba? Protože věděl, co je dobré, odkud přichází. Protože mu bylo líto těch lidí? (Láska se někdy hněvá z lítosti. Když někdo jde směrem ke srázu, zavoláte na něj nahlas... )    Mezi lidmi stále vznikají spory. Nelze se jim docela vyhnout, není ani dobré se jim docela vyhýbat. Jde o to usilovat o dobré, také pro druhého dobré, a zvažovat své hranice a prostředky boje za ně. Těžké to je. Učíme se to u Ježíše.


I/4. Kdo má pravdu?
Co dokázala rvačka?
Okolo Petrova oka je velká modřina. A ze rtů mu kape na podlahu krev. Pavel si opatrně osahává rameno a rovná roztrženou košili. Tak stojí oba před učitelem.
"A kdo začal?" ptá se učitel přísně.
"Pavel!" - "Petr!" volají oba jako jedněmi ústy. 
Učitel potlačuje smích. "Tedy nikdo nezačal," zjišťuje. "A o co šlo?"
Petr se hlásí prvně: "Pavel řekl, že jsem mu sebral tužku."
"A to jsi taky udělal!" křičí Pavel. do toho.  
"Ne, neudělal jsem to!" hájí se Petr.
Učitel přerušuje oba rozhněvané kohouty: "Tak, a protože jste se nemohli dohodnout, začali jste se rvát?"
Oba chlapci přikývnou. "No," ptá se učitel, "a co dokázala ta rvačka? Kdo měl pravdu?"

- co dokázala ta rvačka? Že má pravdu ten nebo ten? Ne, jen že silnější je ten nebo ten.
- když člověk nemůže druhé přesvědčit, tak se rozzlobí, zkusí to jinak, zkusí násilím prosadit. Jak to dělají dospělí? Rvou se? Někdy. Spíš ale udeří do stolu, bouchnou dveřmi, nepozdraví se, zažalují, pomlouvají se.
- vyřeší násilí něco? Dokáže, že člověk má pravdu? Ne, ale někdy zabrání zlu. (Policie, učitel musí být přísný....)
- co násilí nedokáže? donutit k lásce, odpuštění, smíření, nenajde pravdu, nerozmnoží radost, naději, věrnost...
- spor se ale musí řešit. Jak? Síla může být různá. Hrubá, násilí... Ale spory lze řešit taky humorem, logikou, vlídností. Jakou s tím máte zkušenost? Každý je v něčem silný. 

Největší spor dějin byl kolem Ježíše - spor o Boha. (Myslíte, že se lidé hádají o Boha? Ale jde jim o to, jak je to s životem, druhými, nadějí...!) Ježíš byl ve sporu s farizeji, zákoníky. Ten spor skončil ukřižováním Ježíše. Čím byl Ježíš silný? (M 7-8). Čím oni (M 14,43-15,32).

co dělal Ježíš?
slitovával se
uzdravoval nemocné
neodsuzoval ani ty, které..
šel za zavrženými
jedl s hříšníky
odpouští hříchy
vypráví o lásce Boží

co jemu dělali, působili?
zatkli ho
spoutali ho
hledali obvinění
falešně vypovídali
odsoudili k smrti
bičovali
trnovou korunu
Ježíšova síla: láska                                            jejich síla: násilí, vojáci, lež
Co dokázalo ukřižování? Kdo měl pravdu? Koncem celého příběhu bylo vzkříšení. Tzn.: Bůh dal za pravdu Ježíšovi. 

Vyvrcholením sporu bývá pokus vyřešit jej násilím. Tím se pravda nenajde, spor se tím dobře nerozhodne. Násilí ovšem někdy zabrání zlu.
Ježíš byl silný láskou a vírou a o jeho sporu o Boha rozhodlo vzkříšení. (Bůh sám). 

I/5. Nepřátelé
Děti utíkaly se smíchem ze zahrady do domu. Petr, jeho sestra Anička, Samuel a jeho sestra Petra.
Samuel a Petra přijeli se svým otcem z Francie na návštěvu. Jmenovali se Dupontovi a Dupontovi byli přáteli Petrova a Aniččina otce. Poznali se v poslední válce.
Oba otcové sedí pohodlně v křeslech a vypráví si o tom, jak to bylo dřív. Na stole stojí láhev vína. 
„Tati,“ volá Petr, „Samuel je můj přítel, je prima.“ „A Petra je zase moje kamarádka,“ křičí Anička. Sedne si otci na klín. „Víš, co říkala? Máme přijet o prázdninách do Francie na dovolenou.“ 
Tatínek z toho má radost. „To je výborné, že si tak rozumíte! Pak budete leccos dělat líp než my staří!“
Děti se na něj podívají s údivem.
„Ano, my jsme se chtěli vzájemně zastřelit, váš tatínek a já,“ říká pan Dupont.
Petr se nevěřícně směje: „Ne! Tomu nevěřím. Jste přece přátelé.“
„Dnes ano. Ale tenkrát ve válce, to jsme byli nepřátelé,“ vysvětluje otec.
„Ty jsi byl nepřítel pana Duponta?“ ptá se Anička nechápavě. „Co ti udělal?“
„Nic,“ říká otec, “nic mi neudělal. Vůbec jsem ho nejprve neznal. A on neznal mě. Tehdy byli všichni Francouzi mí nepřátelé.“
„Všichni Francouzi?“ ptá se Samuel. „Proč?“
Tatínek zvážněl. „To si taky nedokážu vysvětlit,“ řekne zamyšleně, „Ale tenkrát jsem tomu věřil. U nás v Německu říkali tenkrát skoro všichni: Francouzi jsou zlí, chtějí nám všechno vzít. Jsou našimi nepřáteli. Tak to bylo ve všech novinách.“ 
„A u nás ve Francii,“ doplňuje pan Dupont, „tam zase mluvili proti Němcům. Všichni Němci jsou zlí.“
Děti byly docela potichu. Sotva mohli pochopit, že něco takového bylo možné. „My se nenecháme k nepřátelství donutit!“ řekne Petr přesvědčivě.
Tatínek se na něj vážně dívá: „Snad! Pak musíte být opatrní. Dřív nám udělali z Francouzů nepřátele. Dnes mohou udělat z někoho jiného. Dávejte pozor!“

Vztah otců byl absurdní (nesmyslný, nepochopitelný). Němec chtěl zabít Francouze, a naopak. Proč? Byla válka. Tzn. byli nepřátelé. Ale Francouz Němcovi nic neudělal. Ano ho neznal. Všichni Francouzi byli nepřátelé.

Posledně jsme si vyprávěli o tom, jak se lidé dostávají do sporů. Stávají se „odpůrci“. 
Proč? 
- různý zájem

- různý názor, 
- touha prosadit sebe

Lidé se ale stávají i nepřáteli

.Rozdíl: odpůrce
mluví spolu - 
mohou mít k sobě úctu -
nepřítel
- vzdali to
- nemají úctu
hněv, ale ne - 
diskuse - 
- nenávist
- násilí

- týká se to i nás, když nejsme na frontě?
- kde člověk potká nepřátelství? (ve škole..., v novinách, televizi...)
- násilí se prohlubuje, stává se něčím samozřejmým

- jak se lidé stávají nepřáteli? Nechají se do toho vnutit druhými. Je to často i věc skupin, boje mezi nimi, boje o moc, ... Přestanou si sebe vážit, spolu mluvit.
Jak myslí člověk o nepříteli? : my jsme dobří, oni špatní. My bojujeme za dobrou věc, oni za špatnou. My nemáme vinu, oni ano. Až je porazíme, bude líp.

Lidé se stávají i nepřáteli. Skončí dorozumívání se, přestanou si sebe vážit, nastoupí násilí.



I/6. Jiná cesta
- lidé se dostávají do sporů,. Proč? Je to normální? Vlastně je. 
- lidé se stávají i nepřáteli. Rozdíl: nemluví spolu, neváží si jeden druhého, jednají zle. (násilí)
- vyřeší násilí něco? Vyvolá další násilí, hněv, nenávist atd..
- je jiná cesta? Je!

Ježíš šel jinou cestou.
Měl nepřátele, chtěli ho zabít. Co Ježíš na to? 
- neodpovídal hněvem, ani násilím. Nešel cestou násilí, nedal se na ni strhnout. 
Co říkal? Lk 6,27n, 9,51-56; Mt 26,50-52
A co my s tím? 

„Ne, ten člověk už k nám nesmí!“ křičí pan Knecht vzrušeně. Roztrhal dopis, který právě četl, a nechal ho spadnout na zem. „S ním nechci už nic mít.“
Paní Knechtová dopis sbírá a dává ho na stůl. „Jistě, Lothare! Máš pravdu. Nechoval se k nám hezky. Ale ten spor nemůže trvat věčně. Je to přece tvůj kolega v práci.“
Pan Knecht se hořce zasměje. „Je to pěkný  kolega. Kdybys věděla, co všechno mi udělal!“
„A přitom jste spolu dřív tak dobře vycházeli,“ namítne paní. „Nemáš taky vinu na nepřátelství, které mezi vámi nyní je?“ 
„Já?“ - „Ano, ty!“ - „Ne, on sám na tom má vinu.“
Paní Knechtová ukazuje na dopis, který leží na stole. „Snad pochopil, co udělal špatně. Jinak by nenapsal ten dopis.“
„Ach! To je jen jeho nový trik,“ namítá pan Knecht. „Takový dopis není pro mě důvod, abych s ním mluvil.“
„Lothare,“ říká paní tiše, “snad je důvod přece jen pro nás, abychom se s ním smířili - pro nás oba.“
Pan Knecht se dívá udiveně na paní. „Nevím o ničem.“
„Přece!“ říká paní Knechtová. A její hlas zní trochu nejistě. Dívá se zahanbeně na kříž visící na zdi. Oči muže sledují její pohled. 
„Ten tam?“ ptá se pan Knecht?
„Ano, ten tam! Ten by mohl být pro nás tím důvodem.“
Oba mlčí, muž i žena.

Dva muži byli spolu v nepřátelství, nechtěli o sobě slyšet. Žena je zkoušela smířit. Jak se to dá?! Připomněla mu Ježíše (to je ten, který šel jinou cestou). 
Muž ztichl. Porozuměl tomu tichu... Co mu v něm proběhlo hlavou? 
- je tu ještě jiná cesta. Úleva, je to možné... 
- pokud věřil, vzpomněl si - já také potřebuji odpuštění a čekám na něj (od Něj). 
Mohlo jej to zastavit a vrhnout jiným směrem. 
Co by musel pak udělat? - napsat dopis, pozvat na návštěvu, připravit si rozhovor. 
A úspěch, může ho čekat?
Viz příběh M.L.Kinga s atentátem na ženu a dítě. s. 70

Ježíš na nenávist a násilí neodpovídal nenávistí a násilím, ale odpuštěním. Pro něj se nám otvírá jiná cesta přes porušené vztahy (nenásilí, odpuštění, láska).


I/7. Bůh pokoje
- lidé se potkávají, ale také střetávají. Proč? Různé zájmy, touhu, představu. Důležité je, aby střet nepřešel v nepřátelství. Čím se to stane? (člověk si přestane druhého vážit, přestane s ním komunikovat,  začne vůči němu zle jednat, nepřátelství se stupňuje... Roztočené kolo, dá se zastavit? 
- Jeden to zkusil - Ježíš.  Na nepřátelství neodpovídal nepřátelstvím, ale pokojem, ba láskou! Příklady?: Samařská vesnice, kříž,. ... pořád, nepodněcoval lidi proti svým nepřátelům (bylo by to snadné, lákalo to k tomu)
- Kol 3,13-15, Mat 5,23-24, Ř 15,33

Co probíhá člověku hlavou, když se dostane s někým do nepřátelství? 
Ne, nepovolím. Když někdo ode mne něco chce, ať přijde. Nakonec on s tím začal: 
Já bych měl udělat první krok? Ne! To má udělat on. 
Kdybych šel já za ním, pak on by vlastně vyhrál! Mysleli by si: připustil, že neměl pravdu. 
První krok. Ne! To neudělám. Nebo bych měl?
                                                                                                                                                      
- proč je to tak těžké - vyjít vstříc nepříteli? 
- o co jde člověku (v nepřátelství je to vidět)! - aby obstál, zvítězil, prosadil se, ukázal, že jsem lepší,... 


Pro lidi, kteří věří v Ježíše, je něco důležitějšího než obstát a zvítězit (nepotřebují to tolik). Jde jim víc o to, být v dobrém spolu, smířit se. Ví, že mají zvítězit nad nepřátelstvím ve vlastním srdci. 


II. Poslušnost
II/1. O slyšení a poslouchání
Holčička říká: 
Až budu mít dceru, bude všechno jinak. 
Bude moci chodit do školy v nejlepších šatech. 
Může odpovídat, co bude chtít. Bude se moci hrabat v mých skříních a nosit mé prsteny. 
Bude si moci každý týden pozvat své přátele. 
Bude se muset koupat jen jednou v týdnu. 
Prvního dne, kdy bude teplo, bude moci jít bez kabátu. 
Bude si moci se svými vlasy dělat, co bude chtít. 
V zimě jí nikdo nebude zakazovat jíst sníh. Bude moci hladit každého psa, a všeho s dotýkat, i klobouku dámy v autobuse. 
Bude moci o mně vyprávět komu bude chtít. 
Bude moci telefonovat, komu, bude chtít. 
Každý týden dostane pastelky, i když by stačilo ty staré jen ořezat. 
Nebude muset přijít domů před setměním. 
Bude moci dát všem kočkám mléko. 
Až budu mít dceru, nebudu jí nic zakazovat. A nikdo jí neřekne: „Až budeš maminkou, pochopíš, proč se spousta věcí musí zakázat.“ Maminka mi říká, že to ona taky říkala, když byla malá.

                                                                                                     - rozuměli jste té holce? To vadí, že nám někdo pořád něco přikazuje, že? Bylo by hezké dělat to, co se člověku líbí? Jen to, k čemu člověk má chuť, co se mu chce. Když ne, tak by to nedělal. Kolikrát za den ale člověk slyší: to nedělej, udělej to, rychle...
- proč musí být někdo, kdo poroučí? Nebylo by lepší, kdyby člověk všechno dělal sám, podle svého? 
- proč vám rodiče třeba poroučí často. Vezměme si větu, kterou slyšíte každý den: „Udělej si už konečně úkoly!“. Proč ji říkají? Abyste měli dobré známky, aby si učitel nestěžoval, protože ještě máte udělat něco jiného, protože se vámi chtějí chlubit, že se dobře učíte, abyste si mohli ještě v klidu hrát...?
- nebo „běžte už spát!“ Chtějí abyste si odpočinuli? Chtějí mít klid na televizi...? Mohou mít různé důvody, že? Jak kdy asi?
- mají to lepší než my - otec a matka? Může si otec, matka, policajt, řidič, lékař.. dělat, co chce? Asi ne. Jak by to vypadalo v nemocnicích, na silnici...
- třeba vy - kdy byste řekli, že by měla začínat škola? 8.00, 10.00...?
- bez příkazů a zákazů by to nešlo? Protože by lidé vedle sebe nemohli žít, Zvířata nepotřebují takhle příkazy? Ne tolik. Ví líp, co mohou a co ne. Lidé jakoby ne tolik. A jsou svobodní. Mohou a musí se rozhodovat, vybírat si... 
- je rozdíl mezi příkazem a zákazem? Příkaz určuje, co člověk má udělat, aby to bylo dobře. Zákaz něco určitého zakazuje. Tohle nesmíš. Můžeš něco jiného. 
- budeme si nyní chvíli vyprávět o poslouchání, dostaneme se až k poslouchání Boha, co to znamená. 

Žijeme v síti zákazů a příkazů. Nejsou nám často příjemné. Ale asi by to bez nich nešlo. 


II/2. Pravidla pro spolužití
„Pane učiteli! Kluci nás nenechají hrát!“ Anička a Marie stojí před učitelem.
Učitel, který se prochází po školním dvoře při přestávce s kolegyní je odbude: „Nějak se domluvte!“ Pak se znovu obrátí ke kolegyni, která mu vypráví o svých problémech s jedním žákem. 
Anička a Marie se nevzdávají. „Kluci běhají mezi námi  s míčem, když si hrajeme na jelena.“
Teď učitel doopravdy přeruší rozhovor s kolegyní a dívá se na dívky ze čtvrté třídy, které vytvořily ve středu školního hřiště velký kruh. A vidí, jak chlapci skutečně běhají s míčem mezi hrajícími si dívkami.
„Pavle!“ křičí učitel a volá vedoucího chlapce k sobě. „Pavle, proč nenecháte holky, aby si v klidu mohly hrát?“
„Holky si udělaly kruh přesně ve středu dvora,“ brání se Pavel, „přesně tam, kde hrajeme fotbal.“
„Tak si hrajte na dolní konci,“ odpovídá učitel, „tam je přece dost místa-“
„Odtamtud nám padá míč pořád na ulici, tam si nemůžeme hrát fotbal,“ namítá Pavel. Učitel přemýšlí. Dívá se na obě dívky a pak zase na Pavla. Nakonec řekne: „Přestaňte teď s fotbalem! Za pár minut stejně končí přestávka. Budeme potom přemýšlet ve třídě, jak by to šlo udělat.“
A po přestávce? Učitel, holky a kluci spolu mluví.

- zkusíte si ten rozhovor doříct sami? Jaké řešení budou navrhovat kluci? Jaké holky? Aby kluci šli na horní část hřiště, holky dolů? Nebo se budou střídat?
- jako s dětmi na školním hřišti je to s lidmi vůbec. Jedni by chtěli dělat, co chtějí, druzí taky, a když jedni dělají, co chtějí, ti druzí často nemohou  (vymyslete příklady: v tělocvičně budeme hrát - házenou nebo volejbal, otec se chce odpoledne dívat na fotbal a děti na Magion, hrát kartičky nebo na tabuli...)
- lze řešit napětí vždycky domluvou? Ne, není čas, není ta možnost vždycky se domluvit, nebo se lidé nedohodnou. Stalo se vám to někdy? Přestavte si řidiče, jak spolu diskutují na křižovatce, kdo má přednost. Potřebujeme proto pravidla pro společný život. Pravidla mají pomoci, aby nikdo nemohl vzít druhému docela právo, svobodu. 
- jak se říká těmto pravidlům, o kterých se nediskutuje, která se prostě poslouchají... Zákony (dává parlament), předpisy (úřad...), řády (domovní...), přikázání (bible). 
- ale nepřipravuje nás zákon stejně o svobodu a právo. Stejně nemohu dělat, co bych chtěl. 
- a mohl bych někdy být docela svobodný? Kdy (jako Robinson?) A kdy je člověk vlastně svobodný?? Budeme se učit..
- hodně se mluví o demokracii - že si lidé budou vládnout. Těšili se na to, když bylo za komunistů, teď dost zklamání.


Potřebujeme pravidla pro spolužití, aby nikdo nemohl docela vzít druhému právo a svobodu.

II/3. Kdo patří k Bohu?                                                         
- chtěli byste si dělat, co chcete? Jistě. Říká se tomu „svobodně“.
- jde to? Ne. Každý chce něco jiného, často se to zkříží..., nevydrželi bychom spolu.
- jak se to řeší? Domluvou. Na ni ale není vždy čas. Lidé ne schopni vždy se domluvit. Potom nastupuje zákon, předpis, řád - lidem je prostě nařízeno... 
- tedy se se svobodou musí potom rozloučit? Je to trochu složitější - a lepší...

Ve městě vládne neklid. Přišli cizí kupci. Přinesli špatnou zprávu. Mocný bábelský král vyzbrojil vojsko a chce dobýt Jeruzalém. Židé stojí vzrušeně na chrámovém nádvoří a hovoří spolu.. Mezi ostatními stojí i Nahum, kupec s vlnou, a Jákob, jeho malý syn. 
Mnozí mají strach. Ví, co by to znamenalo, kdyby Babyloňané dobyli Jeruzalém: spálí jim domy, chrám obrátí v popel, mnohé zabijí.
Někteří se těmto ustrašeným smějí: „Ech, co! To se nestane! Máme přece smlouvu s Jahvem, naším Bohem, Ten je silnější než král bábelský. A mimo to máme chrám. Ne! Jsme docela jistí.“
Najednou nastalo na velkém náměstí ticho. Tam vpředu začal jeden muž hlasitě ke všem mluvit.
„To je Jeremiáš, prorok,“ šeptá Nahum Jákobovi. „Poslouchej, co říká!“
Jákob se tlačí dopředu. Teď může rozumět všemu, co prorok říká.
„Poslouchejte. co Bůh říká!“ zní prorokův hlas hlasitě nádvořím. „Spoléháte na to, že jste Boží lid a že s ním máte smlouvu. To vám nepomůže! Žijete tak, jak by Boží lid měl žít? Držíte se smlouvy? Držíte se Božích příkazů? Ne! Krást, to dokážete! A zabíjet! A okrádáte chudé! - A pak přijdete sem do chrámu a říkáte: „Máme smlouvu s Bohem.““ Hlas prorokův se stal hněvivým. Nádvořím proběhne reptání. Lidem  se nelíbí, co prorok říká. Přece on pokračuje dál:
„Zlepšete život! Držte se smlouvy! Držte se jeho příkazů! Jen pak zde zůstanete. Starejte se o právo chudých. Neberte cizincům svobodu! Nevylévejte nevinnou krev! A nechoďte za cizími bohy. Poslouchejte Boha! Máte smlouvu s ním.“
Prorok vyčerpaně přestane. Dívá se na obličeje, kteří ho nenávistně pozorují. „Nechtějí Boha poslouchat,“ myslí si. „Poslouchají jen ušima, ale srdce mají zavřené.“
Unaveně se odvrací a jde ke chrámu. Ale pak se ještě jednou otočí a volá:“ Poslouchejte můj hlas! Poslouchejte, co vám Bůh říká: Chci být vaším Bohem Zůstaňte mým lidem. Jen pak zůstanete se mnou spojeni. A vy máte být mým lidem. Jděte na cesty, na které vás posílám. Pak se vám bude dobře dařit.“ 
Teď propukne vřava. Mnozí na něj volají urážky. 
„Pojď!“ řekne Nahum a bere Jákoba za ruku. „Pojď, jdeme domů.“ (Lev 19,9-18)

- neklid ve městě - zlé zprávy. Jedni se báli (proč?), jedni se nebáli (proč?)
- Jeremiáš říkal: je to zlé. Odvoláváte se na Boha, ale neprávem. Vy ho neposloucháte. Nežijete tak, jak přikázal.
- zmiňoval se o smlouvě Boha s Izraelem. Na co myslel? Hora Sinaj. Po vyvedení z otroctví uzavřeli smlouvu. Bylo to omezení svobody nebo její konec? Ne! Záruka svobody! Už se do otroctví nevrátí, nedostanou. 
- svoboda (ukazuje smlouva) má v sobě podmínku. Nebrat ji druhým. To vytýká Jeremiáš. vy nežijete podle smlouvy jako svobodní.

Příkazy mě nemusí zbavovat  svobody. Mohou mi připomenout, že když chci být svobodný, musím dbát i o svobodu druhých. To pochopili Izraelci po svém vyvedení z otroctví a uzavření smlouvy na Sinaji s Bohem. Ale zapomínali na to. 




II/4. Boží příkazy
- chtěli byste si dělat, co byste chtěli? - jde to? Nevydrželi bychom spolu, nemohli bychom spolu žít.
- jak se to řeší? - domluvou nebo zákonem, předpisem...
- nemůžeme si dělat, co chceme. Jsme z toho trochu smutní, není nám to příjemné. 
- Izraelci také měli zákon. Ale bylo něco zvláštního v jejich vztahu k zákonu. Pro nás je to něco, s čím se z rozumu smíříme. Ale oni...:

Náhum, obchodník s vlnou, a jeho syn Jákob přišli domů. Cestou úzkými jeruzalémskými uličkami nepromluvili ani slovo.
„Tati,“ hlásí se nakonec Jákob. „Co jsou to vlastně ty příkazy a zákony, které vám Bůh dal?“
„Pojď, posaď se,“ říká otec a přisune blíž balík vlny. „Víš přece, že náš národ byl kdysi v Egyptě a že nás tam Egypťané utlačovali. A víš také, že Jahve osvobodil náš národ a dal mu tuto zemi.“
„Ale jistě!“ skočil Jákob otci do řeči. „To jsme se učili už v chrámové škole. Mojžíš vedl náš lid pouští.“
Otec kývne. „Správně, chlapče. A z této doby, kdy Mojžíš táhl s naším lidem pouští , pochází ty příkazy, o kterých dnes mluvil ten prorok. Před několika lety objevil náš král Joziáš při přestavbě chrámu role svitků, na kterých byly tyto příkazy napsány.“
„Kdo je tam prvně napsal?“ chce vědět Jákob. 
„Lidé v našem národě vypráví už mnohá staletí o tom, že Mojžíš sám napsal tyto příkazy. Mojžíš byl prorok, tak jako Jeremiáš, kterého jsi právě slyšel. A tak jako Jeremiáš řekl tehdy lidem, co Bůh od nich chce. 
„Pak říkají příkazy, které napsal Mojžíš, co Bůh chce?“ ptá se Jákob.
„Jistě! Svými příkazy nám ukazuje Bůh, že nás má rád, že tu je pro nás a že má s námi smlouvu. Bůh chce přece, aby se nám dobře dařilo a abychom byli svobodní a žili spolu spravedlivě.“
„Pak tu jsou ty příkazy pro lidi?“ říká Jákob.
„Jistě!“ potvrzuje otec. „Jsou tu pro nás, protože Bůh je pro nás. Chápeš teď, proč prorok říkal, že máme poslouchat Boží příkazy?“
Jákob přemýšlí. A po chvíli řekne potichu. „Ano, myslím, že jsem teď všechno pochopil.“
Otec vstává. „Máš se je naučit nazpaměť. Můžeš je lehce zachovat. Já je umím taky nazpaměť.“
A pak začne otec říkat:
Jsem tvůj Bůh, který tě osvobodil.
1. Nemáš mít jiného boha vedle mě. 
2. Nemáš si dělat žádný obraz svého Boha.
3. Nezneužiješ jméno svého Boha.
4. Budeš světit sedmý den
5. Budeš ctít otce a matku.
6. Nezabiješ.
7. Nezcizoložíš.
8. Nepokradeš.
9. Nepodáš křivého svědectví
10. Nebudeš toužit po ženě a majetku bližního.
- Náhum vysvětloval Jákobovi, jak je to s jejich zákonem. Jak mu rozuměli?
Je to projev Boží lásky, doklad toho, že se o nás stará, aby se nám dobře vedlo, abychom mohli žít svobodně.
Je to pro lidi. A dobré! A dokonce zdrojem ohromné radosti.
- „torá“ (zákon) znamená „tam“ Představte si: jdete po poušti, člověk neví kudy kam, najednou narazíte na směrovku: tam, tam je oáza, voda. Dovedete si představit  tu radost?
Izraelci rozuměli zákonu (Desateru), jako něčemu velmi dobrému, jako ochraně svobody! Bez něj bychom nevěděli kudy kam a ztratili se. 


II/5. Poslušnost je víc
- člověk si nemůže dělat, co chce. Proč? Nedalo by se žít společně, vedle sebe. 
- takže máme spoustu příkazů, zákazů, pravidel, řádů... Když podle nich člověk žije, je všechno v pořádku? 

Dělám přece přesně, co jste řekli!
V době, kdy ještě nebylo žádné pouliční osvětlení, bylo těžké v noci jít domů, když nesvítil měsíc, a také to bylo nebezpečné. Proto přikázal starosta jednoho města všem obyvatelům, že od setmění nesmí vyházet z domu bez lucerny. A městská stráž to měla kontrolovat.  Jednoho smutného tmavého večera potkali dva vojáci starého muže, který nenesl světlo. Křičeli na něj: „Stůj! Neslyšel jsi nic o nařízení pana starosty, že se po setmění musí nosit lucerna?!“
Stařec odpověděl: „Ovšem jsem ten rozkaz slyšel.“
„A kde máš potom lucernu?“
„Tady,“ řekl starý muž a podržel svou lucernu vojákům před nosem. 
„A kde je svíčka?“ zlobili se vojáci. Stařec namítl: „O žádné svíčce nebyla řeč. Mluvilo se jen o tom, že máme mít lucernu.“ Vojáci se podívali jeden na druhého, zakroutili hlavami. Pak řekli: 
„Tak dobře. Ale od téhle chvíle víš, že v tvé lucerně musí být i svíčka. Ať tě už nepotkáme bez svíčky.“
„Chápu,“ řekl stařec a oni ho nechali jít.
O několik večerů později ho potkali znovu - a opět beze světla. „Tak - to je přece drzost?“ křičeli na něj. „Ty si tu běháš zase s lucernou bez svíčky. Co jsme ti říkali?“ 
„Říkali jste mi, že mě nechcete potkat bez svíčky v lucerně,“ odpověděl zdvořile muž. „No a? Kde je svíčka?“ ptali se strážní.
„Tady, v lucerně,“ říká stařec a ukazuje ji. “Taková hloupost!“ zlobí se vojáci. On se prochází s lucernou, a nezapálí ji! Děláš si z nás dobrý den?“ - „Ale jak to?“ míní přátelsky stařec. „Dělám přesně to, co se mi říká! Nikdo mi nenařídil, abych zapálil svíčku! Teď už to ovšem vím, už se na mě nebudete muset zlobit.“

- stačí dodržet zákony?
- ne, je potřebí něco víc: znát jejich smysl!

Přečteme si z Lukášova evangelia, 13, 10-17.
vžijte se do představeného synagógy. Řekni, jak je mu, co mu může proběhnout hlavou. 
- sobotu držet - to byl Boží zákon, Desatero, a vzpomínáte, jaký mělo význam pro Izraelce. 
- když ona žena čekala léta, počká ještě pár hodin.
- má tu být pořádek, je to bohoslužebné místo, teď jde o Boha 
„Jsem spravedlivě rozhořčen“. 

Než si všimneme toho, co říká Ježíš, vžijme se ještě do oné ženy. Co jí může proběhnout hlavou? Když viděla Ježíše... (o něm jsem slyšela, mohl by mi pomoci!?) Když si jí všiml...(ale pomůže mi opravdu? Už mám tolik zklamání za sebou. Mám z něho strach...) Když slyší, jak mluví přestavený synagógy s Ježíšem (ještě je kvůli mně taková nepříjemnost. Proč je na mě tak zlý? Copak nechápe, jak mi bylo a je? ...)

Ještě se zkuste vcítit do nezúčastněného návštěvníka synagógy. Co si může myslet? (To je ten známý Ježíš? Dnes už člověk nemá nikde klid. Je tohle vůbec možné? Kdo má pravdu, Ježíš nebo ten představený synagógy..)

Do Ježíše se vciťovat nebudeme. Poslechněme si, co řekl: Mluvil o oslu a volu: pro ně máte čas. Jak to? Protože vám to zákon povoluje? 
(Proběhněme tím, co může po tom napadnout představeného, návštěvníka, ženu...)

Zřetelné je: Vy chcete poslouchat jen zákony, a neptáte se, jaký má smysl, Proč to zákon přikazuje. Lidé si myslí často, že když budou dělat, co zákony přikazuje, co „se má“, bude dobře, nebudou problémy. V Ježíšově době taky. Ježíš vystoupil proti nim. „Pokrytci“. (člověk, který dělá něco jen tak, pro oko, ale uvnitř je mu to jedno.) Jen vnějšně dodržet příkazy, to není to, co Bůh chce. Bůh chce víc. Srdce. Aby lidé věděli, co ti druzí potřebují. 

Nestačí jenom dodržovat příkazy a zákazy. Ježíš říkal: Bůh chce víc, Bůh chce vaše srdce, chce, abyste pochopili smysl příkazů. Chce, abyste věděli, co druhý člověk touží a potřebuje.


II/6. Poslouchat srdcem
- může si člověk dělat, co chce? Proč ne? Máme tedy příkazy a zákazy. Stačí je znát, stačí je dodržovat? Ne, je potřebí znát jejich smysl. Proč? Co by se mohlo stát...?

To nikdo nepřikázal
„Pochopili jste už všichni, proč se máme podívat nejprve na levo, když přecházíme silnici?“ ptá se učitelka, dívajíc se tázavě do třídy. 
Děti přikyvují.
„A jak je to, když máme přejít křižovatku na semaforu?“
Skoro všechny děti zdvihnou ruce. Učitelka přehlédne třídu a ukáže pak na Gizelu, která sedí vpředu. „Gizelo, můžeš nám to říci?“
„To musíme čekat, až zasvítí zelené světlo.“
„Správně!“ chválí ji učitelka.
Teď se hlásí Norbert: „Často jsou na silnici zebrované pruhy.“
„A k čemu jsou?“ ptá se učitelka. 
Několik rukou vyletí nad hlavu. Ale než stačí učitelka někoho vyvolat, ozve se z poslední lavice: „Tam přecházejí zebry!“
Nejprve je ticho a pak vypukne hlasitý smích. To byl Tonda, vtipálek třídy. Učitelka se směje taky, rozumí vtipu. 
A právě když se všichni smějí a křičí, otevřou se dveře třídy a vejde ředitel. „Odpusťte, paní učitelko,“ říká, “klepal jsem několikrát, ale asi jste to neslyšela. Mohla byste jít, prosím, k telefonu: Zdá se, že to je naléhavé.“
Učitelka rychle vstala. „Něco špatného se stalo?“ myslí si vzrušeně. Rychle opustí třídu a jde za ředitelem. 
Minuty utíkají. Děti jsou samy ve třídě. Některé se ještě smějí Tondovu vtipu. Běhají po třídě. Tonda sám se posadil za židli učitelky. 
„Člověče, přestaň,“ volá na něj Petr, „namaluji teď obraz s křižovatkou a zebrami.“ 
„Já taky,!“ volá Jana a vytahuje své pastelky. 
Minuty utíkají dál. Učitelka se ještě nevrátila. Všechny děti už sedí a malují si. Tu se otevřou dveře. Ředitel vejde. Užasle zůstane stát před třídou. „None! Co se stalo? Před chvíli tak nahlas! A teď všichni tak potichu a pracují!“
Děti se na něj dívají trochu rozpačitě. 
„Co to děláte?“ ptá se ředitel. 
„Malujeme zebry na křižovatce,“ volá Tonda z poslední lavice. 
„Ach tak!“ míní ředitel. „To vám nařídila paní učitelka.“
Teď vstane Alena. „Nařídila?“ říká. A její hlas zní skoro vyčítavě. „To děláme dobrovolně.“
„Páni!“ odpoví ředitel ohromeně. „Copak slyšíte skrz zdi?“
Děti se na něj dívají nechápavě.
„Ano, vypadá to, jako byste slyšeli, co mi právě řekla paní učitelka v mé pracovně. Prosila mě, abych vám řekl, že máte malovat.“

Děti poslouchaly, i když jim učitelka nic nepřikazovala? Jak si to vysvětlujete?
Samy pochopily, co je dobré, poslouchaly ne ušima, ale srdcem.
Hodně lidí dělá jen to, co je jim přikázáno. 
A co nesmí dělat, to se jim musí zakázat. Potřebují hodně příkazů a zákazů, které by je vedly. Jsou velmi nesvobodní. 
Často se ale stane to, že lidé sami od sebe dělají, co je nutné, dobré. Nedělají, co jim je přikázáno, dělají to, protože mají rádi. 
Slyší srdcem, poslouchají, protože mají rádi.
Jsou svobodní
Kdo je nejvíc nesvobodný? Komu musí nejvíc přikazovat? Kdo nedovede druhé pochopit, mít rád.
A kdo má rád, nepotřebuje příkazy.
Když mi to, co chci, napovídá srdce (porozumění, láska), mohu dělat, co chci, jsem svobodný. Láska osvobozuje.
- muž a žena - mají se rádi. Vezmou se, mají děti, společný byt.. Nejsou nesvobodní? Mnozí se proto nechtějí brát. Důležité je, „že se máme rádi“ Nemohli by si pak dělat, co by chtěli. Ale když se mají rádi, chtějí být jeden pro druhého, nejsou to pro ně pouta. 


II/7. Poslouchat Boha
- můžeme si dělat , co bychom chtěli? Nejde to. Proč? Je to nebezpečné. Příklad. Nebezpečné by to mohlo být pro mě nebo pro druhého. 
- jak se řeší to, že si nemohu dělat, co mě napadne? Jsou zákony... Představit si to můžete jako plot kolem sloupů s vysokým napětím. Nebo na srázu nějakého kopce... 
- plot mívá ale díry. Když je z latěk nebo z drátu, stane se, že je větší díra, než má být. A člověk už může prolézt... A pak... Spousta lidí se zabývá tím, aby ty díry našla dřív než někdo jiný a zadělala je. Právníci. A spousta lidí je hledá, protože nechtějí zákony, příkazy dodržovat.
Za Ježíšem jednou přišel člověk a ptal se na to: „Co mám dělat, abych měl život věčný?“
- po čem se ptá? Co chce vědět? Co má dělat! 
- to přece není problém si to zjistit? 
když jste na silnici (na kole), tak musíte dělat to, co přikazují dopravní předpisy
když jste ve škole (práci) musíte dodržet školní (pracovní) řád
když jedete autobusem - pokyny řidiče
když jste doma - co vám řeknou rodiče...
Proč přišel ten člověk za Ježíšem „Co mám dělat?“ Je to taky jeden „obchazeč plotů“, taky hledá skulinku, kudy by pronikl na druhou stranu? On se ale ptal: „Co dělat, abych získal život věčný!“
On nechtěl jen vědět, co má dělat na silnici, v práci a doma, tam nebo tam, ale tak vůbec v životě. 
Říkali jsme si: nestačí jen znát zákony, příkazy, přikázání, ale i jejich smysl a on se ptá po smyslu všeho, co má dělat, všude, na čem záleží všude. Doma na silnici...
- Jak Ježíš odpověděl? Otázkou. Co čteš v zákonu? (Jaký zákon myslel?)
- Odpověď byla: milovat budeš Boha a bližního. Když se necháš vést láskou, budeš se chovat správně. A Ježíš: „tak to dělej.“
- Ale ten člověk začal kličkovat: „Kdo je můj bližní?“ A Ježíš mu vyprávěl takový příběh. Lk 10,29nn
Nejde to vyměřit, nejde to vymezit, to dělá zákon, že vymezí - tohle musíš, a vždycky něco zbude, co už ne. Zákon si můžete představit jako takovou síť, nebo plot drátěný, zabraňující tomu, aby někdo nepronikl na druhou stranu, kam nemá. Ale láska není takhle vymezující. I když se vám to moc nehodí. I nepříteli dlužíte pomoc!
- miluj a dělej, co chceš, řekl Augustin. Jak tomu rozumíte? Láska vás povede dobře...

Kdo miluje druhého. naplnil všechna přikázání. Zná smysl všech zákonů, kdo co má dělat. (Zná smysl života). 


III. Víra
III/1 Víra - co je to?
- když se řekne „víra“, co se vám vybaví? Je víra důležité slovo? S čím se spojuje „víra“. S Bohem? Věří všichni lidé v Boha? Někteří lidé říkají: „Nevěřím v něj, nikdo mi nedokázal, že je. Jen to, co přesně vím, může být pro mě důležité.“ 
- víra ale není něco, co se odehrává jen mezi člověkem a Bohem. Je to něco, co patří do každého dne. Můžeme vlastně žít bez víry? Jak působí v našem životě? Co dovede lidi k tomu, že věří?
- používá se v dvojím významu,
Něco věřit
Dva kluci jedou na kolech lesem. V šest musí být doma. Nemají při sobě ale žádné hodinky. „Ty,“ řekne jeden. „Kolik asi je?“ 
„Nevím, ale věřím, že už musíme jet pomalu domů.“
To je tak pořád - že něco nevíme přesně. Ale člověk má důvody myslet si, že to tak nebo tak je. Tak řekneme. Věřím, že...
A myslíme tím: - nevím přesně, ale mám důvod si myslet, že... počítat s tím, že...           - nemohu to dokázat, ale asi to tak nějak bude. Myslím si to. 
- najděte jiné příklady pro to - když lidé „něco věří“, co nemohou vědět přesně. 
- dokdy člověk takhle „věří?“ - Až bude vědět přesně, až si ověří... - čím se tedy „končí tato víra“ - zjištěním... takhle to je. 
 Někomu něco věřit
Oba chlapci  se v lese ztratili. Tolik cestiček tam bylo, pěšinek. Všude stromy, žádný výhled. Nevěděli pak kde jsou a kam jedou. Tu potkali lesníka. Ptali se ho po cestě.. A on jim řekl: „Tudy a pak zahněte doprava.“ Chlapci poděkovali a jeli po ukázané cestě. 
Oba chlapci našli správnou cestu. Jsou si jisti, že dojedou domů. Proč? Protože lesníkovi věřili. 
Nemůžeme všechno vědět sami. A nemůžeme si se vším poradit sami. Jsme odkázáni stále na druhé lidi, věřit druhým. Bez toho bychom nemohli (spolu) žít. Když druhým lidem něco věříme, děláme to proto, že jim důvěřujeme. Věřit znamená také důvěřovat. 
- najděte ještě jiné příklady, které ukazují, že víra má něco společného s důvěrou. 
- bez důvěry bychom se s nikým nedomluvili. Vlastně na ničem. 
- jak bychom si mohli v obchodě něco koupit?
- nemohli bychom cestovat
- nemohli bychom... napište pět věcí, které bychom bez důvěry nemohli. 
Víra, to je něco, co se děje mezi lidmi, kteří si důvěřují. Víra má něco společného s důvěrou.


III/2. Věřím Ti
věřím může znamenat?
- myslím si to, mám pro to své důvody. A moc na tom nesejde....
- vztah důvěry mezi lidmi důvěřuji ti,...-  že to se mnou myslíš dobře. Stojím za tebou, nenechám tě být, jsme přátelé. 
Toník se dostal do těžkého podezření. Z třídní poklady byly ukradeny peníze. A všichni říkali? To udělal Tonda. Jako jediný se vrátil během přestávky do třídy. Pak peníze zmizely. Nikdo Toníkovi nevěřil, že si šel jen pro zapomenutou svačinu. Učitelka sice nic neřekla, ale dívala se na Toníka nedůvěřivě. Toník byl zoufalý. Odpoledne proseděl v svém pokoji v slzách. Sešit na úkoly ležel před ním, ale ještě tam nic nenapsal. Pořád musel myslet na školu, a na to, co o něm řekli ostatní děti. Jak to bude zítra?
Vtom zazvoní zvonek. Venku stojí Jirka. Jirka je jeho přítel. “Pojď dovnitř,“ říká Toník nejistě, „Co chceš?“ Jirka jde s Toníkem do jeho pokoje. Jsou teď sami. Toník se dívá na Jirku. Jirka říká: „Ty, Tondo, víš, proč jsem přišel?“ Toník zakroutí hlavou. Jirka mluví dál: „Chtěl jsem ti jenom říct: Věřím ti!“

- Jirka řekl: „Věřím Ti.“ Co to pro něj znamenalo? důvěřuji ti. A: stojím za tebou. Můžeš se na mě spolehnout. Nenechám tě být. Zůstáváme spolu, patříme k sobě, jsme přátelé. Tohle znamená víra mezi lidmi. 
- najdete nějaký příklad pro to, že víra souvisí s přátelstvím a láskou? Jak by to bylo bez takové víry? Šlo by to?
- ještě něco víra znamená?

Věřit v něco?
Obrátit? - Kolumbus stojí na palubě své lodi Santa Maria a dívá se na nekonečné moře. Už týdny jen voda, samá voda, žádná země. Zásoby docházejí. Mužstvo začíná reptat. „Obrátit!“ říká kormidelník. „Kapitáne, nechte nás obrátit. Nemá to smysl. Na západě není žádná země. Není žádná cesta po moři do Indie.“
Obrátit? - Kolumbus slyší to slovo a vrací se v myšlenkách spoustu let dozadu, ke spoustě těžkostí, které na sebe musel vzít, aby dostal loď, na mnoho návštěv na královském dvoře, na hádky s učenci. Bylo to všechno zbytečné? Bylo to všechno špatně? Vzdát to? - Ne. Věřím ve svou věc.
„Jedem dál!“ říká.

- Kolumbus věřil ve svou věc. Co znamená tato víra? Zase něco trochu jiného, než jak to bylo u prvního nebo druhého. Co znamená tato víra? Cesta do Indie se stala nejdůležitější věcí jeho života. Všechno mu na ní záleželo. Upnul se k ní celým životem.
- víra souvisí také s tím, co máme za nejvíc důležité ve svém životě. S tím, co nejvíc máme rádi, čemu se obětujeme, vydáváme. S čím, k čemu soustředíme svou naději, na čem stavíme svůj život.
Trojí význam slova věřím:
- myslím si
- důvěřuji
- stojím při tobě
- na tomhle mi všechno záleží

Už můžeme začít chápat, co znamená „věřím v Boha“. 
Víra v Boha je věc osobního vztahu, přátelství. „Já patřím k Tobě a Ty ke mně. Já stojím za Tebou a Ty při mně. Ty ke mně přitakáváš a já k Tobě. Ty mě bráníš. Nenecháš mě padnout.“
A na tomto vztahu záleží - všechno, celý můj život. „Ty jsi pro mě vším. Vydávám se Tobě, miluji Tě. modlím se k Tobě“.

Věřím může také znamenat: na tomto mi nejvíc záleží, tohle je pro mě nejvíc důležité, od toho si nejvíc slibuji. v tomto nacházím Boha.
Víra v Boha je věc osobního vztahu, na kterém všechno záleží.



III/3 Věřit v Boha 
Věřím může tedy mít význam:
- myslím si
- důvěřuji
- stojím na tvé straně, při tobě
- na tomhle mi všechno záleží (v tomhle nacházím Boha)

Jak můžete důvěřovat druhému?
- leccos se dá poznat z toho, jak člověk vypadá, jak se tváří, jak se chová
- důležitější je ale to, jakou s ním máme zkušenost. Když vás zklame, podvede, asi mu už nedokážete věřit. 
Můžete se ve své víře druhému splést? Ovšem!

Jak je to s vírou v Boha. Jak mu můžete věřit: Jak může člověk vědět, na co život vsadit, dát? Může to. 
Musí každý člověk věřit v Boha? Musí. Má v životě něco, bez čeho by se neobešel, na čem mu nejvíc záleží. A to je Bůh.
- jak to člověk může vědět, co je tak důležité? Jak může Boha poznat?
- dnes si lidé sami zkouší přijít na to, co je pro život nejdůležitější. „Rodina je důležitá“. „Bez peněz bych nemohl být“ „“Já jsem ten důležitý“. „Uznání“.
- ale jsou také cesty k poznání Boha (toho, na čem opravdu v životě záleží) prozkoušené lidmi více generací. Zkušenost s Bohem. A my je můžeme poznat, učit se  je. „Náboženství. Náboženská tradice“. Napsali to do knih, ...
- znáte nějaká náboženství?
židovství
islám
křesťanství
na východě
hinduismus
budhismus

My jsme kteří? Křesťané.  Od slova? Kristus. Ne křest.
Poznat Boha nám pomáhá Ježíš Kristus. To na čem záleží, k čemu se člověk vztahuje, upíná život, co mě unese, to jak člověk má žít, může žít...
Cestou k Bohu je nám Ježíš Kristus.

III/5. Začalo to Abrahamem
- jsme křesťané.- Tzn. jiné náboženství nás tak moc nezajímají? Je  pro nás nějaká jiná náboženská tradice důležitá? Je: židovská. Celý Starý zákon je o tom, co prožili s Bohem Izraelci. A Starý zákon je první polovina naší bible. Ježíš byl také Žid.
- nebudeme číst teď celou bibli, podíváme se na několik příběhů úplně ze začátku bible. Na příběhy praotců. Abraham, Izák, Jákob. Ti byli „první, kteří věřili“. Jsou to praotcové ve víře.
- namalujeme příběhy

Vyjdi... Gen 12,1-4 - spolehnutí
Abraham byl zajištěn, a starý. Pak uslyšel: vyjdi... do neznáma. To znamená - musíš, můžeš docela spolehnout

Toto ti chci dát... Gen 13,14-18 - zaslíbení
Opakující se: zaslíbení. Slib. Jakým se někdo zavazuje někomu. 

Abraham věřil... Gen 15,1-6 Nemožné ...? Gen 18,1-16 - důvěra
Abraham důvěřoval. I když leccos mluvilo proti... 

Smlouva ... Gen 17,1-18
To se také opakuje často: smlouva. Ukazuje, že jde o něco dvoustranného. O vztah. „Chci být vaším Bohem“. 

Udělal, co slíbil.... Gen 21,1-7 - nezklamání
Spolehnutí a důvěra nebyly zklamány. Nešlo o plané sliby, šlo o skutečný vztah.
Když byste to měli říct jedním slovem - spolehnutí, důvěra, nezklamání...  - přátelství, vztah
Izraelci poznali: Bůh s námi chce žít v opravdovém vztahu. My se na  něj můžeme spolehnout. A být mu věrní.




III.6 - Co je křesťanské?
- jsou různá náboženství. O co jde v náboženství? O víru v Boha. O hledání toho, co je v životě, na světě nejdůležitější, na čem záleží, jak se já k tomu (k Němu) mám postavit, jaký vztah k Němu mohu mít. 
- jaká znáte náboženství? Jsou u nás? Kde se schází křesťané, kde Židé (synagóga), kde muslimové (mešita)?

Co odlišuje? 
Na terase hotelu v Bankoku sedí tři mužové. Je večer. Popíjí chladnou limonádu, která je osvěžuje po namáhavém horkém dni. Tito tři mužové se poznali teprve na cestě. Všichni tři se přihlásili do „Cesty na dálný východ.“
Jeden je technik z Freiburgu. Druhý je židovský obchodník z Frankfurtu, třetí pracuje jako lékař v hamburské nemocnici. Není to ale Němec, je z Turecka. Společně si prohlédli mnohé krásné chrámy města, obdivovali zvláštní sochy bohů a pozorovali budhistické mnichy při jejich modlitbách. 
„Zvláštní“, říká obchodník. „Všude ve světě jsou náboženství. Všude se lidé modlí ke svému Bohu. Snad  jediný rozdíl mezi náboženstvími je ten, že Bůh má pokaždé jiné jméno.“
Turecký lékař vzhlédne. „Ale to by byl přece velké rozdíl. Podívejte: Tito lidé ctí mnoho bohů. V mém náboženství ale, v islámu, věříme v jediného Boha. Jen Alláh je bůh. Jinak nejsou jiní bohové.“
„Máte pravdu,“ odpovídá obchodník. „A víte také, že islám převzal víru v jediného Boha od nás, od Židů? Už víc než 2000 let, dříve než žil Mohamed, zakladatel vašeho náboženství, věřil Abraham, praotec našeho lidi v jediného Boha. Bůh se zjevil v našem národu.“
„Ano, to vím,“ přikývne doktor, „proto ctíme v islámu i Abrahama a Mojžíše a jiné proroky. Stejně jako vy. Skrze tyto muže k nám Bůh mluvil. Co říkali a dělali, je pro naši víru důležité. Naše náboženství se zakládá na Božím zjevení.“
Teď se přidá i technik, který dosud mlčky poslouchal: „Proto mohu mluvit i o křesťanské víře. I my křesťané věříme jen v jediného Boha, v toho Boha, v kterého věří i  Židé. I my čteme spisy izraelského národa, Starý zákon, jako Boží slovo nám. Ale říkáme Bohu „Otče“, a víme, že Bůh je Bůh lásky.“
„To mi nepřipadá ale jako něco zvláštního na křesťanství,“ odpověděl Žid. „I proroci Izraelců mluvili o Bohu jako o otci. I proroci mluvili o Bohu a jeho lásce. A hlavní přikázání „Máš milovat svého Boha, a bližního...“ - ty jsou už v spisech našich proroků. To platí pro Žida jako pro křesťana.“
„To platí i pro nás,“ doplnil muslim. „I my máme milovat Alláha nade vše. I my máme být dobří a spravedliví k lidem. - Ale my věříme, že Bůh je stvořitel všech lidé.“
„To my věříme taky,“ říká obchodník.
„My taky,“ říká technik.
„Ale my věříme, že Bůh je nám blízko a že mu můžeme důvěřovat,“ říká Žid.
„To my věříme také,“ řekli křesťan a muslim jako jedněmi ústy. 
Rozhovor se zadrhl. Tři mužové zmlkli a přemýšlí. Dlouhou dobu neřekne žádný z nich nic. 
„Pak ale není nic důležitého, co by naše náboženství  a víru v Boha odlišovalo! Pak jsou všechna velká náboženství na zemi stejná!“ řekne obchodník po dlouhém přemýšlení.
Nejprve nedostane žádnou odpověď. Ale nakonec technik poví: „Ne, pro mě je velký rozdíl: Věřím v Ježíše Krista. On je směrodatný, určující pro mou víru v Boha. Je to Boží Syn. Je můj Pán a můj Bůh.“
„“S tím nesouhlasím,“ odpoví muslim. „Ježíš byl velký prorok. I my ho ctíme, ale věřit v něj - ne to neděláme.“
„S tím já nesouhlasím taky,“  potvrzuje Žid. „Ale připouštím: Víra v Ježíše z Nazaretu je asi to rozhodující, co odlišuje křesťanskou víru od našich náboženství, ač Ježíš je z našeho národa.“ „Ano,“ říká technik,“ a on je ten, který nás spolu spojuje.“

- co měli ti tři v svých náboženstvích společného? Jeden Bůh, stvořitel, víme o něm, protože sám o sobě dá vědět („zjevení“), milující, o lásku jde v životě... 
- v čem se nemohli shodnout? Ježíš je - pro víru nejvíc důležitý. 
- jak může být Ježíš důležitý? „Boží Syn, Pán, Bůh“, říkal ten technik. Boha poznáváme skrze něj, přes něj. Definitivně, nepřekonatelně. Slovo můžete oddělit od toho, kdo je říká, zkreslit, nepochopit. S osobou to tak nejde. Víra znamená taky „patřit“. Pro Ježíše se to nedá zapomenout, může se to stát. Člověk může patřit taky k němu a do jeho příběhu. (příště - křest!) Do příběhu Boha s lidmi. A je to událost... Uskutečněná, nezvratná, zářez... Definitivní. O konci... 
- v čem je potom rozdíl? 

Ježíš Kristus je ten, kdo je pro nás nejvíc důležitý, docela rozhodující, když jde o Boha, o vztah k druhým lidem, o naději, lásku a víru



III/7 Věřím v Ježíše Krista
- co spojuje všechna náboženství, co mají společného? Víru v Boha, zkušenost se sebou, (vydanost, odkázanost, „vinu“...), otázku po smyslu, po hodnotách, ... Pokus o dešifrování své situace...
- v čem je jiné křesťanství? Neřekne se tu jen - věřím v Boha, to samo o sobě vlastně moc neříká, protože - Bůh je tajemné slovo, slovo pro tajemství, které do našeho života patří. 

„Věřím v Ježíše Krista“, řekne křesťan a znamená to:
spoléhám se na Tebe
držím se Tebe
stavím na Tobě
Ty jsi pro mě rozhodujícím způsobem důležitý
pro můj život
Ty jsi můj Pán, máš mít rozhodující slovo v mém životě. 
- jak  k tomu mohli lidé dojít, jak je to mohlo napadnout? 
* Potkali ho, slyšeli ho, co říká, jak mluví o Bohu, všímali si, jak se chová k lidem, napadlo je: tenhle je Jiný, než všichni, co my známe, tenhle patří víc k Bohu, tenhle patří docela k Bohu. To, co říká a jak se ke mně chová, to je tak,  jak jsem chtěl, jak má být... A se mnou se něco děje, jakási změna. 
M 2,1nn. Vyprávějte, jak to bylo. Vyprávějte z pohledu, situace nemocného, kamarádů, návštěvníka setkání s Ježíšem, Ježíše. Co chtěl nemocný a jeho přátelé? Zdraví. Dostali ještě něco jiného. Odpuštění hříchů. Co je odpuštění hříchů? (že se ztrácí strach z života, napětí, samota, že mám něco zlého „na účtu“, že nevím, jestli tu mohu být, jestli mě někdo chce...?)
* Nebo - když o Něm slyšeli vyprávět, četli, tak je napadlo: tohle je To, co jsem hledal, takhle to Je, takhle to Bude, se mnou, s lidmi, tak to je s Bohem,... 
- do příště úkol: najdete si v bibli jedno setkání někoho s Ježíšem nebo něco, co Ježíš říká - a kvůli čemu mohli Ho začít počítat k Bohu, uvěřit mu, nebo jak se projevilo to, že mu uvěřili. 




IV. Stvoření
IV/1. Odkud to je? Proč?
Učili jsme se loni: člověk proti zvířeti se dovede ptát. Umíte to? Zkusíme si to: Na obrázku mi nejprve řeknete - co vidíte, pak vymyslíte, napíšete 1-3 otázky. Nebudete se ptát - třeba jak je to vysoko, nebo kolik let mu je, ale opravdu důležité otázky zkusíte najít.
Proč se člověk musí ptát? Protože neví dost přesně, co má dělat, je „zmatený tvor“
Ptá se vlastně pořád, během dne... Sebe i druhých. Po čem? Spousta věcí je. Jaké otázky se vám vracejí pořád? Věcné, malé, důležité, závažné... 

Taková důležitá otázka je - odkud se to všechno vzalo? Proč to tu tak je? 
Ptáme se, když prožijeme něco hezkého nebo když se děje něco hrozného. 
Když se divíme a hledáme vysvětlení.
Když nevíme, jestli je něco dobře nebo špatně.
Když je něco, co tu je a my to chceme líp pochopit. 

Důležitá otázka je - odkud se to bere, proč to tu tak je? A chceme tím pochopit i co teď je a co bude.

A když se ptáme - odkud svět? odkud lidé? - co chceme vlastně vědět? K čemu to je? Co s tím máme dělat, Kam to povede? Ptáme se jakoby dozadu, k počátku minulosti, ale jde o to - co teď je a dopředu bude. 

Řekněte další důležité otázky. Zkuste najít nejdůležitější otázku. 
Až budete větší, budete se ptát:
- proč žiji?
- k čemu jsem tady?
- co s mým životem?
- jakou má cenu? 
- jak se chovat k druhým? 
- jaký má život smysl?
(co to znamená - „smysl“ Že to k něčemu je. 
K čemu je život? Je tu někdo, kdo ho chtěl nebo to je náhoda, že tu jsem já a druzí? )

Kdo odpoví na tyto otázky? Kdo nejlíp odpovídá na otázky? Dost se dá na vědu, je věcná, hodně ví. Ale vědci jsou odborníci, jsou ví hodně o něčem, o jedné věci vždycky. Ale ty důležité otázky se týkají - všeho. Jsou to otázky - po Bohu. 
Jak se na ně hledají odpovědi? . Ze zkušenosti lidí a vlastní. Z náznaků, .. nápovědy... Z toho, co vám druzí řeknou, nebo co prožijete a promyslíte sami. Pro nás je důležitá zkušenost jednoho národa - „Izrael“. 
Co o nich víte? Praotci? Otroctví. Vyvedení. Králové. Zajetí... 
Na nejdůležitější otázky (jaký má život smysl, - k čemu je) se těžko hledá odpověď. Důležitá je zkušenost druhých lidí. Pro nás je důležitá zkušenost Izraele. Izrael ve svých dějinách prožili: Ně náhoda, ale Někdo (Bůh) se svou láskou stojí za tímto světem. Jemu jsme odpovědni. O tom je bible. 


IV/2. Stvoření
- Gen 1. Kdo to napsal? Jak to mohl napsat, vědět, že to tak bylo? Když při tom nemohl být?
Přečteme si, v jaké situaci to bylo napsáno, a vy potom zkusíte přijít na to, proč to napsali? 

Daniel a Jákob sedí na stupních nádherného chrámu a dívají se na pestrý ruch mnoha lidí v ohromném městě Babylónu. Chrám je zasvěcen bohu Mardukovi. Marduk je pro babylóňany král všech bohů. Daniel a Jákob nejsou Babyloňané, jsou to Židé z Jeruzaléma. Před deseti lety dobyl mocný král Babylóna Jeruzalém, a většinu obyvatel odvedl jako zajatce do Babylóna. Nyní žijí v cizině, daleko od domova, mezi cizími lidmi, kteří vzývají jiné bohy. Jsou smutní a touží dostat se nazpět do Jeruzaléma do Jahweho chrámu. Ale i ten je zničen.
Židé v Babylónu se potkávají vždy v sobotu na bohoslužbách. I Daniel a Jákob přicházejí o každé sobotě. Sobota byla den, který Jahve posvětil. Má upomínat na smlouvu, kterou má lid Izraele s Bohem. Jeden kněz káže: My sami jsme vinni, že se nám tohle všechno stalo. My jsme se nedrželi smlouvy, kterou jsme měli s Bohem. My jsme porušili smlouvu, protože jsme neposlouchali Jahveho. 

To Židé zatím pochopili, aspoň většina z nich. Přece, jak to půjde dál? Zůstane všechno takto? Kněží utěšovali Izraelce: Bůh nás nenechá padnout, zachrání nás, neboť je milosrdný. Ale musíme se stát lepšími, musíme se obrátit. Musíme dodržovat Boží přikázání. Docela přesně. A hlavně: musíme být věrní Bohu Izraele a nesmíme si začínat nic  s bohy Babyloňanů. Jen Jahve je skutečně Bůh.“
Po bohoslužbách se potkali Daniel a Jákob s knězem Ezdrášem. Znali ho dobře a často s ním mluvívali. „Máš pravdu s tím, co jsi právě řekl v bohoslužbách,“ řekli mu. „Byli jsme ráno u Mardukova chrámu a pozorovali jsme, že někteří z nás Židů šli do chrámu, aby se tam modlili k Mardukovi.“
„To je zlé,“ říká kněz. „Myslí si, že Marduk jim pomůže, protože ho tu mají za mocného.“
Jákob ho přerušuje: „Ano, Babyloňané vypráví, že Marduk zabil bohyni moře Tyámat a z jejího těla udělal nebe. A Marduk měl zabít i zlého boha Kingu a z jeho krve vytvořit člověka. Proto jsou lidé tak zlí.“
„No a?“ kněz se na něj dívá tázavě: „Myslíš si to taky? Víš přece, že jen Jahve je Bůh a že všechno je od něj. Ne Marduk, ale Jahve stvořil hvězdy a moře a hory.“
Jákob přemýšlí: „Babyloňané říkají ale, že slunce, měsíc a hvězdy jsou skutečně božské moci. Je měsíc skutečně bohem?“
„Přemýšlej!“ odpovídá kněz, „jak by mohl být měsíc bohem? Měsíc není nic víc než světlo na nebi, taková lampa, stejně jako slunce. Slunce je tu pro den, měsíc má lidem svítit v noci. To jsou věci, které Bůh pro nás stvořil. Nic víc! Bůh nám je dal; jsou tu pro nás. Ale nejsou to žádní bohové. Jsou to Boží stvoření.“
Daniel pozorně poslouchal knězův výklad. „Tak dobře jako ty,“ řekl obdivně, „tak dobře mi to ještě nikdo nevysvětlil. Teď to chápu všechno mnohem líp. To by měli vaši kněží vysvětlit i ostatním židům z našeho společenství. Pak by líp zůstávali věrni Bohu.“
Jákob přikývne. “Ano, snad byste to mohli napsat, jak Jahve všechno stvořil: slunce, měsíc, hory, vodu v oblacích, vodu v moři, ryby, zvířata na poli. Snad byste z toho mohli udělat báseň nebo chvalozpěv.“
Jákob byl nadšen, Daniel ho trochu brzdí: „To by  byla dlouhá báseň, se spoustou stovek veršů.“
Kněz přemýšlí. „To je dobrý nápad. Uděláme píseň o sedmi slokách, přesně tolik slok bude, jako má týden dnů. A když budeme tu píseň společně v sobotu zpívat, budeme vzpomínat také na to, jak máme šest dní pracovat, sedmého dne ale odpočívat. Tak to Bůh poručil.
Promluvím o tom s ostatními kněžími.“

* kdy to napsali? - v době, kdy Izraelci byli v zajetí. To znamená v cizím prostředí. Proto také byli v zajetí, aby se přizpůsobili... 
* kdo to napsal? - napsali to asi kněží. 
* pro koho? - pro lidi, aby udrželi svou víru, aby nezačali chodit k Mardukovi do kostela. 
Není to ale jedno, kam člověk chodí do kostela, nejde všude o víru v Boha? Není to jedno. Vzpomenete si, jak vznikla země a nebe podle Babyloňanů? Marduk rozsekl bohyni... Násilným činem, vraždou. Na začátku byla vražda, násilí je něco docela obyčejného, patří to k věci, k životu, říkali Babyloňané. A jak vznikl člověk? Z krve zabitého zlého boha. Člověk je taky prostě takhle zlý. A asi musí být, říkali Babyloňané. 
Takže to není vůbec jedno, jakou víru člověk  věří.
* Izraelci pak napsali o stvoření úplně něco jiného.  Gen 1,1nn. Dojem řekněte, srovnejte. „Dobré, svrchované“
* zkusme to domyslet. 
Doříct (dopsat) větu: Když Bůh stvořil člověka, tak... patří jemu, nikdo na něj nemá poslední nárok..., kvůli něčemu tu asi je (nebylo to náhodou, nedopatřením...)
Když Bůh stvořil přírodu, tak ... není jen tak k mání, není v ní všechno (není to bůh, boha v ní člověk nepotkává přímo...)
Bůh tvořil .... (jak? - svrchovaně, bez násilí...)

Biblická zpráva o stvoření není popis počátku světa, ale vyznání víry, které říká, jak smíme a máme žít.

 
IV/3. Stvoření
- posledně: zpráva o stvoření byla napsána asi v době zajetí. Pro koho, proč, kým... Babyloňané si o začátku vyprávěli jinak. Na začátku byla vražda (Tyámat rozetnutá...), zlo je „v tom“, zakódované, a člověk je z krve zlého boha. Nedivte se potom, jaký je...
Biblická zpráva o stvoření je jiná. Bůh je svrchovaný, tvoří slovem, „je to dobré“, ...

Když Bůh stvořil přírodu, svět, tak... domyslíme, co to znamená:
- patří. Není to tu všechno jen tak náhodou, pohozené, nemohu si s tím dělat, co mě napadne, nemohu to ničit. Musím mít ohled. Dokonce: jsem za to odpovědný, tak to je ve zprávě o stvoření!

- je to div a dar. Co je okolo. Není to samozřejmé. Lidé si hodně stěžují, hořce, nešťastně. Myslívají si, že všechno je samozřejmé, že na to mají právo ... nové ráno, nový den... Nedovedeme se moc divit a žasnout a radovat se.

- není to „to všechno“. To co hledáte (všimli jste si, že něco hledáte, člověk neví přesně co... něco, na čem by měl dost...) v ničem okolo nenajdete, je to „jen“ stvoření... A člověk se ničeho v něm nemusí bez hranic bát a děsit. (Dnes je obnovené mytologické, náboženské chápání přírody. To v bibli je docela zvláštní - „jen příroda“, a vy s ní máte žít a pracovat a ovládat ji, „vzdělávat“. Docela odnáboženštěná.)

Když Bůh stvořil člověka, tak...
- není jen svůj. Musím na druhého brát ohled. má stejný zvláštní význam jako já. Ať je čestný, nemocný, bídný, silný, chytrý, bohatý... má svou Cenu, a to bez  ohledu na to, jaký je. A o sobě si nemohu myslet, že jsem jen sám svůj, že nejsem i za sebe odpovědný. 

- není „to“ něco, co stojí proti mně, plete se mi do cesty, stojí vedle mě, nebo naproti mně, a je to dar, mohu někoho potkávat (to je věc, když někoho potkáte, někdo vstoupí do života, sděluje sebe vám a vy můžete sebe jemu...

Když Bůh stvořil - pak všechno má svůj důvod a smysl. A člověk k tomu může říkat „Ano“. Přitakat! O životě opravdu mluvíváme často hořce, nespokojeně, zklamaně. Spíš říkáváme „ne“. Proč? Vidíme často jen ze svého hlediska všechno. Člověk si nebývá jist, jestli někdo za tím stojí, jestli to (a mě) tady někdo opravdu chtěl a chce. My se to učíme od Ježíše Krista a Izraelců. Naučili jsme se to už? 

Když Bůh stvořil svět, pak všechno má svůj smysl a důvod. A my k tomu můžeme přitakat, tzn. žít vděčně, odpovědně, s radostí.

V. VIna
V./1 Vina
Na tabuli napsat „vina“. Znáte to slovo? Co znamená?
- že člověk udělá nějakou chybu, způsobí něco zlého, co nemělo být. 
Stalo se vám to? Často, že? Třeba?
Někdy jde o velké věci, někdy o malé. Někdy je to škoda na věci za několik korun. Někdy člověk způsobí druhým utrpení, bolest, smutek, které je na léta nebo do konce života...(třeba? - silniční neštěstí...)
Jak je člověku, když cítí vinu? Nepříjemné je to. 
Proč? 
- Člověk má strach
- připadá si, že za nic nestojí
- druzí s ním nechtějí nic mít
Tak se člověk pokouší viny zbavit. Jak?
- tvářím se, že to nic není, že to je maličkost
- nebudu na to myslet
- přesunu vinu na druhé (oni si za to mohou...)
- odstraním následky. Když to jde. Často to nejde. 
Otázka, jak se zbavím viny, je z těch nejdůležitějších. Ty způsoby zbavování se viny nejsou dost pravdivé nebo účinné, že? Jsou jiné? Budeme se to učit z bible. 

Vinou člověk ztrácí svou cenu a je víc sám. Proto se jí zkoušíme zbavit. Otázka: jak se mohu zbavit viny, je jedna z nejdůležitějších.

V/2. To je proti Bohu
- co je vina? Co člověk udělá a má to zlé následky? Může se člověk provinit proti sobě? Dá se to tak říci, ale prvně to je to, co poškozuje život mezi lidmi. Co odděluje lidi od sebe, zabraňuje jim být dobře spolu, bez hořkosti... 
Ale ještě něco k tomu patří. Všimnete si toho? Bible vidí vinu takhle:

To je proti Bohu.
David byl mocný izraelský král. Jednoho večera se procházel na střeše svého paláce. Tu uviděl ženu jiného muže. Muž této ženy se jmenoval Uriáš a byl to voják v Davidově vojsku. David chtěl mít tuto krásnou  ženu pro sebe a vzal ji do svého domu. Napsal potom dopis Uriášovu představenému? „Postav Uriáše do boje na nebezpečném místě. A pak se stáhněte, aby ho zabili.“ Uriáš byl potom v boji zabit. 
V očích Pána bylo to, co udělal David, těžkým zločinem. Poslal Nátana, proroka, za Davidem, a Nátan mu říkal: „V jednom městě žili dva mužové. Jeden byl bohatý a druhý chudý. Bohatý měl mnoho ovcí a telat, chudý měl jen jednoho malého beránka, kterého si koupil. Beránek vyrůstal s jeho dětmi. Tu jednoho dne přišla návštěva k bohatému muži. On ale nechtěl zabít žádné ze svých telat a ovcí, aby pohostil návštěvu. Proto vzal chudému muži beránka a zabil ho pro svého hosta.“
Když to David slyšel, rozhněval se a řekl Nátanovi. „Jakože Pán žije - ten muž, co to udělal, si zaslouží smrt. Musí beránka čtveronásobně nahradit.“
Nátan řekl: „Ty jsi ten muž! Proč jsi opovrhoval Pánem a dopustil ses takového zločinu? Nechal jsi Uriáše zabít a jeho ženu sis vzal. Proto přijde neštěstí do tvého domu.“

Nebyl jen David proti Uriášovi, že? Bylo to taky mezi Davidem a Bohem.
Vina není jen něco, co ničí život mezi lidmi, ale i život člověka s Bohem. Nevyčerpává se tím, co je mezi lidmi. Uzavírá člověka do samoty naprosté, hluboké, takové, že to znamená „ztrátu Boha“ a tím smyslu života, radosti, naděje, štěstí.

Místo vina říká bible často „hřích“. Hřích znamená - vydělit se, odvrátit se, nemoci být spolu, udělat něco, co poškozuje nebo ničí lásku. Hřích odděluje nejen od druhých lidí, ale znamená i ztrátu Boha. 


V/3. Co je  hříchem zničeno? 
vina je zlý čin, něco, co člověk udělá a ono ho to oddělí od druhého člověka a od Boha.
Jaké jsou následky viny? Co to znamená pro člověka? 
Na začátku bible je příběh, tajemný, spíš podobenství, a to mluví právě o tomto. Co je vina a co způsobí. 
Je to tak- člověk je v ráji, zahradě, člověku je tam dobře, je tam s Evou (spolu), mají co k životu potřebují. Ráj je obraz pro život, kde je vše dobré, jak má být. Pracovali, ale práce nebyla prokletím. Nic člověka netrápí, netýrá, nic ho neodděluje... 
Z jednoho stromu nemají jíst. Ale pak... Gen 3,1-23
Co se stalo, když zhřešili? když neposlechli Boha, když se od něj oddělili?
·	poznali, že jsou nazí, oblékli se, tzn. přestali si vzájemně důvěřovat. Vztah lidí je rozbit. A svádí vinu jeden na druhého!
·	Bůh mluvil o trní, potu, bolesti, o péči, o životě, který bude také utrpením...
Něco se ztratilo, co všechno? Štěstí, radost, pokoj, důvěra, láska. Spoustu lidí trápí (nebo všechny?) ztráta štěstí, radosti, pokoje, důvěry, lásky. Neví, ale proč to je. Zkouší si život zpříjemnit. Nejde to, nestačí to. Je to ve vině. Že se člověk odděluje od Boha a lidí, že s nimi nedokáže v dobrém být

Když se člověk proviní (zhřeší), oddělí se od druhého člověka a od Boha, znamená to ztrátu štěstí, radosti, pokoje, důvěry a lásky. 



V/4. Jak může být vina uzdravena
Vina - zlý čin, který způsobí, že lidé (lidé a Bůh) nemohou být v dobrém spolu.
Co to znamená? Strach, ztrátu důvěry, pokoje, radosti, lásky...Člověk je sám.
A co s tím, dá se s tím něco dělat?

Zacheus, Lk 19,1-10
Zacheus je typický příklad provinilého člověka. Celník, nechal se najmout cizinci, aby vybíral pro ně peníze, co si vybere navíc, bude jeho. Je to vůči druhým dobře? Nikdo s ním nechtěl nic mít.
Ale Ježíš potom ano! Ježíš říkal lidem: Hřích a vina nemusí zůstat ležet na člověku. To by znamenalo, že něco je silnější než vina. Co? Co je opakem viny? Vina způsobuje vzdálenost lidí, když jsou si lidé blízko, je to láska... Odpuštění!
Láska je silnější než vina a hřích, říkal Ježíš a dal to lidem prožít. Ta vaše láska asi často ne. Ale ta Boží, od Boha, ta ano! Vaše vina  (to čím se oddělujete) nad vámi neříká definitivní ortel,
Jaké následky má to, že člověk potká lásku silnější než vina. 
·	vrátí se pokoj, radost a spolubytí s lidmi i Bohem
·	člověk přizná, že byl na špatné cestě, nejde tou cestou dál, vydá se jiným směrem, přijme nabídnutou ruku, smíří se, znovu začne a pokusí se napravit, co způsobil

Ježíš říkal lidem (a dával jim to prožít): vaše vina, hřích nemusí na vás zůstat, nemusí vás oddělovat od druhých a Boha. Je tu něco, co je mocnější než ony, lásky od Boha. Můžete začít znovu. Tato zkušenost se předává v křesťanské církvi dál a dál. Jedinečné!
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