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Jak my lidé žijeme 4
Pomůcka k vyučování náboženství pro nižší ročníky
Upraveno dle německé předlohy Wie wir Menschen leben II

1. Co je pěkné a co nám působí radost
Já jsem jen jednou
Papír, napište jména lidí, které znáte. ….Kolik jich máte? 
To je lidí, ne? Kde všude potkáváte lidi? Ve škole, ve třídě, v obchodě, na skautu, ve sboru, v autobuse, na ulici,  doma, a návštěvě, u tatínka, maminky v práci, …
Jsou všichni stejní? Nejsou. Čím mohou být jiní? Srovnejte nám někdo třeba dva přítele jen tak, na ukázku. 
A teď do toho ještě započítejme cizince. Nějakého černocha srovnejte s Asiatem. Indiána s míšencem. 
To je lidí, to je různých lidí. to je různých osudů, životů, to je zmatek. 
A teď do toho započítejte sebe. Srovnejte někdo sebe a svého přítele. Jiní! 
Nikdo není jako já. Nikde na celém světě není a nebyl nikdo jako já. Já jsem jen jednou!! 
Jak se tomu říká jedním slovem? „Jedinečný.“ („Tak já jsem unikát?“ řekl jeden kluk). 
Nemáte závrať?
Do příště úkol: přineste si foto z doby, kdy jste byli malí 

1.2. Nebyl jsem tu vždycky
Měli jste úkol: foto z doby, kdy jste byli malí. (Váže se k té fotografii nějaké vyprávění? Jaké máte nejstarší vzpomínky?)
Poznáte jeden druhého? Člověk se ale mění, že? Někdy není ani k poznání. 
A nejen to. 
V neděli u nás byla teta Eva a strýc Jakub. Pili kávu, a maminka s tetou si vyprávěly o tom, jak to bylo dřív. „Pamatuješ ještě?“ říkaly pořád.  A musely se při tom smát. 
Maminka potom vstala a přinesla ze skříně velké album s fotkami. Je v něm spousta starých fotografií. 
Na jedné je dědeček s babičkou na procházce. S dvěma malými holčičkami. „To je teta Eva,“ říká maminka. „A to jsem já.“
Na jiném maminka s tatínkem u auta. „To bylo moje první auto,“ říká otec. 
„Kde jsem já?“ ptám se. 
„Ty!“ říká maminka se smíchem. „Ty jsi tenkrát ještě nebyla. Tebe jsme ještě neměli“: 
Tak já jsem tu nebyl vždycky? Ale teď tu jsem. Jak to? Odkud jsem se vzala? Kdo mě daroval?!
Nebyli jsme tu vždycky, závrať o to větší. Jsme tu pár let. Před tím jsme tu vůbec nebyli… 
Jak to, že jsem tady? Že já jsem zrovna já, a že jsem tady? Není to zvláštní? 
Mají rodiče poznámky z doby vašeho narození (jak jste byli velcí, kolik jste vážili…)
Máte rádi, když vám rodiče vypráví ze svého života z doby, kdy jste ještě nebyli (říkával jsem vždycky: táto, povídej, jak jsi byl malý!)



1.3. Darováno
Tolik lidí. Mezi nimi já. A nikdo není jako já! Unikát! Divné (podivuhodné)! 
(Jedna dívka řekla: je to „nepříjemné“. „Proč?“ „Protože mi nikdo nemůže rozumět!“)
A navíc, když si člověk uvědomí, že tu nebyl vždycky… Jak to že tu jsme, teď, když jsme tu nebyli vždycky?!

Jirka chtěl nový míč. Míč ovšem stojí peníze. Jirka tedy potřebuje peníze. Kde je má vzít? 
Dostal nápad! Vezme si kus papíru a napíše účet: 
Mamince:
Za 3 nákupy: 			21,-
Za 5 vytření chodby:	25,-
Za 3 úklidy stolu: 	18,-
Celkem: 					64,-
Pak ho položí na kuchyňský stůl. „Maminka to uvidí“, myslí si. „Zítra mi dá peníze.“
Skutečně! Příští ráno leží na stole 64,- vedle Jirkovy snídaně. A vedle nich leží dopis. Jirka ho otevře. „Účet“ je nadepsáno velkým písmem. 
8 let jídlo a pití 	- zadarmo
8 let oblečení 		- zadarmo
98 nocí probdělých u postele, když jsi byl nemocný – zadarmo
celkem to dělá: 	- NIC
Jirka zčervená. Položí peníze na kuchyňský stůl a vyběhne ven. 

Máte spoustu věcí. Patří vám. Co všechno? 
Odkud je máte? Co jste pro ně udělali? 
Skoro všechno jsem dostal. Co jsem za to dal? (Platí i pro dospělé, když si uvědomí…)
Skoro všechno jsem dostal darem. Zadarmo.
Napište si, co máte, a od koho. Míč od…
Proč? Za co? Proč jsem dostal… proč mi maminka dává tolik věcí? Proč tatínek pracuje, abychom měli peníze a mohli si koupit…? Proč se dávají dary? Z lásky. 
Je to – z lásky. Protože mě mají rádi, proto…
Protože nás Bůh má rád, proto…
Všechno důležité, podstatné je – darem. Dar. Z lásky. 

1.4. co působí radost
Opakování: dnes budete učitelé vy, já budu říkat opakování, a když se spletu, zastavte mě a opravte. Všichni lidé jsou stejné. Ne? Jsem mezi tolika lidmi jediný takový… jsem „originál“, Ale všichni ostatní jsou stejní. Ne? I oni jsou originální? Byl jsem tu vždycky. Ne? Nebyl jsem tu vždycky? Co mám (je toho dost), to jsem si zasloužil. Ne? Mám vlastně nakonec darem i sebe sama?
Tak: nyní opravte zápis z deníku jednoho kluka.  

Jak jeto fajn! Tolik lidí mě má rado. 
Moje mamynka, můj tatínek. 
Babicka, ta má také radost, gdyž přijdu. 
A dědecek mě s sebou bere na prochásku. 
Ve škole mam také přítele. 
A u nás v domě taki. 
A náš pes vrtí ocasem, gdyž mě vidí,, mislím, že mě má taky rád. 
To by bilo ale špatné, když by mě nigdo neměl rát!
Mohl bych se vůbec potom něgdy smát? 
Mohl bych potom vlasně vůbec žít? 

Dál: Představte si třeba cestovatele, když prozkoumávali Afriku. Všude divoká zvířata, nepřátelští černoši, … to museli být pořád ve střehu, dávat si pozor, a jak se asi těšili domů! Domů… 
Doma je to jinak? Proč? Nemusíme si dávat pozor? 
Ale – jsme doma, máme kolem sebe hodně lidí, kteří nás rádi vidí, kteří nám pomohou, když to potřebujeme, kteří nás mají rádi. 
Představte si takové lidi, o kterých si myslíte, že … Nebudeme to dnes psát, je to takové „intimní“, neříká se to každému, …  Jen si je tak pusťte hlavou…  Kolik jste jich napočítali? Myslíte, že jste si vzpomněli na všechny? 
Kdyby takoví lidé nebyli, jak by to bylo? Jsou děti, které nemají nikoho. Kde žijí, kdo se o ně stará? 
Máme hodně všelijakých věcí, ale to nejvzácnější, co máme (a platit to bude pro váš celý život) jsou lidé, kteří nás mají rádi, které máme rádi my, přátelé… Máme radost, když dostaneme dárek, když se nám podaří písemka ve škole… 
Největší radost (štěstí) je, když máte někoho… 
Jak se dá projevit, dát najevo přátelství, láska? Namalujte nějaký příklad. 





Co není pěkné, co nám působí smutek
2.1. Opravdu nádherné?
Jednu kapitolu máme za sebou: Mluvili jsme v minulé kapitole o lidech, kteří jsou kolem nás (známí, přátelé, nejbližší), každý jiný, (to je dobře, nebo ne? napínavé, že?), jaké věci máme i o tom, že my sami jsme tu nebyli vždycky. Měli bychom to potrhnout a sečíst. Udělat si z toho takový počtářský příklad. Umíte počítat? Vypočítáte. 
5+5+3=…? 
Lidi okolo+věci+já sám=(sečteno, podtrženo) dobré!
Myslíte si to taky? Je to fajn, dobré? (Co asi by bylo potřebí dělat, když to je tak dobré – děkovat. Komu? Bohu.) 
Ale není všechno dobré. Ještě se tam míchají jiné „položky“ do toho příkladu. Negativní, odčítání… 
Někdy se vám chce říci: stojí to za… málo. 
Napište věty: 
Je fajn, když…
Je to zlé, když… 
Dovedete si představit, že se o stejné věci řekne: to je dobré, to je zlé? Stejná věc že se jednomu líbí a jinému ne? Třeba: Sparta vyhraje nad Slávií. Sparťané jsou rádi, slávisté ne. Nebo: narodí se dítě. Jeden rodič je chtěl, druhý ne moc. Nebo dělají se kožichy z kůže zvířat. Někteří mají rádi kožichy z kůže, jiní se bouří proti tomu, aby se zabíjela zvířata. Nebo: 
Je to trochu složitější. Budeme teď mluvit o tom, co v životě také bolí… 

2.2. Narážím na hranice
Tak to vypráví Lojzík:
Byla neděle. Slunce svítilo. Byl jsem venku před domem a chtěl jsem hrát fotbal. Petr, můj kamarád, tu ještě nebyl. „Tak si budu hrát sám“,myslel jsem si. „Vrata od naší garáže budou brankou“. 
Bác! – už první střela sedí uprostřed dveří. Super! – Přesná trefa!. A jak drnčel plech! – Nádhera! Střílím znovu. A opět přesně do branky. A zase drnčí plech.
To je pěkné! Mohl bych to dělat ještě hodiny. Tak se mi to líbilo. 
Najednou křičí paní Veselá ze svého balkónu. „Přesťaň s tím randálem! Nemůžeš brát ohled?“
Ano! – A tak jsem přestal. Copak člověk nemůže dělat to, co ho baví? 

Tak to vypráví paní Veselá:
Byla neděle. Slunce svítilo. Dala jsem si lehátko na balkón. Konečně klid! Konečně ticho po hlučné práci v týdnu. Ach, to bylo pěkné!
Tu, najednou hrozný hluk“ Bác! Zaduněla vrata od garáže odvedle. Pořádně jsem se vylekala. Krátce nato znovu. Bác! A ještě jednou Bác! 
Vstala jsem a viděla jsem Lojzu. Ten bydlí hned vedle. Kopal se svým míčem vedle do brány garáže.
Nemohla jsem už ten hluk vydržet. Měla jsem se zříci nedělního odpočinku? Tak jsem na něj zavolala: „přesataň s tím randálem! Nemůžeš brát ohled?“ 
Ano! A on přestal. Není přece na tomhle světě sám. 

Mluvili o stejné příhodě? Ale jinak, že? Lojzíkovi se líbilo – kopat míčem proti bráně garáže. Paní Veselou to rušilo. 
Co mu řekla? Aby bral ohled. Co to je? Aby si všiml, že „není na tom světě sám“, a že jiným to co dělá (nebo nedělá) vadí. Máte nějaký podobný příklad? vyprávějte. Že jste něco chtěli dělat a kvůli druhému jste nemohli… 
A naopak: i jiní musí brát ohledy na vás, ne? příklad. Rodiče si nemohou dělat, co by chtěli, když mají děti. …
Ale pak už všechno není tak „super“. Je to složitější. Často se stane, že narazíte na hranice. Stůj! To nejde! Stůj. To nesmíš! Stůj, musíš brát ohledy! Proč vlastně? Najdeme víc důvodů? 
Aby i druzí brali ohledy na nás? Abychom spolu vůbec mohli žít? 
Ježíš řekl: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý Zákon i Proroci. Mat 7,12
„Zlaté pravidlo“. Naučit se chápat, co druzí lidé potřebují. Vnímat je, všimnout si jich. Moc důležité. I pro mě. 
Často nemohu dělat, co by se mi líbilo, co mi dělá radost. Protože musím brát ohled na druhé lidi. 

2.3. Leccos udělám špatně
Není všechno – dobré, prosté, jednoduché. Přestože je tolik lidí kolem nás, přestože dostáváme tolik věcí – a jako dar. 
Posledně: nemohu si dělat, co by se mně líbilo. Jak to? Protože to nejde. Nemohli bychom spolu žít. Jeden je druhému často takovou hranicí – na které se ozve: stůj. (Na vojně nás učili, jak volat na narušitele objektu, to mělo své pořadí: stůj. Stůj nebo střelím. A pak se střílí do vzduchu. Pak do nohou narušitele). 
Ježíš také říkal: všechno – co chcete, aby vám lidé dělali, dělejte i vy jim. (Ne jenom „nedělali“, není to pasivně). Co se vám líbí, to…  tomu se říká – „zlaté pravidlo“. 
Dál – po stopách těch „problémů“, které v životě máme. 

Petra: 	Hano! Počkej!
Hana: 	No, co je?!
Petra: 	musím s tebou mluvit.
Hana: 	Ale já s tebou už nemluvím. Už nikdy s tebou nebudu mluvit.
Petra: 	Prosím, poslouchej…
Hana: 	Proč? Co ještě ode mě chceš? 
Petra: 	Ty, Hano, nemohly bychom spolu zase kamarádit? Jako dřív…
Hana: 	Ty jsi pěkná kamarádka! Takovou nepotřebuji. 
Petra: 	Hano, je mi to líto. Myslím to – co jsem o tobě řekla. 
Hana: 	Jak jsi jen mohla svým rodičům říci, že jsem vzala peníze z tvého prasátka? Víš, že mi tvoje rodiče telefonovali? 
Petra: 	To jsem nechtěla! Já vím, to bylo hloupé ode mě. 
Hana: 	A proč jsi to tedy říkala? 
Petra: 	Měla jsem strach. Měla jsem strach, že rodiče řeknou, že jsem peníze ztratila. Víš přece, jak je můj otec přísný. 
Hana: 	a tak jsi prostě řekla, že jsem ti peníze vzala. 
Petra: 	Ano! Vím, že to bylo špatně. Nebylo to správné ode mě. Ale chtěla bych to napravit. Můžeš mi odpustit?
Hana: 	Ano, ale musíš to napravit. 

Nezahrajeme si tu scénku? 
„Musíš to napravit“, končila scénka. Jak by se to mělo udělat? Řekne pravdu, … stačí to? Ještě tam chybí nějaké peníze. I to se má dát do pořádku? Jak? Nebude brát kapesné…? 
Rozuměli jste tomu rozhovoru, té situaci? Udělali jste také v posledním týdnu něco tak špatně – že jste udělali druhému zle, přidělali trápení, starosti, …? Jak jste to napravovali? 
Jak se dají věci napravovat? Co je k tomu potřebí? 
-	Odvaha přiznat si, že jsem udělal něco špatně. 
-	Říct to. 
-	Napravit – když to jde (nejde to vždy, že?), i když to bude leccos stát. Nejen peníze. 
Myslíte, že může pomoci také modlitba? Přiznáte se, přestanete hrát divadlo – před druhými se to dá, i sami před sebou se o to pokoušíme – to přece nebylo zase tak zlé, co jsem udělal, nebo: musel jsem to – ale před Bohem… 
Nějaký příběh z bible- o Jákobovi třeba znáte? Jak ublížil Ezauovi, a jak se vrací, a jak se smíří? 
Ne všechno, co udělám, je dobře. Často vím: udělal jsem to špatně. Provinil jsem se, způsobil jsem druhým potíže, trápení, smutek. Co mám pak dělat? 

2.4. Není všechno, jak bych chtěl
Mluvili jsme o pěkných věcech ze začátku, teď mluvíme o těch smutných. Třeba: leccos zkazím. (posledně, rozhovor přítelkyň, jak jedna lhala a druhá s tím měla potíže..), předtím: člověk naráží na hranice – s druhými (to bylo s tím míčem s garáží a odpočinkem paní Veselé), nemohu si dělat, co bych chtěl, kvůli druhým. 
Dnes dál: Spokojenost – co to je? Víte to? Z jakého slova je to? 
Co vás napadá, když jste spokojeni, co (si) říkáte? „Tak! Jo! Ať to chvíli vydrží. To je příjemné. Já nic dalšího nechci…“ Spokojenost je, když člověk dokáže přitakat. 
Býváte spokojeni často? 
Teď si přečteme pár nespokojených řečí. Představte si to třeba tak, že chodil reportér nějakého časopisu, a kde uviděl zamračené dítě, šel za ním a ptal se, proč je nespokojené. Budete číst vy, a vždycky určíte následujícího předčítajícího. 

Waldemar: Můj bratr je ve čtvrté třídě. Má kolo s deseti převody a já musím stále jezdit na maminčině starém. Je on snad víc než já? 
Anička: 	včera nám vrátil učitel diktáty. Petra měla tři chyby. Já taky tři. Petře řekl učitel: „Máš jen tři chyby, pěkně ses to naučila!“ A ně mě se jen zamračil: „Tři chyby! Ty ses vůbec neučila. Nejsou s tebou spokojen.“ Je to spravedlivé? 
Monika: 	má kamarádka má hezčí šaty než já. Dostává také mnohem víc kapesného. 
Marek: 	Skoro všichni ve třídě už umí číst. Jen já ještě ne. Tatínek se mi směje: „Ty se to nikdy nenaučíš, co z tebe bude?“ Maminka se často se mnou učí. Myslím, že to opravdu nikdy nepochopím. To jsem tak hloupý?
Honza: 	Pořád se jen učit! A chodit do školy, i když se mi vůbec nechce. Musím dávat pozor a učit se, i když bych chtěl myslet na něco jiného. A musím dělat úkoly, i když bych si chtěl hrát venku. Musím jíst, co přijde na stůl, i když to nemám rád. Svůj pokoj si musím uklízet, i když se mi nechce. Musím si rádio pouštět potichu, i když bych ho chtěl poslouchat nahlas. Do postele musím chodit včas, i když bych se ještě chtěl dívat na televizi. Proč prostě nemůžu dělat, co bych chtěl. 
Andrea: 	Maminka a tatínek se včera zase hádali. Tatínek křičel, maminka plakala. Často se v poslední době hádají. Není to pěkné u nás doma… Je mi smutno. 
Michal: 	Petr a Pavel jsou mnohem silnější než já. O přestávkách do mě pořád strkají a boxují do mě. Mám z nich strach. 
Lojzík: 	Měl bych rád psa. Stačil by mi malý. Přesto moji rodiče říkají: „To nejde.“ Proč to nejde, když to chci? 

Myslíte, že to všechno by řekly ty děti reportérovi? Něco bylo dost „intimní“. 
Všechny byly nespokojené. Každé kvůli něčemu jinému? Kvůli nespravedlnosti ve škole, nebo doma, kvůli nesplněným přáním, kvůli potížím doma, … Bylo vám některé z těch „interwiew“ blízké, mohlo by být „vaše“? 
Všechny by mohly říci: „chtěl bych, aby to bylo jinak. Není to tak, jak bych chtěl. Jak si přeji. Nebo jak si myslím, že by mělo být.“ Jak by to mělo být? Víme to? Příště… 
Není všechno, jak bych chtěl. 

2.5. sen o štěstí

Dva kluci si povídají: 
Ty!
No?
Na co myslíš? 
Já? – myslel jsem právě, co bych udělal, kdyby mi někdo chtěl vyplnit tři přání. 
No, co? 

Tři přání – nepřipomnělo vám to něco? Jistě, v pohádkách to bývá – zlatá rybka, nabízí… V pohádkách bývají věci – které se opakují v životě. Takže to asi je běžná věc, že člověk má svá přání…?
Jaká přání by mohl mít? 
Je to těžké, vymyslet si tři přání? Není, že? 
Je to těžké si přání urovnat? Jaké říci prvně? 
Je těžké odhadnout, jaká mají druzí přání? Víte, jaká přání mají druzí lidé? Máte pocit, že to poznáte? 
Jaká přání byste měli vy? Napište nebo namalujte. 

-	Chtěl bych být šťastný, docela šťastný. 
-	Aby tu nebylo to, co tu být nemá
-	Aby tu nebylo nic, kvůli čemu bych byl smutný

Všichni lidé, i bohatí, i chudí, i zdraví i nemocní, malí a velcí, mají svá přání, své sny. Velké, malé. Různé. 
Mnohá z nich se naplní, mnohé nikdy.
Všichni sní o štěstí. Co to je? Že je dobře člověku, nebo mezi lidmi, nebo, že člověk má, co chtěl? Jiné slovo pro „štěstí“? 
 
Všichni lidé sní o štěstí. 

2.6. kdo to napraví?
Když je něco špatně, když se něco zkazí, když vidíte něco rozbitého, třeba ulomenou kliku u dveří, jaké otázky nás napadnou? Kdo za to může? Kdo to spraví? 
Když například odhrnujete sníh a praskne vám při tom koště, tak si řeknete: Za to mohu já, a já to musím spravit. A spravíte to. 
Když například dostanete špatnou známku z diktátu, zhoršuje vám průměr, je vám to líto, (kdo za to může?), učitelka to na vás vidí, tak řekne: to si musíš opravit, já tě příští týden vyvolám. Spravíte to vy, a ona vám s tím trochu pomůže – dá vám šanci. 
Když například spadnete s kolem, poraníte si koleno, teče krev, tak (kdo za to může? Vy, nebo ten kámen schovaný v trávě nebo…?) – maminka vám ho ováže a řekne: za týden to bude v pořádku, to se za týden spraví (kdo to spraví, maminka a čas?)
Když se například pohádáte s kamarádem (kdo za to může, on nebo vy?), tak si řeknete: zítra, snad to bude lepší, snad se to spraví. 
Vidíte to: mnoho se toho zkazí, rozbije. Moc je toho rozbitého kolem nás. I v nás.  
Namalujte, co vás napadne, co je rozbitého, co není v pořádku, a nemusí to být opravdu jen věci, přístroje. (namalujte někdo taky smutného člověka, s hlavou v dlaních, který nikoho nemá, dítě, které žije v dětském domově, protože se rodiče o něj nestarají…).
U něčeho je jasné, kdo za to může. A něco se dá spravit. Něco můžeme spravit sami. Něco „spraví, zahojí čas“. 
Ale toho rozbitého je pořád moc, moc toho není v pořádku. Co s tím? Nevšímat si toho? Někdy se v tom hrozně špatně žije. (Moje žena mi občas připomene, co všechno v bytě je rozbitého a já bych to měl spravit. Zlobí se při tom. Má proč. Špatně se s tím rozbitým žije.)
Ale jsou opravdu věci (vždycky byly), s kterými nic neuděláte. 
Kdo to spraví? Kdo tohle napraví? 
Lidé se vždycky ptávali: kdo tohle spraví?! Kdo to napraví, to co je tu mezi námi a v nás rozbitého?

3. Co prožili Izraelci…
3.1. Izraelská zkušenost s Bohem
Je všechno, jak má být? Není. Co není, co byste řekli?  
Vadí nám to, že to není všechno, jak by mělo být? Vadí. 
Kdo za to může? Je to všechno náhoda? Znáte ruletu? Roztočí se kolo a čeká se, co mi padne. Je to tak v životě? Jen tak čekáme…? Asi ne. Můžeme za to někdy sami? Někdy ano. 
Co se s tím nadělá? Něco, někdy. (někdy se nám podaří domluvit se, někdy…) Třeba zkušenost napoví, to nedělej, to udělej. Příklad: rozpálená kamna. Sáhnete si jednou. Zkušenost naučí, že podruhé už ne.  Něco, někdy… Ale nestačí to. 
A pak ještě – zbývá „sen“ o tom, jak by to mělo být. Všichni lidé sní o štěstí. 
A otázka: kdo s tím co nadělá, kdo to změní? 

Dnes o kousek dál, stejným směrem, ale. Vyprávět si budeme o národu, který se jmenuje „Izrael“. Později se jim říkalo Židé. Byl to malý národ. V dějinách se objevil před 3000 let. A lidé nebyli jinací – než jsme my. 
Jako lidé dnes prožívali dobré věci, i zlé. Štěstí a neštěstí. Ale přitom dělali zkušenost, která se stala pro všechny ostatní důležitou. I pro nás. 
Například prožili: dobré a zlé – to souvisí nějak s tím, jak žijeme s Bohem. Když se nám vede zle, je neštěstí, tak to jsme daleko od  Boha. Odvrátili jsme se od něj. Zapomínali jsme na něj. 
Co prožili s Bohem, to je napsáno v mnoha příbězích, písních, modlitbách, příslovích… Je to v knize, které říkáme bible. 
Víte, jak je psaná? Na „svitcích“. Ne v knize, vázané, jako máme dnes. 
Izraelci prožili: to, jak se nám vede, jak žijeme, to souvisí s tím, jak žijeme s Bohem. 

3.2. Josef a jeho bratři
Dobré i zlé věci jsou. Dobré – dejte příklad. Zlé – dejte příklad. Když se s tím zlým nedá nic udělat, tak lidé sní o něčem jiném, nebo se ptají: najde se někdo, kdo by s tím něco udělal? 
Budeme si teď vyprávět chvíli o národu Izraelském. Copak oni na tom byli jinak? Prožívali víc nebo míň dobrého, štěstí, neštěstí? Těžko říci. Ale udělali s dobrým a zlým zkušenost, která je pro nás všechny důležitá. Například přišli na to: dobré nebo zlé – to souvisí s tím, jak žijeme s Bohem. Když jsme od něj daleko, tak je to špatně. (Všechno špatně). 

Jeden příběh národa Izraelského.
Jákob, muž, který žil v Palestině, měl dvanáct synů.
Jedním z nich byl Josef. 
Josef hlídal se svými bratry stáda svého otce. 
Jákob měl Josefa víc rád, než ostatní syny. Jednou mu dal cenný plášť. Bratři mu jej záviděli. Začali ho nenávidět. 

Josef měl sen. Řekl ho bratrům: vázali jsme snopy na poli. Vaše snopy se klaněly mému snopu. Bratři za to Josefa nenáviděli ještě víc. 
Začali přemýšlet: co kdybychom se Josefa zbavili. Hodili ho do hluboké nádrže na vodu. Tam měl umřít. Okolo putovala právě karavana kupců do Egypta. Bratři jim prodali Josefa jako otroka. Pak jeho pěkný plášť potřísnili krví ovečky. „Šelmy ho sežraly“, řekly otci. Jákob velmi plakal. 

Josef přišel s kupci do Egypta. Koupil si ho Putifar, jeden bohatý muž. Josef se stal nejvyšším mezi jeho služebníky. Josefovi se dařilo. Bůh byl s ním a žehnal všemu, co Josef dělal. 
Putifarova žena viděla, že Josef je krásný. Chtěla ho mít pro sebe. Ale Josef řekl: „Ne, ty patříš mému pánu“. Josef se jí vytrhl, ale jeho plášť zůstal v rukou té ženy. Ona řekla svému mužovi: „Josef mě chtěl svést“. Putifar se rozzlobil. Uvrhl Josefa do vězení. 
Ve vězení vykládal Josef spoluvězňům sny. 

Farao měl sen: sedm hubených krav žralo sedm krásných tučných krav. Sedm suchých klasů polykalo sedm silných klasů. Nikdo nedokázal faraonovi vysvětlit, co tyto sny znamenají. 
Farao se doslechl o Josefovi ve vězení. Nechal si ho přivést. Josef sny vyložil: Bude sedm dobrých let, bude nadbytek. A pak přijde sedm zlých let. Bude hlad. 
Farao řekl: „Bůh je s tebou. Proto jsi tak moudrý. Budeš spravovat mou zemi. Všichni tě budou poslouchat. Jen já budu nad tebou.“
Přišlo sedm bohatých let. Josef nechal stavět stodoly. Tam uskladnil obilí. A pak přišlo sedm chudých let. Všude byl hlad. Josef prodával zrno ze stodol. 

I Jákob a jeho bratři měli hlad. Bratři se vydali do Egypta koupit obilí. Josef je poznal hned. Oni ho ale nepoznali. 
Josef je chtěl vyzkoušet, jestli se změnili. Dal jim tajně peníze do pytle s obilím. Oni mu je ale vrátili. 
Josef chtěl, aby s sebou přivedli Benjamína, nejmladšího bratra. Potom přidal stříbrnou nádobu do jeho pytle. Řekl: u koho se najde, musí zůstat zde. Bratři plakali a nabízeli: nechej nás zde, propusť jej. Když se Benjamin nevrátí, bude to znamenat pro otce smrt. 
Josef se jim dal v tu chvíli poznat: Já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali. Josef pozval otce a jeho rodinu do Egypta. Dal jim dobrou zemi. A oni už neměli nouzi. (Podle Gen 37-47)
Namalujte postupně „komiks“ Josefových příběhů. Rozdělte si to. 
Dějství: u Jákobů doma, sen, prodej do otroctví, Putifar, vězení, výklad snů, na dvoře faraonově, bratři s obilím, nastěhování Jákobovy rodiny do Egypta. 
I když byl Josef několikrát „na dně“ (studna, vězení), byl vždy „vytažen“. Zůstával Bohu věrný a Bůh s ním (nejen s ním) měl „svůj plán“. 

3.3. On nás zachránil
O Izraelském národu si vyprávíme. Proč? 
Měl zvláštní zkušenost se životem, s „dobým“ a „zlým“. To, jak to s námi je – to záleží na tom, jak jsme na tom s Bohem. 
Příběh Josefa – zopakujte ho někdo podle obrázků, co jsme malovali. Zkuste si teď Josefa představit, jak sedí u ohně, povídá si s vnuky. To dělávají rodiče nebo prarodiče. Co jim řekne o svém životě, jak ho zhodnotí? 
„Čím vším musí člověk projít? To jsou někdy kotrmelce…“ 
Nebo: „Bůh vás nenechá. I když se dostanete někdy na dno, musíte Bohu zůstat věrní.“?
Nebo: „Nevěděl jsem, když mě to všechno potkávalo, k čemu to je, proč to je, modlil jsem se celé noci ve vězení, a plakal jsem – ale nakonec jsme na to přišel. Bůh se mnou a s naší celou rodinou něco chtěl…“ 


Jak to bylo dál: 
Celá Josefova rodina žije v Egyptě. Jak? Něco se změnilo. 
(Podle T. de Vrie) 
Viděli jste, jak se staví dům? 
Kdo jej staví? 
Pracují všichni zedníci a tesaři bez přestání? Ne, ovšem, občas si odpočinou, mají přestávku, aby si mohli sníst svačinu. Potom zase pracují, v poledne jdou na oběd, jako vy. Kdo by v poledne neměl hlad, když od rána pracuje! 
Ale v egyptské zemi, kde byl Josef kdysi místokrálem, to bylo jiné. Tam také stavěli domy, veliké domy, na stavbě vždy pracovalo mnoho lidí. Ale kromě zedníků a tesařů tam byli i jiní lidé – s bičem. Byli to dozorci, kteří dohlíželi na to, aby každý pořád pracovali. „Jste lenoši líní!“ křičeli na zedníky. „Už zase odpočíváte, hned do práce!“ Moc zlí na ně byli!
A ti tesaři a zedníci, co museli tak těžce pracovat byli potomci Josefa a jeho otce Jákoba. Ti už zemřeli, zemřel i farao, který si Josefa vážil. Teď v zemi vládl jiný, zlý král. „Ti cizinci málo pracují“, říkal svým dozorcům. „Musíte je donutit, aby dělali víc.“ Dával jim těžší a těžší práci.Od rána do večera museli těžce pracovat. 
A všechno se ještě zhoršilo, když zlý král jednoho dne řekl: „Ti cizinci mají velké rodiny, mnoho dětí. Nechci, aby jejich synové zakládali nové rodiny. Pryč s chlapci, kteří se jim narodí!“ Ta zlý to byl král. 
Tehdy se stalo, že se jedné izraelské mamince narodil chlapec. Co teď. Maminka ho skrývala, tajila i před sousedy. „Nikdo se to nesmí dovědět, že máme děťátko.“ Ale chlapec rostl a jeho hlásek bylo všude slyšet. Tu si maminka vymyslela něco moc chytrého. Upletla z rákosí košíček, vymazala ho hlínou, aby se do něho nedostala voda. A jednoho dne zrána odnesla košík k řece. Mirjam, sestřička toho malého chlapečka, šla s maminkou. Víte, co s košíčkem udělali? Maminka ho opatrně položila na vodu, do rákosí, a pošeptala děvčátku: „Zůstaň tady a dávej dobrý pozor! Však, víš, co jsme si umluvily.“ Mirjam se schovala do rákosí a čekala, co se bude dít. 
Za nějakou chvíli se k řece přišla koupat princezna, dcera zlého faraona. Přišly s ní i její služebnice. A najednou… „Honem se pojďte podívat!“ zvolala princezna. „Tady plave košíček! Vytáhni ho z vody,“ řekla jedné ze služebnic. „Podíváme se, co v něm je.“ Dívka opatrně uchopila košík a donesla ho princezně. Ta ho otevřela a…
V košíčku leželo děťátko, malý chlapeček. Bratr Mirjam. „Ten je ale krásný!“ zvolala princezna. Ta princezna totiž nebyla tak zlá, jako její otec, král. „Já si ho vezmu do paláce a budu se o něj starat. Dám mu jméno Mojžíš.“ (Z vody vytažený). A pohladila děťátko po tváři. „Ale je ještě tak malý, budu potřebovat k němu chůvu.“ Tehdy Mirjam pomalu vystoupila ze svého úkrytu.“To je ale hezké miminko,“ řekla. „Znám paní, která ti o děťátko může pečovat. Mám pro ni dojít?“ Princezna kývla na souhlas. A co myslíte, koho Mirjam přivedla? Maminku! A tak byl Mojžíš zase doma. Ale ne nadlouho, když povyrostl, museli se s ním rozloučit a odvést ho do královského paláce, kde měl být vychováván. Ale zůstal naživu!

Jak to bylo dál? 
Mojžíš se stal pastýřem. Nevěříte? Skoro princ, nebo docela princ. A pastýř? 
Mojžíš musel utéci z královského paláce, už tam nemohl bydlet. Viděl totiž jednou, jak dozorce bije jeho příbuzné, chtěl se ho zastat, ale ve rvačce dozorce zabil. Proto musel utéci. 
Utekl do daleké země, naučil se pást ovce, oženil se, zestárl… To není všechno. 
Jednoho horkého dne, zatímco ovečky se pásly v okolí na trávě, se Mojžíš usadil a přemýšlel. Myslil na všechny muže a chlapce, kteří museli těžce pracovat u zlého faraona, a všechny lidi, kteří za vedra nosili těžké kameny a když si chtěli odpočinout, tak na ně hned dozorci křičeli: „Lenoši líní, už zase zahálíte! Okamžitě se pusťte do práce!“ Mojžíš často vzpomínal na svůj národ. 
Slunce pálilo na zem, na trávu, na keře, a pojednou se Mojžíšovi zdálo, že v jednom z keřů plápolá oheň. Mojžíš si řekl: „Půjdu se tam podívat.“ Pomalu vstal, přiblížil se k tomu místu a cítil, že Hospodin je mu nablízku. Uslyšel, že ho volá, že jeho národ má být vyveden z otroctví na svobodu. A že Mojžíš má pro svůj národ do Egypta jít. 
Mojžíš se polekal. On… Mojžíš?  „To nedokážu, to je nad mé síly. Jsem jen pastevec, ani mluvit nedovedu hezky. A má strach taky, že farao mě potrestá,“ vymlouval se Mojžíš. „Pomoz jim Mojžíši, já budu s tebou. Jsem Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův.“
A najednou si Mojžíš byl docela jist. Musím jim pomoci. Půjdu a pomohu jim, Bůh bude se mnou. A šel. 

Mojžíš tedy jde pro svůj lid do Egypta. Co jim tam chybí? Svoboda. 
Myslíte, že farao Mojžíše pěkně uvítal, zeptal se ho, co chce, řekl „žádný problém“, jen si jděte? Ne. Rozhodně ne, řekl. A nařídil přidat práce. Když mají čas myslet ještě na jiné věci. Na svobodu třeba. 
Co s tím Mojžíš nadělá? On nic. Ale když ho tam poslal Bůh. 
Co s tím nadělal Bůh? Na Egypt přišlo několik ran, trápení. Farao přes to odmítal Izraelce pustit.  I když umíral dobytek, všude byly žáby, nebo spousta komárů… 
Jak to dopadne? Bůh jednou určil Mojžíšovi jeden den a dal pro něj přesné instrukce: 
Každá rodina si vybere beránka, tři dny ho budou mít  v rodině, doma, čtvrtý den před večerem ho zabijí. Celá rodina bude pohromadě. Budou jíst pečeného beránka s omáčkou z hořkých bylin a s nekvašeným chlebem. Co by nestačili sníst, musí spálit na ohni, aby z něho do rána nic nezůstalo. A budou připraveni na cestu: oblečeni, obuti, hůl po ruce. Té noc vyjdou. 
Bůh totiž projde egyptskou zemí a v každé egyptské rodině zemře prvorozený syn – od prvorozeného faraonova až po prvorozeného nejubožejšího vězně v žaláři. 
Izraelci označí své domy na dveřích krví beránka, protože za vaše prvorozené zemře beránek. 
Izraelci to tak udělali. V noci nastal nářek po celé egyptské zemi, neboť v každé rodině nečekaně zemřel nejstarší syn, ba i všechno prvorozené v chlévech. V každém egyptském domě někdo mrtvý! Ale v izraelských domácnostech, kde umřel beránek, se nikomu nic nestalo.
Farao a egyptští poznali, že Bůh je trestá za bezpráví na Izraelcích.  Ještě té noci vydal faro rozkaz, ať se Izraelci vypraví z Egypta. A egyptští sousedi nosili Izraelcům dary, aby už byli pryč. 
Tak Izraelci vyšli té noci z Egypta, i jejich stáda, i jiní otroci se k nim přidali. 
Mojžíš ustanovil Izraeli, aby na věčné časy slavili tuto noc jako velikou noc božího vysvobození a na památku vždy znovu se svými rodinami jedli v tu noc beránka a připomínali si, jak je Bůh vysvobodil. 
To jsou velikonoce. 

Vyprávíme si o izraelském národu. Proč? Měl zvláštní zkušenost s Bohem. Jakou? 
Takhle shrnuli „zkušenost s Bohem“: 
„Můj otec byl Aramejec bloudící bez domova, sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem. Ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás zotročovali. Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vztaženou paží, za veliké hrůzy, se znameními a zázraky, (a přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem…)“ Dt 26,5-9
Bylo to vlastně vyprávění „dějin“, dlouhého příběhu. Kdybyste to měli říci několika svými slovy – jaká byla zkušenost s Bohem? 
-	on nás v tom nenechá. On nás nenechá být. 
-	Záleží mu na nás. Má nás rád. 
-	Stará se o nás. 
-	Chce nás. 
-	Jako otec s dětmi.  
Jaké to muselo být – když to věděli? (Někomu na nás záleží. Někdo nás má rád, stará se o nás…) Jak se jim žilo? Muselo to být dobré a taky zavazující. 
Jak to bylo dál (podle M.Hájka): 
Sotva Izraelci opustili Egypt, farao se vzpamatoval a řekl svým rádcům: „Co jsme to udělali, že jsme Izrael propustili? Kdo nám teď bude dělat otrockou práci?“ A okamžitě povolal oddíl vojska, šest set rychlých, válečných vozů, do každého vozu tři muži, a pustili se za Izraelem. 
Dohnali je nedaleko Rudého moře. Když za sebou Izraelci uviděli koně, vozy a jezdce, začali křičet strachem. Kolem nich byly skály, před nimi moře, za nimi Egypťané. 
Jak byste charakterizovali jejich situaci? Bezvýchodná, zoufalá. Jak očekáváte, že reagovali? (po tom všem, co už prožili…) „reptali.“ (co to znamená, jak byste to vyjádřili jinak?)  
Jak se zachrání? Začali Mojžíšovi vyčítat: „Cos nám to udělal, žes nás vyvedl z Egypta? Nebylo by lepší umřít tam? Teď nás pobijí na poušti!“
Ale Mojžíš řekl: „Mlčte a nebojte se. Uvidíte, jak mocně vás dnes Hospodin zachrání. On bude bojovat za vás!“
Mezitím se setmělo a nastala noc. A Hospodin pokynul Mojžíšovi, ať natáhne ruku před sebe a dá povel k odchodu. Izrael v úzkosti vykročil tam, kam jim Mojžíš ukazoval; šli tam, kde předtím bylo moře, ale teď měli pod nohama suchou zemi a postupovali stále dál. 
Egypťané se bez rozmyslu hnali noční tmou za nimi. Ale když se začínalo rozednívat, popadla je příšerná hrůza: viděli, že jsou uprostřed moře a vlny se na ně valí ze všech stran. Rychle obraceli vozy a chtěli uprchnout; ale bylo pozdě. Voda je zavalila a oni utonuli v moři. 
A bylo ráno a Izrael byl zachráněn na druhém břehu. Hrůza moře i násilí Egypta bylo za nimi a oni stáli svobodní na pokraji pouště. Vděčně začali chválit Boha a oslavovat ho za zázrak vysvobození. „Kdo je jako ty, Hospodine? Kdo je ti podobný mezi bohy? Zahanbíš každou sílu, když  vedeš svůj lid, nad nímž ses slitoval!“ Zpívali žalmy a divili se božímu spasení. 
Jak byste doplnili Izraelskou zkušenost s Bohem? On nás zachraňuje. 

3.4. Obrazy pro Boha
Jak se dá mluvit o Bohu? Těžko. Když máte kámen, můžete ho popsat. Když máte dům… Když slyšíte zvuk, můžete ho zazpívat, natočit na magnetofon, … 
S Bohem je to těžší. Není takhle vidět a slyšet. 
Jak o něm mluvili Izraelci? V příbězích. Boha potkáváme v tom, co se s námi děje. (Připomněli jsme si několik příběhů Izraelců. Které?) 
A když o Bohu jinak mluvit, tak jen v obrazech. Srovnáním. 
Některé si připomeneme, a vy pak budete vysvětlovat, proč si je říkali, co měly znamenat. Podtrhněte si ten „obraz“. 

(Parafráze): 

Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Jako orel nese svá mláďata na křídlech, tak jsem vás vynesl z Egypta, tak jsem vás nesl na svém srdci. Ex 19,4

Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. Vždyť Bůh je Král nad celou zemí. Ž 47,2.8

K tobě utíkám, Bože, když mám strach před nepřáteli. Jsi jako věž, která je pevná. V tvém stanu bych chtěl být hostem, a skrýt se v ochraně tvých křídel. Ž 61,4.5

Může matka zapomenout na své dítě? Zapomene matka na vlastního syna? A i když ona na své dítě zapomněla, já nezapomenu.  Iz 49,15

Jak se stará otec s láskou o své děti, tak se stará Pán o všechny, kteří se mu svěřují. Je dobrý ke všem, kteří se k němu váží, protože on se k nim také připoutává. Ž 103,13.17-18

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Ž 23,1

Pane, ty jsi moje skála, můj hrad, můj zachránce, můj Bůh, moje pevnost, v které jsem ukryt. 2Sam 22,2

Orel. Král. Věž, stan, ochrana křídel. Matka. Otec. Pastýř. Skála, hrad, pevnost. 

3.5. Bůh mluvil
Jak spolu komunikujeme, jak se dorozumíváme? Jak můžete dát najevo druhému, že vás něco těší, že vás něco bolí, že něco potřebujete, nebo zjistit, co potřebuje on? 
Pohledem, posunkem, slovem. Příklady. Výhody a nevýhody pohledu a posunku. Musíš se na druhého dívat. Když je za zády… nebo ne-přítomen. Moc (vedlejšího) významu se do posunku a slov nevejde. Může pochopit, že se cítíš dobře nebo špatně, ale hůře pozná, proč… nebo že něco chceš, ale hůře se pozná, co. Zkuste si to jako hru. Pohledem dát najevo… Posunkem. 
Výhody slova. Dá se napsat, dá se vzkázat, řeknou víc o „pocitech“. Nevýhody. Dají se přeslechnout. Nepochopit, zkreslit, zatajit… 
Když bible vypráví, jak lidé zakoušeli Boha ve svém životě, často říkají: Bůh mluvil, Bůh odpověděl, Bůh volal. 

Samuel byl ještě mladý. Sloužil knězi Elímu. Spal v chrámu. 
Tu Hospodin zavolal Samuele. Samuel odpověděl: „Tu jsem“. Samuel utíkal k Elímu a řekl: „Tu jsem. Volal jsi mě.“ Elí ale řekl: „Nevolal jsem tě. Jdi znovu spát.“

Hospodin volal ještě jednou: „Samueli!“
Samuel vstal, šel k Elímu a řekl: „Tu jsem. Volal jsi mě.“
Elí mu opět řekl: „Nevolal jsem tě. Jdi spát!“ Samuel nechápal, že ho volal Bůh.  

Potřetí volal Hospodin Samuele. Samuel vstal, šel k Elímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ 
Elí pochopil, že Samuele volá Hospodin. Řekl Samuelovi „Jdi znovu spát. Když tě znovu zavolá, odpověz: :Mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá“. 
Samuel šel znovu spát. 

Hospodin jej zavolal znovu. „Saemueli!“ A Samuel odpověděl: „Mluv, Pane, tvůj služebník volá!“
Tak se stal Samuel prorokem Božím. 

I to Bůh mluvil, volal… jsou „jen“ obrazy o Bohu. Bůh je jiný, není jako člověk. Když Bůh k nějakému člověku mluvil, tak si to nepředstavujte tak, - že to znělo jako z nějakého reproduktoru z mraků. 
Často mluvil ústy druhých lidí. Anděl znamená posel. Ti říkali něco, co ostatní mohli nebo museli pochopit jako Boží slovo, pravdivé, důležité, rozhodující, nekonečně významné… 
Bůh mluvil skrze lidi, které se vybral. Např. skrze Mojžíše, který vyvedl Izraelce z Egypta, pak skrze proroky, nakonec – skrze Ježíše, u kterého lidé mohli prožít, že to je jeho Syn. (Tak zajedno je s Ním, tak „od Boha“ je to, co nám říká.)

3.6. Mluvíme s Bohem
Jsem tu já, je tu on, on, ona, on… Kolik nás tu je? 
Vedle sebe jsme. Jeden vedle druhého. Jeden druhému něco chceme, od druhého něco chceme. Nebo aspoň porozumět. Takže se musíme nějak domluvit. Čím vším se dá „komunikovat“, domlouvat se? 
Rukama (jak se to dělá? Pohlazením, ránou, posunkem), očima (výraz, hodně se pozná), tělem (postoj těla…), slovem. 
Co je nejlepší? Proč? Slovo dává největší šanci porozumět mně i tobě. 
(Slovo nejvíc odhalí, přiznává odstup mezi námi a přesto ho přirozeně a pravdivě překonává). 
Jsem tu já, on, ona… Mluvíme spolu. A taky je tu Bůh. 
(To je zkušenost Izraelců s Bohem: on se s námi chce domluvit, chce žít „s námi“. Nemáme žít každý sám pro sebe). 
Jak se s námi domlouvá On? Slovem nejvíc. Jak? Vzkazuje je, říká skrze někoho (těm se pak říká „anděl“, posel). 
Jak my se můžeme domlouvat s Bohem? Rukama taky, posunky…? Taky (jak? Sepnuté ruce při modlitbě, někdy se klečívá), ale nejlíp také slovem. 
Několik příkladů z bible. Jak Izraelci mluvili s Bohem. Přečtěte si je víckrát za sebou. Vymyslíte si nadpisy? 

(2 Sam 7 – příklad pro mluvení Boha (skrze Nátana) s Davidem, a Davida s Bohem). 
2 Sam 22,2-7
2 Sam 24, 11

Ž 86,1-11
Ž 103,1-12
Ž 100,1-5
Ž 121

4. O Ježíšovi a jeho životě
4.1. člověk… 
Bůh k nám mluví, my můžeme mluvit s Ním. 
A když mluvíme o Bohu (a přemýšlíme o Něm a hledáme Ho), tak přitom stále mluvíme o Ježíšovi, kterému říkáme také Kristus. 
Pro naši víru v Boha je hrozně důležitý. 
(Kdo je pro naši víru v Boha důležitý, kdo nás ji učí? Rodiče, farář, přátelé, babička s dědou, … Ježíš je docela Jinak důležitý. Víc. 

O tom si budeme teď vyprávět. 
Kdo to vlastně ten Ježíš je? Proč mu říkáme Kristus? 
Co má společného s Bohem? Co má společného s naším životem? 
Proč se stal tak Důležitý pro tolik lidí? 

Co o něm víme? Řekněte, co o něm víte… 
Nevíme, jak vypadal, nemáme žádný obrázek o něm z jeho doby, žádné foto. Malíři Ježíše malují, ale malují ho tak, jak si ho představují. Jeden tak, jiný tak. 
Obrázky v knížce. Proč jsou obrázky tak různé? V jiné chvíli Ježíše představují, v jiné situaci? 

První věc, kterou si máme říci: někteří lidé si myslí, že Ježíš nebyl člověk, takový člověk jako my. 
Ale on skutečně žil, narodil se a zemřel. Jedl a pil a spal, jako my. 
Učil se číst a psát a jako dítě si hrál, jako my. 
Bylo mu zima, když mrzlo, a potil se, když bylo horko. 
Smál se, když mu bylo veselo a mnohokrát byl také smutný a plakal. Jako my, a přece ještě Jiný. 

4.2. Země, ve které Ježíš žil
Země, ve které Ježíš žil, se jmenuje dnes Palestina. Je nazývána také Izrael. 
Na mapě si ukážeme místa, která znáte z Ježíšových vyprávění. Která místa a města jsou vám povědomá z vyprávění o Ježíšovi. Najděte, kdo najde, zavolá, a ostatní najdou.  Betlém, Jeruzalém, Nazaret, Kafarnaum, Kána, Magdala, Jezero Galilejské, Betanie, Emausy, Betsaida.
Fotografie. 
Jezero Genezaretské: tady  Ježíš zavolal učedníky. Tady hodně pobýval. Na jezeře utišení bouře… 
Poušť Judeje: Touto pouští musel Ježíš chodit, když šel např. do Jericha. Nebezpečná cesta, často lupiči. 
Nazaret: tu bydlela Marie, matka Ježíše, a její muž Josef, Tu si hrál Ježíš jako malý chlapec. Zde vyrostl, učil se, jak tesař staví střechy. 
Jeruzalém: hlavní město země. Tu stojí chrám (jediný měli), v chrámu se Ježíš modlil, a mluvil v něm k lidem, v Jeruzalémě byl Ježíš ukřižován. 

4.3. Židé, a v co doufali
Do jaké země se narodil Ježíš? Palestina. Jaká jména zeměpisná se vám vybavují? Jaká města, hory, řeky… 
Do jaké doby se narodil Ježíš? Začátek letopočtu. To je náhoda? Ne, podle jeho narození se zpětně počítal rok „nula“.
Jak se žilo v té zemi a době, do které se narodil Ježíš? Život byl tenkrát v Palestině docela těžký. Vládli zde cizinci už staletí (Po Řecích Římané), Jaké to je, když vládnou cizinci? Musí se odvádět daně, .. a je to nepříjemné. Takže v zemi byla hospodářky, politicky, nábožensky… krize. 
Hnutí reformní byla četná. Často nesena starozákonní myšlenkou: za tu naši bídu může to, že jsme se odvrátili od Boha. Musíme se k němu vrátit. 
Hnutí Jana Křtitele (soud přichází, změnit život musíte, projevit se to musí na vztazích k druhým lidem, musí být korektní…), 
hnutí farizeů a zákoníků (důraz na zákon, dodržování zákona přispěje k tomu, že přijde Mesiáš a Boží čas), 
zélotů (boj proti Římu, partyzánský, osvobozenecký), bylo i 
mnišské hnutí esejců (v Kumránu (najděte), které mělo svět za ztracený, nutné je oddělit se od něj, žít v ústranní, podle pravidel a zákonů společenství…).  
Židé měli naději: nezůstane to tak. Bůh pošle zachránce. Ten přinese „jinou dobu“, způsobí, že to bude jinak. Bude mít ten úkol od Boha. „Mesiáš“, pomazaný, určený k tomu úkolu. 

4.4. Pojď se mnou
Lukáš vypráví: 
Ježíš šel okol celnice. Tam viděl jednoho celníka. Jmenoval se Lévi. Ježíš mu řekl: „Následuj mě!“ Lévi vstal, všechno nechal a šel za ním. 
Lévi byl celník. Lidé, kteří chodili kolem celnice (do města např.) mu museli dávat peníze. Ty peníze byly pro císaře z Říma, který měl své vojáky ve městě. 
Někdy si ¨vzal více, než musel. To pak byly peníze jen pro něj. 
Okrádal tedy lidi. Všichni jim opovrhovali a všemi podobnými. Říkali: „To jsou hříšníci. Bůh je nemá rád. Nechceme s nimi mít nic společného.“
Jak se tváří Lévi v své celnici? Jak mu je? Mračí se? Proč? Když se na něj ostatní mračí…
Co ale udělal Ježíš? Mračí se na něj taky? Ne. Jde k němu. Říká mu: „Pojď se mnou! Následuj mě!“
Jak se na to tváří ostatní lidé? Pobouřeni? Copak Ježíš neví, co je to za člověka? 
Jak se na to tváří Lévi? Překvapeně, ohromeně…? 
A co udělal Lévi? Lévi s Ježíšem jde! Nechá clo a peníze, přestane krást. Změní svůj život. V jeho životě se něco změnilo. Jak? Uzdravilo, napravilo? 
Proč Lévi šel, proč změnil svůj život? Poznal důvěru? 
Co nám říká tento příběh o Bohu? 

4.5. Království Boží
Kdo je pro naši víru důležitý? Rodiče, farář,… nejvíc ale Ježíš. Nesrovnatelně nejvíc. O něm si nyní vyprávíme. 
Posledně – to byl zvláštní příběh – jsme viděli, jak šel za celníkem Lévim, (který seděl v své celnici, mračil se na lidi, protože oni se mračili na něj), řekl mu jen „Pojď za mnou“, a on šel! Nechal celnici, a všechno za sebou, i svou zamračenost… 
Co to je – v tom Ježíšovi, u něj, kolem Něj, že se něco takového může stát? Nechtěli byste se ho zeptat? Mohli bychom to „vysledovat“? Nějakou „detektivní“ prací? 
S tím Lévim si to dejte dohromady. V jaké atmosféře žil nejprve? Uraženost, naštvanost, špatné svědomí, vina, nenávist, … Nemohli bychom si to představit, že žije v nějakém „království“?  (království to je prostor, v kterém vládne nějaký král, nějaké zákony, nějaká atmosféra). 
V jakém království žil tedy Lévi, vymyslete pro něj jméno. …  Nebo hesla, která by mohla viset v jeho ulicích. Zamračené království. Království peněz. Království křivdy. Království špatného svědomí. Černé království. Strnulé. Napjaté. „Dávej si pozor“. „Stejně tě nikdo nemá rád“. Nikomu nevěř. Stejně tě dostanou. 
Když Lévi potkal Ježíše, tak jakoby „se přestěhoval“. Dostal se „jinam“. Jakoby do jiného království. Tak ho překvapila, zavalila – důvěra, s kterou se Ježíš k němu obrátil, s kterou ho přijal. Bylo všechno jinak. Jak byste nazvali tohle království? Království důvěry. Usměvavé. (Úsměv je, když povolí napětí). Sluneční. 
Ježíš říkal: Boží království. 
Kolem Ježíše se tohle dělo. Lidé se „stěhovali“, dostávali se jinam, skoro do „jiné země“, do jiné atmosféry, „jiná hesla“ vládla… 

Namalovat království ne dobrého. Hrad, podhradí, a co se tam děje… A pak namalovat obraz království dobrého… 

4.6. Tak je to v Království Božím
Kdo je pro naši víru důležitý?… Proč nejvíc Ježíš? 
Protože se kolem něj dělo něco jako – „přestěhování jinam“. Vzpomínáte na celníka Léviho? Jak žil, v „jakém království“, jaké zákony vládly v jeho světě? (vezmi si, co můžeš, nikdo tě nemá rád, co bys ty měl rád někoho?…). Pak k němu přišel Ježíš, a všechno bylo jinak, jako kdyby se ocitl „v jiné zemi“, v jiném království. Však Ježíš často mluvil o „Božím království“, které přichází. 
Jaké zákony vládnou v něm? Jak to chodí v něm? 
M 10,13-16. Je to taky pro děti, pro ty slabé, zapomenuté. Království Boží (Bůh) nepotřebuje jen silné, zdatné, jako v jiných královstvích to je – takoví jsou k něčemu… 
L 22,24-27. Nepozná se, kdo je první a kdo poslední. Nemají tam pořadí, pořadníky, problém s mocí, postavením, …!! Jako my je často máme. Ve třídě, ve městě, někdy i v rodině… 
Mat 13,33. Má vnitřní sílu „prokvasit“, proměnit – i tento svět. Kolik stačí kvasu do těsta? Málo, a všechno těsto se promění. 
Mat 13,44n. Má nesmírnou cenu, vzácnost, stojí za všechno. 

4.7. znamení pro Království Boží
Co se učíte ve škole? Počítat, psát, číst. To kdybyste neuměli, to by potom vás v obchodě ošidili, koupili byste si dvoje bonbóny po sedmi korunách a mohli by na vás chtít třeba dvacet. Nemohli byste si přečíst noviny, nápisy na obchodech… 
Co se učíte (tady) o náboženství? (Neříkejte o čem, ale co…). Víru. (Jestli se to dá naučit? To je na delší řeč. To jindy). K čemu to je potřeba - víra? Ke všemu. Když máte (dobře) žít. To jednou pochopíte. 
Kdo je pro naši víru důležitý? Rodiče, (neučí se to jen tady!), farář. 
Nejvíc ale Ježíš. 
Proč Ježíš? U Něj se něco dělo. 
Vzpomínáte na Léviho? To byl – celník. Jak se mu žilo? V jakém žil světě, jaký byl jeho svět? 
Připomenu, jaké názvy jste pro jeho království vymysleli: Zamračené království. Království peněz. Království křivdy. Království špatného svědomí. Černé království. Strnulé. Napjaté. Kde vládnou hlavní zákony: „Dávej si pozor“. „Stejně tě nikdo nemá rád“. „Nikomu nevěř“. „Stejně tě dostanou“. (Jak se žije v takovém království?)
Pak potkal Ježíše. Ježíš přišel na jeho celnici. Vstoupil do jeho světa. Co se stalo? „Přestěhování“. Lévi se dostal se do jiného království jakoby, do jiné země. Ten Ježíš tohle způsobil, znamenal: přestěhování do jiného království. 
Do jakého? Takové názvy jste pro ně vymysleli: Království důvěry. Usměvavé. (Úsměv je, když povolí napětí). Sluneční. Jaké zákony jsou „státní“? „Láska je možná, pravdivá“, „nesčítá se ti to zlé, nemusíš taky“, „můžeš tu být jen tak“. 
U toho Ježíše se dělo tohle: „stěhování“ do jiného světa, do jiných poměrů, vztahů.
(Zažili jste něco takového někdy? Trochu třeba je to s malými dětmi tak: jsou dospělí, dohadují se o něčem, mají starosti, přijde dítě, něco žvatlá, usmívá se, dospělí se taky začnou usmívat. Starosti jsou pryč.)
U Ježíše se to dělo, a děje. „Stěhování“. A bylo to vidět, to stěhování. Na čem? Lévi se usmívá, můžete si představit. Kdy se naposled takhle pěkně usmál, (ne škodolibě, nebo vítězoslavně, ale tak šťastně). 
Na čem je vidět to „stěhování“ ještě? Lidé se k sobě chovají hezky, nemají ze sebe navzájem strach, nemyslí každý prvně jen na sebe, … 
A ještě na něčem? Na všem. 

M 7,32-37 Uzdravení hluchého. 
Jaký byl svět toho člověka? Jako „pod zámkem“. Uzamčený. 
Mat 8,2-3 Uzdravení malomocného
Jaký byl svět toho člověka? Jako cela. Byl v něm sám. A vzpomínky nanejvýš. Nikdo k němu nemohl. 
L 7,18-22 Slepí vidí, chromí chodí… 

Víte, co to je velvyslanec? Ztělesňuje určitou zemi, stát.  
Ježíš je „Boží (vel)vyslanec“, (říkali „Boží Syn“), kam on přijde, tam s ním přichází Boží svět, to, co být má, 
Ztrácí se to, co nás uvězňovalo do království samoty, smutku, vzteku, nenávisti. Nebo nás to aspoň nespoutává, jsme svobodní od toho. 
Asi by na nás taky mohlo být vidět, že patříme do toho „Slunečního“, totiž Božího království. 
(Jak?)

4.8. Kdo je tento Ježíš? 
Kdo je pro naši víru důležitý? 
Nejprve: je víra vůbec důležitá? Je. 
Jak? Jak je ta česká pohádka o tom, co je nejcennější? Jako sůl? 
Nebo jako základ domu, na kterém stojí celý dům a v kterém žijeme, jsme doma. Základ je nejdůležitější, to by vám stavitelé mohli vyprávět, když přijde nějaké zemětřesení např. jako teď v Turecku.
Pro co je víra důležitá? Pro všechno. Pro to, jak si připadáte (ve škole, doma, na ulici, pořád), pro to, jak se rozhodujete, co budete dělat, pro to, jak vnímáte přátele, druhé lidi… Je to o tom, co máte v srdci a v hlavě a v životě potom „dole“, v základech, na čem se staví, je to o tom, jaký máte základ. 
Kdo je pro naši víru důležitý? Rodiče, farář, sbor křesťanský, a nejvíc: Ježíš. 
Proč On? Nedalo by se to nejlíp vysvětlit na tom, co se kolem něj dělo? Co to bylo? Vzpomeňte si na Léviho a vyprávějte. … Něco jako přestěhování, z jedné země, z jednoho království do jiného. Jiné zákony, jiná pravidla, jiná atmosféra,… „Z temného, … do slunečního.“ Z „toho našeho“ do „Božího“. 
J 7,12: „Lidé o Ježíšovi mluvili a dohadovali se: jedni říkali, je dobrý. Jiní říkali: svádí lid.“ 
Někteří říkali, že je dobrý. Že přichází od Boha. On je ten Mesiáš, kterého jsme čekali. Je to prorok, je to Boží posel. A následovali ho, stali se jeho „učedníci“. 
(To dovedete pochopit? Po tom všem, co s ním prožili… Co to bylo? Řekněte to ještě jednou:)
Někteří lidé prožili: U Ježíše potkáváme něco, co lidi proměňuje, co je dělá šťastnějšími, svobodnějšími, pravdivějšími, laskavějšími, ohleduplnějšími, co jim bere strach, co je uzdravuje. Jak by se tomu všemu dalo říci jedním slovem? Bůh. 
Ale co ti druzí? Co mohli Ježíšovi vyčítat? Proč říkali „svádí lid“? 
-	stýká se s hříšníky
-	je bezbožný, protože se nedrží přesně našich zákonů a příkazů
Tito lidé Ježíše začali nenávidět a začali mu připravovat smrt. 
Dodnes se lidé o Ježíše hádají. Jedni říkají, jak je pro víru a život důležitý, jiný to popírají. 
Zahrajeme si hru – hádku o Ježíše. Jeden ho bude hájit, druhý bude proti.  

4.9. Kdo opravdu je tento Ježíš?
Učíme se tu – co, čemu? Víře…? (Dá se naučit? Však to tu taky nevypadá jako ve škole, ne?)
Kdy je potřeba víra? Všude. 
K čemu je potřeba víra? Aby se dalo žít. (Dobře, pěkně). Bez vzteku, nedůvěry, podezření, vlídně, bez zoufalství, s láskou. Zdroj síly, odpuštění, schopnosti milovat, zdroj naděje. 
Kdo je pro víru důležitý? Rodiče (ti hodně, ti vám předají, „co v sobě mají, nebo nemají“). A pak sbor, farář. Tady jde prvně o víru, kdyby něco mělo být napsáno na „vývěsním štítě“, tak by to mohlo být o víře (na restauraci je „restaurace“, a hned víte, o co jde, na papírnictví je „papírnictví“…). Možná, že „nápisem“, „vývěsním štítem“ je věž. 
Ale nejvíc je pro naši víru důležitý Ježíš. Proč? Je „zárukou víry“, potvrzuje, že se věřit dá. Lidé to u něj prožili. 
Ale tak úplně jednoduché to nebylo. Kolem Ježíše se lidé taky hádali. Někteří říkali, že „to není pravda“, že se plete, a že Ježíš „je od zlého“, tzn. svádí… 
Jak se to pozná, a kdo to rozhodne? 
Že se spletl… pozná se to? 
Jak poznáte, když se někdo splete? Představte si řidiče autobusu – nasedáte k němu, on vám tvrdí – jedeme do Prahy, a vydá se na Poděbrady. Jak poznáte, že se spletl? V Poděbradech, řidič se musí omluvit, musí autobus otočit a musí se vydat na Prahu. 
Neudělá něco takového Ježíš? Říká lidem: pojďte za mnou, jdeme s vírou, láskou, nadějí, do Království Božího. Bude se odpouštět, bude láska… Neodvolá to? Byly chvíle, kdy to učedníci chtěli udělat. Např. jednou přišli do vesnice, a tam je přijali velmi nevlídně. Nedali jim asi ani vodu. Tak učedníci navrhli – neměli bychom tuhle vesnici nechat zničit ohněm? Tady nikoho lásku nenaučíš. A Ježíš? Ovšemže to odmítl. 
A co až se ho to dotkne samotného – nenávist. Neotočí, necouvne? Co až bude vědět, že „ho dostali“, že ho pošlou na smrt. No - taky necouvne. Víte, co říkal učedníkům poslední večeři? To, co jindy. „Jsem tu pro vás“. A víte, co říkal, když ho křižovali? „Odpusť jim.“ 
Dobře, takže Ježíš se nespletl. Nevracel se nikdy. Ale znamená to, že měl pravdu? Neznamená to jen, že byl „umíněný“? 
Pozná se to? Kdo je „poslední rozhodčí“? Bůh. A „Bůh ho vzkřísil z mrtvých“, to znamená – dal mu za pravdu. 
Tak kdo je Ježíš? Dá se to říci různě: Kristus, Spasitel, Pán, Syn Boží, Přítel… a znamená to všechno: je to ten, který je pro víru „klíčová postava“. (Co to je – „klíčová“ – otvírající dveře, nejdůležitější). Je od Boha, vede k Bohu, v Něm k nám přichází sám Bůh, jeho Království. Nic není lepšího a důležitějšího. 

5. O lidech, kteří věří v Ježíše
5.1. Církev
Je neděle ráno. 
Lidé se scházejí v kostele. 
(Úkol: napište jména lidí nebo rodin, kteří chodí v neděli do kostela. Kdo jich má nejvíc?). 
Přichází paní Korábková, ta je teď v důchodu. Přichází paní Richterová (ta je teď na mateřské dovolené) a za ní přijíždějí na kolech děti. Přichází pan Klinský, to je teď technik a správce budovy v Diakonii Marta. Přichází pan Jerie, to je profesor, ten jde nahoru k varhanám a hraje. Přichází rodina Starých. Pan Starý pracuje na železnici, paní Stará je švadlena. Přichází manželé Bártovi, ti jsou v důchodu. Přichází pan Vonšovský, to je technik. 
A ještě přijdou další lidé. Jsou tak různí. Stářím, zaměstnáním, povahou, zařazením na „společenském žebříčku“. Všichni se společně sejdou ve velkém domě s věží a zvony, kterému se říká kostel. 
Co je to za zvláštní sejítí – jsou tak různí, a kdo je svolal? Zvony na věži? Zvyk? Proč přišli? 
Tomu sejítí se říkalo řecky ekklesia – což znamená „sejítí“, svolané shromáždění. Jak bychom to přeložili? Schůze? (To je od slova scházet se). Ale to není moc pěkné slovo. Co je to za zvláštní sejítí? 
Jak se říká tomu sejítí dnes a u nás? Bohoslužby? To spíš vyjadřuje, k čemu se sešli. … Církev!
To je od slova kyriaké, což znamená – Pánova. To jsou ti, kteří patří tomu Pánu – Ježíši Kristu. To jsou ti, pro které je Ježíš Kristus tou nejdůležitější postavou pro víru. (Tzn. pro celý život). „Klíčová postava“, říkali jsme si posledně. Přichází na bohoslužby, tam se připomíná Ježíš, jeho příběh, a lidé mohou prožít, jak se ten jejich život mění. (Jak dostal nový „motiv“, nový „výkladový klíč“, jinou „souvislost“…). 
O těchto lidech si budeme vyprávět. 
Zapamatujte si jen – jsou tak různí, a přece patří dohromady – protože pro všechny je Ježíš tou klíčovou postavou. 

5.2. Křest 
Ve škole se učíme… 
Kde se učíme věřit? Doma. V kostele, tady. 
Kdy je důležité – umět věřit? Vždycky. I když člověku není dobře, ví, že mu dochází síly. I když „je mu dobře“. (Proč – aby si nezačal myslet, že…). 
Kdo je pro „naučení se víře“ důležitý? Rodiče. Farář, kostel, a lidé v něm. Nejvíc Ježíš. 
My si teď vyprávíme o „kostele a lidech v něm“.  
Posledně jsme psali – koho tam potkáváte. V neděli se schází – paní…, pan…, rodina… Pamatujete si ty jména a tváře? 
Tyto lidi tam potkáváte, ti tam patří. Jak člověk začne patřit do toho „kroužku kolem kostela“, „kolem Ježíše“?
Že tam začne chodit? To stačí? Někdy přijít, někdy nepřijít… I takový kurs šití by byl líp organizovaný, tam by měli seznam těch, kteří chodí, jestli zaplatili příspěvek, a kdy kurs skončí. 
Jak je to s těmi lidmi v kostele? Jak mezi ně člověk může patřit? Taky jsou nějaké přihlášky, taky se za to něco platí, taky je dohodnuto, kdy to skončí? Dostane člověk nějaké potvrzení o „absolvování kursu“? 
Předně – nejde jen o to patřit mezi ně. Tam jde o to – patřit k Ježíšovi, k tomu, co se kolem Něj začalo dít. Není to kurs víry. Je to „společenství víry“. 
A znamením toho, že tam, že k tomu člověk patří, je křest. Nedávají se přihlášky, … křtí se. 
A ten křest symbolicky vyjadřuje, oč tam jde. Má tři části: 
-	ponoření do vody (symbolicky dnes už jen polití). Znamená: očištění? Nejen. Představte si, že máte dluh, který nemůžete zaplatit. Kdy se ho zbavíte? Až vás dají do vězení? To nestačí. I tam bude s vámi. Až umřete. Stejně je to s vinou. Stejně je to se spoustou dalších věcí, do kterých se člověk zaplete. Nedá se to vzít zpátky a vy tomu propadnete. (Hrdlem někdy, životem). To ponoření taky symbolizuje smrt, utopení. Končí všechny nároky na tebe, do kterých ses zapletl, které tě zotročují, kterých se nezbavíš. Konec…
-	vytažení z vody. Znamená: záchranu? Nový začátek. Začíná se znovu. A nebude to stejné? Zase nadělám dluhy… zase si na mě bude kdekdo a kdeco dělat nárok…
-	jmenování jména Ježíše Krista (nebo trojiční formule). Znamená to: v jeho jménu? „Jeho mocí?“ Jemu patřit smíš a budeš. A jeho nárok v tom „novém životě“ bude nejsilnější, a nikdo jiný už na Tebe takový životní nárok mít nemůže. 
Kdy jste byli pokřtěni (byli jste všichni?). 
Při křtu bývají kmotři. Proč? Původně prý to byla také obrana proti tomu, aby se mezi křesťany (pronásledované) nedostal „špicl“. Kmotři měli dosvědčit, že … Později kmotr přebíral odpovědnost za dítě i „sociálně“ (pro případ smrti rodičů). Jaký může mít kmotr význam dnes? Výchova k víře? Svědek při slibu rodičů při křtu?  

5.3. Kamarád chodí do jiného kostela
Povídáme si o lidech, kteří chodí do kostela. 
Že chodíte do kostela – co to znamená, proč se tam chodí? O co tam jde? Poskládejme si odpovědi. 
O Ježíše. O víru, jak se ji můžu naučit u Něj, kvůli Němu. Jak ji mohu dostat od Něj. 
Kolik bylo Ježíšů? Jeden. Ale kostelů je víc! Kdyby to bylo tak – že jeden je v Čáslavi, jeden v Kutné Hoře, to se dá ještě snadno vysvětlit – aby lidé nemuseli tak daleko jezdit. Ale když i v Čáslavi jsou v jediné ulici tři kostely. 
Jak si to vysvětlujete? Rozešli se. Neuměli být v jednom kostele, v jedné církvi, tak si postavili druhý… 
Proč dochází k rozchodům?  
Povím vám, jak to vzniklo: Na začátku ovšem byl jeden kostel ve městě nejvýš. Jedna církev. „Obecná“, povšechná, „katolická“. 
Ta byla ze začátku malá, pak rostla, pak (po 300 letech skoro) byla tak velká, že si jí všiml i římský císař a chtěl ji použít k záchraně rozpadající římské říše. Udělal z ní vlastně „státní církev“. Církev se nebránila. Byli teologové, faráři, kterým se to zdálo správné – že církev bude mít víc moci na světě – možná některým připadalo, že pomohou Božímu království na zem. (To je velké pokušení!). 
Nepřišlo Království boží, církev se zapletla do politiky, a při misii, kterou dělala mezi divokými přicházejícími národy (i u nás, mezi Slovany), se zapletla i se zdejšími zvyky a zvyklostmi. Takže se stalo, že někdy před 600 lety už bylo moc vidět, že církev „není to, co byla“, že se nedrží bible, že se moc věcí přidalo, posunulo a zkazilo – a církev nebyla ochotna to přiznat. (Odpustky, ctění ostatků, hodně moci církve, hodně majetku. Ne že by s ním zacházela církev vždycky špatně. Ale bylo to pokušení!)
Když se něco zkazí, posune se to někam jinam, co se s tím dá dělat? Napravit to. Jak se dají věci napravit? Jedna z možností je: podívat se jak to bylo na počátku a podle toho všechno předělat. Znovu zformovat, reformovat. Podle čeho se dá reformovat církev? 
Ano: bible se pořád četla, (a církev začínala být dokonce proti tomu!!) a ta bible připomínala: jinak, jinak to má být. A tak vzniklo hnutí, kterému se říká reformace, mělo dvě vlny, jednu v 15. století, jedna v 16. století. Ta první byla také u nás v Čechách, to je to husitské hnutí (Jan Hus, Milíč z Kroměříže, Jednota bratrská…). Druhá v Německá a Švýcarsku (Luther, Kalvín…). Církvím, které vznikly v tomto hnutí se říká také evangelické. Podle evangelia, podle návratu k bibli, k soustředění se na to jediné podstatné. Katolická, dosavadní církev z toho měla strach, nebyla ochotna měnit sebe podle bible, tak lidé, kteří chtěli „reformaci“ museli z církve odejít a zkusit to sami. 
Tak tedy vznikaly další církve: z nespokojenosti nad „stavem církve“. Není to tak, jak to má být. A z neochoty „staré církve“ něco měnit. 
A co ty další církve? Je jich víc, než dvě (víc než dva kostely…). To štěpení církve pokračovalo dál. Na konci minulého století proběhla u nás velká misie křesťanství z Ameriky (to jsou Církev bratrská, metodisté a baptisté), po první světové válce vznikla církev husitská (lidé se styděli být v katolické církvi po tom všem, jak se církev chovala i za války, tak z ní vystupovali, a do evangelické církve jít nechtěli). 
Dnes vznikají také další církve? Takové malé, „rozhodné“, které mají často blízko k tomu být „sektou“, a je to opět dost pod vlivem cizí misie z Ameriky a jižní Ameriky.  Nejde tu jen o to, aby to bylo podle bible, je to přizpůsobování se „potřebám doby“. Poptávce postmoderního člověka. Míchá se do to toho také „východní zbožnost“. 

Je některá církev lepší? Na čem se to dá změřit? Na úspěchu? Že tam chodí víc lidí? My bychom měli říci: jestli to je skutečně „podle Ježíše tam“. Jestli to je podle bible. 
Máte právo říci taky, když něco nebude podle Ježíše, podle bible – že to není v pořádku. Ale nehledejte „ideální církev“. Není. Myslím, že dobrá církev je, kde se dá říci pravda, (kde se čte bible, a kde se život jen neulehčuje) a kde se s lidmi nemanipuluje. 

5.4. Kamarád chodí do jiného kostela II
Kdo je pro víru důležitý? 
Rodiče, sbor, Ježíš. 
Každý má svoje rodiče, to je pravda, ale nejdůležitější když  je Ježíš, proč je tolik kostelů? V naší ulici tři. Které to jsou a jak vznikly? 
„Už se nemohli do kostela vejít.“ Nedalo by se to dnes srovnat zpátky do jednoho, beztak v každém kostele je už pár lidí! Nedalo. Jsou přece jen rozdíly v tom, jak Ježíše, a víru chápou. Snad ne velké, ale jsou. O těch rozdílech si něco povíme. Jsou vidět už na první pohled. 
Nejprve si všimneme „toho velkého kostela“ – katolického. 
Rozdíly konkrétní: Když přijdete do katolického kostela, jakého rozdílu si hned všimnete? Všude samá socha, zlato, krása, kněz má krásná roucha, taková „andělská“, hodně se zpívá, často z kůru, shora… To bohatství, krása… ztělesňuje nebeský svět. Církev, kostel – to je kus nebe. (Kostel je tak stavěný, stupínek po stupínku stoupá, až po oltář, a přes něj – přímo do nebe. Je to pěkné? Ano. Nepůjdeme k nim? Je s tím taky problém. Měli byste vědět. 
-	Ježíš takhle nebe nepřinášel. V podobě krásna a tajemna, povznesení. V jaké podobě přinášel Ježíš nebe? Podaná ruka, čas, který věnuji, odpuštění, důvěra, z které žiji… (Vyjít v důvěře naproti, to je nebe). Je to krásné v katolickém kostele, ale to není to podstatné. 
-	Je to nebezpečné, když si „organizačně“ tady založíte „kus nebe“. Nebezpečné je to také pro ty, kdo jsou za církev odpovědni, „klérus“. Mají „jiné postavení“. Přebírají „přímou odpovědnost“ za „nebe na zemi“. Moc velká moc. Která je nebezpečná. Může korumpovat. Zacházet s druhými „shora“. jako s dítětem. Na to se neptej, na to a na to taky ne. Pokus o jednu pravdu. Účel světí prostředky. Hodně prostoru pro lež, faleš se otevře.
-	soustředění na Jednoho, na Ježíše je rozptýlené. I v tom kostele. Ten svatý a ten svatý, a panna Maria. Není to z dojmu, že Ten Jeden nestačí? Jestli se v katolickém kostele Ježíš neztrácí trochu. A že nestačí Milost. Musí se to a to a to. Modlit růženec. 
V kostele a ve sboru by to mělo být podle Ježíše. A když není, tak se musíme zeptat proč, a jestli se To, Co Bylo u Ježíše neztratilo. Nemusí se ztratit. Ale může být jen překryto. 

5.5. já chodím do tohoto kostela
Kdo je pro víru důležitý? Rodiče, lidé „okolo kostela“, Ježíš nejvíc (nesrovnatelně). 
Proč je tolik kostelů, když je Ježíš jen jeden? 
V běhu dějin církve se rozešli. Museli? Otázka! Ale udělali to. Náš kostel se odvolává na jeden rozchod před stovkami let. Proč byl ten rozchod? Církev nebyla tak, jak má být. Jak má být církev? Ví se to? Ví. Z bible. Zjistilo se podle bible, že to není tak, jak to být má a chtěli to opravit, znovu zformovat, ale církev to nechtěla, tak se rozdělili. (Hus, Viklef, Luther, Kalvín). 
O katolících jsme si říkali, že trochu víc, než je možné, na sebe vzali úkol ztělesňovat Boží svět, nebe na zem, zastupovat ho, organizačně zajišťovat… (Možná tam není méně, než má být, možná je tam víc. Víc také toho lidského, problematického). 

Je to u nás podle bible? Namalujte náš kostel nejprve. Co tam všechno je? 
Kazatelna, stůl Páně, varhany, lavice, … Proč tam nejsou obrazy, sochy, pořádný oltář jako u katolíků, věčné světlo, svěcená voda, proč má farář jenom takový „obyčejný“ oblek jako třeba vysokoškolský profesor při konvokacích? 
Přečteme si – o vzniku církve. Sk 2. 
Kde se scházeli? Potřebovali honosný kostel, takový vyzdobený kousek světa jako „nebe“? Ne. Na ulici se sešli poprvé asi. Scházeli se po domácnostech. 
O co šlo? O to, co se říká, o slovo, o kázání, o křest, o bibli, o modlitbu, o sdílení se, (byli si blízko). 
Proto se tak „vyčistil kostel“, aby nic neodvádělo od „slova“. Mluvilo se znovu „jen o Ježíšovi“. Proto tam nemohly být ani žádné sochy, obrazy svatých, … nejsou potřeba – Ježíš je mnohem víc pro víru než všichni ostatní dohromady. 

Proč chodíme do tohoto našeho kostela? Je to tam podle bible? 
Mělo by být. Posoudí to Bůh. 

Plus je – že každý v něm může podle bible říci: tohle by tu být nemělo, a na to zase zapomínáme. Nikdo se nemůže odvolávat na něco jiného než na Ježíše a bibli… 
Víte, jak to je, když se předává zpráva? (Hra na tichou poštu, znáte to), každý si něco přidá, každý to posune někam jinam. Na soudu mají také jen několik svědků, a to vždycky jen ty, kteří „při tom byli“. Ostatní nemají co mluvit. Mohli by to jen zamotat. 
Ve víře jde také jen o jednu událost, „Ježíš“. Bible je dost svědků pro Ježíše. Byli (blízko) při Tom. 
Při poslouchání ostatních je potřeba být opatrný. Opakuje a doříkává svědectví o Ježíšovi správně?  



5.6. Víc kostelů, víc církví… mohou být spolu?
Test:
Kolik je církví? 
-	jedna
-	tři
-	čtyři
-	mnoho
která církev je nejstarší? 
-	evangelická
-	husitská
-	katolická
-	pravoslavná
proč je tolik církví?
-	měli malé kostely, nemohli se vejít
-	měli hodně farářů a ti hledali také uplatnění
-	přestali si rozumět
-	chtěli „lepší církev“, pravdivější, proto zakládali nové
jména z evangelických dějin:
-	Soldano, Perez, Viklef, Komenský, Zikmund, Hus, Bruno, Galilei, Luther, Viklef

Jsou tři proudy církví dnes: katolické, evangelické, charizmatické. 
Katolíci se odvolávají se na tradici církve, (Tradice je – to, co se předává, na bibli, ovšem také na všechna usnesení církevních sněmů, koncilů…)
Evangelíci na bibli,
Na co se odvolávají charizmatické církve? Na Ducha svatého. Musí to být živé, účinné, musí to člověka měnit… 
Ale to je taky nebezpečná věc. Jak poznáte, že to je z Božího Ducha, nebo že to je z člověka? Podle bible. Když to odporuje tomu, co je v bibli…

Mohou být církve ještě spolu? Jsou? Potkávají se? 
Za jakých podmínek? Že odhlédnou od sebe. Že jim nepůjde jen o to svou pravdu obhájit, neřku-li lidi přetáhnout. To dělají hodně malé církve. Církev bratrská z toho žila. Charizmatici se světem také, ale i přetahují. Katolíci? Mají teorii, že „mimo církev“ (katolickou ovšem) není spasení. 
Mají být církve spolu? Ano. Je jeden Ježíš. Není jich víc. 

5.7. neděle
Napište dopis kamarádovi, v kterém mu napíšete o tom, že „chodíte do evangelického sboru“. Co byste mu o sboru napsali, o tom, co se tam dělá, děje, jak to tu vypadá, proč sem chodíte, co z toho máte, co se vám tam líbí nebo nelíbí. …
Neděle – co pro vás k neděli patří? 
-	nic nedělat, mít volno, vyspat se, mít klid, jet na výlet, k babičce,… Den pro radost, pohodu, odpočinek. 
-	My chodíme do kostela, proč? Pro naši víru je nejdůležitější Ježíš. To, co říkal, to, jaký byl, to dává možnost „taky věřit“. Aby se nezapomnělo na to, jaký byl, co říkal, co je víra, a co se stalo o velikonocích v neděli (vzkříšení), chodíme v neděli do kostela. „Potkat vzkříšeného Pána“. 

