
Jsi důležitý, i když stojíš stranou 

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník  
a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé posta-
vy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, 
neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď 
rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl a s radostí jej přijal. 
Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže 
jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.
Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ 

1. Ježíš šel na návštěvu k celníku Zacheovi, který druhé lidi okrádal.Přečti si o tom v Lukášově evangeliu, 19. kapitola, věta 1–10.

Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty 
syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do 
křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On 
však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I zavolali toho slepého a řekli mu: „Vzchop se, 
vstaň, volá tě!“ Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: „Co chceš, 
abych pro tebe učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě 
zachránila.“ Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.

2. Ježíš uzdravil slepého žebráka Bartimea, kterého lidé okřikovali, aby mlčel.
Přečti si o tom v Markově evangeliu, 10. kapitola, věta 46–52

Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, padl 
před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomo-
cenství. Tu mu Ježíš pravil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj 
dar, který Mojžíš přikázal – jim na svědectví.“

3. Ježíš uzdravil malomocného, který žil sám za městem a nesměl se setkávat  
s ostatními lidmi. 
Přečti si o tom v Matoušově evangeliu, 8. kapitola, věta 1–4.

Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to 
zakazovali. Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří 
království nebeské.“ Požehnal jim a šel dál.

4. Ježíš požehnal dětem, i když je od něj jeho učedníci odháněli  a nepovažovali je za důležité.
Přečti si o tom v Matoušově evangeliu, 19. kapitola, věta 13–15.



1.
Rozdělíme děti podle počtu - nejlépe do čtyř skupin, příp. dvojic, příp. některý  
z textů vynecháme.

2.
Nejprve si vyprávíme příběhy:
• Kdy se mi naposledy stalo, že jsem někoho viděl/a „stát stranou“. Co mě napa-

dalo? Jak se to vyřešilo?
• Kdy jsem sám/sama stála stranou? Jaké to bylo? Jak se to vyřešilo?
• Kdo u nás ve třídě/ ve škole/ v obci stojí stranou?
• Můžeme vytvořit koláž slov na téma: 

LIDÉ, KTEŘÍ STOJÍ STRANOU 

3.
Každá skupina si vybere jeden text a dostane úkol:
• Přečtěte a vymyslete příběhu název.
• Domluvte se, abyste uměli zahrát příběh ostatním jako scénku.

4.
Průběh prezentace je následující:
• Dvojice řekne název příběhu a zahraje scénku.
• Diváci popíší, co se tam asi stalo.
• Přečteme si příběh, kterého se scénka týkala.

5.
Zkusíme zahrát společně jednu scénku a vyjádřit její prostřednictvím všechny pří-
běhy současně, příp. zahrát scénku s názvem:
PRO JEŽÍŠE JSI DŮLEŽITÝ, I KDYŽ STOJÍŠ STRANOU.

6.
Pro Ježíše nestojí stranou žádný člověk. Má rád všechny a každý je pro něj důle-
žitý. Je tady i pro ty, které druzí lidé přehlížejí. Je přítelem také pro toho, s kým 
se nikdo přátelit nechce.

7.
Na závěr může následovat modlitba za ty, kteří stojí stranou.

Práce s texty 


