Jsi důležitý, i když stojíš stranou
1.

Ježíš šel na návštěvu
k

celníku

Zacheovi, který
Přečti si o tom v Lukášo
vě evangeliu, 19. kapitol
a, věta 1–10.

druhé lidi okrádal.

Ježíš vešel do Jericha
a prochá zel jím. Tam
byl muž jménem Zach
a velik ý boháč; toužil
eus, vrchní celní k
uvidět Ježíše, aby pozn
al, kdo to je, ale poněva
vy, nemohl ho pro zá stu
dž
byl malé postap spatřit. Běžel proto
napřed a vylezl na mo
neboť tudy měl jít. Kd
ru
ši,
aby ho uviděl,
yž Ježíš přišel k tomu
místu, pohlédl vzhůru
rychle dolů, neboť dnes
a řekl: „Zachee, pojď
musím zůstat v tvém do
mě.“ On rychle slezl a
Všichni, kdo to viděli,
s radostí jej přijal.
reptali: „On je hostem
u hří šného člověka!“
Zacheus se za stavil a
řekl Pánu: „Polovinu své
ho jmění, Pane, dávám
jsem někoho ošidil, na
chudým, a jestliže
hradím mu to čtyřnás
obně.“
Ježíš mu řekl: „Dnes při
šlo spasení do tohoto
domu; vždy ť je to také
Neboť Syn člověka při
syn Abrahamův.
šel , aby hledal a spasil,
co zahynulo.“

2. Ježíš uzdravil slepého žebrá

ka

Bartimea, kterého
Přečti si o tom v Marko
vě evangeliu, 10. kapitol
a, věta 46–52

lidé okřikovali, aby ml
čel.

Přišli do Jericha. A když
vycházel s učedník y a
s velkým zá stupem z Jer
syn Timaiův, Bartimaios
icha, seděl u cesty
, slepý žebrák. Když us
lyšel, že je to Ježíš Na
křiku: „Ježíši, Synu Da
zaretsk ý, dal se do
vidův, smiluj se nade mn
ou!“ Mnozí ho napomí
však tím více křičel: „Sy
nali, aby mlčel. On
nu Davidův, smiluj se na
de mnou!“
Ježíš se za stavil a řek
l: „Zavolejte ho!“ I zavo
lali toho slepého a řek
vstaň, volá tě!“ Odhodil
li mu: „Vzchop se,
svůj plá šť, vyskočil a při
šel k Ježíšovi. Ježíš mu
abych pro tebe učinil?“
řekl: „Co chceš,
Slepý odpověděl: „Pan
e, ať vidím!“ Ježíš mu řek
zachránila .“ Hned proh
l: „Jdi, tvá víra tě
lédl a šel tou cestou za
ním.

3. Ježíš uzdravil malomocné

s ostatními lidmi.

Přečti si o tom v Matou

ho, který žil sám za mě
stem a nesměl se setká
vat

šově evangeliu, 8. kap

itola, věta 1–4.

Když sestoupil z hory,
šly za ním velké zá stu
py. Tu k němu přistoup
před ním na zem a řek
il malomocný, padl
l: „Pane, chceš-li, může
š mě očistit.“
On vz táhl ruku, dotkl
se ho a řekl: „Chci, buď
čist.“ A hned byl očištěn
cenství. Tu mu Ježíš pr
od svého malomoavil: „Ne abys někomu
o tom říkal! Ale jdi, uk
dar, který Mojží š přiká
až
se knězi a obětuj
zal – jim na svědectví.“

4. Ježíš požehnal dětem, i když
je od něj jeho učedníc
i odháněli
a nepovažovali je za dů
ležité.

Přečti si o tom v Matou

šově evangeliu, 19. kap

itola, věta 13–15.

Tehdy k němu přiná šel
i děti, aby na ně vložil
ruce a pomodlil se; ale
zaka zovali. Ježíš však
učedníci jim to
řekl: „Nechte děti a ne
br
aň
te jim jít ke mně; nebo
království nebeské.“ Po
ť takov ým patří
žehnal jim a šel dál.

Práce s texty
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 napadalo? 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 příběhy 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 důležitý. 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.

