Duháček: K. Teichmann-Klune
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dělníky a vyplať jim mzdu,
a to od posledních k prvním!‘

„Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když
jeden hospodář hned ráno
vyšel najmout dělníky na
svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je
na vinici.

Tak přišli ti, kteří pracovali
od pěti odpoledne, a každý
dostal denár. Když přišli ti
první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po
denáru. Vzali ho a reptali
proti hospodáři: ‚Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako
nám, kteří jsme nesli tíhu
dne a vedro!‘

Když znovu vyšel o deváté
hodině, viděl, jak jiní stojí
nečinně na trhu, a řekl jim:
‚Jděte i vy na mou vinici,
a já vám dám, co bude
spravedlivé.‘
Oni šli. Vyšel opět kolem
poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě
tak. Když vyšel kolem páté
hodiny odpoledne, našel
tam další, jak tam stojí,
a řekl jim: ‚Co tu stojíte
celý den nečinně?‘
Odpověděli mu: ‚Nikdo nás
nenajal.‘ On jim řekne:
‚Jděte i vy na mou vinici.‘

On však odpověděl jednomu
z nich: ‚Příteli, nekřivdím ti!
Nesmluvil jsi se mnou denár
za den? Vezmi si, co ti patří,
a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; nemohu
si se svým majetkem udělat,
co chci? Nebo snad tvé oko
závidí, že jsem dobrý?‘
Tak budou poslední první
a první poslední.“

Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej

Text najdeš v Novém zákoně, v Matoušově evangeliu,
kapitola 20, verše 1–16.
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lik hodin. To je přece nespravedlivé! Jedni se namáhali celý
den a druzí jen chvíli!
Copak je Bůh takový,
jako ten hospodář?

Podobenství je o Bohu, který si jako hospodář najal dělníky
na svou vinici.
Večer jim vyplácel
mzdu za práci a oni
dostali všichni stejně
peněz. Jedni přitom
pracovali od rána, jiní
polovinu dne
a někteří dokonce jen něko-
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Jaký je Bůh?
Vybarvi tři vlastnosti, které se k němu
podle tebe nejvíce
hodí.
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Ano. Bůh dává všem
stejně, ale ne protože
je nespravedlivý. Je tak
milosrdný a dobrý. Je
jiný než naše představa
o spravedlnosti.
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Tatínek nemá práci

Odpoledne bylo mnohem
zábavnější. Když jsem přišel
ze školy, sešli jsme se u oběda všichni tři a já měl komu
vyprávět, co je nového.

Tatínek je doma
Už je to měsíc, co je táta doma. Začalo to tak:

A domácí úkoly? To teď byla
tátova specialita. A když jsem
něčemu ve škole nerozuměl,
vůbec mi to nevadilo. Táta mi
to doma hned vysvětlil. Bylo to
skvělé!

Asi před čtyřmi týdny jsem
přišel jako obvykle ze školy.
Ale co to? Táta už byl doma
a seděl smutně u stolu.
„Vyhodili mě z práce,“ řekl.
„Prý už mě nepotřebují.
Nemají dost peněz na to,
aby mohli platit tolik zaměstnanců.“

Tatínek se zmenil
ˇ
Když jsem ale včera přiběhl ze
školy, táta i máma mlčky hleděli do talířů a vzduch kolem
nich se dal krájet.

Tatínek je oční optik. Vybírá
lidem, kteří špatně vidí, brýle
nebo kontaktní čočky, a opravuje, když se na brýlích něco
ulomí nebo pokřiví. Do práce
chodil rád, protože udělal
mnoha lidem radost. S jeho
brýlemi zase vidí i úplně malá
písmenka v novinách nebo si
včas přečtou cedule u silnice,
když řídí auto.

„Sebíku!“ řekl táta tiše. „Letos
nepojedeme na dovolenou.
Musíme šetřit. Maminčin plat
a podpora, kterou dostávám
od státu, stačí tak akorát na
jídlo a nejnutnější věci.“
Pak jsme jedli mlčky dál a mně
přestalo chutnat. V žaludku
jsem měl knedlík, i když jsme
jedli rýži.

Od té doby, co byl táta doma,
se všechno změnilo. Dělával
mi svačinu do školy a máma
pospíchala do kanceláře o něco dřív. „Každá koruna dobrá,“ vzdychala přitom.

Pak táta něco řekl mámě a máma něco odpověděla tátovi.
Začali mluvit nahlas a úplně
nakonec táta zakřičel: „Já za
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