
Milé děti,

nedávno jsem se ocitla v jedné velmi těžké situaci. Jsem křesťan-
ka. Tak jsem se modlila k Bohu, aby mi pomohl. Hádejte, co se sta-
lo? Uhodli ti, kteří si myslí, že mi Bůh pomohl. Pomohl, ale ta jeho 
pomoc vypadala trochu jinak, než jak jsem si ji představovala já. 
Přivedlo mě to k přemýšlení, jak si to vlastně představujeme, když 
se modlíme k Bohu, aby nám pomohl v nějaké těžké situaci. Nechci 
vám tady vypisovat, co se mi to vlastně přihodilo. Zkusím vám to 
přiblížit na dvou situacích. Tak dávejte pozor: 

Situace číslo jedna:

Anička měla strach z diktátu. Učila se celé odpoledne. Ráno 
se modlila k Bohu, aby ji při diktátu chránil. Jenže dostala 
trojku. Když přišla odpoledne maminka z práce, Anička jí 
s pláčem vyprávěla, jak je z té trojky nešťastná. Maminka 
si ji posadila na klín, těšila ji, vyprávěla jí o tom, jak když 
chodila do druhé třídy, taky dostala trojku z diktátu. Aničce 
už bylo zase dobře.

A teď moje otázky:

1.  Myslíte si, že Aničce pomohlo, co jí maminka vyprávěla?

2.  Co by měla dělat maminka, aby Aničce pomohla?

3.  Může si Anička pomoci sama? Co by pro to měla udělat?

4.  Mohla by Anička říct, že svým pláčem maminku volala   
 a maminka že ji svojí útěchou zachránila?



A teď druhá situace:

Jakub se bojí kluků ze třetí A. Po cestě ze školy mu str-
hávají ze zad školní batoh a rozhazují učebnice po chod-
níku. Má je už celé špinavé a ve škole už kvůli tomu do-
stal poznámku.

Moje otázky:

1.  Myslíte, že Jakubovi by pomohlo, kdyby si ho doma  
 vzal táta na klín a těšil ho, že když chodil do druhé   
 třídy, taky ho starší kluci pronásledovali? 

2.  Co by měl dělat Jakubův táta, aby Jakubovi pomohl?

3.  Může si Jakub nějak pomoct sám? Co by pro to měl  
 udělat?

4.  Dalo by se říci, že tatínkova útěcha Jakuba zachrání?



Můžeme ale přemýšlet ještě dále:

1.  Je podle vás nějaký rozdíl mezi případem Aničky  
 a případem Jakuba?

2.  Lidé se modlí ve svých těžkostech k Bohu. Myslíte si,  
 že Bůh slyší jejich modlitby a chová se k nim podob- 
 ně, jako když maminka těší Aničku nebo táta Ja-  
 kuba? Nebo si Boží pomoc představujete jinak? Umě- 
 li byste vyložit ostatním, jak?

3.  Myslíte si, že Jakub v našem příběhu by se měl bát  
 velkých kluků, i když je křesťan? 

4.  Měl by Jakub volat na pomoc dospělé lidi, když mu   
 velcí kluci ubližují? 

5.  A měl by také volat na pomoc Boha? K čemu by mu  
 pomohlo, volat Boha na pomoc a k čemu by mu po- 
 mohlo, volat lidi na pomoc?



Nebo si můžete položit ještě třeba takovéto otázky:

1.  Když se k Bohu modlím o ochranu, a stejně se mi   
 stane něco zlého, může někdo tvrdit, že to je důkaz,  
 že Bůh není? Nebo může tvrdit, že se o mě Bůh ne  
 stará dobře?

2.  Chce Bůh, aby se nám dobře dařilo? Jestliže ano,   
 máme se k němu ještě modlit, aby nás chránil?

3.  Může Bůh udělat, aby velcí a silní neubližovali malým  
 a slabým, když ho o to ti slabí prosí?

4.  Může Bůh pomáhat v nouzi i lidem, kteří ho neznají,  
 a proto se k němu nemodlí o pomoc?

5.  Mohou se věřící děti modlit k Bohu, aby pomáhal je  
 jich nevěřícím kamarádům?

Dobrodružné přemýšlení vám přeje babička Ludmila :)


