dál, přece nejdeme sami…

Tento pocit zažívalo mnoho poutníků a poutnic, kteří se vydali v různých
časech a místech na cestu víry. „Dál přece nejdete sami, dál Pán tu zůstává
s vámi, dál cestu určil svým dětem, dál tímto světem…“, zní slova známé
písně. „Dál přece nejdeme sami“, tak se také bude jmenovat nový dějepravný
seriál, který nás bude provázet v nedělních školách následující čtyři roky.
Všechno to začalo stvořením. Už tam cítíme, že nejsme sami, že celý svět
je chtěný, krásný, Bohem stvořený. Ať náš svět, příroda, lidé vznikli jakkoliv, v Bibli nám o tom zní krásná píseň, že to bylo z lásky. Je to ten první
vzkaz, který pro nás Pán Bůh má — dál přece nejdete sami, dál já tu zůstávám
s vámi — v ráji i mimo něj, v poušti i v Egyptě, v zaslíbené zemi i v zajetí.
Od září do června ujdeme s dětmi velký kus cesty — od stvoření světa až po
Rút. Budeme s dětmi zkoumat, jak ten Boží příběh s námi lidmi vlastně
začal, kdo v něm kdy hrál hlavní roli, jaké byly kulisy a obsazení a hlavně
se budeme snažit s těmi starými biblickými příběhy „propojit“. Vždyť propojování je pro naši dobu tak typické!
Když jsme přemýšleli, jak to všechno znázornit (třeba i ve vaší nedělní
škole), vyrostl nám před očima strom. Strom, jehož kořeny jsou propojeny
s posledními lístečky ve vrcholku. Strom, jehož kořeny drží a vyživují kmen
i větve, strom, který má nespočetné množství listů a teprve dohromady tvoří
korunu. Tak snad to budeme umět — propojit se s našimi kořeny — Abrahamem, Izákem, Jákobem, se Sárou, Rebekou, Ráchel, Mojžíšem, Jozuem,
Gedeonem, Samsonem, Rút a mnoha dalšími. A také s Ježíšem, který je pro
naše spojení s příběhy Izraele zvlášť důležitý. Vždyť všechny příběhy Božího
lidu se k němu nakonec sbíhají. A on je otevírá nesmírnému množství národů, které doposud stály mimo Izrael, tedy i nám. Kéž se nám spolu s dětmi
podaří prožít příběhy biblických postav a propojit je s tím svým příběhem,
s tím, co prožíváme, co nás těší i trápí, tady a teď.
Nejsme na to sami. Je s námi Bůh a celý ten zástup svědků a jejich příběhy.
A to je velký cíl biblické dějepravy: vyprávět příběhy, které tvoří náš svět,
obohacují ho a prohlubují, dávají mu nové barvy a rozměry. Právě o biblické
příběhy, které děti v nedělkách (i jinde) uslyší, budou potom jejich životy
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bohatší. Jeden z hlavních úkolů cyklu „Dál přece nejdeme sami“ je předat
právě tu kontinuitu, propojenost. Předat nejen jednotlivé příběhy, ale Boží
příběh s námi lidmi jako celek. To je přece velká věc, že to začalo stvořením
a námi to nekončí, ten příběh se píše dál a my, malí i velcí, můžeme být
jeho součástí. Dál přece nejdeme sami…
Tuto jistotu a Boží požehnání vám za autory přejí
Drahomíra Dušková Havlíčková, Lenka Ridzoňová,
Jiří Bureš a Marta Sedláčková
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