Co je a co není NŠ (Jan Trusina, Soběhrdy 6.-8.5.05)

1. NŠ chápeme jako dětské bohoslužby.

Po formální stránce je to přirozeně odlišné:
	je tu mnohem víc dětské aktivity, ať už žádoucí nebo nežádoucí

spontánní projevy toho, jak děti reagují, ať už kladně či záporně
děti nejsou vázány tím, „jak se mají v kostele chovat“, není to tak „ukázněné, učesané“
to vše v naprosté většině považuji za klad

Ale jsou zde všechny prvky, které patří k bohoslužbám
	oslava Boha, zvěstování (poselství z bible i jeho aktualizace), prožitek společenství, vzdělávání, projev sounáležitosti s církví, chvíle, kdy se prožívá svatost (ztišení)

věříme, že podle svého slibu je přítomen Kristus
nezáleží na počtu přítomných, na vnějším uspořádání (v lavicích či řadách židlí, v kroužku, u stolu)
vše má stejný obsah a podobný průběh (pořad) jako při „velkých“ bohoslužbách 

Do NŠ patří vše, co je při „velkých“ bohoslužbách v kostele, přirozeně se to děje způsobem, který je přiměřený tomu, že se sešly děti:
	čtení z bible (čtou všichni, pomalu, přitom mohou stát, možnost střídavého čtení)
	modlitba: modlitba učitele (volná, ale předem připravená); část modlitby může být společná (rýmovaná), závěrečnou modlitbu mohou dát dohromady děti (co dnes Pánu Bohu řekneme)
	zvěstování (kázání) = probírání úlohy; je tu prvek naučný + aktualizace (s příklady aktualizace přijdou i děti)  + osobní stránka (apel, svědectví; od učitele NŠ je to bezprostřednější než od faráře); na rozdíl od kázání je tu víc rozhovoru, úloha se probírá společně (je-li oddíl přiměřeně dlouhý, tedy i po verších podle bible; nebo podle pracovních listů, které jsou ovšem leckdy zaměřeny na dílčí téma); navíc je zde opakování minulého i opakování závěrečné
	společný zpěv: máme široký výběr, co a z čeho zpívat; vhodné zpívat i kánóny (např. po čtení z bible); nevadí, že to zní všelijak, časem se zpěv vylepší; doprovodný nástroj může být rozmanitý, nejen kytara či klavír učitele, ale i flétna či jednohlasý doprovod na klavír, který obstarají dětí
	dobrá je určitá liturgie (děti mají rády pravidelně se opakující části, tím spíše, že je mají dospělí v kostele): např. vstupní slovo, kánon po přečtení biblického oddílu, poslání a požehnání 

ohlášení (sborové i seniorátní akce, oznámení tábora, narozeniny, část ohlášek z kostela – děti připomenou rodičům!, pozvání)
sbírka (na pomůcky, dary pro Rolničku, pro děti z nejchudších zemí, kmotrovství)

Tím vším je zdůrazněno, že NŠ není žádná besídka, žádné odkladiště dětí, aby v kostele nezlobily, ale že to jsou bohoslužby a že tedy NŠ je nedílnou součástí bohoslužebného života sboru 
	k takto pojaté NŠ může být přirozeně připojeno i něco dalšího, např. příprava společných akcí, příprava vánočního shromáždění (vánoční hra není dominantou práce s dětmi!), příprava sborových dnů či akcí v kazatelských stanicích, nácvik písní;

druhotně k tomu mohou být připojeny i hry, čtení knížky na pokračování, ale s tím nemáme žádné zkušenosti, na ty nám nikdy nezbyl čas; také to záleží na tom, co všechno se jinak pro děti ve sboru děje, je-li tu náboženství či BH pro děti v týdnu

2. Zařazení NŠ do bohoslužebného života sboru

Že v NŠ jde o bohoslužby, to se projeví i na způsobu, jak je toto dětské shromáždění začleněno do nedělního bohoslužebného programu. V našem sboru jsou dvě varianty:
	1. Společné zahájení při bohoslužbách, kde jsou i děti: při první písni, při modlitbě a čtení, při druhé písni; po ní odcházejí; aby se to nestalo formalitou (aby tu nebyl jenom ten vnější efekt, že si děti mají zvyknout chodit do kostela – na účinnost takového návyku ostatně nevěřím), je nezbytně nutné tuto část bohoslužeb aspoň trochu dětem přiblížit, např. aspoň jedna píseň ze zpěvníku dětí, několik vět modlitby, třeba její začátek, aby děti věděly, že je to i jejich modlitba, krátké oslovení dětí). – Nevýhodou je, že pak je méně času pro práci s dětmi přímo v NŠ.
	2. Dětské bohoslužby samostatně, odděleně od bohoslužeb v kostele. 
	Ale i v tomto druhé případě má být co nejčastější kontakt NŠ s „velkými“ bohoslužbami. 

Nejlépe, když jednou za měsíc jsou děti v kostele při velkých bohoslužbách; ty ovšem mají mít ráz rodinných bohoslužeb, aby většinu z toho děti mohly sledovat; dospělí jen uvítají, je-li kázání jednodušší a třeba i kratší, jsou-li tam rozumně kladeny otázky, není-li to „dětské“ na úkor vlastního zvěstování. - Nejsou to „dětské“ bohoslužby, ale pro všechny společně. Děti tady mohou mít např. čtení z bible, několik krátkých přímluv ap. 
	Příklady: zahájení a zakončení školního roku, přibližně o pololetí den dětí; dětské vánoční shromáždění, které nyní na 4. adventní neděli v dobu obvyklých bohoslužeb, není to „dětská vánoční slavnost“ či besídka, má to bohoslužebné zarámování, farář v taláru, i když nejdéle trvá vánoční hra, často dost divoká; je-li v kostele shromáždění křestní, není v Třebíči samostatná NŠ, děti jsou v kostele a při vlastním křtu stojí kolem stolu Páně.
Přirozeně vnášejí děti do bohoslužeb i trochu rozruchu, zejména když tu jsou (jak bychom rádi) i děti předškolní, ale to se při oboustranné toleranci (a při vychytání různých detailů, např. jak nenásilně znemožnit kopání do lavic, nebo když si zvykneme, že maličké dítě pochoduje kolem lavic) časem dostane do přijatelných kolejí.
	Propojení NŠ se sborem se děje i tak, že děti mají část programu při sborových dnech v kazatelských stanicích. (Neděle s hostem, klasický pořad s bohoslužbami a přednáškou, odpoledne část programu připravují děti.) – Propojení NŠ se sborem se děje i tak, když jsou akce (výlety, exkurze, závěrečné odpoledne v Myslibořicích, dvoudenní pobyt v ekologickém centru), při kterých spolupracuje mládež, několik rodičů.
	„Je vidět, že tady děti jsou doma.“

3. Způsob, jak předepsanou látku probíráme 

Předáváme, co jsme přijali (1K 15,3), co je nad námi, co platí i pro nás. My sami jsme prvními adresáty zvěsti, která je v dotyčném oddílu obsažena (tak jako farář je prvním adresátem kázání, které připravuje pro sbor). – Co z toho vyplývá:

1. Nemáme právo biblický text upravovat, vylepšovat, uhlazovat (zacházet s ním podle vlastního zdání, tak že by zvěstování mělo projít sítem našeho jemnocitu, třeba abychom  něčím tvrdším neporanili dětskou dušičku). Jsme svědky; co jsme přijali, dáváme dál.
	Jistě je potřeba promýšlet, co je nejdůležitější, čím začít, co zdůraznit, co je ústřední a co okrajové; co je důležité pro kterou věkovou skupinu. (To je do značné míry v přípravce.) Ale nedělejme cenzuru, co je a co není pro děti. – Cf Da 6 (král přikázal vhodit do jámy Danielovy nepřátele i s jejich rodinami – „ale tomu se od něho učit nebudeme“) 


2. Biblický děj předkládáme jako něco, co je nepochybné, pravdivé, nepochybné, důležité, jednoznačné, neproblémové. 
	Nepočínám si jako suverén, který vše ví, umí v tom chodit, má křesťanství v malíčku; ne jako biblický expert či jako školitel, který předkládá, co církev svatá učí. Ale nezpochybňuji to; předávám to, co platí, v čem je pravda, co je závazné pro mne i pro druhé, pro velké i malé. 
	Nemusím zakrývat, že jsou v biblických příbězích věci, s kterými i já mám problémy. Ale asi by nebylo dobré příliš se na to soustřeďovat, příliš to vyzdvihovat. Děti tyhle problémy třeba nemají a my jim je nemusíme implantovat.

A také: co si můžeme dovolit v mládeži nebo ve střední generaci, na to máme být před dětmi opatrní. Jde prostě o to, abychom nějakým způsobem (nevhodnou poznámkou, ironií, gestem) biblické poselství nezlehčili či nezpochybnili. – Ke křesťanství patří humor. Za jednáním apoštolů vytuším slabiny, člověčinu, ve vší lásce a s porozuměním pro ně si z nich a z projevů jejich malichernosti mohu dělat i legraci. Ale u dětí bych byl zdrženlivější. 

3. Naše vyprávění (či to, jak vedeme rozhovor) je do značné míry naším osobním svědectvím.
	Není to z nás, nevychází to pouze z naší zkušenosti, bylo nám to dáno. Ale my jsme to přijali, pro nás to něco znamená, je to součást našeho vlastního života. Co říkám dětem, za tím sám stojím. Je to svědectví, ve kterém se osobně angažuji. 

Předkládám cestu Ježíše Krista, o níž vím, že je dobrá (nejlepší, v ní je spása, řešení všech problémů). Nedokážu vždycky po této cestě jít, moje křesťanství má mnoho mezer, a přece v evangeliu vidím smysl života. To, co z bible slyším a dávám dál, je i moje vlastní cesta, nemohu o ní mluvit nezaujatě (pouze informativně).
V tomto smyslu dávám do svého výkladu vždycky i kus své osoby, svého JÁ. Cf dotaz: A ty tomu opravdu věříš? Tady má být naše odpověď jednoznačná. Ano, věřím. Tedy odpověď nezakrývající vlastní nedokonalost, otázky a problémy, ale přece jasně říkající: Jistě, mám chyby, ale já tou cestou jdu, považuji ji za správnou. A věřím, že mi Pán Bůh moji nedokonalost odpustí.
	Cf zkušenosti LT, když občas mohla zvěst doložit i příkladem ze současnosti, z vlastního života.
	Proto mi také záleží na tom, jak bude mé vyprávění přijato. Nejde jen o tom, abych to odvyprávěl. Abych se svědomitě zhostil své povinnosti. Proto se také hledím co nejlépe připravit. A proto se v rámci přípravy za tu hodinu v NŠ také modlím.

4. Rozhovor

Ideálem není poučování či vyučování (hlavně aby děti pěkně poslouchaly), vždycky je dobrý rozhovor, zejména u starších dětí. Děti mají s náboženstvím problémy (teoretické i praktické).
	Ne vždy děti vše vnitřně přijímají. Nejednou poslouchají, mlčí, ale myslí si své. Není snadné se k nim přiblížit tak, aby se otevřely nebo aby vyjádřily (formulovaly), co jim není jasné.

Nemyslím, že bychom měli pochybnosti vyvolávat a otázky provokovat. Ale neumlčovat je a dát jim prostor, protože takový rozhovor může být větším přínosem než kompletně odvykládaná látka.
	Jsou ovšem otázky různé a je potřeba rozlišovat: když děti jen opakují námitky, které slyšely jinde; když něco řeknou, spíše aby provokovaly (hrají si na chytré); nebo když je něco skutečně trápí, když si s něčím nevědí rady. To rozpoznáme a podle toho reagujeme.

Jak zareaguji:
	Jsou věci, na které umíme a můžeme dát odpověď (stačíme na to). 

Ovšem ne vždycky. Netvařme se, že víme, když sami nemáme jasno. Radši žádná odpověď než odpověď špatná. V tom případě je dobře říct, že nevím, a že se to pokusím zjistit a příště se k tomu vrátíme (např. když jde o nějakou věcnou, historickou či zeměpisnou informaci).
Jsou otázky, na které jednoznačnou odpověď dát nemůžeme (Proč se to a to stalo? Proč to tak Pán Bůh udělal? Zejména otázky týkající se lidského utrpení). Tady je dobře říct: 1. Nevím, neumím vysvětlit, nemohu mluvit za Pána Boha, i já se nad tím trápím. 2. Ale současně je dobře povědět něco kladného. Ale i když tomu nerozumím, vím, že on nás má stále rád, že nás neopustil, že je s těmi, kteří trpí, že jeho úmysly s námi nejsou o trápení, ale o pokoji, že nám nezůstává nic dlužen. 3. Nesvádějme na Pána Boha to, co zaviníme my lidé.
Nicméně je asi správné všecky ty otázky přijmout; neokřikovat je (ani u těch jejich drobných provokací); nezlehčovat dětské (dětinské) otázky, postavit se k nim čelem (jsou to ostatně často i naše otázky), pokusit se je zodpovědět.
Neodmítl bych úplně ani otázky (či sdělení dětí, zejména nejmenších, uprostřed výkladu), které s vyprávěním vůbec nesouvisí, ale zrovna v tu chvíli jsou pro děti (zvl. nejmenší) důležité (třeba sdělení, že jejich pes má štěňata). Dal bych i tomu přiměřeně dlouhý (tj. spíše kratší) prostor, ale pak bych se přece jen vrátil k úloze. Tedy ne briskně odmítnout či napomenout: Teď si vyprávíme, dávej pozor!
	Stane se, že nás děti „usvědčí“, že to nevyprávíme přesně, že v bibli je to jinak. Tady je jediná možnost přiznat: Máš pravdu, to jsem přehlédl, toho jsem si nevšiml. – Něco jiného je, když děti argumentují na základě nějakého filmového zpracování, kde to bylo jinak. Neměli bychom ty filmy shazovat, ale tady bychom si měli dovolit upozornit, že se ta filmová verze od biblického textu přece jen liší (z pochopitelných důvodů, filmovému zpracovateli jde vždy o to, aby se na to dobře koukalo, a přitom nejednou unikne nebo je odsunuta do pozadí vlastní zvěst), a jak to tedy je podle bible.



5. Vlastní příprava na NŠ (když není přípravka s farářem a když jsem odkázán sám na sebe)

1. Důkladně si přečíst biblický oddíl, který se má probírat. Slovo od slova, příp. si podtrhávám, co se mi zdá důležité.
	Nečtu to jako něco, co už znám, ale jako něco nového. Nechám na sebe ten text zapůsobit. Všímám si detailů.

Chci varovat před lehkomyslným přístupem k biblickému textu, zejména když se má vykládat nějaký notoricky známý příběh. Myslím si: To přece znám! A je to omyl. Zapomínáme; v paměti uchováváme příběh ve zjednodušené podobě, zkresleně, nejednou i mylně. (Příklady: dny dětí s otázkami pro dospělé; moje vlastní zkušenost.) 
	Proto vždy znovu čtu biblický text; kolikrát přitom narazím na detail, kterému jsem třeba při dosavadním čtení nevěnoval pozornost, ale který může učinit mé vyprávění více plastickým, ale také prohloubí, zkonkretizuje zvěst; nemluvě o tom, že někdy ve zdánlivém detailu může být rozhodující důraz celého vyprávění. 
Pozorná četba biblického textu se mi zdá důležitější než studium dalších materiálů, které ovšem k přípravě také podstatně patří.

2. Pak sáhnu po tištěné příručce ze SR a pročtu si exegetické poznámky.
	Důležitá je exegeze, která pomůže pochopit smysl i hloubku biblického příběhu, abych si to uměl zařadit do celkové souvislosti po stránce historické i zvěstné.

Právě tak důležité je úskalí textu, které nás upozorní na možné (a časté) zkraty, varuje před zjednodušením i před nejčastějšími omyly (když si čtenář bible poselství příběhu zjednoduší nebo upraví podle svého); jde také o to, aby příběh nakonec nevyzněl úplně jinak, aby Pán Bůh (a jeho jednání) nepřišel zkrátka, aby se zvěst nescvrkla na to, co bychom měli dělat; abychom postavy neviděli černobíle (buď jako hrdiny víry nebo zloduchy); aby z toho nevyznělo, jak jsou věřící dobří a jak jsou ti ostatní špatní ap. 
Tyhle dvě části z katechetické přípravky mi mají pomoci, abych já sám měl ve věci jasno: oč v té úloze jde. 

Další část katechetických poznámek se pak týká toho, co s tím udělám, jak to povím dětem. 
	Metodické pokyny se týkají pracovních listů; obsahují návrh, jak jich využít. Výklad v NŠ nemá být pouze vyprávěním, spíš to má nést rysy společné práce s dětmi, společné probírání. Tomu společnému probírání slouží i pracovní listy.

Nejsou to obrázky na vymalování, ale pracovní listy. Při nich nejde jen o odlehčení, aby děti nemusely jenom sedět a poslouchat. Připravoval je teolog. Napomáhají tomu, aby dětem lépe vynikla vlastní zvěst příběhu, nebo aspoň její určitá část. (Právě proto je práce s nimi náročná na čas v NŠ a ovšem i na předchozí přípravu.)
Mají různé, rozmanité využití. Cf Šorm v Olomouci: jednotlivé skupiny měly za úkol připravit, jak by listů využily. Byly to různé možnosti, a Šorm je všecky schválil. 
Pracovní listy mají napomoci aktualizaci: aby se prolínal dávný biblický příběh a naše současnost, jak ji děti prožívají. Zvěst dotyčného příběhu se týká nás dnes!
	O aktualizaci jde i v motivačním uvedení. Většinou se počítá s motivací na začátku vyprávění, jindy je zařazena na závěr. Jen je potřebí přitom hlídat čas, aby biblický příběh, který je přec jenom tím nejdůležitějším, nepřišel příliš zkrátka.
	O aktualizaci se autoři někdy pokoušejí v průběhu celého příběhu, což je po mém soudu nejlepší. Když příběh vnímavě vyprávím, doslova se do něj aktualizace tlačí. 
	Osnovy nám mají napomoci v tom, abychom nezapomněli na něco důležitého, co by v našem vyprávění nemělo scházet.

4. Pak teprve, když jsem se seznámil s textem a prošel katechetické a metodické poznámky, čtu přichází na řadu četba vyprávění.
	V tomto oddíle máme před sebou jednu z možností, jak příběh dětem podat. Je to zpravidla text odpovědně připravený, promyšlený a propracovaný, kterému autoři věnovali hodně času, který je občas dost svérázný, ale neobsahuje žádné bludy nebo nesprávnosti. Někdy se v tom příliš projevuje osobitost autora. Rozhodně je však možno se ho držet, vzít to jako bernou minci. Nicméně je to jen jedna z možností, jak text podat. 
	Učitel si to ovšem zpravidla upraví po svém, to je přirozené, takže to nakonec probírá způsobem, který je mu blízký.

Při četbě vyprávění si postupně ujasňuji, jak bych to já mohl vykládat. Tohle ano, tohle ne; tohle tak, tohle jinak. Tužka, poznámky, škrty. 
	To navržené vyprávění je ovšem víceméně teorie: v NŠ to nikdy není tak uhlazené, aby to učitel mohl vyprávět, jako když farář přednáší kázání.

Když jsme připravovali několik posledních ročníků, kladli jsme důraz na to, že výklad v NŠ nemá být pouze vyprávěním, spíš to má nést rysy společné práce s dětmi, společné probírání. 
	Jsou různé způsoby, jak děti do této práce zapojit. (Kromě pracovních listů.) Např. možnost přerušit výklad a nabídnout dvě tři možnosti, jak asi bude děj dál pokračovat, jak by měl pokračovat, jaký další postup děje by se nám nejvíc líbil ap.

S nejstaršími dětmi je např. možno příběh probírat přímo podle biblického textu.
Tohle všecko je potřeba si promýšlet. I otázky k opakování. Také je třeba si rozvrhnout čas.

5. Při přípravě nesmím zanedbat ani takové věci, jako je celkový rámec toho shromáždění.
	Např. jak dlouhý oddíl budeme číst, modlitby, písně, ohlášky, příp. další na pohled formální věci, které by mohly NŠ buď usnadnit nebo naopak komplikovat (např. dát včas písně dětskému varhaníkovi, aby si je mohl nacvičit; bude-li odemčeno, nemá-li farář dovolenou, jestli se sborová místnost zrovna nemaluje ap.)

	Velmi doporučuji mít něco jako ohlašní knihu, do které se zapisuje, co se probíralo, které písně se zpívaly, kolik dětí bylo přítomno, co je potřeba oznámit, připomenout, kdo má narozeniny (i u nepřítomných dětí), jaká byla sbírka ap. – To je důležité pro mne samého, abych já jako učitel měl přehled, ale zejména je to potřebné, když se učitelé střídají. (Doporučuji střídání učitelů ne po týdnu, ale nejlépe po třech čtyřech nedělích, aby měl učitel návaznost. Snáze se připravuje.) 
	Při soustavné práci je také dobré mít nejen záznam o docházce (seznam s čárkami), ale také může být na tabuli vyvěšeno, kdo kterou neděli učí.
	Důležitá je ovšem příprava pomůcek, aby byly funkční. Např. flanelograf: nejen jak to budu vykládat, kam ty postavičky umístím, ale aby to skutečně fungovalo, aby se mi postavičky na tabuli vešly, aby na flanelu držely a nepadaly; jinak je z toho jen legrace a odvádí to pozornost. – Nebo i pracovní listy: je-li po ruce vše, co se přitom potřebuje: ořezané pastelky, nezatvrdlé lepidlo, nůžky a všecky další nezbytné pomůcky. – Nebo když se potřebuje mapa, atlas. (Hlavně ne: „Kdybychom tu měli mapu, tak bych vám ukázal.“)
	Je potřeba rozvážit, jaké pomůcky se právě u vás hodí. Budou-li skutečně pomocí. Jestli nebudou příliš odvádět pozornost. 

 
Příprava na NŠ má být dobrá, důkladná a je potřeba jí věnovat dost času i energie. Cf moje přípravy na hodiny náboženství, až do konce aktivní služby. Je potřeba s ní začít včas. Neříkám, kdy. Ale dostatečně včas, abychom přípravu neošidili
	Dobré jsou společné přípravky, kde je také farář. Tam se neprobírá jen text, ale i tehdy konkrétnosti. (My faráři to někdy odbýváme, když považujeme jiné své aktivity za potřebnější.) Na to si má farář udělat si čas, nebo tím má někoho pověřit, nějakého spolupracovníka.
	K přípravě patří i osobní modlitba, do které zahrnu všecko, co se připravované neděle týká, od porozumění textu před dobré utváření shromáždění až po jednotlivé děti.


Snad už neplatí to, co mě dříve velmi zlobilo a co jsem si sám u sebe o¨pojmenoval jako nedbalý, příp. lehkomyslný přístup k dětem ve sboru.
	„Jsou to jenom děti, na to přece stačíš, něco jim prostě povíš.“ „Na to se nemusíš nijak zvlášť připravovat, přece ten příběh znáš.“ „Ta místnost pro NŠ stačí, kvůli děckám přece nebudeme utrácet.“ Nebo když jde o nákup dětských zpěvníčků, biblí pro NŠ, pomůcek, dostatečný počet přípravek (aby si je učitelé nemuseli půjčovat a nahonem v sobotu večer shánět). 

Důležité je i vybavení místnosti, kde se děti scházejí. Má-li NŠ svoji nástěnku, jak dalece se o ni staráme. Tady všude se ukazuje, jakou důležitost práci s dětmi ve sboru přikládáme. – To je sice věc staršovstva, ale učitel NŠ to může ovlivnit.


6. Závěr („moudrá slova“)

Práce v NŠ je zvěstování. 
Jde o to, abych si byl vědom důležitosti a závažnosti svého poslání; jsem právě tak důležitý jako farář či presbyter, který vede velké bohoslužby (nebo kdo čte z bible, má přímluvnou modlitbu, spoluvysluhuje VP); a protože jde o děti, je to práce tím odpovědnější. Mohu a mám vědět, že nejsem jen někdo, komu svěřili děti, aby při kázání nezlobily, a tak je musím nějak zaměstnat. Jsem zvěstovatel, nesu evangelium, jsem u toho, když Pán Bůh koná tady na zemi s námi lidmi svoji práci.
Tím je dána odpovědnost, kterou na sebe beru. Není to zájmová činnost, kterou prostě (když se mi to nehodí) mohu vynechat; nejde jen o osobní spolehlivost, aby se na mne druzí mohli skutečně spolehnout; jde o to, že stojím v Boží službě. 
Tím je dán můj přístup: od pořádné přípravy toho, co budu povídat a na co se budu ptát, přes promýšlení jednotlivostí, co a jak z toho s dětmi udělám, až po přípravu modlitební, aby tomu mému působení Pán Bůh požehnal. (Včasný příchod a to, že mám přijít dřív a ne až na poslední chvíli, je samozřejmostí.)
Počet dětí nerozhoduje. Tak jako pro farářovu přípravu není důležité, kolik lidí do kostela přijde (musí se stejně připravit pro sto i pro pět), právě tak je potřeba se důkladně nachystat, i když v té mé skupince budou třeba jen dvě děti.

V NŠ neseme dětem (i sobě) evangelium,  tedy něco kladného, dobrého, povzbudivého. 
	Ne že se na člověka, na dítě navalí nějaké břemeno, ale že si člověk s ulehčením vydechne, když slyší, kolik dobrých věcí pro nás Pán Bůh dělá; takový má být duch (ráz) našich výkladů i celkové atmosféry NŠ.

	Z biblického poselství hledíme vyčíst vždy nejprve to kladné, co dobrého pro nás Bůh činí a jak je tím náš život obohacen. Tedy ne hned: co máme dělat, jak se máme snažit a jak je to dnes pro nás těžké; a už vůbec není naším posláním vyčítat, pranýřovat, kárat, poukazovat na to, jak to lidé nedělají. (I na to často dojde; zpravidla s tím děti přijdou samy, když začnou mluvit o tom, jak je tamten špatný a co tamta nedávno udělala zlého; tady je na místě z naší strany spíše zdrženlivost.)

Jde o to, aby náš výklad neměl „umravňující“ (karatelský, mentorský, moralizující) ráz, ale aby bylo zřejmé, že jde o dobro, pokoj, radost, přínos k životu.

Příklady, jak se o čem vyjadřujeme:
	Boží přikázání nevykládám způsobem „musíš a nesmíš“, ale jako pokyny pro dobrý, pěkný, svobodný život; abychom správně využívali možností, které nám Bůh v našem životě dává.

Evangelické křesťanství není krunýř, který mne spoutává, vyděluje do postavení exotů, ale je to jako oblečení, které mám rád a ve kterém se cítím dobře, prostě jako způsob, který mi sedí.

Přitom nejde jen o způsob výkladu, ale aby se v tomto dobrém duchu dála i všechna naše činnost v NŠ, náš přístup k této práci.
	Průvodním jevem náboženské aktivity v ČCE bývá nejednou lamentace, jak je to všecko špatné a že je to čím dál tím horší, a že je nás málo. To někdy proniká i do práce NŠ.

Jistě, je to práce, stojí to čas, je to povinnost, někdy i námaha, občas to jsou nervy. Navíc nás určitě napadne, že jsou jiní, kteří by to mohli dělat, ale vyhýbají se tomu, a proč zrovna já to mám dělat. Nehledě na to, že občas si z té hodiny v NŠ člověk neodnese nijak povzbudivý dojem. 
Ale takhle to PB určitě nechce; on nás chce vést svým Duchem. A to není Duch nošení břemen, ale Duch spontánnosti, pokoje, radosti, dobré vůle i dobré mysli, kdy člověk dělá všecko rád, s vědomím, že je to dobrá věc, která má smysl i zaslíbení a která jistě časem přinese dobré ovoce. Prostě to, co chceme dělat, má na sobě nést odlesk evangelia.
To se pozná, a poznají to i děti, už na tom, jak se tváříme, jak ke své činnosti přistupujeme, jakou máme náladu; jak se vyjadřujeme o těch, kteří nechodí (zda zklamaně, otráveně, nebo nadějně: jestli se na ně zlobíme, nebo jestli je stále považujeme za své).


Při vší náročnosti, kterou tato práce vyžaduje, by nám nemělo vymizet, že to není jen náročná práce, ale že je to milost, kterou nám Bůh dává. 
Stojí to čas, námahu, přípravu, někdy i nervy, zlobení s děcky, nejednou nepochopení lidí blízkých, ale je to privilegium: smíme být u toho, když se rozsévá zrno (v NŠ nejde o nic menšího než v podobenství o rozsévači); můžeme mít podíl na tom, že Království Boží roste; i tu platí Boží slib, že dobré slovo přinese dobré ovoce časem svým. 






































































