Velká cesta
(Velkopáteční cesta dějinami spásy)
Tuto cestu lze využít jako hru v terénu pro celou rodinu. Lze ji samozřejmě prožít i doma. Jednotlivá
zastavení můžete doplnit krátkou modlitbou, nejlépe vlastními slovy, nebo i aklamací z křížových cest:
„Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.“ Texty zastavení
můžete schovat v terénu, nebo vydávat (číst) za splnění určitého úkolu. Ideální je zakončit cestu u
nějakého volně stojícího kříže v krajině, kde děti najdou poklad: klíč. Klíčem si pak můžeme navzájem
odemknout srdce, viz závěr… Hezké putování!
1. Stvoření světa
Na počátku stvořil Bůh nebe, zemi, zvířata a lidi. Lidé s ním žili v ráji a nic jim nechybělo. Jednoho dne
však podlehli pokušení ďábla, který jim slíbil, že budou jako Bůh. Stačilo porušit Boží zákaz a utrhnout
si jablko ze stromu uprostřed zahrady. Bůh lidi varoval, že zemřou, pokud to udělají. Had, ďábel, jim
naopak slíbil, že se vyrovnají Bohu. Bůh lidem ponechal svobodu a oni se rozhodli proti němu. Zradili
Boha. Za to museli odejít z ráje. Zahodili klíč od jeho brány. Ztratili věčný život v Boží blízkosti a vydali
se na dlouhou, strastiplnou cestu. Bůh však zároveň udělal ještě jednu důležitou věc: potrestal hada a
slíbil, že přijde někdo, kdo mu rozdrtí hlavu.
2. Abrahám
Uběhlo mnoho let a lidé se naučili o sebe postarat. Nikdy však nezapomněli na ráj a na Boží slib, že je
jednou někdo zachrání. V Uru, městě na jihu dnešního Iráku, žil moudrý muž, jmenoval se Abrahám.
Bůh mu řekl: „Odejdi ze své země a jdi do země, kterou ti ukážu.“ Upřímně, udělali byste to? Abrahám
poslechl. Třebaže to nebyl žádný svatoušek, kdykoliv po něm Bůh něco chtěl, udělal to, i když to bylo
velmi bolestné. Bůh s ním proto uzavřel smlouvu: slíbil, že z Abrahámových dětí, vnuků a pravnuků a
dalších se stane obrovský národ, že z některých budou králové a že on, Bůh, bude stále s nimi. Dal jim
velmi krásnou zemi, Kanaán, dnešní Izrael.
3. Vyjití z Egypta
Po nějaké době nastal v Kanaánu hlad. Lidé odešli do Egypta, kde bylo jídla dost. Začali se nazývat
Izraelci. Chvíli se jim dařilo dobře, ale pak se v té zemi stali otroky. Museli těžce pracovat a dostávali
za to jen najíst. Bůh to viděl a pomohl jim. Povolal Mojžíše, který je z Egypta vyvedl. Bůh byl celou
dobu s nimi a stálo ho to hodně trpělivosti, protože lidé si příliš zvykli na život v otroctví. On však chtěl,
aby byli svobodní a sami se rozhodli pro přátelství s ním. Cestou jim k tomu na hoře Sínaj stáhnul dost
důležitou appku: navigaci Desatero. A dovedl je zpátky do Kanaánu.
4. Maria
Mnoho staletí se lidé učili s touto navigací žít. A Bůh je neopouštěl, ani když jim slábnul signál. Ale ať
se snažili sebevíc, nikomu se nepodařilo dosáhnout na level Vykupitel… V malebném městečku na
severu země, teď už jí říkali Galilea, žila se svými rodiči mladá dívka. Boha brala velmi vážně. On ji
ještě víc. Jednou ji požádal, jestli by se nechtěla stát matkou jeho syna. Řekla mu, že ano, i když dobře

věděla, že z toho kouká pořádný malér. Bůh ji v tom ale nenechal. Nebylo to lehké, hodně kvůli tomu
vytrpěla, ale díky ní přišel na svět Ježíš. Jmenovala se Maria.
5. Ježíš
Ježíš byl Boží syn. Byl to on, o kom Bůh mluvil už v ráji, že rozdrtí hlavu hadovi. Přinesl lidem
radostnou zprávu, že je Bůh má rád a že si velmi přeje, aby žili v radosti. Appku Desatero upgradoval
přikázáním lásky, jinak řečeno, abychom milovali Boha, co to jde, a ostatní lidi jako sebe sama. A učil
je podle toho žít. Jenomže had se rozzuřil a nechtěl se jen tak vzdát. A rozhodl se použít nejsilnější páku:
když Ježíš nepodlehl jeho reklamě, jako tehdy první lidé v ráji, šel mu natvrdo po krku. A našlo se dost
takových, kteří mu s tím pomohli. A tak Ježíše společnými silami přibili na kříž. Ježíš zemřel. Lidé,
kteří ho měli rádi, byli velmi smutní.
6. Hrob
Ježíšovi přátelé ho pak pohřbili kousek od místa, kde zemřel. Nikdo nevěděl, co bude dál. Tři roky jim
s ním bylo moc dobře, mysleli si, že to tak potrvá napořád. A najednou tohle. Co bude dál?
7. Vzkříšení
Pak se ale stalo něco, s čím opravdu nikdo nepočítal: Třetího dne ráno byl hrob prázdný. Že by zloději?
Kdepak. Bůh Ježíše vzkřísil. Ježíš zvítězil. Protože byl Božím synem, a taky protože vytrval až do konce
a Boha nezradil, porazil smrt, která na svět přišla, když byli první lidé vyhnáni z ráje. Přinesl lidem
ztracený klíč od rajské zahrady, od věčného života. Víš, kde je k němu zámek?
V tvém srdíčku. Zkus odemknout ;-)

