
Predsudky

STOP KLUB

Vyzerá to aj na vašej škole ako na strednej škole v Chaplin? Vytvárajú študenti
na začiatku školského roka uzatvorené skupinky a nedovolia nikomu inému, 
aby sa k nim pridal? Pokúste sa vymenovať rôzne skupinky u vás na škole
a povedať, čo ich spája. Patríte aj vy do takejto partie? Prečo? Aké sú výhody 
a nevýhody keď patríte do takejto skupiny?

Pokiaľ sa zaloguješ na webovej stránke dsš, môžeš tam napísať svoj názor. 
Buď úprimný a napíš, čo si skutočne myslíš.

„Predsudky sú výsledkom neznalosti.“—William Hazlitt, britský spisovateľ zo začiatku 

19. stor.

„Pokiaľ sa pokúšaš niekoho ponížiť, musíš aj ty zostúpiť dolu, aby si ho tam 
podržal. A tak sa nikdy nedostaneš tak vysoko, ako by si mohol.“—Marian Anderson, 

afro-americký spevák.

„Nebol som vždy čierny... mal som len malú pehu, ktorá sa neustále zväčšo-
vala a zväčšovala.“—Bill Cosby, Americký autor, herec a zabávač.

„Viem, že som čierny, ale chcel by som, aby sa na mňa pozerali ako na člo-
veka. To si asi praje každý.“—Michael Jordan, americký basketbalový hráč.

„Keď spätne premýšľam o svojom živote, uvedomujem si, že keby som 
‚škatuľkoval‘ ľudí okolo seba, nikdy by som nebol schopný spoznať svojich 
najlepších priateľov... Nepozerám sa na ľudí cez nejaké filtre. Pozerám sa na 
to, akí sú a ako sa správajú k ostatným.“—Erik Michael Estrada, hudobník.

„Nemám žiadne predsudky. Všetkých nenávidím rovnako.“—W. C. Fields, americký

herec a zabávač.

„Sú dve veci, ktoré sú schopné zastaviť predsudky: vzdelanie a smiech.“
—Laurence J. Peter, americký spisovateľ 20. stor.

„Nebuď sebec, neži len pre seba s cieľom dobre zapôsobiť na ostatných. Buď 
pokorný a ostatných považuj za lepších ako si ty.“—Parafrázovaný preklad Filipským 2,3.

 Na začiatku každého školského roka, študenti zo strednej školy v Chaplin 
v Južnej Karolíne, USA, vyvesia po celej škole plagáty, kde môžu rôzne sku-
piny kresliť a písať rôzne heslá.
 „Keď sa pozrieme na maľby, máme prehľad, čo rôzne skupiny študentov 
o sebe tvrdia“, povedal o projekte Danielle Major, poradca školského STOP 
klubu, ktorého názov je skratkou Students Together Overcoming Prejudice 
(študenti spoločne prekonávajú predsudky). Kresby na plagátoch potom 
prezeráme a študenti si sami kladú otázky: „Čo môžeme tento rok spraviť pre 
to, aby sme napríklad týmto ľuďom pomohli spolupracovať s inými?“
 Výsledok: „Deň spojenectva“ je každoročnou udalosťou, počas ktorej škola
organizuje rôzne workshopy, kde sa študenti snažia riešiť rôznorodosť ľudí. Taktiež
sa organizujú „pep rally“ – motivačné stretnutia, kde sa zhromaždia všetci študenti
školy a povzbudzujú sa navzájom k tomu, aby boli schopní riešiť rôznorodosť
ľudí počas celého školského roka. Hoci je deň spojenectva jednodňovou akciou,
organizátori vidia jej vplyv na študentov počas celého roka.
 „Prihlásila som sa do STOP klubu, pretože mám rada nové veci a chcela som
povzbudiť aj ostatných ľudí, aby sa správali otvorene ku okolitému svetu“, povedala
16 ročná študentka Caroline Nelson. Po troch rokoch štúdia Caroline videla v malej,
prevažne belošskej škole v malom meste v Južnej Karolíne, že veci sa menia. 
 „Niekedy počujem, ako sa ľudia navzájom ponižujú, ale často sa v tu 
chvíľu ozve niekto iný a zastane sa napadnutého človeka. Ľudia dokážu 
vyjadriť to, čo si myslia, že je správne.“ Povedala Nelsonová. 
 „Ľudia sa nad tým veľmi nepozastavujú“, pridal Terrel Boyd, tiež 16 ročný člen
STOP klubu, ktorý je jeho členom už rok. „Jasne vysvetlia, že to zraňuje nielen
človeka, na ktorého bola zlá poznámka mierená, ale taktiež to zraňuje aj ich 
samotných.“
 Jedenkrát na jeseň usporiadali akciu s názvom „Premiešajte sa“, počas nej
poprosili študentov, aby si jeden deň v školskej jedálni sadli na iné miesto, ako
boli zvyknutí a takto porušili sociálne, rasové a iné väzby, ktoré rozdeľujú školu.
 21. novembra 2002 sa viac ako 200 000 študentov na viac ako 3000 školách
zúčastnilo tohto projektu.
 Stredná škola v Chaplin bola jednou zo škôl, ktoré sa zapojili do tohto projektu.
Práve v ten deň sa na ich škole organizoval „Deň spojenectva“ a k tomu ešte 
napoludnie pridali akciu „Premiešajte sa“. Počas toho, ako študenti stáli
v rade na obed, každý dostal farebný náramok a jeho úlohou bolo sadnúť 
si vedľa niekoho, kto mal náramok rovnakej farby. Nápis v jedálni v ten deň 
vyjadroval myšlienku projektu „Množstvo farieb, jedna skvelá chuť.“—Brian 

Willoughby, UNITY DAY „Mixing It Up in South Carolina“ viac informácii na www. tolerance.org.

Nedeľa
AKO TO VIDÍM JA?

Kľúčový text: Vyber si jeden biblický verš v časti na stredu. Napíš si ho
a pokús sa ho v priebehu týždňa naučiť naspamäť. 

UPOZORNENIE: Nasledujúce odseky nemusia nutne
vyjadrovať názory a postoje vydavateľa, cirkvi, či Boha.

Pondelok
ČO O TOM NAPÍSALI INÍ?
Pozri sa na nasledujúce výroky a zamysli sa nad nimi. Čo si o nich myslíš? 
Súhlasia s tým, čo hovorí Boh vo svojom Slove? Na konci tejto časti máš 
priestor, aby si napísal aj svoj „výrok“. Porozprávaj sa o ňom s ostatnými.

Napíš svoj vlastný výrok
Ja by som k tomu napísal, že…



Hoci sa slova „rasizmus“, alebo „predsudky“ v Biblii priamo neobjavujú, je jasné,
že Boh si praje, aby sme sa ku všetkým správali rovnako. Dáva nám množstvo 
príkladov, ako sa správať k tým, ktorých veľká časť spoločnosti odmieta.

Jasný príklad neznášanlivosti a predsudkov môžeme nájsť napríklad v rodine 
Mojžiša. Jeho brat Áron a sestra Miriam sa postavili proti jeho manželke len preto,
lebo bola cudzinka. Miriam zaplatila za svoj postoj tým, že bola donútená žiť
sedem dní mimo izraelského tábora, kvôli malomocenstvu, ktoré ju za to postihlo. 

Ježiš sa počas svojej trojročnej verejnej služby postavil proti všetkým –izmom. 
Nevyhýbal sa nikomu: ženám, deťom, nepoctivým úradníkom, starým ľuďom, 
cudzincom, chorým, postihnutým ani zločincom. Pohyboval sa v spoločnosti 
ľudí, o ktorých vtedajšia spoločnosť absolútne nemala záujem a vyhýbala sa im.
Svojim učeníkom povedal, že pre človeka je lepšie, aby bol hodený do mora s mlyn-
ským kameňom uviazaným okolo krku, ako by mal ublížiť niekomu z „najmenších“. 

Predsudky sú súčasťou ľudskej prirodzenosti. Niekedy si ich prinášame zo svojej
vlastnej rodiny, inokedy nás k ním vedie spoločnosť, v ktorej žijeme. Ale Božia 
moc a jeho milosť nám môže pomôcť, aby sme sa stali priateľmi všetkých tých, 
ktorí sú prehliadaní a diskriminovaní.

5 Mojžišova 10,19
„Preto milujte cudzinca, veď aj vy ste boli cudzincami v Egypte.“

1 Samuelova 16,7
„Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; 
tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž 
hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“
Príslovia 28,21
„Nie je dobré nadržiavať niekomu.“

Lukáš 17,1.2
„Potom hovoril svojim učeníkom: Nie je možné, aby zvody na hriech 
neprišli, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Lepšie mu mlynský kameň 
zavesiť na šiju a hodiť ho do mora, než aby zviedol na hriech jedného
z týchto maličkých.“

Skutky apoštolov 10,34.35
„Nato Peter otvoril ústa a hovoril: Naozaj, teraz poznávam, že Boh nikoho 
neuprednostňuje, ale že Mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa Ho 
bojí a koná spravodlivo.“
Galaťanom 3,28
„Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena,
lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi.“

1 Timoteova 5,21
„Zaprisahávam ťa pred Bohom a pred Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi,
aby si to zachovával bez predsudku a nič nerobil z náklonnosti voči niekomu.“

Jakub 3,17
„Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, 
krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez 
pokrytectva.“

Ďalšie biblické texty: Prečítaj si 4 Mojžišova 12,1-15 a premýšľaj o tom,
akú úlohu zohrali predsudky v tomto príbehu.

Predsudky

Zober si pero a bez dlhého uvažovania dokonči nasledujúce vety. Napíš prvú 
vec, ktorá ťa v tej chvíli napadne.

Priatelia sú v tvojom veku veľmi dôležitými ľuďmi. Možno, že sú pre teba 
dokonca dôležitejší ako rodina. V tomto období hľadáš samého seba a pokúšaš
sa zistiť, kým vlastne si. Pretože je to veľmi náročná úloha, je niekedy zložité 
vychádzať dobre s ľuďmi, ktorí sú úplne iní ako si ty. Taký je ale život. 

Nikto z nás nežije na opustenom ostrove a preto je nutné, aby sme sa naučili 
vychádzať dobre s druhými ľuďmi. Nie je to vždy ľahké. Uvažuj nad tým, čo si 
si doteraz myslel o druhých, a pokús sa nájsť odvahu vzdať sa tých pohľadov,
ktoré nie sú dobré. S Božou pomocou si môžeš uvedomiť svoje vlastné 
predsudky voči druhým. Popros Pána Boha, aby ti dal silu a príležitosť nájsť 
niekoho, kto je úplne iný ako si ty a nadviazať s ním kontakt. Potom už len 
pozoruj, čo sa bude diať.

Teraz si ešte raz pomaly prečítajte, čo ste napísali a pozorne sa zamyslite 
nad svojimi odpoveďami. Zoberte si pero, alebo ceruzku inej farby a skúste 
zmeniť svoje odpovede tak, ako by ich napísal obyvateľ Božieho kráľovstva. 

Starí ľudia sú

Väčšina Rómov je

Dievčatá vôbec nedokážu

Keď chlapci  ostatní si o nich myslia, že

Ľudia v našej krajine

Priemerný Európan podľa mňa

Zistíte, že často reagujeme na ľudí podľa toho, čo si o nich myslia iní, alebo 
čo nám o nich niekto povedal. To ale nie ten najlepší prístup. Poproste 
Boha, aby vám pomohol jednať s inými bez predsudkov.

Utorok
A ČO S TÝM KONKRÉTNE?

Štvrtok
TÝKA SA TO AJ MŇA?

Streda
ČO O TOM HOVORÍ BOH?

Piatok
SKUTOČNE TO FUNGUJE?


