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Program z příručky Na lovu perly

Pom?cky: Biblické postavi?ky (p?es ?KDB, mnoho sbor? je již vlastní) nejmén? podle po?tu mládežník? plus jedna až dv? navíc, velký st?l

Poznámky: Práce s postavi?kami vyžaduje, aby ji všichni ú?astníci brali vážn?. Proto nejlépe p?ed zahájením práce je vhodné požádat mládežníky, aby s nimi ned?lali legrácky, protože tím celou práci, atmosféru a soust?ed?ní zcela shodí. Ideáln? by b?hem program v?bec nem?li hovo?it, krom? pat?i?ného místa.

Je dobré se vyhnout tomu, že budou mládežníci blbnout a ohýbat postavi?ky do srandovních pozic. Výbuch smíchu dokáže prožití programu zcela poh?bít (ale rozk?iknout se na mládežníky neskon?í o nic lépe!).

pr?b?h:

Biblický text: Lk 10,25-37

Po ?ástech ?teme p?íb?h milosrdného samaritána (nebo i p?evyprávíme) a zastavíme se u jednotlivých postav (k nímž m?žeme a nemusíme zmínit jejich postoj – co byli za? a co ud?lali), a jejich reakci v dané situaci každý sám za sebe vyjád?í postojem postavi?ky (n?jakým gestem, …) a m?že za postavi?ku ?íct jednu krátkou v?tu, která dopl?uje ?i vystihuje její postoj (nap?: „Stydím se“).

Necháme postavi?ky stát, poodstoupíme a chvíli tiše sledujeme. M?žeme obejít st?l. Prohlédnout si z r?zných stran. Pak se lze otázat, jak na mládežníky vzniklý shluk postav p?sobí.

M?žeme i vyfotit a pak postavi?ky sklidíme a pokra?ujeme.

Neexistuje špatná reakce. Postavy mohou na?íkat, nadávat, vymlouvat se, být bezradné i ze situace utíkat

1. loupežníci: Nejen lupi?i, ale ?asto to byli i povstalci a bojovníci za svobodu. Nez?ídka byli také Izraelité, byli bližní onomu p?epadenému víc než Samaritán, ale p?esto ho neušet?ili. Snad ho m?li za zrádce (který se nep?ipojil k povstání) nebo prost? m?li hlad.

Položíme na st?l postavi?ku p?epadeného. Pak p?ijde ?ada na mládežníky, kte?í podle uvedeného postupu umístí kolem ní lupi?e.

2. kolemjdoucí: Kn?z a Levíta. Zaru?en? Izraelité. Nepomohli a šli dál, a?koliv dob?e v?d?li, že mají povinnost pomoct. Nebyli si jistí, jestli je zbitý naživu. A jestli je Izraelec. Avšak pokud to byl Izraelec, tak i kdyby byl mrtvý, m?li povinnost ho poh?bít, ale zárove? by se kontaktem s mrtvým zne?istili a n?jaký ?as by nemohli do chrámu, p?i?emž oba v chrámu pracovali. O tom asi hodn? p?emýšleli, co je te? lepší.

Docela oby?ejn? ale mohli mít také strach, že tam lupi?i ješt? jsou. Anebo se jednalo o oby?ejnou lidskou lhostejnost.

Obdobn? jako p?edchozí. Net?eba vyjad?ovat kn?ze a Levíty zvláš?.

3. Samaritán: Pat?il k sousednímu národu (zjednodušen? ?e?eno). Vysoce pravd?podobn? tedy p?epadený ?lov?k nebyl jeho bližní. Spíš nep?ítel a jinov?rec. A nebylo by divné, kdyby ho tu nechal. Navíc loupežníci mohli být poblíž a t?eba za chvíli p?jde kolem n?jaký Izraelita, který se o svého bližního postará, tak pro? bych m?l já? P?esto ran?nému pomohl jako jediný.

Op?t vytvo?íme skupinu Samaritán? s jejich pocity a motivacemi.

Záv?r: Do?teme biblický text (verše 36 a 37)
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Kdo byl bližní? Ne ten, kdo by m?l být. Ne ?lov?k blízký - Ne p?íbuzní, národ, rodina, souv?rci, ale ten, kdo ran?nému pomohl, by? by to byl p?vodn? i nep?ítel.

Ježíš otá?í celou tu otázku naruby: Kdo je m?j bližní? Komu mám pomoci a komu ne? Koho m?žu p?epadnout a koho nechat um?ít? - Neptej se, kdo je tv?j bližní a rad?ji bu? bližním. Pomáhej tomu, kdo to pot?ebuje bez ohledu jak blízký ti je.

To je Ježíšova odpov?? na úvodní otázku (verš 25-28)

Biblický odkaz: Lukáš 10,25–37
Autor: Benjamín Kučera
Rok vzniku: 2019
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Odkaz na zdroj: https://katecheze.evangnet.cz/programy/milosrdny-samaritan
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