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O vztazích
Vložil/a daniel.marek, Čt, 13/02/2020 - 19:58
Program z příručky Na lovu perly

Pom?cky: Obrazové karty (Obrazy života – život v obrazech, Dixit nebo namalované)

1. Motivace – bude pot?eba papír pro každého

a) Napište, co vás první napadne, když se ?ekne…

u?edník, d?v?ra, odvaha, selhání, zrada, odpušt?ní

porovnejte mezi sebou své asociace (kole?ko – kdo co má k jednotlivému výrazu, jestli se n?kdo výrazn? odlišil, nebo jestli je naopak n?kde nápadná shoda)

Cíl: net?eba složit? rozebírat, jde jen o to, aby zazn?ly motivy, nad kterými se budeme zamýšlet a aby se k nim každý n?jak „vztáhnul“ aby si uv?domil, jak je sám vnímá (by? t?eba podv?dom?), jak se ho týkají/netýkají – jestli s nimi má zkušenost

b) Nechala by se slova, ke kterým jsme psali asociace „zast?ešit“ n?jakým jedním spojujícím tématem? Co je spojuje?

koho co napadne, tak to ?ekne

Cíl: Odpov?? je „vztah“. M?li bychom se dobrat k tomu, že nyní budeme mluvit o vztazích. (pozn. „Odvaha“ a „slabost“ možná trošku vybo?ují – ale ne úpln? – taky je m?žeme prokázat, jen ve vztahu k n??emu, n?jakému nebezpe?í a mají dopad na naše vztahy k ostatním…)

2. Text

Základem pro dnešní spole?nou pobožnost bude text, který je sou?ástí Velikono?ního p?íb?hu v Lukášov? evangeliu. Je to text známý, to by nás mohlo svád?t k tomu, že p?estaneme poslouchat hned na za?átku a to by byla škoda, protože biblický text by m?l z?stat v centru naší pozornosti, tak pokud m?žete, poslouchejte pozorn?, t?eba p?i tom m?žete zav?ít o?i... (?íst nahlas, z?eteln?, pomalu ale d?razn?.)
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Pak ho (tj. Ježíše) zatkli a odvedli do velekn?zova domu.

Petr šel zpovzdálí za nimi. Když zapálili uprost?ed nádvo?í ohe? a sesedli se okolo, p?isedl mezi n? i Petr.

A jak sed?l tvá?í k ohni, všimla si ho jedna služka, pozorn? se na n?j podívala a ?ekla:„Tenhle byl také s ním!“ Ale on zap?el: „V?bec ho neznám.“

Zakrátko jej spat?il n?kdo jiný a ?ekl: „Ty jsi také z nich.“ Petr odpov?d?l: „Nejsem!“

Když uplynula asi hodina, tvrdil zase n?kdo: „I tenhle byl ur?it? s ním, vždy? je z Galileje!“ Petr ?ekl: „V?bec nevím, o ?em mluvíš!“

A ihned, ješt? než domluvil, zakokrhal kohout. Tu se Pán obrátil a pohled?l na Petra; a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán ?ekl: „D?ív než dnes kohout zakokrhá, zap?eš mne t?ikrát.“

Vyšel ven a ho?ce se rozplakal.

3. Rozhovor

Nebudeme d?lat žádný podrobný výklad tohoto oddílu, ale použijeme ho jak základ ke spole?nému rozhovoru na téma „vztah“. Podíváme se na dv? roviny, které se nám na základ? evangelijního p?íb?hu nabízejí k promyšlení – a) Vztah k Ježíši jako ke Kristu b) Vztah mezi p?áteli, vztahy mezi námi.

a.Vztah k Ježíši jako Kristu

Jaký je Petr?v vztah k Ježíši (obecn?, ne v tomto p?íb?hu)?

(Petr jist? následoval Ježíše jako svého u?itele, svého Mistra. Byl to Petr, kdo vyznal, že považuje Ježíše za Božího Mesiáše (Lk 9,20). A nakonec to byl také Petr, kdo v evangelijním p?íb?hu p?ed pár hodinami, cestou do Getsemane, Ježíšovi sliboval: „Pane, s tebou jsem hotov jít i do v?zení a na smrt." (Lk 22,33) Nejstru?n?ji shrnuto – Petr je horlivý Ježíš?v následovník.)

Jaký je náš vztah k Ježíši?

(Jsme k?es?ané – tedy po?ítáme se také mezi Ježíšovými následovníky. Co to znamená? Že je nám vzorem? U?itelem, který nás hodnotí? Možná si také jako Petr myslíme, že už jsme Ježíše poznali. Možná jsme také zapálení pro jeho v?c a myslíme si, že bychom za ním šli samoz?ejm? kamkoli… nebo je nám to trochu jedno kde je Ježíš a kde jsme my?)

Co znamená pro Petra poznání, že Ježíše opakovan? zap?el, ješt? než se rozednilo?

(P?es všechnu snahu a sliby je Petr jen slabým ?lov?kem – jako každý z nás – a relativn? snadno se dostává na samé dno. Poznává, že selhal a to poznání p?ináší „ho?ký plá?“ – možná jako výraz bolesti, zoufalství, strachu, zklamání ze sebe samého – pravd?podobn? všeho dohromady.)

Co Petrovo zap?ení znamená pro jeho vztah s Ježíšem, který není jen u?itelem, ale taky Kristem?

(Petr rozhodn? není odsouzen, není tu pohrdání, není tu výsm?ch, není tu zatracení, není tu žádný dramatický trest. A p?ece se tu jedna dramatická v?c odehraje. Ježíš?v pohled ve chvíli kdy zakokrhá kohout je jako p?istižení p?i ?inu – je to usv?d?ení, ale ne zatracení. Jsme slabí a ve vztahu ke Kristu selháváme – Ježíš to ví, Petr na to p?išel, a my na to musíme také p?ijít, musíme poznat svou slabost a teprve pak

m?žeme s Petrem „prosit o nad?ji“ (Kryl – Zap?ení Petrovo).

Pro každého, kdo ho?ce plá?e nad svým provin?ním, pro každého, kdo poznal, že sám se svými ?iny nezachrání, že pot?ebuje být zachrán?n, je tu nabídka: Ježíšova láska jde n?jak p?ed námi, t?eba i skrze smrt. Podle Janova evangelia se Ježíš s Petrem op?t setká, ne aby ho odsoudil, ale aby s ním vedl ?e? o lásce, aby ho „uzdravil“ a pov??il službou v církvi (J 21). Pouhou boží milostí jsme spaseni.

Bu?me tedy state?ní jako Petr, který Ježíše z lásky následoval, a prosme o pomoc ve chvílích, kdy budeme na dn? jako Petr, ve chvílích, kdy v následování a lásce selháváme.
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Pro Petra byl Ježíš také p?ítelem.

Máte zkušenost s n?jakým takovým krizovým momentem ve vztahu?

Máte zkušenost s tím, že jste n?koho/n?co zap?eli, na ?em vám opravdu záleželo?

Zklamali jste se n?kdy opravdu hluboce sami v sob?? Jak jste se s tím vyrovnali?

Myslíte si, že byste zap?eli Krista?

4. Obrazy

Použijte obrazové karty, známe malí?ské reprodukce, nebo jiné obrázky. Rozložte je a nabídn?te každému, a? si vybere obraz, který podle n?ho s tématem souvisí a krátce vysv?tlí souvislost, kterou vidí.

5. Píse? a modlitba

Znáte píse? „Zap?ení Petrovo“ od Karla Kryla? M?žete si ji pustit (nap?. https://www.youtube.com/watch?v=I10jfYgL_84) Je vám srozumitelná? Co v ní slyšíte za témata? Jaké další biblické motivy v ní jsou? Odpovídá biblickému p?íb?hu? Zkuste každý na základ? t?chto motiv? napsat krati?kou modlitbu, nebo prosbu.

Modlitba Pán? + každý kdo chce, m?že p?ipojit svou prosbu.

K výkladu:

Výklad není t?eba ?íst, poslouží spíš, kdyby náhodou došlo k n?jaké diskusi, nebo naopak, kdyby všichni ml?eli.

P?íb?h je u všech evangelist?, u každého se trošku liší, všichni ale uvád?jí trojí zap?ení, všichni mají kokrhání kohouta, všichni mají Petra „až na dvo?e.“ Pouze u Lk je „o?ní kontakt“ („Tu se Pán obrátil a pohled?l na Petra“).

Petr byl state?n?jší, než všichni ostatní, ti zmizeli, ale Petr šel až do velekn?zova domu, potom zpanika?il.

Je to je pár hodin poté, co Petr Ježíšovi sliboval: „Pane, s tebou jsem hotov jít i do v?zení a na smrt." (Lk 22,33)

Ježíš Petra varoval – a p?ece k tomu došlo!

P?íb?h je citlivým zachycením smutného/tragického momentu ve vztahu – Petr tu není odsouzen, není tu ani výsm?ch, ani pohoršení nad Petrem. Ukazuje se, že i Petr se dostává „na dno“. Jeho reakce když uslyší kohouta a setká se s Ježíšovým pohledem, ho?ký plá?, nám prozrazuje jeho pohnutí a vnit?ní bolest.

Petr tím nep?estává být p?ítelem a u?edníkem Pán?!

Petra poznali podle p?ízvuku (je z Galileje).

Biblický odkaz: Lukáš 22,54–62
Autor: Jana Hofmanová
Page 3 of 4

O vztazích
Převzato z Katecheze (https://katecheze.evangnet.cz)
Rok vzniku: 2019

Na lovu perly
Společenství
Biblický program
Interaktivní program
Příručka Na lovu perly
Mládež

Odkaz na zdroj: https://katecheze.evangnet.cz/programy/o-vztazich

Page 4 of 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

