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PrátelstvíPrátelství
 ÚVOD:
Přátelství...co tě napadne, když se toto slovo řekne?? 
Pro mě osobně, je toto slovo dost silné, je slovem, které ve mně vyvolává hřejivý pocit 
bezpečí, ale také takové vědomí určité 'oběti' :)  A další věc je, že se 'přátelství'  hrozně 
těžko popisuje. Těžko se určuje hranice mezi tzv. kamarádstvím a přátelstvím...těžko říct, 
kde začíná a kde končí..Je přátelství opakem samoty?? Přátelství je něco, co nutně vzniká 
jen na základě vztahů....

O čem přátelství je??
Co vyžaduje?? Nebo je zadarmo??

Můžeme přátelstvím něco ztratit?? Můžeme něco najít??
Existují pro přátelství nějaká pravidla?? 

Je někdo ve tvém životě, koho by jsi nazvala přítelem??
Jak jste se poznaly??

….

 Kdo je podle mě/nás přítel??:

Jaký by měl být člověk, kterého nazývám přítelem?? Jaký by neměl být...??

 Pár citátů:
(udělej si tečky tam, kdy si myslíš, že se to blíží tvé představě o tom, co přátelství je...)

„Hodně jsem se naučil od svých učitelů, ale ještě více od přátel.“    (Ta'anit 7a)

„Neuklidňuj přítele, když se zlobí, neutěšuj ho u rakve toho, pro nějž truchlí, nemluv na něj, 
když se modlí, a nesnaž se ho rozveselit, když je zarmoucen.“              (židovské přísloví)

„Pokud tě přítel nazve oslem, hoď na hřbet sedlo.“          (židovské přísloví)

„Je mnoho lidí, kterým nechyběli přátelé, chybělo jim však přátelství.“  (Seneca: Listy Luciliovy)

„Rána od přítele se nehojí.“       (arabské přísloví)

„Dokud budeš  šťastný,  budeš  mít  mnoho přátel,  přijdou-li  zlé  časy,  budeš  sám.“   (Ovidius: 
Žalozpěvy)

„Nikoho nemůžeš mít za nepřítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli.“  (Martin Luther)

„Přátelské služby se neúčtují.“   (české přísloví)



„Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás přesto stejně rád.“     (Hubbard)

„Život bez přítele je jako smrt beze svědka.“    (španělské přísloví)

 Má k tomu Bible něco říct??

 Přísloví 17:17  „V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.“

 Přísloví 19:4  „Majetek zjednává víc a víc přátel, nuzáka se i přítel zřekne.“

 Jan 15:15  „Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval 
jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“

 Marek 2:1-12  „Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. 
Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. Tu k němu přišli s 
ochrnutým; čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, 
kde byl Ježíš,  prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel.  Když Ježíš 
viděl  jejich  víru, řekl  ochrnutému:  "Synu,  odpouštějí  se  ti  hříchy."  Seděli  tam  někteří  ze 
zákoníků a v duchu uvažovali:"Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy 
než  Bůh?"  Ježíš  hned  svým duchem poznal,  o  čem přemýšlejí,  a  řekl  jim:  "Jak  to,  že  tak 
uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému: `Odpouštějí se ti hříchy,´ anebo říci: `Vstaň, vezmi své 
lože a choď?´ Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - řekne 
ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!" On vstal, vzal hned své lože a vyšel 
před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: "Něco takového jsme ještě nikdy neviděli."


