Scénka o sv. Petrovi
P, Šimon Petr
J, Ježíš
Ondřej
Jan
Jakub
Otec Jairos
Matka
Mrtvé děvče
Muž, který přijde k Jairovi
Služka
Ostatní u ohně

Jmenuji se Šimon a jsem rybář. Tedy vlastně byl jsem Šimon a rybář. A jak se jmenuji teď
a co dělám a jak se změnil můj život? Dávejte bedlivě pozor, možná se to z mého vyprávění
dozvíte.
P: „Jednou za mnou přiběhl můj bratr Ondřej. S velkou radostí mi vyprávěl, že našel
Mesiáše, vy říkáte - Kristus. Moc jsem bratrovi tenkrát nevěřil. A přivedl mě k muži jménem
Ježíš, že je to on. Ten Ježíš mi řekl divnou větu, které jsem nerozuměl: „Ty jsi Šimon, ale
budeš se jmenovat Kéfas – Petr.““
P: „Zanedlouho jsme s Ondrou chytali ryby, moc se nám to nedařilo. Tak jsme zajeli k břehu,
byli jsme už unavení a těšili jsme se domů. A tu k nám přišel Ježíš.“
--------------------------------------Petr a Ondřej vystupují z lodi a uklízejí sítě. Přijde k nim Ježíš a zeptá se:
J: „Pokoj vám. Tak co jste dnes chytili?“
O: „I s tebou, Pane. Dnes se nám nedařilo.“
P: „Skoro jsme nic nechytili.“
J: „Šimone, půjč mi svoji loď, zajedu dál na moře, aby mě lidi lépe slyšeli.“
Ježíš jako odpluje kousek dál, na „břehu“ je pár lidí, kterým Ježíš káže. „Naplnil se čas
a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“

Pak se Ježíš vrátí na břeh a řekne bratrům: „Zajeďte na hlubinu a pusťte sítě k lovu.“
Petr a Ondřej to udělají a za chvíli táhnou síť plnou ryb.
O: „Petře, podívej se, tolik ryb. Ani utáhnout je nemůžeme. Jakube a Jane, pojďte nám,
prosím, pomoci.“
Jan: „Rádi vám pomůžeme.“
Jakub: „Tolik ryb jsem ještě neviděl.“
P směrem k lidem: „Byl to pro nás zázrak. Celou noc jsme nic nechytili a už se blížilo skoro
poledne a najednou jsme chytili tolik ryb, že jsme je ani vytáhnout nemohli a síť se trhala.
Pochopil jsem, že Ježíš není jen tak obyčejný člověk a měl jsem najednou před ním strach.“
Petr popojde k Ježíši a řekne mu: „Pane, odejdi ode mne, neboť jsem člověk hříšný.“
Ježíš: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“
Ježíš se otočil k oběma – Petrovi i Ondřejovi – a řekl jim: „Pojďte oba za mnou.“
Zatím se Jakub a Jan vrátili ke své lodi a i jim Ježíš řekl: „Jane a Jakube, pojďte i vy za mnou.“
----------------------------------------------Všichni odejdou, vrátí se Petr a povídá: „Tak začalo naše a hlavně mé dobrodružství
s Ježíšem, zažili jsme s ním mnoho krásných věcí. Viděli jsme ho často, jak se sklání
k ubohému člověku, každý člověk byl pro něj důležitý, mnoho lidí uzdravil a vrátil jim tak
důstojnost a možnost nově žít. A dokonce i probudil několik mrtvých k životu.
K Ježíšovi přišel jeden muž, jmenoval se Jairos. Měl jedinou dceru, asi dvanáctiletou, která
byla hodně nemocná. Přišel k Ježíšovi, aby mu dceru uzdravil. Já jsem byl přímo u toho,
protože mě, Jana a Jakuba vzal s sebou k nim domů.“
-----------------------------------------Jairos: „Pane, prosím tě, pojď se mnou domů. Moje dcerka je hodně nemocná, uzdrav ji.“
Muž, který přišel za Jairem: „Tvá dcera je mrtvá. Už Mistra neobtěžuj!“
Jairos začal naříkat, Ježíš ho ale začal utěšovat: Neboj se a věř, tvá dcera bude zachráněna.“
Přišli k domu a dovnitř vzal Ježíš Petra, Jana a Jakuba, otce a matku dítěte.
J: „Neplačte! Neumřela, jenom spí. (vezme ji za ruku a říká jí) Dívko, vstaň!“ Děvče hned
vstane: „Maminko, tatínku!“ Všichni se radují.
Petr pokračuje: „Všichni měli radost, že dívka zase žije. Ježíš nařídil, aby jí dali najíst. Její
rodiče a všichni lidé byli z toho celí užaslí.“
--------------------------------------

P: „Ještě jiný zázrak jsem zažil s Ježíšem. Ale abych řekl pravdu, moc hrdý na sebe nejsem.
Ale když jsem to načal, tak to dopovím.“
Bylo to po té, co Ježíš zázračně nasytil veliký dav lidí, dlouho ho poslouchali a měli hlad.
A Ježíš vzal dvě ryby a pět chlebů, požehnal je a rozmnožil. A bylo toho dost pro všechny
lidi. Tak potom jsme jeli na lodi na druhý břeh. Ježíš zůstal sám, aby se o samotě modlil.
K ránu šel Ježíš k nám a představte si, kráčel po moři. Já jsem samozřejmě chtěl hned taky.“
--------------------------------------Učedníci na lodi, Ježíš naproti nim. Oni začnou volat, že to je přízrak.
J: „Vzmužte se, nebojte se. To jsem já!
P: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“
J: „Pojď.“
Petr vystoupí z lodi, chvíli jde po vodě a pak se začne topit. „Pane, zachraň mě.!“
Ježíš natáhne k Petrovi ruku, zachytí ho a řekne mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?
Nepochybuj, ale věř!“
Ostatní učedníci: „Ty jsi opravdu Boží Syn.“
-----------------------------------------Petr: „Zanedlouho bylo nás, 12 učedníků, shromážděno kolem Ježíše a on se nás na něco
zeptal.“
… někdo přečte Mk 8, 27-30
Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: „Za koho
mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“
Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého
Boha.“ I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali.
Petr už zase směrem k lidem: „A pak nám Ježíš začal vyprávět, co se s ním stane, že bude
trpět a dokonce zabit a prý třetího dne vstane z mrtvých. Vůbec jsme tomu nerozuměli a já
jsem mu dokonce říkal, že nic takového se mu nestane. Myslel jsem si přitom, že Ježíše
ochráníme, až bude potřeba. Ale Ježíš se na mě podíval a pokáral mě, že něco takového
vůbec nemám říkat.“
P.: „No a za nějaký měsíc se to s Ježíšem doopravdy všechno stalo. Při velikonoční večeři
nám zase povídal, že bude zabit a vstane z mrtvých a dokonce, že ho někdo zradí. To jsme
byli moc smutní. Pak jsme se dozvěděli, že ho zradil Jidáš, jeden z nás.“
Při poslední večeři udělal něco krásného:
Někdo přečte Mk 14,22 -24

Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: „Vezměte, toto jest mé tělo.“
Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: „Toto jest má krev,
která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. To čiňte na mou památku.“
P: „A potom jsem zradil Ježíše i já. Ještě teď se stydím, když na to myslím. Po večeři jsme
zazpívali chvalozpěv a šli jsme na Olivovou horu. A cestou jsem tvrdil, že Ježíše nikdy
neopustím.“
-----------------------------------------Kolem Ježíše sedí učedníci a říká jim: „Všichni ode mě odpadnete. Ale po svém vzkříšení vás
předejdu do Galileje.“
Petr: „I kdyby od tebe všichni utekli, já ne.“
J: „Amen, pravím tobě, že dnes, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš.
Petr ještě horlivěji: „I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě.“
P: „Pak byl Ježíš zatčen. Mezitím jsem se pokradmu blížil k ohni, abych se ohřál. Chtěl jsem
vědět, jak to s Ježíšem dopadne. A tam se to právě stalo.“
Služka: „Ty jsi byl také s tím Ježíšem.“
P: „Ne, já toho člověka neznám.“ V tom zakokrhá kohout.
Služka k ostatním: „Ten člověk je z nich.“
P: „Vždyť jsem ti říkal, že ho neznám.“
Jeden z nich: „Jsi jistě z nich, vždyť jsi z Galileje.“
P: „Neznám toho člověka, o němž mluvíte.“
A kohout zakokrhal podruhé.
----------------------------------------------P: „Vzpomněl jsem si na to, co Ježíš mi říkal a co jsem tvrdil já a rozplakal jsem se. Bylo mi
to strašně líto. A Ježíše odsoudili a přibili na kříž.
A pak se stalo něco úžasného. Ježíš vstal z mrtvých. Všechno, co nám dřív říkal, byla pravda.
Jen my jsme tomu nerozuměli. Nejdřív se ukázal ženám, pak nám učedníkům a ostatním
lidem, kteří ho měli rádi. I když ho už nevidíme, protože se vrátil k Bohu Otci do nebe, víme,
že je s námi a dává nám sílu překonávat všechno utrpení. A ještě před tím, než odešel do
nebe, se mnou mluvil a já jsem věděl, že se na mě vůbec nezlobí, že mi všechno odpustil
a že mě má rád.

Jan 21,1 – 19
Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. Stalo se to takto: Byli spolu
Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva
z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme
s tebou.“ Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.
Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl: „Děti,
nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme.“ Řekl jim: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam
ryby najdete.“ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb.
Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „To je Pán!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že
je to Pán, přehodil si plášť – byl totiž svlečen – a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci
přijeli na lodi – nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket – a táhli za sebou síť s rybami.
Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik
ryb z toho, co jste nalovili!“ Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto
padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo
z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával
jim; stejně i rybu.
To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení.
Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“
Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“ Zeptal se ho
podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“
Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne
rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane,
ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce! Amen, amen, pravím
tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš,
vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí
oslaví Boha. A po těch slovech dodal: „Následuj mne!“
PÍSEŇ „JAK ÚŽASNÁ MUSÍ TA LÁSKA BÝT“

