Co by měl farář vědět o vztazích

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
http://www.klimes.us

http://vztahy.klimes.us

– Doba se posunula –
koučování a vedení lidí převzaly jiné profese

před 100 lety

dnes

Boží přikázání versus Boží zákony
Teologie versus v přírodověda
Obé pochází od Boha, má proto stejnou závaznost. Ježíš většinou ale
argumentoval přirozeným rozumem proti zmateným teologickým
interpretacím:
„Jim pak řekl: "Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže,
nevytáhne ho hned i v den sobotní?" Na to mu nedovedli dát odpověď.“ Lk
14, 5-6

Otázka 1: Co s adolescentními konverzemi?

"Podle odhadů stoupl počet křesťanů za necelých sto let téměř
dvacetinásobně z předpokládaných asi 40 000 kolem roku 150 na 760 000
v roce 225, i tak ale představovali necelých 1,5 % celkové populace římské
říše" P. Kitzler (vyd.): Příběhy křesťanských mučedníků

Zelená čára - takto to vypadalo na konci antiky. Adolescentní konverze
plnily kostely.
Černá čára = odchod mladých z církve mezi lety 11 - 23. To je v době,
kdy vrcholí adolescentní konverze.

1% ročně v ČR = Jedna Olomouc ročně
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Trojgenerační odpady od víry.

Každou generaci žen vymře 30 % populace

Z pohledu pastorace je prioritní
A) Většinová heterosexuální populace – 98 %
B) Mladá populace – adolescence až mladší dospělost (15 - 30 let)
C) Vztahové a sexuální otázky
1) Sexuální skandály církevních představených
http://skandaly.klimes.us
2) Předmanželský sex
http://seznamovani.klimes.us
http://prechozenevztahy.klimes.us
http://vztahynazkousku.klimes.us
3) Rozvody
http://cirkevnirozvody.klimes.us
Vztahy na zkoušku a sex před svatbou u věřících
http://vztahynazkousku.klimes.us
Křesťanům chybí teologická koncepce církevního rozvodu

Vývojový cyklus nereprodukčního vztahu
akutní
zamilovanost

3 měsíce

produktivní
období
do tří let

stagnace
do 4 až 6 let
"Žijeme vedle sebe a
ne spolu". Ztráta
subjektivní jistoty:
"Možná existuje někdo
lepší než můj partner.
Není rozumné se vázat.
Jsem ještě mladý..."
Období vcelku bez
krizí a bez nevěr.

přechození
nad šest let

Krátké období,
které má charakter
hypomanie.
Zamilovaní se chovají
k sobě lépe než
obvykle – "stojí na
špičkách". Druhého
vidí zidealizovaně –
"růžové brýle".

Období
subjektivní jistoty,
tedy vnitřního
přesvědčení, že mám
toho nejlepšího
partnera. Nikoho
jiného nehledám.

Ztráta subjektivní
jistoty. Neovladatelné
spontánní
zamilovanosti do jiných
lidí a související krize.
Lidi pochybují, zda
se k sobě hodí. To se
ale pozná jen retrospektivně – pohledem
na předchozí fáze.

Doporučení:
žádný sňatek
půl roku po
začátku vztahu.

Doporučení: Pro lidi v produktivním věku je nejvyšší
čas rozhodnout se pro sňatek a rodinu, samozřejmě
pokud vztah nevykazuje chronické či cyklické krize
(např. nevěru, hulvátství, násilí, závislosti).
Pokud nejsou děti, nepořizovat si společný majetek a
závazky (hypotéku).

Úkolem rodičů, zpovědníků a jiných autorit je varovat lidi před
přechozením vztahu, tzn. vštěpovat, že přirozené vztahy mají svůj
vývojový cyklus, který není radno ignorovat.
Pastoři a faráři musejí perfektně zvládat procentické poruchy (prevalence
více než 1%).

Na přechození vztahu nemá velký vliv svatba, ale děti

Vztahy nelze natahovat dle libosti

Jestli tito dva přežijí,
je ze sekulárního pohledu náhodou,
z teologického pohledu je to Boží
milost .

Na cestě jsou ostré
zatáčky. U každé
zatáčky je větší či
menší hřbitov.
Mezi největší hřbitovy
patří seznamování,
přechozený vztah,
první dítě a přetížení.
Jedna z největších
krizí života je krize
středního věku
http://
krizestrednihoveku.klimes.us

Manželská kázeň versus masakr vztahu
Vážený pane doktore,
srdečně Vás zdravím a taky nesměle a s pokorou se na Vás obracím s
dotazem a s nadějí, že mi třeba odpovíte nebo mi aspoň dáte rozhřešení na
dálku. Ještě před položeným dotazem Vám chci poděkovat za všechny
Vaše přednášky, knížky co jste napsal a moudré rady co se dají
prostřednictvím internetu dohledat. Díky nim a taky díky Bohu jsem pořád
vdaná, i když během našeho 20letého manželství docházelo k problémům a
po 15letech to skřípalo snad nejvíc za celou dobu. A právě v této době
největší krize, kdy na mě i na děti byl manžel verbálně hrubý,
zadlužoval rodinu za mými zády a svými sopečnými výbuchy vzteku
ničil všechno živé, co bylo ve mne, jsem se dostala do slepé uličky a
neumím najít cestu dál (masakr vztahu, JK).
Připletl se mi do cesty muž (rozvedený kolega), který mi poskytl útěchu,
své srdce a během našeho nevinného přátelství se zamiloval. Zamiloval se

tak moc, že si život beze mne neumí představit a i mé srdce se od
řvoucího manžela přesunulo k tomuto muži, byť jen platonicky a
pasivně (citová nevěra, JK). Trvá to už dlouho a přiznám se, že bych to
neřešila a žila bych tak dál.
Ale můj manžel jakoby se probral z mrtvých, najednou uviděl spoušť co
za sebou zanechal, za vše se omluvil, chce mé srdce zpět a snaží se vše
napravit. Odpustila jsem mu, fyzicky jsem pořád poslušná a věrná
manželka, co ctí svého muže, ale moji citovou nádobu už plní dávno někdo
jiný a nedokážu se toho vzdát!!! (citová nevěra, přesněji řečeno je
partnerkou někoho jiného než svého muže. JK).
Vyznávám to jako hřích každý den, ale nedokážu srdci poručit koho má
milovat a koho ne. Mám to říct manželovi nebo to mám nechat "u ledu"?
Mám šanci před Boží svatostí, když jsem fyzicky s manželem a citově
někde jinde? Manželství je tak složitá věc, že vůbec nevím, jestli to
zvládnu. Motivací jsou mi tři děti a víra v Boží milosrdenství. Poraďte mi
co mám dělat. Ať udělám cokoliv, vždy bude někdo trpět...

Moc Vám děkuji, byť jen za letmou přímluvu a přeji Vám hodně
pracovních úspěchů, ale hlavně spokojené manželství :-)
S pozdravem N.N.
A) Hlavní argument pro obnovení vztahu jsou tři děti.
B) Manžel se snaží, takže by to mělo jít. Je třeba se abstinovat od
kolegy (např. změnit místo), pak se stane vdovou a city alespoň částečně se
vrátí na manžela.
Křesťanství, vztahy a sex, kapitola o nevěře
Osobně si myslím, že tento příklad je názornou ukázkou toho, co čem
mluvil Ježíš (Mt 9, 19): „Pravím vám, kdo propustí svou manželku z
jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží."
Ono slovo smilstvo (řecky porneia) v tehdejším významu znamenalo
nějaký masakr vztahu, zejména sexuální. To se právě v tomto stalo a žena
prošla popisovaným zlomem. Vztah k muži zemřel (a ztratil přirozený

charakter nerozlučitelnosti) a jen Bůh ví, jestli se ho podaří vzkřísit z
mrtvých. Manželé by si měli dávat úzkostný pozor, aby své vztahy do
tohoto stavu nedovedli.
V katolické morálce se zdůrazňuje, že vedle Božích zákonů existuje
přirozený zákon, čili přírodní zákony. Tedy paralelně k náboženskému
zákazu rozvodů, existuje psychologický jev nerozlučitelnosti partnerských
vztahů. Ten nyní prožívá manžel – on není schopen projít zlomem vztahu
(ve mně se něco zlomilo). Pro něho ještě manželství neskončilo, pro ženu
už ano. Obecně se ale i v náboženství berou vztahy za smrtelné, jednou
skončí. Nemělo by to ale probíhat takto, prostě řvát na ženu se nevyplácí.
Masakr vztahu, který zřejmě předvedl tento manžel.

Jestliže je v populaci okolo 50 % rozvedených,
tak mezi nevěřícími jich bude okolo 20 %

Smilstvo není pouhá nevěra
"Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro
smilstvo a vezme si jinou, cizoloží(n)." (n) var: kdo propustí svou
manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s
propuštěnou oženil, cizoloží. (Mt 19:9 [Mt 5:32; L 16:18; 1K 7:10- 1K
7:11])
Nevěra (v případě manželky o cizoložství) versus smilstvo - dva termíny
jsou použity v protikladu. Nejsou totéž. Ježíš by pak mohl použít dvakrát
termín cizoložství: Kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro
cizoložství a vezme si jinou, cizoloží.
To neudělal, tedy operuje se dvěma termíny se dvěma různými
významy, které jeho posluchačům, na rozdíl od nás, byly jasné.

Nikdo se Ježíše nezeptal, co je to "smilstvo"
To všichni věděli.
Všichni taky chápali, že takový čin se stává vcelku zřídka.
Tedy muž, který chce vyměnit manželku, nemůže spoléhat na to, že jeho
žena se jen tak někdy dopustí smilstva, aby ji mohl propustit.
Proto též učedníci dospěli k závěru, že je lepší se neženit.
V řeckém originále je slovo πορνεια (porneia - freewarový program
Davar; www.davar3.net). To slovo má mnoho významů, které by se daly
zahrnout do jednoho významu - nedovolený sexuální styk. Tím aktem
mohlo být smilstvo (pohlavní styk nesezdaných), krvesmilstvo (pohlavní
styk příbuzných), homosexuální styk, styk se zvířaty atd.

Celý blízký východ je dodnes
mnohem víc posedlý sexem než my.
Proto tam panují mnohem přísnější
a krutější pravidla (kamenování
nevěrných žen, věšení homosexuálů).
Manželka se má na veřejnosti
oblékat tak, aby nebyla obtěžována.
Někde je zvykem úplné zahalení burka.

Při interpretaci Ježíšových slov musíme odhlížet
od kulturních rozdílů.

Čin neslučitelný se životem
Občas se můžeme setkat s výroky: "Žena vyskočila z okna a utrpěla
zranění, která jsou neslučitelná se životem."
Bible definuje manželství biologicky. Říká, že "muž přilne ke své ženě a
stanou se jedním tělem".
I tento organismus si žije tak dlouho, dokud se nedostane do stavu,
který je neslučitelný s jeho životem. Tím může být
a) fyzické úmrtí jedno z partnerů
b) duchovní úmrtí jedno z partnerů.
Duchovní smrt je to v tom případě, že dotyčný dělá takový čin (či spíše
sérii činů), jehož následky jsou neslučitelné s životem manželství.
Tato duchovní smrt není pouhé bezvěrectví ("A má-li žena muže
nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je
totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s
věřícím mužem, jinak by vaše děti byly nečisté; jsou však přece svaté!"
Kor 7)

Pouhá nevěra nebývá čin
zcela zabíjející manželství
...alespoň ne v našem kontextu. Chování obvykle dlouhodobé, které
není slučitelné s manželstvím, ale navíc vůbec nemusí být sexuální.
Je empirickou otázkou, jaké skutky jsou dnes u daného člověka
neslučitelné s životem organismu, kterému říkáme manželství.
Například dlouhodobé domácí násilí, těžká drogová závislost ap. Nebo
žena zakázala v zimě topit, nutila žít rodinu v 8 °C a museli vyjít s 500 Kč
na měsíc, aby prý ušetřili... Muž musel jezdit každý večer před 21:00 do
obchoďáku nakupovat zlevněné jídlo. Když muž třeba ulomil kohoutek od
vodovodu, byl dočasně vyhozen z bytu a musel spát několik dní v garáži.
Tam asi není vinen rozpadem manželství muž, když už to dál vydržel a byl
váhavým navrhovatelem rozchodu.
Posoudit, o jaký případ se jedná, je pak samozřejmě úkolem
církevního soudu, potažmo znaleckých posudků.

Když sůl ztratí chuť, k ničemu už se nehodí,
než aby se vyhodila a lidi po ní šlapali

Aktuální sexuální skandály = Výzva k pokání
Zbytečně jsem před 15, 20 let o tom psal biskupům, i s nimi o tom hovořil.
Autentické výroky našich biskupů:
Církev se stěhuje z Evropy do Afriky. (T.Š.)
Takových je [nemanželských dětí kněží] (K.H.)
Já za svými muži stojím. [O knězi, který zneužil mnoho žen.] (J.V.)
Má kněze, který se s kazatelny přihlásil k dítěti, je z toho nešťastný,
protože ho musí suspendovat. Správně se měl vyzpovídat a dál fungovat
jako kněz. Slib celibátu a kněžské svěcení jsou důležitější než to, aby to
dítě mělo funkčního otce. To dítě má matku a to mu stačí. (P.P.)
Na obhajobu
Staví se k sexuálnímu zneužívání a nemanželským dětem vcelku stejně
jako naše policie a soudy (viz Kulínský).
U sexuálních deliktů není dobré dávat tzv. šance, jak je
zvykem, ale naopak dávat lhůty na způsob karantény.
http://klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/sexualni_skandaly_v_cirkvi.htm
http://diplomka.klimes.us

Měl jste rakovinu? Je tu nebezpečí relapsu.
Dva tři roky nemůžete adoptovat dítě

3. rok začíná tzv. plato. Riziko relapsu je už jen malé. Dohled celoživotní.

Děkuji Vám za pozornost

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
http://www.klimes.us

