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Program z příručky Na lovu perly

Nahý a bosý jsem se na sv?t narodil,

nahý a bosý z n?j zas p?jdu.

Program nelze použít bez p?edchozí p?ípravy a zpracování konkrétních aktivit dle následujících poznámek.

Pom?cky:

Biblické postavi?ky miminka a sta?enky (nebo namalované)

Nakopírovaný p?íb?h o Bohá?i a stodolách

Rozhovor:

Miminko…co pot?ebuje, když se narodí

Sta?enka…co pot?ebuje

Od narození ke smrti…co všechno m?žeme prožít

ambice, zisky, ztráty

A co nakonec z?stává?

Co mám na sob? jako miminko? Nahé a bosé…

Co si s sebou odnáším do hrobu? Nahá a bosá…obrazn? – jedny šaty sta?í. Nic víc.

Vše, co mám, Pán mi dal...

Nic hmotného na sv?t nep?ináším a nic také neodnáším.

Nahý a bosy jsme se na sv?t narodil, nahý a bosý z n?j zas p?jdu.
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- Pole, lesy louky, potoky, rybníky, ?eky… nejsou moje. Jsou Boha.

Já je nevlastním. Dostala jsem je do opatrování.

(kolik hádek, rodinných rozkol?, válek...)

- A to, co si vyrobím a obstarám svýma vlastníma rukama? Domy, auta, traktory, lod?...to je p?ece moje…na tom jsem se namakala!!!

R?zné p?íb?hy...

Z tohohle domu já nep?jdu, i kdybych tu m?la um?ít. Je m?j, to je m?j život…

A p?itom je to jen hromada cihel, dve?e, záchodová mísa, vana…

To že je život? To je hodn? smutné...

Kdepak, díky Bohu to vše mám a jenom k užívání.

To mé, to, o co se mám starat, abych byla a žila, existovala, mám v srdci a mysli.

P?e?íst p?íb?h o Bohá?i a stodolách

Za Jk p?ijdou dva brat?i, aby je rozsoudil, hádají se o majetek.

Mají pocit, že mají v?tší právo na díl majetku po rodi?ích...

Jk jim ?íká, že tady není od toho, aby se staral o jejich d?dictví.

A ?íká jim, varujte se p?ed chamtivostí a vypráví p?íb?h, anekdotu, o Bohá?i a stodolách.

...tohle jsem si vybudoval svýma vlastníma rukama, to je všechno moje…

Jak byste spravedliv? rozd?lili d?m po rodi?ích dv?ma bratr?m?

Jeden se se stará, denn?…

Ale druhý je vážn? nemocný a starat se nem?že...

Komu má p?ipadnout d?m po rodi?ích?

Že to nejde rozsoudit spravedliv?, fifty – fifty?

Spravedlnost u Boha je milosrdenství.

...touha mít, vlastnit...každý z nás to v sob? má...a když víme o n??em, že to v sob? máme, m?žeme s tím n?co d?lat
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Lakomá Barka (p?e?íst kousek jak se rad?ji nedívala do zrcadla, aby ho nevykoukala, a jak z bu?tových šlupek šila záclony…)

- nikdo ji nem?l rád, nikdo si jí nevážil

- nem?la ráda ani sama sebe!

Erich Fromm: sobecký ?lov?k není schopen milovat druhé, ale ani sám sebe.

(p?epe?livá matka, strašn? vst?ícný a ob?tavý ?lk, který zapomíná na sebe, tak svou nechopnost milovat kohokoliv kompenzuje p?ehnanou pé?í a láskou)

Sobecký ?lov?k se nemiluje p?íliš, on se nenávidí.

Nedostatek n?žnosti a pozornosti k sob? samému a pé?e o sebe, p?sobí, že se cítí zklamaný, neš?astný a snaží se urvat ze života co nejv?tší uspokojení.

Zdá se, že p?íliš pe?uje o sebe, ale je to práv? naopak.

Ve skute?nosti svou sobeckostí se snaží zakrývat, že o sebe, o své já nepe?uje.

Kladný postoj k vlastnímu životu nám umož?uje být otev?ení a laskaví i k druhým lidem

Miluj svého bližního, jako sebe samého.

Rovnováha, která je strašn? t?žká.

Autor: Rut Kučerová
Rok vzniku: 2019
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Odkaz na zdroj: https://katecheze.evangnet.cz/programy/mit-anebo-byt-i-vse-co-mam-pan-mi-dal
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