
Kdo je Bůh?

Bůh je...
O

STVÍ

SPO

KA LÁS

TEC

LE

CHRÁN

ZAČEN

CE

DOBRÝ

TÝŘ PAS

Bůh je vždy s tebou

Bůh je pro mě...

Platí to i pro tebe?  
Všiml/a sis někdy, že je Bůh s tebou?
Platí to i pro lidi, kteří si přejí, aby 
Bůh s nimi nebyl?
Platí to i pro lidi, kteří si přejí, aby 
Bůh s nimi byl, ale zapomínají na to?

Umíš si představit, že Bůh je s tebou, 
i když...

Je Bůh s tebou jako tví kamarádi? 
Nebo jinak? Jak?

Kdy ti bylo v životě nejhůř?Kdy ti bylo nejšťastněji?Měly tyto chvíle pro tebe něco společného s Bohem?



Věřím v Boha Otce, Stvořitele...

Dokresli obrázek tak, aby v něm bylo jen to, co stvořil Bůh. Až budeš hotový/á, vezmi si 
obyčejnou tužku a doplň do obrázku výtvory člověka. 

Líbí se ti teď obrázek více nebo méně?
Znamená to, že člověk umí podobně jako Bůh tvořit nové věci?  

Znamená to, že člověk a Bůh spolu soutěží? Nebo že si pomáhají? 
Nebo něco jiného?



Bůh je   .  .  .  .  .

Bůh je jako všichni  
milující a starostliví______________a ještě mnohem více.  

V celém stvoření můžeme vnímat Boží _________.  
Tato láska dává všemu, co žije, __________,  

a proto ji můžeme zahlédnout  
v každé rostlině, ___________,  

jeden ve druhém i sami v ________.

Bůh a jeho láska je tady _________.  
Někdy vnímáme, že je opravdu blízko,  

někdy je podobně jako _________ schovaná za mraky  
a někdy ji nevnímáme ani trochu.  

Přesto je ale stále ________.



Bůh je...
Dopiš příběh, který končí těmito slovy. Co se předtím mohlo stát?

...David se otočil a řekl jí: „Neboj se. Bůh je zachránce chudých a utlačovaných.“ 

...svět se kolem ní rozzářil a ona zašeptala: „Bůh je obhájce spravedlnosti a dobra.“



Bůh je společenství

Nakresli nebo dopiš do kruhu sebe a všechny lidi, se kterými tě spojuje láska.

Víš, jak je na tvém obrázku nakreslený Bůh?


