
Člověk je Boží stvoření

Nakresli svůj obraz.

Víš, jak je na tvém obrázku nakreslený Bůh?

Člověk je nejdok__________ tvorem na Zemi.  
Je vrcholem stvoření,  

protože Bůh člověka stvořil 

podle své podoby a ke svému obrazu. 



Kdo je člověk?

CO DOKÁŽE? CO NEDOKÁŽE? 

Tvoji předkové jsou král Adam a královna Eva. To je taková čest, že i ten nejubožejší žebrák může pozvednout hlavu,  a zároveň taková hanba,  že ji musí sklonit i ten nejmocnější vládce světa.        C. S. Lewis, Letopisy Narnie

Rozhodni, co je pro člověka čest a co je hanba.

...vypouští do 

ovzduší asi 7 milio-

nů tun CO2 ročně  

a jehož vinou unik-

ne do moře asi 10 

000 tun ropy roč-
ně. ...umí polo-

žit život za 
úplně cizího 

člověka.

...dokáže týrat a zabít dítě.

...je ochotný 
pro záchranu 

přírody ris-
kovat vlastní 

život.

...umí do dru-
hého člověka 

kopnout.

...se umí rozdělit 
i o to poslední, 

co má.

...umí říct  promiň.

Člověk je tvor, který...



Svoboda
Svoboda je největší dar, jaký Bůh člověku dal. 
To, že se člověk může svobodně rozhodovat,  

mu dává dů__________.

Člověk si tak může rozhodnout třeba, čím bude,  
nebo kde a jak bude bydlet. Nejdůležitější ale je,  

že se může rozhodovat  
mezi __________ a ___________.  

Může se rozhodnout, jestli se postaví na stranu ________, 
tedy na stranu lásky a dobra, nebo proti.

Svoboda je jako...



Naslouchat svému srdci znamená...
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Rozhodovat se...

Bůh nám  
daroval nejen  

svobodnou vůli, ale také  
sv________. 

Kromě očí, uší a dalších  
smyslů nám daroval  

zvláštní smysl pro to,  
co je _________ a ________. 



Desetkrát ANO lásce

     

1. 2. a 3.  

ANO 

Bohu, který  

dává smysl života

4. ANO rodině 
5. ANO životu

6. ANO 
odpovědné lásce7. ANO 

solidaritě, odpovědnosti  

a spravedlnosti8. ANO pravdě9. a 10. ANO 
úctě k bližnímu  

a k tomu, co mu patří

Očísluj a spoj šipkou, co patří k sobě.

Nebudeš mít jiné bohy 
mimo mne.

Nevezmeš jména Božího 
nadarmo.

Pomni, abys den  sváteční světil.
Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

Nezabiješ.

Nesesmilníš.

Nepokradeš.

Nepromluvíš křivého svědectví.

Nepožádáš manželky 

bližního svého. Nepožádáš statku  bližního svého.

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh...


