
DKÚ Spišská diecéza, november 2020 

 

UČENIE DOMA 

 

6. ročník Základné školy 

3. tematický celok: HĽADANIE PRAVDY O SEBE 

 

 
 

KTO JE ČLOVEK? 

 

Najdokonalejšia bytosť, ktorú Pán Boh 

stvoril. 

Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa 

svojho druhu!“ A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu 

i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.  

Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami 

mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po 

zemi!“  

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 

Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad 

rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“  

Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme 

a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! Všetkým zverom zeme 

a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú 

trávu.“ A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer, 

a nastalo ráno, deň šiesty. (Gn 1,24-31)  

 

HĽADÁME PRAVDU O SEBE A TÝM O VŠETKÝCH ĽUĎOCH. 

 

 Kedy sa človek stáva najdokonalejšou bytosťou? 

 

 

 

 Čo ťa presvedčilo o tom, že tvoja odpoveď je pravdivá? 

 

 

 

 Kedy ty ako človek začínaš svoj život ako najdokonalejšia bytosť? 
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KTO JE ČLOVEK? 

  

Stvorenie, ktoré má v sebe Boží 

obraz.  

 

Hymnus na Krista, hlavu všetkého 

 

On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, 

v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. 

On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, 

lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, 

tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. 

Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 

On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. 

(Kol 1,13-17) 
 

 

HĽADÁME PRAVDU O SEBE A TÝM O VŠETKÝCH ĽUĎOCH. 

 

 

 Kto je najdokonalejším obrazom neviditeľného Boh? 

 

 

 

 Ako môžem zbadať Boží obraz v každom človeku? 

 

 

 

 

 Ako vnímam Boží obraz v sebe?  
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KTO JE ČLOVEK? 

 

Stvorenie, ktoré má slobodnú vôľu 

a preto môže slobodne svojho Stvoriteľa 

milovať. 

 

Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal 

Boh: „Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!?“ Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských 

stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: „Nejedzte z neho, 

ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!“ Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že 

v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. – 

A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho 

ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol.  

I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, skryl sa Adam 

i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady.  

Potom im Pán, Boh, povedal: „Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz 

nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol, a nežil naveky!“ 

A Pán, Boh vykázal človeka z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý.  

Medzi mňa a Boha sa postavil ....................... 

Človek zneužíva svoju ......................... tak,  

že odmieta Božiu lásku a tým aj Boží ......................... v sebe. 

Každým ............................ sa vzďaľuje Bohu, ľuďom i ................. samému. 

 

HĽADÁME PRAVDU O SEBE A TÝM O VŠETKÝCH ĽUĎOCH. 

 

 Čo v sebe človek nosí ako veľmi vzácny kompas pri hľadaní pravdy či je niečo dobré 

alebo zlé? 

 

 

 V ktorých situáciách moja sloboda nemá hraníc? 

 

 

 

 V ktorých situáciách má moja sloboda isté hranice? 

 

 

 

 Čo tvorí moje hranice slobody? 
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Stvorenie, ktoré má v Božích očiach 

nekonečnú hodnotu i napriek tomu,  

že zneužíva slobodnú vôľu a Boží 

obraz v sebe.  

Je stvorením ktoré bolo draho 

vykúpené krvou Ježiša Krista – nášho 

Spasiteľa.  

 
Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď 

sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli 

v nevedomosti, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; 

veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ A keď ako Otca vzývate toho, ktorý súdi bez 

nadŕžania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. Veď viete, 

že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným 

striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. On bol 

vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo 

skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali 

na Boha. (1 Pt 13-21) 

 

Ako rozumieš nasledujúcim formuláciám:  
  

 bedrá mysle ......................................................................................................................... 

 milosť .................................................................................................................................. 

 poslušnosť ........................................................................................................................... 

 buďte svätí ........................................................................................................................... 

 žite v bázni ........................................................................................................................... 

 porušiteľné striebro a zlato ................................................................................................... 

 nepoškvrnený Baránok ......................................................................................................... 

POCHOPILI SME PRAVDU O VŠETKÝCH ĽUĎOCH, TEDA I O SEBE.  

 

Mnohé pravdy o človeku môžu byť iba prechodné, čiastkové, nestále.  

Sú však pravdy, ktoré prechádzajú s nami celým životom, ba môžeme 

povedať, že náš pozemský život ich ani neohraničuje. 

 
Keď si sa pozorne zamyslel nad úryvkom z Listu apoštola sv. Petra, iste si pochopil 

mnoho a prišiel si na to, že tieto pravdy sa týkajú aj teba. 

To ťa iste nemôže nechať bez odozvy a reakcie.  
 

Napíš jednou vetou alebo iba jedným slovom svoju odozvu:  
 

.................................................................................................................................................... 

 
 


