


Katecheze 24/10 – Pravdy víry 

Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího  

1. Označení Božího Syna 

Po vyznání víry v Boha Otce pokračuje „Věřím“ vyznáním víry „v Ježíše Krista, Syna jeho 

jediného, Pána našeho“. 

Ježíš - v hebrejštině znamená „Bůh zachraňuje“. Toto jméno, které při zvěstování Ježíšova 

narození používá archanděl Gabriel, vyjadřuje Ježíšovu totožnost i poslání. On je ten, 

v němž Bůh, který jediný může odpouštět hříchy, „zachraňuje svůj lid od hříchů“. 

Ježíšovo „jméno je nad každé jiné jméno“, jak se píše v listě Filipanům, protože jeho 

zmrtvýchvstání oslavuje Boha Spasitele - Zachránce. 

Kristus - pochází z řeckého překladu hebrejského výrazu „Mesiáš“, což znamená 

„pomazaný“. Ježíš je jím označován proto, že dokonale plní božské poslání, které toto 

jméno vyjadřuje. V Izraeli byli ve jménu Boha pomazáni ti, kteří mu byli zasvěcení 

k poslání, jež jim svěřil. Byli to králové, kněží a někdy i proroci. Mesiáš měl být podle 

starozákonních proroctví pomazán Duchem Hospodina na krále, kněze i proroka 

zároveň. A Ježíš ve své trojí funkci kněze, proroka a krále tuto mesiánskou naději 

Izraele splnil. 

Boží Syn - je ve Starém zákoně titul, který se dává andělům, vyvolenému národu, synům 

Izraele i jejich králům. V těchto případech znamená adoptivní synovství, které vytváří 

mezi Bohem a jeho tvorem mimořádně důvěrné vztahy. Samo o sobě by toto označení 

ještě neznamenalo, že Ježíš je víc než člověk. Ale v jeho případě Petr vyznává, že je 

„Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16). A Ježíš na to odpovídá: „Nezjevilo ti to tělo a 

krev, ale můj nebeský Otec“ (Mt 16,17). Sv. Pavel o svém obrácení na cestě do 

Damašku prohlašuje: „Bůh... rozhodl, že mi zjeví tajemství o svém Synu...“ (Gal 1,15-

16). Sám Ježíš mnohokrát hovoří o Bohu jako o svém Otci, přičemž odlišuje otcovství 

vůči němu a otcovství Boha vůči ostatním lidem. Například když hovoří o svém 

vystoupení „k svému Otci a k vašemu Otci“ (Jan 20,17). Při křtu a při proměnění na 

hoře Krista Otcův hlas označuje za svého „milovaného Syna“. Zmrtvýchvstáním pak 

své Božské synovství a moc prokázal. 

Pán - Hospodin - jméno Jahve (= jsem, který jsem), jímž se Bůh představil Mojžíšovi 

v hořícím keři, se do řečtiny překládá výrazem „Kyrios“ (Pán). Od té doby se výraz 

Hospodin (Pán) stává nejčastějším jménem pro označení božství Boha Izraele. A 

v tomto smyslu Nový zákon užívá titulu Pán jak pro Otce, tak i pro Ježíše, který je tím 

uznáván za Boha. 

Úkol pro mladší děti: Projdi si všechny modlitby, které znáš, všimni si, kde se v nich objevuje 

jméno Ježíš, a za každé toto jméno namaluj jeden kvítek 

Úkol pro starší děti: Napiš formuli, kterou končí liturgické modlitby ve mši svaté, a proč 

tomu tak je. 

Podepsané úkoly odevzdejte při příští nedělní mši sv. na stolek s obětními dary vzadu v kostele. 

 


