


Katecheze 24/12 (Pravdy víry) 

Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího: 

2. Ježíš Kristus byl počat z Ducha svatého a narodil se z Marie Panny –  

Syn Boží se stal člověkem 

Poté, kdy první lidé odmítli Boha a jeho lásku a vydali se na cestu světem bez něho, Bůh jim 

dal příslib Vykupitele, toho, kdo jim znovu umožní návrat k němu. Měl člověka rád, záleželo 

mu na jeho štěstí a věděl, že člověku v jeho sobectví nebude dobře. Že brzy pozná, co všechno 

svým rozhodnutím ztratil. 

Úkolem Vykupitele bylo znovuobnovit důvěru člověka v lásku Boha k němu, kterou si nechal 

v ráji vzít Ďáblovou pomluvou. 

Na příchod Vykupitele se ale lidé museli připravit. Proto s nimi Bůh vedl po dlouhá staletí 

dialog. Různými událostmi jim dával poznat, že stojí na straně dobra a záleží mu na dobru 

člověka. Od doby Abrahámovy pak vedl svůj dialog s lidstvem zvláštním způsobem skrze 

vyvolený Izraelský národ, jeho patriarchy a proroky. A ti naznačovali příchod toho, kdo nám 

podá úplnou a přesnou zprávu o tom, jaký Bůh je, co chce, jaký je jeho vztah k člověku a plán 

s ním. 

Když se pak naplnil čas této přípravy, Bůh Syn, druhá božská osoba, se stal člověkem. Bůh ví, 

že ho člověk není schopen vnímat jako ducha. Proto zvolil způsob člověku nejbližší, jak se 

mu dát poznat - vzal na sebe lidskou přirozenost. 

Ježíš Kristus, vtělený Boží Syn, kromě toho, že je od věčnosti Bohem, je také skutečným 

člověkem s tělem i duší a s lidským rozumem a vůlí. Přišel nám ukázat, jak bychom měli 

podle vůle Boží žít. Ukázal to sám na sobě - projevy své lásky k Otci a svou láskou k lidem. 

Svým jednáním s námi nám znovu dokázal, že není pravda, že nám Bůh chce něco upřít, jak 

tvrdil Satan Evě v ráji, ale že Bůh nás miluje, a to do krajnosti, až k smrti na kříži. 

Boha Otce nikdy nikdo neviděl, protože je pro člověka neviditelný. Proto si ho nemůžeme 

představit ani zobrazit, jak skutečně vypadá. Můžeme si zobrazit jenom symboly. Bůh Syn ale 

tím, že na sebe vzal naši lidskou přirozenost, umožnil, že jeho současníci s ním mohli mluvit, 

vidět ho, ba si na něho přímo sáhnout, nebo si ho i namalovat. A co je nejdůležitější, mohli na 

něm vidět Boží lásku k nim. A my jsme Kristovým slovům uvěřili pro jejich svědectví, které 

nám zanechali. 

Úkol pro mladší děti: Namaluj obrázek Ježíše Krista. 

Úkol pro starší děti: Napiš, v čem byla bludná nauka tzv. adopciánů, kteří ve starověku věřili, 

že Ježíš byl pouhý člověk, jehož Bůh při křtu v Jordánu adoptoval za svého syna.  

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

 


