
 

Katecheze 24/13 (Pravdy víry) 

Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího: 

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

Tajemství Kristova života – dětství a skrytý život 

Vyznání víry nám předkládá vlastně jenom dvě události z Ježíšova života, jeho narození a pak 

smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Evangelia nám však ukazují jeho život ve větší šíři. Co je ale 

podstatné, ukazují Kristův život právě z pohledu jeho narození a hlavně vzkříšení, tj. 

z pohledu, co nám svým životem chtěl ukázat a říci. V celém životě se Ježíš ukazuje jako náš 

vzor. Je „dokonalým člověkem“, který nás vybízí, abychom se od něho učili a následovali ho 

v modlitbě, pokoře, přijímání strádání, pronásledování a konáním dobra v každé životní situaci. 

Ježíšovo dětství a skrytý život 

Bůh Kristův příchod na svět dlouho připravoval. Všechny obřady a oběti, obrazy a symboly 

Starého zákona Bůh zaměřuje ke Kristu a ohlašuje ho ústy proroků. Posledním z nich je Jan 

Křtitel, který na něho ukazuje už od chvíle setkání P. Marie s jeho matkou Alžbětou, a pak jde 

před ním a vydává mu svědectví svým kázáním, křtem obrácení a nakonec mučednickou 

smrtí. 

Tajemství Vánoc - v chudobě Kristova příchodu na svět se zjevuje nebeská sláva. Pro vstup 

do Božího království je nezbytné „stát se malým“ a „narodit se znovu“. 

Tajemství Ježíšova dětství 

Obřízka osmý den po narození je znamením Kristova začlenění do Abrahámova potomstva, 

do národa smlouvy, jeho podrobení se zákonu. Je předobrazem našeho křtu. 

Zjevení Páně je vyjevením Ježíše jako Mesiáše Izraele, Božího Syna a Spasitele světa. 

Ukazují to hned tři události - křest v Jordánu od Jana Křtitele, svatba v Káně, kde vykonal 

první zázrak, a klanění mudrců, které ukazuje, že všechny národy uznají, že z Izraele přišla 

světu spása a král národů. 

Obětování Ježíše v chrámě čtyřicátý den po narození nám ho ukazuje jako prvorozence, 

který patří Pánu. V Simeonovi a Anně je celé očekávání Izraele, které přichází na setkání se 

svým Spasitelem. Ježíš je tak uznán za očekávaného Mesiáše, za „světlo pohanů“ a „slávu 

Izraele“, ale také za „znamení, kterému se bude odporovat“. 

Útěk do Egypta a vraždění neviňátek ukazují, jak temnoty odporují světlu. Do vlastního 

přišel a vlastní ho nepřijali. Celý Kristův život bude poznamenán pronásledováním. Ti, kteří 

jsou jeho, je sdílejí s ním. 

Tajemství Ježíšova skrytého života 

Větší část svého života Ježíš sdílel úděl valné většiny lidí - každodenní život, navenek zcela 

obyčejný, život práce rukou, židovský náboženský život podřízený Božímu zákonu, život ve 

společenství. O celém tomto období je nám zjeveno, že Ježíš „poslouchal“ své rodiče a že 

„prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí“ (Lk 2,52). 

 



Nalezení Ježíše v chrámě v jeho 12 letech je jediná událost, která přerušuje mlčení evangelií 

o letech Ježíšova skrytého života. Ukazuje nám tajemství jeho naprostého zasvěcení se 

poslání, jež vyplývá z toho, že je Božím Synem (Lk 2,49). 

Úkol pro mladší děti: Nakresli některou událost z Ježíšova dětství nebo skrytého života. 

Úkol pro starší děti: Najdi alespoň tři události z Ježíšova dětství v evangeliích a napiš 

kapitoly a verše, kde se nacházejí. 

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


