


Katecheze 24/28 (Pravdy víry)

„Amen“ 

Vyznání víry stejně jako modlitby končí církev slovem „amen“. 

Hebrejské slovo „AMEN“ má stejný kořen jako slovo „věřit“. Tento kořen vyjadřuje pevnost, 

spolehlivost, věrnost. Amen tedy vyjadřuje jak věrnost Boha vůči nám, tak naši důvěru 

k němu. Závěrečné „amen“ ve Vyznání víry tedy přebírá a potvrzuje jeho úvodní slovo 

„věřím“. Věřit znamená říci „amen“ ke slovům, k příslibům, k Božím přikázáním. 

Znamená naprosto důvěřovat tomu, který je „Amen“ nekonečné lásky a dokonalé 

věrnosti. Každodenní křesťanský život bude tedy „amen“ k „věřím“ vyznání víry 

našeho křtu. 

Sám Ježíš Kristus je „Amen“ (Zj 3,14). Je konečné „amen“ Otcovy lásky k nám. Bere na sebe 

a přivádí k plnosti naše „amen“ Otci: „Všechna Boží zaslíbení našla v něm svoje ‘ano’. Proto 

skrze něho voláme ‘amen’ k Boží slávě“ (2 Kor 1,20). 

Shrnutí 

Šest základních Božích pravd: 

1. Bůh je jeden. 

2. Bůh je nejvýš spravedlivý. 

3. Bůh je ve třech osobách. 

4. Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil. 

5. Lidská duše je nesmrtelná. 

6. Milosti Boží je ke spáse nevyhnutelně potřeba. 

Úkol pro mladší děti: Vyjádři obrázkem důvěru člověka v Boha. 

Úkol pro starší děti: Napiš nějakou životní situaci, kdy sis vyzkoušel, že Bohu můžeš 

důvěřovat. 

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

 



Správně seřaď šest základních Božích pravd a odhal tak slovo z písmen před větami. 

V Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil. 

A. Milosti Boží je ke spáse nevyhnutelně potřeba. 

R  Bůh je nejvýš spravedlivý. 

A  Bůh je ve třech osobách. 

D  Lidská duše je nesmrtelná. 

P  Bůh je jeden. 

 

      

Amen na konci modlitby znamená: 

1. To je konec modlitby. 

2. Bože, důvěřuji Ti. 

3. Připomínku, že jednou musíme zemřít. 


