


Katecheze 24/29 (Pravdy víry)

Shrnutí naší víry 1 – Věřím v Boha Otce a Ježíše Krista, jednorozeného 

Syna Božího 

Pravdy naší víry nám předkládá církev, která je pod vedením Ducha svatého poznává 

z Božího zjevení, jež nám Bůh dává v Písmu svatém a tradici, to je podání apoštolů a 

církevních otců. 

Věříme v jednoho Boha ve třech osobách – Otce, Syna a Ducha svatého. 

Věříme, že Bůh je především náš Otec, který nás nekonečně miluje.  

Je tak velkorysý, že se rozhodnul stvořit svět viditelný a neviditelný (anděly a duchovní svět), 

aby dal stvoření podíl na své blaženosti a mohl je zahrnout svou láskou. Na druhé straně i on 

touží být svým tvorstvem svobodně milován, a proto dal andělům a lidem svobodnou vůli 

rozhodnout se, zda mu budou důvěřovat a lásku opětovat, nebo jej odmítnou. 

Nejdokonalejší anděl zvaný Lucifer (latinsky to znamená Nositel světla, Světlonoš), své 

svobody využil k odmítnutí služby Bohu, postavil se proti němu a stal se Luciperem 

(Ničitelem světla). Rozhodl se ničit Boží dílo, a to především v člověku, jehož se také snaží 

odvést od Boha, zdroje života, štěstí a radosti. Úspěšný byl již u prvních lidí Adama a Evy. 

Zlomil jejich důvěru v Boha a vytrhl je z prostoru bezpečí Boží lásky, který bible nazývá 

rájem. Po nich se všichni rodíme ve stavu této nedůvěry, což nazýváme dědičným hříchem. 

Jediným člověkem, který byl této počáteční nedůvěry uchráněn, byla Panna Maria, aby byla 

schopna stát se matkou Pána Ježíše. 

Bůh ví, že bez něho jsme nešťastní a ubližujeme si. Proto nás chce zachránit od našeho 

rozhodnutí sloužit ďáblovi, který nás uvrhuje do neštěstí sobectví a nelásky. Dělá to tím, že 

nám po celé dějiny lidstva ukazuje, jak nás má rád. Nejsilnější znamení své lásky nám 

prokázal, když nám daroval svého Syna, Ježíše Krista, který za nás zemřel na kříži. Kdo se 

nechá Kristem o jeho lásce přesvědčit, uvěří v jeho dobrotu a že v jeho službě bude znovu 

šťasten, má k němu vždy otevřené dveře. Bůh je milosrdný a naše hříchy nám odpouští. Svým 

odpuštěním činí z nás hříšníků lidi spravedlivé.  

Na naší cestě k němu nás doprovází a pomáhá nám tím, že nám dal svá přikázání – pravidla 

ke šťastnému životu. Také nám poslal svého Syna, který s námi zůstává po všechny dny až do 

konce světa, především ve svém slově, svátostech, církvi a osobách pastýřů církve. A navíc 

nám poslal Ducha svatého, který nás posiluje svými dary a uvádí do stále hlubšího poznání 

Otce a Syna. 

Za to všechno si od nás zaslouží lásku a poctivý upřímný vztah. Jednat lehkomyslně proti jeho 

přikázáním a spoléhat se na Boží milosrdenství by bylo vůči Bohu nespravedlivým jednáním, 

které nazýváme opovážlivým spoléháním se na Boží milosrdenství a je vážným hříchem. 

Kromě toho vyznáváme, že Bůh Otec je také stvořitelem světa, je věčný, bez počátku a konce, 

stojí mimo čas, je všudypřítomný, vševědoucí, všemohoucí, nejvýše moudrý, a také nejvýše 

spravedlivý.  

 



Věříme také v Ježíše Krista, který je věčným Božím Synem. Od počátku žil s Bohem 

Otcem v nebi a je s ním stejné podstaty, je tedy Bůh. Když dozrál čas a člověk byl připraven 

na toto znamení Boží lásky, Boží Syn se mocí Ducha svatého stal skrze Pannu Marii 

člověkem a vstoupil do našich lidských dějin.  

Sdělil nám všechny pravdy o svém Otci, které potřebujeme vědět k tomu, abychom se mohli 

rozhodnout u něho hledat svou záchranu před zlem.  

Svou smrtí na Kříži nám ukázal bezmeznost Boží lásky k nám lidem. Svým zmrtvýchvstáním 

nám pak zjevil Boží moc, která je schopna zvítězit nad zlem a jeho důsledky, včetně toho 

nejhoršího – smrtí.  

Vyznáváme (slovy „sestoupil do pekel“), že zachránil nejen ty lidi, kteří zemřeli po něm, ale i 

ty, kteří zemřeli před jeho smrtí a čekali na záchranu Spasitelem.  

Nanebevstoupením i se svým lidstvím nám ukázal, že člověk má své místo u Boha a on je tam 

každému z nás připravuje. Příslibem, že s námi zůstane až do konce světa, zjevuje trvalý Boží 

zájem o každého z nás a že jsme Bohem doprovázeni i zde na zemi. Věříme, že Kristus nyní 

v nebi kraluje s Bohem Otcem celému světu a jednou přijde na svět znovu jako soudce, aby 

nastolil Boží vládu dobra pro všechny, kdo se pro Boží dobro rozhodnou.  

Věříme však také v peklo, tedy že Ti, kdo tvrdošíjně do konce Boha a jeho dobro odmítnou, 

budou trávit věčnost bez Boha, bez jeho lásky a blaženosti z ní vycházející, tedy ve strašném 

utrpení. Jeho podstatou není pohádkové vyobrazení kotlů a plamenů, ale utrpení ze sobectví, 

nelásky, nenávisti a nezájmu, krajní opuštěnosti a osamocenosti. 

Úkol pro mladší děti: Vyjádři obrázkem, proč jsi se rozhodnul(a) dát svůj život do služby 

Bohu. 

Úkol pro starší děti: Napiš, proč jsi se rozhodnul(a) postavit svůj život do služby Bohu. 

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


