2 ÚVOD DO MODLITBY „VĚŘÍM V BOHA“ – 2. ČÁST
Nejprve si prohlédněte obrázek, přemýšlejte koho malíř namaloval.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe
i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána
našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se
z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem,

ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud
přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou, společenství svatých,
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

V modlitbě „Věřím v Boha“ vyznáváme, nejen v co věříme, ale především v koho věříme. Najděte
v textu 3 osoby, které malíř zachytil na obrazu. Svou odpověď si zkontrolujte na konci tohoto
Pracovního listu.

K přemýšlení
Přečtěte si následující biblické texty. Zamyslete se nad větami, které jsou
zvýrazněny. Přemýšlejte společně, co těmito slovy chtěl Pán Ježíš sdělit
svým učedníkům a také nám.

Jan 10,30 Já a Otec jedno jsme.
J 8,58 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Dříve než byl Abrahám, já jsem.“
Jan 14,8-9 Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak
dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: „Ukaž nám Otce“?“

Malá duchovní obnova s modlitbou „Věřím v Boha“
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Pán Ježíš říká, že on a Otec – tím myslí Boha - jsou jedno. Když apoštolové viděli Ježíše, zároveň viděli
i Boha. Proto křesťané věří, že Bůh je jeden, ale ve třech osobách:
Bůh Otec, Syn (Ježíš) a Duch Svatý (Boží Duch).

Pán Ježíš také řekl svým apoštolům:
Mt 28,19

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy,

křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

K přemýšlení
Při jakých příležitostech a v jakých situacích se ještě můžete setkat
s větou: „Ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého?
Přemýšlejte, co znamená, že něco děláme v něčím jménu? Kým je pro nás
ten, v jehož jménu konáme?

Návrh aktivity
Vytvořte společně koláž, mozaiku, nebo namalujte společný obraz na téma
„Boží Trojice“ nebo „Znamení kříže“. Můžete si také vyrobit společný kříž.
S větou „Ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého“ se setkáváme také při udělování dvou svátostí (říká se
ve chvíli, kdy je svátost udělována). Jednou z nich je svátost smíření. Druhou odhalíte,
když vyluštíte křížovku:
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3 osoby: Bůh Otec - Ježíš Kristus – Duch Svatý. (Duch Svatý se většinou zobrazuje jako holubice)
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