1 ÚVOD DO MODLITBY „VĚŘÍM V BOHA“ – 1. ČÁST
.
V .rámečku je několik vět (výroků) z Bible. Dobře si je pročtěte (můžete je vyhledat i v Bibli).
Žalm 27,13 Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!
Žalm 37,5 Hospodinu svěř svůj osud, v něho důvěřuj, on sám bude jednat.
Jan 9,38 On na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na kolena.
Sírachovec 2,6 Věř Bohu, a on se tě ujme, jdi po přímé cestě a důvěřuj v něho.
Židům 10,35 Neztrácejte proto důvěru, vždyť ji čeká velká odměna.
Žalm 78,7 aby vložili svou důvěru v Boha, aby nezapomněli na Boží skutky a zachovávali jeho
nařízení.
Skutky apoštolů 27,25 Proto, přátelé, hlavu vzhůru! Já věřím Bohu, že se to stane tak,
jak mi to bylo řečeno.
Filipským 2,24 Mám však důvěru v Pána, že i sám budu moci brzo přijít.

Co mají tyto biblické věty společné? Jak je lze vyjádřit jedním slovem:
Výsledek si můžete zkontrolovat na konci stránky.

K přemýšlení
Pro mladší: Co si představujete pod slovem DŮVĚRA?
Pro starší: Přemýšlejte každý sám za sebe, co konkrétně pro Tebe
znamená důvěra k sobě samému, k druhým, k Bohu.

Když Izraelský národ věřil Bohu, vždy to znamenalo, že jim Bůh mohl pomoct. Ve chvíli, kdy důvěru neměli,
chtěli žít podle sebe a zachránit se sami. To se jim ale moc dobře nedařilo. V Bibli máme spoustu
příběhů, ve kterých lidé Bohu důvěřovali, a Bůh se o ně postaral. Připomeňte si je následujícím
úkolem:
Vybarvěte stejnou barvou událost a člověka, který k ní patří. U každé dvojice použijte jinou barvu.
Výsledek si můžete zkontrolovat na konci Pracovního listu. Pokud některý z příběhů znáte, můžete si
ho převyprávět.

Mojžíš

Abrahám
Na Boží příkaz
vyvedl lid
z Egyptského zajetí.

Důvěřoval Bohu
a zvítězil
nad Goliášem.

Společné biblickým textům: DŮVĚRA.

Proroci
Král David
Důvěřovali Bohu
a oznamovali lidem
jeho vůli.

Na Boží příkaz
dovedl lid
do zaslíbené země.

Malá duchovní obnova s modlitbou „Věřím v Boha“
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Dnes křesťané vyjadřují mimo jiné svoji víru modlitbou „Věřím v Boha“. Je v ní shrnuto všechno, čemu věří.
Ověřte si, zda tuto modlitbu znáte. Níže je modlitba napsaná, ale ne celá.
S mladšími dětmi doplňte místo obrázků text.
Se staršími dětmi si zkuste říci modlitbu bez nápovědy.

, Otce všemohoucího, Stvořitele
našeho; jenž se počal z
Pilátem,

.

, Syna jeho Jediného, Pána

, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem

; sestoupil do pekel,

; vstoupil na nebesa, sedí

po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v

, svatou

obecnou, společenství svatých,

, vzkříšení

těla a život věčný. Amen.
ukřižován umřel i pohřben jest

církev

Věřím v Boha

I v Ježíše Krista

Ducha Svatého

třetího dne vstal z mrtvých

nebe i země

odpuštění hříchů

K přemýšlení
Co znamená slovo důvěra pro vaši rodinu?
Jak ji vzájemně prožíváte?
Jak prožíváte společně důvěru v Boha?

Abrahám – na Boží příkaz dovedl lid do zaslíbené země. Mojžíš – na Boží příkaz vyvedl lid z Egyptského zajetí.
Král David – důvěřoval Bohu a zvítězil nad Goliášem. Proroci – Důvěřovali Bohu a oznamovali lidem jeho vůli.

