Príprava katechumenov na krst, dospelých na sviatosti a birmovancov na birmovku

Pracovný list číslo 1
Domáca úloha:





Ak treba, vráť sa doma k 2. lekcii kurzu.
Najskôr o týždeň (aj s jej pomocou, ak treba) vypracuj test na druhej strane. Označ, ktoré otázky si
s istotou vedel zodpovedať sám a ku ktorým si potreboval osviežiť si pamäť s pomocou dnešnej
lekcie.
Nauč sa definície z pracovného listu – nemusí (a ani nemá) to byť namemorované, dôraz je na
porozumenie a pochopenie, tak, aby si im rozumel a vedel vlastnými slovami prerozprávať ich
význam.

Definície na naučenie sa1
3. Ako možno poznať Boha iba svetlom rozumu? Vychádzajúc zo stvorenia, t. j. zo sveta
a z ľudskej osoby, človek môže už samým rozumom s istotou poznať Boha ako pôvod a
cieľ sveta a ako najvyššie dobro, pravdu a nekonečnú krásu.
4. Na poznanie tajomstva Boha stačí iba svetlo rozumu? Pri poznávaní Boha iba svetlom
rozumu sa človek stretá s mnohými ťažkosťami. Okrem toho sám od seba nemôže vniknúť
do hĺbky tajomstva Boha. Preto sa Boh rozhodol osvietiť ho svojím Zjavením nielen
vzhľadom na pravdy, ktoré presahujú ľudskú chápavosť, ale aj vzhľadom na náboženské a
morálne pravdy, ktoré, hoci samy osebe sú dostupné rozumu, môžu tak všetci poznať bez
ťažkostí, s pevnou istotou a bez primiešania omylu.
25. Ako človek odpovedá Bohu, ktorý sa zjavuje? Človek, podporovaný Božou milosťou,
odpovedá Bohu poslušnosťou viery. Poslušnosť viery znamená úplne sa odovzdať Bohu a
prijať jeho pravdu, lebo ju zaručuje on, ktorý je pravda sama.
28. Aké sú charakteristické vlastnosti viery? Úkon viery je ľudský úkon, t. j. úkon
rozumu človeka, ktorý na príkaz vôle pohnutej Bohom slobodne súhlasí s Božou pravdou.
Viera je okrem toho istá, lebo sa zakladá na Božom slove, je činná „skrze lásku" (Gal 5, 6)
a ustavične sa zveľaďuje počúvaním Božieho slova a modlitbou. Už odteraz nám viera dáva
okusovať nebeskú radosť. Hoci viera presahuje rozum, medzi vierou a vedou nikdy nemôže
byť rozpor, lebo obidve majú pôvod v Bohu. Ten istý Boh dáva človekovi tak svetlo
rozumu, ako aj svetlo viery.
36. Prečo sa vyznanie viery (t.j. „Verím v Boha…“) začína slovami Verím v Boha?
Vyznanie viery sa začína slovami Verím v Boha preto, lebo toto tvrdenie je najdôležitejšie,
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je prameňom všetkých ostatných právd o človekovi a o svete, ako aj celého života každého,
kto verí v Boha.
39. Jedine Boh „je"? Kým stvorenia dostali od Boha všetko, čím sú a čo majú, jedine Boh
je sám v sebe plnosť bytia a každej dokonalosti. On je „Ten, ktorý je", bez začiatku a bez
konca.
44. Ktoré je ústredné tajomstvo kresťanskej viery a kresťanského života? Ústredné
tajomstvo kresťanskej viery a kresťanského života je tajomstvo Najsvätejšej Trojice.
Kresťania sú krstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
48. Ako Cirkev vyjadruje svoju trojičnú vieru? Cirkev vyjadruje svoju trojičnú vieru tak,
že vyznáva jedného Boha v troch osobách: Otca i Syna i Ducha Svätého. Tri božské osoby
sú jeden Boh, lebo každá z nich je totožná s plnosťou jednej a nedeliteľnej Božej
prirodzenosti. Božské osoby sa skutočne medzi sebou odlišujú vzťahmi, ktoré ich dávajú do
vzájomnej súvislosti: Otec plodí Syna, Syn je plodený Otcom, Duch Svätý vychádza z Otca
i Syna.
49. Ako konajú tri božské osoby? Božské osoby, neoddeliteľné vo svojej jedinej podstate,
sú neoddeliteľné aj vo svojom konaní: Trojica má len jedno a to isté konanie. Ale v
spoločnom Božom konaní každá osoba je prítomná spôsobom, ktorý je jej v Trojici vlastný.

Test po siedmych dňoch…
Najprv si prečítaj otázku. Potom si na papier napíš odpoveď. Ak odpoveď nevieš, nepíš nič. Po skončení
testu si s pomocou 2. lekcie nášho kurzu over svoje odpovede a nájdi odpovede na tie otázky, ktoré si s
istotou zodpovedať nevedel!
Vedel som?
Aké sú dve vlastnosti kresťanskej viery?

áno – nie

Aký problém majú ľudia, ktorí odmietajú Boha a kresťanstvo (ateisti, antiteisti,…)?

áno – nie

Koľko Bohov existuje?

áno – nie

Ako „funguje“ svet vo vzťahu k Bohu?

áno – nie

Prečo Boha nevidíme a ani vidieť očami nemôžeme?

áno – nie

Čo znamená, že Boh je všemohúci a prečo takým je a iným byť nemôže?

áno – nie

Čo znamená, že Boh je vševediaci a prečo takým je a iným byť nemôže?

áno – nie

Je Boh iba jednou osobou?

áno – nie

Aké vzťahy sú medzi osobami Najsvätejšej Trojice?

áno – nie

Akými vlastnosťami a znakmi sa vyznačuje Boží Život v Trojici?

áno – nie

Čo znamená, že Boh je „blažený sám v sebe“ (KKC 1) a prečo takým je?

áno – nie

Na budúcom stretnutí sa chcem opýtať na…:

