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

Pracovný list číslo 2
Domáca úloha:
 Ak treba, vráť sa doma k 3. lekcii kurzu.
 Venuj sa dôkladne podľa návodu odhaleniu podvedomých falošných predstáv o Bohu a ich odstráneniu.
 Najskôr o týždeň (aj s pomocou lekcie, 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 (ich význam a zmysel, nemusia byť úplne naspamäť).

Definície na naučenie sa (podľa Katechizmu katolíckej Cirkvi, KKC)
PREČO NÁS BOH STVORIL?
1. Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh
podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril
človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom
živote.
ČO TO ZNAMENÁ?
398. Človek [stvorený Bohom] … bol určený na to,
aby ho Boh úplne „zbožstvil“ v sláve.
460. [Kristus] Slovo sa stalo telom, aby nás urobilo
„účastnými na Božej prirodzenosti“ (2Pt 1,4): …
„Lebo on sa stal človekom, aby sme sa my mohli
stať Bohom.“ „Keďže jednorodený Boží Syn chcel,
aby sme mali účasť na jeho božstve, prijal našu
prirodzenosť, stal sa človekom, aby ľudí urobil
bohmi.“
257. Boh je večná blaženosť, nesmrteľný život,
nezapadajúce svetlo: Boh je Láska: Otec, Syn a
Duch Svätý. Boh chce slobodne darovať slávu
svojho blaženého života. Také je jeho „dobrotivé
rozhodnutie“ (Ef 1, 9)
260. Posledný [čiže záverečný, konečný, – pozn.
red.] cieľ celého Božieho poriadku spásy je, aby

stvorenia vstúpili do dokonalej jednoty Najsvätejšej
Trojice.
AKO A KDE SA TO USKUTOČŇUJE?
760. „„Svet bol stvorený kvôli Cirkvi,“ hovorili
kresťania prvých čias. Boh stvoril svet kvôli účasti
na svojom božskom živote. Táto účasť či
spoločenstvo sa uskutočňuje „zhromažďovaním“
ľudí v Kristovi a toto „zhromažďovanie“ je Cirkev.
Cirkev je cieľom všetkých vecí.
810. A tak sa všeobecná Cirkev javí ako ,ľud
zhromaždený jednotou Otca a Syna a Ducha
Svätého‘.
VIERA AKO DÔVERA
142. Svojím Zjavením „sa neviditeľný Boh vo svojej
nesmiernej láske prihovára ľuďom ako priateľom a
stýka sa s nimi, aby ich pozval a prijal do
spoločenstva so sebou.
150. Viera je predovšetkým osobným primknutím sa
človeka k Bohu; súčasne a neoddeliteľne je
slobodným súhlasom s celou pravdou, ktorú Boh
zjavil.

Zákony zbožštenia sa1 až 4.
Ak sa chceme zbožštiť, musíme tieto objektívne „kvality“ dosiahnuť: Byť presne tým, čím je Boh, žiť presne
to, čo žije Boh a tam, kde to žije Boh, v Trojici.

ZÁKON PODOBNOSTI: Ak chceš byť ako Boh, musíš byť ako Boh. Ak chceš žiť ako Boh, musíš žiť ako
Boh. Nemôžeš byť ako Boh tým, že nie si ako Boh. Ani nemôžeš žiť ako Boh tým, že nežiješ ako Boh.. „Kto
verí v Krista, stáva sa Božím synom. Toto adoptovanie za syna ho premieňa a umožňuje mu nasledovať
Kristov príklad. Robí ho schopným správne konať a robiť dobro. Učeník zjednotený so svojím Spasiteľom
dosahuje dokonalosť lásky čiže svätosť. Mravný život dozretý v milosti sa rozvíja do večného života v nebeskej
sláve.“ (KKC 1709).
ZÁKON IDENTITY: Nestačí len navonok sa nejako „tváriť“ a niečo navonok dodržať. Je potrebné, aby sme
sa s tým, čím je Boh a s Jeho životom úplne vnútorne stotožnili – čiže zamilovali si to z celého srdca! Inak by
to bolo otroctvo a nie blaženosť Neba! Byť ako Boh sa preto dá jedine byť, žiť ako Boh sa dá jedine žiť – 7
dní v týždni, 24 hodín denne, celým svojim bytím. „Človek sa stáva Bohom, pretože miluje všetko to, čo
miluje Boh.“ (sv. Klement Alexandrijský)
ZÁKON DUCHA SVÄTÉHO: Zbožštenie vyžaduje nielen podobnosť, ale skutočnú JEDNOTU s Bohom.
Bez jednoty s Bohom by nás podobnosť sama zbožštiť nemohla – rovnako ako herec, hrajúci (a teda
podobajúci sa na) kráľa kráľom stále nie je. Ale zase bez podobnosti nie je možná jednota (úplne rovnako, ako
by nebol kráľom kráľ, ktorý by odmietol kráľovsky žiť, bývať, konať, pracovať…). Duch Svätý – Tretí z
Trojice – prichádza, aby v nás túto jednotu uskutočnil. Preto je Duch Svätý ten, ktorý nás zbožšťuje, ale
súčasne nám aj napomáha svoje vlastné prijatie tým, že spolupracuje na našej premene a pripodobňovaní sa
Kristovi. „Duch adoptívneho synovstva zbožšťuje veriacich, lebo ich životne spája s jednorodeným Synom,
Spasiteľom.“ (KKC 1129).
ZÁKON CIRKVI: Miestom, kde sa toto všetko deje, je Cirkev. Ona je trvajúcim Vtelením Krista na tejto
zemi, JE Kristom a On v nej koná. Ona je miestom zjednotenia s Bohom, miestom, kde jedine môžeme žiť
Boží Trojičný život medzi sebou navzájom, nástrojom našej lásky k Bohu a nástrojom spásy všetkých ľudí.
Ona JE Nebom. „Ako totiž jeho [Božia] vôľa je dielom a toto [dielo] sa volá svet, tak aj jeho zámer je spása
ľudí a tento [zámer] bol nazvaný Cirkev.“ (KKC 760); „Preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že
Katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú, a predsa by nechceli do nej vstúpiť
alebo v nej vytrvať.“ (KKC 846)

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?
Kto je v kresťanstve „Ženíchom“ a kto „nevestou“?

áno – nie

Aké tri podmienky musia byť splnené, ak máme mať účasť na Božom blaženom živote?

áno – nie

Čo je to zbožštenie? Čo sa ním v kresťanstve označuje?

áno – nie

Odkedy Katolícka Cirkev verí na zbožštenie?

áno – nie

Ako sa deje naše zbožštenie? Staneme sa nejakými inými bohmi vedľa Boha?

áno – nie

Čo je to Nebo, byť v Nebi, žiť Večným Životom? (podľa KKC 1024)

áno – nie

Čim v liturgii svätej omše toto všetko vyjadrujeme?

áno – nie

Čo a ako symbolizuje sama budova kostola?

áno – nie

Aký je rozdiel medzi prírodnými vedami, teológiou a religionistikou – a kedy medzi áno – nie
nimi začne byť problém?
Aký zmysel má príbeh o „Strome poznania dobra a zla“? Čo odhaľuje?

áno – nie

Ako tento príbeh súvisí s prvými štyrmi zákonmi zbožštenia sa?

áno – nie

Prečo Boh o sebe dáva vedieť len „akoby v zrkadle“ a nie príliš zjavne a otvorene?

áno – nie

Na budúcom stretnutí sa chcem opýtať na…:

