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

Pracovný list číslo 4
Domáca úloha:
 Ak treba, vráť sa doma k 5. lekcii kurzu.
 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).
 Vyporiadaj sa so svojou falošnou predstavou o Bohu a celým srdcom, s vierou a bázňou, prijmi obraz skutočného Boha!

Definície na naučenie sa:
Posledné dva zákony zbožštenia sa
5. ZÁKON VÝLUČNOSTI
Nemôžem mať naraz dve identity, len jednu: alebo
Božiu, alebo inú, ale nijako nie obe naraz. Nemôžem
naraz žiť dva životy, len jeden: alebo Boží, alebo
iný, ale nijako nie obidva naraz. Nie je preto nijako
možné „zladiť“ požiadavky Božieho života so
starým životom založeným na hriechu a svetskom
spôsobe života, nedá sa to.
„Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má
spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné
svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a
Beliarom [= starobylé židovské meno pre Diabla]?!
Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí
Boží chrám s modlami?!“ (2 Kor 6,14-16 SSV)

6. ZÁKON SMRTI A ZNOVUZRODENIA
Jediný spôsob, ako prijať novú identitu, je preto
zomrieť úplne tej doterajšej aj s jej spôsobom
myslenia, túžbami, cieľmi, názormi,… Jediný
spôsobom, ako žiť Boží život, je zomrieť úplne
svojmu doterajšiemu životu, doterajšiemu životnému
štýlu.
„Veď vieme, že náš starý človek bol s ním
ukrižovaný, aby bolo hriešne telo [= starý človek]
zničené, aby sme už neotročili hriechu. Lebo kto
zomrel, je ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme
zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. …
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom
je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť
priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.“
(Rim 6,6-8; Jak 4,4 SSV)

Skoncovanie s falošným démonickým bohom!
Môžeš to urobiť napríklad takto:
 Napíš charakteristiku svojho „démonického boha“ na papier – ak si to ešte neurobil!
 Napíš mu list, v ktorom ho vyhadzuješ zo svojho života a končíš s ním! Nebráň sa hnevu ani emóciám,
inšpirovať sa môžeš listom 56. ročného rehoľného kňaza z 3. lekcie, ale aj knihou Karla Frielingsdorfa,
Falešné představy o Bohu.
 Prečítaj ho jasne a nahlas! Nehanbi sa, nemaj z neho strach, je to len výplod Tvojej fantázie, žiaden Boh!
Všetka jeho moc nad Tebou a Tvojim životom pochádzala len z Teba a Tvojej mysle a z toho, že si v neho
veril. Dnes ho ako úplne bezmocného zo svojho života vyhadzuješ!
 Napíš teraz čo najpodrobnejšiu a najosobnejšiu charakteristiku skutočného Boha, ako si ho doteraz
spoznal – aj s pomocou materiálov, ktoré si na poslednej lekcii dostal. Začať môžeš tak, ako kedysi svätý
Patrik, „Boh, môj Boh, je Bohom, ktorý…“ a ďalej pokračuj už sám a podľa seba. Inšpirovať sa môžeš aj
príbehmi, ktoré nájdeš na CD-ROM.






Napíšte si vyznanie v tohto Tvojho teraz už skutočného Boha – formou listu, v ktorom Mu vyznávaš svoju
vieru, túžbu, bázeň, úžas, možno dokonca už aj lásku!
Aj toto vyznanie prečítaj a vyznaj pevne a nahlas! bez strachu, bez hanby, v radosti!
Každé ráno (najmenej do budúceho stretnutia) vždy znova nahlas prečítaj toto svoje vyznanie viery v
Tvojho skutočného Boha!
Daj si záležať, aby si si – nakoľko je to človeku možné – čo najviac uvedomil, „prežil“ celú tú ohromnú
skúsenosť a osobnosť Boha. Pretože práve z toho uvedomenia, „osvietenia“ sa rodí skutočná a opravdivá
bázeň pred Bohom!

Asketické obrátenie (Albino Marchetti)
Rozhodnutie, ktoré jednotlivec vykoná pod vplyvom pôsobenia milosti, ako aj stále úsilie o dokonalosť sa
zvyčajne nazýva asketickým obrátením alebo tiež druhým návratom. Slovo „obrátenie" vyjadruje vnútornú
zmenu. V tomto prípade ide o zmenu vnútorného postoja, pričom pojem obrátenie tu vyjadruje prechod od
neviery k viere (obrátenie neveriaceho človeka), zo stavu hriechu do stavu milosti (návrat kajúcnych
hriešnikov) alebo tiež prechod od priemerného duchovného života k životu horlivejšiemu, dokonalejšiemu
(asketické obrátenie). Asketické obrátenie, spojené s výraznou a silnou túžbou po svätosti, je nevyhnutné na
to, aby duchovný život dostal nový impulz a nový smer, ako aj preto, aby sa jednotlivec venoval vnútornému
životu v celej šírke, čo by sa prejavilo v každom jeho skutku. … Asketické obrátenie, spojené so záväzkom
pevnejšej túžby po svätosti, je účinné vtedy, keď je: 1. Nadprirodzené, čiže vyplýva z pôsobenia milosti a jeho
cieľom je Božia sláva. Po dokonalosti nemožno túžiť pre uspokojenie sebeckých túžob, pre vlastné uspokojenie
alebo kvôli uznaniu od iných či kvôli materiálnym výhodám. Iba prirodzená túžba po svätosti nemá spásny ani
posväcujúci účinok. 2. Pokorné, čiže opierajúce sa nie o vlastné sily, ale o Božiu milosť. Dokonalosť je
nadprirodzeným dielom, a preto presahuje prirodzené možnosti človeka. Stavať iba na vlastných silách by
teda znamenalo vystaviť sa sklamaniu a neúspechu. 3. Trvalé, podporované modlitbou a každodenne
obnovovaným odhodlaním kráčať čoraz vyššie. Nikto sa nestane svätým zo dňa na deň, ale vďaka trpezlivej a
vytrvalej práci na sebe. Aby sme sa však vyhli stagnáciám, nevyhnutne je potrebné skrze rozjímanie často
obnovovať vnútorný postoj a prosiť Boha o vytrvalosť v dobrom predsavzatí.

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
5. lekcie nášho kurzu over svoje odpovede a nájdi odpovede na tie otázky, ktoré si s istotou zodpovedať nevedel!

Vedel som?
Čo je to „strach z Boha“ a prečo je dôležitý?

áno – nie

Čo je to „bázeň pred Bohom“? Z čoho sa rodí? Prečo je dôležitá?

áno – nie

V čom spočíva „šedá lož“ Diabla? Prečo je zákerne nebezpečná?

áno – nie

Aká je naša východisková pozícia na ceste s Bohom?

áno – nie

V čom je podstata ťažkého (smrteľného) hriechu a prečo je problémom?

áno – nie

Čo nás pobáda k prvému (asketickému) obráteniu?

áno – nie

V čom toto prvé obrátenie spočíva? K čomu sa ním rozhodujeme?

áno – nie

Ako súvisí katechumenát a prvé obrátenie?

áno – nie

Čo je cieľom katechumenátu?

áno – nie

Ak sa rozhodnem stať katechumenom – k čomu sa tým zaväzujem?

áno – nie

Na budúcom stretnutí sa chcem opýtať na…:

