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

Pracovný list číslo 6
Domáca úloha:
 Určite sa doma vráť k 7. 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 tentoraz naspamäť uvedené definície.
 Vypracuj si projekt (víziu, náčrt) toho, ako budeš v praxi žiť svoj férový vzťah s Boom v Božom dome! Ak treba, konzultuj s
kňazom, so svojim ručiteľom, krstným (birmovným) rodičom, alebo kýmkoľvek vhodným!

Definície na naučenie sa (nemusí byť doslovne):
KKKC 81 Meno „Ježiš" znamená „Boh dáva spásu".
Toto meno dal Ježišovi anjel pri zvestovaní.
Vyjadruje Ježišovu totožnosť a jeho poslanie.

Boží Syn uskutočnil našu spásu, stal sa „telom" (Jn
1,14), stal sa skutočne človekom. Viera vo vtelenie
je rozpoznávacím znakom kresťanskej viery.

KKKC 82 V gréčtine „Kristus", v
„Mesiáš" znamená „pomazaný". Ježiš
lebo Boh ho posvätil a Duchom Svätým
vykupiteľské poslanie. Je Mesiáš
Izraelom, ktorého Otec poslal na svet.

KKKC 87, 88 a 92 Ježiš je neoddeliteľne pravý Boh
a pravý človek v jednote svojej božskej osoby. On,
Boží Syn, ktorý je „splodený, nie stvorený, jednej
podstaty s Otcom", sa stal pravým človekom, naším
bratom, a pritom neprestal byť Bohom, naším
Pánom. „Jeden a ten istý Syn, náš Pán Ježiš Kristus,
je dokonalý v božstve a dokonalý v ľudskej
prirodzenosti, skutočne Boh a skutočne človek, z
rozumovej duše a tela, jednej podstaty s Otcom čo
do božstva a jednej podstaty s nami čo do ľudskej
prirodzenosti, podobný nám «vo všetkom okrem
hriechu» (Hebr 4, 15); zrodený z Otca pred všetkým
vekmi čo do božstva a v posledných dňoch pre nás a
pre našu spásu zrodený z Márie Panny,
Bohorodičky, čo do ľudskej prirodzenosti"
(Chalcedónsky koncil v roku 451). Kristus prijal
pravé ľudské telo, prostredníctvom ktorého sa
neviditeľný Boh stal viditeľným. Preto možno Krista
znázorňovať a uctievať na svätých obrazoch.

hebrejčine
je Kristus,
pomazal na
očakávaný

KKKC 83 Ježiš je jednorodeným Božím Synom v
jedinečnom a dokonalom zmysle. … Ježiš je
„jednorodený Boží Syn" (Jn 3, 18), druhá osoba
Najsvätejšej Trojice.
KKKC 84 V Biblii titul „Pán" zvyčajne označuje
Boha, zvrchovaného vládcu. Ježiš ho pripisuje sebe
samému a svoju božskú zvrchovanosť zjavuje
svojou mocou nad prírodou, nad zlými duchmi, nad
hriechom a nad smrťou, ale najmä svojím
zmŕtvychvstaním. Prvé kresťanské vyznania viery
vyhlasujú, že moc, česť a sláva, ktoré patria Bohu,
sú vlastné aj Ježišovi: Boh „mu dal meno, ktoré je
nad každé iné meno" (Flp 2, 9). Ježiš je Pán sveta a
dejín.
KKKC 85 Boží Syn si mocou Ducha Svätého vzal
telo z Márie Panny pre nás ľudí a pre našu spásu, to
značí: aby nás hriešnikov zmieril s Bohom; aby nám
dal poznať svoju nekonečnú lásku; aby nám bol
vzorom svätosti; aby nás urobil „účastnými na Božej
prirodzenosti" (2 Pt 1, 4).
KKKC 86 Cirkev nazýva „vtelením" tajomstvo
obdivuhodného spojenia božskej a ľudskej
prirodzenosti v jednej božskej osobe 483 Slova. Aby

KKKC 112 Ježišovo veľkonočné tajomstvo, ktoré v
sebe zahŕňa jeho utrpenie, smrť, zmŕtvychvstanie a
oslávenie, je ústredným bodom kresťanskej viery,
lebo Boží plán spásy sa uskutočnil raz navždy
vykupiteľskou smrťou Božieho Syna, Ježiša Krista.
KKKC 117 Ježišovo utrpenie a smrť nemožno
pripisovať bez rozdielu ani všetkým vtedy žijúcim
Židom, ani ostatným Židom všetkých krajín a
všetkých čias, ktorí prišli potom. Každý jednotlivý

hriešnik čiže každý človek je v skutočnosti príčinou
a nástrojom Vykupiteľových múk. A väčšiu vinu
majú tí, ktorí častejšie upadajú do hriechu alebo
nachádzajú rozkoš v nerestiach, najmä ak sú to
kresťania.
KKKC 122 Ježiš dobrovoľne obetoval svoj život na
obetu zmierenia, čiže odčinil naše viny dokonalou
poslušnosťou svojej lásky až po smrť na kríži. Táto
láska Božieho Syna až „do krajnosti" (Jn 13,1)
zmieruje celé ľudstvo s Otcom. Kristova veľkonočná
obeta vykupuje teda ľudí jedinečným, dokonalým a
definitívnym spôsobom a otvára im prístup k
spoločenstvu s Bohom.
KKKC 125 „Predpeklie" - odlišné od pekla
zatratenia - bol stav všetkých ľudí, spravodlivých i
zlých, ktorí zomreli pred Kristom. Ježiš so svojou
dušou, spojenou s jeho božskou osobou, prišiel v
predpeklí k spravodlivým, ktorí očakávali svojho
Vykupiteľa, aby konečne dosiahli videnie Boha.

Keď svojou smrťou zvíťazil nad smrťou a nad
diablom, „ktorý vládol nad smrťou" (Hebr 2, 14),
oslobodil spravodlivých, ktorí očakávali Vykupiteľa,
a otvoril im brány neba.
KKKC 128 Zmŕtvychvstanie je historická udalosť,
ktorú možno zistiť a potvrdiť na základe znamení a
svedectiev. Ale ako vstup Kristovej ľudskej
prirodzenosti do Božej slávy, a teda ako tajomstvo
viery, presahuje a prevyšuje dejiny Preto sa
vzkriesený Kristus nezjavil svetu, ale svojim
učeníkom a urobil z nich svojich svedkov pred
ľudom.
KKKC 129 Ježišovo zmŕtvychvstanie nebolo
návratom do pozemského života. Jeho vzkriesené
telo je to isté, ktoré bolo ukrižované a nesie stopy
jeho umučenia, ale už má účasť na Božom živote s
vlastnosťami osláveného tela. Preto vzkriesený Ježiš
je zvrchovane slobodný zjaviť sa svojim učeníkom
tak, ako chce, kde chce a v rozličných podobách.

Prečítam si…
… z Písma Svätého, z Nového Zákona, udalosti Ježišovej smrti, zmŕtvychvstania a
nanebovstúpenia, ako ich zaznačil očitý svedok a účastník týchto udalostí:
Jánovo evanjelium, kapitoly 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ;

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

Vedel som?
Aké tri veci nás Zákon naučil?

áno – nie

K čomu nás Zákon pripravoval a vychovával?

áno – nie

Kto je Ježiš Kristus?

áno – nie

Prečo sa stal človekom, aký je dôvod Vtelenia?

áno – nie

Čo znamená pojem „Bohočlovek“?

áno – nie

Prečo Ježiš zomrel na kríži?

áno – nie

Ako to súvisí s odpustením?

áno – nie

Komu, prečo a čím Ježiš platil vykúpením a z čoho nás vykúpil?

áno – nie

Ako nám Ježiš získal vykúpenie z vín voči ľuďom?

áno – nie

Koho, ako a s kým zmieril Ježiš svojou obetou na kríži?

áno – nie

Na budúcom stretnutí sa chcem opýtať na…:

