I. téma: Kdo jsem ? Člověk Křesťan
Jsem člověk
Základní pravdy :

- člověk byl stvořen Bohem
- člověk byl stvořen k obrazu Božímu
- člověk je “jednota duše a těla“. duchová a nesmrtelná duše je stvořena přímo Bohem.
- Bůh stvořil člověka jako muže a ženu
Biblické texty o stvoření světa a člověka nejsou vědeckým dokumentem. ale základní pravdy víry o stvoření
světa a člověka jsou zde sdělovány za pomoci různých symbolů a přirovnání.
( tzv. „převtělování“ je součástí náboženských proudů dálného východu (buddhismus) tyto názory však zcela
odporují křesťanství )
Jsem křesťan
člověkem jsem od narození — křesťanem od křtu
křest je svátost — která má zásadní význam pro život člověka
Milost křtu (účinky křtu)
- „nové stvoření „ — člověk se stává Božím dítětem
- znovuzrození - pro život věčný
- odpuštěni hříchů - očištění od dědičné viny způsobené hříchem prvních lidí
- člověk se stává členem společenství věřících -. církve a „údem Kristova těla,, a má podíl na všeobecném
kněžství vějicích
- vtiskuje do duše nezrušitelné znamení — „charakter „ — křest je neopakovatelný
Křest se uděluje,,
- politím vodou nebo ponořením do vody
- a slovy „já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
- v nouzi může křtít každý i ten kdo je sám nepokřtěný) musí mít úmysl a použit vody předepsaných slov
Úloha kmotra při křtu : kmotr by měl být sám biřmovaný. Jako biřmovaní máme právo být kmotry.
O svátosti křtu: Nový katechismus : články 1213 - 1284
Jsem katolický křesťan
- skrze křest se člověk stává členem společenství církve
- svátosti biřmování se má prohloubit a posílit vědomí příslušnosti k církvi
- biřmovaný křesťan by se měl hlásit ke své katolické církvi
- mnoho lidí bylo v minulosti pouze pokřtěno ,ale chybí jim vědomí příslušnosti k církvi
(někteří vůbec nevědí do které církve patří — zda jsou katolíci, evangelíci ... )
Jsem ČLOVĚK - jsem KŘESŤAN - jsem KATOLICKÝ KŘESŤAN
Podrobně: Nový katechismus články 355 — 384
Kompendium katechismu katolické církve
Člověk
66. V jakém smyslu je člověk stvořen „k Božímu obrazu“?
Člověk je k Božímu obrazu v tom smyslu, že je schopen poznávat a svobodně milovat svého Stvořitele. Je jediným tvorem,
kterého chtěl Bůh pro něho samého a kterého povolal, aby s ním sdílel jeho božský život v poznání a lásce. Člověk, protože
je Božím obrazem, má důstojnost osoby: není něco nýbrž někdo; je schopen poznávat se, svobodně se dávat a vstoupit do
společenství s Bohem a s ostatními osobami.
67. Proč Bůh stvořil člověka?
Bůh stvořil celého člověka, avšak člověk byl stvořen aby poznával Boha, sloužil Mu a miloval Ho, aby Mu věnoval v
tomto světě celé stvoření jako díkuvzdání a aby byl vyvýšen k životu s Bohem v nebi. Pouze v tajemství vtěleného Slova
nachází pravé světlo tajemství člověka, jenž je předurčen reprodukovat obraz vtěleného Božího Syna, který je dokonalým
„obrazem neviditelného Boha“ (Kol 1,15).

68. Proč lidé vytvářejí jednotu?
Všichni lidé tvoří jednotu lidského pokolení, protože mají společný původ od Boha. Bůh totiž „stvořil z jednoho člověka
celé lidské pokolení“ (Sk 17,26). Všichni pak mají jediného Spasitele a jsou povoláni mít podíl na věčné blaženosti Boha.
69. Jak duše a tělo vytvářejí v člověku jednotu?
Lidská osoba je bytost zároveň tělesná a duchovní. Duch a hmota vytvářejí v člověku jedinou přirozenost. Tato jednota je
tak radikální, že díky duchovní duši se tělo, které je hmotné, stává lidským a žijícím tělem a má podíl na důstojnosti Božího
obrazu.
70. Kdo dává člověku duši?
Lidská duše nepochází od rodičů, nýbrž je přímo stvořena Bohem a je nesmrtelná. Když umírá tělo, ona nezhyne, spojí se
znovu s tělem ve chvíli konečného vzkříšení.
71. Jaký vztah vložil Bůh mezi muže a ženu?
Muž a žena byli stvořeni Bohem ve stejné důstojnosti jako lidské osoby a zároveň se vzájemně doplňují jako muž a žena.
Bůh je chtěl jednoho pro druhého, pro osobní společenství. Zároveň jsou povoláni k tomu, aby předávali lidský život, tímže
v manželství vytvoří „jedno tělo“ (Gen 24) a ovládali zemi jako „správcové“ Boha.
72. Jaký byl původní stav člověka podle Božího plánu?
Když Bůh stvořil muže a ženu, daroval jim zvláštní účast na svém božském životě ve svatosti a spravedlnosti. V Božím
plánu by člověk neměl ani trpět ani zemřít. Kromě toho v člověku vládla dokonalá harmonie v něm samém, mezi tvorem a
Stvořitelem, mezi mužem a ženou, mezi prvním párem a celým stvořením.

