PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ - Křesťanský život –morálka
Nejprve bychom měli položit dvě otázky :
Jaký je člověk ? dobrý nebo zlý
nový katechismus vidí člověka jako - osobu, která je obdařená duchovní duší, rozumem a vůlí
- člověk je už od svého početí zaměřený k Bohu a určený k věčné blaženosti
ale nese následky hříchu prvních lidí ( dědičný hřích či vina )
- člověk má náklonnost ke zlému a při hledání dobra může zmýlit
závěr je: člověk tedy není absolutně zlý - ale zároveň není také absolutně dokonalý
Do jaké míry je člověk svobodný ?
svoboda je velkým Božím darem ‚ je to možnost volby - rozhodování mezi dobrem a zlem
- tato svoboda činí i člověka zodpovědným za své jednání
- ale to neznamená, že si může člověk říkat nebo dělat cokoliv na úkor ostatních
Bůh svobodu člověk plně respektuje, i když člověk neumí dobře využít své svobody
- ale nenechává člověka zcela osamoceného — ukazuje mu cestu, která vede k dobru
Svoboda člověka i jeho zodpovědnost může být zmenšena nebo narušena
nevědomostí, násilím, strachem
Svědomí
- je to určitá schopnost člověka rozpoznat dobro a zlo
- je to úsudek rozumu, kterým člověk poznává hodnotu a kvalitu svého jednání činu
- je to hlas Boží v lidském nitru
Svědomí však může být narušené:
nevědomostí - nevzdělaností - špatnou výchovou- nedbalostí
( člověk může umlčet a otupit svědomí, do takové míry,
že není schopný rozeznat co je dobré a zlé
Svědomí může být také přecitlivělé a úzkostlivé : všude vidí jen zlo a hřích - všechno si vyčítá
Svědomí je třeba vychovávat a udržovat upevňovat
Vášně
- jsou to určité náklonnosti nebo city
- mají vliv na svobodu člověka a jeho svědomí
Vášně nejsou vysloveně dobré ani zcela zlé. Snadno mohou dovést člověka ke ctnosti, ale stejně tak
ke hříchu ( přehled vášní je v katechismu
Hřích
• je slovo, skutek nebo touha ( myšlenka) proti Božímu zákonu
• je to urážka Boha.- odmítnutí Boží lásky
• je skutek proti rozumu , zraňuje přirozenost člověka a vážně narušuje lidské vztahy
Těžký hřích - dobrovolné porušení Božího přikázaní ve vážné věci
Lehký hřích - ne zcela dobrovolné porušení Božího přikázaní malé věci
Různá rozdělení hříchů
Hříchy do nebe volající
- úmyslná vražda ( viz vražda Ábela )
- nepřirozené zneužití sexuality ( viz sodomský hřích )
- utiskování chudých a bezmocných lidí (vdov a sirotků)
- nespravedlnost k zaměstnancům.
Hříchy hlavní ( podle sv. Řehoře Velikého ) Nazývají se hlavní, protože plodí jiné hříchy.
Jsou to: pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost nebo zahálčivost.

„Hříchy proti Duchu svatému „
P. Ježíš říká že všechny hříchy budou odpuštěny , ale hříchy proti Duchu sv. odpuštěny nebudou .
Je to vědomé dobrovolné odmítání Božího milosrdenství .Člověk nechce, aby mu Bůh odpustil proto mu Bůh neodpustí ( protože se nikomu nevnucuje )
Cizí hříchy – Jsou to hříchy, na kterých je účasten ještě někdo jiný. Cizího hříchu se dopouští:
1. Kdo jinému ke hříchu radí.
2. Kdo jinému hřích přikazuje.
3. Kdo ke hříchu jiného svoluje.
4. Kdo jiného ke hříchu navádí.
5. Kdo hřích jiného vychvaluje.
6. Kdo ke hříchu jiného mlčí.
7. Kdo hřích jiného netrestá, ač je k tomu povinen.
8. Kdo bere podíl na hříchu jiného.
9. Kdo hřích jiného hájí.
Ctnost
ctnosti - je trvalý a pevný sklon či schopnost konat dobro
- základní: ctnosti : moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost
- božské ctnosti: víra, naděje a láska
Skutky milosrdenství
to jsou skutky, které zvláštním způsobem ukazují naši lásku k bližním
dělíme je na duchovní a tělesné
Skutky tělesného milosrdenství:
1. Sytit hladové
2. Dávat pít žíznivým
3. Odívat nahé
4. Ujímat se pocestných
5. Navštěvovat nemocné
6. Navštěvovat vězně
7. Pohřbívat zemřelé
Skutky duchovního milosrdenství:
1. Radit pochybujícím
2. Poučovat nevědomé
3. Napomínat hříšníky
4. Utěšovat zarmoucené
5. Odpouštět urážky
6. Trpělivě snášet obtížné
7. Modlit se za živé zemřelé

Zákony a přikázání
člověk potřebuje pravidla - zákony, které mu umožní aby rozlišil dobro a zlo
přirozený zákon - obsahuje základní pravidla pro život , nelze je měnit
- je přítomný v srdci každého člověka a je založený na rozumu
zjevený zákon - Bůh vyšel člověku vstříc a sám mu zjevil mu zákony a přikázání pro život .
Zde máme na mysli především starozákonní Desatero zjevené židovskému národu na hoře Sinaj

Desatero obsahuje základní prvky přirozeného zákona
je tu jasně řečeno - co je dobré a co je zlé - co má a nesmí konat
Desatero Boží přikázání pomáhá člověku - usnadňuje mu poznání dobra a zla, ale chce člověku
pomoci ke svobodě .
Člověka nezotročuje přikázání, ale hřích - zlo a před ním nás Bůh chrání .
Desatero bylo dovršeno a naplněno v Kristu Ježíš říká : nepřišel jsem zákon zrušit - ale naplnit .
Kristus vede své učedníky aby naplnili Boží přikázání nejen navenek ale aby pochopili smysl
přikázání . Kristus shrnul všechna přikázání do dvou zásad:
- miluj Pána, svého Boha nadevšechno - a - miluj svého bližního jako sám sebe
Církevní přikázání
nic nepřidávají k Božím přikázáním, jenom je doplňují a podléhají úpravám
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
4. Zachovávat posty ve stanovené dny.
5. Přispívat potřeby.církevního společenství ( viz skutky tělesného milosrdenství )

