Křesťanství
=
Kristovství

Rozšíření náboženství po světě

Srovnání monoteistických náboženství podle
základních principů
Judaismus – náboženství spravedlnosti
(Ex 21,24 - 25 Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,
spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu.)

Křesťanství – náboženství lásky a milosrdenství
(Mt 5,43 - 44 Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele
svého.´Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují)

Islám – náboženství oddanosti, ale i tvrdosti a
nenávisti ve jménu víry
Korán 2:186-189: “A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry
a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu... Zabíjejte je všude,
kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vyhnali vás, vždyť
svádění od víry je horší než zabití.

Křesťanství
*Vzniklo jako odnož židovství a stojí na jeho základech
*Ježíš Kristus je zachránce (Spasitel), ústřední osoba křesťanství.
Byl popraven za hříchy všech lidí, byl vzkříšen, odešel k Bohu a
znovu přijde. Důraz je na osobní vztah s ním.
*Věřící se schází v kostelech, modlitebnách i v domácnostech
*Má 3 hlavní svátky: Velikonoce, Letnice a Vánoce
*Dělí se na jednotlivé církve s různým učením

*Svatým dnem je neděle (ne u všech církví)

Evropská a americká civilizace stojí na židovskokřesťanských základech. Obě náboženství výrazně
ovlivnila nejen naše dějiny, ale i kulturu (jazyk,
umění), vzdělanost a myšlení.
Dnešní ústup od hodnot, předávaných po staletí z
generace na generaci spolu s vírou, směřuje k
rozkladu současné společnosti a vytvoření jiné
formy společenské existence. Projevuje se to např.
rozpadem rodiny, ztrátou respektu k autoritám,
zhoršováním mezilidských vztahů, vyprázdněním
pojmů pravda a čest a řadou dalších negativních
jevů.

Co je podstatou křesťanské
zvěsti?
1) „všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“ Ř3,23
2) „Ježíš Kristus přišel na svět aby zachránil hříšníky“ 1Tm 1,15
3) „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho
Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“ Ř10,9
4) „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude
odsouzen.“ Mk 16,16
5)“Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou
vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a
vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce
a uzdraví je.“ Mk 16,17-18

Křesťanský životní styl
Obrácení – změna postoje vůči Bohu i světu
Po obrácení dochází postupně ke změně
životního stylu – někdy nenápadně, někdy
razantně.

„Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží
ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit
s potřebnými.“ Ef 4,28

Návodem pro život je Boží
Slovo
1) Ve vztahu ke společnosti a ostatním lidem
(mír a pokoj, vztah ke státní moci, vztah k práci,pravidla slušnéhho
chování)

2) Ve vztahu k přírodě a stvoření

(čistota a střídmost, ochrana přírody, vláda nad zvířaty a přírodou,
ochrana života)

3) Rodinné vztahy

(rodina = muž a žena – vzájemné vztahy, rodiče – děti, výchova,
vztahy s širší rodinou)

4) Vztah sám k sobě – své duši a svému tělu

(problémy s alkoholem, problémy se závislostmi, problémy v oblasti
sexuální, problémy v oblasti psychické a duchovní)

Zásadní pravdy, které platí vždy
Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky. Žd 13,8
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste yd
obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Mt 11,28
Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! J 7,37

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. J 6,37

