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0 2 .  0 2 .  Č o  s a  m ô ž e m e  o  B o h uČ o  s a  m ô ž e m e  o  B o h u
d o z v e d i e ťd o z v e d i e ť
Podklady  pre  2.  stretnutie  v  rámci  prípravného  kurzu  pred  prijatím  sviatosti
birmovania.  Materiál  vychádza  z  publikácie  YOUCAT  Firmkurs  Begleitbuch,1 téma
02.2. je adaptovaná pre veľkú skupinu birmovancov a je užšie prepojená s Písmom a
modlitbou.
Téma: Boh nás z lásky stvoril, chce s nami vstúpiť do vzťahu a zdieľať s nami
večné spoločenstvo.

Pomôcky: Film  BIRM_Y-02.Video-Božský  Bender.avi,  prezentácia  BIRM_Y-
PREZ_02.ppt;  pracovný  list  BIRM_Y-PL_02.pdf.  Pracovné  listy  a  prezentácie  sú
dostupné na www-tvoj-strom.info.2

Štruktúra stretnutia: 1. Úvodná modlitba, 2. čítanie biblického textu, 3. katechéza,
4. informácie, 5. prosby, 6. Modlitba Pána, 7. záverečná modlitba. Stretnutie sleduje
štruktúru liturgie slova, možno ho doplniť vhodnými piesňami.

Katechéza

BOŽSKÝ BENDER

Na  začiatku  katechézy  uvedieme  jej  tému:  „Čo  sa  môžeme  o  Bohu  dozvedieť?“  Spolu  si
pozrieme  ukážku  z  filmu  Božský  Bender (Futurama  04/08).  Birmovanci  uvažujú  a  potom
diskutujú o tom, čo sa z filmu o Bohu dozvedeli. Pripomínam aspoň niektoré aspekty:
▪ boh má ľudské vlastnosti (teší ho uctievanie, chce hneď vyberať desiatky, potrpí si na alkohol,
robí chyby, má pochybnosti a neistotu, dokonca prejaví ľútosť...);
▪ Bender je Bohom pre „scvrklíkov“, no nie je Bohom pre iných;
▪ jeho priame zásahy sú škodlivejšie ako nezasahovanie, preto je z pohľadu ľudí je najlepšie,
keď nezasahuje vôbec;
▪ najlepšie je,  ak zasahuje nedokonalým, neúplným spôsobom, takže si  ľudia nikdy nemôžu byť istí,  či  to nebola
náhoda.
Diskusiu možno uzavrieť nasledovne:

Hľadali sme odpoveď na otázku: „Čo sa môžeme o Bohu dozvedieť z tohto filmu?“
Dozvedeli sme sa všeličo. Ale je to naozaj Boh? Alebo je to predstava o Boju, ktorú
majú autori  filmu?  Bender  nieje  boh.  Je  karikatúrou  Boha  kresťanov.  Jednou z
mnohých.

AKÝ JE TVOJ BOH?
Nasleduje  krátka  časť  o  karikatúrach  Boha.  Uvedieme  ju  otázkou:  „Aký  je  tvoj  Boh“  a  pomaly  premietneme  z
prezentácie snímky 5-11.

A ČO HOVORÍ O SEBE SÁM BOH?

Potom, čo sme si krátko predstavili naše predstavy o Bohu, mali by sme sa pozrieť,
čo o sebe hovorí on sám.

Rozdelíme birmovancov na tri skupiny. Každá skupina dostane jeden z troch textov a v stanovenom čase (približne 10
minút) vypracujú odpoveď na otázku: „Čo hovorí vybraný biblický text o Bohu a o jeho vzťahu k ľuďom?“ Texty si ich
každá skupina prečíta z Písma.
▪ Skupina 1: Gn 1, 26-31 (stvorenie človeka)
▪ Skupina 2: Ex 3,1-6.13-16 (horiaci ker)
▪ Skupina 3: Jn 14,8-11 (kto vidí mňa, vidí Otca)

Každá  skupina  predstaví  svoje  výsledky.  Postupujeme  chronologicky  (stvorenie,  Mojžiš,  Ježiš).  Pri  prezentácii
zdôraznime nasledovné aspekty:
▪ Boh pokladá človeka za dobrého (Gn 1,31).
▪ Boh stvoril človeka bez toho, že by ho chcel zapriahnuť do nejakého postroja (s výnimkou lásky, k tomu porov.: Y»2).

1 BAER, N.,  YOUCAT Firmkurs Begleitbuch, YOUCAT Verlag, Auburg 2014.  Neoficiálny preklad:  YOUCAT Sprievodca prípravou na
birmovku in:  http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-ii/youcatprievodcapripravounabirmovku
(17.10.20.14).

2 Por.: http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-ii/youcatprievodcapripravounabirmovku (16.10.2014).
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▪ Boh vstupuje do kontaktu s človekom o (Gn 4,14).
▪ Boh sa zjavuje v Ježišovi Kristovi (Jn 14,9).

KÝM SOM PRE BOHA?

Práve sme počuli, čo nám Boh o sebe samom prezradil. Teraz sa pozrieme na to,
ako vidí nás.

Spolu si prečítame Jn 15,15 (zdôrazni, že Boh nás vníma ako svojich priateľov) a Jn 3,16 (zdôrazni, že Boh poslal svojho
Syna, aby nás zachránil).

„Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás
priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“ 

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v
neho verí, ale aby mal večný život.“

Verš Jn 3,16 možno prečítať s  malou obmenou: Veď Boh ťa tak miloval,  že dal  svojho jednorodeného Syna,  aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

ČO CHCE BOH PRE MŇA?
Keď už vieme, akí sme pre Boha dôležití, ešte sa pozrieme na plány, ktoré s nami má. Prečítame si spoločne Jn 17,24 a
Y»1.

„Na zemi sme preto, aby sme poznali a milovali Boha, konali podľa jeho vôle dobro
a jedného dňa prišli do neba.“ (Y»1)
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Liturgia slova

ÚVODNÁ MODLITBA3

Všemohúci a večný Bože, pomáhaj nám, aby sme vždy ochotne plnili tvoju vôľu a
slúžili ti s úprimným srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je
Boh  a s tebou  žije  a kraľuje  v jednote  s Duchom  Svätým po  všetky  veky  vekov.
Amen.

ČÍTANIE4

Čítanie z evanjelia podľa Jána

Ježiš povedal: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by
som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám
miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“

Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip,
toľký čas som s vami, a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť:
»Ukáž nám Otca?!« Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám
hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.
Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky
verte!

KATECHÉZA A INFORMÁCIE

PROSBY5

S radostným srdcom vzývajme Boha, ktorý svet stvoril, vykúpením pretvoril a
svojou láskou ho stále obnovuje; volajme k nemu:

Nebeský Otče, obnov divy svojej lásky.

1. Vďaka ti, Bože, za to, že v celom stvorení zjavuješ svoju moc a v dejinách sveta odhaľuješ
svoju prozreteľnosť.

2. Skrze svojho Syna, hlásateľa pokoja a víťaza na kríži, osloboď nás od zbytočného strachu a
beznádeje.

3. Daj,  nech  všetci,  čo  milujú  a  podporujú  spravodlivosť,  úprimne  a  v pravom  pokoji
spolupracujú na budovaní sveta.

4. Zastaň sa utláčaných, osloboď zajatcov, poteš biednych, hladným daj chlieb a slabým silu a
na všetkých ukáž víťazstvo kríža.

Otče náš...

ZÁVEREČNÁ MODLITBA6

Dobrý Bože, ty si nás všetkých z lásky stvoril. Chceš nám byť vždy nablízku a žiť s nami.
Pomôže nám, aby sme sa v bežnom živote správali ako tvoji skutoční priatelia a na
konci nášho života nás zober do svojho večného spoločenstva. Amen.

3 Modlitba dňa, 29. cezročná nedeľa.
4 Por.: Jn 14,2-3; 8-11.
5 Por.: Prosby, Druhé vešpery, nedeľa - tretí týždeň žaltára.
6 YOUCAT  Sprievodca  prípravou  na  birmovku,  s.  9,  in:  http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-

ii/youcatprievodcapripravounabirmovku (17.10.20.14).
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