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Podklady  pre  3.  stretnutie  v  rámci  prípravného  kurzu  pred  prijatím  sviatosti
birmovania.  Materiál  vychádza  z  publikácie  YOUCAT  Firmkurs  Begleitbuch,1 téma
03.1.  je adaptovaná pre veľkú skupinu birmovancov, doplnená o niektoré podnety z
tretej kapitoly knihy YOUCAT Príprava na birmovku2 a je užšie prepojená s Písmom a
modlitbou.
Téma: Prvotný a osobný hriech. Človek vzdialený od Boha. Prvý hriech úplne
rozvrátil harmóniu medzi Bohom a stvorením a pôsobí dodnes (dedičný hriech).

Pomôcky: Prezentácia BIRM_Y-PREZ_03.ppt, Sväté Písmo a Youcat. Pracovné listy
a prezentácie sú dostupné na www-tvoj-strom.info.3

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

Katechéza

SME NÁCHYLNÍ NA ZLÉ

SN 2

Nejaký bulvárny plátok by z tohto čítania mohol urobiť správu na
titulnej strane. Titulky by hlásali niečo v tomto zmysle:

Šokujúce  odhalenie!  Najväčší  z  kresťanských  misionárov  sa  priznáva:  Ja  ani
nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím.
Nerobím dobro,  ktoré chcem,  ale robím zlo,  ktoré nechcem, keď chcem robiť
dobro, je mi blízko zlo.

Lenže v skutočnosti by to asi nikoho nešokovalo. Zlo na nás dolieha z každej strany
a nemôžeme sa mu vyhnúť. A aj sami v sebe objavujeme tú istú zákonitosť ako
Pavol: ťahá nás to k zlému! Každého.

TICHOMORSKÝ RAJ4

SN 3

Filozof  Jean-Jacques  Rousseau  tvrdí,  že  je  to  tak  preto,  že  sme sa  to  naučili.
Človek je podľa neho od prírody dobrá bytosť, pokazená spoločnosťou (a zvlášť
kresťanstvom).  Rousseau  veril,  že  niekde  na  svete  musia  existovať  „ušľachtilí
divosi“, nepokazení spoločnosťou, ktorí žijú ako v raji, lebo ich nikto nenaviedol na
zlo.

Ušľachtilí  divosi  žijú  v  dokonalej  harmónii  s  prírodou,  bez  peňazí,  v  mieri,
nepoznajú zločin, lož, hriech, súdy, sú zdraví, chodia nahí a žijú neviazaný sexuálny
život...

Iný rojko, maliar Paul Gauguin sníval podobný sen o sto rokov neskôr. A na jednom
tichomorskom ostrove takých ľudí našiel. Vybral sa tam s plátnom a štetcami, plní
očakávania. No banány mu nepadali samé do úst, nevedel loviť ryby ani poľovať a
tak žil z drahých konzerv z dovozu. Aj „ušľachtilí divosi“ trpeli chorobami, zvádzali
každodenný boj o prežitie a dodržiavali prísnu morálku. Odopreli mu svoje krásne
nahé dievčatá, pretože mal syfilis a tak mohol maľovať akurát tak prostitútku Titi.

Pravda  je  taká,  že  ľudia  nie  sú  od  prírody  dobrí.  Sme  pokazení.  Ale  nie
spoločnosťou. Začalo to hneď na začiatku.

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 MEUSER, B., BAER, N., YOUCAT Príprava na birmovku, KNA, Bratislava 2013.
3 Por.: http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-ii/youcatprievodcapripravounabirmovku (16.10.2014).
4 Por.: MEUSER, B., BAER, N., YOUCAT Príprava na birmovku, KNA, Bratislava 2013, s. 25-27.
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PÍSMO: PÁD DO HRIECHU

Spoločne si prečítajte rozprávanie o prvotnom hriechu (B»Gn 2,16-17; 3,1-13.17-19.23-24). Vysvetli birmovancom, že
text o Adamovi,  Eve a hadovi  je obrazným rozprávaním o tom, ako prišlo do sveta zlo.  V tejto obraznej reči  je
napríklad Boh opísaný veľmi ľudsky, až tak, že keď prechádza záhradou, Adam a Eva počujú jeho kroky. Had je tu
zosobnením zla, pokušenia, ktoré odcudzilo ľudí od Boha.

PRÁCA V SKUPINKÁCH
Rozdeľ birmovancov na 6 skupín, každá s pomocou biblických textov spracuje a následne predstaví vybranú otázku. Pri
zhrnutí doplň podľa nasledovných poznámok.

SN 4

Akým trikom pokúša had Evu, aby jedla z ovocia stromu? (B»Gn 3,1;  Gn 2,16-
17; Gn 3,3)

(B»Gn 3,1) Had prekrúca Boží príkaz  (B»Gn 2,16-17), aby vzbudil nedôveru. Eva spočiatku obhajuje príkaz, neskôr ho
sama prezentuje ako prísnejší, než je v skutočnosti (B»Gn 3,3).

SN 5

Čo had Eve sľubuje? (B»Gn 3,4-5)
Keď tu had hovorí o poznaní dobra a zla, nemá na mysli len jednoduché rozoznávanie dobrých a zlých skutkov, ktorého
je človek schopný na základe úsudku vlastného svedomia. Hovorí o hlbšom význame, ktorý súvisí so vševedúcnosťou
Boha. Preto sľubuje, že človek bude ako Boh. Provokuje Evu víziou možnosti  určovať, čo bude dobré a čo nie nezávisle
od Boha.

SN 6

Prečo sa Eva rozhodla jesť zakázané ovocie? (B»Gn 3,6)
Eva  sa  nechala  zaslepiť  prázdnymi  sľubmi.  Teraz  má pred  očami  len  výhody  zakázaného  ovocia  a  impulzívne  sa
rozhodne hoci vie, že jej rozhodnutie je nesprávne. Dialóg Evy a hada sa zrkadlí v konflikte nášho svedomia vždy vtedy,
keď kolísame medzi vernosťou Božiemu hlasu a načúvaním zvádzaniu k zlému. Nedôvera a pochybnosť o tom, či Boh
chce naozaj to najlepšie (áno, tá pochybnosť, ktorú u Evy takticky vyvolal had) zapríčiňuje, že sa rozhodneme proti
Bohu.

SN 7

Aké má prestúpenie prikázaní dôsledky pre vzťah medzi človekom a Bohom?
(B»Gn 3,7-8.23-24)

Vedomé ignorovanie Božej vôle oddeľuje človeka od Boha. Biblický text to naznačuje tým, že Adam a Eva sa po hriechu
pred Bohom zrazu hanbia a skrývajú. Prvotná harmónia medzi ľuďmi a Bohom je zrazu roztrieštená na márne kúsky.
Následné vyhostenie z raja je v texte prezentované ako trest, ktorý Boh ľuďom uložil. Ale v skutočnosti je to nutný
dôsledok, ktorý vyplýva z ich konania. Postavili sa proti Bohu, čím rozbili harmonický vzťah s ním.
Raj nie je ani tak pokojným miestom pre pohodlný život. Je to v prvom rade miesto, kde človek žije v harmónii s
Bohom. Adam a Eva túto harmóniu zničili  a nejavia záujem nejako to napraviť. Je to podobné ako s  rodinou. Ak
napríklad  dospelý  syn  rodinu  rozbíja  a  nechce  situáciu  zmeniť,  musí  z  nej  odísť.  Pre  svoje  dobro  aj  pre  dobro
ostatných.

SN 8

Aké má prestúpenie  prikázaní  dôsledky pre  vzájomné medziľudské vzťahy?
(B»Gn 3,12-13.16)

Hriech zničil aj harmonický vzťah medzi ľuďmi. Symbolicky je táto myšlienka vyjadrená v texte tým, že Adam a Eva sa
pred  sebou zrazu hanbia (zošijú si figové listy). Ale to nie je zďaleka všetko. Obaja sa snažia vinu striasť zo svojich
bedier. Eva sa vyhovára na hada, Adam na Evu a nepriamo obviňuje aj Boha („žena, ktorú si mi [TY] dal, ma naviedla“).
A takto je to medzi nami dodnes. No ani toto nebolo v Božom pláne. Sú to dôsledky prvotného hriechu.

SN 9

Aké sú dôsledky prvotného hriechu pre celé stvorenie?  (B»Gn 3,17-19)
Prvým hriechom stratilo prvotnú harmóniu kompletne celé stvorenie. Biblický autor to naznačuje tvrdením, že zem
bude  ľuďom  napriek  tvrdej  práci  rodiť  tŕnie  a  bodliaky.  Spomína  ťažkú  prácu  v  pote  tváre,  nebezpečenstvo,
nenaplnené túžby... Jednoducho prvým hriechom bolo knokautované celé stvorenie. Nie Boh rozbil prvotnú harmóniu
(hoci obrazná reč starého zákona sa týmto spôsobom niekedy vyjadruje). Je to trpký dôsledok ľudského konania. 

YOUCAT
Spoločne si prečítajte odpoveď na otázku Y»68 (Dedičný hriech? Čo máme my spoločné s hriechom Adama a Evy?) a
diskutujte o nej.

SN 10

HRIECH
Vráť sa k myšlienke, že je to človek, kto sa odtrhol do Boha (ušiel a nevrátil sa späť). Zvýrazni ju pomocou obrázkového
komixu Človek vyhodil do povetria spojenie s Bohom.
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SN 11

To isté, čo prvotný, v nás pôsobí každý náš vedomý a dobrovoľný hriech – vzďaľuje
nás od Boha. Človek hriechom vyhadzuje do povetria vzťah s Bohom, oddeľuje sa od
Boha. Vzniknutú priepasť nedokáže nikto z nás prekonať vlastnými silami!

Vysvetli birmovancom, že Boh napriek tomuto nášmu odtrhnutiu sa od neho hľadal spôsob, ako vzťah obnoviť. Aby
prekonal pre nás neprekonateľnú priepasť, poslal svojho Syna, aby nás oslobodil od hriechu. Preto Pavol hovorí:

„Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána!“
O tom, ako tento Boží plán zafungoval, si poviete pri budúcom stretnutí.
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Liturgia slova

ÚVODNÁ MODLITBA5

Nebeský Otče, ty  zjednocuješ  mysle veriacich v spoločnom úsilí  o dobro;  pomôž
nám  milovať,  čo  prikazuješ,  a túžiť  po  tom,  čo  sľubuješ,  aby  uprostred
pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme
opravdivú  radosť.  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.

ČÍTANIE6

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

[Bratia a sestry, ja] ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím
to, čo nenávidím. Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo
chcieť  dobro,  to  mi  je  blízko,  ale  robiť  dobro  nie.  Veď nerobím dobro,  ktoré
chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím
ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. 

Badám  teda  taký  zákon,  že  keď  chcem  robiť  dobro,  je  mi  blízko  zlo.  Podľa
vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom; ale vo svojich údoch
pozorujem iný  zákon,  ktorý  odporuje  zákonu  mojej  mysle  a  robí  ma  zajatcom
zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z
tohto tela smrti? 

Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána! Ja sám teda mysľou slúžim
Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu.

Počuli sme Božie slovo.

KATECHÉZA A INFORMÁCIE

ZÁVEREČNÁ MODLITBA7

Otče náš, ktorý si na nebesiach...

Otec na nebesiach, chcem chváliť slávu tvojho mena. Nech zasvitne tvoje panstvo,
ty sám nech si kráľom ako v nebi, tak i v mojej duši i v celom svete. 

Daj mi tvoju vôľu poznať, milovať a napĺňať: buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i v
mojom živote.

Urob ma s každodenným chlebom, ktorý mi dávaš, spokojným a pripraveným deliť
sa oň s druhými.

Pomôž mi odpúšťať iným a nebyť nemilosrdný, pretože ja viem: Ty ich miluješ a si
k nim milosrdný tak, ako odpúšťaš aj mne a daruješ mi nový začiatok.

A keď ma obkľúči pokušenie, stoj pri mne. Zošli mi svojho Ducha a posilni moju
vôľu, aby som v tvojej sile obstál proti zlu.

Áno Pane, osloboď nás z okov Zlého a daruj pokoj našim dňom.

Príď nám na pomoc so svojím zľutovaním a ochraňuj nás pred chaosom a hriechom,
aby sme plní dôvery očakávali príchod nášho záchrancu, Ježiša Krista.

Lebo len u teba je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Amen.

5 Modlitba dňa, 21. cezročná nedeľa.
6 Por.: Jn 14,2-3; 8-11.
7 YOUCAT  Sprievodca  prípravou  na  birmovku,  s.  11,  in:  http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-

ii/youcatprievodcapripravounabirmovku (17.10.20.14).
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(B»Gn 2,16-17; 3,1-13.17-19.23-24)
1. Akým trikom pokúša had Evu, aby jedla z ovocia stromu? (B»Gn 3,1;  Gn 2,16-17;
Gn 3,3)

(B»Gn 2,16-17; 3,1-13.17-19.23-24)

2. Čo had Eve sľubuje? (B»Gn 3,4-5)

(B»Gn 2,16-17; 3,1-13.17-19.23-24)

3. Prečo sa Eva rozhodla jesť zakázané ovocie? (B»Gn 3,6)

(B»Gn 2,16-17; 3,1-13.17-19.23-24)

4. Aké má prestúpenie prikázaní dôsledky pre vzťah medzi človekom a Bohom?
(B»Gn 3,7-8.23-24)

(B»Gn 2,16-17; 3,1-13.17-19.23-24)

5. Aké má prestúpenie prikázaní dôsledky pre vzájomné medziľudské vzťahy?
(B»Gn 3,12-13.16)

(B»Gn 2,16-17; 3,1-13.17-19.23-24)

6. Aké sú dôsledky prvotného hriechu pre celé stvorenie?  (B»Gn 3,17-19)

(B»Gn 2,16-17; 3,1-13.17-19.23-24)
1. Akým trikom pokúša had Evu, aby jedla z ovocia stromu? (B»Gn 3,1;  Gn 2,16-17;
Gn 3,3)

(B»Gn 2,16-17; 3,1-13.17-19.23-24)

2. Čo had Eve sľubuje? (B»Gn 3,4-5)

(B»Gn 2,16-17; 3,1-13.17-19.23-24)

3. Prečo sa Eva rozhodla jesť zakázané ovocie? (B»Gn 3,6)

(B»Gn 2,16-17; 3,1-13.17-19.23-24)

4.  Aké má prestúpenie prikázaní  dôsledky pre vzťah medzi  človekom a Bohom?
(B»Gn 3,7-8.23-24)
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