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Podklady  pre  4.  stretnutie  v  rámci  prípravného  kurzu  pred  prijatím  sviatosti
birmovania.  Materiál  vychádza  z  publikácie  YOUCAT  Firmkurs  Begleitbuch,1 téma
04.1. je adaptovaná pre veľkú skupinu birmovancov, doplnená o viaceré prvky z štvrtej
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_04.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. Prosby a modlitba Pána, 6. záverečná modlitba. Stretnutie sleduje
štruktúru liturgie slova, možno ho doplniť vhodnými piesňami.

Katechéza

SKVELÝ NÁMET NA FILM4

Boh sa stal človekom. Za takýto scenár by sa v Hollywoode asi nehanbili: Boh sa v
nebu nudí. Raz mu napadne bláznivá myšlienka: prezlečie sa za človeka! Príde na
zem, vyzerá ako obyčajný človek, no správa sa dosť nešikovne. Predsa len „boh“
nemá ani poňatia, ako to tu chodí. A tak sa každú chvíľu ocitá v tých najhlúpejších
situáciách. Našťastie má vždy poruke nejaký tne čarovný trik alebo zázrak. Kritické
to začne byť v okamihu, keď spozná úžasné dievča, zaľúbi sa doň a posledné, po
čom by túžil, je koniec dovolenky a návrat do neba...

Zasmiali by sme sa, vypili by sme kolu, zjedli vrecko pukancov a po troch dňoch by
sme na film zabudli:-).

Lenže Boh to urobil. Nie podľa môjho „scenára“ a nie z dlhej chvíle. Ale urobil to.
Na minulom stretnutí sme sa bavili o tom, že niečo v našom svete škrípe, že máme
problém. Vyrobili ho tí pred nami, ale aj my naň doplácame. A odpoveďou nie je
žiaden filozof, hľadajúci raj na zemi, plný neskazených ľudí.

BOH SA STAL ČLOVEKOM. SKUTOČNÝM!

Odpoveďou je KRISTUS – Boh, ktorý sa stal človekom, aby nás spasil. Naše riešenie!

Hriechom prví ľudia spravili medzi nami a Bohom riadnu priepasť. (A my ju svojimi
vlastnými hriechmi „rozširujeme“). No on to nenechal len tak. Stal sa človekom,
aby nás z toho dostal. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16).

Boh ako malé dieťa, ktoré po narodení dokáže len tri veci: spať, jesť a to tretie.
Boh,  ktorý  je bezbranný.  Boh,  ktorý  sa  učí  chodiť  a  rozprávať.  Boh,  ktorý  má
strach,  radosť,  smútok,  hnev...  Nie  je  to  trochu  nedôstojné  Boha,  Vševládcu,
Stvoriteľa? Bol vôbec skutočným človekom? Alebo to len hral?

Mnohí kresťania prvého storočia buď poznali Krista osobne alebo sa stretli a prijali
vieru od niekoho, kto ho videl. A predsa to bola pre niektorých prisilná káva. V roku
451 dokonca kvôli tomu zvolala Cirkev koncil (Chalcedónsky),5 aby na ňom biskupi
podrobne  preskúmali  učenie  apoštolov  o  Ježišovom Božstve.  Nakoniec  potvrdili
našu vieru v to, že Ježiš bol skutočným človekom i skutočným Bohom:

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 (16.11.2014).
4 Por.: MEUSER, B., BAER, N., YOUCAT Príprava na birmovku, s. 30 – 33.
5 Por.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chalkedonsk%C3%BD_koncil (16.11.2014)
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„My pak, následujíce svatých Otců všichni jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali
jednoho a téhož Syna,  našeho Pána Ježíše Krista,  jak dokonalého v božství,  tak
dokonalého  v  lidství,  skutečně  Boha  a  skutečně  člověka,  (který  má)
rozumovou duši a tělo, soupodstatného s Otcem co do božství a soupodstatného s
námi co do lidství, jenž byl ve všem jako my, kromě hříchu, jenž byl počat přede
všemi věky z Otce podle božství a v těchto posledních dnech za nás a za naši spásu
narozeného z Panny Marie, Matky Boží, co do lidství, jednoho a téhož Krista, Syna,
Pána,  jednorozeného,  aby  (lidé)  uznávali,  že  má  dvě  přirozenosti,  nesmíšeně,
neměnně, nerozdílně a neoddělitelně, a že toto rozlišení přirozeností není nijak
zrušeno jejich spojením, avšak že vlastnost každé z přirozeností zůstala uchována,
a je přítomna v jedné osobě a subsistenci, neodloučena ani nerozdělena do dvou
osob, avšak v jednom a témž Synu, jednorozeném, Bohu-Slovu, Pánu Ježíši Kristu,
jak o něm od počátku (stanovili) proroci a jak nás sám Pán Ježíš Kristus naučil a jak
nám to předalo Vyznání svatých Otců.“6

Ježiš: Človek alebo Boh?
Rozdeľ birmovancov na 6 skupín. Každá pracuje s iným biblickým textom. Ich úlohou je odpovedať na otázku: Ježiš sa
tu prejavuje ako skutočný Boh alebo ako skutočný človek? Odpovede potom predstavia a zdôvodnia pred ostatnými.
Môžeš využiť prezentáciu, v ktorej má každý text svoj obrázok a birmovanci určia, či patrí na „ľudskú“ alebo „božskú“
stranu Odpovede doplň podľa poznámok. 

 ● Ježiš sa postil na púšti a diabol ho pokúšal (B»Mt 4,1-11). Po pokúšaní Ježiša prilož diel Hlad a pokušenie na ľudskú
stranu, pretože tu koná ako človek a vzor pre ľudské konanie v pokušení.
 ● Uzdravenie slepého Bartimea  (B»Mk 10,46-53). V  uzdravení slepého Bartimea sa zjavuje Ježišova Božská moc,
preto tento obrázok patrí vpravo.
 ● Ježiš  má  strach  pred  smrťou,  modlí  sa  na  Olivovej  hore  (B»Lk 22,39-45).  Ježišov  strach  pred  smrťou  jasne
poukazuje na jeho ľudskú stránku. 
 ● Rozmnoženie  chlebov (B»Lk 9,12-17).  Pri  tejto  udalosti  Ježiš  opäť  prejavuje  svoju  Božskú moc.  Ulož  obrázok
vpravo.
 ● Utíšenie búrky na mori (B»Mk 4,35-41). V tejto správe sa prelínajú znaky Ježišovej Božskej a ľudskej stránky. Pri
tejto udalosti Ježiš opäť prejavuje svoju Božskú moc. Ulož obrázok vpravo. Ježiš spí hoc aj počas búrky (vľavo), no
potom sa prejaví ako ten, ktorý koná s Božskou autoritou (druhú časť obrázku vpravo).
 ● Ježiš smúti za Lazárom a kriesi ho zmŕtvych (B»Jn 11,17-19.34-44). Vzkriesením Lazára zjavuje Ježiš svoju moc
nad smrťou, teda svoje Božstvo (12). Na druhej strane jeho smútok nad smrťou priateľa je poukazom na jeho ľudskú
stránku.

Vysvetli birmovancom, že Ježiš bol skutočný človek a skutočný Boh, žiadna zmiešanina alebo poloboh. Môžeš si pomôcť
otázkou z YOUCATu (Y»77).

Boh, ktorý cíti s nami...
Prečítaj birmovancom  z Listu Hebrejom verš o Ježišovi – veľkňazovi: „Nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s
našimi slabosťami; veď [Ježiš] bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.“ (B»Hebr 4,15).

Spoločne uvažujte: 
 ● Akú to má výhodu, ak ten, ktorý prišiel  k nám od Boha, vie aké je to byť človekom aj so všetkými pocitmi a
skúsenosťou pokušenia?
 ● Akú má výhodu fakt, že náš sprostredkovateľ s Bohom je sám Boh?

Predstav si, ze za tebou príde priateľ a povie: „Daj mi pokoj s tým tvojím Bohom.
Nepotrebujem Boha, ktorý si vysedáva v nebi a nerozumie mi. Zažil som veci, ktoré
nijaký Boh nepozná! Nijaký Boh nezažil peklo, ktorým som prešiel ja!“

Čo ty na to? „Neviem, ktorého Boha tým myslíš! Môj Boh zažil chorobu a bál sa
smrti, nadávali mu a prenasledovali ho. Zradili ho najlepší priatelia, neprávom ho
odsúdili a umučili na smrť. Ak ti tvoj boh nestačí, prijmi môjho Boha.“7

6 Por.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chalkedonsk%C3%A9_vyzn%C3%A1n%C3%AD (16.11.2014)
7 Por.: Por.: MEUSER, B., BAER, N., YOUCAT Príprava na birmovku, s. 30 – 35.
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Liturgia slova

ÚVODNÁ MODLITBA8

Všemohúci  Bože,  tvoje  vtelené  Slovo  Ježiš  Kristus  preniká  nás  novým svetlom;
dopraj, prosíme, aby viera v neho, ktorá osvecuje našu myseľ, žiarila aj z našich
skutkov.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.  Skrze  Krista,  nášho
Pána Ježiša Krista.

Amen.

ČÍTANIE9

Čítanie z Listu Hebrejom (Hebr 4,14-16)

[Bratia a sestry, ja] keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia,
Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by
nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem
hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo
a našli milosť a pomoc v pravom čase.

Počuli sme Božie slovo.

KATECHÉZA A INFORMÁCIE

PROSBY10

Z tej duše chváľme a oslavujme Božie Slovo, ktoré bolo pred vekmi a narodilo sa
nám v čase, a radostne volajme:

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

Kriste, večné Slovo, ty si pri svojom príchode naplnil zem jasotom; navštív nás a
neprestajne potešuj naše srdce svojou milosťou.

(Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.)

Spasiteľ sveta, ty si nám svojím narodením zjavil Božiu vernosť; daj, aby sme my so
živou vierou zachovávali krstné sľuby.

(Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.)

Kráľ večnosti, ty si sa narodil, lebo si chcel skúsiť krátkosť ľudského života a znášať
jeho ťažkosti; daj nám, nestálym a smrteľným, účasť na svojej večnosti.

(Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.)

OTČE NÁŠ

ZÁVEREČNÁ MODLITBA11

Pane Ježišu Kriste, ty si sa stal človekom a sám poznáš všetko, čím v našom živote
prechádzame. Vieš, aký je to pocit byť človekom a vieš aj, aké je to byť pokúšaný. Stoj
pri nás v našom živote a pomáhaj nám aj keď máme chuť bežať opačným smerom.
Amen

8 Modlitba dňa, slávnosť Narodenia Pána.
9 Por.: Rim 7,15-25
10 Por.: Ranné chvály a vešpery slávnosti Narodenia Pána.
11 YOUCAT  Sprievodca  prípravou  na  birmovku,  s.  16,  in:  http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-

ii/youcatprievodcapripravounabirmovku (17.10.20.14).
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