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Podklady  pre  5.  stretnutie  v  rámci  prípravného  kurzu  pred  prijatím  sviatosti
birmovania.  Materiál  vychádza  z  publikácie  YOUCAT  Firmkurs  Begleitbuch,1 téma
05.1. a 05.2 sú adaptované pre veľkú skupinu birmovancov, doplnené o viaceré prvky z
piatej kapitoly knihy YOUCAT Príprava na birmovku2 a je užšie prepojené s Písmom a
modlitbou.
Téma: Ježiš za nás zomrel na kríži. Ježiš za nás trpel, my môžeme odpovedať
tým, že dovolíme, aby viedol náš život.

Pomôcky: Prezentácia  BIRM_Y-PREZ_05.ppt,  Sväté  Písmo,  Youcat a  film  Most,3

pre potreby katechézy je vhodná najmä časť medzi pätnástou a sedemnástou minútou.
Pracovné listy a prezentácie sú dostupné na www-tvoj-strom.info.4

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

OTÁZNIKY

Naša dnešná téma má názov „Prečo musel Ježiš zomrieť?“ Uvažujme ale najprv o
tom, či má takáto otázka zmysel. Trochu sa „zahráme“ so slovíčkami:

1. Zomrel  Ježiš  vôbec? Neboli  jeho  utrpenie  a  smrť  len  zdanlivé,  divadlo  pre
publikum? Odpoveď je v téme, ktorej sme sa venovali na poslednom stretnutí: My
kresťania veríme, že Ježiš je skutočný človek. A teda aj jeho utrpenie a smrť sú
bolestne ľudské. //do prezentácie text z vyznania viery //

2. Musel Ježiš zomrieť? Tu musíme pozerať na vec z dvoch uhlov. A)  Mohol sa
tomu vyhnúť? Odpoveď nájdeme opäť v poslednej téme. Ježiš bol človek a vrámci
svojich  schopností  sa  mohol  aspoň  pokúsiť  vyhnúť  zatknutiu.  Veď  podľa
evanjeliových správ sám vývoj udalostí predpovedal. Navyše my kresťania veríme,
že Ježiš je Boh a teda má božskú moc. B) Bol to spravodlivý trest? Nuž vzburu ani
žiaden zločin mu zrejme nemohli dokázať. Mohli ho odsúdiť len za blasfémiu. Za to
ho síce v tom čase v Izraeli čakala tiež smrť, ale ukameňovaním.

FILM MOST

Rozdelíme birmovancov do skupín, spoločne sledujeme ukážku z filmu Most, po nej v skupinkách hľadajú odpoveď na
otázky 1. Prečo zomrel tento chlapec? a 2. Prečo musel Ježiš zomrieť? Nakoniec svoje závery predstavia ostatným. 
Ukážku možno uviesť nasledovne:

Tak prečo musel Ježiš zomrieť? Myslím, že nám to môže trochu pochopiť ukážka z
filmu most.

Film nie je o Ježišovi. Je o otcovi, ktorý má na starosti železničný most. A o synovi,
ktorého otec vychováva sám, bez manželky. A aj keď je na to sám, je to naozaj
dobrý, milujúci otec. 

No film je tiež o smrti toho malého chlapca. Pozrieme si ukážku. Vašou úlohou je,
na základe filmu, zodpovedať na otázky: 1. Prečo zomrel tento chlapec? 2. Prečo
musel Ježiš zomrieť.

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.csfd.cz/film/117954-most/ a https://www.youtube.com/watch?v=6E-UVEABpRs (26.08.2014).
4 Por.: http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-ii/youcatprievodcapripravounabirmovku (16.11.2014).
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ZASTÚPENIE

Chlapec vo filme sa obetoval – položil svoj život, aby zachránil ľudí vo vlaku. Hovoríme tomu zástupná obeta. Môžeš
birmovancom poukázať na momenty z bežného života, kedy sa ľudia obetujú za druhých. Určite budú poznať príklady z
filmov ako Titanic5 alebo Stratené mužstvo.6 Hrdinovia z filmov sú fiktívni. Poukáž aj na tých skutočných, napríklad na
Maximiliána Kolbeho, ktorý zomrel v koncentračnom tábore namiesto spoluväzňa. To je presne to, čo urobil aj Ježiš:
Zomrel namiesto nás.

YOUCAT

Spoločne si prečítajte otázku „Prečo nás musel Ježiš vykúpiť na kríži?“ (Y»101) a odpoveď na ňu.
Potom doplň:

Ak Boh trpel a skutočne zomrel, potom nie je žiadnym nezaujatým Bohom, ktorý
si sedí niekde ďaleko na obláčiku a nemá ani šajn, ako to tu medzi nami beží.
Tým sa nám veľmi priblížil. Ale Ježišova smrť má ešte oveľa hlbší zmysel.

HRIECH NÁS IZOLUJE OD BOHA

Pripomeňte birmovancom komixový obrázok Človek vyhodil do povetria spojenie s Bohom a poukáž
ním na problém:

Čovek sa hriechom vzdiali od Boha a vytvoril priepasť, ktorú nedokáže preklenúť.
Boh stojí pred problémom: chce mať s nami spoločenstvo (to je Boží plán), no ľudia
k nemu nemôžu viac prísť. Boh sa nemôže tváriť, že tá priepasť tu nie je!

Božie riešenie:  Keďže naša vina nemôže len tak zmiznúť, jediným riešení je
niekto,  kto  by  ju  za  nás  zobral  na  seba.  A síce  niekto,  kto  sa  nikdy  ničím
neprevinil. Preto sa Boh rozhodol viať všetko na seba. Boh (druhá Božská osoba –
Syn) sa v Ježišovi Kristovi stal človekom a v smrti na kríži vzal na seba všetky
naše viny. Vďaka tejto jeho obeti máme opäť možnosť prísť k nemu. 

Pomôžte si ilustráciou Kríž prekonáva odlúčenie od Boha.

PRE KOHO MUSEL JEŽIŠ ZOMRIEŤ?
Ešte raz preformulujeme otázku: Pre koho musel Ježiš zomrieť? Opäť si pomôžeme filmom. Diskutujte o nasledovných
témach:
1. Chlapec zomrel namiesto ľudí vo vlaku. Akí to boli ľudia, čo o nich vieme?

Boli  tam ľudia,  ktorí  sa  bezstarostne  bavili,  niektorí  vyzeral  naopak  utrápene,
niektorí boli unavení. Slečna na záchode si chcela pichnúť dávku...

2. Boli vo vlaku ľudia, ktorí si nezaslúžili, aby za chlapec nich zomrel?

Niektorí boli určite skvelí ľudia, no možno boli medzi nimi aj zlodeji, povaľači, bola
tam narkomanka...7

3. Kto je zodpovedný za to, čo sa stalo?

Z filmu to nie je celkom jasné, ale zdá sa, že vlak prišiel podstatne skôr ako mal.
Zrejme  nezlyhal  otec  (Hoci  samozrejme  nemal  brať  syna  so  sebou!).  Chlapec
zomrel namiesto vinných i za nevinných.

4. Vedeli tí ľudia vo vlaku, čo sa deje?

Zdá sa, že ani netušili, v akom nebezpečenstve sa nachádzajú. A možno sa ani nikdy
nedozvedeli (podľa filmu), za akú cenu docestovali do cieľovej stanice!8

PÍSMO

Analogicky to všetko platí aj o Ježišovej smrti: Kristus zomrel namiesto všetkých,
dobrých aj zlých, vinných i nevinných, hoci pravdou je, že nikto z nás v skutočnosti
nie je bez viny. Zomrel  dokonca aj  namiesto tých, ktorí  o  to nestáli,  ktorí  ani
nepochopili a nikdy nepochopia, čo sa  stalo.

5 Por.: http://www.csfd.cz/film/1250-titanic (26.08.2014).
6 Por.: http://www.csfd.cz/film/222281-velky-turin (26.08.2014).
7 Teraz nejde o odsúdenie človeka, ale skôr o vyzdvihnutie obety.
8 V závere filmu vidíme otca, ktorý v snahe vyrovnať sa s udalosťami odišiel do cudzieho mesta. Zúfalý prechádza ulicami, keď raz

stretne mladú ženu (myslím, že je to tá narkomanka z vlaku) s malým synom. Vtedy akoby z neho niečo spadlo, tvár sa mu
rozžiari akoby práve pochopil, že to celé malo zmysel. 
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Birmovanci vyhľadajú v Písme stať  Lk 22,14-16 hľadajú v nej vyjadrenie spomenutých myšlienok. Text nás posúva k
Eucharistii, ktorá je sprítomnením momentu Kristovej obety. Telo, ktoré sa obetuje namiesto nás. Krv, ktorá je preliata
namiesto našej krvi.

NAŠA ÚLOHA V BOŽOM PLÁNE

Na záver zhrnutie:

Ježiš  znova  sprístupnil  cestu  k  Bohu,  takže opäť máme možnosť k  nemu prísť.
Otvoril cestu. Ale nemôže nás nútiť, aby sme po nej kráčali. Nemôže nás nútiť, aby
sme vstúpili  do spoločenstva s Bohom, lebo vynútená láska nie je láskou. Našou
úlohou  je  odpovedať  na  toto  pozvanie,  rozhodnúť  sa  pre  neho,  rozhodnúť  sa
milovať Boha ako on miloval nás. Prvý krok k tomuto nášmu rozhodnutiu urobili už
naši rodičia, keď nás dali pokrstiť. V krste nás Boh oslobodil od dedičného hriechu.
Ale teraz sme už na rade my. My sa musíme rozhodnúť, či vykročíme k Bohu. Je to
ako na tom obrázku: Ježiš obnovil cestu. A čaká, či prídeme k nemu.
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Liturgia slova

ÚVODNÁ MODLITBA9

Prosíme ťa, Bože, zhliadni na túto svoju rodinu, za ktorú sa náš Pán Ježiš Kristus
neváhal vydať do rúk zločincov a podstúpiť muky kríža. Lebo on je Boh a s tebou
žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 

Amen.

ČÍTANIE10

Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša

Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním. Tu im povedal: „Veľmi som túžil
jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr,  ako budem trpieť. Lebo hovorím
vám:  Už  ho  nebudem  jesť,  kým sa  nenaplní  v Božom  kráľovstve."  Vzal  kalich,
vzdával vďaky a povedal: „Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. Lebo hovorím
vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo." Potom
vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo,
ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku." Podobne po večeri vzal kalich
a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Počuli sme slovo Pánovo.

KATECHÉZA A INFORMÁCIE

PROSBY11

Úprimne sa klaňajme nášmu Vykupiteľovi, ktorý bol za nás umučený a pochovaný,
aby vstal z mŕtvych, a pokorne ho vzývajme: Pane, zmiluj sa nad nami.

1. Náš Pán a Učiteľ, pre nás si sa stal poslušným až na smrť; nauč nás podriaďovať
sa vôli nebeského Otca. (Pane, zmiluj sa nad nami.)

2. Ty, náš život, keď si zomrel na dreve, premohol si podsvetie a smrť; daj, nech
umierame s tebou, aby sme s tebou boli vzkriesení v sláve.  (Pane, zmiluj sa nad
nami.)

3. Náš Kráľ, bol si vystavený posmechu ľudí a pošliapaný ako červ; uč nás osvojovať
si tvoju pokoru, ktorou si nás vykúpil. (Pane, zmiluj sa nad nami.)

4. Naša spása, ty si dal vlastný život za svojich milovaných bratov; daj, aby sme sa
milovali navzájom takou istou láskou, akou si nás ty miloval. (Pane, zmiluj sa nad
nami.)

5. Náš Spasiteľ, ty si rozpäl ruky na kríži, aby si pritiahol k sebe všetky pokolenia;
zhromaždi v kráľovstve svojej spásy všetky roztratené Božie deti. (Pane, zmiluj sa
nad nami.)

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Ako záverečnú modlitbu spolu prednesieme text Flp 2,6-11 a ukončíme Chváloslovím.

On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa
seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho
zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť
na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno,
aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk
vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

9 Modlitba dňa, Veľký piatok.
10 Por.: Lk 22,14-16.
11 Por.: Ranné chvály, Veľký piatok.
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