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0 6 .  0 6 .  J e ž i š o v  c o m e b a c k  –J e ž i š o v  c o m e b a c k  –
z m ŕ t v y c h v s t a n i ez m ŕ t v y c h v s t a n i e
Podklady  pre  6.  stretnutie  v  rámci  prípravného  kurzu  pred  prijatím  sviatosti
birmovania. Materiál vychádza z publikácie YOUCAT Firmkurs Begleitbuch,1 téma 06.1
je adaptovaná pre veľkú skupinu birmovancov a prepojená s Písmom a modlitbou.
Téma: Ježišovo  zmŕtvychvstanie  je  skutočnosť,  žiaden  symbol.  Aj  my  sami
budeme po smrti vzkriesení k večnému životu.

Pomôcky: Prezentácia BIRM_Y-PREZ_06.ppt, Sväté Písmo, Youcat. 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 a modlitba Pána, 6. záverečná modlitba. Stretnutie sleduje
štruktúru liturgie slova, možno ho doplniť vhodnými piesňami.

Katechéza3

SKUPINOVÁ PRÁCA: PRÁZDNY HROB

Rozdeľ birmovancov na štyri skupinky. Každá skupinka dostane jeden text z Jánovho evanjelia spolu s príslušnou úlohou.
Popros birmovancov, aby si text podrobne prečítali a nesústreďovali sa len na kľúčové slová. Po ukončení práce každá
skupinka najprv predstaví svoj text a odpovede. Nechaj im priestor na prípadné otázky a potom v prípade potreby
doplň podľa nasledovných bodov.

1. skupina: B»Jn 19,31-42 – Vyhľadať v texte poznámky o tom, že Ježiš bol skutočne mŕtvy.
Rímski vojaci  chceli  smrť ukrižovaných urýchliť,  aby mohli  byť z krížov zvesení
včas,  ešte  pred  začiatkom  sviatkov.  Zlomením  nôh  odsúdencov  zomieranie
podstatne urýchlili. Pri Ježišovi to nebolo potrebné, pretože už bol mŕtvy. No pre
istotu  mu prebodli  srdce.  Krv  a  voda,  ktoré  z  neho  vytiekli,  boli  dostatočným
dôkazom smrti.

Okrem toho text spomína Jozefa z Arimatei a Nikodéma ako očitých svedkov, ktorí
uložili Ježišovo telo do hrobu.

2. skupina: B»Jn 20,1-2.11-18 – Podľa čoho Mária Magdaléna spoznala, že Kristus vstal z mŕtvych? Akú
úlohu v tom hral prázdny hrob?

Prázdny  hrom sám o sebe ešte  nie  je dôvodom,  pre  ktorý  by  Mária  Magdaléna
uverila v zmŕtvychvstanie. Niečo také jej v prvej chvíli ani nenapadne, myslí si, že
jeho telo niekam odniesol záhradník. Že Ježiš žije, pochopí a uverí až pri osobnom
stretnutí s ním.

3. skupina: B»Jn 20,1-2.11-18 –  V  Ježišových  časoch  boli  ženy  v  spoločnosti  vnímané  ako
nedôveryhodné. Čo to znamená pre okolnosti okolo zmŕtvychvstania? 

Zvlášť zaujímavá je Jánova poznámka o pravdivosti svedectva. Keby si bol Ján celú
správu sám vymyslel a skoncipoval, určite by si vybral dôveryhodnejších svedkov,
ako bola utrápená žena.

4. skupina: B »Jn 20,24-28 –  Na  základe  ktorých  poznámok  v  texte  možno  usudzovať,  že  Ježiš
skutočne vstal z mŕtvych? Alebo sa tu hovorí o zmŕtvychvstaní len symbolicky?

Ježiš vyzýva apoštola Tomáša, aby sa ho dotkol. To by nebolo možné, keby bolo
zmŕtvychvstanie len symbolom, keby mal Ježiš  žiť len v ideách, odovzdávaných
ďalej apoštolmi. Ježiš je telesne prítomný, takže Tomáš sa môže dotknúť jeho rúk
a  boku.  Na druhej  strane zmienka o tom,  že  Ježiš  prišiel  cez  zatvorené dvere
naznačuje, že Ježišovo telo bolo už oslávené.

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 (16.11.2014).
3 Por.: BAER, N., YOUCAT Firmkurs Begleitbuch, YOUCAT Verlag, Auburg 2014, s. 50-51.
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PÍSMO

Zaoberali sme sa zmŕtvychvstaním. Niekto by sa mohol spýtať: Prečo je pre vás
kresťanov to  zmŕtvychvstanie  také dôležité?  Apoštol  Pavol  dáva  na  túto  otázku
vynikajúcu odpoveď v Prvom liste Korinťanom.

Prečítajte si spoločne  B»1Kor  15,12-22 a pouvažujte nad Pavlovými argumentmi. Text môžete čítať aj v skrátenej
verzii (B»1Kor 15,12-13.17-20).
Zvlášť dôležité sú dva body: Ponajprv zmŕtvychvstanie je dôkazom, že Ježiš je naozaj Božím Synom a jeho smrť na kríži
je aj vykúpením z našich vín („všetci by ste boli vo svojich hriechoch“). A po druhé: keby Ježiš nevstal z mŕtvych, ani
nás by nečakalo žiadne vzkriesenie a večný život.

YOUCAT
Spýtaj sa birmovancov, ako si predstavujú večný život. Potom prejdite k YOUCATu. Spoločne si prečítajte Y»153 a 154.

Sme ľudia s  telom a dušou a veríme, že aj  vo večnosti  budeme mať telo.  Bez
vzkriesenia tela by sa nám večný život sotva páčil. Možno sa opäť objaví námietka,
že v nebi by bola po čase nuda, akokoľvek by tam bolo fajn. Ale aj tu platí: problém
prípadnej nudy v nebi, pretože je tam všetko dokonalé (chápanie dokonalého a
dobrého ako niečoho, čo musí byť nudné) nehrozí. Môžeme si byť istý, že Boh sa
postará, aby sme netrpeli nudou. Ježiš sám hovorí o večnom živote ako o svadobnej
hostine. A kto by sa nudil na vlastnej svadbe? Čaká nás poriadna párty!
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Liturgia slova

ÚVODNÁ MODLITBA4

Dobrotivý  Bože,  tajomstvom umučenia a zmŕtvychvstania tvojho Syna obnovil  si
pôvodnú dôstojnosť človeka a dal si nám nádej na slávne vzkriesenie; prosíme ťa,
pomáhaj nám, aby sme činorodou láskou dosvedčovali tajomstvo, ktoré každoročne
s vierou  slávime. 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.

ČÍTANIE5

Čítanie z listu Korinťanom

Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že
zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený.
Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša
viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti
Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú. Lebo ak
mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a
ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak
len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale
Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je
skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci  umierajú v Adamovi, tak zasa
všetci ožijú v Kristovi.

Počuli sme slovo Pánovo.

KATECHÉZA A INFORMÁCIE

PROSBY6

Poprosme Boha Otca, ktorý dal apoštolom vidieť vzkrieseného Krista:

Otče, osláv nás Kristovou slávou.

1. Bože, Otec svetiel, s vďačným srdcom ťa dnes chválime, že si nás povolal do
svojho obdivuhodného svetla, aby sme dosiahli milosrdenstvo; daj, aby sme vždy
kráčali vo svetle tvojej pravdy.

2. Silou  svojho  Ducha  očisťuj  a  upevňuj  úsilia  ľudskej  rodiny  urobiť  svoj  život
ľudskejším, aby na celej zemi zavládla spravodlivosť a pokoj.

3. Daj,  nech slúžime ľuďom tak,  aby sa celé ľudské pokolenie stalo tebe milou
obetou.

4. Naplň nás svojím milosrdenstvom, aby sme celý deň pociťovali radosť z toho, že
ťa môžeme chváliť.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Ó Bože, cez svojho jednorodeného Syna si premohol smrť a otvoril  si  nám cestu do
večného života. Prosíme ťa, posilni nás v milosti, aby sme celý svoj život žili ako ľudia
vyslobodení z hriechu. O to ťa prosíme skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

(John Henry Newman)

4 Modlitba dňa, streda, veľkonočné obdobie, 2. týždeň.
5 Por.:  1Kor 15,12-22.
6 Por.: Ranné chvály, streda, veľkonočné obdobie, 2. týždeň.
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