KATEHEZE V BLIŽNJI PRIPRAVI NA BIRMO
BIRMA-MOJE OSEBNE BINKOŠTI
Zelo pomembna vsebina zate, ki se pripravljaš na birmo.
Kaj je zakrament svete birme?
Kaj moraš storiti, da boš lahko prejel ta zakrament?
Kaj prejmeš z zakramentom svete birme?
Kako te bo birma utrdila?
Če se pripravljaš na birmo, si v eni od najpomembnejših faz svojega življenja. Verjameš?

Kaj je birma?
• Birma izhaja iz latinske besede 'firmato' in pomeni okrepitev, utrditev.
• Apostoli so jo prejeli na binkoštni dan.
• Nekaj desetletij po Jezusovem vstajenju vidimo Petra in Janeza na 'birmanskem potovanju'; oba polagata
roke na nove kristjane, ki so bili prej krščeni, da bi njihova srca napolnil Sveti Duh.
• Je zakrament, ki dopolni krst in v katerem smo obdarovani z darom Svetega Duha.
• S krstom in evharistijo spada med tri zakramente uvajanja.
• Kot se je na binkošti Sveti Duh spustil na zbrano skupnost učencev, tako pride Sveti Duh na vsakega
krščenca, ki Cerkev prosi za dar Svetega Duha.
• Okrepi in utrdi te za življenjsko pričevanje za Kristusa.
Kdo je lahko birman? Katere zahteve mora birmanec izpolnjevati?
Vsak katoliški kristjan, ki je prejel zakrament svetega krsta in je brez težkega (smrtnega) greha, more prejeti
sveto birmo. Biti mora primerno poučen, pravilno notranje pripravljen in zmožen obnoviti krstne obljube.
Premisli, kaj to pomeni!
Si dovolj poučen o veri, kaj znaš o krščanski veri'
Si dovolj notranje pripravljen? Je tvoje srce odprto za božje darove? Se veseliš?
Si pripravljen iskreno obnoviti krstne obljube-torej izpovedati vero?
Zakaj k birmi?
• Ker želiš, da je Bog po Svetem Duhu in njegovih darovih s tabo v dobrih in slabih časih.
• Ker ne želiš ostati na pol poti v krščanstvu.
• Ker hočeš odrasti v veri.
• Ker hočeš utrditev v veri.
• Ker se ne sramuješ svoje vere, želiš v njej rasti in se še trdneje povezati z Bogom.
• Ker želiš prejeti moč Božjega Duha, da boš pogumno pričal za Ljubezen.
Verjamem, da si na to vprašanje že odgovoril. Toda želim, da sam v sebi najdeš čim bolj tvoj
odgovor zakaj si želiš prejeti ta sveti zakrament.

Prejeti birmo pomeni skleniti z Bogom 'pogodbo'. Birmanec reče Bogu: »Da, verujem vate, moj Bog, daj mi
svojega Svetega Duha, da ti bom povsem pripadal, da se nikoli ne bom ločil od tebe in bom vse življenje pričeval
zate, z dušo in telesom, v dejanjih in besedah.«
Bog ti reče: »Da, tudi jaz verujem vate, moj otrok, in podaril ti bom svojega Duha, sebe samega. S tabo bom, v
tem življenju in v večnem življenju, nikoli se ne bom ločil od tebe. Tudi, če me pozabiš, bom tu – tako v dobrih
kot slabih časih.«
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Sveti Duh, ki te bo pri birmi utrdil v veri, ti bo podelil svoje darove. Cerkev jih pozna sedem. Jih poznaš? Si se jih
naučil?
•
•
•
•
•
•
•

Dar modrosti mi pomaga modro ravnati v življenju, uporabljati življenjske izkušnje, svoje in drugih, se odločati za dobro.
Dar umnosti mi pomaga dojeti smisel življenja in pomen vere za zemeljsko in večno življenje, pomaga k razumevanju Božjih resnic.
Dar sveta pomaga, da se v dvomih in težavah prav odločamo, da znamo svetovati sebi in drugim, da sami sprejemamo Božje nasvete in
nasvete drugih.
Dar moči nam pomaga premagovati ovire v življenju, nam vliva pogum, da se brez strahu soočamo z življenjskimi izzivi, nas krepi, da se
zoperstavljamo zlu.
Dar vednosti nam pomaga doseči trdno versko prepričanje in spoznavati Boga.
Dar pobožnosti mi pomaga biti Bogu podoben, nam ohranja otroško zaupno srce in pripomore, da je naša pobožnost povezana z
življenjem.
Dar strahu Božjega pomeni spoštovanje Boga in ne trepetanje pred njim, pomaga nam, da se varujemo vsega, kar bi nas oddaljilo od
Boga.

Ali katerega od teh potrebuješ za življenje?
Pri birmi boš postal Kristusova priča. Razmisli kako lahko pričuješ?

KAJ SE ZGODI PRI BIRMI?
Na zunaj se ne zgodi skoraj nič, za to je toliko bolj pomembno kaj se bo zgodilo znotraj v tvoji duši.
Ti boš rekel DA darilu, ki prihaja od Svetega Duha. On bo vstopil v tvoje življenje.. On te ne bo nikoli
zapustil, ker te ljubi brez konca.
Vse kar boš videl in občutil na zunaj je maziljenje. Kaj pomeni?
Sv. krizma (grško 'chrisma' = olje za maziljenje; 'christos' = maziljenec) je olje iz mešanice olivnega olja in
balzamove smole. Na veliki četrtek jo škof posveti, da jo uporabljamo pri krstu, birmi, mašniškem
posvečenju ter tudi pri posvetitvi oltarjev in zvonov. Olje je podoba veselja, moči in zdravja. S krizmo
maziljeni verniki naj bi razširjali blag Kristusov vonj.
Pomen maziljenja s sveto krizmo. Vtisne duhovni pečat. Kakor olje, če z njim namažemo kožo, pronica v
naše telo, tako pri maziljenju s krizmo prihaja v nas Božja milost. Maziljenje je v svetopisemski in antični
simboliki bogato s številnimi pomeni: olje je znamenje izobilja in veselja, olje očiščuje, napravlja človeka
gibčnega, olje je znamenje ozdravljenja, ker blaži bolečine in rane ter podeljuje lesk lepoti, zdravju in moči.
Vse te pomene maziljenja z oljem najdemo pri zakramentih. Maziljenje s sveto krizmo pri birmi pomeni, da
so birmanci bolj deležni poslanstva Jezusa Kristusa in polnosti Svetega Duha.
Pomen znamenja na tvojem čelu. Na svojem čelu imaš neizbrisno znamenje. Od božje ljubezni razplamten
si usposobljen za ustvarjanje novega sveta, postal si studenec žive vode za druge, od Svetega Duha potrjen
za vedno.
In kako bo potekala birma? Med mašo, po nagovoru birmovalca (po pridigi) se bo začel obred. Najprej
skupaj molite, nato posamično pristopate k birmovalcu. Birmal te bo škof ali od njega pooblaščen
duhovnik.

Obred birme
Izpoved vere - obnovitev krstnih obljub. Po pridigi te škof ali pooblaščeni birmovalec vpraša po tvoji veri, saj
brez nje ne moreš sprejeti zakramenta. Vpraša te, če se odpoveš hudemu in če veruješ. Odpovedati se moraš
vsemu, kar je proti Bogu, da boš lahko prejel Svetega Duha in resnično rekel: »Verujem.«
Škof: »Se odpoveš hudemu duhu, njegovim delom in njegovemu zapeljevanju?«
Birmanec: »Se odpovem.«
Škof: »Veruješ v Boga, Očeta Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje?«
Birmanec: »Verujem.«
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Škof: »Veruješ v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda …?«
Birmanec: »Verujem.«
Škof: »Veruješ v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja in ki ga boste danes … na poseben način prejeli?«
Birmanec: »Verujem.«
Škof: »Veruješ v sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov in večno življenje?«
Birmanec: »Verujem.«
Škof: »To je naša vera. To je vera Cerkve. To ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu.«
Birmanec: »Amen.«
Si pripravljen iskreno na vse to odgovoriti z amen - tako bodi?
Sledi povabilo k molitvi vseh, da bi prišel Sveti Duh na te izbrane, da bi jih po maziljenju naredil še bolj podobne
Božjemu Sinu.
Vsi nekaj časa v tišini molijo, nato še škof z razprostrtimi rokami moli nad birmanci.
Nato se začne birma. Birmanec stopi k birmovalcu.
Škof - birmovalec pomoči palec v krizmo, položi roko na tvojo glavo, te na čelu pokriža in mazili s sveto krizmo.
Pokliče te po imenu in reče:
»…, prejmi potrditev, dar Svetega Duha.«
Ti odgovoriš: »Amen.«
Brimovalec ti da roko in reče: »Mir s teboj!«
Ti odgovoriš: »In s tvojim duhom.«
Boter v tem času položi desnico na tvojo ramo. S to gesto izraža, da te spremlja in podpira v tem pomembnem
trenutku. Ker pa je birma trajni pečat, gesta tudi pomeni, da je botrova podpora trajna, da se ne konča z
obredom.

Prejel si birmo. Naredil si najboljše. Bog je s teboj.

DEJAVNOST

Obnovi obred sv. birme in dopolni!
Obnovitev ___________________________. Odpoved___________________________.
Izpoved____________________________.
Maziljenje s sveto__________________.
Polaganje___________________.
Birmanec potrdi prejem Svetega Duha z besedo_____________.
Na podelitev miru odgovoriš:___________________________.
Si se že pogovarjal o birmi s kom, ki je že prejel ta zakrament? (Starši, botri, prijatelji,
animatorji, kateheti…) Prosi jih naj ti povedo kaj o svoji birmi? Napiši kar so ti povedali!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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V okvirčke
vpiši darove
Svetega Duha!
Nauči se jih!

Za dopolnitev:
The Holy Spirit | Catholic Central
https://www.youtube.com/watch?v=iUFdHxBXM44
Sveti Duh
https://www.youtube.com/watch?v=oNNZO9i1Gjc
What Are the Gifts of the Holy Spirit? (Kateri so darovi Svetega Duha?)
https://www.youtube.com/watch?v=6H5qrScvc2c
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Apostoli so v molitvi čakali na Svetega
Duha, ki jim ga je Jezus obljubil. Čakali so
Duha tolažnika, ki jih bo učil in opogumljal.
Čakali so Duha resnice, ki jih bo uvedel v
vso resnico. Verjameš, da bo Jezus tudi tebi
poslal prav tega Svetega Duha?
Si želiš prejeti Svetega Duha?
Si želiš prejeti Svetega Duha,
ki je Tolažnik, Učitelj molitve,
Duh resnice, Duh obljube?
Moli in prosi zanj!

MOLITEV
V času priprave na birmo moli k Svetemu Duhu, prosi za darove Svetega Duha! Moli, da bi bil v srcu
pripravljen in odprt za njegove darove! Moli za svojega botra! Molitev Pridi Sveti Duh se nauči na pamet!
Dobri Bog, pomagaj mi, da se bom dobro pripravil na prejem zakramenta svete birme.
Dobri Bog, pomagaj mi, da bom birmo sprejel z globoko vero in zaupanjem vate.
Dobri Bog, pomagaj mi, da bom svete zakramente, ki jih prejemam, sprejel spoštljivo in da jih ne bom
nikoli zavrgel. Amen.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in
prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo! Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali,
kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Prosi Svetega Duha, naj ti podari, kar ti najbolj primanjkuje!
Oblikuj prošnje! Sveti Duh, prosim te …

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5

V oblačke vpiši kako in kje boš pričeval za Kristusa po prejemu sv. birme!
Napiši samo to, kar si v resnici pripravljen storiti!

PRI BIRMI BOM POSTAL
KRISTUSOVA PRIČA.
PRIČEVAL BOM …
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SPREJMI IZZIV. Naredi si sliko »vitraž« s simbolom SVETEGA DUHA. Izberi risbo, pobarvaj tako, da
pride do izraza simbol Svetega Duha, prilepi na trši karton, morda daš v okvir. Podobo postavi na vidno
mesto. Pred njo moli k Svetemu Duhu.
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