Kateheza ob Svetem pismu

BOŽJA BESEDA
Cilji:
spoznavni: Birmanci se naučijo (ali ponovijo) osnove o Svetem pismu in kako
iskati po njem.
doživljaljski: Birmanci najdejo povezavo med Svetim pismom in svojim
življenjem in se je veselijo.
dejavnostni: Birmanci izberejo svetopisemski odlomek za svoje birmansko
geslo.
Molitev
Na vrstice razrežemo svetopisemski odlomek Lk 8,4-8, ki ga morajo birmanci
najprej sestaviti, potem pa ga uporabimo/preberemo v uvodni molitvi.
ali
Pred birmance postavimo sliko sejalca(npr. Grohar http://projekti.gimvic.org/2005/2d/Impresionizem/slike/sejalec1.gif ali kakšno
podobno) in jih povabimo, da naštejejo odlomke, ki se jih spomnijo iz Svetega
pisma in bi spadali k sliki. Ob sliki potem prižgemo svečko in izpeljemo uvodno
molitev.
Pesem Pridi, Sveti Duh (https://www.youtube.com/watch?v=HUHO07LEnQ8)
ali
In Gospod vsejal je seme (pesmarica Jubilate II., str. 63)
Odlomek Lk 8,4-8; Prilika o sejalcu
(Mt 13,1–9; Mr 4,1–9)

Ko se je zbirala velika množica in so ljudje iz raznih mest prihajali k njemu, je
spregovoril v priliki: »Sejalec je šel sejat svoje seme. Ko je sejal, je nekaj
semena padlo ob pot. Pohodili so ga in ptice neba so ga pozobale. Drugo je
padlo na skalo, in ko je pognalo, se je posušilo, ker ni imelo vlage. Drugo je
padlo med trnje, in trnje, ki je zrastlo z njim, ga je zadušilo. In spet drugo je
padlo v dobro zemljo in pognalo ter obrodilo stoteren sad.« Ko je to povedal,
je zaklical: »Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša!«

Uvodna dinamika – ponavljanje, kaj že vemo o Svetem pismu
Da ponovimo (obnovimo) znanje o Svetem pismu in o iskanju po njem lahko:
- Izvedemo tekmovanje o poznavanju Svetega pisma (naloge glej v
prilogi 1)
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-

zaigramo kviz Lepo je poznati Sveto pismo (kviz najdeš v dodatni
datoteki)
izdelamo knjižnico Svetega pisma – na plakat narišemo knjižno
omaro, in iz papirnih trakov pripravimo »knjige«, na katere napišemo
naslove svetopisemskih knjig (lahko dodamo en stavek za vsebino
knjige), te potem prilepimo na knjižne police.

Pogovor
Za uvod v pogovor lahko pogledamo kakšnega od kratkih filmčkov, ki jih
najdemo na youtube-u:
o Ljubezensko pismo Boga - kako naj bi gledali na sporočilo
Svetega pisma:
https://www.youtube.com/watch?v=ApT7sJhXRJ0
o besede, ki jih moramo osvojiti (angleško) – kaj nam sporoča Sveto
pismo, pomembnost besed, ki jih slišimo:
https://www.youtube.com/watch?v=aTAn-tk2pDA
https://www.youtube.com/watch?v=uWi5iXnguTU
o morda kak filmček iz serije Minutka za Sveto pismo – kako se lahko
predstavi/posodobi/aktualizira Božja beseda:
https://www.youtube.com/watch?v=FnxLX_gVcf8&list=PL2kyXl8p
ybGj0h4O6xFaYPxhEuwUhBHfs
Ali uporabimo prezentacijo Sveto pismo – mobi, ki jo je prevedla s. Aleša
Stritar (poglej priloženo datoteko)
Ali se igramo kakšno igro, na primer:
Igra asociacij – vsak v skupini je povabljen, da se spomni odlomkov iz Svetega
pisma (ljudi, dogodkov, citatov …). Po prvem krogu, ko se bodo spomnili tistih
najbolj znanih, se začne točkovanje, vsak, ki pove nov odlomek, dobi eno
točko. Igro zaključimo, ko se nihče ne spomni več nobenega dogodka. (Igro
lahko izpeljemo tudi če je birmancev večje število, pri čemer med seboj
tekmujejo po skupinah).
Minuta za Sveto pismo – birmance razdelimo v skupine in jih povabimo, da
vsaka napiše 10 stvari, ki so povezane s Svetim pismom. Če je število skupin do
3, potem tekmovanje naredimo z vsemi, sicer izžrebamo nasprotnike (dve
skupini). V skupini najdejo prostovoljca, ki eno minuto nato govori o Svetem
pismu (v stavkih, ne našteva samo besed)- njihovi nasprotniki pa na svojem
seznamu štejejo besede, ki so jih zadeli.
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Voditelj (ali animator) nato povzame osnovne stvari o Svetem pismu.
Birmancem poleg tehničnih stvari (sestavljenost, kako iščemo) predstavi
zanimive stvari o Svetem pismu (glej prilogo 2), z njimi deli tudi svoj odnos
do Svetega pisma. Lahko pa si pomaga z mislimi papeža Frančiška o Svetem
pismu (glej spodaj)
Papež Frančišek in Sveto pismo
Ob izidu nove izdaje nemškega Svetega pisma za mlade je papež Frančišek
zapisal:
Me želite razveseliti? Berite Sveto pismo.
Sveto pismo ni narejeno zato, da bi bilo odloženo na neko polico. Narejeno je
predvsem za to, da se ga drži v roki, da se ga pogosto bere, vsak dan, tako
sami kot v družbi. Če se mladi skupaj udeležujete športnih dejavnosti in skupaj
nakupujete, zakaj torej ne bi skupaj brali Svetega pisma? Morda celo zunaj, v
naravi, v gozdu, ob morju, zvečer ob siju sveče, tako boste doživeli močno in
pretresljivo izkušnjo. Ali pa vas je morda strah, da bi izpadli smešni pred
drugimi?
Berite s pozornostjo. Ne ostanite na površju kakor pri nekem stripu. Božje
besede se namreč ne more preleteti s pogledom. Raje se vprašajte: »Kaj to
pravi mojemu srcu? Ali mi po teh besedah govori Bog? Mi morda povzroča
hrepenenje, globoko žejo? Kaj naj storim?« Samo na ta način se bo Božja
beseda lahko pokazala v vsej svoji moči. Samo tako se bo lahko naše življenje
spremenilo, postalo polno in lepo.
Papež ob koncu mladim še zaupa, kako sam bere Sveto pismo. Najprej malo
bere, potem ga odloži in pusti, da ga Gospod gleda. »Nisem jaz tisti, ki gleda
Njega, ampak On gleda mene: Bog je zares tam, navzoč. Tako se mu pustim
opazovati in v svoji globini čutim – in to seveda ni sentimentalizem –, kaj mi
pravi Gospod.« Včasih tudi ne govori, prizna sveti oče. »In takrat ne čutim
ničesar, samo praznino, praznino, praznino … A potrpežljivo ostanem tam in
ga tako čakam, berem in molim. Molim sede, ker ne morem klečati. Včasih
med molitvijo tudi zaspim. A nič zato: sem kakor otrok, ki je ob svojem očetu,
in to je tisto, kar šteje.«

Izbira gesla
Če je mogoče, povabite kakšnega duhovnika (najbolje kar domačega
župnika), ki naj deli z birmanci izkušnjo, kako je sam izbral svoje novomašno
geslo.
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Ne pozabimo poudariti, da je za to, da bi lahko našli stavek, ki bo kazal
na to, kar je tebi pomembno ali kakšen želiš postati, treba najprej poznati
samega sebe in hkrati poznati Sveto pismo.
Birmanci ob koncu srečanja dobijo pismo Boga (glej prilogo 3), ki je
sestavljano samo iz citatov Svetega pisma, ter nalogo, da do prihodnje ure
preberejo enega izmed evangelijev (ali knjigo Svetega pisma – morda jih pri
tem usmerimo v bolj modrostno literaturo kot zgodovinske knjige) ter v njem
najdejo stavek, s katerim bodo odgovorili na prejeto pismo. Izbrani stavek bo
tudi njihovo birmansko geslo.
Možnost za naslednjo uro, ko prinesejo s seboj svoje geslo - poštar
Birmanci dobijo vsak svojo pisemsko ovojnico. Nanjo napišejo svoje geslo in
svoje ime. Pisma potem prilepimo na plakat ali damo na razstavno steno.
Zraven damo tudi prazne listke in ponudimo birmancem možnost, da drug
drugemu do konca leta lahko pošiljamo sporočilca, ki jih napišejo na listek ter
dajo v posameznikovo kuverto (opozoriti je treba, da vsebina ne sme biti
žaljiva). Ne pozabimo, da lahko poštarja uporabljamo tudi kateheti in
animatorji.
Domača naloga:
Prebrati enega izmed evangelijev (ali eno knjigo Svetega pisma) in najti
stavek za svoje birmansko geslo.
Zaključna molitev
Odlomek iz Iz 55,10-11
Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba
in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo,
jo naredil rodovitno in brstečo,
dal sejalcu seme in uživalcu kruh,
takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust:
ne vrne se k meni brez uspeha,
temveč bo storila, kar sem hotel,
in uspela v tem, za kar sem jo poslal.
Vsak od birmancev je povabljen, da ponovi en delček iz prebranega
svetopisemskega odlomka.
Pesem
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Priporočila za katehete
- Da bi birmane spodbudili k uporabi Svetega pisma, lahko na
nedeljo Svetega pisma (ali ob kakšni drugi priliki) izvedejo
ceremonijo podaritve Svetega pisma birmancem. Predlog obreda je
zapisan v prilogi 4.
- Na Gideonu lahko dobijo Sveta pisma Nove zaveze zastonj.
- Predlagamo, da pripravljeno katehezo uporabite v tednu po nedelji
Svetega pisma, pri čemer vas vabimo, da to nedeljo z birmanci
sodelujete pri oblikovanje svete maše. Predlog sodelovanja je v prilogi
5.
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Priloga 1
Naloge za tekmovanje o poznavanju Svetega pisma
Odvisno od števila birmancev jih razdelimo v pare ali v skupine, ki
tekmujejo v poznavanju Svetega pisma.
1. Izberi pravilni odgovor
Na vprašanje so podani trije odgovori, katehet na začetku razdeli tri
listke s črkami A, B in C na njih, birmanci morajo po zastavljenem
vprašanju med tremi možnostmi izbrati pravo in na določen znak
dvigniti ustrezno črko.
a. Kako se imenuje prva knjiga v Svetem pismu?
A - Prva Mojzesova knjiga ali Genesis
B - Matejev evangelij
C - Razodetje ali Apokalipsa
b. Koliko knjig vsebuje celotno Sveto pismo?
A-1
B - 72
C - 45
c. V katerih jezikih je bilo v izvirniku Sveto pismo napisano?
A - latinskem, grškem in nemškem
B - latinskem in grškem
C - grškem, hebrejskem in aramejskem
d. O čem govori Nova zaveza?
A - o stvarjenju sveta
B - o Jezusu in prvi Cerkvi
C - o vesoljnem potopu
e. Kako se imenujejo prve štiri knjige v Novi zavezi?
N - apostolska dela
B - knjige modrosti
I - evangeliji
f. Kdo med naštetimi ni evangelist?
D - Janez
S - Pavel
L – Luka
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g. Kako se reče prostoru v cerkvi, od koder se bere Božja beseda?
F - tabernakelj
G - purifikatorij
M - ambon
h. Koliko odlomkov iz Svetega pisma poleg psalma se bere pri nedeljski
maši?
P - dva - berilo in evangelij
V - en – evangelij
O - tri – dve berili in evangelij
2. Katera trditev o Svetem pismu ne drži?
Po prebrani trditvi se morajo birmanci odločiti, ali je povedano resnično
ali ne. Lahko dobijo najprej listka dveh barv, od katerih je ena za to, da
trditev drži, druga da ne.
Sveto pismo je zbirka 72 knjig.
DRŽI
NE DRŽI
Sveto pismo je napisal samo en človek.
DRŽI
NE DRŽI
Sveto pismo se deli na Staro in Novo zavezo.
DRŽI
NE DRŽI
Sveto pismo je Božje-človeško delo.
DRŽI
NE DRŽI
Knjige svetega pisma se imenujejo po osebah, ki so knjigo napisale.
DRŽI
NE DRŽI
Sveto pismo se pri maši ne uporablja.
DRŽI
NE DRŽI
Sveto pismo lahko berejo samo duhovniki in redovniki/redovnice.
DRŽI
NE DRŽI

3. Hitro najdi določen citat in odgovori na vprašanja!
Vsaka skupina dobi Sveto pismo, nato pa se postavi vprašanje in zapiše citat,
ki v sebi nosi odgovor. Skupina mora čim hitreje poiskati citat in najti odgovor.
V pomoč pri iskanju se jim lahko da tudi vstavek kratic Svetopisemskih knjig, ki
je dodan zraven (da ni potrebno vedno iskati na začetku knjige).
Kateri dan je Bog ustvaril sonce, luno in zvezde? 1 Mz 1,14-19
Kaj pomeni ime Mojzes? 2 Mz 2,10
Kje je spal Samuel, ko ga je poklical Gospod? 1 Sam 3,3
Od česa začne boleti srce? Prg 14,13
S kom se začne Jezusov rodovnik v Matejevem evangeliju? Mt 1,2
Kako se imenuje Elizabetin mož? Lk 1,5
Kakšen je bil človek, ki ga je Jezus srečal v Jeruzalemu? Jn 9,1
Koga so učenci izžrebali za naslednika Juda Iškarijota? Apd 1,26
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Stara zaveza
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga
Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

1 Mz
2 Mz
3 Mz
4 Mz
5 Mz
Joz
Sod
1 Sam
2 Sam
1 Kr
2 Kr
Iz
Jer
Ezk
Oz
Jl
Am
Abd
Jon
Mih
Nah
Hab
Sof
Ag
Zah
Mal
Ps
Job
Prg
Rut
Vp
Prd
Žal
Est
Dan
Ezr
Neh
1 Krn
2 Krn
EstG
Jdt
Tob
1 Mkb
2 Mkb
Mdr
Sir
Bar
JerP
DanD

Nova zaveza
Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)

Mt
Mr
Lk
Jn
Apd
Rim
1 Kor
2 Kor
Gal
Ef
Flp
Kol
1 Tes
2 Tes
1 Tim
2 Tim
Tit
Flm
Heb
Jak
1 Pt
2 Pt
1 Jn
2 Jn
3 Jn
Jud
Raz

4. Svetopisemska abeceda
Pripravljeni so rešitve na določeno črko in opisi. Birmanci izberejo črko in
poskusijo ob opisu najti pravo rešitev
A – ABEL, Ime drugega sina v človeštvu, ki ga je ubil njegov brat
B – BETLEHEM, Kraj, kjer se je Jezus rodil
C – CIPORA, Ime Mojzesove žene
Č – ČLOVEK, bil je
D – DVANAJST, število Jezusovih učencev
E – ESTERA, po njej je poimenovana knjiga v Svetem pismu
F – FARAON, voditelj v Egiptu, ki je zasledoval Izraelce po izhodu iz Egipta
G – GABRIJEL, ime angela, ki je prišel k Mariji
H – HLEV, kraj, kjer se je Jezus rodil
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I – IZRAEL, drugo ime za Judovsko ljudstvo
J – JAKOB, ime dveh Jezusovih učencev
K – KAFARNAUM, kraj, kjer je živel apostol Peter
L – LADJA, zgradil jo je Noe
M – MIRIAM, drugo ime za Marijo
N – NAZARET, kraj, kjer je živela sveta družina
O – OBISK, naredila ga je Marija pri teti Elizabeti
P – PAVEL, apostol, ki je najprej preganjal kristjane
R – RAZBOJNIK, tako Sveto pismo označi Baraba, ki so ga izpustili namesto
Jezusa
S – SIMON, prvo ime apostola Petra
Š – ŠTIRI, število evangelijev v Svetem pismu
T – TRIINTRIDESET, Jezusova starost, ko je umrl
U – UR, kraj od koder je prišel Abraham
V – VARUH, tako rečemo tudi angelu, ki skrbi za nas
Z – ZAVEZA, dogovor, ki ga Bog sklepa z ljudmi (Abrahamom, Noetom, …)
Ž – ŽREB, način, kako so vojaki pod križem določili, kdo bo dobil Jezusovo
suknjo
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Priloga 2 – zanimivosti o Svetem pismu
Si vedel/a, da …
1.
Najstarejši človek v Svetem Pismu je umrl pri 969 letih, njegovo ime
je bilo Matuzalem. (1 Mz 5,27)
2.
Da Elija in Henon v Svetem Pismu nista nikoli umrla. (1 Mz 5,26 – 27 in 2 Kr
2,12)
3.
Najvišji mož v Svetem Pismi je bil Goljat, visok je bil kar 2,9 m. (1 Sam
17,4)
4.
Da se beseda Kristjan v Svetem Pismu pojavi samo trikrat. (Apd 11,26,
Apd 26, 28 in Pet 4,16)
5.

V Svetem Pismu obstaja oslica, ki je spregovorila. (4 Mz 22,28)

6.

Najkrajša vrstica v Svetem Pismu vsebuje samo dve besedi. (Jn 11,35)

7.

Statistično gledano ima 9 izmed 10 ljudi Sveto Pismo v lasti.

8.

Psi so omenjeni 41x, mačke pa nikoli.
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Priloga 3 Ljubezensko pismo Boga

Dragi moj otrok!
Mogoče me ne poznaš, ampak jaz vem vse o tebi, (Ps 139,1)
vem, kdaj sedaš in kdaj vstajaš, (Ps 139,2)
poznam vsa tvoja pota.... (Ps 139,3)
Celo vse lase na tvoji glavi imam preštete, (Mt 10,30)
zakaj ustvaril sem te po svoji podobi. (1 Mz 1,27)
Nisi bil ustvarjen po pomoti,
zakaj vsi tvoji dnevi so bili zapisani v moji knjigi. (Ps 139,15-16)
Določil sem čas tvojega rojstva in kraj, kjer boš živel. (Apd 17,26)
Stkal sem te v telesu tvoje matere (Ps 139,13)
in že od rojstva te varujem. (Ps 71,6)
Če me boš iskal z vsem svojim srcem me boš našel. (5 Mz 4,29)
Jezus je umrl, da bi bil ti lahko spravljen z menoj. (2 Kor 5,18-19)
Njegova smrt je bila popoln odraz moje ljubezni do tebe. (1Jn4,10)
Odpovedal sem se vsemu, kar sem ljubil,
da bi si lahko pridobil tvojo ljubezen. (Rim8,31-32)
Če sprejmeš dar mojega sina Jezusa, sprejmeš mene (1Jn2,23)
in nič več te ne bo moglo ločiti od moje ljubezni.(Rim 8,38-39)
Pridi domov in naredil bom zabavo,
kot jo nebesa še niso videla. (Lk 15,7)
Jaz sem vedno bil Oče in vedno bom Oče. (Ef 3,14-15)
Sprašujem pa, ali želiš biti ti moj otrok? (Jn 1,12-13)
Čakam te. (Lk 15,11-32)
Tvoj Očka – Vsemogočni Bog
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Priloga 4 – predlog obreda izročitve Svetega pisma birmancem
Obred je bil na podlagi različnih predlog pripravljen za interno uporabo v
župniji Mokronog.
Po glavni mašni prošnji nekdo prebere uvod v obred izročitve Svetega pisma:
Na potek svetega bogoslužja smo se tako navadili, da veliko stvari sploh ne
opazimo, ker se nam zdijo samoumevne. Želim, da se zato zavestno spomnimo,
da ima sveta maša dva glavna dela: najprej poslušamo božjo besedo in nato
pod podobo kruha in vina darujemo Jezusa v spravno žrtev nebeškemu Očetu.
Ker bodo zdaj kandidati za birmo prejeli Sveto pismo, poskušajmo danes bolj
globoko doživeti prav prvi del svete maše, besedno bogoslužje.
Birmanci bodo v slovesnem sprevodu prinesli pred oltar knjigo Svetega pisma,
nato bodo bralci tako kot običajno brali božjo besedo. Po evangeliju nas bo
gospod župnik kratko nagovoril in nam nakazal vzvišeni pomen božje besede.
Nato bodo starši izročili svojim otrokom Sveto pismo in kandidati za birmo bodo
skupaj zmolili molitev za učljivo srce.
Zdaj pa vas povabim, da iz spoštovanja do božje besede med prenosom knjige
vstanete, nato pa se boste med berili, tako kot običajno, lahko zopet usedli.
Zapojemo primerno pesem, najbolje kakšen Ps. Birmanci po sredini cerkve v
slovesnem sprevodu prinesejo knjigo SP, lekcionar ali še bolje evangeliarij.
Spredaj dva neseta sveči, nato eden slovesno nese knjigo, nato gresta v paru
še bralca, ki bosta brala 1. in 2. berilo. Knjigo položijo na pripravljen prostor,
najbolje na ambon, birmanca s svečami v rokah pa se postavita ob/pred
ambon kot običajno ministranti za slovesne maše ob oznanilu evangelija.
Duhovnik knjigo pokadi, nato bralec bere berilo, sledi psalm in nato drugo
berilo. Evangelij kot običajno. Birmanca s svečami naj jih zdaj odložita na
primerno mesto in odideta. Nato duhovnik zbrano občestvo nagovori tako ali
podobno:
Bratje in sestre! Tako, kot mati ljubeče vzame v naročje svoje otroke in jim nežno
šepeta na srce besede tolažbe, upanja in ljubezni, tako tudi sveta mati Cerkev
radodarno lomi svojim vernim kruh božje besede. Sede poslušamo to božjo
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besedo, kot bi se v materinem naročju zaupljivo pomenkovali, točili solze
kesanja, ali pa iskali pravo smer, nežno spodbudo in besedo upanje. Ni
torej čudno, da kristjani s posebnim spoštovanjem segamo po Svetem
pismu, kjer je božja beseda zapisana kot pozdrav iz daljne domovine vsem ki
tavajo, iščejo in koprnijo po večni domovini.
Predragi sinovi in hčere! Danes vam bodo starši izročili ta dragoceni zaklad,
knjigo življenja, zapisano razodetje, to, kar je Bog želel povedati ljudem, da bi
bilo njihovo življenje srečno in bi nosilo v sebi seme božjega posinovljenja. Koliko
prečudovitih reči je božja previdnost že naredila v zgodovini sveta in človeštva.
Z močjo besede Bog na začetku prikliče v bivanje vse, kar je. V raju padlemu
človeku obljubi odrešenje in to svojo besedo tudi drži. Po prerokih ljudi vzgaja v
pričakovanju odrešenja in končno z učlovečenjem Božje besede, svojega Sina,
Bog človeštvo reši sužnosti greha.
Kakšna je ta božja beseda? V besedi je moč duha! Prerok Mihej je prav v
Svetem Duhu spoznal čas obiskanja izvoljenega ljudstva in zato z nezmotljivo
preroško besedo napovedal: In ti, Betlehem, mesto na judovem. nikakor nisi
najmanjši med judovimi knežjimi mesti. Iz tebe izide on, ki bo pasel svoje ljudstvo.
Izrael. Njegova beseda se je uresničila. Ne prelomi dane besede - svarijo usta
prerokov. In Jezus nam pravi: naj bo vaš »da« da in vaš »ne« ne.
Dalje: Božja beseda je rodovitna. Kakor dež, ki pade s pod neba naredi, da je
zemlja rodovitna, tako tudi božja beseda. Vstani in hodi! Mir vam bodi! Pojdi in
ne greši več! Tvoja vera te je rešila – te besede ponavlja znova in znova Jezus
v evangeliju. Beseda, ti venci besed, so njegovo veselo oznanilo odrešenja.
In še: Božja beseda je kakor dvorezen meč, prodre do ločitve srca in duha. Ne
morete služiti Bogu in praznim malikom. Vstal bom in vrnil se bom k svojemu
očetu. Jaz in moja hiša bomo ostali zvesti Bogu.
Ko enkrat doumemo vzvišenost razodetja v nas božja beseda ne pusti niti
kanček popustljivosti, kompromisarstva s slabim, omahljivosti v odločanju za
dobro. Vse imam za izgubo, pravi sv. Pavel, zaradi vzvišenosti služenja Jezusu
Kristusu.
Predragi! Če Stvarnik ne bi z besedo Bodi priklical v življenje vesoljnega
stvarstva, bi tudi človeštvo ostalo nemo.
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Ko se je Logos, Beseda učlovečila, se je uresničil njen pomen: Jezus je
razodel, da je Bog Emanuel, kar pomeni Bog z nami in za nas..
Zdaj Beseda trajno prebiva med kot Božje sporočilo Svetega pisma. To
vzvišeno in dragoceno besedo, Božjo besedo, boste zdaj starši izročili svojim
otrokom. Zato tudi sami dan za dnem radi zajemajte iz teh vrelcev odrešenja.
Amen.
Nato nekdo (lahko predstavnika staršev) bere imena kandidatov za birmo. Ti
na svojem mestu odgovorijo: »Tukaj sem!« in pridejo pred oltar. Pred duhovnika
pridejo tudi kandidatovi starši, ki imajo v rokah SP, najboljše družinsko, če ne naj
ga za to priložnost birmancu kupijo. Postavijo se tako, da se iz cerkve vidi, da
so starši vpričo duhovnika izročili otroku knjigo SP. Medtem, ko starši na eni strani
in otrok na drugi še držijo SP, duhovnik moli:
I., sprejmi knjigo Svetega pisma. V njej so besede in obljube, dane
starozaveznim očakom. Sprejmi jih izpolnjene v našem Gospodu Jezusu Kristus.
Naj te Božja beseda, ki si jo danes prejel, pripelje v večno življenje. Amen.
Nato gredo birmanec in starši

na svoje mesto v cerkvi. Ko se vsi zvrstijo,

duhovnik povabi:
Sveti Duh je navdihoval pisatelje Svetega pisma, da so na svoj način zapisali to,
kar je Bog hotel razodeti ljudem. Isti Sveti Duh navdihuje vedno tudi bralce te
svete knjige, da v njej najdejo to, kar je koristno za njihovo življenje. Molimo zdaj
skupaj, bratje in sestre, k Svetemu Duhu, za učljivo srce in odločno voljo služiti
Bogu v njegovi sveti Cerkvi.
Vsi: 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.
Izpovedi vere sledijo prošnje za vse potrebe in nato maša, kot običajno.
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