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Zakaj se 
dajejo kristjani birmati?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Pošlji svojega Svetega Duha! Da bi bili močni 
in pametni, da bi bili tvoje priče. Sami po sebi 
nimamo nobene moči, nobenega ognja in nobene 
modrosti za to. Odpri naša srca. Pridi! Pridi sedaj!
Amen.

KONTEMPLACIJA

Nekdo naj glasno prebere svetopisemski odlomek.
Kratka tišina.

Izmenjava: Kaj vas je posebej nagovorilo?

RAZPRAVA

Razpravljajte tudi ob nekaterih vprašanjih na to 
temo!

Knjiga zakladov: Vzemi si pet minut časa in napiši 
to, česar nočeš več pozabiti.

IZZIV

Naši izzivi so le predlogi, ki jih lahko izpeljete kot 
dodatek na vašem študijskem srečanju. Lahko jih 
nadomestite tudi z zahtevnejšimi, ustreznejšimi, 
bolj izvirnimi ali boljšimi. Podelite jih z nami na 
info@youcat.si.

#YOUCATIzziv: Podelite svoje izkušnje na 
Facebooku ali Instagramu.

ŠTUDIJ

1. Izmenično glasno preberite stavek za stavkom 
iz YOUCAT-a. Na koncu eden prebere celotno 
besedilo.

2. Tri minute tišine.
3. Vsak glasno prebere besedo ali stavek, ki mu je 

bil še posebej všeč – brez komentarja.
4. V naslednjem krogu na kratko pojasni, zakaj je 

izbral določen stavek (npr. spomini, vprašanja 
…).

Ezk 36,26-27

Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo 
notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam 
dam meseno srce. Svojega duha denem v vašo notranjost 
in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali 
mojih odlokov in jih izpolnjevali

Kaj je birma? 

Birma je zakrament, ki dopolni krst in v katerem smo 
obdarovani z darom Svetega Duha. Kdor se svobodno odloči 
za življenje Božjega otroka in pod znamenjem polaganja rok 
ter maziljenja s krizmo prosi za Božjega Duha, prejme moč, 
da v besedi in dejanju pričuje za Božjo oblast in ljubezen. 
Zdaj je polnopraven, odgovoren član katoliške Cerkve. 
(1258–1314)

Ko trener pošlje nogometaša na igrišče, mu položi roko na 
ramo in mu da zadnja navodila. Tako lahko razumemo tudi 
birmo. Birmovalec položi roko na nas. Stopimo na igrišče 
življenja. Po Svetem Duhu vemo, kaj moramo storiti. On 
nas je motiviral do konice prstov. Njegovo poslanstvo nam 
zveni v ušesu. Čutimo njegovo pomoč. Njegovega zaupanja 
ne bomo razočarali in bomo zanj zmagali igro. Le hoteti 
moramo in prisluhniti Njemu.

1. Papež Benedikt je nekoč izjavil, da je Sveti Duh 
poživljajoč »Kristusov dih«. Kaj je mislil s tem?

2. Kako je predstavljen Sveti Duh in kaj pomeni ta 
upodobitev?

3. Kateri so sedmeri darovi in sadovi Svetega Duha? (Glej 
YOUCAT, vprašanje 120, 310.)

4. Kako lahko v svojem življenju daš prostor Svetemu 
Duhu?

www.youcat.si

Razdelite sedem darov Svetega Duha nad vašo skupino in 
pripravite igro vlog: »Jaz sem dar vednosti. Potrebuješ me, 
da bi ... Jaz sem dar pobožnosti. Potrebuješ me, da bi …« 
itd. 

Ali sprejmete ta izziv?
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