
PRIPRAVA NA BIRMO – 1. del

Zakaj priprava?
•	 K birmi me bodo že spustili, upam, da ne bodo preveč težili

•	 Birma je zame pomembna, saj potrebujem Božje darove

•	 Birma je kot tekma: samo z dobro pripravo, redno vajo, okrepi tvojo vero

•	 Birma je priložnost, da stopiš v osebni stik z Bogom, da postaneta prijatelja

Kako priprava poteka?
•	 Verouk: nekaj znanja o veri je potrebno

•	 Dobra praksa: branje Svetega pisma, molitev, obisk maše, odgovorno življenje

•	 Kristjan nisem sam: doma skupaj molimo, se pogovarjamo, se podpiramo



Zakaj iščemo Boga?
•	 Ustvarjeni smo po Božji podobi, zato Boga vedno iščemo

•	 Človek je Božji sodelavec, Bog rešuje svet po ljudeh, ki zdaj živijo

•	 Bog me ima rad, zato se v njegovi bližini dobro počutim

•	 Bog je ustvaril človeka, da bi delal dobro, druge osrečeval in se zveličal

Kako spoznavamo Boga?
•	 Spoznavamo ga iz 

stvarstva: urejenost, 
lepota, veličastno vsega, 
kar obstaja

•	 Sveto pismo: Bog se je 
razodel, Sveto pismo nam 
ga razkriva

•	 Glas vesti: človek je 
sposoben prepoznati, kaj 
je dobro in kaj slabo



Kaj je vera?
•	 Vera je Božji dar, prejmemo ga, če zanj 

prosimo

•	 Nadnaravna moč, ki jo potrebujemo za 
svoje zveličanje

•	 Je popolnoma zanesljiva, ker Jezus jamči 
zanjo

•	 Je živa, raste in se krepi, ko poslušamo 
Božjo besedo

Kaj kristjani verujemo?
•	 Bog je samo eden, razodeva se nam v treh 

osebah

•	 Verujemo v troedinega Boga, v Očeta, ki 
nas je ustvaril, v Sina, ki nas je odrešil in v 
Svetega duha, ki nas posvečuje

•	 Vera upanje in ljubezen so tri Božje kreposti



Kaj vemo o Jezusu Kristusu?
•	 Rojen iz Marije Device – Božji Sin – pravi Bog in pravi človek

•	 Učitelj in Gospod – Dobri pastir – odrešenik – Bog, ki je usmiljen in odpušča grehe

•	 Izbral je 12 apostolov – oznanjal je svet brez 
krivic in sovraštva, s čudeži je potrdil, da je 
tak svet možen – postavil je novo zapoved 
ljubezni

Jezusova osebna izkaznica
•	 Rojstvo: 25. 12. 0 – Betlehem – starša: oče 

Bog, mati Marija, krušni oče Jožef

•	 Mladost: begunec v Egiptu, nato Nazaret

•	 Jano delovanje: star 30 let – učil je, ozdravljal 
bolne, delal razne čudeže, največji čudež: 
njegovo vstajenje od mrtvih

•	 Zaključek zemeljskega življenje: veliki teden – v četrtek je bila zadnja večerja; v petek je 
bil sodni proces, križev pot in smrt na križu; v soboto leži v grobu; v nedeljo vstane ob 
mrtvih

•	 40 dni po vstajenju gre v nebo; 10 dni po vnebohodu pošlje Svetega Duha – Binkošti



Sveto pismo
•	 Dolgo Božje pismo, namenjeno vsakemu izmed nas; vsebuje odločilna Božja 

sporočila za nas; iz njega Cerkev zajema svojo moč in življenje; knjiga, ki nas uči 
živeti; navdihnjena od Boga; napisali različni pisatelji v skladu s svojim časom; najbolj 
razširjena knjiga na svetu (več kot 2400 jezikov); v slovenščini najdeš tudi na spletu

•	 Zbirka knjig (73), nastajala več tisoč let, dokument vere za Jude in kristjane

•	 Stara zaveza (46) – 5 Mojzesovih knjig, zgodovinske, preroške in modrostne knjige

•	 Nova zaveza (27) – 4 evangeliji (Matej – angel; Marko – lev; Luka – vol; Janez – orel)

Kako naj beremo Sveto pismo?
•	 Sprejmi ga z veliko ljubeznijo in spoštovanjem, beri ga z 

živo vero

•	 Beri ga kot celoto, skušaj izluščiti bistvo sporočila

•	 Beri ga molitveno, premišljuj s pomočjo Svetega Duha

•	 Vzemi si čas, izbiraj si odlomke, ki dajejo odgovore na tvoje trenutno počutje

•	 Beri skupaj z drugimi, se ob prebranem pogovarjaj, izmenjuj svoja odkritja

•	 Beseda je namenjena tebi in za ta čas; ne prenehaj brati tudi takrat, ko si slabe volje in 
sit vsega



Zakaj so za kristjana zakramenti tako pomembni?
•	 Zakramenti so vidna znamenja nevidne Božje milosti

•	 Kar je bilo vidnega na našem odrešeniku Jezusu, je prešlo v njegove zakramente

•	 Sedem zakramentov je sedem znamenj Božje ljubezni do človeka: krst, birma, pokora, 
Rešnje telo; poroka, mašniško posvečenje; bolniško maziljenje

•	 V zakramentih prejmemo zdravilno moč za življenje v ljubezni

Sveti krst
•	 Sveti krst je prvi zakrament uvajanja v krščansko 

skupnost – pri krstu se nam izbriše izvirni greh in 
vsi drugi grehi in postanemo Božji otroci

•	 Kdo je lahko krščen? Vsak človek, običajno 
krščujemo otroke. Otrok je krščen v veri staršev in 
botrov

•	 Kdo podeljuje zakrament sv. krsta? Običajno škof, 
duhovnik ali diakon, v sili pa vsak človek, imeti mora 
le namen, da bo naredil to, kar dela Cerkev, in izreči 
mora besede: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.«

•	 Zunanja znamenja pri krstu: križ, voda, olje, belo oblačilo, krstna sveča



Birma
•	 Birma je drugi zakrament uvajanja – pri birmi prejmemo darove Svetega Duha

•	 Kdo je sveti Duh? Tretja Božja oseba, ki zida, oživlja in posvečuje Cerkev; je učitelj 
molitve, je Duh tolažnik, Duh resnice, Duh obljube

•	 Kateri so simboli Svetega Duha? Golob, živa voda, plamen.

Sedem darov Svetega Duha 
•	 dar modrosti: gledati z očmi Boga

•	 dar umnosti: sposobnost spoznavati Boga in njegov odrešenjski načrt 

•	 dar sveta: sposobnost pravega svetovanja in opominjanja z Božjo logiko 

•	 dar moči: ne telesne, temveč duhovne – Vse zmorem v njem, ki mi daje moč 

•	 dar vednosti: ne človeška vednost, ampak Božji dar, da v stvarstvu prepoznamo Božjo 
veličino, ljubezen in povezanost z vsakim ustvarjenim bitjem

•	 dar pobožnosti: z molitvijo pokažemo našo pripadnost Bogu in globoko povezanost z 
njim; dar pobožnosti nas usmerja k drugim 

•	 dar strahu Božjega: spominja nas, kako majhni smo pred Bogom in njegovo ljubeznijo; 
za nas je dobro, da se mu izročamo s ponižnostjo, spoštovanjem in zaupanjem



Prejem svete birme
•	 birma pomeni okrepitev in utrditev moje osebne vere; to so moje osebne binkošti

•	 kdo je lahko birman? Vsak kristjan, ki je prejel sveti krst, je brez težkega greha in se je 
na birmo pripravljal

•	 Kaj postanemo pri birmi? 
Ker prejmemo moč od 
Svetega Duha postanemo 
Kristusova priča in 
pričevalci v svetu, da 
verujemo v Jezusa, ki je 
naš odrešenik

•	 Zakaj potrebujem botra? 
Njegova naloga je, da 
me z besedo, zgledom in 
molitvijo podpira v moji 
duhovni rasti.

•	 Kdo je lahko boter? Kdor je dopolni 16 let; je katoličan in je že bil pri birmi in obhajilu; 
živi veri primerno – hodi k sveti maši, ne živi v izvenzakonski skupnosti, praznuje 
cerkvene praznike; birmancu ni oče ali mati



Obred birme
•	 Kdo podeli zakrament: škof ali pooblaščeni duhovnik birmovalec

•	 Izpoved vere – pri krstu starši, sedaj v svojem imenu birmanec

•	 Povabilo vseh k molitvi, da bi prišel Sveti Duh nad izbrane, škof moli z razprostrtimi 
rokami nad birmanci

•	 Birmance pride z botrom k škofu, boter položi desno roko na birmančevo desno ramo, 
birmanec glasno pove svoje ime

•	 Škof pomoči palec v 
krizmo, položi roko na 
birmančevo glavo, ga 
na čelu pokriža in mazili 
s sveto krizmo, pove 
birmančevo ime in reče: 
»Prejmi potrditev, dar 
Svetega Duha.«

•	 Birmanec odgovori: 
»Amen.« Škof poda roko 
in reče: »Mir s teboj!« 
Birmanec odgovori: »In s 
tvojim duhom.«


