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Birma - moje osebne binkošti 

Izvor binkošti

Slovenski naziv za binkošti
izvira iz staronemške 'fimfhusti',
ki pa izhaja iz grškega izraza
'pentekoste', kar pomeni
petdeseti dan. Pentekoste je
tudi star judovski praznik, ki so
ga praznovali petdeseti dan po
pashi. Judje so pentekostni
praznik praznovali tako, da so v
judovski tempelj prinesli prve
snope žetve in jih darovali
Bogu v zahvalo za obilno žetev.
Prav tako je po judovski tradiciji
to spomin na dan, ko je
judovsko ljudstvo sklenilo
zavezo z Bogom na Sinaju. 

Kaj je sveta birma?
Sveta birma je zakrament, ki
nas z milostjo Svetega Duha
utrdi v veri, da postanemo
Kristusovi poslanci,
oznanjevalci, pričevalci in
sodelavci.

Kaj prejmem pri sveti birmi?
Prejmem darove Svetega Duha.

Zakaj imam botra?
Botra imam zato, da me z
besedo in zgledom navaja h
krščanskemu življenju. Je moj  
spremljevalec na življenski
poti. 

Za tvojo duhovno rast ll. del 37-41

Zmoli molitev:1.
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernihin vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega
Duha in prerojeni bomoin 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.

2. Poglej video:
https://www.youtube.com/watch?v=OMQKy1Mx49M

3. Prve binkošti, prva sv. birma? 
O prvih binkoštih nam spregovorijo Apostolska dela. Pisec Apostolskih del je evangelist
Luka, ki je tudi pisec tretjega evangelija. V Apostolskih delih nam Luka pripoveduje kako je
živela in delovala prva Cerkev. Življenje prve Cerkve se prične z BINKOŠTNIM
PRAZNIKOM.

Prve binkošti v Jeruzalemu:
(Apd 2, 1-12)

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum,
kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki,
podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni
s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. V
Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je
razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal
govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili: »Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo,
Galilejci? Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku? Parti, Medijci in Elámci in tisti,
ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu
in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci,
Krečáni in Arabci – vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«  Vsi so bili
osupli in si tega niso znali razložiti. Drug drugega so spraševali: »Kaj naj to pomeni?« 
 Nekateri pa so se norčevali in govorili: »Sladkega vina so se napili.«

 



KAJ PREJMEM PRI SVETI
BIRMI?  

Dar modrosti ti pomaga modro ravnati v življenju,
uporabljati življenske izkušnje in se odločati za dobro.     
DAR UMNOSTI ti pomaga dojeti smisel življenja in
pomen vere za zemeljsko in večno življenje. 
DAR SVETA ti pomaga, da se v dvomih in težavah prav
odločiš, da znam v življenju prav svetovati. 
DAR MOČI ti pomaga premagati ovire v življenju, ti
vliva pogum, da se brez strahu soočiš z življenskimi
izzivi. 
DAR VEDNOSTI ti pomaga doseči trdno versko
prepričanje in spoznati Boga.
DAR POBOŽNOSTI ti pomaga ohranjati vero in
zaupanje v Boga.
DAR STRAHU BOŽJEGA ne pomeni imeti strah pred
Bogom temveč,  da Boga spoštujem.

Kaj pričakuješ od svete birme?
Kaj pričakuješ od botra?
Kako boš s svojim življenjem pričeval za Kristusa? 

Pri sveti birmi prejmemo (zraven darila) :) darove
Svetega Duha. Darovi Svetega duha so: 
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4. Premisli in zapiši:
1.
2.
3.

5. Zaključimo z molitvijo:

Gospod, prosimo Te za mir in srečo v novem letu. 
Da bi bili srečni, Gospod, na tej naši Zemlji – ona nas vzdržuje. 
Da bi bili srečni, Gospod, ker bomo znali odpuščati – nič ni močnejšega za
izkoreninjanje sovraštva in ustvarjanje miru. 
Da bi bili srečni, Gospod, ker nas bo vodila pravičnost – brez nje ni
človečnosti. 
Da bi bili srečni, Gospod, ker si bomo dovolili biti nežni – nežnost je edino
sonce, ki je potrebno, da razsvetli dneve in noči. 
Da bi bili srečni, Gospod, v tem novem letu 2021. To potrebujemo. 
To je Tvoja želja in Tvoj dar. Amen.
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