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UVOD
Nastanek te knjige je spodbudila hčerkina priprava na
birmo. Ugotovil sem namreč, da so vprašanja (in odgovori), ki se jih je morala pred birmo naučiti (ali pa
bi se jih vsaj morala naučiti), popolnoma enaka tistim,
ki sem se jih pred desetletji učil sam. Že res, da so
teološko neoporečna, a so otrokom najverjetneje tudi
težko razumljiva.
Ko sva se torej odgovore s hčerko učila na pamet, se
- na njeno veliko žalost - nisem mogel izogniti »predavanjem«, to je bolj ali manj dolgim razlagam težko
razumljivih vprašanj in celo enako nelahkih odgovorov.
In nisem si mogel kaj, da ne bi teh svojih »predavanj«
zapisal: iz želje, da bi hčerki zapustil moje razlage tudi
na papirju, malce pa tudi iz prepričanja, da mora uvajanje v zrelo vero slediti času (ne pa vedno tudi njegovemu duhu!).
Potem sem v Družini zasledil pogovor z jezuitom patrom Primožem Jakopom, ki je podobno razmišljal o
pripravi na birmo. Ker je naša družina povezana tudi
z jezuiti in župnijo Dravlje, kjer službuje, sem mu pisal
in ga povabil, da kot duhovnik prispeva še svoje »čivke«. Tako je nastal »trialog« med starimi preverjenimi
odgovori, očetom birmanke in katehetom, ki mlade
pripravlja na birmo. Poleg dodatkov, ki so izrecno navedeni, je p. Primož prispeval vrsto dopolnil, skritih v
besedilu.
»Ti salezijanci so pa res učinkoviti!« je vzkliknila moja
žena, ko se je založba Salve že po nekaj tednih, ko sem
jim ponudil rokopis, odzvala z že za tisk pripravljenim besedilom. Zares velika hvala založbi in direktorju
mag. Andreju Baligaču SDB, ki je prepoznal vrednost
besedila in se odločil za izdajo. Hvala p. Primožu za
soavtorstvo.
Moja največja želja je, da bi besedilo pomagalo mladi
bralki in bralcu k zreli veri ter življenju v Cerkvi po
birmi.
Leon Marc
5

15.
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi; ustvaril
ga je kot moža in ženo.

PO ČIGAVI PODOBI
JE BOG USTVARIL

Zgodba o stvarjenju človeka poudarja, da je človek
Bogu podoben; podoben, ne pa enak. Bog je neskončno večji od nas. Naše življenje – če ga želimo
živeti polno in srečno – je prizadevanje, da bi bili v
vsem še bolj podobni Bogu.

ČLOVEKA?

Zgodba o stvarjenju s prispodobo o Adamovem
rebru pa želi tudi povedati, da sta ženska in moški
popolnoma enakovredna (ustvarjena sta iz »istega
materiala«). To je temelj, na katerem počiva tudi
sodobno razumevanje enakopravnosti moškega in
ženske. Hkrati pa ta zgodba hoče povedati, da človeška oseba nujno potrebuje odnos z drugo osebo, z
Bogom in z ljudmi. Rečemo tudi, da smo ljudje bitja
odnosov, bitja skupnosti ali občestva. Poglej, celo
Bog je skupnost treh oseb, celo Bog »potrebuje«, da
je v odnosu!

16.
Bog je človeka ustvaril, da bi delal dobro, druge
osrečeval in se zveličal.

ČEMU JE BOG

Smisel našega življenja ni, kakor pravi pesem, ležanje na plaži , ampak postati čim bolj podoben
Bogu. Ta vidik še posebej radi poudarjajo v pravoslavni Cerkvi – tam govorijo o pobožanstvenju človeka. Postati podoben Bogu in se zveličati je krščansko
ime za to, kar danes imenujemo »samouresničenje«
človeka, postati the best. Kristjani verjamemo, da
lahko pravo samouresničitev človek doseže s tem,
da dela dobro, da sledi Božjim zapovedim in Jezuso-

ČLOVEKA?
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USTVARIL

vemu nauku, in na ta način po smrti doseže večno
življenje. Če verujemo, da Bog je, da torej obstaja
oseba, ki je neskončno dobra in vsemogočna, potem
je za človeka najboljša šansa prav v tem, da se tej
osebi kar najbolj približa.
p. primož dodaja: Odnos med človekom in »drugimi
stvarmi na zemlji« je sv. Ignacij Lojolski predstavil
na ta način: cilj človekovega življenja je, da Boga
slavi, mu služi in se tako v polnosti uresniči, vse ostalo pa je ustvarjeno zato, da človeku pri tem pomaga. Vse je ustvarjeno kot dobro, vendar nam vse ne
koristi. »'Vse je dovoljeno,' vendar ni vse koristno!
'Vse je dovoljeno,' toda vse ne izgrajuje,« pravi sv.
Pavel (1 Kor 10,23). Zato naj bi človek vedno iskal
pravo mero in uporabljal le tiste reči in v tisti meri,
ki ga vodijo k prej omenjenemu cilju, obenem pa
opuščal vse tiste reči in v tisti meri, kolikor ga pri
doseganju tega cilja ovirajo. Na ta način vsak človek
in vsaka druga stvar v mojem življenju postanejo
dar, ki ga moram sprejeti s hvaležnostjo in uporabiti
z modrostjo.

17.
ZAKAJ JE ČLOVEK
ODLIČNEJŠI

Človek je odličnejši zato, ker ima dušo, razum in
svobodno voljo.

KOT VSE DRUGE

Bog nam je dal nalogo, da odgovorno skrbimo za
svet okrog sebe, še posebej za živali. Skrb za naravo,
ZEMLJI?
lep odnos do rastlin in živali, pa tudi do nežive narave (voda, nafta, plin, rude ...) je del te skrbi.

STVARI NA

Toda ne glede na to je človek edini, ki lahko z razumom upravlja naravo. Je edini Božji sodelavec na
planetu Zemlja. Le on se namreč lahko svobodno
odloča o svojih dejanjih. Samo človek lahko Bogu
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reče 'da' ali tudi 'ne'; svobodni smo. Le človek ima
dušo, le on je lahko nesmrten.
Še tale zanimiva podrobnost: le pri stvarjenju človeka Sveto pismo pravi, da ga je Bog ustvaril tako, da
je v svojo roko zajel zemljo; vse drugo je bilo ustvarjeno le na Božjo besedo. Že ob stvarjenju sveta se
nas je torej Bog dotaknil; smo Božji »ročni izdelek«.
Človek je zares prav nekaj posebnega v stvarstvu, le
človek je podoben Bogu, le on ima razum, svobodno
voljo in dušo. Zato pa ima tudi največjo odgovornost
za svet okoli sebe, tudi za podnebne spremembe!

POLITIKA – DELO ZA DOBRO

S tem ko je Bog ustvaril človeka je ustvaril tudi človeško družbo. V
vseh družbah morajo ljudje na ta ali drugi način določiti posameznika
oz. nekaj posameznikov, ki bodo v imenu ljudi odločali o stvareh, ki so
nujne za dobro celotne skupnosti. To je politika, najuspešnejše pa se
uresničuje z demokracijo. Ljudje potrebujemo drug drugega, ne moremo živeti v osami. Spomni se, kako nas je prizadela epidemija korona
virusa, ko so bili stiki med ljudmi omejeni, odpovedan pouk, sem in
tja je celo česa zmanjkalo. Po drugi strani pa je bila ravno politika, to
se pravi vlada in parlament, tista, ki sta morala poskrbeti za reševanje
težkega položaja. Prav v času korona virusa se je pokazalo, da je lahko
politika odgovorna, koristna in dobra. Ali kakor je dejal papež Frančišek: politika je zavzeto delo za ljudi in za svetost. Kdor v politiki dela
dobro, pošteno in nesebično lahko zares doseže svetost. Ne pozabi na
to, ko boš dovolj stara, da greš tudi ti na volitve! Ne sme ti biti vseeno,
kdo sprejema odločitve v našem imenu in kakšne so te odločitve!

25

MOLITEV ZA ZAKLJUČEK
Sveti Duh - Božji Duh,
pomagaj mi, da se naučim sto trideset vprašanj
(in odgovorov) za birmo!
Pomagaj mi tudi, da bi jih razumel/a.
Predvsem pa mi odpri srce,
da bi me odgovori spremenili, razsvetlili mojo notranjost!
Ko se boš v zakramentu birme razlil nad mano,
preplavi moje misli, besede in dejanja,
izmij moje grehe in napake.
Vodi me, kot dobrotna luč,
da bom sledil/a Bogu.
Bodi prepih,
ki bo vrata mojega srca za vse življenje
ohranjal vsaj priprta zate,
najraje pa na široko odprta za vse tvoje darove.
V imenu Očeta, in Sina, in Svetega Duha.
Amen.

Kje so podrobnejše razlage pojmov?
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