
Heilög skírn
27. Tími

Tilgangur:
Í skírninni erum við orðin börn Guðs, erum tekin upp í kirkjuna og tilheyrum ákveðnum,
staðbundnum söfnuði.
Hvaða þýðingu skírnin hefur fyrir trúarlífið, hvernig skírn fer fram og vita um sambandið á
milli skírnar og evkaristíunnar.



Hvað er skírn?

Mamma, pabbi, amma og afi okkar og einnig við sjálf  erum börn Adams og Evu, fyrsta
mannsins og fyrstu konunnar.
Þess vegna var Guð ekki í sál okkar þegar við komum inn í þennan heim.
Við fæddumst með erfðasyndina.
Guð, sem er ástríkur og miskunnsamur, skapaði sakramentið sem heitir skírn, til þess að
Drottin gæti verið inni í sál okkar.

Erum við börn Adams og Evu? Já.
Var Guð í sál okkar þegar við fæddumst? Nei.
Hvaða sakramenti hreinsar okkur af  erfðasyndinni?Skírnin.

Þegar við vorum lítil börn fóru foreldrar okkar með okkur til kirkju og báðu presturinn að
skíra okkur.

Presturinn segir: “Ég skíri þig í nafni föður og sonar og heilags
anda”.

Vatnið rennur niður enni hins skírða. Á því augnabliki gerist
mikið kraftaverk í sál hans. Enginn sér neitt, enginn heyrir
neitt en sérhver kristinn maður veit og trúir að eilíft líf  sé
nýkomið inn í þessa sál.

Eins og straumur lifandi vatns, braust það inn í þetta hjarta
sem beið Guðs. Kærleikur Guðs kallaði náð yfir, þvoði,
hreinsaði, upplýsti og skreytti þessa sál með orðum prestsins
og þessu vatni sem rann.

Skírn er fyrsta sakramentið sem kristinn maður fær. Enginn kemst inn í Guðs ríki nema hann
endurfæðist af  vatni og anda, segir Jesús.

Skírnin frelsaði okkur frá syndinni, gaf  okkur
eilíft líf  og gerði okkur að börnum Guðs og
kirkjunnar.



Allt frá synd Adams og Evu fæðast allir menn merktir erfðasynd. Þessi óhlýðni við Guð rak
Guð út úr hjarta mannsins.
Það rauf  sáttina sem Guð hafði skapað okkur í.
Skírnin endurheimtir þetta upphaflega ástand og færir Guð aftur í húsið sem hann vill búa í:
hjarta okkar verður musteri heilagrar þrenningar.
Faðirinn, Sonurinn og Heilagur andi búa í hjarta nýskírðra.
Þá getur hann hagað sér og hugsað eins og Jesús. Hann getur greint muninn á góðu og
slæmu.
Hann getur valið á milli Jesú sem er ljós sálar hans og djöfulsins sem vill leiða hann til
óhlýðni.
Kirkjan veit að djöfullinn er mjög voldugur.
Þess vegna biður hinn skírða að staðfesta trú sína á Guð og afneita djöflinum og öllum þeim
slæmu hugmyndum sem hann gæti fundið upp.
Þegar hinn skírði er lítið barn er það guðfaðirinn og guðmóðirin sem bera þessi orð fram: Ég
trúi og ég afneita.
Þegar hann stækkar, endurtekur hinn kristni þessi orð oft til að minnast þess að hann er
elskað barn Guðs og til þess að gefa sjálfum sér hugrekki frammi fyrir freistingum.
Hinn skírði er helgaður Guði að eilífu.

Presturinn markar hann með smurningu heilagrar krisma og segir: “Nú ertu skírður:
Almáttugur Guð, faðir Jesú, Kristur Drottinn vor, hefur leyst þig frá syndinni og reist þig frá syndinni, vatn
og heilagan anda. Héðan í frá ert þú hluti af  fólki hans, þú ert limur á líkama Krists. Guð merkir þig með
olíu hjálpræðisins svo að þú getir verið í Kristi til eilífs lífs”.

Hinn skírði er síðan klæddur í hvíta skikkju.
Héðan í frá mun hann þurfa að leggja allt kapp á að halda sálu sinni hreinni, líkjast Jesú og
fara til himna með honum einn daginn.
Að lokum fær guðfaðirinn kerti sem kveikt er með páskakertinu sem táknar hinn upprisna
Krist. Presturinn segir: Taktu á móti ljósi Krists, gætið þess að viðhalda því. Hinir skírðu,
fylgja Jesú, eru ljós fyrir heiminn.





Heimaverkefni:

1. Litið myndina:

2. Biðjið mömmu ykkar um mynd frá skírninni ykkar.
3. Skrifið niður skírnardag ykkar, nafn kirkjunnar þar sem þið voruð skírð, nafn

prestsins sem skírði ykkur og nöfn guðforeldra ykkar.
4. Farið með bæn til Guðs fyrir prestinum sem skírði ykkur, fyrir foreldra ykkar og

guðforeldra.


