WSZYSTKO O SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA (Ks. Jacek Molka, Świętego Filipa Apostoła,
Częstochowa 2018)
1. Co znaczy hebrajskie słowo ruah? Podmuch.
2. Co to znaczy Duch Boży w Starym Testamencie?
Jest to dar dla wybranych ludzi, którzy doświadczają ekstazy, czyli swoistego
uniesienia. W czasach po wspomnianej niewoli babilońskiej, Duch Boży zyskuje
większe znaczenie, jest źródłem natchnień i wyroczni prorockich, godnego i
moralnego życia.
3. Komu po raz pierwszy ten dar Ducha Bożego został przypisany?
Królowi Dawidowi (1 Sm 16,13).
4. Kto w Starym Testamencie miał być obdarzony Duchem Świętym?
Oczekiwany Mesjasz.
5. Jakie są momenty pokazujące obecności Ducha Świętego na początku życia i
publicznej działalności Jezusa?
- Jego narodziny dokonują się za sprawą Ducha Świętego
- podczas Jego chrztu w Jordanie.
6. Za czyją sprawą Pan Jezus wypędzał złe duchy? Za sprawą Ducha Świętego.
7. Dlaczego Św. Marek i Mateusz podkreślają, że Duch Święty jest udzielony
wszystkim na mocy Chrztu Świętego?
Ponieważ chrzest dokonuje się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28,19).
8. Dlaczego wierzący postępuje wedle prawa Ducha, które warunkuje ich życia?
Bo jest świątynią Ducha Świętego.
9. Dziewięć owoców Ducha, według Listu Św. Pawła Apostoła do Galatów (5,22-23).
1. Miłość, 2. Radość, 3. Pokój, 4. Cierpliwość, 5. Uprzejmość, 6. Dobroć, 7. Wierność,
8. Łagodność i 9. Opanowanie.
10. Co to jest Pismo Janowe?
To nowotestamentowe teksty, które przypisywane są Świętemu Janowi
Apostołowi, czyli o Ewangelię, 3 listy oraz Apokalipsę.
11. Jaka jest definicja Boga według Ewangelii Św. Jana 4,24?
Bóg jest Duchem.

12. Definicja Ducha według Listu do Hebrajczyków:
- Jest znakiem łaski,
- Przemawia do nas przez Pismo Święte i
- Czyni cuda.
13. Kiedy nastąpiło Zesłania Ducha Świętego według Dziejów Apostolskich?
W dniu Pięćdziesiątnicy.
14. Co jest Pięćdziesiątnica?
- Zesłanie Ducha Św., które zostało opisane przez Św. Łukasza w Dziejach
Apostolskich
- Duch Święty zstąpił na społeczność pierwotnego Kościoła
- Należeli do niego Apostołowie, Matka Boża, a także inni uczniowie
- W sumie było to grono ok. 120 osób (2,1-13).
15. Co konkretnie się stało podczas Zesłania Ducha Świętego?
- nagle dał się słyszeć z nieba szum
- jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom
- ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły
- na każdym z nich spoczął jeden
- wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
- zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
16. W fragmencie Nowego Testamentu, w Dziejach Apostolskich 19,1-7, poznajemy
dwóch rodzajów chrztu. Wymień!
- Chrzest Janowy (chodzi o Św. Jana Chrzciciela, poprzednika Chrystusa): Chrzest
Nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie,
to jest Jezus,
- Chrzest w imię Pana Jezusa.
17. Ile osób przyjęli wtedy chrzest, według Dziejów Apostolskich 19,1-7?
Około 12 mężczyzn.
18. Jak inaczej nazywamy Duch Święty w Ewangelii według Świętego Jana?
Duch Prawdy i Duch Pocieszyciel.
19. O czym przekona świat, gdy Duch Święty przyjdzie, według Św. Jana, Ewangelisty?
O grzechu – bo nie wierzą w Syna Bożego;
O sprawiedliwości – bo Jezus idzie do Ojca i już Go nie ujrzycie;
O sądzie – bo władza tego świata został osądzony.

20. Co to jest pneumatologia? Nauka o Duchu Świętym.
21. W jakich okolicznościach powinno odbywać się udzielenie Sakramentu
Bierzmowania?
Jest wskazane, aby był udzielany w Kościele podczas Mszy Świętej.
22. Kto jest zdatny/a do przyjęcia bierzmowania?
Ten/ta, kto został/a ochrzczony/a, a jeszcze nie jest bierzmowany/a.
23. Kto jest człowiek mądry?
- To człowiek, który całą swoją nadzieję pokłada w Panu Bogu, który jest źródłem
wszelkich cnót, darów – źródłem wszystkiego;
- To człowiek zakorzeniony w Jezusa Chrystusa, w Jego nauczanie, które jest
kontynuowane w kościelnej Tradycji.
24. Co nam mówi KKK (Katechizm Kościoła Katolickiego) o darze mądrości?
Pomaga w tym, by uznać Pana Boga jako Tego, Kto jest Miłością.
25. Co to jest dar Rozumu?
To jest dar który pomaga rozumieć to, co mówi Pan Bóg, pozwala na dogłębne i
trwałe pojmowanie Słowa Bożego oraz realizację jego przesławnie w codziennym
życiu we wspólnocie wiary.
26. Co nam mówi KKK o darze rozumu?
Pozwala lepiej rozumieć prawdy wiary.
27. Co to jest dar Umiejętności?
- To dar nadprzyrodzonej zdolności dostrzegania w całym świecie treści
objawionych przez Pana Boga, właściwego ich ujmowania oraz odróżnienia
rzeczywistości związanej ze sferą niebiańską od tej odnoszącej się wyłącznie do
sfery materialnej;
- Pomaga w uznaniu Pana Boga za Stwórcę całego Wszechświata;
- Pomaga lepiej dostrzegać Pana Boga w otaczającym nas świecie (KKK).
28. Czym jest dar Rady?
- Rada jest darem dodającym sił przy podejmowaniu decyzji w Duchu Świętym w
praktycznych sytuacjach życiowych;
- Rada przychodzi nam z pomocą w nagłych i nieoczekiwanych przypadkach, kiedy
zabrakłoby nam czasu na wnikliwe rozważanie wyboru, którego mamy dokonać;
- Jest przede wszystkim potrzebny w podejmowaniu słusznych decyzji (KKK).

29. Co to jest dar Męstwa?
- Dar męstwa to nadprzyrodzone usposobienia naszego ducha;
- Pozwala on nam na trwanie przy Panu Bogu i wierze nawet w największych i
najtrudniejszych doświadczeniach życiowych;
- Pomaga w realizowaniu Bożych Planów wobec nas; daje siłę Ducha Świętego;
- Pomaga w życiu bronić wartości, pomaga być im wiernym (KKK).
30. Czym jest dar Pobożności?
- To dar, który pozwala nam na nazywanie Boga Ojcem, jesteśmy prawdziwymi
córkami i synami Bożymi;
- Dar pobożności wzmacnia naszą ufność, przede wszystkim ku Panu Bogu (KKK);
- Człowiek pobożny, to osoba która bardzo poważnie traktuje Pana Boga, oddaje
Mu należną cześć i robi to zupełnie bezinteresownie. W każdych życiowych
okolicznościach jest wierny Panu Bogu. Kocha Go i ufa Mu.
31. Co to jest dar Bojaźni Bożej?
- To głęboki szacunek dla prawa ostanowionego przez Pana Boga i przestrzegania
jego reguł;
- Uznanie nad sobą istnienie i panowanie Pana Boga, poddaje się i oddaje się Jemu;
- Chce być pięknym człowiekiem przed Bożym obliczem;
- Pomaga ulepszać nasze relacje z Panem Bogiem i drugim człowiekiem (KKK).
32. Który gest towarzyszył bierzmowaniu według Nowego Testamentu?
Włożenie rąk.
33. Jaki jest znakiem daru Ducha Świętego podczas obrzędu bierzmowania?
Namaszczenie krzyżmem.
34. Co znaczy słowo synopsis? Patrzenie razem.
35. Jak się nazywa encyklika Świętego Jana Pawła II mówiąca o Duchu Świętym i Jego
roli w życiu Kościoła i świata?
Dominum et vivificantem – Panem i ożywicielem, z 18 Maja 1986, w uroczystość
Zesłania Ducha Świętego, w ósmym roku Jego Pontyfikatu.
36. Encyklika Dominum et vivificantem składa się z pięciu części:
- Wstęp
- I: Duch Ojca i Syna Dany Kościołowi
- II: Duch, który przekonywa świat o grzechu
- III: Duch, który daje życie
- Zakończenie

