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OTRZYMASZ JEGO MOC
Gdy Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc i będzie Moimi świadkami aż po krańce ziemi (Dz 1, 8)
WSTĘP
Sakrament bierzmowania - zwany też - sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej jest zaproszeniem Boga Ojca skierowanym do Ciebie przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego do wejścia w zażyłość z Nim, poprzez udzielenie odpowiedzi wiary i świadectwa życia
w całkowitym zawierzeniu Jego miłości tego wszystkiego, co dotyczy Twojej przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości. On jest tym, który zna Twoje troski i wie czego Ci potrzeba zanim Go o to poprosisz. Tyko On zna najgłębsze tajniki Twojego serca i tylko On może je zaspokoić.
W swej wszechmocy może zbawić świat bez Twojego udziału, jedna kropla Jego Krwi
przelanej na Krzyżu wystarczy, aby wykupić człowieka z niewoli grzechu. W miłości swej jednak idzie dalej aż do bezgranicznego uszanowania ludzkiej wolności. W swej miłości zaprasza
Ciebie do udziału w swoim dziele zbawienia człowieka. Jesteś bowiem Jego umiłowanym
dzieckiem, dziedzicem Królestwa Bożego i chce podzielić się z Tobą darem zaufania i współdziałania. On jako Bóg, Dawca wszelkiego życia, Pan nieba i ziemi, Władca wszechświata
przychodzi do Ciebie z prośbą: Jeśli chcesz, pójdź za Mną. Jeśli chcesz przyjmij mojego Ducha
Świętego, podejmij z Nim współpracę i dołącz do Mnie. Pomóż mi gromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże.
Przygotowując się do bierzmowania otwórz swoje serce na kolejne etapy zaproszenia, które
Twój Pan i Zbawca kieruje do Ciebie w zaufaniu i w nadziei odpowiedzi: Oto idę, Panie, aby
pełnić Twoją wolę.
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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowana. Bierzmowanie zatem
jest dopełnieniem łaski chrztu. Dzięki niemu jeszcze ściślej zwiążesz się z Kościołem, otrzymasz szczególną łaskę Ducha Świętego a tym samym otrzymasz moc do szerzenia wiary słowem i czynem, jako świadek Chrystusa (por. KKK 1285)
Wielu chrześcijan przyjęło sakrament bierzmowania nie rozumiejąc jego znaczenia i nie
znając Ducha Świętego. Często motywem decydującym o przystąpieniu do bierzmowania
była konieczność, tradycja rodzinna lub zwyczaj. W konsekwencji zabrakło współpracy z
obdarowaniem w Duchu Świętym i otwartości na Jego działanie. Tradycji stało się zadość, ale
w nich samych nic nowego się nie wydarzyło, pozostały te same myślowe schematy i zniewolenia. Myśleli, że Duch Święty będzie w nich działał jakby z tytułu obowiązku i faktu zewnętrznego przyjęcia tego sakramentu. Tak nie jest.
Duch Święty jest Osobą - wchodzi z Tobą w dialog i oczekuje z Twojej strony zaproszenia Go i zgody, aby mógł czynić w Tobie i przez Ciebie to, co zamierzył Jezus Chrystus.
Zgoda na współpracę z Duchem Świętym oznacza przyjęcie daru swojego nawrócenia, daru
nowego życia w kruche ludzkie naczynie i pragnienie, aby On je wypełnił Sobą. "Jeśli ktoś
jest spragniony niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego"
(J7,37-39). On nie przynosi żadnego nowego objawienia wykraczającego poza Ewangelię, ale
usuwa delikatnie zasłonę, która przeszkadza Ci spotkać w swoim życiu, Tego, który jest
Dawcą wszelkiego dobra, źródłem i celem Twojego istnienia. Ducha Świętego trzeba jednak
pragnąć i oczekiwać z wiarą. Twoje pragnienie i oczekiwanie są drzwiami, które otwierasz na
Jego przyjście i działanie
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ZAPROSZENIE DO ŚWIADECTWA
W sakramencie bierzmowania zostaniesz namaszczony krzyżmem. Namaszczenie to jest
znakiem konsekracji - całkowitej przynależności do Chrystusa, dzięki czemu będziesz mógł
głębiej uczestniczyć w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego (por. KKK 1294)
"Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg. On
też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. (2Kor 1:21-22) Nowe narodzenie w Duchu Świętym na mocy sakramentu bierzmowania jest zaproszeniem do
osobistej, wytrwałej i cierpliwej współpracy z Jezusem Chrystusem w stawaniu się człowiekiem duchowym.
Sakrament bierzmowania podobnie jak chrzest, którego jest dopełnieniem wyciśnie w
Twojej duszy niezatarte znamię duchowe - "charakter" mocą którego otrzymasz moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa na zasadzie obowiązku (por. KKK 1304 i 1305).
Z sakramentem bierzmowania zatem łączy się Twoja misja, wezwanie do świadectwa wiary w codziennym życiu. Podobnie jak w życiu apostołów, fakt zstąpienia Ducha Świętego
sprawił, że drzwi Wieczernika zostały otwarte na cały świat, tak w sakramencie bierzmowania
przyjętym z wiarą i miłością, Duch Święty udziela swojej mocy, abyś mógł dać świadectwo
prawdzie. Świadomie i dobrowolnie, przyjmiesz tę moc, która stała się Twoim udziałem już w
sakramencie chrztu, opowiadając się po stronie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
we wspólnocie Kościoła On wzywa Cię, abyś na nowo rozpalił w sobie charyzmaty Ducha
Świętego, które zostały Ci podarowane w sakramencie chrztu i z mocą dawał świadectwo o
Jezusie Chrystusie, który jest Twoją jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Rozpal na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie /.../, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i
trzeźwego myślenia (2Tym 1, 7)
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ZAPROSZENIE DO ZAUFANIA
Poprzez wejście w tajemnicę życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, Duch Święty
tchnął w Ciebie nowe serce i ducha niezwyciężonego, abyś ożył i dokonywał zwycięstwa nad
mocami ciemności. Dzięki Duchowi Świętemu codzienne trudności nie staną się przyczyną
Twojego upadku, ale wezwaniem do większego zaufania i zawierzenia Bogu.
Wielu chrześcijan nie przeżywa jednak radości, mimo, że zostali ochrzczeni i otrzymali
sakrament bierzmowania. Dzieje się tak, ponieważ krzyż, w który zostali wszczepieni, chcą
nieść sami. Z jednej strony zostali wszczepieni w tajemnicę Chrystusowego Krzyża, w miłość
Jego Serca, z drugiej zaś pokładają nadzieję w sobie i swoich rozwiązaniach. Duch Święty
jest w nich obecny, ale nie może działać przez brak otwartości i zrozumienia Jego roli w naszym życiu.
Łaska Ducha Świętego, Jego dary i charyzmaty są dane w sakramencie bierzmowania, ale
chodzi o to, by z nimi współpracować. Postawa otwartości jest wyrażeniem zgody na to, aby
działanie Boga, które różni się od Twojego, mogło dosięgnąć Twojego życia i je przemienić.
Resztę Duch Święty uczyni, kształtując w Tobie postawę całkowitego zaufania Bogu, bo tylko w zaufaniu krzyż życia staje się lekki, chociaż nie ubywa zadań i trudności.
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ZAPROSZENIE DO MIŁOŚCI
Duch Święty ukazuje Boga jako Tego, który w Jezusie Chrystusie umiłował Ciebie odwiecznie i do końca, takiego jakim jesteś. On zna Ciebie bardziej niż Ty sam siebie.
On cierpi z cierpiącymi. Staje po stronie ubogich i krzywdzonych. On kocha każdego z
osobna - w każdym czasie i w każdym miejscu, w każdej chwili życia - począwszy od poczęcia w łonie matki aż do chwili przejścia do życia w wieczności. Przygotował mieszkanie w
niebie dla każdego człowieka zanim jeszcze przyszedł on na świat! Jest to Boży plan miłości
Boga wobec człowieka - wobec ciebie osobiście. On Ciebie zaprasza do udziału w swoim
życiu i szanuje Twoją wolność. Możesz przyjąć miłość i możesz ją odrzucić. On nigdy nie
przestanie Cię kochać. Zawsze pierwszy wychodzi naprzeciw, aby Cię ratować i przywrócić
utracone dziedzictwo i godność. Bóg ukochał Ciebie i mnie jako grzeszników.
Z tytułu tej miłości posyła do nas Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy i
Miłości. Jego Osoba, to niezmierzone bogactwo samego Boga. On zaprasza Ciebie do wspólnego przedsięwzięcia, którym jest wypełnienie misji zbawienia świata.
Wypełnienie tej misji jest możliwe dzięki miłości, która przez Ducha Świętego rozlana
jest w naszych sercach (). Obdarowany miłością Bożą jesteś wezwany do dzielenia się tym
darem. Spośród wszystkich wartości tego świata, spośród różnorodnego obdarowania w Duchu Świętym jedynie ona przekroczy próg wieczności. (zob. 1Kor 13, 12-13)
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ZAPROSZENIE DO WOLNOŚCI
Gdzie Duch Boży - tam wolność.
Wolność, przyniesiona przez Ducha Świętego jest wolnością twórczą. Przyjmując dar Jego obecności w swoje życie decydujesz się na przygodę. Nie ma ona w sobie nic z beznadziejnie nudnych i powielanych na tysiące sposobów scenariuszy filmów rzekomo sensacyjnych, czy przygodowych. Prawdziwą przygodą jest dopiero życie w Duchu Świętym. Plan
Chrystusa względem Twojego życia odbija wspaniałość inicjatywy Boga Ojca, który stwarzając świat rozradował się ze swych dzieł i z Ciebie osobiście. Wolność, którą przynosi Duch
Święty jest przestrzenią dla Jego działania w Twoim życiu, jest to Twoje "Tak" powiedziane
Bogu na wzór Maryi Matki Bożej i Matki naszej. Wolność w Duchu Świętym sprawia, że
jesteś gotowy oddać wszystko kim jesteś i co posiadasz do dyspozycji Bogu, ze względu na
Jego miłość i zaufanie Tobie do końca. Dzięki niej ludzie i rzeczy materialne, zdarzenia i codzienne sytuacje nie sparaliżują Ciebie i nie ograniczą w służbie Bogu i bliźnim. O tej wolności mówi św. Paweł Apostoł: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść.
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ZAPROSZENIE DO ŚWIĘTOŚCI
Gdzie Duch Boży - tam świętość. On w swej miłości i zaufaniu uczynił Cię swoją świątynią i zamieszkuje w Tobie. Św. Paweł mówi do: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg.
Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Świętość tej świątyni sięga do samych początków powołania człowieka jako obrazu Boga.
Każdy grzech powoduje zburzenie świątyni w nas samych. Doświadczając wyrzutów sumienia chcemy je ukryć w podświadomości, usprawiedliwiając się przed sobą, zachowując
zewnętrzne pozory i maski zewnętrznego uśmiechu, chociaż duch doznaje udręki i smutek
ogarnia nasze serce. Potrafimy przez długi czas zakłamywać prawdę o sobie, ale Bóg nie
przestaje nas szukać w swej miłości i wzywać do odbudowania zburzonej świątyni serca
Usuńcie stary kwas! Przyobleczcie się w nowego człowieka!. Jeżeli chcesz doświadczyć nowego życia w Duchu Świętym jesteś wezwany do zrezygnowania z drogi grzechu i podjęcia
troski o świętość swojego życia, swojego człowieczeństwa, w którym zamieszkuje Bóg.

8

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNOTY
Od chwili, w której przez Chrzest zostałeś wprowadzony do życia we wspólnocie
Kościoła, zaistniał w Tobie zaczyn nowego życia w Duchu Świętym. W sakramencie
bierzmowania Jezus wzywa Cię do podjęcia odpowiedzialność za wzrost Kościoła w wierze,
nadziei i miłości, w świętości i wierności powierzonej mu misji głoszenia Słowa Bożego.
Życie duchowe we wspólnocie Kościoła jest dynamiczną rzeczywistością, czymś, co się
nieustannie rozwija. Ty stanowisz Jego cząstkę, podobnie jak stanowi ją Twoja rodzina,
miejsce nauki czy pracy. Tam także ożywia Cię Duch Święty, dając Swoje tchnienie, odwagę,
wytrwałości, cierpliwość, miłość wzajemną i zdolność przebaczenia.
Kościół to wspólnota, którą założył Jezus Chrystus w mocy Ducha Świętego i przez Niego podtrzymuje go, uświęca i posyła z misją głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Współtworzymy Go razem z Chrystusem - my ludzie grzeszni i On Święty Bóg i dzięki mocy Jego
Ducha bramy piekielne nie przemogą Kościoła. On nieustannie pomnaża naszą świętość we
wspólnocie Ludu Bożego przez swoją uświęcającą obecność podczas sakramentów a zwłaszcza Eucharystii.
Trwając we wspólnocie Kościoła masz realny wpływ na dzieje ludzkości, uczestnicząc w
Jego modlitwie, którą zanosi podczas każdej Eucharystii: "Pamiętaj o swoim Kościele
rozproszonym po całym świecie, i spraw aby wzrastał w wierze i w miłości". Jest to odwołanie
się do elementu wspólnoty, którą Bóg tworzy i napełnia Duchem Świętym. Pełne
uczestnictwo w Eucharystii daje Ci siłę. Sprawia, że zło nie jest w stanie Ciebie dosięgnąć,
ponieważ jesteś napełniony mocą z wysoka. Pragnieniem Jezusa jest aby ten sam Duch, który
uświęca dary składane na Eucharystii, również Ciebie przemieniał i uświęcał czyniąc
wiarygodnym świadkiem Jego życia, zmartwychwstania i działania w świecie.
Szczególnym miejscem doświadczenia działania Ducha Świętego jest także modlitwa indywidualna. W Twoim życiu jako chrześcijanina ona powinna być nieodłącznym wydarzeniem
dnia. Rozmowa z Ojcem na modlitwie wprowadza w bliskie doświadczenie osoby Jezusa, który
odsłania prawdę o Tobie i swojej miłości. Podczas modlitwy otrzymujesz nowe rozumienie
swojego życia w świetle Słowa Bożego. Cały szereg wydarzeń życiowych stawiasz w świetle
Chrystusa, i dzięki Jego mocy potrafisz znaleźć rozwiązania spraw, które po ludzku nie mają
rozwiązania. Jest to również czas przyjęcia Osoby Jezusa całym sercem i duszą. To przyjęcie
Osoby Jezusa jako jedynego Mistrza i Pana zmieni całkowicie Twoje podejście do życia, sposób przeżywania swego czasu, nauki czy pracy. Co więcej, w formie świadectwa będzie oddziaływać na otoczenie.
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ZAPROSZENIE DO WIERNOŚCI
Obecność w nas Ducha Świętego i Jego obdarowanie oraz współpraca z Nim przez codzienną modlitwę i żywe uczestnictwo w życiu sakramentalnym, szczególnie w Eucharystii
dają wzrost duchowy Twojemu życiu. Dokonuje się on często pośród utrapień zewnętrznych i
wewnętrznych. Przeszkody i utrapienia są dla Ciebie próbą miłości Boga: dzięki nim możesz
się dogłębnie przekonać, komu służysz.
Przeciwności będą rodzić się zarówno ze strony miłości własnej, jak i ze strony pokuszeń
złego ducha. Dodatkowe utrapienia powoduje fakt, że życie w Duchu niesie w sobie powiew
inności, gotowość do zmian przy zachowaniu jedności, miłości i pokoju. Życie w Duchu to
słuchanie pośród wielu głosów tego świata nade wszystko tego, co służy pokojowi i czynienie
tego, co prowadzi do uznania Jezusa całym swoim życiem
Mocą swojej męki, śmierci i zmartwychwstania Jezus dał Ci moc do walki duchowej i
dokonywania zwycięstwa. On woła głosem apostola narodów: "Nie zasmucajcie Ducha
Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia" (Ef 4,30)
Zasmucasz Ducha Świętego, ilekroć pomniejszasz w sobie miłość i swoją godność przez
brak zaufania wobec Dawcy życia i wszelkiego dobra, a skłaniasz się ku przewrotności złego
ducha i słabości ludzkiej natury.
"Nie przeszkadzajcie Mu"- wołał Ojciec święty -"współpracujcie z Nim, bo jesteśmy
wszyscy powołani, aby stawać się współpracownikami Boga".
Wewnętrzne zamknięcie się w sobie, egoizm, stawianie na swoim, z pominięciem Bożego
"Ty" są przeszkodą dla działania Ducha Świętego w Twoim życiu.
Do wolności wyswobodził Cię Chrystus (Ga 5,1). A właśnie tej wolności i miłości Boga
sprzeciwia się nasza osobista niewierność wobec działania Ducha Bożego. Nic więc
dziwnego, że ci, którzy odrzucili wiew Nowego Tchnienia zgnuśnieli w swoim życiu
chrześcijańskim.
Tymczasem duch zły zwodzi nas na wiele sposobów prowadząc w kierunku zatracenia
wrażliwości na działanie Ducha Bożego. Jednym ze sposobów jego działania jest zbytnie
zatroskanie o doczesność. Troski pochłaniają wiele czasu, a apetyt wzrasta w miarę jedzenia.
Łatwo przekroczyć granicę konieczności, by zacząć schlebiać swoim zmysłom. W efekcie
wzrasta aktywizm zewnętrzny, który usypia naszą czujność i zaślepia w poszukiwaniu wartości.
Taka duchowa drzemka może doprowadzić do zagrożenia naszego zbawienia. Grozi
odrzuceniem Dawcy darów i niezrozumieniem godziny przyjścia Pana.
Wie o tym niebezpieczeństwie Duch Święty. Nie jesteś dla Niego kimś anonimowym!.
Jesteś dla Niego kimś bardzo konkretnym. Jeżeli uwierzysz Mu i wytrwasz do końca,
będziesz świadkiem wobec innych, aby i oni poznali moc Tego, który pierwszy ich umiłował
i wyprowadził ze śmierci do życia. Warto o tym pamiętać, kiedy zastanawiasz się nad swoim
miejscem we wspólnocie Kościoła.
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EPILOG
Życzę Ci, abyś jako ochrzczony w Imię Jezusa Chrystusa i namaszczony w Sakramencie
Bierzmowania mocą z wysoka podjął bardziej świadomą współpracę z Tym, który Cię namaścił -z Duchem Świętym. Trudno bowiem mówić o dojrzałym przeżywaniu swojego chrzeœcijaństwa bez znajomości Tego, który uczy nas Chrystusa, przypomina wszystko, co mówił
Jezus i prowadzi do poznania całej prawdy. Poznanie sposobów Jego działania pozwoli Ci na
głębsze rozumienie udzielającej się miłości Bożej

