KATECHIZM BIERZMOWANYCH

O OBJAWIENIU BOŻYM
1.
W czym zawiera się wszystko co, Bóg
objawił?
To co Pan Bóg objawił zawiera się w
Piśmie św. i Tradycji.
Co to jest Pismo św.?
Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych
pod natchnieniem Ducha Świętego, Który
zawiera Słowo Boże
skierowane do ludzi.

7.

Jak inaczej nazywamy Ewangelię?
Ewangelię nazywamy też „Dobrą
Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi
wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie,
godność dziecka Bożego. Sens życia.
8.

Kto napisał cztery Ewangelie święte?
Ewangelie napisali: św. Mateusz, św.
Marek, św. Łukasz, św. Jan.

2.

3.

Kto jest autorem Pisma św.?
Pierwszorzędnym autorem Pisma św.
jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez
Ducha św.
natchnieni.
4.
Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się
Pismo św.?
Pismo św. dzieli się na Stary Testament 45 ksiąg oraz Nowy Testament - 27 ksiąg, razem
72 księgi
5.

Co jest myślą przewodnią Pisma św.?
Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży
plan zbawienia ludzkości.
6.
Które z wszystkich ksiąg Pisma św. są
najważniejsze?
Najważniejsze są cztery Ewangelie św.,
które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

9.
Wymień księgi Pisma św. Nowego
Testamentu?
4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie św.
Łukasza, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych
Apostołów oraz
Apokalipsa, czyli
Objawienie św. Jana.
10.

Co to jest tradycja?
Tradycja czyli Podanie Ustne jest to zbiór
Objawionych Prawd Bożych, niespisanych przez
Apostołów,
które Kościół Katolicki przekazuje
i do wierzenia podaje.

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY
11.
Jakie znasz krótkie streszczenie
najważniejszych prawd wiary?
Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład
Apostolski, zawierający 12 artykułów a także 6
prawd wiary.

12.
Powiedz Skład Apostolski.
Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, - i w Jezusa
Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana
naszego, - który się począł z Ducha św.
narodził się z Maryi Panny, - umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i
pogrzebion; - zstąpił do Piekieł, trzeciego
dnia zmartwychwstał, - wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca
wszechmogącego, - stamtąd przyjdzie sądzić
żywych i umarłych, - Wierzę w Ducha
Świętego, - święty Kościół powszechny,
Świętych Obcowanie, - grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen
13.

Powiedz sześć prawd wiary.

1)
Jest jeden Bóg
2)
Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który
za dobre wynagradza, a za złe karze
3)
Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn
Boży i Duch Święty
4)
Syn Boży stał się człowiekiem i umarł
na krzyżu dla naszego zbawienia
5)
Dusza ludzka jest nieśmiertelna
6)
Łaska Boska jest do zbawienia
koniecznie potrzebna
14.

Jaka jest najważniejsza prawda wiary?
Najważniejsza prawda wiary jest ta, że
Pan Bóg istnieje.

15.

Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to duch nieskończenie
doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan,
Król, Sędzia ale także dobry i miłosierny Ojciec)
16.
Co to jest Trójca Święta?
Jednego Boga w trzech osobach Boskich
(Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy
Trójcą Przenajświętszą.
17.
Dlaczego trzy osoby Boskie są jednym
Bogiem?
Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem,
ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same
doskonałości.
18.
Kto to są aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum
i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył
aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę
ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych
aniołów nazywamy
szatanami.

Najświętsza Maryja Panna, dlatego
nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.
22.
Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po
grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i
wieczne szczęście?
Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już
pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im
Zbawiciela.
23.
Kto jest obiecanym Zbawicielem
świata?
Obiecanym Zbawicielem świata jest
Jezus Chrystus.
24.

Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który
stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
25.

19.
Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże
i szczęście?
Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie
utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana
Boga, które
nazywamy grzechem
pierworodnym.
20.
Jak nazywamy inaczej grzech
pierworodny?
Nazywamy go także grzechem
dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na
dzieci.
21.
Kto z ludzi jest wolny od grzechu
pierworodnego?

Co znaczy imię Jezus Chrystus?
Jezus - Zbawiciel; Chrystus - Mesjasz;
Pomazaniec Pański.
26.
Wymień kilka cudów Pana Jezusa.
1)
Przemienienie wody w wino w Kanie
Galilejskiej
2)
Rozmnożenie chleba
3)
Uzdrowienie paralityka
4)
Wskrzeszenie Łazarza
5)
Zmartwychwstanie
27.
1)
2)
3)

Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.
o synu marnotrawnym
o miłosiernym samarytaninie
o Dobrym Pasterzu

4)
5)
6)

o robotnikach w winnicy
o talentach
o pszenicy i kąkolu.

28.
Jakie jest najważniejsze przykazanie
Pana Jezusa?
Najważniejszym przykazaniem Pana
Jezusa jest przykazanie miłości:
„Będziesz miłował Pana Boga twego z
całego serca twego, z całej duszy twojej, ze
wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej,
a bliźniego twego jak siebie samego”.
Przykazanie to objawił już Pan Bóg w Starym
Testamencie.

