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    Niedziela Zesłania Ducha Świętego    
                           

J 20, 19 - 23  4 czerwca  2017 
 

(19) Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie 

przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed 

Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój 

wam! (20) A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 

zatem uczniowie ujrzawszy Pana. (21) A Jezus znowu rzekł do nich: 

Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.  

(22) Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:  
 

Weźmijcie Ducha Świętego! 
 

(23) Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane.  
 

 

Dr Joanna Jaromin  z "Kręgu biblijnego nr 33" wyd. Biblos 
 

 

Pieczęć chrześcijańska 
 

W Ewangelii św. Jana opis zmartwychwstania składa się z kilku odsłon.  

 (J 20, 1-2) Najpierw Maria Magdalena znajduje pusty grób i powiadamia o tym Piotra 

i Jana.  

 (J 20, 3-10) Następnie obaj uczniowie na własne oczy przekonują się o prawdziwości 

jej słów, wchodząc do pustego grobu.  

 (J 20, 11-13)  I ponownie Maria Magdalena staje u grobu, w którym spotyka aniołów.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek                      

w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 39 
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 (J 20, 14-18) A wreszcie uczestniczymy w przepięknej scenie spotkania uczennicy               

i zmartwychwstałego Mistrza. 

 (J 20, 17-18) Kończy się ona posłaniem Marii Magdaleny do uczniów. 

Autor nie mówi, jaka była ich reakcja na słowa kobiety. Początek omawianej perykopy 

sugeruje jednak, że uczniowie nie do końca dowierzali kobiecie - by nie powiedzieć wprost, 

że jej nie uwierzyli. 

 (J 20, 19a) Uczniów spotykamy "wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia". 

 

 Wieczór dla Żydów był już początkiem nowego dnia. Tutaj jednak jest 

dopełnieniem tego jedynego w swoim rodzaju, wyjątkowego dnia, dnia Bożego, 

dnia zmartwychwstania Jego Syna.  

Ten dzień nie zna zachodu, jednak mrok będzie trwał dopóty, dopóki uczniowie - 

pośród nich i my wszyscy - nie otworzą oczu na światłość tego dnia, która przyszła na 

świat, aby zamieszkać między nami. Jednocześnie wieczór to początek nocy. Tutaj noc - jak 

ta w Księdze Wyjścia - jest nową Paschą, która uwalnia człowieka z ciemności, czyli od 

śmierci i zła, przywraca światło, aby rozświetlać wszystkie noce człowieka. 

Uczniowie przebywają prawdopodobnie w Wieczerniku, za zamkniętymi drzwiami, 

ukrywając się przed Żydami. Skoro zgładzili Mistrza, to cóż stoi na przeszkodzie, aby 

skazali także ich ...  

Podczas gdy grób Jezusa jest otwarty i pusty, miejsce ich pobytu jest zamknięte                          

i wypełnione poczuciem beznadziejności. Uczniami włada strach. Niektórzy nawet uciekli                      

z Jerozolimy w obawie o swoje życie, jak na przykład dwaj wędrowcy zmierzający do 

Emaus (Łk 24, 13 - 35).  

 Uczniowie pamiętali przecież doskonale słowa Jezusa:  

"Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagogo i do 

więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników" 

(Łk  21, 12).  

 Natomiast zupełnie zapomnieli inne Jego słowa, jak na przykład te:                              

"Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć [...], będzie zabity, ale po trzech dniach 

zmartwychwstanie" (Mk  8, 31). 

W takiej właśnie atmosferze przychodzi do nich Jezus. Chociaż oni opuścili Go 

wtedy, kiedy najbardziej ich potrzebował, zaparli się jak Piotr, a nawet zdradzili  jak Judasz, 

On nie odwraca się od nich, ponieważ, "jeśli my odmawiamy wierności, On wiary 

dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego" (2 Tm 2,13). Wiedział, że są słabi, 

kiedy ich powoływał, ale to właśnie ich wybrał, gdyż "moc w słabości się doskonali"                   

(2 Kor 12, 9), i to właśnie ich umiłował miłością bezwarunkową. 
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"Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował" (J 13,1). 

Maria Magdalena szukała Jezusa, więc pozwolił jej się znaleźć, uczniowie natomiast nie 

szukali Go, przygnieceni rozpaczą po stracie ukochanego Mistrzem i lękiem o siebie. 

Przyszedł więc do nich z własnej inicjatywy. Wszedł ze swoim światłem w ich ciemności. 

Zamknięte drzwi Wieczernika nie były dla Niego żadną przeszkodą, skoro nie zdołała 

zatrzymać Go nawet śmierć. Może  zatem bez przeszkód stanąć pośród zalęknionych 

uczniów, gdyż to właśnie On jest bramą życia (por. J 18, 7 - 10), dzięki temu, że 

zechciał wejść w najgłębszą otchłań ludzkiej egzystencji, jaką jest śmierć. 

 (J 20, 19) Jezus zjawiając się pośród swoich uczniów, mówi: "Pokój wam!".  

W ustach Jezusa hebrajskie szalom nie jest tylko zwykłym pozdrowieniem, ale oznacza 

pełnię wszelkich błogosławieństw mesjańskich, jest Jego darem już wcześniej 

zapowiedzianym: "Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam" (J 14, 27). Jest to pokój, 

którego nie zna świat, pokój miłości, która zwycięża śmierć. 

Następnie Jezus pokazuje uczniom swoje rany, które potwierdzają Jego tożsamość - 

jest tym ukrzyżowanym Nauczycielem, z którym wcześniej przebywali. Jego rany są 

źródłem pokoju dla uczniów, płynącym po to, aby się już nie lękali, i dla całego świata, bo 

tylko w nich może on znaleźć uzdrowienie i ocalenie.  

Rany są oznaką największej miłości. 

 Jego ręce zawsze były wyciągnięte do potrzebujących, niosły tylko dobro i teraz 

widoczny jest na nich ślad Jego miłości. 

 Przebity bok, z którego wypłynęła krew i woda, to rana, dzięki której rodzimy się do 

dziecięctwa Bożego. Z tego przebitego boku wypływa zdrój wody żywej, która 

uzdrawia i przywraca życie temu, co umarło. 

Jezus przecież sam mówił: "Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech 

przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego 

wnętrza" (J 7, 37-38). Jan przedstawia tu Jezusa jako Baranka Paschalnego, który gładzi 

grzech świata (por. J 1, 29). Uczniowie rozpoznają Go po śladach męki; a to napełnia ich 

pokojem i radością. 

 (J 20, 21) Jezus ponownie kieruje do uczniów słowa; "Pokój wam!".  

Zmartwychwstały Pan jawi się jako dawca pokoju. To życzenie pokoju wypowiada do 

uczniów po raz drugi, aby z jednej strony podkreślić wartość tego daru, a z drugiej - 

przekonać do niego uczniów, którzy od Wielkiego Piątku byli zdezorientowani, zalęknieni. 

Moc Jezusowego pokoju zmienia tę sytuację, upodabniając uczniów - również nas - do 

Niego. 
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 (J 20, 21) Tym razem do życzenia pokoju dodaje także nakaz misyjny:                      

"Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam".  

To upodobnienie do Niego widać teraz jasno i wyraźnie. Misja uczniów, misja 

chrześcijan jest taka sama, jak misja Syna posłanego przez Ojca. 

 Po umyciu nóg uczniom podczas ostatniej wieczerzy sam powiedział: "Dałem 

wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem" (J 13,15), 

 a niedługo po tym: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie 

miłowali, jak Ja was umiłowałem" (J 13, 34). 

 Krótko przed męką modlił się także do Ojca: "Jak Ty Mnie posłałeś na świat, 

tak i Ja ich na świat posłałem" (J 17, 18). 

Nakaz misyjny wymaga kontynuacji misji Jezusa; każdy posłany wezwany jest do 

postępowania jak Jezus, czyli do miłości i służby. Ponadto relacja między Jezusem a Ojcem 

przekłada się na relację między Jezusem a uczniami, a więc i nami. 

Wszyscy jesteśmy słabi, bojaźliwi i grzeszni, dlatego powinniśmy cięgle przypominać 

sobie słowa Pawła Apostoła: " Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, 

aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.  Dlatego mam upodobanie w moich 

słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach  

z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny" 

(2 Kor 12, 9 - 10).  

Moc Zmartwychwstałego przemienia słabość w siłę. 

 (J 20, 22) "Po tych słowach tchnął na nich". 

Autor używa tu czasownika greckiego emphysao ("tchnąć"), który występuje w 

Septuagincie w opisie stworzenia człowieka, kiedy to Bóg tchnął w jego nozdrza tchnienie 

życia (por. Rdz 2,7:  

(7)

 ),  

oraz w opowiadaniu o ożywieniu człowieka (por. Ez 37,9: 

(9)



).  

Można więc przyjąć, że Jezus obdarza uczniów nowym życiem, dzięki któremu zdolni 

będą sprostać misji, którą im powierza. 
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 (J 20, 22 - 23) Jezus mówi jednak dalej: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 

odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane". 

 

 Nauczyciel obdarza ich kolejnym darem - Duchem Świętym. 

Silvano Fausti tak komentuje ten dar Jezusa:  

"Duchem Świętym jest Jego miłość: daje nam Go                  

w pełni i bez miary (por. J, 3, 34). My posiadamy Go na 

tyle, na ile Go przyjmujemy. Możemy przyjmować ciągle coraz więcej, 

nie ograniczając tego, co jest nieskończone. Jezus prosi nas, abyśmy przyjęli Ducha 

Świętego. 

Tryb rozkazujący "Weźmijcie!" (= "Przyjmijcie!"), to nagląca prośba Syna skierowana 

do naszej wolności, abyśmy przyjęli dar, który czyni nas tym, kim jesteśmy: Jego braćmi i 

synami Jego Ojca i Ojca naszego, Jego Boga i Boga naszego. 

Tego Ducha świat nie może przyjąć, gdyż Go nie zna. Uczniowie natomiast znają Go, 

gdyż zamieszkał pośród nich w Jezusie, a teraz pragnie zamieszkać w nich (por. 14, 17) [...]. 

W darze Ducha realizują się obietnice Jezusa dane w czasie ostatniej wieczerzy (por. 14, 15 

- 26; 15, 26n.; 16, 7-15)" 

Już dzięki krzyżowej ofierze Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego miłości, dzięki czemu 

możemy w niej kochać Ojca i braci, miłować na jego wzór. Tylko wewnętrzne zjednoczenie 

z Duchem Świętym sprawi, że posłani będą mogli swoimi słowami wzbudzać wiarę; tylko 

Duch uzdolni ich do podjęcia misji wyznaczonej przez Jezusa. 

Po poleceniu przyjęcia Ducha Świętego Jezus przekazuje uczniom moc zarezerwowaną 

dla Boga: dar Bożego przebaczania grzechów został złożony w ręce ludzi ... 

Fakt ten znów pięknie interpretuje Fausti:  

"Przebaczenie grzechów to większy cud niż wskrzeszanie umarłych. Kto 

przebacza, daje życie innemu, gdyż uznaje go za brata: w ten sposób rodzi się on sam jako 

syn równy Ojcu, gdyż miłuje jak On (por. Mt 5, 44 - 48; Łk 6, 35 - 38). Duch, Miłość, która 

wszystko stwarza, jest źródłem stworzenia i odkupienia: przebaczenie czyni wszystkie 

rzeczy nowymi". S. Fausti, Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię 

według św. Jana. 
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Jednocześnie widoczne jest tu działanie samego Boga - świadczy o tym użyta strona 

bierna: "są im odpuszczone" czy też "są im zatrzymane", którą posługiwano się, aby nie 

wymieniać imienia Bożego. 

Bóg więc odpuszcza to, co zostało odpuszczone przez człowieka, i zatrzymuje to, co 

przez niego zostało zatrzymane. 

Pamiętamy doskonale, jak bardzo faryzeuszy i uczonych w Piśmie gorszył fakt 

odpuszczania grzechów przez Jezusa, ponieważ władza ta zarezerwowana była wyłącznie 

dla Boga (np. Mk 2, 5 - 7), a teraz Jezus przekazuje tę władzę ludziom. 

 

 

 

Przebaczenie grzechów jest ściśle związane ze zmartwychwstaniem Jezusa, 

gdyż - jak mówi Paweł - "Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara 

i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach" (1 Kor 15, 170. Uczniowie są więc posłani, 

aby odpuszczać grzechy tak, jak czynił to Jezus, i ta misja trwa po dziś w posłudze 

kapłanów w sakramencie pokuty i pojednania; my wszyscy natomiast jesteśmy powołani, 

aby przebaczać naszym braciom. 

Jest jednak jeszcze druga część tego posłannictwa: "którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane". Wiemy doskonale, że  

Bóg stworzył nas bez naszego udziału,  

ale nie może nas zbawić bez nas,  

szanuje bowiem naszą wolność. 

Św. Jan Paweł II wyjaśnia tę scenę w sposób 

następujący: "Władzę odpuszczania grzechów Jezus 

przekazuje przez Ducha Świętego zwykłym ludziom, 

którzy sami podlegają zasadzkom grzechu, czyli swoim 

apostołom: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 

odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 22; Mt 18, 18).  

Jest to jedna z najwspanialszych nowości 

ewangelicznych! Udziela tej władzy apostołom 

również z prawem przekazywania jej - tak rozumiał to 

Kościół od samego zarania - następcom, obdarzonym 

przez tychże apostołów misją i odpowiedzialnością za 

kontynuowanie ich dzieła głosicieli Ewangelii i szafarzy 

zbawczego dzieła Chrystusa". 
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Podobnie też grzesznik musi chcieć przyjąć przebaczenie. jeśli jednak będzie trwał                  

w swoim grzechu, nie będzie za niego żałował, to ów grzech nie może być mu 

odpuszczony, gdyż on sam tego nie chce. zatrzymanie grzechu może być także czasowe, to 

znaczy do momentu, gdy grzesznik prawdziwie będzie za niego żałował i dążył do 

nawrócenia. 

Tu właśnie szczególnie niezbędna jest pomoc Ducha Świętego, aby 

poprawnie rozeznać wszelkie wątpliwe sytuacje. Ma także uzdalniać uczniów do 

skutecznego wzywania do pokuty i głoszenia zbawienia przyniesionego przez Jezusa 

Chrystusa, którego dostąpić może każdy, kto tego pragnie. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Cyryl Jerozolimski 
 

Wielkość Ducha Świętego 

 
Kimś wielkim, wszechmocnym w swych darach i dziwnym jest Duch Święty. Pomyśl, ilu 

was tu teraz siedzi, ile dusz jest tu razem! A w każdym z nas działa On w odpowiedni sposób. 

Jest tu wśród nas, zna usposobienie każdego, widzi myśli, sumienie i słowa. Wielkie jest już 

to, co dopiero powiedziałem, ale jest i małe. Rozważ, przez Niego oświecony, ilu jest 

chrześcijan w całej naszej diecezji, ilu w całej prowincji Palestyny! Spójrz oczyma duszy na 

całe państwo rzymskie i dalej na cały świat. Na plemiona Persów, na ludy Indów, na Gotów, 

Sarmatów, Gallów, Hiszpanów, Maurów, Libijczyków i Etiopczyków, na narody, których nie 

znamy nawet z imienia, bo nawet nazwa wielu narodów nie doszła do naszej świadomości. 

Pomyśl o biskupach, kapłanach, diakonach, mnichach, dziewicach i świeckich każdego 

narodu! 

 I popatrz na wielkiego Przewodnika i Dawcę łask. W całym świecie udziela On jednemu 

czystości, drugiemu stałego dziewictwa, innemu miłosierdzia, dobrowolnego ubóstwa, daru 

wypędzania złych duchów. Jak światło jasnym promieniem oświeca wszystko, tak i Duch 

Święty oświeca tych, którzy mają oczy. Kto bowiem nie ma oczu i jest niegodny łaski, niech 

nie widzi Ducha, lecz własną niewiarę. Widzisz Jego moc, z jaką działa na całym świecie.  

Ale nie pozostań na ziemi, lecz wznieś się w górę! Wznieś się myślą do pierwszego nieba i 

zobacz tam liczne, niezliczone tysiące Aniołów!  

Jeśli możesz, wznieś się jeszcze wyżej! Patrz na Archaniołów, patrz na Duchy, patrz na 

potęgi, patrz na księstwa, patrz na moce, patrz na trony, patrz na panowania!  

Nad nimi wszystkimi dany jest przez Boga Ten, który uczy i oświeca – Pocieszyciel. 

Potrzebował Go wśród ludzi Eliasz, Elizeusz, Izajasz. Potrzebował Go wśród Aniołów                    

i Michał, i Gabriel.  
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Żadne stworzenie nie może się z Nim równać w godności. Wszystkie chóry i zastępy 

Aniołów nie dorównują Duchowi Świętemu. W porównaniu z wszechdobrą mocą 

Pocieszyciela pozostają wszystkie w cieniu.  

Wysłane są, by służyć; Duch Święty bada głębie Boga, jak mówi apostoł: „Duch bada 

wszystko, nawet głębokości Boże; bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha 

ludzkiego, kim jest Bóg, jeno Duch Boży” (1 Kor 2, 10 n). 

 On zapowiedział przez proroków Chrystusa. On działał przez Aniołów, On dziś pieczętuje 

w chrzcie dusze. Ojciec daje Synowi, Syn udziela Duchowi Świętemu. Sam Jezus to mówi, 

nie ja: „Wszystko zostało Mi przekazane przez Ojca mego” (Mt 11, 27).  

O Duchu Świętym zaznacza: „Gdy przyjdzie On, Duch prawdy, Mnie uwielbi, bo                 

z mego weźmie i wam oznajmi” (J 16, 13n). Ojciec daje wszystko przez Syna z Duchem 

Świętym. Nie są inne łaski Ojca, inne Syna i inne Ducha Świętego, bo jest tylko jedno 

zbawienie,  jedna moc, jedna wiara, jeden Bóg, Ojciec, jeden Pan, Jego Jednorodzony Syn, 

jeden Duch Święty – Pocieszyciel. 

 

 św.  Cyryl Aleksandryjski 
 

Duch Panem 
 

Pisze św. Paweł: 

 

 do Tymoteusza: „Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który              

w nas mieszka” (2 Tm 1, 14); 
 

 do Rzymian: „Nie odważę się jednak wspomnieć niczego poza tym, czego dokonał 

przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa [w wierze] 

słowem i czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego”  (Rz 15, 18); 
 

 i dalej: „Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez 

miłość Ducha Świętego, abyście udzielili mi wsparcia modłami” (tamże, 30);  
 

 do Koryntian: „Czyż nie wiecie, że ciała wasze są przybytkiem Ducha Świętego, 

który w was jest, a którego macie od Boga?” (1 Kor 6, 19);  
 

 i dalej: „Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem” (tamże, 17).  
 

 Oto jasno nazywa Ducha Panem, jaśniej to jeszcze czyni, gdy pisze do Żydów: 

„I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta 

sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy 

czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do 

Pana, zasłona opada. Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański, tam jest 

wolność” (2 Kor 3, 14–17);  
 



9 
 

 i dalej: „My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby 

w zwierciadle, za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy 

się do Jego obrazu” (tamże, 18).  
 

Jeśli więc jeden jest Pan, Jezus Chrystus, według zdania Pawła, a nazywa on również 

Ducha Panem, to nie uznaje żadnej różnicy w istocie Syna i Ducha, ale jakby z Niego                         

i w Nim istniejącego nazywa Go imieniem Pańskim. 

 

 św.  Bazyli Wielki 
 

Różnorodne dary Ducha Świętego 
 

Kto może zaprzeczyć, że plan zbawienia ludzkości przez wielkiego Zbawcę i Boga 

naszego, Jezusa Chrystusa (Tt 2, 13), spełniony według dobroci Bożej, nie został wypełniony 

przez Ducha Świętego?  

Zechciejmy zbadać dokładnie wydarzenia z przeszłości:  

 błogosławieństwo patriarchów,  

 pomoc otrzymana przez nadanie Prawa, 

 typy biblijne, proroctwa,  

 wielkie czyny wojenne,  

 znaki dokonane przez sprawiedliwych,  

 układanie wydarzeń towarzyszących wcieleniu Pana  

 

– wszystko to działo się za sprawą Ducha Świętego.  

 
 

 Najpierw był On przy ciele Chrystusa, bo stał się Jego namaszczeniem i był od Niego 

nieoddzielony, jak napisano: „Na kogo ujrzysz, że zstępuje Duch i że na Nim 

pozostaje, ten jest Synem moim umiłowanym” (J 1, 33 i Łk 3, 22) oraz: „Jezus z 

Nazaretu, którego namaścił Bóg Duchem Świętym” (Dz 10, 38).  

 Następnie cała działalność Chrystusa rozwijała się w obecności Ducha Świętego: On 

był przy Nim obecny, gdy Jezus był kuszony przez szatana: „Jezus został 

zaprowadzony – mówi – na pustynię przez Ducha, aby był kuszony” (Mt 4, 1). 

 Był także przy Nim nierozdzielnie, gdy czynił cuda: „Jeśli ja – mówi – w Duchu 

Bożym wyrzucam szatany...” (Mt 12, 28).  

 I nie opuścił Go, gdy powstał z martwych.  Pan odnowił człowieka i łaskę tchnienia 

Bożego, którą człowiek utracił; ją właśnie dał mu znowu wtedy, gdy tchnął w twarz 

uczniom. Cóż bowiem wtedy mówi: „Weźmijcie Ducha Świętego. Komu grzechy 

odpuścicie, są odpuszczone, komu grzechy zatrzymacie, są zatrzymane” (J 20, 23).  
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A posługiwanie Kościoła; czyż nie jest rzeczą jasną i bezsprzeczną, że dzieje się ono za 

sprawą Ducha Świętego? „On bowiem dał – mówi – Kościołowi najpierw apostołów, po 

drugie – proroków, po trzecie – nauczycieli, dalej moce, następnie dar uzdrawiania, 

wspierania pomocą, rządzenia, mówienia językami” (1 Kor 12, 28).  

 

Ten porządek ustalony jest według różnorodności darów 

pochodzących od Ducha Świętego. 

 

 św.  Ireneusz 
 

Duch sprawi, że staniemy się na obraz i podobieństwo Boga 

 
Teraz przyjmujemy zaledwie jakąś część Jego Ducha dla osiągnięcia doskonałości                        

i strzeżenia wolności od zepsucia, z wolna przyzwyczajając się do tego, by pojmować Boga                

i nosić Go w sobie.  
 

Ten zadatek jest zaledwie częścią owego zaszczytu, który przez Boga został nam 

obiecany, a o którym mówi apostoł w Liście do Efezjan słowami: „W Nim także i wy, 

usłyszawszy głoszenie prawdy, Ewangelii waszego zbawienia, w Nim – uwierzywszy, 

zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem waszego 

dziedzictwa” (Ef 1, 13n.). 
 

 Jeżeli więc ten zadatek, mieszkając w nas, już sam czyni nas duchowymi i to, co 

śmiertelne, wchłonięte jest przez nieśmiertelność (1 Kor 15, 53) – „Wy bowiem, mówi, nie 

jesteście w ciele, o ile Duch Boży w was mieszka” (Rz 8, 9) – a to dzieje się nie przez 

odrzucenie ciała (nie byli przecież bezcielesnymi ci, do których pisał, ale tylko ludźmi, 

którzy przyjęli Ducha Boga), lecz według wspólnoty z Duchem Świętym, w którym wołamy: 

„Abba, Ojcze” (Rz 8, 15);  
 

jeżeli więc teraz, mając zaledwie zadatek, wołamy „Abba, Ojcze”, to cóż dopiero stanie 

się, gdy po zmartwychwstaniu ujrzymy Go twarzą w twarz, gdy wszyscy ludzie zbiegłszy się, 

zaśpiewają hymn radości, sławiąc Tego, który zbudził ich z martwych i obdarzył życiem 

wiecznym?  

 

Jeśli bowiem tylko zadatek, ogarniając całkowicie człowieka, sprawia, że mówi on „Abba, 

Ojcze”, to co się stanie, gdy cała łaska Ducha Świętego zostanie ludziom dana przez Boga? 

Uczyni nas podobnymi do Niego i wypełni wolę Ojca; sprawi, że człowiek stanie się na obraz 

i na podobieństwo Boga (Rdz 1, 26). 
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 Klemens Aleksandryjski 
 

Człowiek - instrumentem Bożym 
 

Słowo Boże, wzgardziwszy lirą i cytrą, instrumentami bez duszy, urządziło 

przez Ducha Świętego ten świat, szczególnie zaś mikrokosmos:  

człowieka – a więc jego duszę i ciało – i gra Bogu na tym wielogłosowym 

instrumencie, i śpiewa wraz z instrumentem, jakim jest człowiek. 

 

 

Rozdział VII (P. Kreeft - I Ty możesz zrozumieć Biblię) 

Kościół w Dziejach Apostolskich a Kościół dzisiejszy 

 

Jaka jest różnica między Kościołem w Dziejach Apostolskich a Kościołem dzisiejszym? 

Zasadniczo żadna. Jest to ten sam Kościół:  

 Kościół założony przez Chrystusa,  

 Kościół, który naucza na mocy Jego autorytetu ("Kto was słucha, Mnie słucha" 

Łk 10, 16), 

 Kościół, któremu On obiecał, że bramy piekielne i moc śmierci nigdy go nie 

przemogą (Mt 16, 18). 

Jednak w porównaniu z Kościołem w Dziejach Apostolskich dzisiaj wydaje się mu 

brakować mocy duchowej. Gdy Paweł zapytał chrześcijan w Efezie: "Czy otrzymaliście 

Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?" (19, 2), musiał widzieć, że czegoś tam 

brakuje. Myślę, że dzisiaj zadałby nam to samo pytanie. 

Jak to można sprawdzić? 

Wymieńmy kilka konkretnych skutków kierowania przez Ducha Świętego 

Kościołem w Dziejach Apostolskich. Pamiętajmy, że są one uważane za coś 

zwyczajnego, a nie nienormalnego. 

1. Duch jest słyszany osobiście, bezpośrednio i konkretnie jako Osoba (zob. 21, 4               

i 23, 11). Nie jest tylko przedmiotem wiary. Z pewnością nie jest uważany 

jedynie za niejasną ideę lub moc.  

 Jak wielu z nas zna Go dzisiaj osobiście? 
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2. Cuda się dokonują za pośrednictwem Pawła z taką mocą, że nawet jego 

chusteczka staje się środkiem uzdrawiającym (19, 11-12)! Obietnice Chrystusa 

złożone w Ewangeliach (zob. Mk 16, 18) spełniają się dosłownie. Na przykład 

w DA (28, 3-6) Paweł został na Malcie ukąszony przez jadowitego skorpiona                    

i pozostał cały i zdrowy.  

 Jak wiele cudów zdarzyło się ostatnio w twojej parafii? 

 

3. Ujawnia się działanie szatana (19, 13-19) i konieczny jest egzorcyzm, gdyż 

diabeł nie siedzi bezczynnie, kiedy moce niebiańskie śmiało idą na bitwę 

duchową.  

 Jak wielu naszych kapłanów zostało wyszkolonych na 

egzorcystów? 

 

4. Spowiedź, skrucha i odwrócenie się od grzechu są wyraźne i mocne (19, 18-

19). Dzisiaj, gdy idea walki duchowej wśród katolików uległa w dużej mierze 

zapomnieniu, praktyka spowiedzi jest rzadka, a poczucie grzechu słabe. 

 

5. Wiara jest tak mocna, że niewierzący czują się urażeni. Walka duchowa 

wybucha jako widzialne trudności, a nawet zamieszki (rozdz. 21). Dlaczego?              

Nikt nie czuje się zagrożony mglistą i ofermowatą wiarą. A tymczasem wytwórcy 

bożków w Efezie byli zagrożeni bezkompromisowym potępieniem 

bałwochwalstwa przez Kościół (19, 23 i n.) 

Dzisiaj wrogowie Boga lękają się Jego Kościoła tylko wtedy, gdy wypowiada się śmiało 

przeciwko współczesnym bałwochwalstwom czy niemoralności seksualnej, czy "wolności 

wyboru" zabójstwa nienarodzonych dzieci, czy materialistycznemu konsumeryzmowi, czy 

pokładaniu nadziei w wojnie jako rozwiązaniu problemów międzynarodowych. Prawdziwa 

wiara w jej pełni wiąże się z urażaniem niewierzących. Chrystus jest jak chemioterapia na 

raka toczącego świat. Światowość lęka się świętości (zob. 24, 25). 

6.  Kult jest tak radosny, że długie nabożeństwa kościelne są czymś zwyczajnym.               

W Dziejach Apostolskich (rozdz. 20) Paweł głosi tak długie kazanie, że młody 

człowiek, Eutych, zasypia, wypada przez okno i umiera. (Bóg przywraca go do 

życia za pośrednictwem Pawła).  

 Kiedy ostatnio zdarzyło ci się uczestniczyć w dwugodzinnej Mszy? 
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7. Chrześcijanie są gotowi umierać jako męczennicy (21, 3). W ciągu kilku 

następnych stuleci wielu zostało zamęczonych. Pragnęli umrzeć dla Chrystusa, 

gdyż uznali Go za cenniejszego od samego życia (zob. Flp 3, 8).  

 Czy możemy to samo powiedzieć? 

8.   "Dobrą nowinę" głosi się jako fakt historyczny, a nie tylko "wartości";                      

i jako fakt obecny, a nie tylko przeszły. Mowa Pawła w Jerozolimie do Żydów 

żądających, aby go zabić (rozdz. 22), oraz jego mowa do pogańskiego króla 

Agryppy (rozdz. 26) koncentrują się nie na teologii, etyce czy polemice, lecz na 

osobistym świadectwie. Paweł opowiada, jak spotkał Jezusa. 

Dzisiaj Kościoły fundamentalistyczne rosną wielokrotnie szybciej niż Kościół katolicki, 

zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, w dużej mierze wskutek tego rodzaju atrakcyjności.              

Nie da się spierać z faktami, że czyjeś życie się zmieniło. 

9. Wiara nie jest upolityczniona, jak często dzieje się dzisiaj. Wszystkie frakcje 

polityczne, lewica i prawica, są zagrożone i konspirują przeciwko Pawłowi. 

Wszystkie "władze, które są", nienawidzą go. Służył bowiem nie im, ale Wyższej 

Władzy. Prawdziwy Kościół nie jest ani "establishmentem", ani politycznym 

ruchem "wyzwoleńczym". 

10.  Kościół jest odważny. Paweł mógł się ocalić, gdyby nie odwołał się do cezara 

(25,12; 26, 32), ale udaje się prosto do samej góry, nie odrzucając żadnego ryzyka            

i żadnego zadania. Ma całkowite zaufanie, że "jeżeli Bóg z nami, któż 

przeciwko nam?" (Rz 8, 31). Mówi bezpośrednio, mocno, bez subtelnego 

"niuansowania" jak współcześni teologowie i nie niepokojąc się o bycie "możliwym 

do zaakceptowania" jak współcześni "katoliccy" politycy (zob. 26, 24 - 29). 

11.  Proroctwa są liczne i Kościół jest na nie otwarty (zob. 27, 10.22.31 i 34).  

 Czy było ostatnio słychać o jakichś dobrych proroctwach? 

12.  Aniołowie kontaktują się z ludźmi (5, 19; 8,26; 10,3; 12, 7-11; 27,23), tak jak 

się działo w Starym Testamencie - jak opowiadał Paweł (7,30.35.38). Jest to częścią 

"umowy wiązanej". Aniołowie są prawdziwi, nie są mitami ani symbolami.  

 Czy kiedykolwiek udało ci się spotkać kogoś, kto widział anioła? 

13.  Chociaż niewielki, Kościół jest znany, a nawet sławny, tak samo jak było                 

w przypadku Jezusa (28, 22). "Przewrócili świat do góry nogami" (17, 6). 

Byli "kontrkulturowi" i nie obawiali się żadnego ziemskiego establishmentu, służyli 

Bogu, a nie ludzkim strukturom władzy (5, 29).  
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 A my dzisiaj? Czy przewracamy świat do góry nogami?  

 Czy też to świat przewraca nas do góry nogami? 

Dzieje Apostolskie nie miały być martwą, zardzewiałą historią, ale wzorcem dla Kościoła 

na wszystkie czasy, łącznie z obecnymi. Podobnie jak Szczepan potraktował życie Mojżesza 

nie jako martwą historię, lecz jako Boży wzorzec działania, który miał się powtórzyć w jego 

własnych czasach (rozdz. 7), tak i my mamy powtarzać w naszych czasach czyny                       

z Dziejów Apostolskich. 

Może się to wydarzyć znowu, jeśli tylko tego pragniemy. Święty Franciszek z Asyżu 

powiedział: "Powiedz mi, jak myślisz, kto jest bardziej chętny: Bóg, aby dawać ci łaskę, czy 

my, aby ją otrzymywać?". 

Nie tylko może się to znowu wydarzyć, ale - sądzę - będzie się to znowu wydarzać. 

Jednym z powodów jest fakt, że  

 

Jan Paweł II pod wieloma względami                  

przypominał świętego Pawła. 

 

 Całe jego życie religijne koncentrowało się na osobie Chrystusa, na 

spotkaniu Chrystusa, na posłuszeństwie Chrystusowi. 
 

 Podróżował po świecie jako misjonarz.  

 Sprawował egzorcyzmy (dwa w Watykanie).  

 Mówił śmiało i otwarcie, urażając swoich wrogów.  

 Był gotowy umrzeć jako męczennik.  

 Żył w czasie nazistowskich i komunistycznych prześladowań w Polsce. 

 Strzelano do niego i niemal zabito.  

 Gdy głosił odwoływał się do doświadczenia, a nie tylko do teorii.  

 Doświadczył proroctw i uzdrowień, a także innych charyzmatycznych 

darów Ducha. 

Nie wiem, czy kiedykolwiek widział anioła. Jednak nie byłbym zaskoczony, gdyby 

go spotkał. 
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Módlmy się, aby Bóg wzbudził drugiego Pawła, by pomógł nawrócić świat 

po raz drugi. Ponieważ nasza cywilizacja, jak starożytny Rzym, umiera.                 

Nic nie może przenieść nas przez kolejne Wieki Ciemne, ku którym 

zmierzamy, z wyjątkiem mocy, która przeniosła nas przez pierwsze. 

 

 

Otwórz się na Ducha miłości, a doświadczysz 

przemieniającej mocy i łaski nowej Pięćdziesiątnicy. 
 

 

 

Liturgiczna pieśń (tzw. sekwencja) "Przybądź, Duchu Święty" 

to modlitwa pełna mocy i mały traktat o Trzeciej Osobie Bożej 

 

 

Sekwencja jest pozostałością po średniowiecznej łacińskiej liturgii, w której ogromną 

rolę pełnił chorał gregoriański. Śpiew "Alleluja" miał przeróżne melodie, zmieniające się              

w zależności od święta. Jedną z nich śpiewamy w Wielkanoc ("Niech w święto radosne"), 

drugą podczas uroczystości Zesłania Ducha Świętego - "Veni Sancte Spiritus" ("Przybądź, 

Duchu Święty"). Jej autorstwo przypisuje się papieżowi Innocentemu III (1161 - 1216) lub 

abp. Canterbury Stefanowi Langtonowi. Kimkolwiek był autor, musiał być natchniony 

przez Ducha Świętego. 

  

  

 

1. Przybądź, Duchu Święty,  Ześlij z nieba wzięty  Światła twego strumień 

 

Modląc się do Ducha Świętego, najczęściej mówimy "przyjdź". Wzywamy Go, 

zapraszamy, bo czujemy się samotni, puści. Epikleza - tak nazywa się modlitwa przyzywania 

Ducha Świętego. Wzywamy Go w każdym sakramencie, przed rekolekcjami, na początku 

modlitwy. Bo On jest Boskim "zasilaniem" Kościoła i każdego ochrzczonego. Jest 

kontaktem z niebem.  

Stąd prośba o "strumień" światła  z niebios. Nie wytwarzamy sami ani prawdy, ani sensu, 

ale przyjmujemy je  "z góry". Duch sprawia, że zostajemy wewnętrznie oświeceni.  
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Sprawy wiary stają się dla nas jasne. W mentalności greckiej słowo "duch" (gr. pneuma) 

kojarzyło się z czymś niematerialnym, w opozycji do ciała. W Biblii "duch"(hebr. ruah) 

oznacza wiatr,  a także oddech, czyli coś, co ożywia ciało. określenie odnoszone było też 

wprost do Boga (ruah Jahwe).  

Jeśli więc przyzywamy Ducha, to chcemy, aby stał się źródłem naszego życia, by nas 

"napompował" mocą płynącą prosto z wnętrza Boga. By dał nam oddech wieczności. 

 

2. Przyjdź, Ojcze ubogich,  przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź Światłości 

sumień. 

 

W oryginalnym łacińskim tekście trzy razy powtarza się tutaj słowo veni ("Przybądź"). 

To potwierdzenie, że modlitwa do Ducha Świętego ma formę natarczywego, usilnego 

wołania o Jego zstąpienie. "Ojciec ubogich" - słowo "Ojciec" wydaje się zarezerwowane dla 

Pierwszej Osoby Bożej. Teologia mówi o perychorezie, czyli wzajemnym przenikaniu się 

osób w Trójcy. Duch Święty, będąc Bogiem najbliżej nas, jest tym, który przekazuje 

nam odwieczną miłość Boga Ojca. Przynosi ją ubogim, czyli sierotom. Przychodzi do nas, 

samotnych, jako bezwarunkowa miłość Boga.  

"Dawca darów mnogich" - siedem darów Ducha Świętego nie wyczerpuje całego 

bogactwa, które przynosi z sobą Bóg.  

Każdemu daje to, czego mu najbardziej potrzeba. Im bardziej jestem ubogi przed 

Bogiem, tym więcej otrzymam. "Światłość sumień" - sumienie nie może być poddane 

władzy naszego "ego", ale ma być narzędziem odkrywania prawdy obiektywnej, widzenia 

jasno granicy między dobrem i złem. 

 

3. O, najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. 

 

W polskim tłumaczeniu zniknęło łacińskie consolator optime, czyli "najlepszy 

Pocieszycielu". Słowo "Pocieszyciel" kojarzy się nam z Duchem Świętym, bo greckie słowo 

Paraklet tłumaczono w Tysiąclatce jako "Pocieszyciel". Benedykt XVI zwraca uwagę, że 

słowo con - solatio, pocieszenie, sugeruje, że chodzi o "bycie-razem" w samotności, które 

sprawia, że nie jesteśmy już samotni. Bóg przychodzi jako najmilszy Gość duszy. 

 Jest taki rodzaj ukojenia, bliskości, ciepła, który kojarzy się nam ze słodyczą. Mówimy: 

"miód na moje serce". Tak właśnie działa Bóg. Przychodzi jako Ten, który koi i pociesza. 
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Ale jednocześnie jest "słodkim orzeźwieniem", a więc ta Boża słodycz choć upaja, to jednak 

nie otępia, nie wprowadza w jakiś niekontrolowany odlot. Duch wieje, czyli zaprasza do 

działania, budzi aktywność i twórczość, ożywia cnoty, talenty. Ojcowie Kościoła mówili, 

że działanie Ducha Świętego prowadzi do "trzeźwego upojenia". 

 

4. W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. 

 

Ta strofa akcentuje leczące działanie Ducha Świętego, Jego miłosierdzie. In labore 

requiem to dosłownie: "W pracy Tyś odpoczynkiem". Budzi to skojarzenie z "wiecznym 

odpoczynkiem". I słusznie. Zmęczenie, nadmiar obowiązków, trosk - to wszystko odbiera 

radość życia. Bóg jest naszym odpoczynkiem.  

Jest taki dar charyzmatyczny - "spoczynek w Duchu". Człowiek podczas 

modlitwy na moment jakby omdlewa, zanurza się w obecności Boga, czuje Jego ciepło, 

bliskość. Autentyczny odpoczynek to nie SPA czy siłownia, ale Bóg!  

Duch jest także "żywą wodą" na pustyni, w skwarze. Pomaga schładzać nasze 

namiętności, porządkować życie, kiedy rozpalone zmysły czy nieuporządkowane pragnienia 

odbierają rozum. A kiedy płyną z oczu łzy smutku, Bóg przychodzi jako pocieszenie, 

utulenie. Bywa żal, który prowadzi ku rozpaczy. Duch Święty chroni nas przed nią, otula 

nasze żale nadzieją, przypomina, że Bóg jest większy niż śmierć. Nie ma sytuacji bez 

wyjścia. 

 

5. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj Twej potędze. 

 

Po raz kolejny pojawia się motyw światła. "Bóg jest światłością" - pisze św. Jan                    

(1J 1,5). Choć w Biblii światło nie jest uznane wprost za symbol Ducha Świętego, 

podkreślony jest jednak związek Ducha z Prawdą. Ewangelia mówi o Nim jako o "Duchu 

Prawdy", który "doprowadzi nas do całej prawdy" (J 16,13). Kościół Wschodni mocno 

rozwijał temat Ducha Świętego jako "światła" ("światło Taboru"). Omawiana zwrotka mówi 

o oświeceniu serca wierzących. Można powiedzieć, że Duch Święty jest wewnętrznym 

Nauczycielem, który pomaga człowiekowi wejść w głąb tajemnic Bożych. 

Pomaga zrozumieć słowo Boże.  

Czytać Biblię bez Ducha Świętego to jak otwierać książkę nocą.  
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Poprzez Kościół docierają do nas Ewangelia, prawdy wiary  i moralności. Ale łaska 

Boża spulchnia od wewnątrz nasze umysły i serca, aby ziarna Bożej prawdy mogły zapuścić 

w nas korzenie i wydać plon. Duch Święty chroni także Kościół jako całość, aby nie 

zafałszował, nie zubożył przekazanej mu prawdy. 

 

6. Bez twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Tylko cierń i nędze. 

 

Te słowa brzmią jak przestroga. Zawsze aktualna. W polskim tłumaczeniu zwrotka 

brzmi bardzo pięknie poetycko. Łacina jest bardziej precyzyjna. Dosłownie należałoby 

tłumaczyć tak: "Bez twojego tchnienia, w człowieku nie ma nic, nic niewinnego" (nihil est 

in homine, nihil est innoxium). czyli zostają tylko "cierń i nędze". Gdy Bóg stwarzał 

człowieka, dał w jego nozdrza tchnienie życia. Nasze centrum jest poza nami, jest                

w Bogu. Dlatego kiedy człowiek odwraca się od Boga, nie zostaje mu nic. 

To brzmi mocno. To dwukrotne nihil kojarzy się z nihilizmem, którym podszyta jest 

współczesna kultura. (...) "Bóg albo nic" - taka jest w istocie alternatywa, która stoi przed 

każdym z nas. "Nic niewinnego w nas" - tylko tchnienie płynące z serca Boga może nas 

oczyścić. Pocałunek Oblubieńca sprawia, że Oblubienica (czyli Kościół, ja), choć 

dopuszczała się wielu zdrad, staje się znów czysta jak dziewica. 

 

7. Obmyj, co nie święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. 

 

Woda jest jednym z symboli Ducha Świętego. Mówi o tym sam Jezus: "Jeśli ktoś 

jest spragniony, a wierzy we Mnie - 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" (J 7, 37-39).  

Woda oczyszcza, dlatego wołamy: "obmyj, co brudne". Woda daje życie, dlatego 

prosimy: "nawodnij wysuszone lądy". Doskwierają nam albo brud grzechów, albo różnego 

rodzaju duchowe posuchy (trudności, zniechęcenia, lenistwo). Duch Święty ma moc, by 

zaradzić i jednemu, i drugiemu.  On może ponadto  uleczyć rany naszych serc.  

Mistyczka z Podhala Mieczysława Faryniak jako młoda dziewczyna zakochała się                    

w mężczyźnie, który ją zranił. Wpadła w depresję, szukała ratunku. Trafiła "przypadkiem" 

na tekst "Sekwencji do Ducha Świętego". Powtarzała go nieskończoną ilość razy. "Słowa te 

były jak balsam. Zaczęło się moje życie z wiary" - zapisała. Tak działa Duch Święty. 
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8. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. 

 

Nagnij, co jest harde. Zasadniczą przeszkodą dla działania Boga w człowieku jest 

pycha. To jest korzeń każdego grzechu. Człowiek nie chce zgiąć karku przed Bogiem, 

swoim Stwórcą. Wydaje mu się, że wie lepiej. Ta hardość musi zostać złamana, aby 

wypełniła nas łaska. Duch Święty to robi, czasem drogą jakiegoś delikatnego, acz 

konsekwentnego nacisku. Czasem zrzuca kogoś z konia, jak Szawła. Pokora jest 

fundamentem wszelkich cnót, ale oczywiście samo złamanie pychy nie wystarczy. 

Konieczny jest żar serca. Bez ognia ani rusz. Chodzi o gorliwość, zapał, ostatecznie o 

miłość. Człowiek pokorny i kochający potrzebuje prowadzenia, aby mógł wzrastać. Duch 

Święty jest wewnętrznym przewodnikiem. Prostuje wszelkie poplątane drogi.  

Zarazem ten sam Duch działa w Kościele jako całości, strzegąc go, by nie pobłądził na 

krętych drogach świata, by - jak podkreśla papież Franciszek - nie popadł w "światowość", 

czyli nie utracił smaku ewangelicznej soli. 

 

9. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. 

 

Podstawowym darem jest sam Duch Święty. On przychodzi jako Bóg żyjący 

w naszym wnętrzu.  

Ale kto Go przyjmuje, otrzymuje "w pakiecie" Jego siedem darów. 

 Dar mądrości to zdolność patrzenia na wszystko jak Jezus. 

 Dar rozumu udoskonala nasze poznanie tak, że wnikamy w tajemnice Boże.  

 Dar rady uzdalnia do właściwych decyzji, wybierania dobra i odrzucania zła, 

zwłaszcza w sytuacjach pogmatwanych.  

 Dar męstwa uwalnia od lęku, zwłaszcza przed śmiercią.  

 Dar umiejętności pomaga poznawać prawdę o Bogu i na jej bazie odkrywać prawdę 

o sobie, o ludziach i świecie.  

 Dar bojaźni Bożej to poczucie sacrum, zdrowy lęk, by nie utracić Boga, to 

odpowiedzialność za zbawienie.  

 Dar pobożności uzdalnia do modlitwy pełnej synowskiej miłości.  
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Oprócz tych darów Duch Święty wzbudza także charyzmaty, czyli specjalne 

uzdolnienia, które służą zdynamizowaniu Kościoła. Święty Paweł wymienia różne 

charyzmaty, dziś odkrywamy je na nowo zarówno w życiu Kościoła, jak i w teologii. 

 

10. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. 

 

Dlaczego dar męstwa został wyróżniony? Zagadka wyjaśnia się, gdy sięgniemy do 

tekstu oryginalnego. Czytamy w nim: Da virtutis meritum, czyli "daj zasługę cnót".  

Chodzi więc o to, że Duch Święty napędza całą nasza świętość, ożywia wszystkie 

cnoty, nie tylko męstwo. Słowo "cnota" zostało dziś zawężone i wyśmiane. A chodzi o 

sprawność w czynieniu dobra. Człowiek cnotliwy był w starożytności ideałem 

człowieczeństwa. To ktoś, kto potrafi być dobry nie od święta, ale ma to we krwi, jest 

stały w czynieniu dobra. Można i trzeba ćwiczyć się w cnotach, ale chrześcijaństwo nie 

jest religią samodoskonalenia.  

Potrzebujemy łaski Bożej, czyli osobistego trenera (couch), którym jest Duch 

Święty. On ostatecznie chce nas doprowadzić do zwycięstwa w "dobrych zawodach", 

których stawką jest wieczne szczęście. Dlatego prosimy Go, by nas doprowadził na podium.  

 

Zbawienie jest wspólnym dziełem Boga i człowieka. Tylko dzięki 

Duchowi Świętemu i my możemy stawać się świętymi. 

 


