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(Mk 1, 12-15)   I  Niedziela Wielkiego Postu   18   II   2018 

 

(12) Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. (13) Czterdzieści dni 

przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, 

aniołowie zaś usługiwali Mu. (14) Gdy Jan został uwięziony, Jezus 

przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: (15)  

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Hieronim   
 

Początek działalności Jezusa 

 
„A niebawem wywiódł Go Duch na pustynię” (Mk 1, 12nn).  

 

To był Duch, który zstępował w kształcie gołębicy. „Widział – mówi – niebiosa 

otwarte i Ducha, który zstępował jak gołębica i pozostawał na Nim” (Mk 1, 10).  

 

Baczcie, co mówi: „który pozostawał”, to znaczy, który trwał, to znaczy, że nigdy nie 

oddalił się. W końcu i Jan mówi w innej Ewangelii: „A Ten, który posłał mnie – mówi – 

rzekł do mnie: «Na kogo ujrzysz Ducha zstępującego i pozostającego...»” (J 1, 33).  
 

Na Chrystusa Duch Święty zstąpił i pozostał, na ludzi natomiast zstępuje wprawdzie, 

ale w nich nie pozostaje. Tak więc u Ezechiela – właśnie on, Ezechiel, jest figurą 

Zbawiciela, bo do żadnego innego proroka [mówię o prorokach większych] nie zwraca się: 

„Synu człowieczy”, ale właśnie do Ezechiela – u Ezechiela więc, po przeczytaniu dwunastu 

czy trzynastu wierszy czyta się: „Stało się słowo Pańskie do Ezechiela proroka” (Ez 1, 3).  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Mógłby ktoś powiedzieć: dlaczego tak często podkreśla się, że jest prorokiem? Bo Duch 

Święty zstępował wprawdzie na proroka, ale natychmiast odchodził.  

Kiedy więc mówi: „Stało się słowo Pańskie”, stwierdza, że Duch Święty, który 

odszedł, znowu powracał. Gdy więc gniewamy się, gdy obmawiamy, gdy ogarnia nas 

smutek prowadzący ku śmierci, gdy myślimy o rzeczach cielesnych, czy sądzimy, że wtedy 

przebywa w nas Duch Święty? Może ufamy, że Duch Święty przebywa w nas, gdy 

nienawidzimy brata? A może, gdy myślimy coś złego?  

Jeśli jednak myślimy coś dobrego, to widzimy, że Duch Święty zamieszkuje w nas; ale 

jeśli coś złego, to znak, że Duch Święty od nas odstąpił. I dlatego powiedziano                               

o Zbawicielu: „Na kogo ujrzysz Ducha zstępującego, ten jest” (J 1, 33). 
 

 „I niebawem wywiódł Go Duch na pustynię”.  
 

Jak wielu tych, co są teraz mnichami, mieszkało ze swymi rodzicami! Zstąpił na nich 

Duch i pozostał na nich, i On sam wypędził ich na pustynię: Duch Święty wyprowadził ich 

z domów i zaprowadził na pustynię. Duch Święty mieszka niechętnie tam, gdzie są tłumy, 

zgromadzenia, zwady, kłótnie, bo On sam ma właśnie swoją siedzibę na pustyni.  

Także i Pan nasz, Zbawiciel, gdy chciał się modlić, „odchodził na górę i tam się 

modlił całą noc” (Łk 6, 12). W dzień przebywał z uczniami, noc zaś poświęcał swojej 

modlitwie za nami do Ojca.  

Dlaczego to wszystko mówię? Bo niektórzy bracia zwykli sądzić: jeśli pozostanę w 

klasztorze, nie będę mógł modlić się w samotności. Może Pan nasz odesłał uczniów? Nie, 

przebywał z uczniami, ale kiedy chciał się modlić gorliwiej, odchodził w samotność. Tak 

więc i my: jeśli chcielibyśmy się pomodlić gorliwiej, niż to czynimy publicznie, mamy celę, 

mamy pola, mamy pustynię. Możemy więc używać i dobrodziejstw wspólnoty braterskiej i 

mieć samotność... 
 

 „Po uwięzieniu Jana udał się Jezus do Galilei”. 
 

 Dzieje te są znane nawet bez naszego wyjaśniania, bo znają je słuchacze.                      

Prośmy przeto Tego, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamyka, który zamyka 

i nikt nie otwiera (Ap 3, 7), aby otworzył niedostępne tajniki Ewangelii, byśmy także mogli 

powiedzieć wraz z Dawidem: „Otwórz oczy moje, a będę rozważał cudowność Twego 

Prawa” (Ps 118, 18).  

Do tłumów Jan przemawiał w przypowieściach i mówił zewnętrznie, a nie wewnętrznie, 

to jest w duchu, lecz zewnętrznie, to znaczy według litery. My więc prosimy Pana, aby nas 

wprowadził w swoje tajemnice, aby wprowadził nas do swej komnaty, i mówimy wraz z 

oblubienicą z Pieśni nad Pieśniami: „Wprowadzi mnie król do swojej komnaty” (Pnp 1, 

4). Mówi apostoł, że została położona zasłona na oczy Mojżesza (2 Kor 3, 13nn). 

A ja twierdzę, że zasłona została położona nie tylko w Prawie, ale także i w Ewangelii 

dla nieznajomych. Żyd słucha i nie rozumie: ma zasłonę Ewangelii; słuchają poganie, 

słuchają heretycy i mają zasłonę.  
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Odrzućmy więc literę, jak odrzuciliśmy judaizm, a podążmy wraz z Jezusem za 

duchem. Nie znaczy to bynajmniej, że potępiamy znaczenie dosłowne Ewangelii – spełniło 

się bowiem wszystko, co zostało napisane – ale abyśmy po stopniach wstępowali ku 

rzeczom wyższym. 
 

 „Po uwięzieniu Jana udał się Jezus do Galilei”.  
 

Wcześniej powiedzieliśmy, że Jana rozumie się przez Prawo, a Jezusa przez Ewangelię. 

Jan bowiem mówił: „Idzie po mnie mocniejszy, któremu nie jestem godzien przypadłszy 

do stóp rozwiązać rzemyka Jego sandałów” (Mk 1, 7). A winnym miejscu: „On ma 

rosnąć, ja natomiast umniejszać się” (J 3, 30). A to jest właśnie porównanie Prawa i 

Ewangelii.  

 A następnie: „Ja was chrzczę wodą” – to jest Prawo. 

 „Ów natomiast będzie was chrzcił w Duchu Świętym” (Mk 1, 8) – to jest 

Ewangelia.  

 

Przybył Jezus, bo Jan został wrzucony do więzienia. Prawo zostało zamknięte i nie 

posiada już dawnej wolności, ale od Prawa przechodzimy do Ewangelii. Widzicie, co mówi: 

„Po uwięzieniu Jana udał się Jezus do Galilei”.  

Ani do Judei, ani też do Jerozolimy, ale do Galilei pogan. Udał się Jezus do Galilei, a 

Galilea w naszym języku ma znaczenie takie, jak „katakylisté” [nizina kolista], bowiem 

przed przybyciem Pana nie było w niej nic wzniosłego, ale przeciwnie – cała upadała. Tam 

była rozpusta, brudy, nieczystości, tam kwitły występki godne świń.  
 

 „Przepowiadając Ewangelię o królestwie Bożym”. 
 

 O ile sobie mogę przypomnieć, czytając Prawo, Proroków czy Psałterz, nigdy tam nie 

znalazłem nic o królestwie niebios, o którym jest mowa w Ewangelii. A gdy przyszedł Ten, 

o którym napisano: „A królestwo Boże w was jest” (Łk 17, 21), otwarte zostało królestwo 

Boże.  
 

 „Przepowiadając Ewangelię o królestwie Bożym”. 
 

 Od dni Jana Chrzciciela „królestwo niebios gwałt cierpi i gwałtownicy porywają je” 

(Mt 11, 12).  

Bowiem przed przyjściem Zbawiciela i pojawieniem się jasności Ewangelii, nim 

Chrystus przez łotra otworzył bramy raju, wszystkie dusze świętych wprowadzano do 

piekieł. O tym właśnie mówi Jakub: „Z płaczem i jękiem zstąpię do piekieł” (Rdz 37, 35). 

Jeśli zaś Abraham zstąpił do piekieł, któż tam nie zstąpi? W Prawie Abraham zstępuje do 

piekieł, w Ewangelii natomiast łotr idzie do raju. Nie pogardzamy Abrahamem my wszyscy, 

którzy pragniemy spocząć na jego łonie, ale przekładamy Chrystusa nad Abrahama, 

stawiamy wyżej Ewangelię nad Prawo.  
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Czytamy, że po zmartwychwstaniu Chrystusa pojawili się liczni święci w mieście 

świętym. Pan nasz i Zbawiciel przepowiadał na ziemi i w otchłani. I dlatego umarł, dlatego 

zstąpił do piekieł, aby wyzwolić dusze, które tam przebywały w pętach. 
 

„Przepowiadając Ewangelię o królestwie Bożym i mówiąc: «Wypełnił się czas 

Prawa»”, stwierdził, że nastało panowanie Ewangelii, a zbliżyło się królestwo Boże.                 

Nie powiedział, że jest już królestwo Boże, lecz że zbliżyło się królestwo Boże. Nim Ja 

będę cierpiał i nim wyleję krew, nie jest jeszcze otwarte królestwo niebieskie i dlatego 

zbliżyło się, bo jeszcze nie cierpiałem. 
 

 „Czyńcie pokutę i wierzcie Ewangelii” – w żadnym wypadku nie Prawu, ale 

Ewangelii; lepiej przez Prawo Ewangelii, jak napisano: „Z wiary ku wierze” (Rdz 1, 17). 

Wiara w Prawo czyni mocniejszą wiarę Ewangelii. 

 

 św. Jan Chryzostom   
 

Przygotowanie do walki i pobudzenie ufności 

 
 

„I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego (Mt 6, 13), albowiem Twoje 

jest królestwo, chwała i moc na wieki wieków. Amen”.  
 

Chrystus poucza nas tu jasno o naszej niskości i poskramia pychę, ucząc, abyśmy 

unikali pokus, a nie rzucali się w nie. Tym bowiem sposobem zwycięstwo nasze będzie 

świetniejsze, a porażka szatana bardziej wstydliwa. Gdy bowiem zostaniemy przymuszeni, 

wtedy trzeba się mężnie potykać; jeśli jednak nie będziemy wezwani, zachowujmy się 

spokojnie i oczekujmy chwili zapasów, abyśmy ukazali naszą pokorę i męstwo.  

Złym nazywa tu szatana, nakazując nam, abyśmy toczyli nieubłaganą walkę, wskazując, 

że on takim nie był z natury. Zło bowiem nie należy do tych rzeczy, które pochodzą                      

z natury, ale z woli. Przede wszystkim tak go nazywają dla niezmiernej jego złości oraz 

dlatego że, choć nie zrobiliśmy mu nic złego, prowadzi przeciwko nam nieubłaganą wojnę.  
 

Dlatego też nie powiedział: „Wybaw nas od złych [ludzi]”, ale „ode złego” ucząc, 

abyśmy nie odnosili się do bliźnich ze złością za to, cośmy złego od nich ucierpieli, ale 

byśmy tę ich nieprzyjaźń zwrócili ku tamtemu, gdyż ona jest przyczyną wszelkiego zła. 
 

Przygotowawszy nas do walki i pobudziwszy do ostrożności wzmianką o przyjacielu, 

znowu dodaje nam odwagi i pobudza ufność, wspominając Króla, pod którego dowództwem 

stajemy do boju, i pokazuje, że jest On mocniejszy nad wszystko.  

 

„Albowiem Twoje jest – powiada – królestwo, moc i chwała”. Czyż więc, jeśli Jego 

jest królestwo, nie powinniśmy się nikogo lękać, gdyż nie masz nikogo, kto by Mu się mógł 

oprzeć i dzielić z Nim panowanie?  
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Gdy bowiem mówi: „Twoje jest królestwo”, wskazuje, że i ten, który z Nim walkę 

toczy, jest Mu poddany, chociaż się zdaje, jakoby przeciw Niemu występował, gdyż Bóg 

mu na to czasem pozwała. Bo i on należy do Jego niewolników, chociaż potępionych                     

i odrzuconych, lecz nie odważyłby się zastawić zasadzek żadnemu ze współniewolników, 

jeśliby pierwej nie otrzymał pozwolenia... 
 

„I moc” – mówi. Czyżbyś nie powinien uzbroić się w odwagę, choć jesteś jeszcze tak 

bardzo słaby, mając takiego Króla, który wszystko z łatwością, nawet przez ciebie, może 

doprowadzić do dobrego końca? 

 

Dr Joanna Jaromin  ("Krąg biblijny" zeszyt nr 34, Wyd. Biblos, Tarnów 2017) 

 

 Kuszenie Jezusa i głoszenie królestwa Bożego (Mk 1, 12-15) 

 

Zaraz po chrzcie Jezus udał się na pustynię, a właściwie "Duch wyprowadził Go na 

pustynię" (Mk 1, 12a). Słowo "zaraz" (gr. euthys) podkreśla zaangażowanie Jezusa w 

misję i Jego zdecydowanie co do jej podjęcia. Poddał się działaniu Ducha. 

Zgoda na działanie Ducha wiąże się często z walką wewnętrzną; taką też będzie toczył 

na pustyni Jezus, o czym Marek ledwie nadmienia (Mk 1,12b), ale Mateusz i Łukasz 

wspominają szerzej (por. Mt 4, 1-11 i Łk 4, 1-13).  

 Fakt, iż sam Jezus doświadczył pokus w kroczeniu drogą Ducha, jest także zachętą dla 

każdego z nas, aby nie poddawać się od razu, gdy tylko pojawią się pierwsze lęki, ale 

przyznać się do nich i pozwolić Duchowi Świętemu współdziałać w ich przełamywaniu. 

Jezus doświadczył na pustyni kuszenia przez szatana. 

Szatan działa podstępnie, uświadamia człowiekowi jego ograniczenia, wzbudza 

nieufność względem Boga, ukazuje dobrom w złym świetle, a zło - w dobrym. 

Pustynia zresztą często w Biblii okazywała się miejscem działania złego ducha i jako 

taka budziła niepokój, ale jednocześnie była miejscem odosobnienia, modlitwy                             

i szczególnego spotkania z Bogiem.  

Tak było właśnie w przypadku Jezusa - i to nie tylko ten jeden raz podczas 

czterdziestodniowego postu, ale także później, w trakcie publicznej działalności; 

Nauczyciel często będzie oddalał się na pustynię (np. Mk 1.35; 1,45; 6,31-32). 
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W relacji Markowej widać jeszcze jedną różnicę w porównaniu z pozostałymi 

synoptykami. Mateusz i Łukasz podają, że Jezus był kuszony pod koniec 

czterdziestodniowego postu. Z relacji Marka wynika natomiast, że był kuszony przez cały 

ten okres, ewangelista zresztą nie wspomina o poście Jezusa, tylko o przebywaniu na 

pustyni. 

Czasownik "kusić" (gr. peirazein) u Marka oznacza wystawienie na próbę.                      

Jezus przeszedł ją bez jakiegokolwiek zawahania przed męką, w Ogrójcu, kiedy ogarnie 

Go trwoga przed męką (Mk 14,35-36), ale i tym razem miłość do Ojca i ludzi zatriumfuje 

nad lękiem. 

Liczba "czterdzieści" ma w Biblii charakter symboliczny. Izraelici czterdzieści lat 

wędrowali przez pustynię, potop trwał czterdzieści dni i nocy - to najbardziej znane 

wydarzenia związane z tą liczbą. 

 Oznacza ona m.in. czas wyznaczony przez Boga, czas potrzebny do nawrócenia, do 

osiągnięcia dojrzałości umożliwiającej podjęcie ważnej decyzji. 

Marek w opisie kuszenia Jezusa podaje jeszcze jedną ważną informację: 

 "Żył tam wśród zwierząt" (Mk 1, 13a).  

Zwierzęta żyjące na pustyni są dzikie i zazwyczaj niebezpieczne. Jezus przebywał 

wśród nich, co oznacza, że żył w harmonii z całym światem, także tą jego częścią, która 

napawa człowieka lękiem. Możemy tu widzieć wypełnienie się jednej z zapowiedzi 

mesjańskich Izajasza - gdy przybędzie Mesjasz, "wtedy wilk zamieszka wraz                               

z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą" (Iz 11,6). 

Jest to zapowiedź przywrócenia rajskiej harmonii, sprawiedliwości i pokoju w świecie 

naznaczonym przez grzech pierworodny. 

Na koniec ewangelista stwierdza jeszcze: "aniołowie zaś usługiwali Mu" (Mk 1,13b).  

 

Obecność aniołów 

ponownie potwierdziła 

tożsamość Jezusa 

- jest On Synem Bożym, 

przez uniżenie którego 

wszyscy jesteśmy złączeni                

z Bogiem i mamy dostęp do 

nieba. 
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Nikt, kto znajdzie się na "pustyni" swego życia, nie jest pozostawiony sam sobie, gdyż 

Bóg "swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 

Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień" (Ps 91,11-12). 

Po czterdziestodniowym pobycie na pustyni Jezus rozpoczął publiczną działalność. 

Była ona dla Niego przygotowanie do jej podjęcia. Był to szczególny moment, ponieważ 

Jan Chrzciciel został uwięziony i nie miał już kto wzywać Judejczyków do nawrócenia, ale 

również wraz z nim skończył się czas prorockiego przepowiadania, ponieważ w Jezusie 

realizuje się wszystko to, co zapowiadali prorocy.  

Można powiedzieć, że Jan, przygotowawszy Jezusowi pole, usunął się całkowicie w 

cień – gdyby nawet Herod nie kazał go uwięzić, zapewne on i tak wycofałby się z 

dotychczasowej działalności, aby w najmniejszym choćby stopniu nie przysłonić misji 

Jezusa.  

Nastał bowiem kairos – czas, który należy do Mesjasza. 

 Jezus nie został jednak w Judei, ale wrócił do Galilei, aby zacząć głosić Ewangelię, 

czyli dobrą nowinę o Bogu miłosiernym, który chce zbawić każdego człowieka. To właśnie 

tu będzie prowadził znaczną część swojej działalności, tu – w krainie, którą Izajasz nazwał 

Galileą pogan (Iz 8,23).  

Mieszkańcy Galilei nie udawali się nad Jordan, aby od Jana przyjąć chrzest i wyznać 

swoje grzechy, nie otrzymali też orędzia o chrzcie w Duchu Świętym, którego będzie 

udzielał Mesjasz. Być może właśnie dlatego Jezus w niej znacznie misję; poza tym – jak 

dobrze wiemy – nigdy nie stronił od grzeszników czy chorych, wręcz przeciwnie, 

wychodził do nich, mimo że narażał się na zarzut sprzeniewierzenia się Prawu; wkraczał we 

wszystkie ludzkie mroki, aby rozświetlić je swym pokojem; był wrażliwy na ludzką biedę -  

zarówno fizyczną, jak i duchową, nie tylko więc głosił im dobrą nowinę, ale sam okazał się 

Dobrą Nowiną. Nie można też zapominać, że Jezus był Galilejczykiem, więc był związany 

z tą częścią Palestyny także więzami rodzinnymi.  

 Pierwsze orędzie, które wygłosił, brzmiało w sposób następujący: „Czas się 

wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię” (Mk 1,15). 

 Wypełnienie się czasu oznacza, że urzeczywistniły się zapowiedzi proroków: przyszedł 

Mesjasz i zapoczątkował królestwo Boże na ziemi. Wraz z Jego przyjściem zakończył się 

także czas oczekiwania. Żydzi, oczekując Mesjasza, z pewnością spodziewali się, że założy 

On  też królestwo, lecz ich wyobrażenia na jego temat mogły prowadzić do nieporozumień. 

Idea królestwa Bożego wzbudzała ludzkie nadzieje.  
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Jezus będzie ukazywał różne jego aspekty podczas swego nauczania, szczególnie w 

przypowieściach. Ono nadeszło wraz z Nim, ale wejście do niego zależy od wolnej decyzji 

każdego człowieka.  

W Ewangelii św. Marka – podobnie zresztą jak i w pozostałych ewangeliach 

synoptycznych – uwidacznia się wyraźnie napięcie między teraźniejszością a przyszłością. 

Królestwo Boże miało dopiero zostać zrealizowane, jest więc ukazywane w wymiarze 

eschatologicznym. U Mateusza i  Łukasza występuje on np. w modlitwie o przyjście 

królestwa Bożego (por. Mt 6,10 i Łk 11,2). U Marka daje o sobie znać m.in. w obietnicy 

ujrzenia królestwa przybyłego w mocy (Mk 9,1), a także w przedstawieniu warunków 

wejścia do królestwa (Mk 9,47; 10,15.23-25).  

Pierwsze wezwanie Jezusa (Mk 1,15) wskazuje jednak zarówno na jego bliskość, jak                

i na jego inaugurację w osobie, słowach i czynach samego Jezusa. Obydwa wymiary 

stanowią integralną naukę o królestwie Bożym, które zostało zainaugurowane wprawdzie 

przez Jezusa już tu, na ziemi , ale jego wypełnienie ma nastąpić dopiero w przyszłości. Dla 

słuchaczy Jezusa oznacza to, że żyją oni w wyjątkowy dla siebie czasie, decydującym o ich 

przyszłym, wiecznym życiu. Ten czas, kairos, czyli właściwą chwilę, trzeba rozpoznać, aby 

jej nie przeoczyć.  

Mówiąc, że czas się wypełnił, Jezus podkreślił wartość obecnej chwili.  

 Trzeba na nią odpowiedzieć, a On wyjaśnił, jak to zrobić: „Nawracajcie się                         

i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15b).  

Nawrócenie i wiara w dobrą nowinę o zbawieniu ma być zatem odpowiedzią człowieka. 

Aby doświadczyć Jego zbawczej obecności, aby wejść do zapoczątkowanego już tu, na 

ziemi, przez Niego królestwa Bożego, trzeba zmienić swoje myślenie, wyjść poza ramy 

wyłącznie ludzkiego rozumowania. Pamiętamy dobrze, jak Jezus zgromił Piotra za jego – 

powiedzielibyśmy – troskę o Nauczyciela: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz 

o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mk 8,33). Protest przeciwko męce i śmierci 

Jezusa był myśleniem wyłącznie na sposób ludzki, a nie Boży.  

Nawrócenie w Ewangelii św. Marka to metanoia, zmiana myślenia, odczuwania i 

postępowania, to zwrócenie się do Jezusa poprzez podjęcie Jego drogi. Pojęcie nawrócenia 

często rozumiane jest dość wąsko, jako przyjęcie wiary przez niewierzących, pogan lub 

innowierców. Wielu chrześcijan uważa, że nawrócenie ich nie dotyczy, bo przecież wierzą. 

Jest to jednak błędne podejście, ponieważ nawet demony wierzą (Jk 2,19).  

Każdy zatem, a najbardziej może właśnie wierzący, potrzebuje nieustannego 

nawracania, aby nie popaść w skostnienie i rutynę bądź też nie ulec pokusie pychy. Poza 

tym musimy zawierzyć Ewangelii, czyli samemu Jezusowi.  
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W przypadku nawrócenia, podobnie jak w przypadku wiary, nie chodzi o jakiś 

jednorazowy akt, ale o stałe wewnętrzne nastawienie. Wiara w Jezusa zakłada zaufanie Mu 

całym sobą, On bowiem otwiera ludziom oczy i ukazuje drogę, która prowadzi do życia w 

jedności z Bogiem. 

 Taka postawa potrzebna jest, aby odpowiedzieć na powołanie Jezusa, które wiąże 

się ściśle z nawróceniem i wiarą i które dotyczy każdego, kto chce iść śladami Mistrza.  

 

"Imiona Ducha Świętego" 

- ks. Łukasz Wiśniewski MIC - Miesięcznik: "RÓŻANIEC" 2/2018 

 

Imię w Biblii oznacza istotę, tożsamość osoby. Z naszego doświadczenia 

osobistego wynika, że jeśli ktoś zwraca się do nas po imieniu, oznacza to znajomość, 

wzajemny szacunek i pewną więź miłości między dwiema osobami. 

Pismo Święte, mówiąc o Duchu Świętym, używa różnych określeń. W tej konferencji 

postaramy się prześledzić niektóre imiona Ducha Świętego i symbole religijne, aby 

jeszcze lepiej Go poznać i zobaczyć Jego działanie w naszym życiu codziennym. 

   Bóg daje swego Ducha 

Duch Święty jest imieniem własnym Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Duch w języku 

hebrajskim to ruah, czyli tchnienie, powiew lub wiatr. 

W tym momencie przypomina się historia z prorokiem Eliaszem, który rozpoznał 

Boga nie w wichurze czy trzęsieniu ziemi, ale  w lekkim powiewie wiatru. Słowo 

"święty", po hebrajsku kadosz, oznacza "oddzielony", "transcendentny". 

Krótka analiza pokazuje, że Duch Święty jest bezpośrednim podmiotem świętości 

Boga w człowieku.  

Bóg, który wykracza poza świat materialny, daje swojego Ducha, abyśmy dzięki 

Miłości mogli się z Nim spotkać i budować relacje. Tylko dzięki Niemu możemy się 

modlić. On podtrzymuje naszą modlitwę w Żywym Różańcu i prowadzi nas do realizacji 

w życiu wezwania Boga: "Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty" (1 P 1,16). 
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Innym imieniem Ducha Świętego, które znajdujemy na kartach Ewangelii, jest słowo 

"Paraklet"; Pocieszyciel ma przyjść po wniebowstąpieniu i wspierać uczniów w drodze 

za Synem Bożym. 

Etymologicznie słowo to oznacza obrońcę, adwokata. Papież Jan Paweł II wyjaśnia 

znaczenie tego imienia w encyklice Dominum et vivificantem: "Parakletos zaś znaczy 

<Pocieszyciel>, a znaczy również <Orędownik> lub <Rzecznik>. Chrystus nazywa Ducha 

Prawdy <innym> Pocieszycielem, drugim, gdyż On sam, Jezus Chrystus jest pierwszym 

Pocieszycielem (por. 1 J 2,1); pierwszym nosicielem i dawcą Dobrej Nowiny. Duch 

Święty przychodzi po Nim i za Jego sprawą, ażeby dzieło Dobrej Nowiny zbawienia 

kontynuować w świecie przez Kościół". 

Duch Święty  uzdalnia nas do dawania świadectwa bezwarunkowej miłości Boga, do 

mówienia swoim bliskim czy znajomym, w prostych, czasami nieporadnych słowach, o 

tym, co Bóg uczynił w naszym życiu. 

  

Symbol ten zawdzięczamy ewangelistom, którzy opisując Ducha Świętego  

zstępującego na Jezusa podczas chrztu w Jordanie, przedstawili Go jako gołębia. 

 Niektórzy teologowie twierdzą, że został wybrany na pamiątkę gołąbka, który 

zwiastował Noemu, że wody potopu już opadły i może bezpiecznie opuścić arkę. 

 Istnieje inne wytłumaczenie, także z Księgi Rodzaju, które odnosi się do ducha 

Bożego, który podczas stworzenia unosił się nad wodami. Czasownik użyty w tym 

zdaniu sugeruje ideę ptaka, który strzeże swych piskląt i ochrania je pod swoimi 

skrzydłami. 

 

 Woda życia i Ogień oczyszczenia 

Pismo Święte stara się przedstawiać Ducha Świętego za pomocą symboli, które są 

bardzo powszechne w naszym codziennym życiu. Z tego powodu trzy z czterech żywiołów 

stały się symbolami Ducha Świętego: wiatr, ogień i woda. 

Gdy mowa o symbolu, niewątpliwie niektórym z nas 

od razu jawi się przed oczami przepiękny witraż                

z Bazyliki św. Piotra w Rzymie, autorstwa               

Giovanni Lorenzo Berniniego, na którym                     

Duch Święty został przedstawiony w postaci 

gołębicy oświetlonej promieniami słonecznymi. 
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Jest to bardzo znaczące, ponieważ wiatr oznacza siłę niewidzialną, która potrafi 

przenikać i być gwałtowna. Ogień jest żywiołem, który wznosi się ku górze, wypala                     

i oczyszcza, a zarazem daje ciepło. Woda ożywia i zaspokaja pragnienie. 

Wiatr to niewidzialna siła, która potrafi unosić liście, ale także zrywać dachy 

domów. Symbolizuje tajemnicę, dlatego Jezus mówi o nim, że wieje tam, gdzie chce, nie 

wiemy, skąd przychodzi i dokąd podąża (zob. J 3,8).  Duch Święty działa w sposób 

niewidzialny. Dzięki Niemu poznajemy prawdę o naszej grzeszności i wielkiej, 

bezwarunkowej miłości Boga. Zawsze, kiedy dajemy bezinteresowny dar z siebie, kiedy 

mówimy dobre słowo, nie oczekując niczego w zamian, kiedy ofiarujemy swój czas i nie 

liczymy na to, że ktoś nam się odwdzięczy, to jest to dzieło Ducha Świętego  w nas, który 

uzdalnia nas do kochania tak jak Bóg. 

Ogień oznacza, że aby przyjąć Boga do swego serca, musimy wpierw zostać 

oczyszczeni. Następnie otrzymujemy zapał, entuzjazm, energię, aby jeszcze ofiarniej                 

i radośniej opowiadać o Jego dziełach w naszym życiu. Żar Ducha Świętego   

podtrzymuje wiarę, nadzieję i miłość, dodaje sił w codziennym zmaganiu z własnymi 

słabościami i w znoszeniu słabości innych.  

Ogień to także światło, które uzdalnia do czytania Pisma Świętego każdego dnia i 

zadawania Bogu pytań o to, co powinienem teraz uczynić, co jest jego pragnieniem dla 

mnie. Papież Franciszek w czasie jednej z homilii podsumował to w następujący sposób: 

"Czy proszę [Ducha Świętego], aby mnie prowadził drogą, którą powinienem obrać w 

moim życiu również każdego dnia? Czy proszę o łaskę, abym rozeznał to, co dobre, od 

mniej dobrego? Bo dobro od zła rozpoznajemy natychmiast. Ale istnieje zło ukryte, jakim 

jest mniejsze dobro, za którym kryje się zło. Czy proszę o tę łaskę?". 

Woda wydaje się stać w sprzeczności z ogniem, ale tylko pozornie. 

Doświadczenia ulewnych deszczy czy powodzi pokazują, że woda ma ogromną dynamikę 

i moc. Dzięki wodzie cała przyroda może żyć, co najlepiej widać w strefach pustynnych.   

Duch Święty jest Tym, który przez chrzest daje nam życie. On jest "wodą żywą", dlatego 

zaprasza nas nieustannie, abyśmy w modlitwie różańcowej rozważali tajemnice życia 

Jezusa i Maryi, z nich czerpiąc moc do podejmowania dobrych decyzji w codziennych 

sytuacjach. 

Zadania na miesiąc LUTY: 

 Poproszę rano o światło Ducha Świętego  na codzienne decyzje. 

 Postaram się bezinteresownie uczynić uczynek miłosierdzia. 
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Wiosenne Sympozjum Biblijne - 20 marca 2018 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
 

Zapraszamy  do wzięcia udziału w  Wiosennym Sympozjum Biblijnym, 

organizowanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II. Odbędzie się ono 20 marca 2018 roku (wtorek)                   

w C-1031 (Collegium Jana Pawła II, ul. Racławicka 14, Lublin) i będzie 

poświęcone osobie Ducha Świętego. Tytuł sympozjum brzmi „Weźmijcie Ducha 

Świętego” (J 20,22). Duch Święty w Kościele”. 
  

W czasie sesji porannej i popołudniowej jest planowanych 8 referatów (każde 

wystąpienie będzie trwało 30 minut). Pragniemy też zorganizować sesję 

doktorancką na zakończenie sympozjum (trzy 20-minutowe wystąpienie). Referaty 

będą później wydrukowane (lub przedrukowane) w Analecta Biblica Lublinensia. 

  

Zapraszamy do refleksji nad osobą i dziełem Ducha Świętego. 
 


