
    

Zesłanie Ducha Świętego   20   V   2018
(J 20, 19 - 23:  Biblia Tysiąclecia)

(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.

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne:

 Św. Cyryl Jerozolimski

Tajemnica Ducha Świętego

 
Pijmy  z  wody  żywej,  wytryskującej  dla  życia  wiecznego.  „Tak  mówi  Zbawiciel  o

Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli” (J 7, 39). 
Bacz,  co mówi „Kto wierzy we Mnie”,  nie  zwyczajnie,  ale „jak powiada Pismo” –

odsyła  cię  tu  do  Starego  Testamentu  –  z  wnętrza  jego  popłyną  rzeki  wody  żywej”
(J 7, 38), nieziemskie strumienie, które nawadniają ziemię rodzącą tylko ciernie i drzewa,
lecz takie, które niosą światło duszom. 

Na innym miejscu czytamy: „Ale woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem
wody wytryskującej dla życia wiecznego” (J 4, 14). Nowa woda, która żyje i tryska, lecz
tryska dla godnych.
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 Dlaczego Chrystus nazwał łaskę Ducha wodą? 

Bo wszystko istnieje przez wodę. Woda ożywia rośliny i zwierzęta,  woda przychodzi
z nieba w deszczu. W jeden sposób przychodzi, lecz w różny sposób działa. Jedno źródło
nawadnia cały ogród, jeden i ten sam deszcz spada na cały świat. Ale jest on biały w lilii,
czerwony w róży, żółty w lewkoniach i hiacyntach, różny w różnych rzeczach. Inaczej jest
w palmie,  inaczej w winnym krzewie,  jest  wszystkim we wszystkim,  choć jest  jednego
rodzaju i sam od siebie się nie różni. Nie zmienia się deszcz i nie spada raz tak, drugi raz
inaczej, ale się stosuje do natury przyjmującej go; dla każdej rzeczy staje się tym, co jej
odpowiada. 

Podobnie też jeden jest wprawdzie Duch Święty, jednego rodzaju i niepodzielny, ale
każdemu udziela łaski, jak chce. Jak suche drzewo po przyjęciu wody wypuszcza gałązki,
tak  grzeszna  dusza  dzięki  pokucie,  zaszczycona  łaską  Ducha  Świętego,  wydaje  owoce
sprawiedliwości. 

Choć jeden jest Duch Święty, i z woli Bożej w imię Chrystusa sprawia różne cnoty.

 U jednego posługuje się językiem ku mądrości, u drugiego oświeca duszę w proroctwie,
innemu daje moc wypędzania szatanów, jeszcze innemu udziela daru wykładania Bożego
Pisma. Jednego umacnia we wstrzemięźliwości, drugiego uczy miłosierdzia, innego postów
i umartwiania lub pogardy ziemskich pragnień, innego przygotowuje do męczeństwa. 

W jednym działa  tak,  w  drugim  inaczej,  choć  sam pozostaje  jednaki,  jak  napisano:
„W każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden otrzymuje od
Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w
tymże Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia
cudów,  inny  dar  proroctwa,  inny  dar  rozróżniania  duchów,  inny  różne  rodzaje
języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu, jak
zechce...” (1 Kor 12, 7–11).

Cała działalność Ducha Świętego dotyczy dobra i ludzkiego zbawienia. 

 Przede wszystkim łagodne jest Jego przyjęcie, bardzo lekkie Jego jarzmo. Jego
przyjście poprzedzają promienie światła i wiedzy. 

 Przychodzi z sercem prawdziwego obrońcy. 
 Przychodzi,  aby  zbawić,  leczyć,  uczyć,  zachęcać,  wzmacniać,  pocieszać,

oświecać: duszę najpierw tego, który Go przyjmuje, a potem przez niego i innych. 

I jak ktoś, kto wpierw był w ciemności, a potem nagle ujrzał słońce, przez oświecenie
cielesnych  oczu  widzi  wyraźnie  to,  czego  przedtem  nie  widział,  taki  ten,  kto  został
zaszczycony Duchem Świętym, oświecony na duszy w nadludzki sposób widzi to, o czym
nie wiedział przedtem. 
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Choć ciało jest na ziemi, dusza widzi niebo jak w zwierciadle.

 Jak Izajasz – widzi „Pana siedzącego na wysokim wspaniałym tronie” (Iz 6, 1), 

 jak Ezechiel – widzi „Tego, który jest nad cherubinami” (Ez 10, 1), 

 jak Daniel – widzi „Tysiąc tysięcy i po dziesięć tysięcy kroć sto tysięcy” (Dn 7, 10)...

Gdy  przyszła  ci  myśl  o  czystości  lub  dziewictwie,  wiedz,  że  była  to  nauka  Ducha
Świętego. Czyż nie zdarzyło się, że bliska małżeństwa dziewczyna powzięła ucieczkę, bo ją
o dziewictwie Duch Święty pouczył? Czyż nie bywało często, że ktoś obyty w pałacach,
przez  Ducha  Świętego  pouczony  wzgardził  bogactwem  i  godnością?  Czyż  niejeden
młodzieniec na widok piękności nie zamknął oczu, unikając w ten sposób grzechu? 

Pytasz, skąd ten czyn pochodzi? Duch Święty pouczył młodego. Tyle chciwości jest
na świecie, a chrześcijanie pragną być ubogimi! Jak to się dzieje? Dzięki natchnieniu Ducha

Świętego. Prawdziwie kimś drogim jest dobry Duch Święty. 

Słusznie otrzymujemy chrzest w Ojcu i Synu, i Duchu Świętym. Jak długo żyje człowiek
w ciele, musi walczyć z wieloma dzikimi szatanami. Ale niejednokrotnie szatan, przez wielu
żelaznymi łańcuchami niezwiązany, został ujarzmiony słowami modlitwy człowieka dzięki
mieszkającemu w nim Duchowi Świętemu...

Otwórzmy Mu drzwi!  Bo On chodzi dookoła i  szuka godnego,  szuka,
komu by udzielić darów.

Duch Święty zwie się Pocieszycielem, bo pociesza, wlewa otuchę, usuwa słabość.
„Nie  wiemy,  o  co  się  modlić  jak  należy,  lecz  sam  Duch  wstawia  się  za  nami  w
niewysłowionych westchnieniach” (Rz 8, 26) – oczywiście u Ojca. 

Niejeden dla  Chrystusa  doznał  zniewag i  wzgardy,  niejednemu groziło  męczeństwo i

katusze:  ogień,  miecz,  dzikie zwierzęta,  przepaść.  Ale  Duch Święty mówi do niego:
„Oczekuj Pana” (Ps 26, 14) – człowiecze! 

Małe jest to, co cierpisz, wielkie to, co ci będzie dane. 

 Krótki czas cierpienia przyniesie ci wieczne życie z aniołami.
  „Utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która

się nam objawi” (Rz 8, 18).

Duch  Święty przedstawia  człowiekowi  królestwo  niebieskie,  wskazuje  na  raj
wonności. I męczennicy musieli cielesnymi oczyma widzieć sędziów, ale siłą ducha będąc
już w raju, wzgardzili doczesnymi cierpieniami.
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Czy chcesz dowodu, że męczennicy stali się nimi przez moc Ducha Świętego? 

Zbawiciel powiedział do uczniów: „Gdy was wodzić będą do synagog i urzędów, i do

władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie! Duch Święty bowiem
pouczy was w tej godzinie, co trzeba mówić” (Łk 12, 11n). 

Niemożliwe, aby ktokolwiek inaczej jak przez Ducha Świętego stał się dla Chrystusa
męczennikiem. „Nikt nie może powiedzieć: Jezus jest Panem, jeno w Duchu Świętym”
(1  Kor  12,  3).  Czyż  nie  można  dać  za  Jezusa  swego  życia  inaczej,  jak  nie  w  Duchu
Świętym?

 Św. Bernard z Clairvaux

Dziś Duch Święty objawia nam coś o sobie samym

Dziś, najmilsi, mamy uroczystość Ducha Świętego, którą należy obchodzić
z całą  słodyczą, bowiem godna jest najwyższej pobożności. 

Duch Święty, który sam jest Bogiem, jest zarazem tym, co jest najsłodsze w Bogu, co
stanowi Jego łaskawość. 

 Jeśli więc obchodzimy uroczystości świętych, to o ile bardziej mamy czcić Tego,
który sprawił, że oni wszyscy stali się świętymi! 

 Jeśli czcimy uświęconych, to o ile bardziej mamy czcić Uświęciciela! 

Dziś  jest  uroczystość  Ducha  Świętego,  który  będąc  niewidzialny,  ukazał  się
widzialnie, podobnie jak i Syn, który z natury będąc całkowicie niewidzialny, raczył się
jednak objawić poprzez swoje widzialne ciało. 

Dziś Duch Święty objawia nam coś o sobie samym, tak jak uprzednio dowiedzieliśmy
się już coś o Ojcu i Synu, bowiem doskonałe poznanie Trójcy Świętej to życie wieczne.
Teraz częściowo poznajemy, w resztę zaś, to jest w to, czego objąć nie jesteśmy w stanie,
wierzymy...

Najpierw jednak, bo tak było potrzeba, niewidzialny Duch widzialnymi znakami objawia
swoje przyjście. Teraz zaś znaki Jego im bardziej są duchowe, tym bardziej odpowiednie,

tym bardziej wydają się godnymi Ducha Świętego. 

Zstąpił  na  swoich  uczniów w ognistych językach,  aby słowa ogniste  znalazły  się  na
językach wszystkich narodów i by prawo ogniste przepowiadały ogniste języki.
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Niech  nikt  się  jednak  nie  użala,  że  to  objawienie  Ducha  Świętego  nie  było  do  nas
skierowane:  każdy  bowiem  otrzymuje  objawienie  Ducha  ku  wspólnemu  pożytkowi
(1 Kor  12,  7).  W końcu,  trzeba to  powiedzieć,  objawienie  raczej  zostało dane nam niż
apostołom.

Na co bowiem im była potrzebna znajomość języków pogan, jak nie do ich nawrócenia?

Było im jednak dane jeszcze inne objawienie, bardziej ich dotyczące, i ono ma miejsce w
nas jeszcze i dziś. Stało się bowiem jasnym, iż zostali odziani w taką moc z wysokości, że
ich duch lękliwy uzyskał ogromną siłę i stałość. Nie trzeba już uciekać, nie trzeba kryć się
z lęku przed Żydami; teraz o tyle odważniej przepowiadają, im bardziej lękliwie ukrywali
się uprzednio. 

Sam książę apostołów jest  najlepszym dowodem owej  przemiany dokonanej  Prawicą
Najwyższego.  On  bowiem,  który  wpierw  lękał  się  słów  służebnicy,  zachował  męstwo
pośród chłosty wymierzonej mu przez przywódców kapłanów. „Szli  sprzed Rady – jak
mówi Pismo –  radując się, że stali się godnymi cierpieć zniewagi dla imienia Jezusa”
(Dz 5, 41), którego niedawno porzucili, uciekając, gdy prowadzono Go na sąd.

Któż więc będzie wątpił, że przybył Duch potężny i oświecił ich umysły niewidzialną

mocą?  W ten  sposób także  i  to,  co  teraz  Duch Święty w nas  sprawia,  daje  o  Nim
świadectwo.

 Św. Leon Wielki

Królewskie zadanie

Aczkolwiek Kościół Boży na odrębne dzieli się stopnie, tak że ciało jego różne obejmuje
członki, „wszyscy jednak – jak mówi apostoł – w Chrystusie jedno jesteśmy” (Rz 2, 5)... 

A więc, ukochani moi, z jednej wiary i chrztu wszyscy na równi korzystamy i wspólną
wszystkim otrzymujemy godność. 

 Podług  świętych  słów,  błogosławionego  Piotra  Apostoła:  „I  wy  jako  żywe
kamienie  na  Nim  się  budujecie,  dom  duchowny  kapłaństwo  święte,  ku
ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa”.

 Kilka wierszy niżej powiada: „A wy, rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo,
naród święty, lud nabyty” (1 P 2, 5.9).
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 Zatem znak krzyża czyni  wszystkich ochrzczonych królami,  namaszczenie

zaś Ducha Świętego konsekruje wszystkich na kapłanów. 

Dlatego każdy chrześcijanin z ducha i zasad winien być świadom tego, że królewskiego
jest rodu, i  poczuwać się do brania udziału w kapłańskim zadaniu. A iście królewska to
władza: rządy ducha, Bogu poddanego, nad ciałem! I nie masz większego kapłaństwa, jak
Bogu oddać sumienie czyste i składać Mu ofiarę z życia świętego na ołtarzu serca! Za łaską
Bożą wszyscy mogą w tym uczestniczyć.

Przekonujący głos Ducha Świętego
Życie

Życie łaską na co dzień

Na filmie Czarnoksiężnik z krainy Oz Dorotka po długiej i meczącej podróży

odkrywa,  że  przez  cały  czas  miała  możliwość  powrotu  do  domu.  Wcale  nie  musiała
ryzykować życia, by znaleźć czarnoksiężnika. Nie musiała wędrować żółtą ceglaną drogą
i stawiać czoła Podłej Czarownicy z Zachodu. Wszystkim, czego potrzebowała, były jej
własne  rubinowe  pantofelki.  Wystarczyło  trzy  razy  uderzyć  obcasami  i  znalazłaby  się
z powrotem w Kansas.

Ta bajkowa historia może nam pomóc zrozumieć działanie Ducha Świętego w naszym
życiu. Duch Święty już w nas żyje. Wiemy, że jest z nami cały czas, gotów wskazywać nam
drogę do naszego domu w niebie, choć często o tym zapominamy. Zastanówmy się nad tym,
w jaki sposób możemy pełniej doświadczać Jego obecności.

▌ Przemienieni przez Ducha

Wędrując  wraz  z  Jezusem,  Apostołowie  byli  świadkami  wielu  zdumiewających
cudów. Burze cichły, umarli wracali do życia, tysiące ludzi zostało nakarmionych do syta
kilkoma  bochenkami  chleba.  Przez  cały  ten  czas  Apostołowie  słuchali  nauki  o
nieskończonym  miłosierdziu  Boga,  o  miłości  bliźniego,  przebaczaniu  i  nadstawianiu
drugiego  policzka.  Sami,  posyłani  przez  Jezusa  po  dwóch,  także  dokonywali
zdumiewających cudów. To wszystko wywarło głęboki wpływ na ich życie. 
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Jednak przy pojmaniu Jezusa ci sami Apostołowie uciekli i rozproszyli się. Judasz wydał
Jezusa.  Piotr  się  Go zaparł.  Wszyscy ulegli  lękowi i  pokusie  uznania,  że  to  już  koniec
historii. W rzeczywistości jednak był to dopiero początek.

Spotykając zmartwychwstałego Jezusa, Apostołowie doznali kolejnej  przemiany, a ich
wiara została odnowiona. 

Wreszcie, w dzień Pięćdziesiątnicy, „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz
2,4).  To, co widzieli  i  czego doświadczyli,  dało im moc, by iść i  budować Kościół.  Ich
dokonania zostały opisane w Dziejach Apostolskich.

▌ Następny rozdział

 Czy czytałeś 29. rozdział
Dziejów Apostolskich?

Na  pewno nie,  gdyż  taki  rozdział  nie  istnieje.  A przynajmniej  nie  istnieje  w Biblii.
Rozdział 29. to opowieść o tym wszystkim, co dokonało się od czasu uwięzienia Pawła aż
po dzień dzisiejszy.

Ten obejmujący dwadzieścia stuleci rozdział zawiera historie pionierów chrześcijaństwa,
takich jak św. Antoni pustelnik czy św. Franciszek z Asyżu. Zawiera historie męczenników,
jak Perpetua i Felicyta, a także historie radosnych, oddanych sług Bożych, jak Wincenty á
Paulo czy Matka Teresa z Kalkuty. Zawiera wreszcie twoją własną historię.

W 29. rozdziale Dziejów Apostolskich ty także odgrywasz ważną rolę.

Mieszka w tobie Duch Święty, który nieustannie kształtuje cię w taki sposób, żebyś mógł
przyczyniać się do przemiany twojego zakątka Kościoła i świata. 

Dana  ci  jest  łaska  Boża,  która  pomaga  ci  słyszeć  głos  Ducha  i  podążać  za  Jego
prowadzeniem.

Patrząc na bohaterów Pisma Świętego i historii Kościoła, traktujemy ich często jako ludzi
wyjątkowych – i rzeczywiście byli wyjątkowi. 

Stali się jednak takimi dzięki słuchaniu Ducha Świętego – co jest możliwe dla każdego z
nas.  Nie mów więc: „Jestem tylko zwyczajnym człowiekiem”. Nie stawiaj  granic temu,
czego może dokonać Duch Święty w tobie i poprzez ciebie. 

On  nieustannie  puka  do  drzwi  twego  serca.  Chce  ci  powiedzieć,  że  możesz  czynić
wielkie rzeczy dla Jezusa. Chce cię przekonać, że jesteś cenny w oczach Boga i że On chce
się tobą posługiwać.
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▌ Głos, który przekonuje

Codziennie dociera do nas wiele głosów. Słuchamy tego,  co mówią do nas najbliżsi,
przyjaciele, koledzy i sąsiedzi. Mnóstwo rozmaitych treści płynie do nas za pośrednictwem
radia,  telewizji  i  internetu.  To  samo  odnosi  się  też  do  życia  duchowego  –  słyszymy
podszepty diabła,  który usiłuje nas oszukać i  doprowadzić do grzechu, ale słyszymy też
przynaglenia Ducha Świętego, który chce prowadzić nas do świętości. 

Jak więc mamy rozeznać się w tym wszystkim i skoncentrować na słowach Ducha?

Pewne  sugestie  znajdujemy  w  Ewangelii  według  św.  Jana.  Relacjonując  Ostatnią
Wieczerzę, Jan mówi, że Jezus dał swoim uczniom obietnicę Ducha Świętego. 

Ten  Duch,  jak  powiedział  Jezus,  „przekona  świat  o  grzechu,  o  sprawiedliwości

i o sądzie” (J 16,8-13) oraz doprowadzi nas do całej prawdy,  przekonując  o niej nasze
serca.

▌ Przekonani o grzechu

Duch  Święty przekonuje  nas  o  grzechu,  przemawiając  do  nas  przez  głos  sumienia.
Wszyscy mamy tendencję do naginania prawdy, manipulowania drugimi, kłamstwa, złości i
odgrywania się na innych. 

Duch Święty pomaga nam zobaczyć, kiedy poszliśmy w niewłaściwą stronę. Czyni to
jednak tak, żeby nakłonić nas do skruchy, a nie żeby pogłębiać w nas poczucie winy czy
wstydu. Po tym poznajemy, że przemawia do nas Duch Święty, że coraz jaśniej widzimy
swój grzech, a równocześnie mamy nadzieję i ufność w miłosierdzie Jezusa.

Jednak Duch Święty nie tylko uświadamia nam konkretne grzechy, pokazuje nam także
ich korzenie, abyśmy nie tylko uzyskali przebaczenie, ale także mogli zmienić nasze życie.
Na początku mobilizuje  nas,  byśmy poszli   do  spowiedzi  i  wyznali,  że  plotkowaliśmy,
kłamaliśmy, używaliśmy wulgarnych słów, zazdrościliśmy i wpadaliśmy w złość. Jednak z
czasem zaczyna uświadamiać nam, że nasze ataki złości, kłamstwa i inne grzechy biorą się
z egoizmu, skupienia na sobie, braku miłości.

W swoim miłosierdziu pokazuje nam też drogę wyjścia; a kiedy zaczniemy nią podążać,
z czasem także te bardziej powierzchowne grzechy będą zanikać.

▌ Przekonani o miłości

Duch Święty przekonuje nas także o prawdach naszej wiary, sprawiając, że stają się one
dla nas żywe. 
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Pomaga nam odczytywać znaki miłości Jezusa do nas. Rozgrzewa nasze serca podczas
Mszy świętej, otwiera nas na słowo Boże i daje pragnienie życia dla Jezusa. Czyniąc to
wszystko,  Duch Święty ukazuje  nam,  że  Jezus  naprawdę jest  Bogiem,  że  opuścił  swój
niebieski  tron,  aby  wybawić  nas  od  grzechów,  i  że  prawdziwie  powstał  z  martwych.
Przekonuje nas, że Jezus uczynił to wszystko, ponieważ ukochał nas nieskończoną miłością.

Spróbuj teraz przez chwilę wsłuchać się w głos Ducha przemawiającego do ciebie w
ciszy twego serca. Usłysz, jak mówi: „Jezus cię kocha. Przelał za ciebie swoją krew. Chce
przyjść do twego serca i napełnić je wodą żywą. Pozwól Mu obmyć cię z winy i wstydu, i
zapewnić, że On nigdy cię nie opuści”.

Takie właśnie przekonanie Duch pragnie wzbudzić w twoim sercu. 

▌ Uczmy się słuchać!

Pismo Święte mówi nam, że wielu ludzi słuchało Jezusa, ale nie rozumiało Jego słów. Ich
własne  poglądy  były  na  tyle  sztywne,  że  nie  potrafili  otworzyć  się  na  Jego  naukę.
Nie musimy iść w ich ślady. 

 Jeśli  codziennie  będziemy  praktykować  cztery  proste  kroki,

zaczniemy  doświadczać  obecności  i  mocy  Ducha  Świętego
w naszym życiu.

Uwierz,  że Duch Święty mieszka w tobie i  chce ci pomagać. Wspiera cię w twojej
słabości  i  pociesza  w  cierpieniu.  Nie  mów  więc  nigdy,  że  jesteś  sam.  Duch  Święty
nieustannie działa, upodabniając cię do Jezusa, byś był coraz lepszy, bardziej kochający i
pełen współczucia.

Żałuj codziennie za wszystkie popełnione grzechy. Kiedy to możliwe, przystępuj do
sakramentu  pojednania.  Grzech  utrudnia  słuchanie  głosu  Ducha  Świętego.  Módl  się
słowami:  „Panie,  obmyj  mnie  do  czysta,  abym  mógł  wyraźniej  słyszeć  głos  Ducha”.
Skrucha  zdejmuje  z  nas  ciężar  naszych  win.  Wiedząc,  że  nasze  grzechy  zostały
przebaczone, łatwiej nam przebaczać innym.

Wycisz się.  Kiedy się modlisz lub uczestniczysz we Mszy świętej, próbuj wyciszyć
swoje serce. Odsuń od siebie wszystko, co cię rozprasza, aby móc spotkać się z Jezusem.
Proś Ducha Świętego, żeby podsunął ci jakieś słowo, które będzie cię prowadzić. Obserwuj,
co  przychodzi  ci  do  głowy.  Jeśli  dana  myśl  pociesza  cię  i  buduje,  jest  bardzo
prawdopodobne,  że  pochodzi  ona od Ducha Świętego.  Nie  opuszczaj  Mszy świętej  bez
przynajmniej jednej myśli, którą uważasz za natchnienie Ducha Świętego.
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Działaj. Staraj  się  wprowadzać  w  życie  to,  co  odbierasz  jako  natchnienie  Ducha
Świętego. Jeśli mówi On do ciebie o przebaczeniu, przebaczaj. Jeśli o zaufaniu, powiedz

sobie: „Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia”. Jeśli przypomina ci o
cierpliwości w życiu rodzinnym, postaraj się o jakiś gest miłości wobec współmałżonka i
dzieci. Cokolwiek usłyszysz od Ducha Świętego, próbuj wprowadzać to w czyn.

Cztery proste kroki

Wierz -  „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w

sercu  swoim  uwierzysz,  że  Bóg  wskrzesił  Go  z  martwych  –  osiągniesz
zbawienie.” (Rz 10,9)

Żałuj -   „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały

zgładzone.” (Dz 3,19)

Wycisz się -  „Oczy  twe  niech  patrzą  wprost,  powieki  twe  kieruj  przed

siebie.” (Prz 4,25)

Działaj  -  Wszystko,  co  uczyniliście  jednemu  z  tych  braci  moich

najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25,40)

▌ Przyjdź, Duchu Święty!

Duch Święty codziennie kieruje do nas swoje natchnienia. Odpowiadajmy na nie. 

Mówmy: „Oto jestem, Duchu Święty!
 Przyjdź i napełnij mnie Bożą miłością, mądrością i mocą.

Prowadź mnie. Pomóż mi iść dobrą drogą i nie zbaczać z niej”.

▐
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Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej
2017/2018

1. Terminy spotka :ń

 19 maja 2018 roku;
 2 czerwca 2018 roku – wycieczka;
 16 czerwca 2018 roku;
 23 czerwca 2018 roku – zakończenie roku akademickiego.

2. Tematyka wykładów 19 maja 2018 roku:

  9.00-10.45: ks. dr Adam Kubiś: Metafora oblubieńcza w Nowym 
Testamencie;

 10.45-11.25: przerwa kawowa
 11.25-12.55: ks. dr Adam Kubiś: Nowy Testament, a archeologia.
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