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Pan Jezus przedstawia się w łaśnie kimś takim, gdy wypowiada w ielkie słow a M odli
twy Arcykapłańskiej, które są  jakby testamentem dawanym Apostołom . Przede w szyst
kim jednak stanow ią odsłonięcie Bóstwa Jezusa Chrystusa. Jest On bowiem  Tym, który 
jest w  Ojcu, a Ojciec w  Nim. Jest prawdziwym Bogiem , który w  zmartwychwstaniu obja
w ił sw ą m oc, w ieczność i pełnię. Przychodzi do ludzi, by przynieść im uczestnictwo w  
tych boskich przymiotach. Tajemnica przyjścia Ducha Świętego w łaśnie na tym polega, że 
człow iek  m oże być w yposażony w  pełnię sam ego Boga.

3. A  co zobaczył w  otwartym niebie św. Szczepan, pierwszy m ęczennik? Zobaczył tę 
samą w łaśn ie rzeczyw istość, zobaczył „Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga ”, 
a w ięc B oży  A bsolut pom ieszczony w  prawdziwym człow ieczeństw ie Jezusa Chrystusa. 
Czy zatem nie dostrzegł swojej przyszłości Szczepan, gdy go kamienowali? Jego wizja  
jest bardzo zbieżna z  natchnionym widzeniem  św. Jana Apostoła, nie tylko z tego powodu, 
że obydwaj w idzieli Syna B ożego -  Jezusa Chrystusa. Apokalipsa m ówi nam, że Jezus 
przychodzi, a wraz z N im  Jego zapłata, nagroda. Św. Szczepan dostrzega, że  ta zapłata jest 
tak w ielka, że warto „płukać sw e szaty” we krwi, „aby bramami w ejść do Miasta”. Jego  
oprawcy, którzy nic nie w idzieli, swoje szaty po prostu „złożyli u stóp m łodzieńca, zw ane
go Szaw łem ”. Ten, który przychodzi w  otwartym niebie, przynosi dary niezwykłe: m oc, 
pełn ię i w ieczność. Tego nie m ogą zaoferować oprawcy Szczepana, m ogą najwyżej pod
nieść w ielki krzyk i zatkać sobie uszy, by zagłuszyć prawdę o Bóstw ie Jezusa Chrystusa.

N ie inaczej postępuje świat współczesny, który na hasło W ielkiego Jubileuszu: Jezus 
Chystus, wczoraj i dziś, Ten sam także i na wieki usiłuje w  niektórych sw ych sektorach 
zatykać uszy lub głośno krzyczeć, by zakrzyczeć prawdę o odw iecznym  powołaniu cz ło 
w ieka, o jego  tęsknocie, która m oże s ię  spełnić tylko w  przyjściu Zbawiciela. W ysiłek to 
daremny, jak na to wskazuje dalsza historia życia m łodzieńca zwanego Szawłem .

Tęsknota za spełnieniem  powinna określać postaw ę w spółczesnego K ościoła -  Oblu
bienicy i jego  członków. To właśnie otwartość na ożyw cze działanie przychodzącego Du
cha Jezusa um ożliw i czerpanie z  wody życia, um ożliw i pełne szczęście i zbawienie. Jezus 
przychodzi jako B óg, który chce zbawiać. M odlitwa św. Szczepana: „Panie Jezu, przyjmij 
ducha m ego!” jest w łaściw ie tym  samym wołaniem , które powinno określać K ościół, w o 
łaniem  O blubienicy z Apokalipsy: „Przyjdź, Panie Jezu! Jest to też krzyk, ale krzyk tęsk
nej m iłości Oblubienicy ku Oblubieńcowi. Zatem „kto słyszy, niech powie: „Przyjdź!”, 
a On odpowie: »Zaiste, przyjdę niebawem «”.

ks. Janusz Czarny

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO -  3 V I2001

Człowiek miejscem działania Ducha Świętego

1. N iedziela  zamykająca czas paschalny

Mija dzisiaj siedem  tygodni od uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Tego dnia, 
po zmartwychwstaniu nastąpiło wylanie Ducha Św iętego na pierwszą w spólnotę K ościo
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ła. Czytany dziś fragment D ziejów  A postolskich przybliża nam to wydarzenie. Jeśli p o 
równamy postaw ę A postołów  po zmartwychwstaniu z tym, co działo się w  dniu Zesłania 
Ducha Św iętego, to zauważymy, że dzień Pięćdziesiątnicy Paschalnej był inauguracją dzia
łalności K ościoła. A postołow ie um ocnieni Duchem  Świętym  podjęli dzieło ew angelizacji 
świata, zgodnie z m isją otrzymaną od Chrystusa: “Idźcie i nauczajcie w szystk ie narody”. 
Jako p ierw szy w ystąpił św. Piotr. Już w  dzień Zesłania Ducha Św iętego w yg łosił porywa
jące kazanie, po którym w ielu  Żydów uwierzyło w  Jezusa i na znak tej wiary przyjęło 
chrzest.

Zesłanie Ducha Św iętego przeobraziło w szystkich Apostołów. W stąpił w  nich n iezw y
kły entuzjazm i zapał do głoszenia Ewangelii i do dawania św iadectwa Chrystusowi. K o
śc ió ł apostolski, w yposażony w  dary Ducha Św iętego, rozszerzał s ię  w  szybkim  tem pie w  
ów czesnym  Imperium Rzym skim . Żadna siła nie zdołała go powstrzym ać. P ierw szym  
ow ocem  zesłania Ducha Św iętego było przem ienienie w ewnętrzne A postołów , zmiana ich 
ducha, g łębsze zrozum ienie nauki Chrystusa i ogrom ne zaangażowanie w  dzieło  ew ange
lizacji.

Ten sam Duch Św ięty działa dzisiaj w  nas, działa od chw ili chrztu św.

2. C złow iek  św iątynią Ducha Świętego

Dwaj w ie lcy  teologow ie N ow ego Testamentu: św. Jan i św. Paw eł w  sw oich  pism ach  
zapisali w ym ow ne teksty, m ów iące o obecności i działaniu Ducha Św iętego w  człow ieku: 
“C zyż nie w iecie , żeście św iątynią B oga i że Duch B oży m ieszka w  w as? Jeżeli ktoś zn isz
czy św iątynię Boga, tego zn iszczy B óg. Świątynia B oga jest święta, a w y n ią  jesteśc ie” (1 
Kor 3,16-17); “C zyż n ie w iecie , że  ciało w asze jest św iątynią D ucha Św iętego, który w  
was jest, a którego m acie od Boga, i że już nie należycie do sam ych sieb ie” (1 Kor 6,19); 
“Wy jednak nie żyjecie w edług ciała, lecz w edług Ducha, jeśli tylko Duch B oży  w  was 
m ieszka” (R z 8,9); “Wy Go znacie, poniew aż w  was przebywa i w  was będzie” (J 14,17).

To działanie Ducha Św iętego ma m iejsce w dwóch sektorach ludzkiego ducha, w  sek
torze poznaw czym  i sektorze w olityw nym .

a. D ziałanie D ucha Św iętego w sferze poznawczej
Duch Św ięty uzdalnia nas do poznawania prawdy. Daje nam lepsze zrozum ienie na

szego powołania, sensu życia, sensu cierpienia. Duch Święty pozw ala nam głębiej wnikać 
w  prawdy wiary, w  prawdy dotyczące naszego zbawienia. Po prostu ośw ieca ludzki um ysł, 
uzdalniając go do poznania pełniejszej prawdy. Wiara w ośw iecające działanie Ducha 
Św iętego jest zawarta w  tekstach liturgicznych: w modlitwach, hymnach i pieśniach do 
Ducha Św iętego. K ościół tak często m odli się słowami: “B oże, Tyś pouczył serca sw oich  
wiernych św iatłem  Ducha Św iętego”; “Duchu Święty, który ośw iecasz serca i um ysły  
nasze. Dodaj nam zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem  doczesnym  i w iecz
nym ”; “Światłem  rozjaśnij naszą m yśl”; “Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski 
nam trzeba, niech w  nauce postąpimy, objawionej nam z nieba, niech ją  pojm iem  z łatw o
ścią”. We w szystkich tych m odlitwach kryje się przekonanie o pom ocy Ducha Św iętego w  
dochodzeniu do prawdy, do mądrości. Podkreślmy raz jeszcze, że  chodzi tu głów nie o 
prawdę dotyczącą człowieka: jego  godności, powołania, zbawienia, ostatecznego prze
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znaczenia. W  dalszej kolejności idzie tu także o w szelką prawdę. C złow iek bez tej pom o
cy  Ducha Św iętego jest zdany na błądzenie.

Duch Św ięty działający w  człow ieku w przestrzeni poznawczej pozw ala nam także 
rozeznać prawdę o dobru i złu. Dokonuje się to w  ludzkim sumieniu. Rola Ducha Św ięte
go  jest tu szczególna, dlatego został On nazwany przez tradycję chrześcijańską “Św iatło
ścią  sumień”. W  sekwencji do Ducha Świętego, zaczynającej się od słów: “Przybądź, Duchu 
Św ięty”, wyrażam y prośbę: “Przyjdź, Światłości sumień”. Duch Św ięty jest tu przyzywa
ny jako Ten, który ośw ieca ludzkie sumienia.

Sum ienie nakazuje człow iekow i w  odpowiedniej chw ili pełnić dobro, a unikać zła. 
Osądza rów nież konkretne wybory moralne, aprobując te, które są  dobre, i potępiając te, 
które są  złe. W  sum ieniu rozpoznajemy jakość moralną konkretnego czynu, który zam ie
rzamy w ykonać, którego w łaśnie dokonujemy lub którego dokonaliśmy. R ozeznanie do
bra i z ła  w  konkretnej sytuacji, które należy do sumienia, nie jest ani takie proste, ani 
łatwe. Jest tu potrzebna pom oc. D latego ludzie wierzący w ołają : “przyjdź, Światłości 
sum ień”: “daj nam w  Tymże Duchu poznać, co jest p raw e...’’ C złow iek  potrzebuje pom o
cy  B oga w  rozpoznawaniu moralnych wartości czynów, m imo iż zaczątek tego uzdolnie
nia w pisany jest w  jeg o  naturę.

b. D ziałanie Ducha Św iętego w  ludzkiej w oli
Wola, obok intelektu, jest drugą władzą duchową człowieka. Przez nią człow iek  wyra

ża pragnienia, tęsknoty, dokonuje wyborów moralnych, podejmuje decyzje.
Tak jak sfera poznawcza stanowi przestrzeń dla działania Ducha Św iętego, tak i w  

sferze wolitywnej doświadczam y działania tegoż Ducha. Jest to oddziaływ anie tajemni
cze, o którym m ówi Objawienie. Skutki tego działania są w jakiś sposób przez nas do
świadczane.

Jesteśm y znow u zdani na jakieś uporządkowanie, pogrupowanie tychże dziedzin, sek
torów działania Ducha B ożego w  sferze wolitywnej. W ymieńmy z nich niektóre.

Najpierw zauważm y, że Duch Św ięty przez ośw iecanie naszego umysłu i oddziaływ a
nie na w olę doprowadza nas do aktu wiary -  jakkolwiek akt wiary jest naszym  osobistym  
aktem. C złow iek jest jego  sprawcą, dlatego jest on aktem zasługującym, ale jeg o  zaistnie
nie jest n iesione B ożą  pomocą. Stąd mówimy, że wiara jest łaską. Jest darem danym przez 
Ducha Św iętego, ale jest i zadaniem, wymagającym od człow ieka wysiłku. P ow yższe prze
św iadczenie budujemy na w ypow iedziach biblijnych. Apostoł Paweł w  Pierwszym  L iście  
do Koryntian wyznaje: “Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Du
cha B ożego, nie m oże mówić: »N iech Jezus będzie przeklęty!« Nikt też nie m oże p ow ie
dzieć bez pom ocy Ducha Świętego: »Panem jest Jezus«” (IK or 12,3); Chrystus zaś w y
znał: “Nikt nie m oże przyjść do M nie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który M nie posłał” (J 
6,44). To “pociąganie” przez Ojca dokonuje się w  Duchu Świętym.

Podobnie m ożna pow iedzieć, że  Duch Święty umacnia naszą nadzieję. Broni nas prze
to przed rozpaczą, załamaniem, zniechęceniem . A postoł wyznaje w  Liście do Rzymian: 
“A  B óg, Daw ca nadziei, niech wam  udzieli pełni radości i pokoju w  w ierze, abyście przez 
moc Ducha Św iętego byli bogaci w  nadzieję” (R z 15,13). D ziałanie m ocy Ducha Św ięte
go odnosi A postoł także do m iłości: “A nadzieja zaw ieść n ie m oże, ponieważ m iłość Boża  
rozlana jest w  sercach naszych przez Ducha Św iętego, który został wam  dany” (Rz 5,5).



276 POMOCE DUSZPASTERSKIE

Duch Św ięty  przysposabia nas także do modlitwy. To w łaściw ie On sam w  nas się  
m odli, jak zauważa A postoł: “N a dowód tego, że jesteście synami, B óg w ysłał do serc 
naszych Ducha Syna sw ego, który woła: »Abba, O jcze!«” (Ga 4,6) oraz: “Podobnie także 
Duch przychodzi z pom ocą naszej słabości. Gdy bowiem  nie um iem y się m odlić tak jak  
trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w  błaganiach, których nie m ożna wyrazić słow a
mi. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha [w ie], że przyczynia się za św iętym i 
zgodnie z w o lą  B ożą” (Rz 8,26-27).

Duch Św ięty uzdalnia nas do wyboru dobra. Dobre decyzje, poprawne wybory moral
ne są  ow ocem  wspomagającej naszą w olę m ocy Ducha Świętego. W iedzą o tym dobrze 
ludzie wierzący. D latego okazują za to Bogu w dzięczność.

Duch Św ięty uzdalnia nas także do wytrwania w  dobru. Chrystus powiedział: “Kto 
wytrwa do końca, ten będzie zbaw iony”. Zachęcał także uczniów: “Wytrwajcie w  m iłości 
m ojej”. W iemy, jak trudno przychodzi nam niekiedy to trwanie w  m iłości Chrystusa. D o
św iadczam y w  życiu  ciężaru w ierności aż do końca. N asza wola zaw odzi, poddaje s ię  
trudnościom i pokusom . I tu w łaśnie naszej słabości przychodzi także z pom ocą Duch  
Boży.

3. Otwarci na działanie Ducha Św iętego

D zisiejszy  cz łow iek , pogrążony w  św iecie  betonu, techniki, zaprogram owanego ży 
cia, bezw zględnej konkurencji, odczuw a potrzebę posiadania wnętrza, o sob istego  sank
tuarium, a zarazem  potrzebę kom unii z  innym i ludźmi. Potrzebuje zatem  silnego  ducha. 
Ten duch ma nim  kierować. D uch Św ięty  jest  aktyw ną obecnością  A bsolutu  w  nas, która 
zarazem  pogłęb ia  nasze wnętrze, czyniąc je  żyw ym  i płom iennym , oraz w iąże  nas w ię 
zam i kom unii z  innym i (Congar). Staw ianie na rozwój wnętrza, na um acnianie ducha 
ludzkiego m ocą D ucha B ożego , jest  w ażne w  każdym  czasie. O Janie Paw le II p ow ie
dział ostatnio w  Paryżu kard. Lustiger: “W Ojcu Św iętym  jest coraz słabsze cia ło , ale 
coraz siln iejszy  D uch” .

Duch ludzki staje się zatem m ocny m ocą Ducha Świętego. Taki w łaśnie duch ludzki, 
wspierany Duchem  Św iętym  w inien kierować życiem  człow ieka. N asze życie  winno to
czyć się w ed le w ym ogów  ducha, a nie ciała. Wartości cielesne, materialne są  bow iem  
antagonistyczne. W zbudzają często  zazdrość. Stają s ię  m otyw em , pow odem  napadów, 
agresji, kradzieży, niszczenia, nawet zabójstw. Zaś wartości duchowe sąn iekolizyjne, nie- 
kontrowersyjne. N ikom u nie zagrażają, nikogo nie poniżają, nikomu nie szkodzą. Prze
ciw nie, służą w szystkim . U szczęśliw iają  ludzi. D latego są godne propagowania i rozwija
nia. Stąd też nasza służba światu, nasza służba ludziom , w  której lansujemy wartości ducha 
jest tak bardzo potrzebna.

ks. Ignacy Dec


