4. Osoba i dary Ducha Świętego
1. Modlitwa
Ze skarbca życiowej mądrości
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Hymn do Ducha Świętego

2. Ze skarbca mądrości
Bez Ducha Świętego nic nie działa
Pozostając w realiach XXI wieku, wyobraźmy sobie piękny dom, wyposażony w
najnowszy sprzęt elektroniczny i AGD. Nagle zabrakło prądu. Niby wszystko stoi na swoim
miejscu, właściciel domu nadal może mówić, że posiada to czy tamto. Tyle że wszystko to
jest bezużyteczne, bo siła, która te sprzęty ożywia, niespodziewanie zanikła. Gdy mówimy o
duchowym życiu chrześcijanina czy też szerzej – o funkcjonowaniu całego Kościoła, tym
alegorycznym prądem jest właśnie Duch Święty.
(źródło: https://pl.aleteia.org/2016/07/14/duch-swiety-jest-jak-wi-fi/)

3. Wiara i życie Kościoła
Duch Święty w Starym Testamencie
Już w Księdze Rodzaju czytamy, że Duch bierze udział w dziele
stworzenia (Rdz 1, 1-2). Przywraca ład i porządek pośród chaosu świata.
Potem ten sam Duch zstępuje na konkretnych ludzi, w konkretnym
czasie, w konkretnym celu. W Starym Testamencie znajdujemy historie
wielu ludzi, jak np. Besalela, któremu Duch Święty daje natchnienie do
pracy artystycznej (Wj 31, 3-5). Duch napełnia też swą mocą ludzi,
którzy mieli sprawować władzę, np. Gedeona (Sdz 6, 34). Daje również
siłę – jak w przypadku Samsona (Sdz 15,14).
Duch Święty w Nowym Testamencie
W Nowym Testamencie działanie Ducha Świętego jest jeszcze bardziej widoczne. W chwili zwiastowania
Maryja otrzymuje obietnicę zstąpienia Ducha Świętego (Łk 1,35). Także Elżbieta i Zachariasz zostają
napełnieni Duchem Świętym (Łk 1, 41; 67). Jan Chrzciciel zostaje przez Niego natchniony, aby iść i
przygotować przyjście dla Mesjasza (Łk 1, 15). Potem, w dniu chrztu w Jordanie, na Jezusa zastępuje Duch
Święty (Łk 3, 22). Po zmartwychwstaniu Jezus obiecuje zesłanie Ducha Świętego (Łk 24, 49; Dz 1, 8) a w
dzień wniebowstąpienia nakazuje Apostołom, by szli na krańce świata i udzielali chrztu w imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy obietnica zostaje spełniona (Dz 2, 2-4).

Kim jest Duch Święty?
To pytanie stawia sobie wielu dzisiejszych chrześcijan.
Trudno jednak znaleźć na nie odpowiedź, bo nie został nam
On objawiony w ludzkiej postaci, ale pod postacią gołębicy
(Mt 3, 16), gwałtownego wichru (Dz 2, 2) oraz „języków
jakby z ognia” (Dz 2, 3). Na podstawie tego,
co objawia Pismo Święte, możemy jednak z
całą pewnością powiedzieć, że Duch
Święty jest prawdziwym Bogiem, Trzecią
Osobą Boską, równą Bogu Ojcu i Synowi.
Posiada On taką samą naturę Boską jak
Ojciec i Syn. Różni się od Nich jedynie
pochodzeniem: Bóg Ojciec od nikogo nie pochodzi, Syn pochodzi od Ojca, a Duch Św. od Ojca i Syna.
Wszystkie trzy Osoby są Jedynym i Jednym Bogiem. Biblia potwierdza, że Duch Święty posiada umysł (Por.
J 14, 26), jest zdolny do miłości (Por. Rz 15, 30), a także posiada wolę (1 Kor 12, 11). Duch Święty myśli (Dz
15, 28), mówi (Dz 1, 16), prowadzi (Rz 8, 14). Duch Święty kontynuuje na ziemi dzieło Chrystusa: naucza,
uświęca, uwalnia z grzechów, oświeca, obdarza darami.
Dary Ducha Świętego
➢ Dar mądrości – Ten dar uzdalnia chrześcijanina do
koncentracji na Bogu. Prawdziwie mądry człowiek
zawsze stawia Boga na szczycie swojej hierarchii
wartości. Taka mądrość zapewnia szczęśliwe życie
doczesne i wieczne.
➢ Dar rozumu – Dar rozumu jest darem rozumienia
spraw Bożych, przekazanych w Objawieniu.
Pozwala zrozumieć wszystko to, co Bóg powiedział
sam o sobie i o świecie.
➢ Dar umiejętności – Nie chodzi tu o umiejętności doczesne, ale odnoszące się do życia
nadprzyrodzonego. Dar ten pozwala dostrzegać dobro i zło, odróżnić je i nazwać po imieniu. Pozwala
też na uznanie własnej grzeszności i w konsekwencji - skłania do pokuty.
➢ Dar rady – Ten dar z jednej strony daje możliwość szybkiego rozwiązywania trudnych problemów,
pozwala właściwie wybierać. Z drugiej strony uzdalnia do dzielenia się z innymi własną mądrością i
dobrym słowem.
➢ Dar męstwa – Ten dar dotyczy wytrwania w przeciwnościach, które przerastają ludzkie siły. Chodzi
tu przede wszystkim o zdolność przeciwstawienia się innym ludziom, jeśli tego wymaga wiara.
Doskonałym przykładem realizacji tego daru są męczennicy, którzy dla wiary w Chrystusa oddali
własne życie.
➢ Dar pobożności – Daje moc, żeby spełniać obowiązki i praktyki religijne z zaangażowaniem i
wewnętrzną radością. Uzdalnia człowieka do modlitwy, rozważania Słowa Bożego i wypełniania go,
do udziału w życiu sakramentalnym i okazywania szacunku wobec wszystkiego, co święte.
➢ Dar bojaźni Bożej – Dar ten pomaga w przestrzeganiu Bożego prawa, ale nie ze strachu, lecz z
miłości. Człowiek, który ten dar otrzymał, będzie starał się nie
obrażać Boga, którego kocha z całego serca.
Owoce Ducha Świętego
Tradycja Kościoła za św. Pawłem (Ga 5,22-23) wymienia także owoce
przyjęcia darów i zawierzenia Duchowi Świętemu. Należą do nich:
"miłość,
wesele,
pokój,
cierpliwość,
uprzejmość,
dobroć,
wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość,
czystość" (KKK 1832). Natomiast katechizm dla młodzieży wymienia
następujące owoce Ducha Świętego: „miłość, radość, pokój, cierpliwość,
dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie, czystość” (Youcat
311). Owoce te są skutkiem życia w Duchu, życia Jego darami.

4. Zapamiętaj

5. Modlitwa
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał
dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu,
abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi
dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi
dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę
Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które
mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym
wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla
miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje
opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce
moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen
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