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N a progu roku akadem ickiego błagamy Boga o dar Ducha Świętego. Prosimy, aby nas 
ośw iecał i prowadził w  naszych trudach o prawe poznanie i rozumienie. Odpowiadamy 
tym samym na zaproszenie, które od sam ego Pana B oga przychodzi ku nam. W katechezie 
o m odlitw ie Chrystus obudził w  swoich uczniach najpierw odwagę prośby, błagania. Ośm ie
lił w  nich wytrw ałość pukania do Boskich drzwi: „Proście, a będzie wam  dane; szukajcie, 
a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam ” (Łk 11,9). A le przy końcu przychodzi zaskaku
jący zwrot dotyczący tego, o co rzeczyw iście mamy Boga prosić, a co też i otrzymamy. 
Chrystus wprowadza najpierw przykłady tego, o co ludzie siebie w zajem nie proszą i co 
sobie ofiarują: chleb (11,5), rybę (11,11), jajko (11,12). A  potem w yciąga wniosek: „Jeżeli 
w ięc wy, choć źli jesteśc ie , um iecie dawać dobre dary swoim  dzieciom , o ileż  więcej Oj
ciec z nieba udzieli Ducha Św iętego tym, którzy Go proszą” (11,13).

B óg nie udziela nam tego czy ow ego, o co my sami zabiegać um iem y i musimy. B óg  
daje nam w ięcej. On daje sam ego siebie. Bożym  darem jest B óg sam, Duch Święty. D u
chem  Św iętym  jest B óg  jako dar, B óg, który staje się darem. On przybywa do nas, by 
w  nas zam ieszkać, by nas od wewnątrz oczyszczać, by nas ośw iecać i prowadzić. Sine tuo 
numine nihil est in homine, przypomina hymn pentekostalny Kościoła. B ez Ciebie nic nie 
ma, Św iatłości, bez Ciebie człow iek  pustoszeje, a świat ogarnia ciem ność.

Całkiem podobnie wypowiada się słow o psalmu: „w Twej św iatłości oglądamy św ia
tłość” (Ps 36,10). G dzie zabraknie B ożego światła, gdzie nie ma Ducha Św iętego, tam 
świat ciem nieje, tam nie jesteśm y w  stanie zobaczyć światła, tam stąpamy niepewnie, po 
omacku. Prośba o Ducha Św iętego jest dlatego najwłaściwszą prośbą, która m ieści się w e
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wszystkich prośbach, np. w  błaganiach m odlitwy Pańskiej „Ojcze nasz”. B ez Ducha Św ięte
go nic nie m oże być należyte w  naszych ludzkich pom ysłach i działaniach.

To obejmuje każdą ludzką czynność. A le to obowiązuje oczyw iście tym bardziej pracę 
teologa. Jak m ielibyśm y B oga poznać, jeżeli nie poprowadzi nas On sam? Platon twier
dził, iż człow iek  potrafi rozpoznać słońce tylko dlatego, że  w nim samym jest coś ze słoń
ca. Sens tego jest przede w szystkim  duchowy. M y m ożem y tylko poznać Boga, poniew aż  
coś z N iego  jest w  nas i poniew aż sami jesteśm y Jego podobiznami. D latego że tkwi w  nas 
wewnętrzne podobieństwo z N im  samym, które nas do N iego pociąga, które daje nam zdol
ność byśm y z Jego nieskończonej tajemnicy m ogli coś odczuć. Obowiązuje zasada, że do 
każdego poznania potrzeba pewnego rodzaju sympatii -  niezbędna jest pewna wewnętrzna 
tożsam ość z  Tym, Którego poznajemy. Zgoła bez m iłości nie można niczego rozpoznać.

Toteż teo log ia  bez wiary, teologia bez wew nętrznego światła Ducha Św iętego pozw ala  
wprawdzie zauw ażyć niektóre fakty historyczne, ale sam B óg niknie. S łow a wiary zam ie
niają s ię  w  jakiś rodzaj przyrodniczego, przyrodoznawczego m uzeum, w  którym w ysta- 
w iająm artw e preparaty-brakuje natomiast tego, co  najważniejsze -  brakuje życia. D late
go prosim y B oga, aby poprzez Ducha Św iętego poruszył wydatnie nasze wnętrza, darował 
nam owej bystrości w idzenia m iłości, która nie tylko poszukuje oblicza żyw ego B oga, ale 
i go  znajduje, wskazując je  innym.

W  m ow ach pożegnalnych Jezusa, które utrwalił nam św. Jan, odnajdujemy te rozpo
znania jeszcze  bardziej pogłębione. Z bogactwa tych tekstów wybieram tylko jeden wiersz: 
„A P ocieszycie l, Duch Święty, którego Ojciec pośle w  m oim  im ieniu, On w as w szystk ie
go nauczy i przypomni wam w szystko, co  Ja wam pow iedziałem ” (J 14,26). Duch Św ięty  
przypomina, naucza i wprowadza w b ieg  historii całą prawdę ( 16,13). Objawia s ię  tu Duch  
Św ięty jako kontynuator dzieła Chrystusa. W Jezusie m ieści się wprawdzie całe O bjawie
nie. N ie ma n iczego w ięcej aniżeli sam Logos -  Słow o B oże w  O sobie Chrystusa. I w  tym  
znaczeniu wraz z Chrystusem Objawienie jest zamknięte. Natom iast w  swojej głębi nie 
jest ono w  całej otwartości przystępne. Stąd też historia wiary polega na historii nieustan
nego prowadzenia przez Ducha Świętego. Oznacza to ciągłe nowe wprowadzanie nas w  nie- 
wyczerpalne bogactw o Słow a B ożego  -  Chrystusa sam ego. Wiara nie jest nigdy zestarza
ła, nie jest nigdy sprawą tylko przeszłości, którą trzeba byłoby tylko powtarzać. Chrystus, 
żyw e S łow o B oże, wyprzedza nas ciągle i jest zaw sze przed nami. Zaw sze jest w iększe  
aniżeli całe nasze pojm owanie.

W ychodzim y Mu naprzeciw, tak długo, aż przyjdzie. D latego wiara stanowi ciągle  
drogę odkrywania. O czyw iście, kto zna Chrystusa, zna i Boga. W łaśnie dlatego także w ia
ra prostego człow ieka m oże być głębokim  wtajem niczeniem  w  tajemnice Boże.

Jednak Chrystusa uczym y się  m y ciągle na nowo. U czym y się poznawać głębiej pod 
kierow nictw em  D ucha Św iętego. Św. Jan od Krzyża porównał kiedyś S łow o B oże do 
kopalni, gdzie natrafić m ożna now e podkopy, sztolnie, zgłębienia i korytarze. Jest to obraz 
ciągle now ego przeczuwania w ielkości Boga i uczenia się  m iłości. W tym słow ie o na
uczaniu, przypominaniu i prowadzeniu przez Ducha Świętego jest ukryte rów nież w ielkie  
zadanie teologii w  K oście le w szystk ich  czasów.

Soborowa konstytucja o Objawieniu (Dei verbum) m ów i dosłownie: „tradycja w yw o
dząca s ię  od A postołów , rozwija się w  K ościele pod opieką Ducha Św iętego”. W ym ienia  
trzy funkcje, jak dokonuje s ię  tego rodzaju wzrost.



Z ŻYCIA FAKULTETU 287

Po pierwsze: „dzięki kontemplacji oraz dociekaniu wiernych, którzy rozważająje w  ser
cu sw oim ”. Po drugie: „dzięki głębokiem u doświadczalnemu pojmowaniu spraw ducho
w ych”. Po trzecie: poprzez przepowiadanie i nauczanie następców A postołów  (II, 8). Pierw
sza i druga z tych dróg ma na m yśli teologię.

Teologię, do której należą ogląd, wejrzenie, rozważanie, pojm owanie tego, co otrzy
mujemy i doświadczam y. Proces ten dzieje się pod kierunkiem Ducha Św iętego, i odwrot
nie. Prowadzenie przez Ducha, o którym m ówi Chrystus, dokonuje s ię  też w  oglądaniu, 
rozważaniu, pojm owaniu przez ludzi, którzy otwierają się na Ducha.

B ez udziału człow ieka, kierownictwo przez Ducha Świętego byłoby sztuczne. Tak samo 
bez prowadzenia przez Ducha nie odnajdujemy drogi. Od samego wnętrza należą teologia  
i Duch Św ięty razem. Widać stąd, że teologia to nie luksus K ościoła, z  którego m ógłby on 
zrezygnow ać -  ona należy do istoty Kościoła.

N a koniec przytoczę jeszcze jedno słow o Jezusa o Duchu Świętym. Łączy się z ży 
dowskim  Świętem  Nam iotów. W ostatnim dniu święta kapłani czerpali w odę ze źródła 
Siloe i siedm iokrotnie otaczali ołtarz. Otóż w tę scenerię liturgiczną Jezus donośnym  g ło 
sem  zawołał: „»Jeśli ktoś jest spragniony, a w ierzy w e Mnie -  niech przyjdzie do Mnie 
i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie w ody żywej popłyną z jego wnętrza«. A  pow iedział 
to o Duchu, którego m ieli otrzymać wierzący w  N iego” (J 7,37-39). Św. Jan ma tu na 
m yśli ostatnią scenę M ęki Pańskiej. Ukrzyżowany zostaje w łócznią przebity i wytryskają 
krew i woda.

Z otwartego Serca Jezusa w yw odzą się sakramenty K ościoła -  Chrzest i Eucharystia. 
W swojej M ęce stał s ię  źródłem, które poi i odnawia ziem ię, nas ludzi uśw ięca i przem ie
nia. Owa chrystologiczna tajemnica przechodzi na w szystkich ochrzczonych. Kto wierzy, 
z Jego wnętrza wytrysną strumienie w ody żywej -  strumienie Ducha Św iętego. Co to zna
czy? Duch Św ięty nie jest nam dany tylko dla nas samych.

Kto wierzy, staje s ię  źródłem. Duch Św ięty w ypływa, przelewa się. Każdy człow iek  
ochrzczony jest sam świątynią Bożą, jak przedstawia ją  Ezechiel, z której wytryskają ożyw 
cze i oczyszczające zdroje. N asze codzienne doświadczenie jest tego potwierdzeniem. Od 
złego , w ew nętrznie upadłego człow ieka pochodzi zepsucie, zbutwiałość -  zło  jest zaraźli
w e. A le B ogu dzięki, również dobro rozpala, przyciąga. Dobry człow iek  staje s ię  źródłem.

W ielkie postacie Św iętych w szystkich stuleci ukazują, jak wytryskują z  nich strumie
nie żyw ej wody, które nawadniają i ożyw iają ziem ię. M yślm y o Augustynie, Bonawentu
rze, Tomaszu z  A kwinu a także o doktorach K ościoła now oczesności -  od Teresy z  Avila  
po Teresę z L isieux i w reszcie Edytę Stein, urodzoną tu w e  Wrocławiu -  która dzięki głębi 
swej wiary i ofiary stała się źródłem żywej w ody dla naszego czasu.

I w  ten sposób dotarliśmy ponow nie do teologii. A żeby powstała dobra teologia, m usi
m y sami spragnieni z tego źródła czerpać -  z  Chrystusa, z Jego Słow a i Jego sakramen
tów. M usim y się poić, ażeby Duch Święty nas napełniał. A le też i po to, by nasze poznanie 
teologiczne sam o zam ieniło s ię  w  strumień żyw ej wody, z  którego spragnieni m ogą sycić  
się wiarą, z  którego czerpać m ogą Św iętego B ożego Ducha. Amen.

(tłumaczył ks. Jan Krucina)


