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łość B oża jest w iększa, zdolna przeniknąć w szelką ścianę moich win, zdolna uleczyć z cho
roby grzechu. W ierzę w Jego nieskończoną m iłość, bo ona przenika wszystko. Wierzę, że 
On sam nas um iłował i posłał Syna sw ojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

ks. M arian  K ow alsk i

7. NIEDZIELA WIELKANOCNA -  1 V I2003

Abyśmy byli uświęceni w prawdzie

W ydarzenia paschalne przeżyw ane w ciągu okresu w ielkanocnego dopełniają swojej 
miary. Oto zaledw ie tydzień dzieli nas od uroczystości Zesłania Ducha Św iętego, która 
zamyka cyk l wydarzeń zw iązanych ze Zm artwychwstaniem  Chrystusa. C hociaż kończy  
się okres w ielkanocny, to ze w zględu na wydarzenia z nim zw iązane, naznaczone n iezw y
kłą i życiodajną tajemnicą, pow inniśm y nieustannie pochylać się nad nimi w zam yśleniu  
z wiarą, nadzieją i m iłością.

Słow a Jezusa z dzisiejszej E w angelii stanowią fragment M odlitw y Arcykapłańskiej 
Chrystusa, przez którą zwraca się On do sw ego Ojca, prosząc za uczniów , jak i za przyszły  
K ościół. Jezus świadom y, iż nadeszła Jego godzina, pragnie tych wszystkich, którzy przyjmą 
Jego naukę, zachow ać w jedności. W iedział, że  do Jego M istycznego Ciała przyniosą oni 
w łasne, osobiste, nieraz egoistyczne sprawy, wynikające z różnic czy to językow ych , kul
turowych, czy  w reszcie pokoleniow ych. Stąd Jego prośba o jedność była jak najbardziej 
potrzebna. Chrystus pragnął dla nich takiej jedności, jaka istnieje m iędzy N im  a Ojcem. 
Tylko taka jedność jest warunkiem skuteczności w obec świata Jezusowej nauki. W ymaga 
ona: po pierw sze, oderwania od świata i jego  spraw, o tym w spom ina Jezus, m ów iąc, iż 
Jego uczn iow ie „nie są ze św iata”. Po drugie, karmiąc się B ożym  słow em , mają oni coraz 
dokładniej jednoczyć się ze sobą, w yzwalając się z tego w szystk iego, co stoi na drodze 
prawdziwej jedności. Tylko m ocą ufnej w ięzi z Chrystusem m ożna zm artwychwstawać 
z różnych lęków  i grzechów , z egoizm u, z koncentracji jedynie na sobie i na w łasnych  
jedynie potrzebach. Tylko Jego m ocą można zm artwychwstawać do m iłości i odpow ie
dzialności, do radości i szczęścia , do przyjaznego spotykania się z drugim człow iekiem  
w jedności. W reszcie, po trzecie, ubogaceni orężem  Bożej nauki i wzajemnej jedności są 
posłani do świata. W  nim  zaś, od złego  zachowani poprzez Jezusow ą m odlitw ę, pow ołani 
są, by ten św iat uśw ięcać w  prawdzie. Są pow ołani, by tak jak Jezus spotykać się z Ojcem, 
który jest w  niebie: poprzez nieustanną i ufną m odlitw ę, poprzez kochanie B oga  nade 
w szystko, poprzez pełn ienie Jego w oli do końca, poprzez traktowanie Jego przykazań 
jako m ądrości i radości, danej przez B oga światu poprzez słuchanie B oga bardziej niż 
ludzi i niż sieb ie sam ych -  przem ieniać oblicze ziem i.

To now e oblicze ma jaśnieć św iętością  B ożego  królestwa. Jeśli ktoś pow ołany został, 
by innym  o tym królestw ie przepowiadać, sam w inien być coraz uw ażniejszym  słucha
czem  Bożej nauki, jak rów nież coraz pokorniejszym  w jej wypełnianiu. Niewystarczająca  
pokora i pochodząca z niej niedostateczna uwaga przy słuchaniu jest u ucznia Jezusow ego
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przejawem braku troski o skarby królestwa B ożego, jak również przejawem beztroski o w ła
ściwą służbę -  taką służbę, o jaką prosił sw ego Ojca Jezus w M odlitwie Arcykapłańskiej.

Jako chrześcijanie, a w ięc Ci, którzy noszą zaszczytne im ię Jezusa, jesteśm y powołani 
do uśw ięcenia tak siebie, jak i bliźnich. Na wzór Chrystusa mamy spotykać się z drugim  
człowiekiem : poprzez wierną przyjaźń i pokorną służbę, poprzez m iłość nieprzyjaciół i spra
w ied liw ość społeczną, poprzez cierpliw e i przyjazne rozpoznawanie godności i tajemnicy 
każdego człow ieka, poprzez sp ieszenie z pom ocą zw łaszcza tym bliźnim, którzy są cho
rzy i słabi, którzy się źle mają i m ogą ustać w drodze. To droga naszego, a przy naszej 
pom ocy -  i ich uśw ięcenia w prawdzie.

ks. M arian K ow alski

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO -  8 V I2003

„Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4)

Rano, w  żydow skie św ięto P lonów  (Zielone Świątki), wydarzyło się coś, co dla pier
wotnej gm iny chrześcijańskiej m iało bardzo ważne znaczenie. Jeszcze wcześniej Jezus 
obiecał sw oim  uczniom  Ducha Św iętego. M iał On być Pom ocnikiem  i Obrońcą w ich  
ziem skiej w ędrówce. Jako Duch Prawdy miał im  tłumaczyć objawienie Chrystusowe i miał 
ich czynić bardziej św iadom ym i w  wierze. Miał im  wreszcie dawać siłę do świadectwa 
Ewangelii. Zm artwychwstały Jezus udzielił już w cześniej wybranym przez siebie św iad
kom Ducha Św iętego i pełnom ocnictw a do odpuszczania grzechów. Tak w ięc na Zielone  
Świątki gm ina pierwotna została obdarzona D uchem  Świętym .

Duch Św ięty okazał się siłą napędową działalności misyjnej. Odtąd chrześcijanie otwar
cie i odw ażnie g łosili wiarę w ukrzyżowanego i zm artwychwstałego Pana. Zesłanie D u
cha w ydarzyło się w tajemniczych znakach: powstał szum, który był porównywalny z gw ał
tow nym  wiatrem. Ukazały się nad każdym  z nich podobne do ognia języki. Duch B oży  
uzdolnił uczniów  do m ów ienia językam i, do „natchnionego” świadectwa dla Chrystusa, 
do głoszen ia  w ielkich dzieł B ożych  (D z 2,1-11). W ielu m ieszkańców Jerozolimy i żydow 
scy pielgrzym i z ca łego  świata w idzieli tę gm inę pierwotną napełnioną D uchem  Świętym . 
G rom adzono się i próbowano w yjaśnić przyczynę tego stanu. Gdy w szyscy nieco się uspo
koili, w ystąpił przed zgrom adzonych św. Piotr i pow iedział, że Jezusa um ęczonego i zabi
tego B óg w skrzesił z martwych. Został On w yw yższony i przekazał obiecanego przez Ojca 
Ducha Św iętego. Piotr pow iedział jeszcze, że B óg uczynił Jezusa Panem i M esjaszem  (D z  
2,14nn).

Tą m ow ą rozpoczął Piotr w ypełniać polecenie Chrystusa: „Będziecie m oim i świadka
mi w Jerozolim ie” (D z 1,8). Tłum, który słuchał Piotra, zapytał teraz apostołów: „Cóż 
mamy czynić bracia?” . Piotr im  odpowiedział: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci 
się w im ię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a w eźm iecie w darze 
Ducha Ś w iętego” (D z 2,38). Już w ieczorem  tego pierw szego święta Zesłania Ducha Ś w ię
tego przyjęto poprzez chrzest ponad trzy tysiące Żydów do K ościoła Chrystusowego.


