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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.
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To, co  przyjście D ucha Św iętego  uczyniło dla istnienia K ościoła, ew angelick i teolog  
L. Goppelt tak wyraził: „Zesłanie Ducha Św iętego oznaczało istotne założenie K ościoła  
i narodzenie pow stałego dzięki W ielkanocy apostolskiego świadectwa”. Duch Św ięty uzdal
nia nas do św iadczenia o Bogu. Ten Duch jest asystentem  prawdy w K ościele. Jest to Duch, 
który ożyw ia  i uśw ięca. D uch Św ięty w sakramencie bierzm owania obdarza darami: um ie
jętności, bojaźni B ożej, pobożności, rady, m ęstwa, rozumu, mądrości. Ż ycie w edług w ska
zań D ucha Św iętego, życie  człow ieka  wspierane przez Ducha Św iętego charakteryzuje 
się: pokojem , opanow aniem , łagodnością, w iernością, cierpliw ością, radością, dobrocią, 
m iłością, uprzejm ością (por. Ga 5 ,22-23).

Łaska B oża, której B óg  udziela, jest niewyczerpana. B óg i dzisiaj zsyła sw ego Ducha  
Św iętego, umacnia N im  i uzdrawia. Zechciejm y prosić o tę łaskę dla siebie. B óg  nam jej 
nie poskąpi.

ks. Z dzis ław  Lec

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ -  15 VI 2003

Trójca Święta prawzorem życia ludzkiego

N a górze bardzo w ysokiej, za murami w yniosłym i stoi ogrom ny zam ek. O koliczna  
ludność rozpowiada, że zam czysko kryje tajemnicę. U czyniono w ięc w yprawę. Nadbu- 
rzono mury, w yw ażono bramy, przeszukano w szystk ie komnaty, ale tajemnicy żadnej nie 
znaleziono. W  zamku m ieszkał tylko stary, sam otny książę. Bajką okazała się  w ieść o ta
jem nicy za murami? Sam  książę był tajemnicą. Powiadają, że tajemnicę nosił w sobie  
i zabrał ją  ze  sobą do grobu.

Zdobyw am y mury świata, w  laboratoriach rozbieramy zam czysko na kawałki i o cze
kujemy, że  gdy ostatni zakątek zam czyska-św iata zostanie przetrząśnięty, zniknie tajemni
ca. T ym czasem  tajemnica zostaje nienaruszona, bo m ieszka w św iatłości niedostępnej, bo  
jest N ieskończonością , bo jest Początkiem  i K ońcem  w szystk iego i nie zamykają jej w y
miary świata. Tajemnica się nie objawia.

W  dniu dzisiejszym , w  uroczystość Trójcy Św iętej, wprowadza nas Pan B óg  już nie na 
dziedzińce sw ego  zam czyska, pokazując św iaty przez siebie uczynione, ale stawia nas 
przed sam ym  sobą i m ów i o Tajemnicy, którą kryje w sobie, m ów i nie tyle o  tym, co czy 
ni, co stwarza, ale o  tym , co  się w  N im  sam ym dzieje. U roczystość intym nego zw ierzenia  
się B oga przed ludźm i poucza, że w  B ogu jest troistość Boskich dróg: życie  Ojca i Syna, 
i Ducha Św iętego.

Najłatwiej stanąć dziś w  k ościele  przed obrazem Trójcy Św iętej, obrazem tego, czego  
w żaden sposób ani zobrazow ać, ani przybliżyć w ludzkim  pojęciu się nie da, popatrzeć 
w obraz, zapam iętać pow ażną twarz Ojca -  starca siw obrodego, m łodszą, ale dostojną  
twarz Jezusa, Syna B ożego , i zw iew n ego gołąbka zaw isłego nad ich głow am i. Zamknąć 
oczy, zapam iętać, odejść i . .. pozostać w błędzie, w  jaki to przedstawienie m oże nas wpro
w adzić. B o  tajem nicę chce obraz jak oś po ludzku rozjaśnić i przybliżyć, ale ją  rów nocze
śnie zaciem nia i oddala.


