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Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch 

Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 

Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam 

do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie.  

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.  

Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi 

wam rzeczy przyszłe.  On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam 

objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego 

weźmie i wam objawi. 
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Diagnoza, recepta i lekarstwo 

 

Dziś chciałbym poprowadzić was drogą, która będzie niczym innym jak wizytą u 

lekarza, podczas której nastąpi pewnego rodzaju diagnoza, wypisanie recepty, potem 

zastosowanie leku, w wyniku czego będzie miało miejsce pełne uzdrowienie. 

Obchodzimy dziś wielkie święto, którym jest Zesłanie Ducha Świętego, a w 

związku z tym, że Pan Jezus jest lekarzem dusz, serc i ciał, to posyła do nas swojego 

Ducha, by kontynuował w nas jego dzieło uzdrowienia. 

 

 Czym zatem są wspomniane: choroba, diagnoza i lekarstwo? 
 

O chorobie, która dotyka każdego z nas, słyszymy dziś w drugim czytaniu                    

(Ga 5,16-25). Tam św. Paweł mówi o sytuacji człowieka, który bardzo potrzebuje 

lekarstwa, ponieważ z popełnianymi grzechami nie nadaje się do królestwa 

niebieskiego. 

Gdy Paweł opowiada, że rządzi w nas ciało, to oczywiście nie chodzi mu tylko                 

o sprawy cielesne czy o fizyczność, ale o wszystko, co jest związane z grzechem 

panoszącym się na świecie. 

Wśród grzechów zamykających nam niebo wymienia:  

nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, 

zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda rozłamy, zazdrość, pijaństwo, 

hulanki i tym podobne, i dodaje:  

Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich 

rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. 

Jego myśl jest zatem prosta:  

nasza wewnętrzna kondycja nie pozwala nam wejść do królestwa Bożego. 

Co ciekawe, Paweł, wymieniając różne grzechy zamykające nam bramę do życia 

wiecznego, nie mówi tylko o najbardziej oczywistych ciężkich grzechach takich jak: 

nierząd, nieczystość, pijaństwo czy hulanki, ale podaje także z pozoru mniejsze 

przewinienia: spory, zawiść, gniew, pogoń za zaszczytami, niezgodę, rozłamy, 

zazdrość. 



Myślę, że to bardzo ważna wskazówka dla nas. Niewielu z nas, choć wie, że są to 

nie za dobre rzeczy, uważa, że nie należą one do grzechów zamykających nam drogę 

do nieba. 

Nam się często wydaje, że jeśli nie oddajemy czci innym bóstwom, jeśli nie tkwimy 

w nieczystości czy pijaństwie, to wszystko jest w miarę w porządku. 

Natomiast św. Paweł mówi ostro, że zazdrość, niezgoda, pogoń za zaszczytami, to 

takie same grzechy jak wszystkie inne. 

 Czy nie jest tak, że również we współczesnym Kościele mało mówi się o 

tych pozornie niegroźnych grzechach? 

Wiele słyszymy o tym, jak straszna jest aborcja, jak niedopuszczalne jest 

cudzołóstwo lub jakieś wynaturzenia. 

I choć oczywiście są to bardzo ciężkie grzechy, to jednak, skupiając się na nich, 

zapominamy, że na przykład niezgoda między sąsiadami czy kłótliwość w 

małżeństwie podobnie odcinają nas od życia Bożego. 

Diagnoza postawiona przez św. Pawła jest bardzo poruszająca, on nie mówi:                  

"Nie idziesz do nieba, tylko jeśli masz na sumieniu ewidentny grzech", ale:  

"Jeżeli twoje serce jest niekochające, jeśli brak ci łagodności, jeśli szukasz 

zaszczytów, to wszystko to zamyka ci dostęp do królestwa". 

Gdy Paweł za chwilę wymieni owoce Ducha Świętego, którymi są:  

miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, dobroć, 

łagodność, opanowanie, 

to też będzie chciał przez to pokazać, że niełagodny, nieopanowany, nieuprzejmy, 

niecierpliwy człowiek nie wejdzie do królestwa Bożego. 

Diagnoza zatem jest tak naprawdę niełatwa: "Nie tylko straszni, najwięksi, 

okropni grzesznicy nie wejdą do Królestwa Bożego. Tak naprawdę wszyscy się tam 

nie nadajemy". 

Bo przecież kto z nas jest mistrzem opanowania i cierpliwości? Kto nigdy nie 

zazdrości, nie kłóci się z sąsiadami lub nie podąża za zaszczytami? 

I choć trudno jest słyszeć takie słowa o sobie, to nie ma innej drogi, jak diagnozę 

zobaczyć i przyjąć. 

Zupełnie bez sensu jest przyjść do lekarza, usłyszeć diagnozę i stwierdzić, że jest 

nieprawdziwa, a niestety wielu z nas tak postępuje, gdy słyszy  

diagnozę duszy, którą stawia nam Słowo Boże. 

 



Pierwszą rzeczą, którą dziś musimy zrobić, to  

wsłuchać się w ten fragment Listu do Galatów i zobaczyć, w jakim 

wymiarze ta diagnoza nas opisuje.  

(Ga 5,16-25) 

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała.            

Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd 

nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.  Jeśli jednak 

pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś 

rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, 

wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, 

niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy,  zazdrość, pijaństwo, hulanki i 

tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się 

takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.  

 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność,  łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.  A ci, 

którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i 

pożądaniami.  Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 

 

 

Na szczęście na diagnozie się nie kończy, po niej następuje przepisanie recepty. 

 Co jest zaś ową receptą? 

Jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, jest nią Duch Święty. 

On jest tym Pocieszycielem, Parakletem, który może nas podnieść z naszych 

grzechów, nauczyć wszystkiego i przypomnieć nam to, co głosił Jezus. 

Chrystus mówi: "Duch was podniesie i pozwoli wam pójść tam, gdzie sami nie 

możecie pójść". 

Na naszej recepcie jest więc wypisane tylko jedno lekarstwo:   

Duch Święty. 

Tylko On może w nas uczynić to, o czym mówił św. Paweł, tylko Duch może nas 

podnieść z tego, co cielesne. 

 Rodzi się zatem pytanie o to, jak zastosować w życiu lekarstwo, 

którym jest Duch Święty. 

 O tym opowiada dzisiejsze pierwsze czytanie. 



Święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, pisze, że kiedy Duch Święty zstąpił na 

apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, dało się słyszeć ogromny szum z nieba, 

podobny do uderzenia gwałtownego wichru. Co to znaczy? 

Przyjście Ducha Świętego wywraca życie do góry nogami, bo jest jak gwałtowny 

wicher, który przewraca mnóstwo spraw. 

Zastosowanie lekarstwa Ducha polega więc na zgodzie na to, że  

Duch Święty przyjdzie nie przez delikatne głaskanie po głowie, ale przez 

wywracanie rzeczywistości. 

Duch to taki lek, po którego zażyciu nie czujemy się błogo, tylko (przepraszam za 

wyrażenie) chce nam się wymiotować, bo nam się wszystko wywraca w środku. 

I oczywiście nie oznacza to, że Duch robi w nas coś złego, wręcz przeciwnie - 

próbuje nas radykalnie z czegoś oczyścić i wyrwać. 

Każdy, kto choć raz był na przykład na poście Daniela, wie, że pierwsze trzy dni to 

istna męczarnia: strasznie boli głowa, ciało jest koszmarnie osłabione. 

Ale czy to znaczy, że dzieją się złe rzeczy w organizmie? Nie, dzieje się coś 

dobrego, ciało się oczyszcza, a ból i osłabienie to znak, że wychodzą wszelkie 

toksyny. 

Podobnie jest z zastosowaniem leku Ducha Świętego. Jeśli zgodzimy się, by w nas 

coś wywrócił, będziemy zdrowieć. 

 

Kolejny skutek zastosowania leku Ducha w naszym życiu, Biblia opisuje słowami: 

napełnił cały dom, w którym przebywali. 

Dosłownie chodzi oczywiście o to, że chwała Boża wypełniła całe pomieszczenie, 

w którym przebywali uczniowie. 

Dla nas oznacza to jednak, że gdy chcemy zdrowieć z naszych grzechów, musimy 

pozwolić Duchowi Świętemu napełnić nas w każdej przestrzeni. 

Nie możemy przyjąć Go tylko do niektórych obszarów naszego życia, a do innych 

zamknąć Mu drogę, musimy pozwolić Mu ogarnąć siebie w całości, na wzór 

tego, co pisze św. Paweł w Liście do Tytusa: z miłosierdzia swego zbawił nas 

przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym (Tt 3,5). 

Musimy pozwolić Duchowi wykąpać nas. 

Zrozumiałem to kiedyś bardzo dobitnie, gdy kilkanaście lat temu byłem ze 

studentami z duszpasterstwa w Syrii (jeszcze przed wojną syryjską) i poszliśmy do 

łaźni arabskiej. 



Gdy zobaczyłem, na czym polegają bliskowschodnie kąpiele, że trwają kilka godzin 

i mają mnóstwo etapów: od szorowania, drapania, po wrzucanie do wody, 

wyjmowanie, parowanie, że wychodzi się z nich z poczuciem bycia umytym niemalże 

do kości, to zrozumiałem, o czym mógł mówić św. Paweł, który z pewnością znał taki 

sposób zażywania kąpieli. 

Obmycie w Duchu to zatem nic innego jak dopuszczenie Go do wszystkiego, 

zaproszenie Go do każdej dziedziny naszego życia, to słuchanie Go w każdej sprawie, 

by we wszystkim mógł nas oczyszczać. 

 

 Co się stanie, jeśli Duch będzie w nas działał w taki sposób? 

Skutkiem tego lekarstwa będzie to, co stało się też z apostołami:  

Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym 

z nich spoczął jeden. 

Ogień jest między innymi znakiem wypalenia, czyli, mówiąc krótko, duch Święty 

wypal w nas różne rzeczy. Ale uwaga! 

 Wypali zarówno to, co w nas grzeszne i co nam samym się w nas nie 

podoba, ale jednocześnie wypali też zło, które uważamy za coś przyjemnego, 

ważnego dla nas. 

 Duch wypali w nas wszystko, co nie pochodzi od Niego. 

Musimy zgodzić się po raz kolejny, że nasze życie radykalnie się zmieni, gdy 

zażyjemy lekarstwa Ducha i gdy Jego działanie zacznie się w nas objawiać. Być może 

odtąd będziemy chodzić innymi ścieżkami, zupełnie nowymi drogami. 

 

Cały ten proces zdrowienia kończy się zaś tak:  

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 

językami, tak jak im Duch pozwalał. 

Co to znaczy? 

W dniu Pięćdziesiątnicy chodziło o konkretny charyzmat, który otrzymali 

apostołowie, objawiający się w tym, że wszyscy zgromadzeni słyszeli głoszone słowa 

w ich własnych językach. 

W sensie duchowym natomiast chodzi o coś innego. Język jest to coś, czym 

człowiek się wyraża, czym opisuje rzeczywistość. 

Jeśli po zesłaniu uczniowie zaczęli mówić nowymi językami, to znaczy, że jak 

gdyby zostali na nowo wyrażeni, na nowo opisani, tak jak im Duch pozwalał. 



Czyli gdy przyjmiemy Ducha, On na nowo wyrazi to, kim jesteśmy, na 

nowo nas stworzy, pokaże, co jest naszą prawdziwą istotą;  

wyjdziemy z tego doświadczenia jako zupełnie nowe stworzenia, nowi ludzie 

odmienieni Duchem Bożym. 

 

Dziś warto wzbudzić w sobie jedno proste marzenie:  

pełne uzdrowienie w Duchu Świętym. 

Bo kiedy człowiek pogrążony w sprawach cielesnych przyjmie Ducha Bożego i 

zastosuje Go według recepty Pana Jezusa, to  

 jego życie się odmieni,  

 zostanie na nowo wyrażony,  

 wszystko będzie w nim nowe: serce, ciało, duch, pragnienia, jego drogi. 

Ja bardzo chcę takiego życia w sobie. I choć wiem, że całe to uzdrowienie to długi 

proces, to już dziś chcę wołać o Ducha, o lekarza i lekarstwo, by w moim życiu 

nastąpiło pełne uzdrowienie, by wszystkie choroby odeszły i bym został uzdrowiony. 

 Czy ty też się odważysz? 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
   

 Św. Cyryl Jerozolimski 

 

Tajemnica Ducha Świętego 
 

  
Pijmy z wody żywej, wytryskującej dla życia wiecznego. „Tak mówi Zbawiciel o 

Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli” (J 7, 39).  

Bacz, co mówi „Kto wierzy we Mnie”, nie zwyczajnie, ale „jak powiada Pismo” – 

odsyła cię tu do Starego Testamentu – z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej”                        

(J 7, 38), nieziemskie strumienie, które nawadniają ziemię rodzącą tylko ciernie i 

drzewa, lecz takie, które niosą światło duszom.  

Na innym miejscu czytamy: „Ale woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim 

źródłem wody wytryskującej dla życia wiecznego” (J 4, 14). Nowa woda, która żyje i 

tryska, lecz tryska dla godnych. 



 Dlaczego Chrystus nazwał łaskę Ducha wodą?  
 

Bo wszystko istnieje przez wodę. Woda ożywia rośliny i zwierzęta, woda przychodzi                

z nieba w deszczu. W jeden sposób przychodzi, lecz w różny sposób działa. Jedno 

źródło nawadnia cały ogród, jeden i ten sam deszcz spada na cały świat. Ale jest on 

biały w lilii, czerwony w róży, żółty w lewkoniach i hiacyntach, różny w różnych 

rzeczach. Inaczej jest w palmie, inaczej w winnym krzewie, jest wszystkim we 

wszystkim, choć jest jednego rodzaju i sam od siebie się nie różni. Nie zmienia się 

deszcz i nie spada raz tak, drugi raz inaczej, ale się stosuje do natury przyjmującej go; 

dla każdej rzeczy staje się tym, co jej odpowiada.  

Podobnie też jeden jest wprawdzie Duch Święty, jednego rodzaju i niepodzielny, 

ale każdemu udziela łaski, jak chce. Jak suche drzewo po przyjęciu wody wypuszcza 

gałązki, tak grzeszna dusza dzięki pokucie, zaszczycona łaską Ducha Świętego, wydaje 

owoce sprawiedliwości.  

 

 Choć jeden jest Duch Święty, i z woli Bożej w imię Chrystusa sprawia 

różne cnoty. 

 

 U jednego posługuje się językiem ku mądrości, u drugiego oświeca duszę w 

proroctwie, innemu daje moc wypędzania szatanów, jeszcze innemu udziela daru 

wykładania Bożego Pisma. Jednego umacnia we wstrzemięźliwości, drugiego uczy 

miłosierdzia, innego postów i umartwiania lub pogardy ziemskich pragnień, innego 

przygotowuje do męczeństwa.  

 

W jednym działa tak, w drugim inaczej, choć sam pozostaje jednaki, jak napisano:                

„W każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden otrzymuje 

od Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny 

wiarę w tymże Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny 

dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny 

różne rodzaje języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając 

każdemu, jak zechce...” (1 Kor 12, 7–11). 

 

Cała działalność Ducha Świętego dotyczy dobra i ludzkiego zbawienia.  

 Przede wszystkim łagodne jest Jego przyjęcie, bardzo lekkie Jego jarzmo. 

Jego przyjście poprzedzają promienie światła i wiedzy.  

 Przychodzi z sercem prawdziwego obrońcy.  

 Przychodzi, aby zbawić, leczyć, uczyć, zachęcać, wzmacniać, pocieszać, 

oświecać: duszę najpierw tego, który Go przyjmuje, a potem przez niego i 

innych.  
 



I jak ktoś, kto wpierw był w ciemności, a potem nagle ujrzał słońce, przez 

oświecenie cielesnych oczu widzi wyraźnie to, czego przedtem nie widział, taki ten, kto 

został zaszczycony Duchem Świętym, oświecony na duszy w nadludzki sposób widzi 

to, o czym nie wiedział przedtem.  

Choć ciało jest na ziemi, dusza widzi niebo jak w zwierciadle. 
 

 Jak Izajasz – widzi „Pana siedzącego na wysokim wspaniałym tronie” (Iz 6, 1),  

 jak Ezechiel – widzi „Tego, który jest nad cherubinami” (Ez 10, 1),  

 jak Daniel – widzi „Tysiąc tysięcy i po dziesięć tysięcy kroć sto tysięcy” (Dn 7, 

10)... 

 

Gdy przyszła ci myśl o czystości lub dziewictwie, wiedz, że była to nauka Ducha 

Świętego. Czyż nie zdarzyło się, że bliska małżeństwa dziewczyna powzięła ucieczkę, 

bo ją o dziewictwie Duch Święty pouczył? Czyż nie bywało często, że ktoś obyty w 

pałacach, przez Ducha Świętego pouczony wzgardził bogactwem i godnością? Czyż 

niejeden młodzieniec na widok piękności nie zamknął oczu, unikając w ten sposób 

grzechu?  

 

Pytasz, skąd ten czyn pochodzi? Duch Święty pouczył młodego. Tyle chciwości 

jest na świecie, a chrześcijanie pragną być ubogimi! Jak to się dzieje? Dzięki 

natchnieniu Ducha Świętego. Prawdziwie kimś drogim jest dobry Duch Święty.  

Słusznie otrzymujemy chrzest w Ojcu i Synu, i Duchu Świętym. Jak długo żyje 

człowiek w ciele, musi walczyć z wieloma dzikimi szatanami. Ale niejednokrotnie 

szatan, przez wielu żelaznymi łańcuchami niezwiązany, został ujarzmiony słowami 

modlitwy człowieka dzięki mieszkającemu w nim Duchowi Świętemu... 

 

 Otwórzmy Mu drzwi! Bo On chodzi dookoła i szuka godnego, szuka, 

komu by udzielić darów. 

 

Duch Święty zwie się Pocieszycielem, bo pociesza, wlewa otuchę, usuwa słabość. 

„Nie wiemy, o co się modlić jak należy, lecz sam Duch wstawia się za nami w 

niewysłowionych westchnieniach” (Rz 8, 26) – oczywiście u Ojca.  

Niejeden dla Chrystusa doznał zniewag i wzgardy, niejednemu groziło męczeństwo i 

katusze: ogień, miecz, dzikie zwierzęta, przepaść. Ale Duch Święty mówi do niego: 

„Oczekuj Pana” (Ps 26, 14) – człowiecze!  

 

Małe jest to, co cierpisz, wielkie to, co ci będzie dane.  

 

 Krótki czas cierpienia przyniesie ci wieczne życie z aniołami. 



  „Utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, 

która się nam objawi” (Rz 8, 18). 

 

Duch Święty przedstawia człowiekowi królestwo niebieskie, wskazuje na raj 

wonności. I męczennicy musieli cielesnymi oczyma widzieć sędziów, ale siłą ducha 

będąc już w raju, wzgardzili doczesnymi cierpieniami. 

Czy chcesz dowodu, że męczennicy stali się nimi przez moc Ducha Świętego?  

 

Zbawiciel powiedział do uczniów: „Gdy was wodzić będą do synagog i urzędów, i 

do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie! Duch Święty 

bowiem pouczy was w tej godzinie, co trzeba mówić” (Łk 12, 11n).  

 

Niemożliwe, aby ktokolwiek inaczej jak przez Ducha Świętego stał się dla 

Chrystusa męczennikiem. „Nikt nie może powiedzieć: Jezus jest Panem, jeno w 

Duchu Świętym” (1 Kor 12, 3). Czyż nie można dać za Jezusa swego życia inaczej, jak 

nie w Duchu Świętym? 

 

 Św. Bernard z Clairvaux 

 

Dziś Duch Święty objawia nam coś o sobie samym 

 

Dziś, najmilsi, mamy uroczystość Ducha Świętego, którą należy 

obchodzić z całą  słodyczą, bowiem godna jest najwyższej pobożności.  

Duch Święty, który sam jest Bogiem, jest zarazem tym, co jest najsłodsze w 

Bogu, co stanowi Jego łaskawość.  

 Jeśli więc obchodzimy uroczystości świętych, to o ile bardziej mamy czcić 

Tego, który sprawił, że oni wszyscy stali się świętymi!  

 Jeśli czcimy uświęconych, to o ile bardziej mamy czcić Uświęciciela!  

 

Dziś jest uroczystość Ducha Świętego, który będąc niewidzialny, ukazał się 

widzialnie, podobnie jak i Syn, który z natury będąc całkowicie niewidzialny, raczył się 

jednak objawić poprzez swoje widzialne ciało.  

Dziś Duch Święty objawia nam coś o sobie samym, tak jak uprzednio 

dowiedzieliśmy się już coś o Ojcu i Synu, bowiem doskonałe poznanie Trójcy Świętej 

to życie wieczne. Teraz częściowo poznajemy, w resztę zaś, to jest w to, czego objąć 

nie jesteśmy w stanie, wierzymy... 



Najpierw jednak, bo tak było potrzeba, niewidzialny Duch widzialnymi znakami 

objawia swoje przyjście. Teraz zaś znaki Jego im bardziej są duchowe, tym bardziej 

odpowiednie, tym bardziej wydają się godnymi Ducha Świętego.  

Zstąpił na swoich uczniów w ognistych językach, aby słowa ogniste znalazły się na 

językach wszystkich narodów i by prawo ogniste przepowiadały ogniste języki. 

 

Niech nikt się jednak nie użala, że to objawienie Ducha Świętego nie było do nas 

skierowane: każdy bowiem otrzymuje objawienie Ducha ku wspólnemu pożytkowi               

(1 Kor 12, 7). W końcu, trzeba to powiedzieć, objawienie raczej zostało dane nam niż 

apostołom. 
 

Na co bowiem im była potrzebna znajomość języków pogan, jak nie do ich 

nawrócenia? 
 

Było im jednak dane jeszcze inne objawienie, bardziej ich dotyczące, i ono ma 

miejsce w nas jeszcze i dziś. Stało się bowiem jasnym, iż zostali odziani w taką moc z 

wysokości, że ich duch lękliwy uzyskał ogromną siłę i stałość. Nie trzeba już uciekać, 

nie trzeba kryć się  z lęku przed Żydami; teraz o tyle odważniej przepowiadają, im 

bardziej lękliwie ukrywali się uprzednio.  

Sam książę apostołów jest najlepszym dowodem owej przemiany dokonanej Prawicą 

Najwyższego. On bowiem, który wpierw lękał się słów służebnicy, zachował męstwo 

pośród chłosty wymierzonej mu przez przywódców kapłanów. „Szli sprzed Rady – jak 

mówi Pismo – radując się, że stali się godnymi cierpieć zniewagi dla imienia 

Jezusa” (Dz 5, 41), którego niedawno porzucili, uciekając, gdy prowadzono Go na sąd. 

 

Któż więc będzie wątpił, że przybył Duch potężny i oświecił ich umysły 

niewidzialną mocą? W ten sposób także i to, co teraz Duch Święty w nas sprawia, 

daje o Nim świadectwo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I czytanie :  (Dz 2, 1–11) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

  Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy 

razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby 

uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym 

przebywali.  Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na 

każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i 

zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.  

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod 

słońcem.  Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy 

słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.  Czyż ci wszyscy, którzy 

przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu.  

 Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i 

Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i 

Azji, (10) Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko 

Cyreny, i przybysze z Rzymu,  Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - 

słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.  

 

 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   św. Leon Wielki 

 

Sens święta Zesłania Ducha Świętego 

Najmilsi! Wie o tym dobrze każdy katolik, że to dzisiaj jedno z głównych świąt nas 

obowiązujących. Nie ma też dwu zdań co do tego, że w największej czci winniśmy 

zachowywać dzień, uświęcony najwspanialszym cudem darów Ducha Świętego.  

Dziesiąty to dzień od chwili, kiedy Pan wstąpił na najwyższe sfery niebieskie, 

ażeby zasiąść po prawicy Ojca. U nas zaczęliśmy go święcić jako Pięćdziesiątnicę, 

licząc od dnia zmartwychwstania. Zawiera on w sobie bowiem wielkie tajemnice 

Starego i Nowego Przymierza zarazem; z nich zaś bardzo wyraźnie widać że to, co 

Prawo najpierw zapowiadało, spełniła Łaska.  

Naród żydowski wyzwolony od Egipcjan w pięćdziesiąt dni po złożeniu ofiary z 

baranka, otrzymał niegdyś Prawo na Górze Synaj.  



Podobnie po ukrzyżowaniu Chrystusa, a więc po zabiciu prawdziwego Baranka 

Wielkanocnego, pięćdziesiątego dnia od Jego zmartwychwstania, zstąpił Duch Święty 

na apostołów i na gromadę wiernych.  

Baczny chrześcijanin łatwo stąd zauważy, że wejście w życie Starego Przymierza 

przygotowało grunt pod zasady ewangeliczne, i że ten sam Duch, który zawarł 

pierwsze Przymierze, wprowadził w życie także drugie.  

„Gdy dopełniły się dni Pięćdziesiątnicy” – świadczą Dzieje Apostolskie – 

„byli wszyscy razem w tym samym miejscu. I nagle stał się z nieba szum, 

jakby nadchodzącego wichru gwałtownego, i napełnił cały dom, w którym 

siedzieli. I ukazały im się rozdzielone języki jakby ognia, i usiadły na 

każdego z nich z osobna. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i 

poczęli mówić rozmaitymi językami, jak im Duch Święty wymawiać dawał”.  

O, jakże lotne jest słowo Mądrości! Jakże prędko przychodzi nauka, kiedy sam Bóg 

jest Nauczycielem! Nie potrzeba było wtedy żadnych objaśnień dla zrozumienia, ani 

ćwiczeń do wprawy, ani czasu dla udoskonalenia.  

Duch tchnął, kędy chciał (J 3, 8) a w ustach Kościoła odrębność językowa 

różnych narodów stała się łącznikiem.  

Od tego dnia rozlegał się donośnie po świecie zew Ewangelii. Od tego dnia na 

wyschnięte stepy, na spieczoną ziemię spadły deszcze łask, popłynęły rzeki 

błogosławieństw.  

Boć Duch Święty unosił się nad wodami (Rdz 1, 2), aby odnowić oblicze ziemi. 

Ustępowały zadawnione ciemności przed błyskawicami nowego światła: w blasku 

ognistych języków poczynało się [w duszach] jasne słowo Pańskie i żar Jego 

wymowy.  

Boć miało ono w sobie i własność takiego światła, co stwarza zdolność rozumienia, 

i siłę ognia, co grzech wypala... Niechaj te i inne miejsca Pisma Świętego powagą 

Boskiej nauki zagrzewają nas, by jednomyślnie czcić święto Pięćdziesiątnicy! 

Wezbranym tedy od radości sercem oddajmy hołd Duchowi Świętemu!  

Z Niego bowiem bierze uświęcenie cały Kościół i każda dusza napełnia się 

rozumem. On jest natchnieniem wiary, nauczycielem prawdy, źródłem miłości, 

znamieniem czystej duszy, przyczyną sprawczą wszelkiej cnoty.  

Wierzące serca niechaj się cieszą, że jednego Boga w Trójcy – Ojca, Syna i Ducha 

– chwali cała ludzkość i wyznaje Go wszystkimi językami! 

 

 

 



 

   św. Cyryl Jerozolimski 

 

Cud zstąpienia Ducha Świętego 

Duch Święty zstąpił, aby odziać mocą apostołów i ich ochrzcić. Pan powiedział: 

„Będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu dniach” (Dz 1, 5).  

Otrzymali oni nie część łaski, lecz pełną moc. Jak ten, który zanurzony w wodzie i 

ochrzczony ze wszystkich stron jest otoczony wodą, tak i apostołowie zostali 

całkowicie ochrzczeni Duchem.  

Gdy jednak woda oblewa ciało, Duch obmywa  całkowicie duszę. Czemu się 

dziwisz?  

Weź przykład ze świata cielesnego, mało wprawdzie i niewiele znaczący, ale 

pouczający dla prostych. Jeśli ogień przejmuje aż do wnętrza grube żelazo i 

przemienia je w ogień, tak że choć zimne, staje się ono gorące, a czarne – świecące, 

gdyż ogień, który choć jest ciałem, wciska się w żelazo i w nim działa, czemu się 

dziwisz, że Duch Święty wnika we wnętrze duszy? Aby nie zapoznano wielkości 

danej łaski, z nieba zabrzmiała jakby trąba.  

„Nagle powstał z nieba szum, jakby gwałtownego wiatru” (Dz 2, 2). Dał on 

znak przyjścia Tego, który ludziom daje łaskę, aby przemocą mogli porwać Królestwo 

Niebieskie. Oczy też miały ujrzeć ogniste języki, gdy uszy usłyszały szum.  

„I napełnił się dom, gdzie siedzieli” (Tamże). Dom stał się zbiornikiem 

duchowej wody. Uczniowie siedzieli w domu, który cały był pełny. Zostali w nim cali 

zanurzeni, wedle obietnicy (Łk 24, 49) na duszy i ciele odziani w Boską zbawczą 

szatę.  

„I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na 

każdym z nich, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2, 3n).  

Otrzymali ogień, ale nie palący, lecz zbawczy ogień, który pochłania ciernie 

grzechów, a dusze czyni jasnymi. Ten ogień wnet i na was przyjdzie i zniszczy wasze 

grzechy podobne do cierni, sprawi, że drogocenny skarb waszej duszy będzie 

błyszczał, obdarzy was łaską. I wtedy dał ją apostołom.  

Pod postacią ognistych języków zstąpił na apostołów, aby ich głowy przez ogniste 

języki nowymi uwieńczyć diademami. Ognisty miecz bronił niegdyś wejścia do Raju 

(Rdz 3, 24), ognisty zbawczy język przywrócił łaskę.  

 

 



 

Napełnieni Duchem 
 

 
 

Madonna z winogronami, Pierre Mignard, XVII w 

Przy całej wspaniałości działania Ducha Świętego w Starym Testamencie, plan 

Boży sięgał jeszcze dalej.  

Wszystkie starotestamentalne wylania Ducha brały się z Bożego pragnienia, aby 

dać życie swojemu ludowi – nie tylko życie biologiczne, lecz także duchowe. Bóg 

pragnął mieć lud, który będzie z Nim w relacji miłości i posłuszeństwa, tak blisko, jak 

dziecko z ukochanym Ojcem.  

Aby tak się stało, Izraelici − naród o twardym karku − potrzebowali „serc nowych 

i ducha nowego” (Ez 36,26). Musieli zostać odnowieni i tylko Bóg mógł tego 

dokonać. Prorok Izajasz zapowiedział przyjście Mesjasza, na którym spocznie „Duch 

Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i 

bojaźni Pańskiej” (Iz 11,2).  

Duch Święty objawia Boga 



Namaszczenie to nie będzie czasowe ani cząstkowe, jak namaszczenia dawnych 

królów i proroków; Duch zstąpi bowiem na Mesjasza w całej pełni swoich darów. 

Mesjasz, czyli „Namaszczony”, wybawi Izraela z grzechów, a następnie namaści go 

tym samym Duchem, którym sam został namaszczony – i namaści nie tylko lud 

izraelski, ale „wszelkie ciało” (Jl 3,1) – wszystkie ludy na ziemi. Całe to wspaniałe, 

dynamiczne dzieło Boga rozpoczęło się w skromny i ukryty sposób, a mianowicie w 

łonie Maryi.  

 

▌ MARYJA OCIENIONA DUCHEM  
 

Bez wątpienia Maryja i Józef od dzieciństwa, podobnie jak wszyscy Żydzi, modlili 

się o przyjście Mesjasza, który wybawi Izraela. Ale podobnie jak reszta ludu, również 

oni nie wiedzieli kiedy i jak to się stanie. Dlatego anioł przypomniał proroctwo 

Izajasza: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 

Emmanuel” (Mt 1,22-23; Iz 7,14).  

Mesjasz miał przyjść w najbardziej osobisty i bezpośredni ze wszystkich 

możliwych sposobów. Anioł Gabriel zapowiedział Maryi, że Duch Święty tchnie w 

Nią Boże życie i sam Bóg stanie się ciałem w Jej łonie. Będąc dziewicą pocznie 

Jezusa, który będzie Synem Najwyższego – Synem Bożym (Łk 1,32.35). I tak się 

stało.  

Stwórcze tchnienie Ducha (w oryginale greckim pneuma, co jest odpowiednikiem 

hebrajskiego ruah) ogarnęło Maryję i okryło Ją cieniem, i natychmiast w Jej ciele 

począł się Syn Boży.  

 Jakże niepojęte i pokorne jest to, że Bóg przyjął nasze słabe, ułomne 

człowieczeństwo!  

W ten sposób jednak spełniło się pragnienie, które było w Bogu od początku – 

Stwórca zamieszkał ze swoim stworzeniem.  

Poddając się działaniu Ducha Świętego i ufając słowu Boga przyniesionemu przez 

anioła, Maryja stała się naczyniem Bożego życia. Ale poczęcie Jezusa nie było jedynie 

wypełnieniem obietnicy mesjańskiej.  

To ukryte działanie Ducha w Maryi zapowiadało czas, w którym wszyscy wierzący 

napełnieni Duchem Świętym staną się „nosicielami Boga”. Bóg wzywa nas do 

przyjęcia tego samego Ducha, który zstąpił na Maryję.  

 Możemy, jak Maryja, otworzyć serca i poddać Bogu naszą wolę.  

 Możemy przez swoje „tak” pozwolić Duchowi przemieniać nas w ten 

sposób, aby żył w nas Chrystus (Ga 2,20).  



Nie zawsze łatwo jest zaufać Bożemu działaniu, zwłaszcza gdy wydaje nam się ono 

niejasne czy trudne. Jednak krok po kroku zaczynamy coraz bardziej uświadamiać 

sobie miłującą obecność Ducha w nas. Jednocześnie stajemy się coraz bardziej otwarci 

na Boże działanie i bardziej na nie podatni.  

Kiedy podążając za natchnieniami Ducha Świętego uczymy się wyrzekać 

samolubnych pragnień i troszczyć się o to, co jest miłe Bogu, coraz pełniej żyjemy 

Bożym życiem.  

Współpracując z Duchem Świętym coraz bardziej upodabniamy się do Boga w 

naszym myśleniu i postępowaniu, uczymy się kochać tak, jak On kocha. Możemy już 

nieść światło i miłość Boga innym ludziom i stawać się Jego świadkami w świecie.  

 

▌ WIDZIEĆ NIEWIDZIALNEGO BOGA  
 

Duch, choć ukryty, oświecił Elżbietę, krewną Maryi, aby mogła w Niej rozpoznać 

obecność Mesjasza. Najpierw Jan Chrzciciel poruszył się z radości w łonie matki 

czując tę obecność (Łk 1,41), a następnie sama Elżbieta została napełniona Duchem 

Świętym i wydała okrzyk rozpoznając w Maryi „Matkę mojego Pana”.  

W nadprzyrodzonym uniesieniu błogosławiła Tę, która uwierzyła Bogu, iż dzięki 

Niej spełni się Jego pradawna obietnica (Łk 1,42-45).  

Tak więc Duch Święty objawiał ludziom obecność Boga już wtedy, gdy był On 

ukryty w łonie swej Matki.  

Duch Święty także nam pomaga rozpoznawać obecność Jezusa. 

Kiedy czujemy się zalęknieni i niespokojni, przynagla nas do szukania Jezusa na 

modlitwie. Kiedy przyjmujemy Komunię świętą, uświadamia nam, że Jezus jest tak 

blisko, jak to tylko możliwe, i że pragnie, byśmy wypowiedzieli przed Nim wszystko, 

co nosimy w sercach.  

Duch może też pomóc nam rozpoznać obecność Jezusa choćby w prostej 

życzliwości sąsiadki, która zainteresowała się tym, jak sobie radzimy, umacniając w 

nas przekonanie, że jest Emmanuelem, Bogiem z nami.  

A kiedy, jak Maryja i Elżbieta, rozpoznajemy Go przy sobie, Duch wzbudza w nas 

pragnienie dziękczynienia i uwielbienia.  

 

▌ JEZUS NAPEŁNIONY DUCHEM  
 

W Jezusie Duch nie tylko objawiał obecność Boga, ale przenikał każdy czyn, każdy 

aspekt Jego istoty.  



Jezus pokazał nam swoim życiem, jak wygląda i jak działa 

człowiek pełen Bożego Ducha.  

 Jako dziecko uczył się iść za prowadzeniem Ducha wzrastając w mądrości 

„u Boga i u ludzi” (Łk 2,52).  

 Duch natchnął Jezusa, by szukał bliskości Ojca niebieskiego w świątyni, ale 

także by żył w posłuszeństwie wobec ziemskich rodziców, gdy dorastał w 

Nazarecie (Łk 2,49.51).  

 Przy chrzcie Jezusa w rzece Jordan Duch zstąpił „jak gołębica”, aby Go na 

maścić, a Ojciec zaświadczył, że Jezus to Jego „Syn umiłowany” (Mt 3,17).  

 Następnie Duch „wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez 

diabła” (Mt 4,1). Tam Syn uczył się zaufania do Ojca, odpierania pokus i 

trzymania się prawdy Pisma Świętego także w trudnych chwilach. Powrócił 

z pustyni umocniony i wypróbowany w ogniu przeciwności.  

 Napełniony i umocniony Duchem Jezus objawiał oblicze Boga każdym 

swoim słowem i czynem. Ukazywał Boże miłosierdzie, gdy dzielił posiłek z 

grzesznikami i celnikami lub gdy uzdrawiał chorych i wskrzeszał zmarłych.  

 Objawiał mądrość i władzę Boga, gdy wygłaszał Kazanie na Górze, 

wyjaśniał sens Prawa i wyrzucał złe duchy.  

 Objawiał świętą, bezinteresowną miłość Boga, kiedy bez słowa skargi znosił 

upokorzenia i tortury, a następnie oddał życie na krzyżu, aby nas zbawić.  

 

▌ OWOCE DUCHA  
 

Kiedy drzewo pochyla się na silnym wietrze, nie widzimy samego wiatru, a jedynie 

skutki jego działania.  

Podobnie Duch Boży w Jezusie, choć ukryty przed ludzkim wzrokiem, powodował 

widzialne skutki. To właśnie owoce Jego działania pozwoliły uczniom oraz wielu 

innym rozpoznawać w Jezusie Boga mieszkającego pośród nich.  

W życiu Jezusa widzimy to, co Duch pragnie czynić we wszystkich Bożych 

dzieciach – objawiać nam Ojca.  

Gdy Duch tchnie w nas Boże życie, doświadczamy bliskości Boga Ojca, męstwa, 

odwagi, a także mocy i radości, które pochodzą od Ducha. Wtedy również przez nas 

może się objawiać Jego obecność i działanie na świadectwo innym.  

Duch żyjący w każdym z nas rodzi w nas owoce, których sami nie osiągnęlibyśmy 

nawet największym wysiłkiem.  

 



Może zauważasz, że potrafisz zachować spokój nawet wtedy, gdy twoja rodzina 

przeżywa problemy finansowe lub zmaga się z chorobą.  

Jest to owoc pokoju! 

Może masz w sobie więcej cierpliwości dla trudnego członka rodziny.  

Jest to owoc miłości! 

Może odkrywasz w sobie pociąg do przebywania z Jezusem na adoracji.  

Jest to owoc szacunku i czci! 

Są to widzialne znaki obecności niewidzialnego Ducha, który działa w nas i przez 

nas. 

 

 ▌ DUCHU ŚWIĘTY, SPRAW, ABYM WIDZIAŁ!  
 

Działanie Ducha Świętego nie zawsze jest łatwe do rozpoznania – a jeszcze trudniej 

jest mu się poddać i wydać owoce Ducha. Jak powiedział Jezus do Nikodema:  

„Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd 

przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” 

(J 3,8).  

Wiele z naszego życia wiary jest po prostu tajemnicą. Podobnie jak Jezus otworzył 

oczy niewidomego Bartymeusza (Mk 10,46- 52), a Bóg otworzył oczy Apostołów, 

kiedy narodzili się z Ducha w Wieczerniku, tak Duch pomaga nam zobaczyć 

Chrystusa działającego w nas i w naszym otoczeniu.  

Wydarzenie zesłania Ducha Świętego zmieniło Apostołów 

dogłębnie – i w nas także może wiele zmienić. 

▐ 


