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Pot??ne dzia?anie Ducha ?wi?tego
….
Z wielu stron s?ysza?am ?yczenie, ?ebym jeszcze mówi?a o Duchu ?wi?tym, o Bogu tak cz?sto niestety - zapomnianym. I w?a?nie z wielk? rado?ci? chc? to zrobi?. Czy to nie On
jest naszym opiekunem?
Widzieli?my ju?, gdzie mo?emy spotyka? Ducha ?wi?tego, aby Go czci?, s?ucha?, okazywa?
Mu nasz? mi?o??.
On jest w naszym sercu i dlatego jest rzecz? m?dr? i po?yteczn? dla dobra ?wi?tej Podró?y
s?ucha? stale Jego g?osu.
On przebywa w naszych bli?nich jak w ?wi?tyni i dlatego usi?owali?my podwoi? nasz? mi?o??
do ka?dego, kto stoi obok nas.
Gdzie jeszcze jest Duch ?wi?ty?
Dobrze jest w pewien sposób zlokalizowa? Jego obecno??, bo my wszyscy ludzie, jeste?my
zawsze troch? "materialistami", znacznie wi?c ?atwiej przychodzi nam wyra?a? nasz?
pobo?no?? do Boga tam gdzie, dzi?ki swej wielkiej mi?o?ci, pozwala si? On widzie? i dotyka?
(jak na przyk?ad w Przenaj?wi?tszej Eucharystii, w której Jezus jest obecny pod postaci? chleba
i wina) - ni? tam, gdzie pozostaje On tym czym jest: czystym Duchem, a wi?c tam, gdzie w
?aden sposób nie jest uchwytny dla naszych zmys?ów - jak to jest w?a?nie w przypadku Ducha
?wi?tego.
Duch ?wi?ty bowiem porównywany jest do wiatru, czasami gwa?townego, czasami ?agodnego i
przedstawiany jako go??bica, stworzenie kojarz?ce si? z lekko?ci? i wdzi?kiem, szybuj?ce
?agodnie tu i tam. O Duchu ?wi?tym powiedziano: "Duch ?wi?ty tchnie k?dy chce i nie wiadomo
sk?d przychodzi ani dok?d zmierza" (J 3,8).
Lecz dzia?anie tego ?agodnego Boga jest ca?e mi?o?ci?, jest moc?. Spójrzcie na ludzi, którzy z
postanowienia Jezusa dost?puj? szczególnego nape?nienia Duchem ?wi?tym, popatrzcie na
kap?anów na przyk?ad. Dzi?ki Niemu mog? oni poprzez kilka s?ów, uczyni? obecnym na
o?tarzu samego Boga i usun?? grzechy z serca cz?owieka. Popatrzcie dalej na pasterzy
Ko?cio?a - biskupów. Czy nie jest naszym ci?g?ym do?wiadczeniem odkrywanie w tych
wybranych s?ugach ludu Bo?ego czego?, czego nie zauwa?yli?my nigdy w nikim innym? Czy
nie s?yszymy z ich ust s?ów, które poruszaj? serce, bo s? szczególnie pe?nie ?wiat?a, s?ów, z
którymi nie da si? porówna? ?adne rozwa?anie dobrze przygotowanego teologa? Czy
odbieraj?c ich s?owa tak bardzo pocieszaj?ce i gor?ce - nie mamy wra?enia, ?e obj?ci jeste?my
w nich macierzy?sk? mi?o?ci? Ko?cio?a? Albo czy nasze spotkania nie osi?gaj? najwi?kszej
pe?ni powodzenia, kiedy s? na nich obecni ci pasterze Ko?cio?a?
A - mówi? teraz do tych wszystkich spo?ród nas, którzy, którzy s? katolikami32 - czy od kiedy
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narodzi?o si? nasze Dzie?o, nie przyjmujemy, jako czego? szczególnie cennego, ka?dego
s?owa wypowiedzianego przez ró?nych, nast?puj?cych po sobie papie?y, dlatego i?
odkrywamy, ?e s? jedyne i prawdziwe?
To Duch ?wi?ty sprawia to wszystko. To On - urzeczywistniaj?c s?owa i obietnice Jezusa o?ywia Ko?ció? tak?e w tych swoich przedstawicielach, w ka?dym wieku i w ka?dym miejscu.
Powinni?my zdawa? sobie spraw? z tej szczególnej obecno?ci Ducha ?wi?tego w ludziach w
specjalny sposób przeznaczonych do tego, by otwiera? Niebo ludzko?ci. I przezwyci??aj?c
lodowat? niekiedy atmosfer? wytwarzan? wsz?dzie wokó? nich przez laick? i materialistyczn?
kultur?, (która ich spycha na margines ?ycia spo?ecznego jako nieistniej?cych lub zbytecznych
dla post?pu wspó?czesnego ?ycia), musimy by? zawsze gotowi - bez przyjmowania
przestarza?ych postaw - oddawa? nale?ne im miejsce i cze??.
S?owa ?ycia tego miesi?ca mówi?: "Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam
polecono: 'S?udzy nieu?yteczni jeste?my; wykonali?my to, co powinni?my wykona?'" (?k 17,10).
Przeczytali?cie w komentarzu, ?e te s?owa wzi?te z ca?ym kontekstem nie tyle mówi? o
bezu?yteczno?ci tego, co cz?owiek czyni, ile o trosce Jezusa, aby w cz?owieku by?a zawsze
?ywa ?wiadomo?? niesko?czonej ró?nicy mi?dzy Bogiem a cz?owiekiem, ró?nicy takiej jak
mi?dzy Wszystkim a niczym.
W najbli?szych 15 dniach, aby?my czuli te w?a?nie ró?nic?, a tak?e aby uczci? Ducha ?wi?tego,
piel?gnujmy w nas szczególn? mi?o?? do Boga i równie? do Jego s?ug z urz?du, staraj?c si?
mie? w pami?ci kierowane przez nich my?li, napomnienia, pos?ania i wprowadza? je w ?ycie,
módlmy si? za nich w szczególny sposób; wydob?d?my na ?wiat?o - tak?e wobec innych - wag?
ich dzia?ania, umiejmy ich broni?, gdyby ich atakowano.
Taka postawa - któr? bardzo dobrze zna? ?w. Franciszek i zachowywa? j? nawet wobec ksi??y
?yj?cych w konkubinacie, ca?uj?c miejsca gdzie przeszli - ?ci?gnie na nas wiele
b?ogos?awie?stw i Duch ?wi?ty ze?le na nas nowe dary.[1]

[1] Collegamento, Rocca di Papa,1.09.1983 r.
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