
Pięćdziesiątnica i Paruzja

3. Duch Święty jako pamięć i 
pragnienie Boga 



DAR DUCHA ŚWIĘTEGO

“Dlatego powiedziałem, że z mojego 
weźmie i wam objawi” (J 16:15) 
“Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie 
wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam 
rzeczy przyszłe” (J 16:13) 
“On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o 
grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 
16:8)



PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I 
PRZYSZŁOŚĆ

Przeszłość: “Duch Święty jest żywą 
pamięcią Kościoła” (Katechizm, par. 1099). 
DŚ przypomina nauczanie Jezusa i ożywia je 
w głoszeniu Słowa i w sprawowaniu 
sakramentów.  To przypomnienie wzbudza 
uwielbienie i dziękczynienie. 
I tak na uwielbienie składa się liturgia Słowa 
i liturgia sakramentu (przede wszystkim 
Eucharystia).



Pamięć Kościoła nie jest podobna do 
ludzkiej pamięci. To jest coś więcej, 
ponieważ jest dziełem DŚ. Stwórca Duch 
Święty czyni teraźniejszymi potężne dzieła 
Paschy Jezusa. 
– Anamneza - Katechizm, par. 1103 
– Epikleza -  Katechizm, par. 1105



PAMIĘTANIE O OBIETNICACH

• Pamięć chrześcijańskiej wspólnoty w 
Duchu Świętym jest skierowana także ku 
przyszłości. 

• Dlaczego? Ponieważ wielkie Boże czyny w 
przeszłości były zawsze powiązane z 
obietnicami.  

• Pamiętanie o Ostatniej Wieczerzy łączy 
się nastawieniem żydowskiej Paschy na 
przyszłe przyjście Mesjasza.



POMIĘDZY PIĘĆDZIESIĄTNICĄ A PARUZJĄ

Całe nasze życie chrześcijańskie, 
uwielbienie i służba mają miejsce pomiędzy  
 Pierwszym Przyjściem Jezusa a 
 Drugim Przyjściem Jezusa  
Zawsze wyrażając, co Bóg uczynił w Jezusie 
i co uczyni, kiedy Jezus powróci w chwale.



Objawienie najgłębszej tęsknoty Jezusa: 
“Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, 
zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam 
wam: Już jej spożywać nie będę, aż się 
spełni w królestwie Bożym.“ (Łk 22:15–16). 
“Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo 
pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż 
przyjdzie.“ (1 Kor 11:26).



DUCH ŚWIĘTY JAKO PRAGNIENIE SERCA 
OJCA 

Kiedy otrzymujemy DŚ, pragnienia zostają 
wlane do naszego serca Ojca. 
Nasze ludzkie pragnienia zostają 
oczyszczone i przekształcone w pragnienia 
Jezusa. 
“Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże 
bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.” (Łk 
12:49).  



Wołanie Jezusa na Krzyżu: “Pragnę”. 
Na Krzyżu Jezus oddaje Swego ducha. 
Wypływa woda i krew: z Ciała Chrystusa 
uformowana zostaje Oblubienica, tak jak 
Ewa została stworzona z boku Adama.  
Duch Święty uczy Oblubienicę i wkłada  
pragnienie do jej wnętrza: 
“Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź“.



OBIETNICE

Obietnice Pana dla Izraela zostają podjęte 
przez Jezusa, i rozszerzone i wypełnione 
przez objawienie Jego jako Mesjasza, 
Zbawiciela, Syna Bożego: 
– Obietnice przyszłego panowania Jezusa 
– przyszłej chwały (Rz 8: 18) 
– zmartwychwstania ciał w dniu ostatecznym 
– klęski i unicestwienia szatana



OBIETNICE SĄ DLA WSZYSTKICH

Te obietnice są dla wszystkich, Żydów i nie-
Żydów wypełnione w wybranym ludzie Bożym  
i przez niego(Kościół Żydów i nie-Żydów). 
One są osobiste, ale nie indywidualne. 
Tak, mamy osobiste, indywidualne powołania, 
ale różne powołania służą jednej misji, 
jednemu celowi. 
Otrzymanie tych obietnic oznacza wyrzeczenie 
się egocentryzmu, koncentracji na sobie. 



OCZYSZCZENIE

Kiedy otrzymujemy więcej DŚ, kiedy 
zostajemy napełnieni DŚ, powstaje 
napięcie: 

- Pomiędzy nasza przyjemnością, naszym 
szczęściem, naszym odczuciem Bożej 
przychylności 

- A charakterem Bożego daru, który jest dla 
wszystkich i na pożytek dla wszystkich. 

To napięcie wymaga ciągłego oczyszczania. 



PRAGNIENIA, które Duch Święty tchnie 
w nas 

• By zobaczyć Jezusa twarzą w twarz 
• By zostać uwolnionym od cierpienia, próby i 

pokusy 
• By wejść w pełnię uwielbienia przed tronem 

Bożym i Barankiem  
• By doświadczać pełni intymności wielkiego 

związku małżeńskiego Baranka i Oblubienicy 
• By zobaczyć zakończenie dzieła ewangelizacji 

i by ujrzeć chwalę i harmonię całego 
stworzenia w nowym niebie i nowej ziemi



CO MUSIMY ZROBIĆ?

• 1. UWIERZYĆ 

• 2. PRZYJĄĆ



DUCH - DAR

Ten dar jest darem Ducha Świętego. 

Nadzieja i pragnienie, pewność  Bożej 
wierności i nadchodzącego spełnienia, 
wypełnienia nadziei, są zawarte w darze 
Ducha Świętego.



DUCH ŚWIĘTY

Kiedy otrzymujemy Ducha Świętego, ziarno 
nadchodzącego Królestwa, przyszłej chwały już 
w nas jest.  
Musimy przyjąć Słowo z obietnicami, abyśmy 
wiedzieli, co otrzymaliśmy.  
Jeśli myślimy, że Duch Święty oznacza więcej 
mocy, to może tylko tego jesteśmy świadomi – 
ale wtedy przyjmujemy tylko część – z możliwym 
zniekształceniem. Tylko cała wizja umieszcza 
każdy element we właściwym miejscu i 
porządku.



DLATEGO

• 1. WIERZ W SŁOWO (CAŁE) 

• 2. PRZYJMIJ DUCHA (W 
PEŁNI)


