GRUDZIEŃ 2017. KONFERENCJA: Duch Święty
Wypłyń na głębie - cudowny połów ryb dokonał się, bo Piotr posłuchał Jezusa. Posłuszeństwo i pokora
to wejście w głębię Ducha Świętego, który jest w nas i chce przez nas działać.
Kim jest Duch Święty?
Jest Bogiem - nie myślą, nie jakąś energią - jest osobą Boską, równy Ojcu i Synowi - jest Panem i
Ożywicielem. Ożywia w nas miłość i sprawia świętość drogi naszego życia. Zstąpił na Maryję i poczęła
Syna Bożego. Zstąpił na Jezusa z Nazaretu w wodach Jordanu i rozpoczęła się misja ewangelizacyjna.
Zstąpił w wieczerniku na Apostołów i rozpoczął się Kościół. Kościół jest pełen Ducha Świętego, który
jest i działa w Kościele w sakramentach i charyzmatach. Duch Święty nieustannie zstępuje na nas, gdy
r
otwieramy się i przywołujemy Go - Przybądź Duchu Święty! On ożywia nas, nasyca miłością, daje nam
moc do walki i pełnienia woli Bożej. Jest obecny w Eucharystii - to On przemienia Chleb i Wino w Ciało
i Krew Chrystusa. Jest w sakramencie chrztu - ona zanurza nas w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Jest w Bierzmowaniu - zstępuje na nas i obdarza darami duchowymi dla naszego uświęcenia.
W sakramencie pokuty - On działa w miłosierdziu Boga i uwalnia nas od grzechów. W sakramencie
chorych - On nadaje sens ludzkiemu cierpieniu, daje ulgę i uzdrawia. W sakramencie święceń namaszcza
dla służby w kapłaństwie. W sakramencie małżeństwa konsekruje małżonków, jednoczy i uzdalnia do
miłości. Duch Święty oświeca nas i pomaga w rozpoznaniu woli bożej, daje łaskę abyśmy szli drogą
powołania. Powołanie człowieka jest bardzo ważne, aby je odkryć i odczytać i realizować przez całe
życie - tu pomocą jest Duch Święty. On buduje w nas relację z Ojcem Abba - Tatuś. Pozwala nam
wyznać, że Jezus jest Panem, uzdalnia nas do świadectwa i zaangażowania w misję Kościoła. Działa w
nas przez charyzmaty w określony sposób i trzeba wiedzieć, że nikt nie jest wykluczony tzn. wszyscy są
obdarowani charyzmatami. Duch Święty chce działać przez Ciebie w określony sposób - bądź otwarty,
nie lękaj się. W konkretny sposób realizuje się miłość, która jest rozlana w Twoim sercu przez Ducha
Świętego.
Teraz kilka słów o siedmiu darach Ducha Świętego - Iz 11, 1 - 3
Dar pobożności - to zdolność rozmawiania z Bogiem na sposób synowski, czule - wychwalając go i
adorując. Abba - Tatuś. Pobożność to ukierunkowanie serca i całego życia na adorowanie Boga jako
Ojca, oddawanie mu czci jako Temu, który jest źródłem i celem. To czułość względem Boga.
Dar mądrości - to widzenie rzeczy tak, jak widzi je Jezus, to dar postrzegania wszystkiego i wszystkich
spraw w relacji do tajemnicy Trójcy Świętej. Patrzenie oczami Boga ogarniające rzeczywistość Jego
spojrzeniem, widzenie wszystkiego w perspektywie wieczności.
Dar bojaźni Bożej - to miłość do Boga świadoma własnej kruchości, to lęk przed tym aby nie obrazić
Boga, nie utracić Jego przyjaźni. Jest to postawa wielkiego szacunku i czci wobec Tajemnicy, która
przewyższa nas - którą możemy odrzucić, utracić, zmarnować.
Dar rady - jest sprawnością wewnętrzną, dzięki której będziemy w stanie rozeznać co odpowiada woli
Ojca, co jest zgodnie z Bożym planem w konkretnej sytuacji, gdy mamy podjąć wybór, decyzję, widzieć
wszystko w perspektywie wieczności i w świetle woli dobrego Ojca.

Dar wiedzy - daje możliwość odkrywania znaków czasu i zaczynów ewangelicznych wszędzie
obecnych, także w sytuacjach pozornie zamkniętych na światło prawdy objawionej. Dzięki temu darowi
jesteśmy zdolni zauważyć konkretne potrzeby określonej Wspólnoty i nakreślić dla niej adekwatny
program.
Dar rozumu potrzebujemy, aby pojąć Bożą relację pomiędzy krzyżem a Trójca Świętą. Między
cierpieniem a ojcowską postawą Boga. Dar ten jest konieczny, bo wszyscy w jakiś sposób cierpimy. Jest
potrzebny do tego, abyśmy mogli za wszystko dziękować z mocą i radością, patrzeć z odwagą na życie.
Dar męstwa - to siła Ducha, która uzdalnia do wyznawania wiary w przeciwnościach i
niebezpieczeństwach.
Te siedem darów Ducha Świętego otrzymaliśmy w sposób szczególny w sakramencie bierzmowania.
Modląc się do Ducha świętego i żyjąc ewangelicznie te dary w sobie rozwijamy. One są nam potrzebne,
abyśmy potrafili prowadzić autentyczne życie chrześcijańskie.
Benedykt XVI w niedzielę Zesłania Ducha Świętego w 2008 roku powiedział:” Dziś chcę do tego
zachęcić wszystkich: odkrywajmy, drodzy bracia i siostry, jak pięknie jest otrzymać chrzest w
Duchu Świętym; uświadamiajmy sobie, że nasz chrzest i bierzmowanie są niewyczerpanym
źródłem łaski... Istotnie, celem całej misji Jezusa było obdarowanie ludzi Duchem Bożym i ich
ochrzczenie przez odnawiające obmycie. Wypełniło się to, gdy On został uwielbiony, czyli poprzez
Jego śmierć i zmartwychwstanie: wtedy Duch Boży zostaje obficie wylany, niczym kaskada, która
może oczyścić każde serce, ugasić pożar zła i rozpalić w świecie ogień Boskiej miłości.”
Czym jest chrzest w Duchu Świętym? Jest przemieniającym życie doświadczeniem miłości Boga
Ojca wlanej w serce przez Ducha Świętego i otrzymanej poprzez poddanie się panowaniu Jezusa
Chrystusa. Ożywia on sakrament chrztu i bierzmowania, pogłębia komunię z Bogiem i wierzącymi
chrześcijanami, roznieca ewangeliczny zapał i wyposaża człowieka w charyzmaty do służby i misji.
Rozpoczynamy Adwent - czyli nowy rok duszpasterski pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”, tak więc Bracia i Siostry Wspólnoty Woda Życia napełniajmy się Duchem Świętym
nieustannie każdego dnia. Dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu. Pozwólmy alby Jego miłość
działała w nas, a Jego owoce ujawniały się w nas coraz bardziej. A owocem Ducha Świętego jest:
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Niech
tak się stanie. Amen.

