Wiatr i ogień – znaki mocy z wysoka
Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, Światłości sumień!

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!
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Duch Święty jest trzecią Osobą Boską. On obdarza nas darami i pomaga w konkretnych sytuacjach tym, którzy Go o to proszą. Jezus mówił
o Nim w swoim nauczaniu. Duch Święty zstąpił też na Jezusa podczas
Jego chrztu.
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest
w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha
jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
(Mk 1,9-11)

W Biblii opisane są różne znaki, które towarzyszyły zstąpieniu Ducha
Świętego. W czasie chrztu Jezusa w Jordanie ukazał się On w znaku gołębicy, a z nieba odezwał się głos Boga potwierdzający, że Jezus jest Jego
umiłowanym Synem.
Przed swoją męką i śmiercią Pan Jezus zapowiadał apostołom, że ześle im Parakleta – Pocieszyciela i Obrońcę. Duch Święty miał ich pocieszyć po Jego odejściu oraz natchnąć odwagą do głoszenia Dobrej Nowiny
wszystkim narodom.
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem
na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też
jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak
jak im Duch pozwalał mówić.
(Dz 2,1-4)

Jezus wypełnił obietnicę i zesłał Ducha Świętego na apostołów. Ich wiara została umocniona i stali się gotowi do głoszenia światu Ewangelii.
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Odkryć tajemnice
Duch Święty umacnia chrze
ścijan do wyznawania wiar y
w Chrystusa, stawania w jej
obronie oraz życia zgodnego
z jej zasadami.
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Zesłanie Ducha Świętego

Nie wiemy, jak wygląda Duch Święty, dlatego przedstawiamy
Go za pomocą symboli: gołębicy, ognia, wody i wiatru.

	wierność, czystość serca,
łagodność, miłość, pokój

gołębica

	oświecenie, moc, miłość,
gorliwość, oczyszczenie

ogień

woda

wiatr

	życie, wzrost, oczyszczenie,
uleczenie, zdrowie
wolność, aktywność, siła

Symbole biblijne pomagają nam zrozumieć działanie Ducha Świętego
w życiu człowieka. Działanie to rozpoznajemy przez porównanie go do
niektórych zjawisk w naturze: wiatru, deszczu, ognia czy cech przypisywanych gołębicy. Ogień oczyszcza, ogrzewa i oświeca. Woda ożywia,
oczyszcza i pobudza do wzrostu. Wiatr kojarzy się z siłą i wolnością. Gołębica to uosobienie czystości, łagodności i wierności.
(oprac. na podst.: Duch Święty duszą Kościoła)
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Ze szczególnymi darami Duch Święty przychodzi do nas w sakramencie bierzmowania. Niedługo ty również przystąpisz do tego sakramentu.
Zostaniesz wówczas umocniony darami: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Dary te są ci potrzebne,
abyś mógł odważnie dawać świadectwo wiary słowem i postępowaniem.

Zaśpiewaj

Zastanów się
• Jestem wierny – dotrzymuję danego
Czy wiesz, że...
słowa.
• Dbam o czystość mojego serca –
Duch Święt y przychodzi do
szanuję innych w myślach i słowach.
nas ze swoimi darami. Roz
• Jestem łagodny – cierpliwie słucham
wijanie ich wymaga wysiłku
z naszej strony.
innych.
• Obdarzam miłością – służę dobru
drugiego człowieka.
• Wprowadzam pokój – z szacunkiem mówię o innych i łagodzę
konflikty.

Zapamiętaj
Duch Święty jest obecny w każdym z nas od chwili chrztu. Obdarza nas umiejętnością modlitwy i łagodnością, pomaga wybierać dobro, oczyszcza, uczy wierności. Oświeca nas, czyli ukazuje,
co powinniśmy czynić, aby pełnić wolę Boga. Daje gorliwość, by
trwać w dobrych postanowieniach, i siłę do przeciwstawiania się
złu. Potrzebujemy Ducha Świętego, by być blisko Boga.

Zadanie
1. O
 dszukaj w Piśmie Świętym fragment Rz 8,26, przeczytaj go
i napisz, kto i kiedy przychodzi z pomocą naszej słabości.
2. W
 wieczornej modlitwie poproś Ducha Świętego o wrażliwość
sumienia na Jego głos.
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Duchu Święty, Duchu Święty! /x2
O, przyjdź i rozpal nas, i utul nas, miłość nam daj! /x2
O, przyjdź i ulecz nas, rozraduj nas, miłość nam daj!
O, przyjdź i ulecz nas, i utul nas, rozkochaj nas!
O, przyjdź i przemień nas, poprowadź nas i poślij nas!
O, przyjdź!

