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Temat: Zesłanie Ducha Świętego. Działanie Ducha świętego w naszym życiu.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

,,To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w
moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie tworzy
serce wasze ani nie lęka.” J14, 25 – 27.

Duch Święty jest jedną z trzech Osób Trójcy Świętej. Jest niewidzialny. Poznajemy Go, gdy
objawia Syna i działa w Kościele. Buduje, ożywia i uświęca Kościół. Duch miłości przywraca
chrzczonym utracone przez grzech podobieństwo Boże i pozwala im żyć w Chrystusie, uczestnicząc w
życiu Trójcy Świętej (zapisz – zeszyt).

Pan Jezus zapowiadał, że pośle Parakleta, czyli Ducha Świętego. Słowo greckie Parakletos w
języku polskim oznacza ,,Pocieszyciel ”, w języku hebrajskim i aramejskim
jako ,,orędownik”, ,,wspomożyciel”.

Święto Zesłania Ducha Świętego określane jest jako Pięćdziesiątnica lub Zielone Święta. Od tego
dnia istnieje widzialny kościół na ziemi.

Duch Święty jest drogowskazem życia chrześcijańskiego. Od chwili chrztu świętego jest obecny w
naszym życiu. Pomaga nam przyjąć słowo Chrystusa ,,Ile razy święte słowa, na które nie zwracaliśmy
uwagi - nagle stają się nam bliskie, najbardziej potrzebne, żywe. To Duch Święty przypomina to co
najważniejsze w danej chwili dla naszej duszy” Ks. Jan Twardowski.

Wspomaga nas w wypełnianiu roli Ojca. Kieruje do nas swe dary. Dar mądrości - to praktyczne
zastosowanie zasad Bożego Prawa w codziennym życiu.

Dar rozumu – uzdalnia człowieka do wchodzenia w głąb tajemnic objawienia, pomaga w jego
rozumieniu.

Dar rady - działanie Ducha Świętego w chwilach podejmowania przez człowieka trudnych decyzji.

Dar męstwa - działanie Ducha Świętego w naszym sercu wtedy, gdy trzeba pokonać trudności.

Dar umiejętności - to idealna współpraca z Duchem Świętym w pełnieniu woli Ojca Niebieskiego.

Dar pobożności - to modlitwa z Duchem Świętym, który stoi po naszej stronie i zwraca się do Ojca,
zwłaszcza wówczas, gdy chcemy, ale nie umiemy się modlić.

Dar bojaźni Bożej - to nieustanna, troska Ducha Świętego, abyśmy uwolnieni z wszystkich lęków
zabiegali o to, by nie utracić zaufania, jakim darzy nas Bóg. (zapisz – zeszyt).

Działanie Ducha Świętego wpływa na naszą wewnętrzną przemianę.

 Stajemy się lepsi, mądrzejsi, silniejsi duchowo
 Odczuwamy, że Bóg jest blisko
 Obdarzamy innych miłością
 Radujemy się nawet w chwili cierpienia
 W naszych sercach gości pokój
 Jesteśmy cierpliwi i wytrwali



 Staramy się być dobrzy wobec naszych przyjaciół i nieprzyjaciół.

Duch Święty dokonuje wewnętrznej przemiany nas samych, abyśmy mogli dokonywać
przemiany tego świata.

Szczęść Bożę.

Praca domowa dla chętnych.

Na podstawie Biblii i innych źródeł wiedzy opisz symbole Ducha Świętego. Proszę o zwrot na mój
adres email lub pocztę Outlook do 8 czerwca 2020r.


