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Zamyślić się na chwilę

O Duchu Świętym...
   Le Pocieszyciel, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w imieniu moim, nauy was 
wszystkiego i pypomni wam wszystko, co 
wam powiedziałem .    Ewangelia Jana 14, 26
 

By zastanowić się nad wpływem Ducha 
Św. na życie łowieka, jeśli otwoy się na 
Jego działanie, róbuję odpowiedzieć na, wy-
dawać by się mogło, oywiste  pytanie: Kim 
jest Duch Święty? Jest na pewno najtrudniej-
szą do zdefiniowania Osobą Trójcy Świętej. Na 
poątku występuje problem lingwistyny. 
W języku hebrajskim, w którym pisany był 
Stary Testament słowo oznaające Ducha Św. 
jest rodzaju żeńskiego /ruah/, w języku grec-
kim, języku Nowego Testamentu, rodzaju nija-
kiego /pneuma/, w języku polskim, podobnie 
jak w łacińskim – rodzaju męskiego /iritus/. 
Związek pomiędzy rodzajem gramatynym 
słów a eywistością, którą określają - jest 
kwestią otwaą. Jak dalece otwaą - wy-
bmi hymnem do Ducha Św. z uwzględnie-
niem żeńskiego rodzaju Teciej Osoby Trójcy 
Świętej.

Ruah jest światłem, która w głębokości 
obdaa nas szęściem.

Bez Ruah nie jesteśmy w pełni ludźmi.
Ruah jest ęścią naszej duszy. Jest chło-

dem, gdy rozsadza nas żar.
Jest pocieszeniem, gdy płyną nam łzy./.../
Modlimy się do Niej, do Ruah, Ona daruje 

trwałą radość
I już tutaj jest poątkiem wieności.  

/ C.Halkes/.

Ruah pywodzi na myśl pierwsze zdania 
zapisane w Biblii: „A  ziemia była pustkowiem 
i chaosem; ciemność była nad otchłanią, 
a Duch Boży unosił się nad powiechnią wód”. 
1Mż 1, 2.

Ten sam Duch pochodzący od Ojca i od Syna 
/J 15,26/, jako świadomie działająca Osoba, 
zmienia myślenie i drogę życia łowieka, ego 

pykładem jest tekst ap.Pawła: „Nikt nie może 
ec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu 
Świętym”. /1 Kor 12,3/.

Zaduma nad historią wylania Ducha Św. 
w Jerozolimie i konsekwencje tego wydaenia, 
budują obraz mocy i wiary w niemożliwe. No-
wonarodzony Kościół pekraa narodowe gra-
nice Izræla, stając się ruchem obejmującym cały 
świat. Samo wylanie, towayszące temu znaki, 
końą okres wyekiwania. Wewnętna pe-
miana yni z ostołów i uniów nową wól-
notę, pełną życia i energii, tak bardzo różniącą się 
od zastraszonych i niepewnych ludzi ed zesła-
nia Ducha Św. Dzień Pięćdziesiątnicy jest dniem 
narodzin Kościoła. Ruah, Pneuma, Duch Święty 
– wciąż działa, wywołuje żywą wiarę, pemie-
nia łowieka, twoy nową jakość życia. Nie 
jest nieosiągalny dla peciętnego cheścijanina. 
Powołując się na Słowo Jezusa Chrystusa, wiem, 
co mam ynić: „Jeśli więc wy, któy jesteście 
źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, 
o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świę-
tego tym, któy go proszą”. /Łk 11, 13/

Łąę się więc w hymnie błagalnym Kościoła, 
który od stuleci prosi:

Pyjdź , Duchu Święty, Stwórco pyjdź, do 
serc swojego ludu wnijdź, ra ła-
skę na swe esze zlać, by mogły się 
świętymi stać /Veni Creator Spiritus, 
ŚE 226,1/. Amen.
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