Duch ÅšwiÄ™ty jest dany KoÅ›cioÅ‚owi
Duch ÅšwiÄ™ty to BÃłg w nas, to Ten, ktÃłry dziaÅ‚a w ludzkim wnÄ™trzu i we wspÃłlnocie
KoÅ›cioÅ‚a

â€žUjrzeliÅ›my prawdziwe ÅšwiatÅ‚o, otrzymaliÅ›my niebiaÅ„skiego Ducha, znaleÅºliÅ›my
prawdziwÄ… wiarÄ™: uwielbiamy niepodzielnÄ… TrÃłjcÄ™, bo to Ona nas zbawiÅ‚aâ€• (Liturgia
bizantyjska, Tropar nieszporÃłw PiÄ™dziesiÄ…tnicy)

KIM JEST DUCH ÅšWIÄ˜TY ?

W dzieÅ„ ZesÅ‚ania Ducha ÅšwiÄ™tego, zgodnie z obietnicÄ… Chrystusa, apostoÅ‚om â€žukazaÅ‚y
siÄ™ teÅź jÄ™zyki jakby z ognia, ktÃłre siÄ™ rozdzieliÅ‚y, i na kaÅźdym z nich spoczÄ…Å‚ jedenâ€•
(Dz 2,3). W ten sposÃłb w peÅ‚ni objawiÅ‚a siÄ™ TrÃłjca ÅšwiÄ™ta: Duch BoÅźy, Duch ÅšwiÄ™ty jest
Bogiem, jak Ojciec i Syn, wspÃłÅ‚istotny Ojcu i Synowi, jest Im rÃłwny we wszystkim: Wszechmocny i
wieczny jak Oni i jak Ojciec i Syn jest nieskoÅ„czonÄ… doskonaÅ‚oÅ›ciÄ…, wielkoÅ›ciÄ…, dobrociÄ… i
mÄ…droÅ›ciÄ…. Ten Duch ÅšwiÄ™ty wlewa w naszy dusze Åźycie duchowe. A ci, ktÃłrzy Go
przyjmujÄ…, otrzymujÄ…: â€žmiÅ‚oÅ›Ä‡, radoÅ›Ä‡, pokÃłj, cierpliwoÅ›Ä‡, uprzejmoÅ›Ä‡,
dobroÄ‡, wiernoÅ›Ä‡, Å‚agodnoÅ›Ä‡, opanowanieâ€• (Ga 5, 22-23).

Jak tylko apostoÅ‚owie zostali napeÅ‚nieni Duchem ÅšwiÄ™tym, zaczÄ™li nauczaÄ‡, zgodnie z
rozkazem Chrystusa: â€žIdÅºcie wiÄ™c i nauczajcie wszystkie narody, udzielajÄ…c im chrztu w imiÄ™
Ojca i Syna, i Ducha ÅšwiÄ™tego. Uczcie je zachowywaÄ‡ wszystko, co wam przykazaÅ‚emâ€• (Mt
28, 19-20).

OdpowiedÅº zawarta w PiÅ›mie ÅšwiÄ™tym, w nauce KoÅ›cioÅ‚a jest jasna: Duch ÅšwiÄ™ty jest
Bogiem. Nie jest On jakÄ…Å› bezosobowÄ… mocÄ… BoÅźÄ…, nie jest tylko dziaÅ‚aniem BoÅźym. Duch
ÅšwiÄ™ty jest osobÄ… i posiada naturÄ™ boÅźÄ…, tak jak Ojciec i Syn. Jest trzeciÄ… OsobÄ… TrÃłjcy
PrzenajÅ›wiÄ™tszej, rÃłwnym Bogu Ojcu i Synowi. Jest jeden BÃłg w trzech Osobach. Te trzy Osoby to
Ojciec, Syn i Duch ÅšwiÄ™ty. KaÅźda z tych trzech OsÃłb boÅźy ma swÃłj udziaÅ‚ w dziele zbawienia.
BÃłg Ojciec dokonaÅ‚ zbawiania przez to, Åźe zesÅ‚aÅ‚ nam swojego Syna Jenorodzonego, Jezusa
Chrystusa. Ojciec wraz z Synem zsyÅ‚ajÄ… nam Ducha ÅšwiÄ™tego. DziaÅ‚anie poszczegÃłlnych
OsÃłb boÅźych moÅźÅ„a wyraziÄ‡ w tej formule, Åźe nasze Åźycie -- nowe Åźycie, otrzymne dziÄ™ki
dzieÅ‚u odkupienia, jest Åźyciem dzieciÄ™ctwa BoÅźego, Åźyciem skierowanym do Boga, naszego Ojca,
przez Chrystusa, naszego PoÅ›rednika i Zbawiciela w mocy Ducha ÅšwiÄ™tego, w Duchu ÅšwiÄ™tym.
czytaj dalej

Duch ÅšwiÄ™ty = BÃłg w nas
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Aby choÄ‡ trochÄ™ zrozumieÄ‡ tajemnicÄ™ Ducha ÅšwiÄ™tego, trzeba powrÃłciÄ‡ do prawdy o
TrÃłjcy ÅšwiÄ™tej: BÃłg Ojciec, Syn BoÅźy, Duch ÅšwiÄ™ty. Takim daÅ‚ siÄ™ nam poznaÄ‡ BÃłg
â€“ jako Jeden w Trzech Osobach. Do Trzech OsÃłb BoÅźych moÅźna odnieÅ›Ä‡ kolejno takie
okreÅ›lenia:
BÃłg ponad nami, BÃłg z nami, BÃłg w nas. Duch ÅšwiÄ™ty to BÃłg w nas, to Ten, ktÃłry dziaÅ‚a w
ludzkim wnÄ™trzu i we wspÃłlnocie KoÅ›cioÅ‚a.
wiecej...

Modlitwa o siedem darÃłw Ducha ÅšwiÄ™tego ma swoje biblijne ÅºrÃłdÅ‚o.
SÄ… nim sÅ‚owa proroka Izajasza:

I wyroÅ›nie rÃłÅźdÅźka z pnia
Jessego,
wypuÅ›ci siÄ™ odroÅ›l z jego
korzeni.
I spocznie na niej Duch PaÅ„ski,
duch mÄ…droÅ›ci i rozumu,
duch rady i mÄ™stwa,
duch wiedzy i bojaÅºni
PaÅ„skiej (Iz 11,2)

Ze skarbca modlitw KoÅ›cioÅ‚a

Duch ÅšwiÄ™ty jest dany KoÅ›cioÅ‚owi po to, aby uczniÃłw Chrystusa czyniÄ‡ Jego Åšwiadkami.
"MiÅ‚oÅ›Ä‡ jest z Boga, a kaÅźdy, kto miÅ‚uje, narodziÅ‚ siÄ™ z Boga"
/ 1 List Åšw. Jana ApostoÅ‚a 4,7 /
MiÅ‚oÅ›Ä‡ czyli Duch ÅšwiÄ™ty rozlany jest
w sercach kaÅźdego czÅ‚owieka przez Å‚askÄ™ Chrztu ÅšwiÄ™tego. Jest Darem MiÅ‚oÅ›ci
i wszelkiego nadprzyrodzonego poznania Boga. Tym, ktÃłrzy idÄ… za Panem,
On sam uzdalnia do przyjmowania Å›wiatÅ‚a i natchnieÅ„ BoÅźych. Hojnie udziela daru zdolnoÅ›ci
kochania
i wyznacza zadanie byÄ‡ Å›wiadkiem ukrzyÅźowania i zmartwychwstania Chrystusa.
ÅšwiadczÄ… o tym liczni Å›wiÄ™ci jak np Å›w. Antoni z Padwy, cyt.

http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 19 November, 2018, 17:22

" Oto krzyÅź PaÅ„ski, ustÄ…pcie wrogowie Jego, Lew z pokolenia Judy,
potomek Dawida zwyciÄ™ÅźyÅ‚, alleluja, alleluja, alleluja."

i my zachÄ™ceni nauczaniem Jana PawÅ‚a II
i Benedykta XVI nie lÄ™kajmy siÄ™ dawaÄ‡ odwaÅźnego Å›wiadectwa o Chrystusie i naszej wierze
wobec innych, ktÃłrzy Go jeszcze nie poznali. Nikogo nie chce BÃłg wykluczyÄ‡
z niebieskiej ojczyzny, gdyÅź poleca tym, ktÃłrych wyniÃłsÅ‚ do godnoÅ›ci apostolskiej aby gÅ‚osili
EwangeliÄ™ wszelkiemu stworzeniu:

tak krÃłlom,wÅ‚adcom, jak i obywatelom, bogatym i ubogim, starcom i dzieciom,
po prostu wszystkim !
/por. "Gdy ujrzeli gwiazdÄ™ bardzo siÄ™ uradowali.(...)" - MT 2, 10-12 /

NapeÅ‚nieni Duchem SwiÄ™tym, czyli narodzenie z Ducha ÅšwiÄ™tego

DUCH PARAKLET - DUCH PRAWDY

SIEDEM DARÃ“W DUCHA ÅšW.czytaj

PrzyjdÅº i napeÅ‚nij
Â
Czyli o wylaniu Ducha ÅšwiÄ™tego
â€žPrzychodzi tam, gdzie jest kochany, gdzie jest zapraszany, gdzie jest oczekiwany â€•- ÅšwiÄ™ty
Bonawentura

DARY BOGA
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