Duch Święty źródłem życia Bożego
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Katecheza wygłoszona przez papieża Franciszka
podczas audiencji generalnej
Drodzy bracia i siostry, Dzień dobry!
Okres Wielkanocny, który radośnie przeżywamy prowadzeni liturgią Kościoła, jest w
najwyższym stopniu czasem Ducha Świętego, udzielanego z niezmierzoną obfitością (por.
J 3, 34) przez Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Zwieńczeniem tego czasu
łaski jest uroczystość Pięćdziesiątnicy, kiedy Kościół ponownie przeżywa zesłanie Ducha
Świętego na Maryją i Apostołów zgromadzonych na modlitwie w Wieczerniku.
Kim jest Duch Święty? W Credo wyznajemy z wiarą: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i
Ożywiciela”. Pierwsza prawda którą przyznajemy w Credo jest to, że Duch Święty, jest „
Kyrios” - jest Panem. To znaczy, że jest On naprawdę Bogiem, tak jak nim są Ojciec i Syn,
z naszej strony jest przedmiotem tego samego aktu uwielbienia i wychwalania, który
kierujemy do Ojca i Syna. Rzeczywiście Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej.
Jest wielkim darem Zmartwychwstałego Chrystusa, który otwiera nasze umysły i serca
na wiarę w Jezusa jako Syna posłanego przez Ojca i prowadzącym nas do przyjaźni, do
komunii z Bogiem.
Chciałbym jednakże zastanowić się przede wszystkim nad faktem, że Duch Święty jest
niewyczerpanym źródłem życia Bożego w nas. Człowiek wszystkich czasów i wszystkich
miejsc pragnie życia pełnego i pięknego, sprawiedliwego i dobrego, życia, któremu nie
groziła by śmierć, ale które mogłoby dojrzewać i rozwijać się aż do swej pełni. Człowiek
jest jak wędrowiec, który przemierzając pustynie życia pragnienie wody żywej i
wytryskującej, świeżej, zdolnej by dogłębnie zaspokoić jego głębokie pragnienie światła,
miłości, piękna i pokoju. Wszyscy odczuwamy to pragnienie! I Jezus daje nam tę wodę
żywą: jest nią Duch Święty, który pochodzi od Ojca i którego Jezus wlewa w nasze serca.
„Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10) – mówi
nam Jezus.
Jezus obiecał Samarytance, że da jej „żywej wody” w obfitości i na zawsze, da tym
wszystkim, którzy uznają go za Syna posłanego przez Ojca, aby nas zbawić (por. J 4, 5-26;
3, 17). Jezus przyszedł, aby nam dać tę „wodę żywą”, którą jest Duch Święty, aby nasze
życie było prowadzone przez Boga, ożywiane przez Boga, karmione przez Boga. Kiedy
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mówimy, że chrześcijanin jest człowiekiem duchowym, rozumiemy to właśnie:
chrześcijanin jest człowiekiem myślącym i działającym według Boga, zgodnie z Duchem
Świętym. Postawię wam pytanie: Czy myślimy według Boga? Czy działamy według Boga?
A może pozwalamy, aby kierowało nami tyle innych spraw, które nie są Bogiem? Każdy
musi postawić sobie to pytanie w swoim sercu!
W tym momencie możemy zadać pytanie: dlaczego ta woda może ugasić nasze
pragnienie aż do końca? Wiemy, że woda jest niezbędna do życia. Bez wody umrzemy.
Gasi ona pragnienie, obmywa, sprawia, że ziemia jest urodzajna. W Liście do Rzymian
znajdujemy takie oto wyrażenie - słuchajcie uważnie: „Miłość Boża rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (5, 5). „Woda żywa”, Duch Święty,
dar Zmartwychwstałego, który w nas zamieszkuje, oczyszcza nas, oświeca, odnawia,
przemienia nas, bo czyni nas uczestnikami życia samego Boga, który jest miłością.
Dlatego Apostoł Paweł mówi, że życie chrześcijanina jest ożywiane przez Ducha
Świętego i przez jego owoce, którymi są „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). Duch Święty wprowadza nas w
życie Boże jako „synów w Synu Jednorodzonym”. W innym fragmencie Listu do Rzymian,
który wiele razy przypominaliśmy, św. Paweł streszcza to w następujących słowach: „
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi... otrzymaliście ducha
przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym
świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi,
to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim
cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale" (8, 14-17). To właśnie jest cenny
dar, jaki Duch Święty wnosi w nasze serca: życie samego Boga, życie prawdziwych dzieci,
relacja zaufania, wolności i ufności w miłości i miłosierdziu Boga, którego skutkiem jest
także nowe spojrzenie na innych, bliskich i dalekich, zawsze postrzeganych jako bracia i
siostry w Jezusie, których trzeba szanować i kochać. Duch Święty uczy nas spoglądać
oczyma Chrystusa, przeżywania życia tak, jak przeżywał je Chrystus, pojmowania życia
tak, jak je pojmował Chrystus. Właśnie dlatego woda żywa, którą jest Duch Święty
zaspokaja pragnienie naszego życia, ponieważ mówi nam, że jesteśmy kochani przez
Boga, jako dzieci, że możemy kochać Boga jako Jego dzieci, i za Jego łaską możemy żyć
jako dzieci Boże, tak jak Jezus. Słuchajmy Ducha Świętego, który nam mówi: Bóg cię
kocha, miłuje ciebie. Czy naprawdę kochamy prawdziwie Boga i innych jak Jezus? Czy
dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu? Czy pozwalamy, by przemawiał On do
naszego serca? A mówi On, że Bóg jest miłością, że zawsze na nas oczekuje, że jest
Ojcem, kocha nas jak prawdziwy ojciec, kocha nas naprawdę. To właśnie mówi jedynie
naszemu sercu Duch Święty. Słuchajmy Ducha Świętego i idźmy naprzód tą drogą
miłości, miłosierdzia i przebaczenia. Dziękuję.
tłumaczenie za: wiara.pl
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