Duch Święty Paraklet
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P OMOC
W niniejszej katechezie spotkamy się
z dwoma określeniami Trzeciej Osoby
Boskiej: Duch Święty oraz Paraklet. To
drugie pojęcie posiada tak wiele znaczeń, że często nie tłumaczy się go
na język polski, pozostawiając termin
grecki.

•

Pneuma: 1. powietrze, podmuch,
powiew, wiatr; 2. dech, tchnienie;
3. oddychanie, oddech; 4. życie;
5. duch, istota duchowa, niematerialna; 6. natchnienie boskie.

•

Hagios: 1. święty, poświęcony;
2. czysty; świętość posiada także w sobie element inności.

•

Paraklet: 1. wezwany na pomoc;
2. adwokat, rzecznik, obrońca; 3. orędownik, wspomożyciel, pomocnik;
4. pocieszyciel; 5. ratownik.

W tekstach biblijnych termin Paraklet
tłumaczony jest najczęściej jako „Pocieszyciel” albo „Rzecznik”, albo też
pozostawiony bez tłumaczenia:

1. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze (J 14,16);
2. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego
Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy (J 14,26);
3. Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel,
którego Ja wam poślę od Ojca. Duch
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On
będzie świadczył o Mnie (J 15,26);
4. Pożyteczne jest dla was moje odejście.
Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie
przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, pośle
Go do was (J 16,7);
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LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA:
W. Barclay, Ewangelia według św. Jana, t. II, Poznań 2002, s. 119–120; W. Barclay,
Ewangelia według św. Mateusza, t. I, Poznań
2002, s. 148–149.
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5. Dzieci moje, piszę wam to dlatego,
abyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś
zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego
(1 J 2,1).

K ATECHEZA
Zatrzymamy się dzisiaj nad pojęciami:
„Duch”, „święty” oraz „Paraklet”. Słyszymy je w Kościele, przede wszystkim
wtedy, gdy jest czytana Ewangelia. Co
znaczą te słowa? Postaramy się je zrozumieć w czasie tej katechezy.
1. OKREŚLENIE „DUCH ŚWIĘTY”
Duchowe jest to, co jest niematerialne, a zatem i niewidzialne. Mówimy
o duchach dobrych, czyli aniołach,
o duchach złych, czyli demonach, diabłach. Gdy mówimy o Trzeciej Osobie
Boskiej, dodajemy określenie „święty”. Zaznaczamy w ten sposób, że
chodzi o jakiegoś wyjątkowego ducha.
Mówiąc o innych duchach, posługujemy się określeniami „dobre” lub „złe”.
Tylko jeden duch jest tak niezwykły,
że nazywamy go świętym.
Co znaczy słowo „święty”? Oznacza kogoś niezwykłego, wyjątkowego, związanego z Bogiem. A zatem
kogoś różniącego się, innego. Bóg
jest święty, bo jest inny niż wszystkie istoty, które znamy. Niedziela jest
dniem świętym, ponieważ to wyjątkowy dzień tygodnia, który przeżywamy

inaczej niż inne dni (uczestniczymy
we Mszy Świętej; odpoczywamy, nie
idziemy do szkoły). Pismo Święte jest
księgą świętą, bo różni się od wszystkich innych książek. Zawiera słowo samego Boga. Ludzie święci to ludzie inni, wyjątkowi, wyróżniający się na tle
innych osób ze względu na sposób życia, podejmowane decyzje. Wszystkie
poświęcone przedmioty traktujemy
z wyjątkowym szacunkiem. Jeśli coś
jest poświęcone, to znaczy, że jest oddane Bogu, a zatem szacunek dla tych
rzeczy wyraża szacunek dla Niego.
Duch Święty, to Duch absolutnie wyjątkowy, inny niż wszystkie duchy,
o których słyszeliśmy. To Trzecia Osoba Boska.
Duch Święty objawia się w sposób ukryty, chociaż widzialny. Woda, ogień, gołębica to przecież symbole Ducha Świętego. Ale Duch przychodzi również
w sposób niewidzialny dla oczu, ale
odczuwalny dla człowieka. Objawia
się w szumie wiatru, w łagodnym powiewie, w delikatnym wietrzyku. Takie
doświadczenie miał prorok Eliasz. Był
świadkiem trzęsienia ziemi, potężnej
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wichury, ognia. Dopiero jednak, gdy

Przed bierzmowaniem poszedłem do

poczuł łagodny powiew wiatru (por.

spowiedzi. I wtedy usłyszałem od księ-

1 Krl 19,11–12), zdał sobie sprawę, że
doświadcza obecności Boga. Aposto-

dza zaskakujące słowa: „Ale ty nie musisz być najlepszy. Bóg tego od ciebie

łowie w Dziejach Apostolskich poczu-

nie oczekuje. Zobacz, chcąc być naj-

li obecność Ducha Świętego w szumie

lepszym, stajesz się coraz bardziej nie-

gwałtownego wichru (por. Dz 2,2).

szczęśliwy,

Pewnie niejeden raz cieszyliśmy się,
czując lekki wiatr, na przykład w czasie
upału, albo gdy wyszliśmy z jakiegoś
pomieszczenia, w którym było bardzo
gorąco. Kto ma takie doświadczenie,
ten może zrozumieć działanie Boga
w naszym życiu. Wielokrotnie po prostu czujemy obecność i działanie Bożego Ducha, chociaż Jego samego nie
widzimy.
Posługujemy się czasem wyrażeniem
„dostać wiatr w żagle”. Rozumiemy te
słowa jako mocny impuls, popchnięcie
do działania. Tak działa Duch Święty.
Popycha cię do jakiegoś działania.

Uznaj swoją słabość, swoje ograniczenia. Przyznaj się do nich przed Bogiem
i przed samym sobą. Pomoże ci w tym
regularna spowiedź, bo podczas niej
przyznajemy się do grzechów, uznajemy, że nie jesteśmy idealni”. Te słowa
otworzyły mi oczy. Rzeczywiście. Zrozumiałem to, ale trudno mi było zmienić moje przyzwyczajenia, nawyki, chęć
porównywania się z innymi. To ciągle
we mnie było. Trzeba było regularnego
chodzenia co miesiąc do spowiedzi, aby
stopniowo zmienić moje myślenie. Teraz jest we mnie dużo spokoju i radości.
Inni się lepiej uczą, mają lepsze wyniki
w pływaniu. Ja mam poczucie własnej
wartości. Nie potrzebuję się porównywać z nimi. Dziękuję Bogu za tę prze-

Zawsze musiałem być we wszystkim najlepszy. Najlepsze oceny,
najlepsze wyniki w sporcie, najlepsze
zachowanie. Robiłem, co mogłem. Gdy
ktoś był lepszy, byłem smutny. Gdy dostałem słabą ocenę, martwiłem się, jak
zareagują moi rodzice. Wstydziłem się
każdej słabości, niedoskonałości. Ja
miałem być najlepszy. Ale nie we wszystkim taki byłem, dlatego stawałem się
smutny, niezadowolony z siebie. Starałem się tak bardzo, a nie byłem najlepszy we wszystkim i pod każdym względem.

niezadowolony,

1

smutny.

mianę, za to odkrycie. Bez tego byłbym
dalej smutny i nieszczęśliwy. Dostałem
wiatr w żagle. Potrzebuję pomocy Ducha Parakleta, żeby mnie bronił przede mną samym, przed nakręcaniem się,
porównywaniem z innymi. To najważniejsze odkrycie w moim życiu.
2. PARAKLET
To słowo pochodzi z języka greckiego. Występuje w Ewangelii św. Jana
jako określenie Ducha Świętego, a raz
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spotykamy je w Liście św. Jana Apostoła na określenie Pana Jezusa. Zarówno
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Pomimo modlitw jego mamy choroby nie mijały, a nawet wydawało się,

Duch Święty, jak i Jezus Chrystus są
Parakletami.

że jest coraz gorzej. Diagnozowano

Co oznacza ten grecki termin? Posia-

Wtedy mama chłopca pod natchnie-

da wiele znaczeń. Ale ogólnie mówiąc,

niem Ducha Świętego postanowiła
zmienić intencje swoich modlitw.

dotyczy kogoś, kto przywoływany, sta-

u Rexa coraz to nowe problemy.

je obok ciebie, aby ci pomóc, aby cię
bronić. Może chodzić o ratownika na
morzu (wołasz o pomoc i on przypływa i ratuje ci życie), o obrońcę (ktoś cię
zaczepia, atakuje, chce uderzyć, a on
staje obok ciebie i walczy w twojej
obronie), o rzecznika (ktoś mówi o tobie źle, a on wstaje, i stwierdza, że to
nieprawda, zaczyna mówić o tobie dobrze), o pocieszyciela (jesteś załamany,
zmęczony, chory, a on przychodzi z dobrym słowem, zachętą, lekarstwem).
Tak działa Duch Święty Paraklet. Staje
i pomaga temu, kto Go woła, kto o to
prosi. On się nie narzuca.

Powiedziała do Boga: „ Jeśli nie

W książce Cathleen Lewis pt. Rex
czytamy o takim niewidzialnym,
ale skutecznym działaniu Ducha Świętego. Jest to historia chłopca o imie-

nagle się uspokoił. Okazało się, że
staje się spokojniejszy, gdy słyszy
taki rodzaj muzyki. Podobna reakcja miała miejsce w kościele, gdy
zagrały organy. Mama to zauważyła
i kupiła chłopcu małe organy. I nagle okazało się, że Rex, słysząc muzykę, potrafi się uczyć. Nauczył się
chodzić, jeździć na nartach, chociaż
był niewidomy. Nauczył się czytać
alfabetem Braille’a. A nieco później
okazało się, że dziecko ma wyjątkowy talent, który posiada jedynie
około 25 osób na świecie. Po usły-

niu Rex, opisana przez jego mamę.
Gdy urodził się niewidomy, ona bardzo modliła się o uleczenie jego
oczu. Cud nie nastąpił. Po jakimś czasie zauważono u Rexa zachowania
autystyczne. Mama nadal modliła się
o zdrowie dla swojego dziecka. Później okazało się również, że chłopiec
nie potrafi chodzić i nie jest w stanie
nauczyć się czytać alfabetem Braille’a.

chcesz uzdrowić mojego dziecka,
to proszę pozwól nam odkryć, jakie
jest jego powołanie. Co chłopiec
niewidomy, autystyczny, który prawie nie potrafi chodzić, może robić
w życiu? Przecież każdy ma jakieś
powołanie. Ty każdego do czegoś
powołujesz. Nie ma ludzi niepotrzebnych. Ty, Boże, dla każdego
masz jakieś zadanie. Jakie jest powołanie Rexa?”.
I wtedy Pan Bóg odpowiedział. Pewnego dnia, gdy kobieta, jadąc razem
z Rexem samochodem, słuchała muzyki klasycznej, zauważyła, że syn
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szeniu utworu w radiu Rex potrafił

Warto się modlić do Niego o dobre na-

go zagrać na organach i to w dowol-

tchnienia, o podsunięcie właściwych
rozwiązań, o pocieszenie w troskach.

nej tonacji.
To prawdziwa historia. Duch przywo-

PODSUMOWANIE

ływany, proszony, przychodzi, podsu-

Duch Święty jest święty, czyli inny niż

wa myśl, o co prosić Boga, a następnie
działa. Takiej sytuacji doświadczy-

wszystkie pozostałe duchy, wyjątko-

ła mama Rexa i została ona opisana
w książce.
Czy masz takie doświadczenie wysłuchanej modlitwy? A może to jest czas,
gdy się modlisz i nie widzisz Bożego
działania w swoim życiu. Spróbuj – jak
mama Rexa – zmienić intencję. Poproś
Boga, aby cię natchnął, podsunął właściwe myśli, właściwe pragnienia.

1

wy. I taki jest Bóg, w którego wierzymy. Duch Święty jest Parakletem, to
znaczy Kimś, kto jest po to, żeby cię
bronić. Czasem trzeba nas bronić nie
przed innymi, ale przed nami samymi,
przed zadręczaniem się, porównywaniem z innymi. Bóg jest moim obrońcą. Duchu Święty, broń mnie przed
myślami odbierającymi mi radość.

Z ADANIA
ZADANIA SPRAWDZAJĄCE WIEDZĘ

1. Jak rozumieć pojęcie „święty”? Co
to znaczy, że niedziela jest dniem
świętym, że Biblia jest księgą świętą?
2. Kto w Biblii doświadczył działania
Ducha Świętego w wietrze?
3. Co oznacza słowo „Paraklet”?
4. Kto w Piśmie Świętym określany
jest jako „Paraklet”?

ZADANIA DO REFLEKSJI
W GRUPACH
1. W jakich sytuacjach i okolicznościach czułeś działanie Boga? Czy pamiętasz takie momenty, gdy byłeś
pewny, że to On zadziałał, chociaż
ktoś mówił, że to przypadek, zbieg
okoliczności?
2. Czy wolałbyś być świętym, a zatem
kimś wyjątkowym, wyróżniającym się,
czy też takim samym jak wszyscy inni,
nieróżniącym się od kolegów i koleżanek?
ZADANIE NA CAŁY MIESIĄC
Codziennie odmawiaj Litanię do Ducha Świętego.
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