
ks. Edward Staniek  

Duch Święty działa 

 

Obecności Ducha Świętego doświadczamy w Jego działaniu. Syn Boga objawił się w ciele 

ukształtowanym w łonie Matki i dlatego znamy Jego twarz. Kto czyta Ewangelię, może 

poznawać jej rysy. Skoro Bóg wskazał Go jako swego jedynego Syna, tym samym 

objawił nam swoją ojcowską twarz. Jest to najdoskonalsze objawienie Boga, dostępne 

jedynie tym, którzy wierzą w boskość Chrystusa. Ojcowska twarz Boga jest nam bliska, 

ponieważ została zakodowana w naszym sercu, gdy nas stwarzał na obraz i 

podobieństwo swoje. Nawet sierota nosi obraz kochającego ojca w swojej 

podświadomości.  

 

 

Duch Święty jest trzecią Osobą Boską, ale na tym etapie objawienia, na jakim jesteśmy, Jego 

twarz nie została jeszcze odsłonięta. Może to mieć miejsce w wieczności. Ponieważ nie 

znamy twarzy Ducha Świętego, swą obecność sygnalizuje On w formie znaków. Są nimi 

płomienie zstępujące na zebranych w wieczerniku w dniu zesłania Ducha Świętego. One 

oczyszczają i oświecają umysły oraz serca, wypełniają je odwagą i uzdalniają do składania 

świadectwa o Jezusie, Zbawicielu świata. Kolejnym znakiem jest łoskot wiatru, który 

zgromadził ludzi dobrej woli wokół wieczernika. Jest nim również postać gołębicy 

zstępującej na Jezusa w czasie Jego Chrztu w Jordanie. To także woda, o której Jezus mówi 

jako o źródle życia wiecznego. Znakiem działania i obecności Ducha Świętego jest 

konsekrowany olej oraz wkładanie rąk biskupa przy udzielaniu sakramentów bierzmowania i 

kapłaństwa. Język tych znaków trzeba znać, bo to nim Duch Święty nieustannie przemawia w 

Kościele i dokonuje swoich dzieł. 

Dary Ducha Świętego 

Nas interesuje działanie Ducha Świętego w naszym życiu i umiejętność rozpoznawania Jego 

twórczej obecności. Najpełniej jest to wyrażone w zestawieniu siedmiu darów Ducha 

Świętego. Nie należy ich traktować jako prezentów, które można zamknąć w sejfie. Niestety 

tak podchodzi do nich wielu bierzmowanych. Oni potrzebują jedynie zaświadczenia, że je 

otrzymali. Jest to jednak poważne nieporozumienie. Kapłan przez włożenie rąk udziela Ducha 

Świętego, co dla bierzmowanego stanowi wezwanie do składania świadectwa. Duch Święty 

jest obecny w swych darach i uczestniczy w naszym życiu. Dary te pozwalają odkryć, na 

czym polega Jego działanie. 

Dar mądrości to praktyczne zastosowanie zasad Bożego Prawa w codziennym życiu. Decyzje 

człowieka są wówczas podejmowane razem z Duchem Świętym, dlatego zawsze są mądre. 

Dar rozumu uzdalnia człowieka do wchodzenia w głąb tajemnic objawienia, czyli pozwala 

poruszać się w Bożym świecie. Duch Święty pomaga w jego rozumieniu. 



Dar rady to działanie Ducha Świętego w chwilach podejmowania przez człowieka trudnych 

decyzji, gdy dotyczą one zarówno jego, jak i innych ludzi. 

Dar męstwa to działanie Ducha Świętego w naszym sercu wtedy, gdy trzeba pokonać 

trudności, ale też wówczas, gdy trzeba zmierzyć się z przeciwnikiem mocniejszym od nas. 

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

Niebieskiego. W jej wyniku wszystko zamienia się w akt miłości Boga i człowieka. 

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. Tak rozumiana bojaźń jest 

jednym z elementów prawdziwej miłości. 

Ten zestaw darów umożliwia składanie świadectwa naszej wiary w Chrystusa, Syna Bożego. 

Obserwujemy to w życiu wszystkich świętych. Życie Dobrą Nowiną bez tak bliskiej 

współpracy z Duchem Świętym jest niemożliwe. 

Odczytanie woli Ojca Niebieskiego 

Celem działania Ducha Świętego jest wspomaganie nas w odczytaniu i wypełnieniu woli 

Ojca. Doświadczamy tego zarówno w natchnieniach, które harmonizują z sumieniem 

prawym, pewnym i wrażliwym, jak i w wydarzeniach, przez które Ojciec odsłania nam swoją 

wolę. 

Często akcentuje się natchnienia, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że natchnienie 

łatwo może być manipulowane przez złego ducha, bo i on się nim posługuje. Jedynie 

stuprocentowa pewność moralna co do natchnienia jest znakiem obecności w nim Ducha 

Świętego. Powtarzam, że ma to miejsce przy odpowiednio wrażliwym sumieniu. Dziś wielu 

nie odróżnia sumienia od przekonania, a wówczas zły duch wykorzystuje natchnienia do 

prowadzenia człowieka ścieżkami swojej woli. 

Wydarzenia, jakimi posługuje się Ojciec, dają większą pewność w odczytywaniu Jego woli. 

Otwierają one kolejne odcinki naszej drogi życia. Mogą to być wydarzenia wielkie, tej miary 

co nieuleczalna choroba, kalectwo, śmierć bliskich, zwolnienie z pracy, ale są to też 

wydarzenia dnia codziennego. Kto umie je odczytywać jako znaki woli Ojca, ten rozumie 

znaczenie małych wydarzeń i jest wypełniony wielkim pokojem. Duch Święty nieustannie 

zabiega o to, abyśmy umieli rozpoznać i wykonać wolę Ojca, bo to jest warunek naszego 

szczęścia na ziemi i w wieczności. 

Ktokolwiek odkryje wartość odczytania, wykonania i umiłowania woli Ojca, ten 

automatycznie wchodzi we współpracę z Duchem Świętym, któremu na tym najbardziej 

zależy. Można powiedzieć, że dla człowieka szukającego sensu życia jest to krok 

podstawowy. Objawił nam to swym życiem sam Jezus. Jego pokarmem było pełnienie woli 

Ojca! 

Bóg stworzył nas, bo potrzebuje nas na ziemi i będzie nas potrzebował przez całą wieczność. 

Skoro jesteśmy Mu potrzebni, musimy wiedzieć, do czego. On objawia zadania, które zleca 



nam z wielkim zaufaniem. Są to zadania obejmujące całość naszego życia, zawarte w naszym 

powołaniu. A każdy człowiek ma swe powołanie. I są to zadania przewidziane na każdy 

moment. Wola Ojca jest wpisana w każdą minutę naszego życia. Ojciec z miłości do nas 

określa to, co mamy czynić przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Jest tu miejsce na 

odpoczynek, jest chwila na posiłek i na kontakt z Nim w formie osobistej rozmowy. Kto to 

odkryje i pełni tak odczytaną wolę Ojca, zostaje wypełniony pokojem i doświadcza, jak rośnie 

jego miłość do Boga i ludzi. Wola Ojca zawsze wytycza nam taką drogę, bo na niej rośnie 

nasze serce. 

Duch Święty jest zatroskany o nasze pełne szczęście na ziemi i w niebie. Dlatego Jego 

twórcza obecność jest konieczna do szczęścia. Kto chce przeżyć życie na własną rękę, nigdy 

prawdziwego, czyli nieutracalnego szczęścia nie znajdzie. Droga pełnienia własnej woli 

prowadzi do całkowitego zniewolenia, na niej bowiem towarzyszem człowieka jest zły duch. 

Najlepszym przykładem są uzależnieni - oni pełnią swoją wolę, a nie wolę Ojca Niebieskiego. 

Toteż z nimi współpracuje duch zły, a nie Duch Święty. 

Owoce Ducha Świętego 

Działanie Ducha Świętego poznajemy po owocach. Wymienia je św. Paweł w liście do 

Galatów: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22—23). To po tych owocach poznajemy obecność 

i działanie Ducha Świętego w naszym sercu. Są to cechy człowieka współpracującego z 

Duchem Świętym. 

Miłość, czyli pragnienie uszczęśliwiania innych. Jest ona wlana w nasze serce przez Boga, 

który jest Miłością i czyni nasze serce źródłem miłości dla innych. 

Radość to szczęście płynące z życia w harmonii z Bogiem. 

Pokój to pewność, że tu i teraz jestem do dyspozycji Boga. Nie ma w nim nic z niepokoju ani 

o to, co było, ani o to, co będzie. On jest tajemnicą „teraz”, czyli komunikacji z Bogiem. 

Cierpliwość, tak wobec siebie, jak i wobec innych. Dorastanie do miłości, szczęścia i pokoju 

to proces dłuższy, dlatego cierpliwość jest jednym z podstawowych jego mechanizmów. Kto 

jest do dyspozycji Boga i pełni Jego wolę, nie ma powodu, żeby się niecierpliwić. Bóg jest 

Panem każdej sytuacji w naszym życiu osobistym, społecznym, ekonomicznym i 

politycznym. 

Uprzejmość to znak wielkiej kultury ducha. Każde aroganckie postępowanie jest czytelnym 

znakiem obecności złego ducha w człowieku, pokazuje nam, z kim mamy do czynienia. 

Dobroć jest nastawiona na pomaganie innym, o ile takiej pomocy potrzebują, a równocześnie 

zabiega o tworzenie atmosfery dobroci w swym środowisku. Gdzie brak dobroci, tam jest 

obecny zły duch.  

Wierność ceni zaufanie, jakim Bóg nas darzy. Kto chce na nim budować swe życie, zabiega o 

doskonalenie wierności. Komunikacja z ludźmi również jest oparta na zaufaniu, jakim 

możemy ich darzyć. Jeśli go brakuje, trzeba być ostrożnym, bo tym, kto nie zna wartości 

zaufania, manipuluje duch zły. 



Łagodność jest ściśle związana z cierpliwością i stanowi ważny most w relacjach z innymi 

ludźmi. Jest ona językiem miłości. Wymaga jednak zdecydowanej postawy wobec 

obłudników. Jezus pokazał nam, na czym polega łagodność, która potrafi wziąć do ręki nawet 

bicz.  

Opanowanie to piękny owoc Ducha Świętego, który zna wartość harmonii i pełnej 

odpowiedzialności za słowa, czyny, postawę. Opanowany jest przyjacielem Boga, bo nie da 

się go wyprowadzić z równowagi nawet w obliczu mocnych ciosów. On jest razem z Bogiem 

panem każdej sytuacji. 

Komunikacja z Duchem Świętym to warunek życia Dobrą Nowiną. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/gk201104-duchsw.html 


