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TYDZIEŃ PIĄTY 
Kościół jako miejsce obecności Ducha 

 
Dzień pierwszy: „Wyleję Ducha mojego” 
Dzień drugi:  Miejsce obecności Boga 
Dzień trzeci: „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz 

teraz jesteście światłością” 
Dzień czwarty: Chrzest - współuczestnictwem w śmierci i 

zmartwychwstaniu Jezusa 
Dzień piąty: „Mamy zaś według udzielanej nam łaski różne 

dary” 
Dzień szósty:  „To Ja jestem dla was” 
Dzień siódmy: „Czyż Chrystus jest podzielony?” (To, co 

ludzkie w Kościele) 
 
 

Z nauczania Jana Pawła II 
 
„Kościół, pouczony słowem Chrystusa, czerpiąc z doświadczenia 
Pięćdziesiątnicy i własnych „dziejów apostolskich”, od początku głosi 
wiarę w Ducha Świętego, jako Ożywiciela, poprzez którego niezgłębiony 
Trójjedyny Bóg udziela się ludziom, zaszczepiając w nich zadatek życia 
wiecznego” (Jan Paweł II, Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła 
i świata Dominum et vivificantem, 1). 
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Dzień pierwszy 
„Wyleję Ducha mojego” 

Bóg realizuje wszystkie swoje obietnice zawarte w Słowie Bożym. 
Pozostają one żywe w Kościele i są skierowane do każdego z nas. 

Przeczytaj następujące teksty jako obietnice Boga dla naszych 
czasów i dla Ciebie osobiście: 

 
 

1. Co zawierają teksty? 

Jak deszcz ożywia wyschniętą ziemię, tak też pierwsze 
doświadczenie zesłania Ducha Zmartwychwstałego Pana ożywiło 
uczniów, którzy zebrani byli na modlitwie oczekiwania bez 
wewnętrznej jeszcze siły do przepowiadania (Dz 1,14). To „wylanie” 
Ducha Świętego zostało opisane przez Łukasza jako „chrzest w Duchu 
Świętym”: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie w tych dniach 
ochrzczeni Duchem Świętym […]. Otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami” (Dz 1,5.8). Słowo „chrzest” jest tutaj rozumiane w 
sensie przenośnym. 

 

„Tak mówi Pan, twój sprawca, twój twórca od narodzenia, twój 
wspomożyciel: Nie bój się, sługo mój, którego wybrałem. Bo rozleję wody po 
spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mojego na 
twoje plemię i błogosławieństwo moje na twoich potomków” (Iz 44,2-3). 

 
„W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i 
będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia 
mieć będą, a starcy - sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w 
owych dniach Ducha mego i będą prorokowali” (Jl 3,1-2 = Dz 2,17-18). 
 
„Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego 
i zesłał Go (Dz 2,33). 

Uczniowie zostają jakby zanurzeni w mocy Ducha Świętego, 
„zalani” przez nią i wypełnieni nią. 
Moc ta uzdalnia ich do świadczenia o tym, że Bóg wskrzesił z 
martwych Chrystusa. 
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Nowy Testament opisuje to wydarzenie także przy pomocy 
innych słów: chrześcijanie zostali „namaszczeni” Duchem Świętym (2 
Kor 1,21n), napełnieni Nim (Dz 2,4; 4,31; 9,17), On zstąpił na nich (Dz 8, 
16; 10,44), oni przyjęli Go (Dz 2,38; 8,15). Sformułowania te - 
podkreślające bierną postawę człowieka - wyrażają, że działanie Ducha 
Świętego nie jest w żadnym wypadku wynikiem ludzkich poczynań i że 
może ono być przyjęte tylko jako dar w bojaźni i posłuszeństwie wobec 
Boga. 

 
2. Znaczenie dla nas 

Tak jak Krzyż, Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Świętego 
tworzą jedno wydarzenie zbawcze, tak chrzest i przyjęcie Ducha 
Świętego należą do siebie nierozłącznie. Fakt ten ma szczególne 
znaczenie dla Nowej Ewangelizacji. 

 
a) Przyjęcie Ducha Świętego jest związane z chrztem: 

 
Odrodzenie w chrzcie jest odrodzeniem „z Ducha” (J 3,5; por Ga 

3,3-5; Dz 19,2). 
 
b) Po chrzcie może nastąpić odnawiające „napełnienie Duchem 

Świętym”: 

 
Łukasz nawiązuje w tym tekście do kazania chrzcielnego Piotra: 
„Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa 

Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze 
Ducha Świętego” (Dz 2,38). 

Po pierwszych prześladowaniach Bóg obdarzył ochrzczonych 
nowym „Zesłaniem Ducha Świętego” (wskazuje na to fakt, że miejsce, 

„Bóg […] zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu 
Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela 
naszego” (Tt 3,5-6). 
 
„Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie 
narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego»” (J 3,5). 

„Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże” (Dz 4,31). 
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na którym byli zebrani „zadrżało”). Takie odnowione przyjęcie Ducha 
uzdolniło ich do pełnego mocy przepowiadania. W tym sensie Paweł 
nazywa dary Ducha (charyzmaty) „objawianiem się Ducha” (1 Kor 
12,7). 

Wyniesiony do Boga Chrystus dał Kościołowi swojego Ducha 
Świętego. 

Duch Święty pozostaje w Kościele i przez Kościół działa 
skutecznie. 

Od czasu do czasu Bóg obdarowuje Kościół i poszczególnych 
chrześcijan „nową Pięćdziesiątnicą”. 

 
 

3. Co powinienem czynić ? 

Gdy jako małe dziecko zostałeś ochrzczony, nie mogłeś jeszcze 
świadomie dostrzec poruszenia Twojego serca przez Ducha Świętego, 
ani odpowiedzieć na Boże wezwanie. Przez chrzest miłość Boża JEST 
już „wlana” w Twoje serce przez Ducha Świętego, który został Ci dany 
(Rz 5,5). 

Pozostań otwarty na to, że Bóg pozwoli Ci od czasu do czasu 
odczuć to wyraźniej i że uzdolni Cię na nowo do uwielbienia Jego 
wspaniałej łaski (Ef 1, 6) i do dania pełnego mocy świadectwa o Jezusie 
Chrystusie. Może przypominasz sobie godziny, dni i tygodnie, w 
których bliskość Boga była dla Ciebie odczuwalna, w których 
odkrywałeś siebie samego jako ukrytego w Bogu lub zostałeś 
obdarowany nowymi impulsami do służby drugim.  

 
Módl się tą modlitwą głośno, słowo po słowie. Wzywasz Ducha 

Świętego nie jako kogoś obcego - On sam modli się w Tobie. Pozwól 
Bogu na nowo i głębiej zaingerować w historię Twojego życia. On zna 
czas, w którym doprowadzi Cię do nowego spotkania z Nim samym i 
ze zmartwychwstałym Chrystusem. 

 
Notatki osobiste  

Zstąp, o Duchu Święty, który rozpraszasz ciemność na tym świecie. 
Przyjdź, o Ty błogosławione światło, napełnij serce i oblicze, 
przeniknij duszę na wskroś. Bez Twojego życiodajnego Tchnienia nic 
nie może istnieć w człowieku, nic nie może być święte ani zdrowe. 
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Dzień drugi 
Miejsce obecności Boga 

 
Słowo „kościół” wywodzi się od greckiego słowa „kyriakos” i 

oznacza: „do Pana należący” dom, Boży dom. Miejscem obecności Bożej 
jest jednak w pierwszym rzędzie nie budynek, lecz zgromadzenie 
wspólnoty. „Kościół” jako tłumaczenie greckiego słowa a „ekklesia” 
wywodzi się od „ek-kalein” - „zwoływać” - i oznacza zwołane przez 
Boga Zgromadzenie. 

Opisując stosunek Kościoła do Chrystusa Nowy Testament 
używa różnych obrazów („Trzoda”, „Winnica”, „Oblubienica” 
Chrystusa, „Ciało Chrystusa” itp.). W określeniu „świątynia Boga”, 
„świątynia Ducha Świętego” wyraża się najbardziej to, że Kościół jest 
„miejscem Ducha”. W poniższych tekstach poprzez świątynię został 
określony: 1. sam Jezus, 2. wspólnota, 3. poszczególny chrześcijanin: 

 
 

1. Co zawierają teksty? 

Przy ocenie starotestamentowego stosunku do Boga nie można 
przecenić znaczenia Namiotu Spotkania z czasów Mojżesza oraz 
świątyni wybudowanej przez Salomona. Świątynia starotestamentowa 
była (jak i w innych religiach) miejscem wyłączonym ze świeckiego 
(sprofanowanego) świata, miejscem, w którym Bóg obecny był w 
szczególnie intensywny i namacalny sposób: „Lecz Pan mieszka w 

„Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach 
wzniosę ją na nowo. […] On zaś mówił o świątyni swego ciała (J 2,19-21; 
por. Ef 2, 20-22). 

 
„Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem 
węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie 
na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym 
budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha” (Ef 2,20-22). ”My 
jesteśmy świątynią Boga żywego” (2 Kor 6,16). 

 
„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w 
was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?” 
(1 Kor 6,19; por. 1 Kor 3,16n). 
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świętym domu swoim, niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia” (Ha 2, 
20; zob. Iz 6, 2; Ez 9, 3; 44, 4; Ps 27, 4; 65, 5). Doświadczenie to 
odpowiada podstawowemu znaczeniu słowa „świątynia”. Pochodzi 
ono od greckiego słowa o znaczeniu „odciąć, odłączyć”. Świątynia jest 
więc wydzielonym miejscem „odcięcia się” od świeckiego 
(sprofanowanego) świata. 

W Starym Testamencie nie ma ani jednego tekstu, z którego 
wynikałoby, że poszczególny człowiek uważany był za „świątynię 
Boga”, za miejsce Jego obecności. Nigdzie nie jest wspomniane, żeby 
ktoś pomagał komuś w jakimkolwiek ludzko-duchowym spotkaniu w 
doświadczeniu Bożej obecności! Członkowie starotestamentowego 
narodu wybranego stoją jeden obok drugiego przed swoim władczym, 
wzbudzającym trwogę Bogiem (zob. Pwt 10,17n). „Bliźnim” jest jedynie 
ten, z którym stoi się przed Bogiem i podlega tym samym 
przykazaniom. Byłoby wręcz bluźnierstwem określać człowieka jako 
„świątynię Boga”. 

 
Widać więc wyraźnie, że Jezus dokonał fundamentalnej zmiany 

w znaczeniu wyobrażenia świątyni: dla Niego świątynia jerozolimska 
była oczywiście „Domem Bożym”, a przez to szczególnym miejscem 
obecności Bożej (zob. Łk 2,49; 6,4; J 2,16). Równocześnie jednak mówi o 
sobie samym, że jest „większy niż świątynia” (Mt 12, 6). Przez to 
pozostawia poza sobą wszystkie religie, ponieważ we wszystkich 
religiach istnieje jakiś wyłączony ze świeckiego świata obszar, w którym 
bóstwo obecne jest w szczególny sposób. W związku z oczyszczeniem 
świątyni wypowiada On wtedy śmiertelne dla siebie słowa: „Zburzcie 
tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”(J 2,19). 
Wypowiedź ta była jedną z przyczyn Jego skazania (zob. Mt 26,61; 
27,40; Mk 14,58; 15, 29). 

 
 

2. Znaczenie dla nas 

O członkach pierwotnej wspólnoty napisano: „Codziennie trwali 
jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali 
posiłek z radością i prostotą serca” (Dz 2,46). Właściwym miejscem 
obecności Boga była dla nich przede wszystkim uczta eucharystyczna i 

Jezus rości sobie prawo do bycia właściwym 
 miejscem obecności Boga. 
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wspólne uwielbienie! Tutaj odczuwali oni w swoich sercach, że 
Chrystus jest obecny w każdym z nich i w ich wspólnocie. Każdy sam 
jest odtąd miejscem objawienia się Ducha (zob. 1 Kor 12, 7), także 
niewierzący, który wchodzi na ich zebranie, wykrzykuje zdziwiony: 
„prawdziwie Bóg jest między wami” (1 Kor 14, 25). Chrześcijanie 
„użyczają” sobie nawzajem duchowych darów: nie tylko stoją jeden 
obok drugiego przed Bogiem, lecz zwracają się jeden ku drugiemu w 
duchowym oddziaływaniu (zob. 1 Kor 12,12-21). 

 
 

3. Co powinienem czynić? 

Zapytaj siebie, w jakim stopniu przeżywasz doświadczenia 
pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Czy żyjesz świadomością, że 
Duch Boży w Tobie mieszka? Czy odczułeś już choć raz, że w jakimś 
chrześcijaninie przychodzi do Ciebie Duch Boży? Że ten Duch 
Chrystusa przynagla Cię do tego, abyś spotykał w KAŻDYM głodnym, 
biednym, pozbawionym praw człowieku, samego Chrystusa (zob. Mt 
25,31-46)? 

 

 
Notatki osobiste 

  

Chrześcijanie odczuwają w swoim sercu, że Bóg, Duch Święty, jest 
obecny i doświadczalny w ich wzajemnych relacjach z innymi 
chrześcijanami. 

Poznaj swoją godność: Bóg chce coraz bardziej 
czynić Cię miejscem swojej obecności dla innych. 
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Dzień trzeci 
„Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością...” 

 
Członkiem Kościoła staje się każdy przez osobiste nawrócenie, 

wiarę w Jezusa Chrystusa i przyjęcie chrztu (Dz 2, 38). Chrześcijanin w 
czasach Nowego Testamentu nie był chrześcijaninem od urodzenia, lecz 
stawał się nim z wyboru. Świadomie podejmował decyzję. Decyzja ta 
dzieliła jego życie na „kiedyś - dawniej” i na „teraz”. 

 
 

1. Co zawierają teksty? 

Otrzymujący chrzest zostaje w określony dzień dołączony do 
wspólnoty wierzących i jako „żywy kamień” włączony do Kościoła (Dz 
2, 47; 1 P 2, 5). To wydarzenie może sobie chrześcijanin przypominać. 
Kto za czasów nowotestamentowych zostawał ochrzczony, był 
wcześniej Żydem lub poganinem. Wyłączał się z dotychczasowej 
wspólnoty religijnej i dokonywał wyraźnego i świadomego kroku ku 
Chrystusowi. 

Nawrócenie jest w swojej istocie duchową decyzją na chrzest - 
ponieważ jest on „podstawowym sakramentem nawrócenia i 
rozpoczęcia na nowo”. W wyznaniu chrzcielnym („wyrzekam się”, 
„wierzę”) otrzymujący chrzest jasno i zdecydowanie opowiada się za 
Bogiem we wspólnocie. Dlatego wyznanie chrzcielne naznacza 
człowieka na zawsze. Nie może on już tej deklaracji miłości do Boga 
wziąć za niebyłą i tak po prostu „nawrócić” się po raz drugi w ten sam 

„Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?” (Dz 19, 2). 
 

„Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy-poganie […] byliście poza 
Chrystusem. […] Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś 
byliście daleko, staliście się bliscy” (Ef 2,11-13). 

 
„Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w 
Panu” (Ef 5, 8; por. Ga 4,8n). 

 
„Niemożliwe jest bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni [...] a [jednak] 
odpadli - odnowić ku nawróceniu” (Hbr 6,4.6). 
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sposób. Kto jest ochrzczony i zakosztował „mocy przyszłego wieku” 
(Hbr 6, 5), nie może zostać ochrzczony po raz drugi. 

Porównanie uwyraźni to lepiej: Jeśli kobieta i mężczyzna zwrócili 
się w miłości ku sobie w głębokiej osobowej relacji i zawarli przymierze 
małżeńskie, na zawsze już pozostaną naznaczeni przez to wydarzenie - 
po rozwodzie nie mogą się już zachowywać tak, jak gdyby się nigdy nie 
znali. 

 
 

2. Znaczenie dla nas. 

Prawdopodobnie zostałeś ochrzczony jako małe dziecko. Czy 
„Odnowienie przymierza chrzcielnego” (przed Pierwszą Komunią, 
przed Bierzmowaniem, w noc Wigilii Paschalnej) miało dla Ciebie 
głębię i powagę wyznania chrzcielnego jak przy chrzcie dorosłych? Ma 
to bowiem następujące aspekty: 
1. Przyjmujący chrzest przygotowuje się stopniowo w czasie Kate-

chumenatu do Wyznania chrzcielnego i chrztu. Wyznanie 
chrzcielne wyrasta z tego procesu, lecz nie jest tylko sumą 
kolejnych kroków w wierze, która wynika sama z siebie. Jest ono 
stanowczym, fundamentalnym aktem, które ochrzczony może 
sobie później przypominać (zob. Gal 3,3n; Dz 19,2). 

2. Wyznanie chrzcielne jest, jak i sam chrzest, także aktem zew-
nętrznym, a nie tylko wewnętrznym: otrzymujący chrzest 
wypowiada je w obecności chrzestnych, przed wspólnotą, w 
określonym dniu, o określonej godzinie. 

3. W wyznaniu chrzcielnym katechumen przyjmuje zdecydowanie 
zaproponowane przez Boga przymierze chrzcielne. Poddaje on 
swoje minione, teraźniejsze i przyszłe życie pod panowanie Boże. 

4. Przyjęcie przymierza chrzcielnego jest początkiem trwającego całe 
życie spotkania z Bogiem przez Jezusa Chrystusa we wspólnocie 
Kościoła. 

 
Poprzez praktykę chrztu małych dzieci osobiste przyjęcie 

przymierza chrzcielnego zeszło zdecydowanie na dalszy plan. Dlatego 
należy zauważyć: 

Zdecydowanie się na przymierze chrzcielne jest wyraźnym 
znamieniem, które naznacza całe nasze dalsze życie. 
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1. W trakcie chrztu niemowląt uwydatnia się silniej niż przy chrzcie 
dorosłych, że nie jest on dziełem człowieka, lecz zawsze najpierw 
dziełem Boga. 

2. Kiedy Bóg przyjmuje dzieci w chrzcie do swojego Kościoła, to 
wspólnota parafialna wraz z rodzicami przyjmuje trudny 
obowiązek, aby dziecku umożliwić poprzez nauczanie i życie 
wiarą późniejszą decyzję osobistą o wierze. 

 
Właściwym problemem jest więc nie wiek chrzczonych, lecz 

oferta Kościoła polegająca na stworzeniu warunków do podjęcia 
późniejszej decyzji opowiadającej się za wiarą człowieka, oferta ta ma 
wagę wyznania chrzcielnego człowieka dorosłego. 

Wyznanie chrzcielne ma bardzo osobisty charakter. Na pytania: 
Czy wyrzekasz się szatana, czy wierzysz w Boga, w Jezusa Chrystusa, 
w Ducha Świętego, przyjmujący odpowiada: (ja) wyrzekam się, (ja) 
wierzę. W wyznaniu chrzcielnym osoba przyjmująca chrzest wyraża 
swój stosunek do Boga. Chrzest nie może być spełniony i przeżyty w 
zastępstwie przez inną osobę. Jest on udziałem w śmierci i 
zmartwychwstaniu Jezusa, a to oznacza: całkowite przezwyciężenie 
mojej śmierci przez śmierć Jezusa, jak i początek mojego 
zmartwychwstania - nikt za mnie nie może umrzeć, nikt za mnie nie 
może zmartwychwstać. 

Tutaj także bardzo pomocne jest porównanie z zawarciem ma-
łżeństwa. Związek małżeński powstaje przez osobowy, wolny akt, w 
którym „małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują”. Przy 
zawarciu małżeństwa w określonych, koniecznych wypadkach możliwe 
jest czysto prawne zastępstwo. Jednak w całościowym, cielesnym 
oddaniu się w czasie zjednoczenia płciowego nikt nie może nikogo 
zastąpić. Podobne wymagania istnieją przy wolnym, całościowym akcie 
zgody na przymierze chrzcielne. 

 
3. Co powinienem czynić? 

Sobór Watykański II zarządził zmianę rytu chrztu dzieci: od 1969 
roku w Kościele katolickim rodzice i chrzestni nie odpowiadają zamiast 
dzieci, lecz wyznają swoją własną wiarę i wyrzekają się zła 
wspominając swój własny chrzest. Ten nowy porządek ma wielkie 
znaczenie historyczne. Wynika z niego, że: 
1. Przy chrzcie dzieci rodzice wierzący i chrzestni wyznają swoją 

wiarę, w której dziecko powinno wzrastać. 
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2. Wyznanie chrzcielne rodziców i chrzestnych nie zastępuje 
późniejszego osobistego przyjęcia przymierza chrzcielnego przez 
dziecko. 

3. Po przyjęciu chrztu, dziecko ochrzczone może po jakimś czasie, już 
jako osoba ochrzczona, ponownie pragnąć przyjęcia łaski 
chrzcielnej poprzez osobiste wyznanie wiary w czasie nabożeństwa 
liturgicznego. 
 

Z powyższego wynika, jak wielkie znaczenie ma „odnowienie 
chrztu”. Nie jest ono powtórnym chrztem, lecz, zgodnie ze swoją 
naturą, osobistym przyjęciem przymierza chrztu, które zostało zawarte 
przez Boga raz na zawsze i przypieczętowane - jest jakby 
„nadrobieniem” przymierza chrzcielnego. Takie pojmowanie tego 
zagadnienia nie ugruntowało się jeszcze w świadomości Kościoła. 
Godność chrztu i głęboki szacunek w stosunku do samoofiarowania się 
Boga w tym zasadniczym sakramencie zakładają, że każdy człowiek 
przyjmuje przymierze chrzcielne osobiście. W najnowszych czasach 
rozwinęły się takie formy tego przyjęcia, które najbardziej odpowiadają 
głębi i powadze wyznania chrzcielnego przy chrzcie dorosłych. 

W czasie seminarium odnowiłeś swoje wyznanie przyrzeczeń 
chrzcielnych. Wielu chrześcijan świadczy zgodnie, że taki zewnętrzny 
krok podzielił ich życie na „wcześniej” i „teraz” oraz zdecydowanie je 
zmienił. Niektórzy odkrywają Boga po raz pierwszy lub na nowo jako 
żywe „naprzeciw” nich; dla innych krok ten związany jest z 
pogłębieniem swojego spotkania z Bogiem lub z poznaniem, że Bóg 
chce ich uzdalniać do cierpliwości i otwartości wobec Jego dalszych 
działań. Niektórzy odkrywają po jakimś czasie, że Bóg podarował im 
nową opcję życiową. Innym zdarzają się doświadczenia podobne do 
tych, które występują przy chrzcie dorosłych. Intensywność tych 
doświadczeń zależy od solidności przygotowań w mocy uprzedzającej 
łaski Bożej, jak też od historii życia i charakteru człowieka, a ostatecznie 
od wolnego działania łaski Bożej. 

 
 

Dzień czwarty 
Chrzest - współuczestnictwem w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 

 
Chrzest jako sakrament nawrócenia jest „obmyciem odradzają-

cym i odnawiającym w Duchu Świętym” (Tt 3, 5).  
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„Chrzest” jest w swej pełnej postaci „zanurzeniem”: „Filip i 
dworzanin zeszli do wody. I Filip ochrzcił go” (Dz 8,38). Z tym 
zewnętrznym rytem było (i jest) związane pewne wydarzenie 
wewnętrzne, które Paweł opisał następująco: 

 
 

1 .Co zawierają teksty? 

Współczesny obrzęd chrztu niemowląt prawie już nie pozwala 
zrozumieć tego, co opisuje Paweł. 
1. „Zanurzenie” jest zewnętrznym wyrazem współuczestnictwa w 

śmierci Jezusa. W podobny sposób, jak Jezus został pogrzebany, w 
„wodny grób” wstępuje chrzczony. Zostaje on „pogrzebany z 
Chrystusem”. W grobie wody chrzcielnej jest on rzeczywiście 
umarły, mianowicie „umarły dla grzechów” (Rz 6,2). W chrzcie 
Chrystus uwalnia człowieka od wszystkich wpływów sił 
przeciwnych Bogu, oczyszcza go z każdej winy i czyni go „nowym 
człowiekiem” (Kol 3,9-10). To, co Paweł opisuje w swoim tekście, 
wcześniej sam przeżył (zob. Dz 9,18). 

2. „Wynurzenie” z wody jest zewnętrznym wyrazem współuczest-
nictwa w zmartwychwstaniu Jezusa (Kol 2,12) oraz początkiem 
spotkania z Nim; odtąd będzie ono kształtować chrześcijanina. 

 
2. Znaczenie dla nas 

Chrzest nie jest procesem czysto duchowym, lecz zewnętrznie 
spełnionym obmyciem, określającym i współpowodującym, poprzez 
wyznanie chrzcielne i formułę sakramentalną, wewnętrzne 
oczyszczenie i odnowienie człowieka.  

„Jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście 
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił” (Kol 2,12). 

 
„Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie 
wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w 
Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez 
chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po 
to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych 
dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, 
zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w 
jedno przez podobne zmartwychwstanie” (Rz 6,2-5). 
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Chrzest niemowląt jest dopuszczony i stosowany w Tradycji i 
nauce Kościoła. Dorosły nie może dopełnić odnowienia bądź „uzu-
pełnienia” przyjęcia przymierza chrzcielnego w sposób jedynie 
duchowy. Według nauki Pisma Świętego człowiek jest jednością duszy i 
ciała. Prawdziwie ludzkie działanie występuje tylko tam, gdzie pobudki 
duchowe zostaną wyrażone cieleśnie. Także w relacji do Boga - właśnie 
przy odnowie i „uzupełnieniu” wyznania chrzcielnego - świadomie 
celebrowane formy wyrazu nie są jakoby nic nie znaczącą 
zewnętrznością, lecz, wręcz przeciwnie, mogą dogłębnie oddziaływać 
na stosunek do Boga. 

 
 

3. Co powinienem czynić? 

Jest wielka różnica między tym, gdy składając swoje wyznanie 
chrzcielne wypowiadasz je wraz z innymi a tym, (podobnie jak przy 
chrzcie dorosłego), gdy sam wypowiadasz je przed wspólnotą. Przy 
chrzcie dorosłych każdy zostaje wezwany po imieniu, wyrzeka się 
szatana, wyznaje swoją wiarę i zostaje ochrzczony. Być może Duch 
Boży prowadził Cię w tym Seminarium Wiary, byś w podobny sposób, 
w obecności innych chrześcijan, świadomie i zdecydowanie wyraził na 
nowo swoje wyznanie chrzcielne. 

 
Ten zewnętrzny krok będzie oddziaływał na Twoje wnętrze i 

umacniał Twoją wiarę! 
Podziękuj Bogu za sakrament chrztu świętego. Módl się do 

Ducha Świętego o odnowienie łaski chrztu świętego w twoim życiu.  
 

Notatki osobiste  

Utrata zewnętrznych form wyrazu lub rezygnacja z nich, nie jest 
przejawem uwewnętrznienia pobożności, lecz jej zagrożeniem. 
ucieleśnienie pobożności pozostaje nie bez wpływu na nasze 
wewnętrzne współuczestnictwo. Niektóre rzeczy nigdy 
wewnętrznie nie staną się naszymi własnymi, jeśli ich nie będziemy 
wyrażać także na zewnątrz. 

Bóg zaprasza Cię, abyś przyjął osobiście Przymierze, 
 które zawarł z Tobą raz na zawsze w chrzcie. 
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Dzień piąty 
„Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary.” 

 
Przez chrzest człowiek staje się członkiem Kościoła. Bóg każdemu 

użycza szczególnych uzdolnień do służby Kościołowi i światu. Są one 
nazywane „darami Ducha” lub „charyzmatami”. Słowo „charyzmat” 
jest wyprowadzone od „charis” - łaska lub dosłownie „dar łaski”. 
Następujący tekst wskazuje, jak Bóg rozdziela charyzmaty i jak 
człowiek je przyjmuje. 

 
 

1. Co zawiera tekst? 

W naszym tekście zostały wymienione poszczególne charyzmaty, 
które nie tylko odpowiadają naturalnym przymiotom i uzdolnieniom 
posiadanym od urodzenia, lecz jednocześnie przewyższają je swoją 
mocą. Duch Święty wykorzystuje je do służby - wewnętrzne 
usposobienie do troski o chorych i biednych Duch Święty czyni 
charyzmatem posługi. Społeczne poświęcenie staje się dzięki Duchowi 
Świętemu charyzmatem miłosierdzia. Zdolność wykładania innym 
prawdy w jasny sposób, staje się przez Ducha Świętego charyzmatem 
nauczania. Także rozdawanie dóbr materialnych, jałmużna, zostają 
zaliczone pomiędzy charyzmaty. 

 
 

„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała 
swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej 
służby Bożej. […] Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź 
dar proroctwa - [do stosowania zgodnie] z wiarą; bądź urząd diakona - dla 
wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela - dla 
wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania-dla karcenia. 
Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest 
przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, 
[niech to czyni] ochoczo” (Rz 12,1-8). 

Charyzmatom poszczególnych chrześcijan często odpowiadają 
osobiste uzdolnienia. Zostają one oczyszczone, rozwinięte i użyte do 
służby dzięki Duchowi Świętemu. 
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Paweł zaznacza, że charyzmaty nie ujawniają się „same z siebie” 
oraz że nie są wynikiem ludzkich wysiłków. Napomina też każdego, 
aby ofiarował on siebie jako „żyjący dar” Bogu, zanim zacznie mówić o 
charyzmatach. 

Charyzmaty są ostatecznie tak liczne i różne, jak różni i liczni są 
ludzie. Także każdy zawód może stać się „charyzmatem”, jeśli się go 
wykonuje jako głęboko rozumianą służbę skierowaną ku potrzebom 
innych (zob. 1 Kor 12,7), a nie tylko własnym. Charyzmaty są 
rozdzielane przez Boga każdemu osobiście i dlatego są one 
„nieprzekazywalne” (podobnie jak urząd kościelny). Powinny one 
łączyć się wzajemnie i wzajemnie wspierać jak członki jednego ciała. 

 
 

2. Znaczenie dla nas 

Plan Boga dla Twojego życia rozpoznasz także po uzdolnieniach, 
którymi On Cię obdarował. W swej zbawczej łasce Bóg nawet zabrania 
Ci ukrywać te uzdolnienia z ewentualnego strachu przed związanymi z 
nimi zadaniami. Bóg chciałby poprzez swojego Ducha uzdolnić Cię do 
tego, abyś w służbie innym realizował się i rozwijał. Służba i 
samorealizacja są często dostrzegane jako nie dające się pogodzić 
przeciwieństwa. Jezus jednak powiedział: „Kto będzie się starał 
zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je” (Łk 17,33). 
Jeśli się „rozdasz” w służbie innym, Bóg potwierdzi w nieoczekiwany 
sposób godność i wartość Twojej osoby. On uczyni Cię swoim 
„współpracownikiem” (zob. 1 Kor 3, 9; 2 Kor 6,1). On będzie się 
posługiwał całą Twoją osobą, Twoimi uzdolnieniami, Twoim głosem, 
Twoimi rękami. On będzie się Tobą posługiwał, aby umacniać wiarę 
innych ludzi, rozdawać im pociechę i pokój. On będzie Cię 
wykorzystywał we wspólnej pracy ku lepszemu światu. To jest przecież 
najlepsza forma Twojej samorealizacji! 

 
 

Bóg, tak jak chce, obdarza każdego specjalnymi darami łaski. Nikt 
nie posiada w sobie pełni wszystkich darów, nikt też nie ma tych 
samych darów, jak ktoś drugi. 

Bóg chce oddziaływać przez Ciebie na innych!  
W czasie służby sam się zrealizujesz! 
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3. Co powinienem czynić? 

Paweł już na początku naszego tekstu wymienia podstawowy 
warunek ujawniania się charyzmatów: Złóż Bogu siebie samego jako 
żywą i świętą ofiarę i pozwól mu uczynić Cię darem dla innych. Paweł 
nie mówi: złóżcie Bogu w ofierze wasze uzdolnienia, lecz złóżcie siebie 
samych Bogu w ofierze. „Charyzmatem”, darem Ducha dla Twoich 
bliźnich, jesteś przede wszystkim Ty sam jako konkretna osoba. Bóg 
oczekuje od Ciebie także tego, abyś rozpoznał swoje uzdolnienia, 
przyjął je i ofiarowując Mu tym samym je oczyścił. Przeczytaj jeszcze 
raz, co zanotowałeś w piątym dniu pierwszego tygodnia Seminarium w 
swoim dzienniku duchowym. 

Pomyśl teraz o ludziach, z którymi masz na co dzień do 
czynienia. Spytaj siebie, jak możesz im służyć z Twoimi zdolnościami i 
darami. Bezpośrednio przed spotkaniem, rozmową, określoną służbą, 
proś Boga o jego obecność: „Mój Panie i mój Boże, oddaję się Tobie i 
proszę Cię, bądź ciągle obecny we mnie i pomiędzy nami”. 

 
Może Bóg chce także Tobie podarować charyzmaty, których Ty 

się sam nie spodziewasz lub które są mało żywotne w Kościele: dar 
głoszenia Ewangelii w zdechrystianizowanym środowisku, dar 
proroctwa, uzdrawiania, kierowania. Bądź gotów przyjąć wszystkie 
dary, które Bóg chce Ci ofiarować. 

 

 
 

Notatki osobiste 
 
 
 
 
 
 
 

Charyzmaty można otrzymać i wydoskonalić 
 tylko w oddawaniu się ciągle na nowo Bogu. 

Nie przeciwstawiaj zamiarom Bożym wobec Ciebie, 
 swoich ograniczonych oczekiwań! 
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Dzień szósty 
„To Ja jestem dla was” 

 
Centralną tajemnicą Kościoła jako „Wspólnoty w Duchu” jest 

Eucharystia. W niej Chrystus poprzez swojego Ducha przemienia 
zgromadzenie wierzących w swoje „Ciało” (= wspólnotę Bożą = Kościół 
widzialny). Jeśli tego nie pojmiemy, zniknie także cześć przed 
urzeczywistnioną przez Ducha obecnością Jezusa w postaciach chleba i 
wina. 

Następujący tekst jest najwcześniejszym opowiadaniem (ok. 55 r.) 
o Uczcie Pańskiej pierwotnego Kościoła. Eucharystia (1) była w nim 
połączona z posiłkiem (2). Paweł karci surowo Koryntian, że nie przyjęli 
na serio przemiany całego zgromadzenia w Ciało Chrystusa. 

 
 

1.Co zawiera tekst? 

(1) W czasie Wieczerzy Jezus w mocy swojego Ducha jest Gospo-
darzem, który ofiarowuje siebie samego obecnym. W poleceniu danym 
uczniom: ”Bierzcie i jedzcie!”, ”Pijcie z niego wszyscy!” (Mt 26,26n; Mk 
14,22), wyraźnie widać, że Jezus zakłada (w ramach żydowskiej uczty 
paschalnej) nową wspólnotę między Nim a Jego uczniami i przez to 

„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej 
nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: 
«To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!» 
Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest 
Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na 
moją pamiątkę!»” (1 Kor 11, 23n). 

 
„Tak więc, gdy się zbieracie, nic ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. 
Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia i tak się 
zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Czyż nie macie 
domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie? […] 
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana 
głosicie aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański 
niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej... Kto bowiem spożywa i pije 
nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije” (1 Kor 11, 
20n. 26-27. 29). 
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zawiera Nowe Przymierze między Bogiem a Jego ludem. Wewnątrz 
tego wydarzenia Jezus staje się obecny pod postaciami Chleba i Wina. 
On mówiąc: „To jest Ciało moje” mówi nie tyle ani do chleba, nie tylko 
o chlebie, ale do swoich uczniów! On nie tylko czyni chleb i wino 
pokarmem, w którym sam jest obecny, lecz czyni obecnych 
reprezentantami Ludu Nowego Przymierza. 

 
Uczniowie powinni stawać się wspólnotą, która w mocy Ducha 

Świętego ma strzec „Pamiątki Pana” i oczekiwać na Niego. Całe to 
wydarzenie wymaga od uczniów odpowiedzi wiary, staje się 
uroczystością zmiany relacji pomiędzy Jezusem i Jego uczniami. 

 
(2) Opisana przez Pawła „Uczta Pańska” składała się z 

Eucharystii i z (poprzedzającego ją) posiłku. Tekst cytowany powyżej 
przedstawia następującą sytuację: zbierano się w porze wieczornej, 
przeważnie w niedzielę (zob. 1 Kor 16, 2) w jakimś domu. Zamożniejsi 
członkowie wspólnoty, którzy swobodniej mogli dysponować swoim 
czasem, spotykali się wcześniej. Przynosili ze sobą napoje i pożywienie - 
co było przeznaczone także dla biedniejszych członków wspólnoty, 
którzy nic nie mogli przynieść na tę kolację. Bogatsi nie chcieli jednak 
czekać i sami spożywali wszystko, co przynieśli, „prywatnie”, bez 
zwracania uwagi na biedniejszych. 

 
Paweł karci tych bogatych z całą ostrością, ponieważ oni przez 

swoje zachowanie dawali poznać, że gardzą „Kościołem Bożym” i że 
„nie rozróżniają, co to jest Ciało Pańskie”. Wiele przemawia za tym, że 
sformułowanie „Ciało Chrystusa” ma tutaj dwa uzupełniające się 
znaczenia: 

1. Chleb eucharystyczny. Jest on wtedy tylko odróżnialny od 
zwykłego, codziennego chleba, gdy także zgromadzenie jest różne od 
zwykłego zgromadzenia. Tylko wspólnota wierzących może rozpoznać 
„Ciało Chrystusa”. 

2. Zgromadzenie jako Ciało Chrystusa. „Wszyscyśmy bowiem w 
jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało” (1 Kor 
12,13). Kto zatem nie odróżnia zgromadzenia wspólnoty od 
zgromadzenia zwykłych ludzi, ten zasługuje na sąd. 

Podstawową relacją w czasie ostatniej wieczerzy nie jest relacja 
„Jezus i chleb” lecz, „Jezus i Jego uczniowie”. 
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Oba rodzaje obecności Jezusa są wyraźnie rozróżnialne, a 
jednocześnie wzajemnie połączone. Chleb i wino uczyni Jezus przez 
Ducha Świętego sakramentalnym znakiem swojego Ciała i swojej Krwi. 
Równocześnie przez tego samego Ducha Świętego przekształca on 
zgromadzenie we wspólnotę, którą Paweł określa właśnie jako „Ciało 
Chrystusa” ( Kol 1,18.24; zob. Ef 4,12.16; 5,23). 

 
2.Znaczenie dla nas 

Odnowa Kościoła będzie także odnową liturgii. Pomimo 
wielorakich wysiłków, uczestnictwo w nabożeństwach i Mszach 
świętych obniża się ciągłe w Kościołach europejskich. Jednym z wielu 
powodów jest brak duchowego doświadczenia wspólnoty w parafiach i 
w czasie samej liturgii. Każdy w gruncie rzeczy pozostaje „samotnym 
chrześcijaninem”. W czasie liturgii parafialnej związki pomiędzy 
uczestnikami są bardzo słabo odczuwalne. Wszyscy stają jeden obok 
drugiego, skierowani ku ołtarzowi i ambonie. Prawie wcale nie ma 
świadomości, że Duch Święty przemienia całe zgromadzenie w Ciało 
Chrystusa, że każdy dla każdego jest miejscem obecności Ducha 
Świętego. Dopiero zgromadzenie wierzących, które przez Ducha 
Świętego zostało uformowane w „Ciało Chrystusa”, może wewnętrznie 
uchwycić, że ten przemieniony chleb i to przemienione wino są „Ciałem 
Pana”. Dlatego w starożytnym Kościele Duch Święty wzywany był nie 
tylko nad darami chleba i wina, lecz najpierw nad całym 
zgromadzeniem! 

 
Poza tym w rozdzieleniu Postaci eucharystycznych uwidacznia 

się to, że Eucharystia jest równocześnie Ofiarą. Jezus w mocy Ducha 
Świętego raz na zawsze „złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną 
ofiarę” za nas (Hbr 9,14). Ta Ofiara uobecnia się w Ostatniej Wieczerzy i 
w oddaniu swego życia za nas. Dlatego przyjęcie darów 
eucharystycznych nie jest prywatnym spotkaniem poszczególnego 
chrześcijanina z Chrystusem, lecz zapoczątkowaniem i wyrazem 
doświadczenia Kościoła jako „wspólnoty w Duchu”. 
 

1. Jezus w szczególny sposób staje się obecny w chlebie i winie. 
2. Równocześnie czyni On zgromadzenie swoim Ciałem. 
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3. Co powinienem czynić? 

1. Jezus mówi także do Ciebie: „Ciało moje jest prawdziwym 
pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje 
Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 55n). Wielu 
uczniów sprzeciwiło się wtedy słowom Jezusa i nie chodziło z Nim 
więcej. „Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»„ (J 
6,67). Jezus stawia to pytanie także Tobie. Czy odpowiesz Mu razem z 
Piotrem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” 
(J 6,68). Jezus chciałby, aby istniała wspólnota między Tobą a Nim i 
chciałby Cię na nowo lub głębiej wprowadzić we wspólnotę z braćmi i 
siostrami. 

2. Dlatego postaw sobie dzisiaj pytanie, czy jesteś gotowy 
odrzucić swoje „prywatne chrześcijaństwo” i być członkiem „Ciała 
Chrystusa” w ten sposób, aby świadomie szukać wspólnoty z innymi 
chrześcijanami. Z seminariów powstają nowe formy chrześcijańskiego 
życia wspólnotowego: wspólnoty domowe, Kościół domowy, kręgi 
biblijne i inne grupy w parafii. Duch Boży uzdolni Cię do tego, abyś 
swoje życie coraz bardziej dzielił z innymi i ofiaruje Ci pogłębione 
rozumienie tajemnicy Eucharystii. To jest tajemnica „Komunii” 
(wspólnoty) z Bogiem i innymi chrześcijanami. 

 
 
 
 

 
Notatki osobiste 

 
 
 
 
 
 
 

Przyjmijcie to, czym jesteście, a staniecie się tym, co przyjęliście: 
Ciałem Chrystusa! (św. Augustyn). 
 
Chrystus daje się nam i włącza każdego z nas głębiej w swoje Ciało, 
czyli Kościół. 

Parafia przyszłości będzie wspólnotą wspólnot. 
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Dzień siódmy 
„Czyż Chrystus jest podzielny?” (To, co ludzkie w Kościele) 

 
Doświadczenie Ducha w Kościele opisane zostało bardzo szcze-

gółowo przez świętego Pawła w Pierwszym Liście do Koryntian. 
Poniższy tekst ukazuje, jak jest ono zagrożone przez dominację relacji 
międzyludzkich, przez osobiste uzależnianie się od różnych 
„przywódców” oraz powstające z tego powodu podziały: 

 
 

1. Co zawiera tekst? 

Od razu rzuca się w oczy, że dla Pawła wspólnota to „Chrystus” 
(por. 1 Kor 12,12). Łączą się w tym trzy rzeczywistości: 
 Zmartwychwstały i uwielbiony Pan. 
 Konkretna wspólnota w Koryncie. 
 Duch Święty, który łączy Chrystusa z chrześcijanami i chrześcijan 

pomiędzy sobą. 

 
Dlatego podziały i partie we wspólnocie są nie tylko czysto 

ludzkimi sporami, ale równocześnie „rozrywają” niejako samego 
Chrystusa: „Czyż Chrystus jest podzielony?” 

We wspólnocie korynckiej działali różni misjonarze: Paweł, Piotr, 
uczony Żyd Apollos. Ci, którzy przez nich zostali wówczas ochrzczeni, 
uważali się za ich stronników i czuli się im podlegli. Miało to bardzo złe 
skutki: podziały oraz zazdrości pomiędzy grupami. Paweł gani takie 

„Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają 
się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem 
Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest 
podzielony? Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest 
między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście jeszcze cieleśni i nie 
postępujecie tylko po ludzku? […] Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu 
ludzi!” (1 Kor 1,1 n.; 3,3.21). 

Wspólnota nie jest instytucją lub zgromadzeniem czysto ludzkim, 
bowiem sam Chrystus jest obecny w niej przez swego Ducha (zob. 
1Kor 12,12). 
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tworzenie się grup jako ziemskie i „bardzo ludzkie”, akcentuje że: 
wszystko należy do was, lecz wy należycie do Chrystusa, ponieważ 
tylko w Jego imię chrześcijanin zostaje ochrzczony. Dlatego nikt nie 
powinien uważać się za stronnika jakiegoś apostoła lub duchowo 
uzdolnionego nauczyciela. Sam Paweł podporządkowuje swoje 
misjonarskie dzieło osądowi Bożemu (zob. 1 Kor 3,10.13n). 

 
2. Co Bóg chce nam powiedzieć? 

Zauważmy, że Paweł nie szuka przyczyny zniszczonych relacji w 
gminie korynckiej we wpływach demonicznych mocy, lecz w tym, że 
ludzie zdeterminowani są sympatią dla swojego szafarza chrztu i w 
tym, że ze swej natury dążą do wyższości nad innymi. Poszczególne 
osoby i grupy „czynią się ważnymi” przed sobą nawzajem (zob. 1 Kor 
4,6) i mieszają ludzkie doświadczenia z doświadczeniem Kościoła. 
Paweł nie potępia tworzenia grup jako takich, gdyż na końcu swego 
listu chwali „Kościół domowy”, który utworzył się wokół Stefanasa 
(zob. 1 Kor 16,15-18), nakłania jednak usilnie do tego, aby to, co ludzkie 
w Kościele odróżniać od działania Ducha Świętego. Paweł nie może 
przemawiać do Koryntian „jako do ludzi duchowych”, ponieważ 
postępują oni „tylko po ludzku” (zob. 1 Kor 3,1-3). Taka postawa 
niejednokrotnie jest obecna również dzisiaj. 

 
 
Jest jeszcze długa droga do tego, aby w tych gremiach każdy 

odbierał siebie na wzajem jako miejsce obecności Boga, a całe 
zgromadzenie doświadczało się jako część „Ciała Chrystusa”. Często 
przeważają w nich tendencje do przeforsowywania określonych 
interesów i poglądów - nierzadko z pomocą środków, które stosowane 
są w polityce. Paweł zawołałby prawdopodobnie także obecnie do 
niektórych grup: Czy nie działacie jeszcze ciągle za bardzo po ludzku? 
Czy przed waszymi decyzjami modlicie się wspólnie i bardzo 

Duch Święty nie może działać tam, gdzie dominują czysto ludzkie 
stosunki. 

Współczesna odnowa Kościoła odznacza się na wszystkich płasz-
czyznach tworzeniem grup. Z instytucją Synodów, rad, gremiów 
została jednakże osiągnięta jak dotąd tylko socjologiczna 
płaszczyzna Kościoła, ale duchowa jeszcze nie całkowicie. 



24  Tydzień piąty. Kościół jako miejsce obecności Ducha 
 

konkretnie o charyzmat poznania i mądrości (zob. 1 Kor 12,8), o obronę 
przed złym, o dar służby wspólnocie i całemu Kościołowi? 

Problem ten dotyczy również Kół Domowych, Wspólnot Modli-
tewnych, Kręgów Biblijnych. Czy niejednokrotnie nie przeważają tutaj 
ludzkie sympatie? Nierzadko naturalne uzdolnienia lub niecodzienne 
umiejętności zostają pochopnie uznane jako dary duchowe. W rzekomo 
„duchowych” zachowaniach poszczególnych osób wyczuwalne są 
często dążenia do władzy, znaczenia, wzbudzania ludzkiego 
zainteresowania. Dynamika grupy zostaje pochopnie zrównana z 
doświadczeniem Kościoła. Duchowe poruszenia, uczucia radości, 
zostają bez sprawdzenia uznane za działanie Ducha Świętego. Metody i 
techniki religii niechrześcijańskich przejmowane są na ślepo i pozostają 
nie zintegrowane w całość spotkania z Chrystusem. 

Uczmy się od Pawła: Bóg nie neguje sił twórczych, uzdolnień 
ludzkich i procesów grupowych, lecz im pomaga, intensyfikuje, 
oczyszcza i przewyższa jako ich przyczyna. 

Doświadczenie samego siebie i doświadczenie wspólnoty 
obejmuje wszystkie procesy duchowe człowieka. Nie wolno go jednak 
zrównywać z działaniem Ducha Świętego! 

 
3. Co powinienem czynić? 

Postaw sobie dzisiaj pytanie: 
1. Czy należę do  grupy skoncentrowanej wokół jakiejś osoby i 

uważającej się za lepszą od innych? 
Jeśli należysz do jakiegoś stowarzyszenia lub ruchu w Kościele: 

czy jesteś gotowy przyjąć z dziękczynieniem duchowe pobudki i 
charyzmaty innych stowarzyszeń i ruchów jako dary Boże dla całego 
Kościoła, czy też odczuwasz je jako konkurencję? 

Czy przyczyniam się do zazdrości lub kłamstwa we wspólnocie? 
2. Czy uświadamiam sobie, że w moim zaangażowaniu na rzecz 

Kościoła obecne są również dążenia do uznania i do wzbudzania 
ludzkiego zainteresowania? Czy jestem gotowy znosić także słabości 
innych ludzi pełniących urzędy? Czy jestem gotowy poddać moje 
działania duchowemu prowadzeniu przez innych? 

 
Notatki osobiste 

Kochamy Kościół nie dlatego, żeby był po ludzku doskonały, lecz 
dlatego, że Bóg go kocha i że Chrystus ofiarował się za niego. 


