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Duch Święty – Przewodnik, 
Pocieszyciel i obrońca

54

Pan Jezus obiecał apostołom, że po swoim odejściu do nieba ześle im 
kogoś, kto będzie ich pocieszał. Mówił w ten sposób o Paraklecie, czyli 
o Duchu Świętym, Trzeciej Osobie Boskiej. 

Słowo „paraklet” znaczy „obrońca”, „orędownik”, a w tym fragmencie 
oznacza także „pocieszyciel”, gdyż Duch Święty pocieszał apostołów po 
odejściu Pana Jezusa do Ojca. 

Apostołowie przed otrzymaniem Ducha Świętego byli pełni lęku i nie-
pewności. Nie do końca rozumieli, co się wydarzyło. Niezrozumiałe były 
dla nich śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Bali się też Żydów i tego, 
że zostaną potraktowani tak jak ich Mistrz.

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, 
aby z wami był na zawsze.

(J 14,16)

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znaj-
dowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle 
dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtow-
nego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzie-
lały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym, i  zaczęli mówić obcymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

Gdy to usłyszeli [Żydzi], przejęli się do głębi serca: 
„Cóż mamy czynić, bracia?” – zapytali Piotra i pozosta-
łych Apostołów. „Nawróćcie się – powiedział do nich 
Piotr – i  niech każdy z  was przyjmie chrzest w  imię 
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, 
a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest 
obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy 
są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła”.

(Dz 2,1-4.37-38)

Dzięki Duchowi Świętemu apostołowie zrozumieli to, czego 
nauczał Pan Jezus. Uwierzyli, że zmartwychwstały Chrystus 

Zesłanie Ducha 
Świętego   
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jest z nimi, choć Go nie widzą. Napełniło ich 
to ogromną odwagą – wyszli i nauczali o Jezu-
sie. Duch Święty dawał apostołom moc do gło-
szenia zmartwychwstałego Jezusa i bronił ich. 

Również każdy z nas otrzymał Ducha Świę-
tego podczas chrztu. W sposób szczególny 
Jego moc otrzymujemy podczas sakramentu 
bierzmowania. Kiedy potrzebujemy pociesze-
nia i obrony, możemy wytrwale prosić Ducha 
Świętego o Jego moc i radę. On pomoże nam 
się obronić przed niesłusznymi oskarżeniami 
czy wyśmianiem. Da nam również odwagę, by 
stanąć w obronie krzywdzonych osób. 

Módl się
Prosimy Cię, Duchu Pocieszycielu, zstąp do naszych serc, jak zstą-
piłeś na apostołów w Wieczerniku. Ożyw nas Twoimi darami, 
abyśmy byli odważnymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałe-
go. Jemu chwała i cześć przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zastanów się
–  O jakie dary chcesz prosić Ducha 

Świętego?
–  Kogo możesz prosić o odwagę, by 

bronić słabszych?
–  Czym możesz służyć innym ludziom?

Zapamiętaj
Duch Święty obdarza ludzi darami po to, by służyli nimi innym. 
Jest siedem najważniejszych darów Ducha Świętego: dar mądrości, 
dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar wiedzy (umiejętności), dar 
bojaźni Pańskiej i dar pobożności.
W sposób szczególny Ducha Świętego i Jego moc otrzymujemy 
podczas sakramentu bierzmowania.

Zadanie
1.  Napisz modlitwę do Ducha Świętego, w której poprosisz o moc 

i odwagę do stawania w obronie słabszych.
2. Narysuj scenę zesłania Ducha Świętego na apostołów.
3. Naucz się na pamięć siedmiu darów Ducha Świętego.

Czy wiesz, że…
Apostołowie zaczęli mówić 

 obcymi językami na znak, że 

dzięki Duchowi Świętemu ludzie 

wszystkich narodów mogą zjed

noczyć się w jednej wierze.

Kilka słów o...
Duch Święty przedstawiany 
jest pod postacią gołębicy.
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