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Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji będziemy mówić o tym, że rozwój życia 

duchowego dokonuje się za sprawą Ducha Świętego.  

Zapisz temat lekcji. 

Temat:  Zesłanie Ducha Świętego.  

Przeczytaj i zapamiętaj: 

Nie wszystko, co dzieje się w naszym życiu, jest dla nas zrozumiałe. Wiele 

wydarzeń wymaga naszej dojrzałości i cierpliwości, często także do zrozumienia 

niektórych spraw potrzebujemy czyjejś pomocy… 

Pan Jezus po powstaniu z martwych przebywał przez jakiś czas ze swoimi 

uczniami, przygotowując ich na swoje odejście – powrót do domu Ojca. 

Tłumaczył im: ,,pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, 

Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.’’(Ewangelia 

według świętego Jana 16,7).  

Apostołowie na początku nie rozumieli, dlaczego Zmartwychwstały Pan Jezus 

zostawił ich, wstępując do nieba. Z czasem pojęli, że odejście Pana Jezusa, było 

konieczne dla dojrzałości ich wiary. Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu, tak 

jak obiecał Jezus: ,,…Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, 

pouczy was o wszystkim oraz przypomni wszystko, co wam powiedziałem.” 

(Ewangelia według świętego Jana 14,26) 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem 

na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im 

też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. 

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 

tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi 

ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się 

tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym 

języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili 

pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język 

ojczysty? (…) – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła 

Boże». (Dzieje Apostolskie 2, 1-8.11) 



 

Zapowiadany przez Jezusa Duch Święty zstąpił na zebranych w Wieczerniku 

i udzielił im daru umożliwiającego dawanie świadectwa o Zmartwychwstaniu 

wszystkim narodom. Apostołowie zrozumieli, że znaki towarzyszące ich 

nauczaniu są dziełem Ducha Świętego, On jest ich Wspomożycielem 

i Pocieszycielem. 

Tak, jak w Apostołach, Duch Święty żyje w nas i udziela nam Bożej mocy 

w sakramentach Kościoła. Dzięki przyjmowaniu sakramentów stajemy się coraz 

bardziej dojrzałymi chrześcijanami. Duch Święty nie tylko uczy nas odróżniać 

dobro od zła, ale również umacnia nas w czynieniu dobra, uczy, jak w życiu 

wybierać Boga i okazywać posłuszeństwo. 

Zapisz w zeszycie: 

1. Apostołowie zrozumieli, że odejście Pana Jezusa było konieczne, by 

dojrzała ich wiara. 

2. Duch Święty umacnia każdego chrześcijanina w zachowywaniu i 

głoszeniu Ewangelii. 



3. Obietnicę Zesłania Ducha Świętego Pan Jezus wypełnił dziesięć dni po 

swym Wniebowstąpieniu, czyli pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu. 

4. Kościół świętuje tę prawdę wiary, obchodząc uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego, nazywaną Pięćdziesiątnicą albo Zielonymi Świętami. 

Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. 

Anna Osińska  

 


