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Katecheza
Nikt z  nas nie może zostać prawdziwym uczniem Chrystusa wyłącznie dzięki własnej woli, 
z własnej inicjatywy i pragnienia. Jest to niemożliwe bez udziału Ducha Świętego. Został On 
posłany ludziom przez Ojca i Syna jako największy dar. Zamieszkuje w nas, jest naszą wewnętrz
ną mocą, udoskonalającą całe chrześcijańskie myślenie i działanie. W każdej chwili i w każdej 
sytuacji możemy prosić o Jego siedmiorakie dary, łaski dane od Boga, które wzmacniają, kierują 
ku dobru, wskazują sens życia. 
Dary Ducha Świętego są specjalnymi uzdolnieniami, które pozwalają żyć w sposób godny ucznia 
Jezusa Chrystusa, kształtują bowiem chrześcijańską duchowość. Przypatrzmy się im po kolei.
Dar mądrości
Dzięki niemu potrafimy przeżywać swoje życie w świetle ostatecznego celu, tzn. umiemy okre
ślić sens naszego życia oraz patrzeć na świat i  innych ludzi. Chrześcijaninowi dar mądrości 
pozwala głęboko przeżywać poczucie sensu. Wtedy życie ma wartość i jest ukierunkowane ku 
Bogu, nawet jeśli wiążą się z tym próby, przeciwności i cierpienie. 
Nie chodzi o posiadanie wielkiej wiedzy, ale o mądrość życiową, która sięga dalej niż to, co niesie 
teraźniejszość. Dar mądrości uzdalnia do patrzenia na świat w podobny sposób, jak robi to Bóg.
Dar rozumu
Pozwala głębiej wniknąć w tajemnicę Boga, daje rozumienie i intuicję Bożej prawdy. Poprzez ten 
dar Duch Święty przekazuje iskrę przenikliwości, otwierając serce człowieka na radość poznania 
Boga i zrozumienia Jego pełnego miłości planu. Dar rozumu kształtuje ponadto zmysł wiary.
Dar rady
Uzdalnia człowieka do dokonania właściwego wyboru, przed którym człowiek staje każdego 
dnia w swoim życiu. Pozwala mu dostrzec, co należy czynić w najbardziej skomplikowanych 
sytuacjach. Działa zwykle, gdy na drodze życia spotyka nas coś nieoczekiwanego, niezwykłego, 
co wymaga specjalnego światła. 
Służy także do praktycznego rozeznania wagi spraw dobrych w planach Bożych. Zachęca i po
ciąga do rzeczy wyższych, do czynienia tego, co przekracza granicę konieczności. 
Człowiek, który otrzymał dar rady, nie ma w sobie nic z pychy człowieka uważającego się za 
wszystkowiedzącego. Jest skłonny do przyjmowania rad i  chętnie poddaje się kierownictwu. 
Wsłuchuje się w to, co mówi Pan Bóg i Kościół.
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Dar męstwa
Dodaje siły, gdy wiemy, co zrobić, lecz decyzja wymaga wysiłku, na który nas nie stać. Uzdalnia 
do przeciwstawienia się pokusom czynienia zła, pozwala odważnie kroczyć drogą Ewangelii 
za Jezusem. Skłania człowieka do podejmowania, mimo trudności, wielkich wyzwań dla Pana 
Boga. 
Dar umiejętności
Pozwala rozeznać wartości: co pochodzi od Boga, co od złego ducha, a co od nas samych. Wspo
maga naszą wiedzę i zdolności tak, abyśmy umieli wykorzystać je dla dobra własnego i innych. 
Uzdalnia do odnalezienia Boga w świecie. Dar umiejętności jest odwrotną stroną daru mądro
ści, który uzdalnia do patrzenia na świat przez pryzmat Boga – dzięki niemu, patrząc na świat, 
odkrywamy w nim Boga i ukierunkowujemy ku Niemu swoje serce. 
Dar umiejętności pozwala człowiekowi odkryć teologiczny sens rzeczy stworzonych. Człowiek 
dzięki temu staje wobec świata pełen uwielbienia dla Boga. Ten dar chroni człowieka przed 
przecenianiem dóbr ziemskich i świeckiej wiedzy. Prowadzi go także do żalu i pokuty, ponieważ 
pozwala poznać, czym jest odejście od Boga i zwrócenie się ku temu, co stworzone.
Dar pobożności i bojaźni Bożej
Uzdalniają nas do unikania grzechu ze względu na miłość do Boga. Niosą ze sobą najgłębszą 
cześć dla Bożego Majestatu. Wywołują „lęk” przed grzechem. Człowiek ogarnięty tymi darami 
będzie unikał grzechu, przekonany, że jest on dla niego wielkim nieszczęściem, ponieważ przy
czynia się do odłączenia od Boga, zlekceważenia Jego miłości i zerwania z Nim przyjaźni. 
Dary te prowadzą do serdecznego żalu oraz wyzwalają gotowość zadośćuczynienia nawet wtedy, 
gdy uchybienia nie są ciężkie. Im bardziej człowiek wzrasta w życiu duchowym, im bliżej jest 
Boga, tym wyraźniej widzi swój grzech, swoją niedoskonałość, swoją słabość, mocniej za nie 
żałując. 

Roman Rusek OFMCap

Pytania do dzielenia w grupach:
•  Czy proszę Ducha Świętego o światło, jeśli chcę się dobrze modlić? 
•  Czy przed ważnymi decyzjami proszę Ducha Świętego o natchnienie?
•  Czy przystępując do spowiedzi, proszę Ducha Świętego o światło dla spowiednika?
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Medytacja biblijna
Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przy-
szedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. 
Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. 
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie naro-
dzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego. Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może 
się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i na-
rodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi 
z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, 
a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się 
powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd 
przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. (J 3, 1-8)

Centralnym tematem rozważanego fragmentu jest pochodzenie życia. Nie Prawo, ale przylgnię
cie do Syna sprawia, że żyjemy jako dzieci i realizujemy wszel kie prawo. Słowa Jezusa skierowa
ne do Nikodema mają na celu dokona nie w nas przejścia do nowego serca, wymaganego przez 
Prawo i zapo wiedzianego przez Proroków. 
W centrum stoi osoba Jezusa, którą Nikodem, pozytywnie nastawiony faryzeusz, rozpoznaje 
jako Mesjasza. Ale kim jest Mesjasz, który przychodzi odnowić przymierze i świątynię? Co to 
za bicz, przy pomocy którego zatryumfuje nad złem? Jezus jest Mesjaszem, ale nie odpowiada 
oczekiwaniom tych, którzy marzą o Mesjaszu potężnym, któ ry zniszczy złych i nagrodzi do
brych (któż wtedy mógłby być zbawiony?). Jest natomiast Barankiem Bożym, który gładzi grze
chy świata, Synem Człowieczym wywyższonym, ukrzyżowanym Synem Boga, który daje nam 
miłość Ojca i czyni nas synami zdolnymi miłować, jak sami jesteśmy umiłowani.
Jezus jest Mesjaszem, który jako ukrzyżowany daje nam życie, to ży cie, o którym mówi Prawo 
i które obiecują jedynie Prorocy. Prawo bo wiem przepisuje to, co należy czynić; proroctwo ze 
swej strony ujawnia to, czego nie czynimy i zapowiada to, co Bóg uczyni dla nas. Prawo i Pro
rocy są odpowiednio niewyraźną prośbą i wyraźną obietnicą Ducha Syna.
Styl tego fragmentu, przy użyciu metody charakterystycznej dla Jana, to postęp skokami, gdzie 
nieporozumienia i pomyłki, urwane ścieżki i ślepe uliczki służą Słowu, by wprowadzić współ
rozmówcę na wyższy stopień. Cechy tego dialogu prowadzonego pod osłoną nocy wydają się 
być niejednolite. Są to różne stopnie, jeden wyższy od drugiego, które prowadzą do coraz szer
szego horyzontu, aż do otwarcia w Synu Człowieczym okna na niezgłębione misterium Boga 
i czło wieka. Jak zwykle mowy Jana objawiają to, co doko nuje się w sercu czytelnika. Czytelnik 
spostrzega się, że jest odczytywa ny przez to, co czyta, gdyż Słowo objawiając się, swym światłem 
rozbu dza prawdę, która już jest w czytelniku, jak i we wszystkich ludziach.

Interpretacja tekstu
„Był wśród faryzeuszów pewien człowiek”. My utożsamiamy „faryzeusza” z „hipokrytą”. Jezus 
rzeczywiście oskarża o to tych faryze uszy, którzy nie miłując ani Boga ani ludzi, posługują się 
Prawem, aby pokazać siebie (por. Mt 23). W rzeczywistości faryzeusz jest tym, który kocha Pra
wo jako wyraz woli Bożej i usiłuje zachować je wiernie. Jezus pragnie doprowadzić tego faryze
usza do poznania swojej osoby. Pragnie pokazać siebie jako światło i życie.
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Jezus nie przyszedł, aby znieść, ale by wypełnić Prawo i Proroków (Mt 5,17). Doskonałym do
pełnieniem każdego słowa jest miłość (por. Pwt 6,4nn; Rz 13,10). Lecz miłość nie jest owocem 
Prawa i wysiłku; ktoś może kochać jedynie wtedy, gdy jest bezwarunkowo kochany.
„Nikodem”. Pojawi się później, by bronić Jezusa (7,50n) i  pod koniec, by złożyć ciało Jezusa 
w grobie (19,39).
„dostojnik żydowski”. Prawdopodobnie należał do sanhedrynu, cen tralnego organu rządzącego.
„przyszedł do Niego”. Jak zachowujący Prawo młodzieniec, boga ty i szlachetny (Mk 10,1722), 
przychodzi do Jezusa ze swej własnej inicjatywy. Jak przejść od własnej inicjatywy do przyjęcia 
inicjatywy Boga?
„nocą”. Nie jest tchórzem podszytym strachem i troską o dobrą opinię. Jest nocą, która pragnie 
zmienić się w dzień, wątpiącym, który szuka prawdy.
Słowa, jakie wypowie Jezus, doprowadzą Nikodema do przyjęcia świa tła, okazując „mistrzowi 
Izraela”, że jest ślepy. Jedynie w ten sposób będzie mógł dojść do światła i narodzić się z ducha. 
Ciemności nie rozświetla się wytwarzając słońce, ale je przyjmując.
Nikodem, jak Izrael i wszyscy uczniowie Jezusa, musi dokonać kon frontacji swego oczekiwa
nia Mesjasza potężnego z Synem Człowieczym. Nikodem jest postacią symbolicznie ukazującą 
drogi Izraela i każ dego, kto szuka światła życia. Jeśli na początku przychodzi nocą, pod koniec 
przyjdzie około zachodu, aby złożyć w ciemności grobu ciało Syna Człowieczego. Noc, która 
pożąda słońca, przyjmie je do piero wtedy, gdy zejdzie ono w ciemności.
„Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich 
znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim”. Nikodem nazywa Jezusa „Rabbim”. Jezus nie 
jest dla niego zwy kłym kompanem, wie, że „od Boga wyszedł” jak Mojżesz, a wi dząc pełnione 
przez Jezusa znaki konkluduje, że „Bóg jest z Nim”. Roz poznaje Go jako Mistrza i Mesjasza po
twierdzonego przez Boga.
Nie mówi o co chce Jezusa prosić. W jego stwierdzeniu zawiera się zaskoczenie tego, kto widzi 
dopełnienie nadziei Izraela: Jezus jest Me sjaszem, inicjatorem królestwa Bożego na ziemi. Z od
powiedzi Jezusa można się domyślać, że jego domyślnym pytaniem jest chęć poznania, w jaki 
sposób można wejść do królestwa Bożego. Jak bogaty młodzieniec z Ewangelii Marka, intuicyj
nie wie, że poza zachowywaniem Prawa, którego zawsze prze strzegał, konieczne jest jeszcze coś 
innego, aby posiąść życie wieczne (por. Mk 10,1722).
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci”. Jezus odpowiada z Bo skim autorytetem. Zaprawdę – po
dwójne „Amen” – stanowi cechę szcze gólną stylu Jana. Kiedy Prorok prze mawia w imię Boże, 
mówi: „Słowo Boże”. Gdy mówi sam Bóg osobiście, mówi: „Amen, zaprawdę”. Rozpoczyna się tu 
jeden z licznych dialogów w Janowej Ewangelii. Mają one za zadanie wciągnąć czytelnika. Jezus 
jest Słowem, współrozmówcą jestem ja, który czytam, w którym Słowo stwarza dokładnie to, co 
mówi: dialog opowiada mi, a opowiadając mi, przekształca mnie.
„Jeśli się ktoś nie narodzi”. Greckie słowo oznacza zarówno „narodzić się” jak i „być zrodzonym”. 
Lepsze wydaje nam się drugie znaczenie, w stronie biernej, które odwołuje się do Tego, który 
daje życie. Nikt bowiem nie rodzi się sam lub z siebie. Czasownik ten zachodzi kolejno osiem 
razy. Kto jest zrodzony widzi ostatecznie oblicze tego, który go rodzi. Jest to wydarzenie istotne, 
które sprawia, że oddzie lony zostaje od matki i istnieje oddzielnie od niej jako jej syn.
„powtórnie”. Greckie słowo oznacza tu bądź „ponownie”, bądź „z wysoka”. Stąd wywodzi się nie
porozumienie między Jezusem a Niko demem. Nikodem rozumie słowa Jezusa jako „powtórne” 
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narodziny. Jest to pragnienie człowieka, marzenie o wiecznej młodości, źródło złudzeń i frustra
cji. Jezus mówi natomiast o zrodzeniu „z wysoka”, które polega na przyjęciu daru bycia synami 
Bożymi, przyjścia do światła Jego wiecz nej dla nas miłości. Jest to pragnienie Boga pod naszym 
adresem, Boga, który nas kocha i pragnie przekazać nam swoje życie.
Istnieją narodziny z  niskości, z  ciała, które dają nam życie wspólne dla wszystkich zwierząt. 
Istnieją jednak również narodziny z wysoka, które pochodzą od „widzenia” oblicza Tego, który 
rodzi. Te narodziny dają nam pełne ludzkie życie, czynią nas dziećmi, które uznają swoje pocho
dzenie i wchodzą w relację miłości z Bogiem.
Jezus pragnie wznieść Nikodema ponad Prawo, które mówi co należy czynić. Życie nie jest pro
duktem naszego działania. Nikt „nie czyni sie bie sam”, każdy jest dzieckiem zrodzonym przez 
kogoś innego. Staje się sobą jedynie wtedy, gdy widzi i wierzy w miłość tego, kto go zrodził. 
W  przeciwnym wypadku nie posiada swej tożsamości i  w  nieskończo ność będzie jej szukał, 
starając się ją odnaleźć gdzie indziej, z wielką szkodą dla siebie i dla innych. Przecież niemoż
liwą jest rzeczą uczynić siebie samego, jak kochać siebie samego. To zawsze ktoś inny rodzi nas 
i kocha. Tylko wtedy, gdy przyjmiemy, że zostaliśmy zrodzeni i umiłowa ni, jesteśmy sobą, zdolni 
do rodzenia i miłowania, podobni do tego, kto nas zrodził. Chęć bycia matką/ojcem dla siebie 
jest to kompleks Edypa, a także grzech Adama – to zniszczenie siebie samego i wszelkich auten
tycznych relacji z innymi.
To, co ma znaczenie dla życia ludzkiego w ogóle, ma także wartość dla życia duchowego. Nie 
może ktoś stać się dzieckiem Bożym tylko dlatego, że nie przekracza żadnego Jego nakazu (por. 
Łk 15,29!). Jego wysiłek nie pozwoli mu nigdy na stanie się takim. Stanie się natomiast zdolnym 
słuchać i zachowywać Jego Słowo, gdy będzie wiedział, że jest synem umiłowanym od wieków.
Istnieje życie religijne „z niskości”, które nic nie znaczy. To, co jest ciałem, pozostanie ciałem. 
Tylko ten, kto zrodzony został „z wysoka”, posiada życie wieczne, czyli kto jest z Ducha, jest 
Duchem.
Jezus wyprowadza Nikodema poza Prawo, do samego źródła życia: do daru nowego serca i du
cha nowego, o  których mówią Prorocy, a  czego faryzeusz jeszcze nie zna (por. Ez 36,26n; Jr 
31,31n). Wejście do króle stwa nie jest dziełem człowieka, ale darem Boga.
„nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Kto nie ma nowego serca, pozosta je w  ciemności, trwa 
w niemożliwości życia i miłowania, którą demasku je Prawo. Jeśli Bóg jest matką/ojcem, Jego 
królestwo jest odwzajem nioną miłością Syna. Do tego królestwa wolności wchodzi nie ten, kto 
stara się je zdobyć, ale ten, kto przyjmuje, że jest synem, kto staje się jak dziecko, synem w Synu. 
Wówczas będzie w stanie przyjąć także i brata. Miłość braterska jest miejscem, gdzie realizuje 
się miłość wobec Ojca.
„Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem?” Nikodem wskazuje na niemożliwość, aby 
człowiek dorosły mógł powtórnie wejść do matczynego łona i narodzić się ponownie. To praw
da: człowiek, zwłasz cza gdy jest stary, musi umrzeć. Człowiek nowy rodzi się nie wchodząc do 
łona matki, ale zwracając się ku sercu Ojca. Ktoś rodzi się dla siebie samego, jeśli wie, że jest 
kochany takim jakim jest; tylko miłość ukazuje w świetle własną prawdę.
„Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. Nie chodzi 
o wejście do łona matki, ale do królestwa Bożego. Tylko w ten sposób stajemy się synami. Je
śli matka jest koniecz na do biologicznych narodzin, to wolna miłość Ojca konieczna jest, by 
narodzić się jako ludzie. Narodziny, o których mówi Jezus, to nie naro dziny z ciała, z niskości, 
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ale z góry, z Ducha. Chrzest Jezusa, poza tym, że dokonuje się przez wodę – woda u Jana jest 
symbolem życia, będzie w Duchu, który jest Boskim ogniem mi łości. Ktoś istnieje faktycznie 
jako osoba, gdy jest kochany: rodzi się z rany serca tego, kto go przyjmuje i pozwala mu wejść 
w siebie, kochając go takim, jakim jest, różnym od siebie. Ktoś dochodzi do peł nego światła, 
kiedy sam kocha.
Duch Boży, który w czasie stworzenia unosił się nad wodami (Rdz 1,2) wylany zostanie na nas 
przez Syna wywyższonego, aby dać nam nowe życie.
„To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem”. Ciało, w prze
ciwieństwie do Ducha, ukazuje to, co nas brata z ziemią: element słaby, zniszczalny i śmiertelny. 
Duch na tomiast jest tym, co daje nam pokrewieństwo z Bogiem: trwałą moc pier wiastka życio
wego. Już od początku człowiek składa się z gliny i tchnie nia Bożego, z ziemi i z nieba. Ziemia 
nie może żyć inaczej jak tylko niebem.
„Nie dziw się”. Jakże nie zachwycać się największym cudem: niespodzianką zobaczenia światła, 
że się istnieje?
„Trzeba wam się powtórnie narodzić”. To „wy”, to my wszyscy, wraz z Nikodemem, przeciwsta
wieni Jezusowi, który od wieków jest Jednorodzonym Ojca. „Trzeba”, byśmy się narodzili z wy
soka. Dlatego „trzeba”, aby On został wywyższony. Naszej potrzebie światła odpowiada Jego 
potrzeba oświecenia nas. „To przez narodziny jesteśmy zrodzeni”, przez narodziny z wysoka.
„Wiatr wieje tam, gdzie chce”. Greckie słowo pneúma występuje tu w znaczeniu pierwotnym: 
wiatru, który porusza i ożywia wszystko, jakby tajemnicze tchnienie Boga na wszechświat. Nikt 
go nie widzi, a jed nak każdy dostrzega jego skutki i czuje, jak rozbrzmiewa we wszystkich rze
czach. Podobny jest do misterium Słowa, będącego życiem wszyst kiego, co istnieje. Nie widzimy 
Go, ale słyszymy Jego „głos” poprzez mę drców i Proroków, którzy dają świadectwo światłości.
Nikt nie widzi życia; ale sprawia ono, że istniejemy, widzimy, rozu miemy i kochamy każdą rze
czywistość. O wietrze nie wiemy, skąd po chodzi i dokąd zdąża. Tak też ma się sprawa z Jezusem. 
Dlatego pytamy Go, gdzie mieszka, aby zamieszkać u Niego i odnaleźć dom, z którego pocho
dzimy.
„Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”. Każdy z nas, kto przyj muje Jezusa, staje się jak 
On, synem, który cieszy się życiem Ojca. Daje nam bowiem moc stania się dziećmi Bożymi.

Na podstawie książki: Silvano Fausti, „Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Jana” 
opracował Tomasz Duszyc OFMCap


