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Rola Ducha Świętego w poznaniu prawdy jest nieodzowna. Potrzebujemy w życiu 

właściwego nauczyciela i przewodnika, by zdobyć wiedzę, prawdę o jakimś zagadnieniu, 

procesach, poszukujemy prawdy na gruncie filozofii, poszukujemy prawdy o ludzkim życiu, 

jaki jest jego początek i cel. Szukamy i dociekamy wielu rzeczy, znajdując rozwiązania  

i odpowiedzi, ciesząc się z odkryć i sukcesów. Tak jest w naszym codziennym życiu,  

w szkole, na studiach, w pracy, w świecie. Jednak, żeby poznać Prawdę, czyli Osobę Jezusa 

Chrystusa, potrzebujemy Przewodnika i Nauczyciela, którym jest Duch Święty. Choćbyśmy 

przeczytali wiele ksiąg, komentarzy, rozpraw, artykułów na temat Jezusa, nawet cały Nowy 

Testamen,t nie świadczy to o tym, że Go znamy. Wszystko to może pozostać tylko martwą 

literą i suchą wiedzą. Potrzebujemy prawdziwego świadka Jego życia i Jego słowa, światła, 

życia, jednym słowem – Tego, który doprowadzi nas do ukrytej Prawdy i słowa Bożego  

w Ewangelii: świadectwa uczniów. 

Mocą Ducha Świętego Jezus został poczęty, namaszczony, przygotowany do misji zbawienia 

świata, w końcu, Jego mocą oddał życie na krzyżu i zmartwychwstał! Duch Święty nazwany 

przez Jezusa Pocieszycielem (gr. Parakletos), co znaczy również Obrońca, który zapewnia 

nam ochronę, bezpieczeństwo, pomagając i uzdalniając nas do mężnego przyznawania się do 

Jezusa, doprowadza do Prawdy, czyli do zrozumienia i osobistego przyjęcia znaczenia Jezusa 

i Jego misji. Uczniowie będą mogli dawać świadectwo o tym, co sami zrozumieli dzięki 

działaniu Ducha Świętego. Dlatego Jezus zaprosi ich to trwania na modlitwie, aż wydarzy się 

Pięćdziesiątnica! Prawdą Jest Jezus i Jego słowo, On sam o tym powiedział w J 14,6: Ja 

jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 

Potrzebujemy zatem Ducha Świętego, by poznać Prawdę – Jezusa, Jego Osobę i Jego życie 

tak, by wejść z Nim w głęboką relację wiary i zaufania. 

Wiedzę prawdziwą na temat kim jest Jezus i Ojciec, jaka jest między nimi relacja, ma Duch 

Święty. Jego świadectwo jest wiarygodne, to znaczy prawdziwe. On objawi prawdę o Jezusie, 

że jest jedynym Zbawicielem i Panem, prawdziwym Bogiem i Człowiekiem, który przyszedł 

zbawić grzeszników i tylko przez Niego poznajemy Ojca, który jest Miłością. To pod 

natchnieniem Ducha Świętego Ewangeliści spisali swoje świadectwo – Ewangelię, która 

zawiera słowo Pana, czyli Prawdę. Kto pozwoli się prowadzić temu słowu, doświadczy mocy 

tej prawdy, a jego życie, świadectwo wiary będzie również wiarygodne. Wtedy Jezus zostanie 

wsławiony i uwielbiony w naszym życiu. Rozważając tę Ewangelię należy zastanowić się nad 

naszym świadectwem w obecny świecie, który nie sprzyja wierzącym w Chrystusa. Czy 

jesteśmy wśród świadków Jezusa, czy częścią niewierzącego świata, chociaż z tradycji 

wyznajemy wiarę w Jezusa? Czy boimy się cierpieć z powodu Prawdy – Jezusa? Jak cenny 

jest dla nas dar Duch Świętego i jak dalece Go pragniemy, modlimy się o Niego, otwierając 

się na Jego przewodnictwo, prowadzenie i natchnienia? 

Nie możemy bać się naszych odpowiedzi, ponieważ miłość Jezusa jest większa od naszych 

słabości, a pierwsi uczniowie też podlegali lękowi i słabościom. Najważniejsze, żeby trwać  

w Prawdzie – Chrystusie, który daje nam swego Ducha. Podobnie jak Chrystus, Duch Święty 

jest nieustannie Przychodzącym do naszych serc i umysłów. Prawda musi nas oczyścić, tak 

jak oczyściła Ewangelistów, aby wydali trwałe owoce swym świadectwem, które nas dzisiaj 

doprowadza do prawdy o Jezusie, Jego życiu i śmierci, Jego zmartwychwstaniu i wieczności, 

Jego powrocie. Oto Prawda – Ewangelia – Dobra Nowina, słowo, które niesie Ducha prawdy, 

Ducha Jezusa Zmartwychwstałego, który uobecnia się w świecie poprzez nasze odważne 

świadectwo. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca twoich wiernych i zapal w nich ogień 

Twojej miłości! Przyjdź, byśmy poznali Prawdę, a Prawda nas wyzwoli, by inni mogli Ją 

poznać przez nasze wiarygodne świadectwo wiary. 


