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Ojciec Andrew Apostoli, Amerykanin, nale¿¹cy do wspólnoty Fran-
ciszkañskich Braci Odnowy (C.F.R.), jest autorem wielu ksi¹¿ek z dziedzi-
ny duchowo�ci chrze�cijañskiej oraz religijnym publicyst¹. Ksi¹¿ka We
believe in the Holy Spirit, w intencji autora, ma staæ siê przewodnikiem
pomocnym w zrozumieniu tajemnicy trzeciej osoby Trójcy �wiêtej, czyli
Ducha �wiêtego. Prawda o Duchu �wiêtym zosta³a sformu³owana ju¿ pod-
czas Soboru Nicejskiego (Wyznanie wiary) i � wed³ug Apostoli�ego � wy-
ra¿a to, co wiemy oraz to, jak wierzymy w obecno�æ obiecanego i zes³ane-
go przez Jezusa Pocieszyciela; Tego, który w Ko�ciele bêdzie obecny a¿
do koñca czasów. W kilkunastu rozwa¿aniach swej pracy autor prowadzi
czytelnika poprzez wieki chrze�cijañstwa ukazuj¹c obecno�æ Ducha �wiê-
tego i jednocze�nie ¿ywi nadziejê, ¿e refleksje te przyczyni¹ siê do pog³ê-
bienia mi³o�ci do trzeciej osoby Trójcy �wiêtej i odnowy zaufania do Jego
dzie³a w codziennym ¿yciu. Ksi¹¿ka sk³ada siê z sze�ciu rozdzia³ów. Pierw-
szy po�wiêcony jest prawdzie, ¿e wiara w Ducha �wiêtego jest czê�ci¹ wiary
katolickiej; drugi rozdzia³ u�wiadamia, ¿e skoro Duch �wiêty jest Panem,
zatem jest tak¿e Osob¹ Bosk¹. Trzeci rozdzia³ zatytu³owany jest �Wierzy-
my w dawcê ¿ycia� i opisuje wielkie dzie³a Ducha �wiêtego: ludzkie ¿y-
cie, poczêcie Matki Bo¿ej, codzienne umieranie i zmartwychwstanie z Chry-
stusem. Rozdzia³ czwarty, �Wierzymy w tego, który pochodzi od Ojca
i Syna�, ukazuje relacje Ducha �wiêtego do Ojca i Syna, dzie³a ka¿dej
z trzech Osób Boskich oraz rolê Ducha �wiêtego w powszechnej misji
u�wiêcenia w Ko�ciele. Kolejny, pi¹ty rozdzia³, przypomina prawdê, ¿e
Duch �wiêty, razem z Ojcem i Synem, odbiera uwielbienie i chwa³ê; jest
równy w Bosko�ci oraz w chwale, jak¹ otrzymuje. Ostatni rozdzia³ u�wia-
damia, ¿e Duch �wiêty poprzez wieki historii przemawia³ przez proroków
oraz czyni to nieprzerwanie tak¿e we wspó³czesnym Ko�ciele. W ksi¹¿ce

We believe in the Holy Spirit Duch �wiêty okre�lany jest jako �zapomniany
Bóg�, poniewa¿ z trzech Osób Boskich to w³a�nie On jest Tym, o którym
katolicy najmniej pamiêtaj¹, gdy¿ Go nie znaj¹. A. Apostoli przywo³uje
s³owa Jana Paw³a II, który naucza o nowej ewangelizacji i chce, aby wspó³-
czesnemu, zsekularyzowanemu �wiatu g³osiæ Boga obecnego w trzech
Osobach. Podczas ka¿dej mszy niedzielnej chrze�cijanie wyznaj¹ swoj¹
wiarê i mówi¹: wierzê w Ducha �wiêtego, Pana i O¿ywiciela, który od Ojca
i od Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwa³ê,
który mówi³ przez proroków. Kim zatem jest Duch �wiêty? �w. Grzegorz
z Nazjanzu pisa³: �Stary Testament g³osi³ wyra�nie Ojca, Syna za� bardzo
niejasno. Nowy [Testament] objawi³ nam Syna i pozwoli³ dostrzec Bóstwo
Ducha. Teraz Duch mieszka po�ród nas i udziela nam jasnego widzenia
samych siebie�. W Starym Testamencie �duch� Boga nie oznacza³ jednak
Boskiej Osoby, lecz Bo¿¹ si³ê. Hebrajskie s³owo �ruah�, zawieraj¹ce ta-
jemnicze elementy staro¿ytnego umys³u, mo¿na te¿ przet³umaczyæ jako:
duch, oddech, wiatr. Duch �wiêty jest duchem ¿ycia. S³owo Boga i Jego
tchnienie znajduj¹ siê u pocz¹tku bytu i ¿ycia wszelkiego stworzenia; Duch
�wiêty obecny by³ te¿ w tajemnicy Wcielenia: �Pos³anie Ducha �wiêtego
jest zawsze po³¹czone z pos³aniem Syna i skierowane do niego. Duch �wiê-
ty, który jest «Panem i O¿ywicielem», zostaje pos³any, aby u�wiêciæ ³ono
Maryi Dziewicy i w sposób Boski uczyniæ je p³odnym; sprawia On, ¿e
Maryja poczyna wiecznego Syna w cz³owieczeñstwie, które wzi¹³ od Niej�.
Duch �wiêty kszta³tuje tak¿e ludzkie umys³y i serca, aby by³y coraz bli¿ej
Jezusa Chrystusa w duchu s³ów �w. Paw³a: �teraz ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje
we mnie Chrystus� (Gal 2,20). Odno�nie relacji wewn¹trztrynitarnych au-
tor przywo³uje naukê Synodu Toledañskiego, który w 675 roku stwierdzi³:
�Osoby Boskie pozostaj¹ we wzajemnych relacjach. Rzeczywiste rozró¿-
nienie Osób Boskich � poniewa¿ nie dzieli jedno�ci Bo¿ej � polega jedynie
na relacjach, w jakich pozostaje jedna z nich w stosunku do innych: w re-
lacyjnych imionach Osób Boskich Ojciec jest odniesiony do Syna, Syn do
Ojca, Duch �wiêty do Ojca i Syna; gdy mówimy o tych trzech Osobach,
rozwa¿aj¹c relacje, wierzymy jednak w jedna naturê, czyli substancje�.
Rzeczywi�cie � dodaje Sobór Florencki w 1442 roku � �wszystko jest
w Nich jednym, gdzie nie zachodzi przeciwstawno�æ relacji. Z powodu tej
jedno�ci Ojciec jest ca³y w Synu, ca³y w Duchu �wiêtym; Syn jest ca³y
w Ojcu, ca³y w Duchu �wiêtym; Duch �wiêty jest ca³y w Ojcu, ca³y w Sy-
nu�. Za autorem ksi¹¿ki We believe in the Holy Spirit mo¿na przywo³aæ
cytat z Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego (nr 688), gdzie mowa jest o tym,
i¿ to w³a�nie Ko�ció³ jako wspólnota ¿yj¹ca w wierze Aposto³ów �jest miej-
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scem poznania Ducha �wiêtego: � w Pismach, które On natchn¹³; � w Tra-
dycji, której zawsze aktualnymi �wiadkami s¹ Ojcowie Ko�cio³a; � w Na-
uczycielskim Urzêdzie Ko�cio³a, któremu On asystuje; � w liturgii sakra-
mentalnej, w której przez jej s³owa i symbole Duch �wiêty prowadzi nas
do komunii z Chrystusem; � w modlitwie, w której wstawia siê za nami; �
w charyzmatach i urzêdach, które buduj¹ Ko�ció³; � w znakach ¿ycia apo-
stolskiego i misyjnego; � w �wiadectwie �wiêtych, w którym ukazuje swo-
j¹ �wiêto�æ i kontynuuje dzie³o zbawienia�. Ksi¹¿ka We believe in the Holy
Spirit stanowi dobry, teologiczny przewodnik dla tych, którzy w swoim
¿yciu wiar¹ i modlitw¹ zapomnieli o osobie Ducha �wiêtego. Przywo³uj¹c
naukê Ko�cio³a, nauczanie synodów i soborów, a jednocze�nie osobiste
do�wiadczenia autor u�wiadamia czytelnikowi, ¿e Duch �wiêty by³ i bê-
dzie obecny w  ¿yciu chrze�cijan a¿ o koñca czasów.
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