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Moc z wysoka 
Dopełnieniem paschalnego miste- 
rium śmierci i zmartwychwstania  
Jezusa Chrystusa jest zesłanie Ducha  
Świętego na Apostołów. Jest ono  
bezpośrednim następstwem wnie-
bowstąpienia Zbawiciela (Dz 2,33).  
To Duch Święty utworzy z aposto-
łów Kościół i pozwoli im wyru-
szyć z Dobrą Nowiną na cały świat.  
Biblijny opis tego wydarzenia przed-
stawia nam trzy sceny.
Uczniowie są zgromadzeni razem 
(Dz 2,1), posłuszni nakazowi Jezu-
sa, aby oczekiwać zrealizowania się 
obietnicy Ojca (Dz 1,4) i być ochrzczo-

nymi Duchem Świętym (Dz 1,5).  
Mają otrzymać moc z wysoka (Łk 
24,49) i stać się świadkami Jezusa  
aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Tym-
czasem musi w nich trwać jeszcze  
coś z wcześniejszego niepokoju.  
Ich zgromadzenie tego dnia nie  
jest przypadkowe. Ten dzień to  
Pięćdziesiątnica, żydowskie Święto  
Tygodni, przypadające siedem tygo-
dni po święcie Paschy, pamiątka naj-
większego daru Boga dla ludu Izraela. 
Mojżesz na górze Synaj otrzymał 
w postaci kamiennych tablic Torę, 
Boże Prawo (Wj 19-20). W czasach 
Jezusa święto Pięćdziesiątnicy prze-
jęło również treść rolniczego święta 
żniw, podczas którego ofiarowy-
wano Bogu pierwsze płody ziemi. 
Tekst biblijny mówi dosłownie, że 
oto dzień Pięćdziesiątnicy wypełnił 

się (Dz 2,1). Istotnie, oto nadszedł 
czas realizacji starożytnej obietni-
cy. Duch Święty, którego otrzyma-
ją uczniowie, to nowy i największy 
dar Boga, który wpisuje boskie Pra-
wo w serce człowieka i w ten sposób 
pozwala mu przynosić owoce ży-
cia wiecznego, stać się spełnionym 
w Bogu i dla Boga. Tak oto zostaje 
odnowione i ostatecznie zrealizo-
wane pierwsze Przymierze z Synaju.  
Druga scena (Dz 2,2-4) jest pełna dy-
namiki, ponieważ narracja Łukasza  
jest bardzo malownicza. Różne 
znaki i słowa nawiązują do staro-
testamentalnych opisów Bożych 
teofanii i eschatologicznych zapo-

wiedzi końca czasów. Zstąpienie 
Ducha łączy jedno i drugie: żywy 
Bóg daje się w pełni poznać czło-
wiekowi i rozpoczyna się nowa era. 
Żywotna obecność Ducha jest wy-
rażona przede wszystkim dwoma  
znakami. Pozwalają one nam nie-
mal tego Ducha najpierw usłyszeć,  
a potem zobaczyć. 
Pierwszy znak to wiatr, który wy-
daje dźwięk. Jego opis trudno oddać 
po polsku. Tekst grecki mówi do-
słownie: i stał się nagle z nieba hałas 

jakby niosącego się gwałtownego wia-

tru (Dz 2,2). Hałas odnosi się praw-
dopodobnie do głosu potężnej trąby,  
towarzyszącego objawieniu się Boga  
na Synaju (Wj 19,16) oraz Boże-
go głosu, który panuje nad całą 
naturą (Ps 29,3-9). Także wiatr 

oznacza nieraz Bożą obecność 
(Hi 38,1; Ps 104,3), a jednocześnie  

jest tchnieniem, będącym darem  
Boga ożywiającym człowieka  
(Rdz 2,7; 7,22). Taki wiatr wy-
pełnia cały dom. Boże tchnie-
nie i prorocza mowa, które 
przywracają innym życie, są też 
echem opowieści o proroku, któ-
ry miał przemawiać do doliny peł-
nej zeschłych kości (Ez 37,9-14).  
Kości ożyły na słowo proroka  
i powstał z nich nowy lud Pana. 
Głoszenie i nowe życie, które z nie-
go wynika, będą właśnie treścią na-
stępnych wydarzeń. 
Drugim znakiem Ducha jest ogień. 
Ukazały się im rozdzielające się języ-

ki jakby z ognia (Dz 2,3). Czasownik 
ukazać się w greckim oryginale wy-
stępuje w stronie biernej i w takiej 
formie opisuje on często objawienie 
się Boga w Starym Testamencie 
oraz Zmartwychwstałego w Nowym.  

Duch Święty, Bazylika św. Piotra w Watykanie
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Sam ogień wyraża niedostępną Bożą 
obecność. Wiatr i ogień występują 
wielokrotnie nawet razem. 
Te dwa zewnętrzne znaki prowadzą 
następnie do efektów wewnętrz-
nych: apostołowie zostają napeł-
nieni Duchem Świętym i zaczynają 
mówić obcymi językami (Dz 2,4). 
Być napełnionym Duchem Świętym 
to określenie typowe dla Łuka-
sza, którym wyraża on specjalne  
uzdolnienie, dane człowiekowi  
przez Bożą obecność, do wypeł- 
niania misji proroka. Dla autora  
Dziejów Apostolskich prorocza  
działalność, która jest owocem 
Ducha, zawiera również cudow-
ne fenomeny, jak mówienie języ-
kami (Dz 2,4; 10,46; 19,6) czy dar 
proroctwa (Dz 11,27; 13,1), ale nie 

ogranicza się jedynie do nich. Jest 
przede wszystkim głoszeniem Sło-

wa Boga, przekraczającym wszel-
kie możliwe, wewnętrzne czy 
zewnętrzne, ludzkie ograniczenia  
(Dz 4,41; 8,25; 12,24; 13,49). Dobra  
Nowina będzie odtąd skierowa-
na do wszystkich bez wyjątku.
Trzecia scena przenosi nas na ze-
wnątrz (Dz 2,5nn). Widzami tego, 
co się dzieje z apostołami, są piel-
grzymi, którzy przybyli do Jerozo-
limy na święto. Jest ich cały tłum 
(Dz 2,6). Łukasz używa hiperbo-
li: ze wszystkich narodów pod słoń-

cem (Dz 2,5). W rzeczywistości  
podaje on krainy i ludy, w których 
Żydzi żyli wówczas w diasporze 
oraz do których trafiło najwcześniej 
głoszenie Ewangelii. Niektóre loka-
lizacje są podane, a inne pominięte 
(Dz 2,9-11), ponieważ prawdopo-
dobnie Łukasz użył jakiejś goto-
wej listy, którą sam zmodyfikował. 
Najważniejszy jest jednak jej sens. 
Głoszenie Ewangelii ma przekro-
czyć wszystkie granice: geograficz-
ne, językowe czy kulturowe. Podział 
języków i rozproszenie, które były 
konsekwencjami grzechu człowie-
ka i miały przeciwdziałać jego prze-
rośniętemu ego (Rdz 11,1-9), zostają 
pokonane jednością, która jest owo-
cem Bożego Ducha. Człowiek, któ-
ry od czasów wieży Babel pragnie 
ciągle uczynić sobie imię (Rdz 11,4), 
to znaczy, nie słuchając Boga, po-
stawić samego siebie w centrum 
i celebrować jak bożka, nie znajdzie 
prawdziwego spełnienia ani odpo-
czynku bez Ducha Świętego. Dopie-
ro On może nas uwolnić od samych 
siebie, a przez to przywrócić praw-
dziwą jedność z Bogiem i drugim 
człowiekiem.
Widzowie całego wydarzenia są  
zadziwieni (Dz 2,7.12) i szukają 
ludzkich wytłumaczeń (Dz 2,13), 
bo ci, którzy przemawiają są pro-
stymi ludźmi z Galilei (Dz 2,7-8). 
O czym mówią apostołowie? Mó-
wienie językami nie jest jedynie 
cudownym zjawiskiem. Aposto-
łowie głoszą wielkie dzieła Boże 
(Dz 2,11). Jest to typowe w Starym 
Testamencie określenie zbawczej 
interwencji Boga w historii. Tak 
oto dar Ducha prowadzi do pierw-

szego w historii głoszenia Dobrej  
Nowiny o życiu, które pokona-
ło śmierć. Świadkowie zadają 
kluczowe pytanie: Co to ma być? 

(Dz 2,12), na które odpowiedzią 
będzie mowa Piotra (Dz 2,14-36). 
Ta z kolei poprowadzi ich do  
kolejnego pytania: Co mamy robić? 
(Dz 2,37), na które odpowiedzią bę-
dzie chrzest i obietnica otrzymania  
tego samego Ducha, co apostołowie  
(Dz 2,38-41). Jakże to konkret-
ny i prosty dialog! Rezultatem 
tej historii jest wspólnota, która  
żyje w doskonałej jedności i pokoju  
(Dz 2,42-47).
W ten sposób zesłanie Ducha Święte-
go jest wydarzeniem, które formuje 
Kościół, w którym Zmartwychwsta-
ły Pan jest żywy i który poprzez zna-
ki miłości i jedności pokazuje, że 
głoszona Ewangelia jest prawdą. 
Duch Święty tworzy ten Kościół 
najpierw z zalęknionych i w sposób 
naturalny zdolnych do myślenia tyl-
ko o sobie apostołów, a potem rów-
nież z obcych, którzy słuchają ich 
pierwszego głoszenia. Ten biblijny 
opis zachęca także każdego z nas, 
bez względu na to, w jakim miej-
scu i na jakim poziomie budow-
li Kościoła się znajduje, aby każdy 
pozwalał się ciągle wyprowadzać 
z zamknięcia i życia w podziałach 
oraz na nowo dawał poprowadzić 
się Duchowi Świętemu. Ten Duch 
nie jest nam nigdy dany raz na za-
wsze, ani nigdy nie stanie się naszą 
własnością, lecz potrzebujemy pod-
dawać się Jego natchnieniom, wciąż 
na nowo, najlepiej we wszystkim.
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