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NOWA PIĘĆDZIESIĄTNICA

W drugim  rozdziale Dziejów Apostolskich św. Łukasz napisał: 
„A gdy w ypełnił się dzień Pięćdziesiątnicy, znajdow ali się wszyscy 
razem  na tym  sam ym  m iejscu. I nagle stał się szum z nieba jakby 
nadchodzącego w ichru gwałtownego i napełnił cały dom, w którym  
przebywali. I ukazały się im  rozproszone języki jakby z ognia i spo
czął (jeden) nad  każdym  z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Św iętym  i zaczęli mówić innym i językam i, jak  Duch (Święty) dawał 
im  wypowiedzieć” (Dz 2,1—4). Pięćdziesiątnica stała się dniem  w y
pełnienia obietnicy Jezusa Chrystusa danej apostołom (J 14,16.26; 
15,26; 16,7n; Dz 1,8).

W yraz Pięćdziesiątnica jest tłum aczeniem  greckiego słowa pen- 
tekosté  (łac. Pentecoste), k tóre w  języku świeckim  starożytnej Grecji 
było używane od 4 w.p.Ch. jako term in techniczny przy rozliczeniach 
podatkowych i oznaczało pięćdziesiątą część w artości lub rzeczy, 
k tórą pobierało państwo, albo cło nakładane na wszystkie towary. 
W języku relig ijnym  Żydów Pięćdziesiątnica oznaczała święto, po
czątkowo żniw, a później nadania praw a na Synaju .1 W Nowym Tes
tam encie Pięćdziesiątnica oznacza dzień Zesłania Ducha Świętego, 
k tóre nastąpiło pięćdziesiątego dnia po Zm artw ychw staniu Jezusa 
Chrystusa.

Pięćdziesiątnica Nowego Testam entu (albo inaczej mówiąc: No
wa Pięćdziesiątnica) jest w ydarzeniem  zbawczym. Dopełnia Boży 
plan zbawienia człowieka i świata. Ma w ym iar try n ita rn y , eklezjal
ny i eschatyczny. K oncentrując się na tych w ym iarach, można po
wiedzieć, że jest ona 1. objaw ieniem  się Ducha Świętego jako trze
ciej Osoby T rójcy Św iętej, 2. czasem Kościoła i 3. otwarciem  ku 
czasom ostatecznym .

1. Objawienie się Ducha Świętego 
jako trzeciej Osoby Trójcy Świętej

Zesłanie Ducha Świętego w śród towarzyszących znaków w i
chru  i ognia znajduje się na linii teofanii ; Starego Testam entu.3 W y

1 Por. E. L  o h s e, pen tekos té ,  w: ThWzNT, t. 6, 44— 49; N. A d l e r ,  
Pfingsten,  w: LThK, t. 8, 421; X . L é o n - D u f o u r ,  Pięćdziesiątnica,  w: Sło
w n ik  N owego T es tam en tu  (tłum. K. R om aniuk), Poznań 1981, 480; H. H a a g ,  
Pfingstfest,  w: Bibel lex ikon,  L eipzig 1969, 1370η; Pfingstfes t ,  w: Biblisches  
Wörterbuch,  Freiburg i. Br. 1971, 312; H. L a n g k a m m e r ,  Zielone Ś w ię ta  —  
Zesłanie Ducha Św iętego ,  w: S łow nik  bib lijny,  K atow ice 1984, 160; Y. C o n -  
g a r ,  Je  crois en l’Esprit Saint,  t. 1, P aris 1981, 69.

2 Por. W örterbuch  zu r  biblischen Botschaft  (red. X . L é o n - D u f o u r ) ,
Freiburg i. Br. 1981, s. 516.



daje się, że jest wręcz dopełnieniem tam tych teofanii. Były one bo
wiem, jak  w skazuje na to grecki źródłosłów phainesthai, phaneros, 
theophania, ukazaniem  się Boga za pośrednictw em  pew nych zewnę
trznych zjaw isk dostrzegalnych zmysłami.3 Potw ierdza to cud „języ
ków”. Apostołowie m ówili różnym i, obcymi dla siebie językami, 
głosząc wielkie dzieła Boże (Dz 2,4.11). A przy  tym  byli rozum iani 
przez tych, k tórzy  ich słuchali, przybyszów z różnych krajów  (Dz 
2,5— 11). To świadczyło o powołaniu do Kościoła wszystkich ludzi 
z różnych części św ia ta /

Teofania pierwszej po śmierci Jezusa C hrystusa Pięćdziesiątnicy 
jest ukazaniem  się Ducha Świętego. W praw dzie nie można przyjąć, 
że św. Łukasz w yraźnie wyznawał praw dę w iary  wyrażoną dogma
tem  drugiego soboru ekumenicznego (Konstantynopol 381), to jednak 
z tekstu Dziejów Apostolskich wynika, że nie chodzi tu  jedynie
0 tchnienie, k tóre daje Bóg, ale o działanie samego Ducha Św ięte
go.5 Apostołowie napełnieni Duchem Św iętym  mówili różnym i ję 
zykami tak, jak  im  dawał mówić Duch Św ięty (Dz 2,4). Działanie 
Ducha Świętego jest działaniem  Osoby. Potw ierdzają to również 
inne wypowiedzi św. Łukasza zaw arte w  Dziejach Apostolskich, np. 
Duch Św ięty powiedział do Filipa (8,29), P io tra  (10,19).

Przyjście w  dniu Pięćdziesiątnicy Ducha Świętego, Osoby, Oso
by Boskiej jest wypełnieniem  obietnicy Boga Ojca i Chrystusa, co 
podkreślił św. P iotr, gdy po raz pierw szy przem ówił do ludzi (Dz 
2,33). Szczegóły te j obietnicy znajdują się w  Janow ym  zapisie czwar
tej Ewangelii. Podczas O statniej W ieczerzy, w  której uczestniczył 
św. Jan  Apostoł, Jezus Chrystus zapowiedział zesłanie Ducha Świę
tego. Zapowiadany tu  Duch Św ięty nosi -wyraźnie cechy osobowe: 
Ojciec da Go uczniom (14,16), pośle Go uczniom (14,26), Duch Świę
ty  pochodzi od Ojca (15,26), weźmie z tego, co jest Ojca (16,14n), 
zostanie dany na prośbę Jezusa (14,16), wszystkiego nauczy uczniów
1 przypom ni uczniom wszystko, co im  Jezus powiedział (14,26), bę
dzie świadczył o Jezusie (15,26), otoczy chwałą Jezusa, ponieważ 
weźmie z tego, co jest Jego i oznajm i uczniom (16,14), pośle Go 
uwielbiony Jezus (15,2.6; 16,7), Duch Św ięty jest Osobą Boską różną 
od Osoby Ojca i od Osoby Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. P rzy 
chodzący w dniu Zielonych Św iąt Duch Św ięty to Osoba Trójcy 
Świętej. Nowa Pięćdziesiątnica jest więc objawieniem  Ducha Świę
tego jako trzeciej Osoby Trójcy Św iętej.

Zesłanie Ducha Świętego w  dniu Pięćdziesiątnicy było w ydarze
niem, k tó re  nigdy już w  tak i sposób się nie powtórzyło. Duch Świę
ty  pozostał w  Kościele i w  jego historii, k tó ra  dzięki tej obecności 
nie jest tylko przeszłością, ale ciągle żywotnym  „dziś” . W spomnie

3 Por. X . L é o n - D u f o u r ,  [Teofanie],  w: S łow nik  N owego Testam entu ,  
dz. cyt.,  622.

4 Por. W örterbuch  zur biblischen Botschaft, dz. cyt.,  516.
5 Por. Y. С ο n  g a r, dz. cyt.,  59.



nie tam tego w ydarzenia znajdującego się na  początku historii Kościo
ła, ciągle żywotnego w „dziś” Kościoła, jako Nowa Pięćdziesiątnica, 
weszło do liturgii Kościoła. Początkowo obchodzone jako zakończe
nie pięćdziesięciodniowego świętowania W ielkanocy. M isterium  W iel
kanocne traktow ano wówczas jako pewną całość: zm artw ychw sta
nie, wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego. Dopiero pod ko
niec IV w. zaczęto obchodzić jako święto liturgiczne każdy moment 
tego jednego M isterium .6 Mimo to została zachowana także w  liturgii 
całość M isterium  W ielkanocnego w yrażająca się w trw ającym  pięć
dziesiąt dni liturgicznym  Okresie W ielkanocnym, co. bardzo jasno 
ukazuje reform a litu rg ii Soboru W atykańskiego II. Jednakże nie 
obchodzono Pięćdziesiątnicy jako święta Ducha Świętego, Jego Oso
by. Nie ma bowiem św iąt poszczególnych Osób Trójcy Świętej, 
Pięćdziesiątnica pozostała Świętem  W ielkanocnym. Jest ona bo
wiem świątecznym  obchodem w ydarzenia zbawczego, niejako zamy
kającego ziemskie bytow anie Jezusa Chrystusa, gdyż Nowa Pięć
dziesiątnica to pełnia Paschy.7 Stanowi więc zakończenie, a zarazem 
początek, czas Kościoła, w  którym  Jezus C hrystus jest i działa przez 
swojego Ducha. Za spraw ą Ducha Świętego M isterium  Paschalne 
obejm uje wszystkie czasy, tworząc żywotne „dziś” zbawienia czło
wieka i świata.

2. Czas Kościoła

Sc/bór W atykański II poucza, że Jezus C hrystus „zanim został 
wzięty do nieba, założył swój Kościół”.8 Tenże sobór jeszcze raz przy
pomina, że C hrystus pow stał od Ojca Ducha Świętego i że od Ze
słania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy zaczęły się „dzieje 
apostolskie”.9 Rozpoczęły one czas Kościoła. Na to zw raca uwagę 
również Jan  Paw eł II. „Czas Kościoła rozpoczął się w raz z »przyj
ściem«, czyli zesłaniem Ducha Świętego na Apostołów, zgromadzonych 
w jerozolimskim w ieczerniku wespół ż M aryją, M atką Pana. Czas 
Kościoła rozpoczął się zl qhwilą, gdy owe obietnice i zapowiedzi, 
k tóre tak  w yraźnie odnosiły się do Pocieszyciela, do Ducha Praw dy, 
zaczęły z całą mocą i oczywistością w ypełniać się na Apostołach, 
przesądzając o narodzeniu się Kościoła. Mówią o tym  w wielkiej 
obfitości i na wielu m iejscach Dzieje Apostolskie. W ynika z nich, 
że wredług świadomości pierwszej wspólnoty, k tórej w iarę w yraża 
św. Łukasz, Duch Św ięty objął niewidzialne — a równocześnie po
niekąd «wyczuwalne» —  kierownictw o tych, k tórzy po odejściu Pana 
głęboko przeżywali osierocenie. W raz z przyjściem  Ducha Świętego 
poczuli się zdolni do tego, aby wypełniać powierzone im  posłan

6 Por. tam że,  56.
7 Por. W örterbuch zu r  biblischen Botschaft, dz. cyt.,  516.
8 Sobór W atykański II, D ekre t  o działalności m isy jn e j  Kościoła, n. 5. 
* Tamże,  n. 4.
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nictwo. Poczuli się mężni. To w łaśnie spraw ił w  nich Duch Święty 
i nieustannie spraw ia w  Kościele poprzez ich następców. Łaska D u
cha Świętego bowiem, k tórej Apostołowie udzielili przez włożenie 
rąk  swym pomocnikom, jest w  dalszym ciągu przekazyw ana w kon
sekracji biskupiej. B iskupi następnie w sakram encie kapłaństw a 
czynią uczestnikam i tego duchowego daru  św iętych szafarzy i trosz
czą się o to, by przez sakram ent bierzm owania zostali nią umocnieni 
wszyscy odrodzeni z wody i Ducha; w  ten  sposób, można powiedzieć, 
trw a w Kościele łaska Pięćdziesiątnicy” .10

W pierw otnym  tekście greckim symbolu w iary, zwanym  Skła
dem Apostolskim, wyznanie w iary w Ducha Świętego było jedno
cześnie wyznaniem  w iary  w Kościół. Isto tna wypowiedź trzeciej 
części Sym bolu w iary: „Wierzę w  Ducha Świętego” w skazuje 
w  pierwszym  rzędzie nie na Ducha Świętego jako na trzecią Osobę 
Trójcy Św iętej, ale na Ducha Świętego jako na dar Boga dla tych, 
którzy w ierzą w  C hrystusa.11 Duch Święty, trzecia Osoba Trójcy 
Świętej, po zstąpieniu na apostołów i na całą gminę chrześcijańską 
nigdy już nie opuścił Kościoła.12 Dlatego w św ietle nowej Pięćdzie
siątnicy pojm ujem y Kościół jako m iejsce działania Ducha Świętego 
w świecie.13

W niebowstąpienie Jezusa kończy czas Jezusa, czas Jego ziem
skiego życia, a Zesłanie Ducha Świętego, nowa Pięćdziesiątnica, roz
poczyna czas Kościoła. Wywyższony, uw ielbiony Jezus posyła innego 
P arak le ta  — Ducha Praw dy, gdyż pierwszym  Parak le tem  jest Jezus 
{1 J  2,1), pierw szy nosiciel i dawca Dobrej Nowiny, a Duch Św ięty 
inny P arak le t —  Duch Praw dy przychodzi po Nim  i za Jego sprawą, 
by dzieło Dobrej Nowiny zbawienia kontynuow ać w świecie przez 
Kościół.14 Jezus posyła Parak le ta  — Ducha P raw dy, k tó ry  zawsze 
będzie z uczniam i (J 14, 16— 17), k tó ry  wszystkiego nauczy i p rzy
pomni naukę Jezusa (J 14, 26), k tó ry  będzie świadczył o Jezusie 
(J 15, 26—27), k tó ry  przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o są
dzie (J 16, 7— 11), k tó ry  doprowadzi uczniów do całej praw dy (J 16, 
13— 15).

Czas Kościoła jaw i się tu ta j nie ty le  jako ciągła zmiana przem ija
jących chwil, ale raczej jako nieustanne „dziś” człowieka w wspól
nocie w iary. Czas Kościoła rozpoczęty nową Pięćdziesiątnicą to od
powiedź na nie kończące się pytania o sens życia, o kształt ludzkiej 
egzystencji tu  i teraz: co robić, jak  żyć, dokąd iść? Człowiek poj
m uje swoje człowieczeństwo, swoją godność, kim  jest, ku  czemu zmie
rza. Duch Święty, Duch Praw dy prowadzi do całej praw dy, k tóra

10 J a n P a w e ł  II, encyk lika  D om inum  e t  v iv i f ican tem ,  n. 25.
11 Por. J. R a t z i n g e r ,  Einführung in das C hris ten tum ,  M ünchen 1985,

275.
12 Por. J. A. M ö h l e r ,  Die Einheit in  der K irche,  K öln 1957, 8.
13 Por. J. R a t z i n g e r ,  dz. cyt. , 279.
14 Por. J a n  P a w e ł  II, enc. cyt. ,  n.  3.



wyzwala. Jest to wolność nie „od”, ale „do”, do dobra, do piękna, 
do sprawiedliwości, do pokoju, do miłości —  do Boga. Czas Kościo
ła to czas działania uświęcającej mocy Ducha Świętego, to czas zba
w ienia człowieka i św iata, k tóre dokonuje się przez Kościół. W Koś
ciele bowiem C hrystus przez Ducha Świętego prowadzi dalej swe 
dzieło rozpoczęte w  czasie ziemskiego życia, by wszystkich rozpro
szonych i zagubionych z powodu grzechu zgromadzić w  domu Ojca 
niebieskiego.

3. O twarcie ku czasom ostatecznym

W dniu nowej Pięćdziesiątnicy, po Zesłaniu Ducha Świętego, 
przem ówił św. P io tr Apostoł do zgromadzonego tłum u, do pobożnych 
Żydów „z wszystkich narodów pod słońcem” (Dz 2,5). Sw. P io tr po
wiedział wówczas, iż w łaśnie w tym  Dniu, w  święto Pięćdziesiątnicy 
„spełnia się przepow iednia proroka Joela (J1 3, 1—5): »w ostatnich 
dniach — mówi Bóg — w yleję Ducha mojego na wszelkie ciało i bę
dą prorokow ali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widze
nia mieć będą, a starcy  sny. Naw et na niewolników i niewolnice 
moje w yleję w owych dniach Ducha mego i będą prorokowali. I  spra
wię dziwy na górze — na niebie, i znaki na dole — na ziemi. Krew  
i ogień, i kłęby dymu, słońce zamieni się w  ciemności, a księżyc 
w  krew , zanim nadejdzie dzień Pański, w ielki i w spaniały. Każdy, 
kto wzywać będzie im ienia Pańskiego, będzie zbawiony«” (Dz 2, 
16— 21).

W ydarzenie nowej Pięćdziesiątnicy otw iera czasy ostateczne. 
Dlatego od początku Kościół Jezusa uważa siebie za eschatyczny 
Lud Boży obdarzony Duchem  Bożym i daram i (np. proroctwa, „cha
ryzm atów ”). W edług świadectwa Dziejów Apostolskich jest On tym  
Duchem, który  pozostaje ostatecznym  spraw cą wszystkich rozstrzy
gających zdarzeń w  Kościele Chrystusowym , często w brew  ludzkim  
zamiarom  i planom , a przede wszystkim  jest spraw cą historii Koś
cioła. Przez Ducha Świętego Jezus Chrystus objaw ia się jako Kyrios, 
Pan  swego Kościoła.15 D ary Ducha Świętego cechują czasy ostatecz
ne, ową epokę, k tó ra  rozpoczęła się W niebowstąpieniem , a zakończy 
się powtórnym  przyjściem  Pana w  dniu ostatecznym .1'

Duch Św ięty „jest bowiem dany Kościołowi, aby w Jego mocy 
cała szeroko rozgałęziona i zróżnicowana wspólnota Ludu Bożego — 
trw ała  w  nadziei: w  tej nadziei, w  której »już jesteśm y zbawieni« 
(Rz 8, 24). Jest to nadzieja eschatologiczna, nadzieja ostatecznego 
spełnienia w  Bogu, nadzieja wiecznego królestw a, k tó ra  się urzeczy
wistnia przez uczestnictwo w życiu tryn itarnym . Duch Św ięty zo

15 Por. J. B l a n k ,  Geist, Hl./Pneumatologie,  w: Neues Handbuch theolo
gischer Grundbegriffe ,  t. 2, M ünchen 1984, 42.

16 Por. W örterbuch zu r  biblischen Botschaft, dz. cyt., 517.



stał dany Apostołom jako Pocieszyciel — i dlatego jest Stróżem  
i Ożywicielem tej nadziei w  sercu Kościoła” . 17

Nowa Pięćdziesiątnica rozpoczyna eschatyczną drogę ku spełnie
niu się tej nadziei, k tó ra  zawieść nie może, gdyż jest złożona w C hry
stusie (por. '1 K or 15, 19; Ef 1, 12; 1 Tes 1, 3; 1 Tm  1, 1; H br 6, 19n). 
Dlatego Kościół jako oblubienica Baranka Jezusa Chrystusa, zwraca 
się w Duchu Św iętym  do swego Oblubieńca wołając: przyjdź. Św iad
czą o tym  słowa Apokalipsy: „A Duch i Oblubienica mówią:
»Przyjdź«” (Ap 22, 17) oraz „Mówi ten, k tó ry  o tym  świadczy: 
»Zaiste,"przyjdę niebawem«. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20).

DAS NEUE PFINGSTEN

Das neue P fingsten  ist ein  H eilereignis, das den P lan G ottes bezüglich  
des H eils des M enschen und der W elt erfüllt. Es hat trinitarische, ekk lesia le  
und eschatologische D im ensionen. Das neue P fingsten  ist eine O ffenbarung des 
H eiligen  G eistes als der dritten innertrinitarischen Person; es eröffnet die 
Zeit der Kirche, in  der Christus durch den H eiligen  G eist sein  in der Zeit 
des irdischen Lebens beginnendes W erk w eiterführt, um . a lle  durch die Sünde  
zerstreuten und verlorenen  M enschen im  H ause des h im m lischen Vaters zu 
versam m eln; es ist die Ö ffnung für die Endzeit, es beginnt den eschatischen  
W eg in  die Erfüllung der H offnung der W iederkunft des Herrn, w as d ie  
Worte der A pokalypse bew eisen: „Und der G eist und die Braut sprechen: 
«Komm»!” (Ap 22,17), „Ja, ich  kom m e bald!” (Ap 22,20).

17 J a n  P a w e l  II, enc. cyt.,  n.  66.


