
W dzisiejszym fragmencie, Piotr wskazuje na to, jak przyjęcie daru Ducha Świętego związane jest ze 
zrozumieniem i przyjęciem tego, że „Jezus jest Panem i Mesjaszem”. Przyzwyczailiśmy się do tego 
stwierdzenia tak bardzo, że często trudno nam uprzytomnić sobie co ono znaczy. Ogólnie nie spieramy się z 
nim, ale, po pierwsze, nie doświadczamy ukojenia związanego z przekonaniem, że On ma pod kontrolą każdą
sytuację, w której się znajdujemy (za wyjątkiem tego, co pozostawia naszej wolnej decyzji, czyli naszej woli). 
Po drugie, bywa, że nie godzimy się na wprowadzenie w życie Jego woli, bojąc się jakby, że ta droga nie 
prowadzi do szczęścia, do zwycięstwa. Przejdźmy więc od razu do tekstu.

 
 
Przeczytaj fragment z Pisma św

Pierwsze wystąpienie Głowy Kościoła

Dz 2,14- 36
Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i
wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Ci ludzie nie
są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się właśnie to, co powiedział
prorok Joel: W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokować
synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny.
Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali. I sprawię
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, wielki i  wspaniały.  Każdy, kto wzywać będzie
imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
Mężowie  izraelscy,  słuchajcie  tego,  co  mówię:  Jezusa  Nazarejczyka,  Męża,  którego  posłannictwo  Bóg
potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym
sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami
bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby
ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim:
Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się
moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy
mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz
mnie radością przed obliczem Twoim.
Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który
znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż
jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że
ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my
wszyscy jesteśmy tego świadkami.  Wyniesiony na miejsce  po prawicy  Boga, otrzymał  od  Ojca  obietnicę
Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada:
Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich.
Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił
Bóg i Panem, i Mesjaszem»
 
 
Rozważanie:
 
Dary Ducha Świętego, wśród których, zgodnie z 1 Kor 13: 1 – 13, największe są wiara, nadzieja i miłość…
Dary  które  Izajasz  opisuje  jako „duch  mądrości  i  rozumu,  duch rady  i  męstwa,  duch wiedzy  i  bojaźni



Pańskiej”  (Iz  11,2)…  Dary,  które  mogą  objawiać  się  jako  nadprzyrodzone  charyzmaty  związane  z
proroctwem, uzdrawianiem, mówieniem obcymi językami i innymi łaskami, które opisuje święty Paweł…
Tego dotyczy obietnica.
Te słowa nie określają żadnego człowieka jako przewrotnego. Dotyczą raczej współczesnej Piotrowi kultury,
sposobu życia. Słowo „przewrotność” oznacza fałsz, różnicę między tym co się deklaruje (przed innymi, ale
też przed sobą) a tym, co się robi, jak się żyje rzeczywiście.  „Przewrotność”, zakłamanie otaczającego świata
jest czymś, co w rzeczywistości nie jest łatwo sobie uświadomić. Zazwyczaj zatrzymujemy się na słowach,
hasłach (np. materializm, konsumpcjonizm, demoralizacja, seksualizacja, itp.), ale wcale nie jest łatwo dojść
do głębszego zrozumienia ich sensu, do poruszenia i pragnienia ratowania się, znalezienia innej drogi. Od
jakich  „przewrotnych”  rzeczy  we  współczesnym  świecie,  chciałbyś  się  uratować?  Postaraj  się  dosyć
szczegółowo przypomnieć sobie kilka rzeczy, które cię dotykają. Co Ci może pomagać w „ratowaniu się”, w
tym, aby Twoje życie różniło się od życia „tego przewrotnego pokolenia”?
 
 
Módlmy się:   Prosimy Cię Duchu Święty, przyjdź do nas z mądrością Twojego Słowo i światłością Twojego 
Światła, aby wśród zmiennych kolei naszego życia potrafili być autentycznymi świadkami Jezusa Chrystusa, 
jako naszego Pana I Mesjasza. Który żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieków. Amen
 
 
Zadanie:      Od jakich „przewrotnych” rzeczy we współczesnym świecie, chciałbyś się uratować? Postaraj się
dosyć szczegółowo przypomnieć sobie kilka rzeczy, które cię dotykają. Co Ci może pomagać w „ratowaniu
się”, w tym, aby Twoje życie różniło się od życia „tego przewrotnego pokolenia”?


