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DZIEŁA DUCHA ŚWIĘTEGO 
 
 
DUCH ŚWIĘTY W EPOCE STAREGO TESTAMENTU 
 
W Starym Testamencie znajdujemy około 100 miejsc mówiących o Duchu Boga. Oznacza to, że Duch 
Święty działał w tamtej epoce, mimo, iż określenie Duch Święty nie występuje w Starym Testamencie. 
Jednakże na podstawie Nowego Testamentu możemy stwierdzić, że tym, który działał w Starym 
Testamencie był Duch Święty. 
Dz.Ap. 7:51 
51. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, 
jak ojcowie wasi, tak i wy!(BW) 
2 Piotr. 1:21 
21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, 
natchnieni Duchem Świętym.(BW) 
 
 
1. Dzieła Ducha Świętego w Starym Testamencie 
 

A. Stworzenie 

O dziele Ducha Świętego w stworzeniu możemy czytać w kilku fragmentach Biblii, mówiących nam o 
różnych aspektach Jego działania: 

• Był zaangażowany w ogólne planowanie wszechświata: 
Izaj. 40:12-14 
12. Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem 
odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? 13. Kto kieruje Duchem 
Pana, a czyja rada pouczyła go? 14. Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się 
właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu?(BW) 

• Brał udział w tworzeniu gwiazd i nieba 
Ps. 33:6 
6. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.(BW) 
Job. 26:13 
13. Od jego tchnienia rozjaśnia się niebo; jego ręka przebiła giętkiego węża.(BW) 

• Brał udział w tworzeniu ziemi  
1 Moj. 1:2 
2. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad 
powierzchnią wód.(BW) 

użyty tu hebrajski zwrot „unosił” (rachaph - רחף ) użyty także w 5 Moj. 32:11 „Jak orzeł pobudza do 
lotu swoje młode, Unosi się nad swymi pisklętami, Rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie 
młode I niesie je na lotkach swoich,(BW)”, oznacza, że Duch Boży powodowany troską unosił się 
nad nieukształtowaną i niezamieszkałą jeszcze ziemią   

• Brał udział przy tworzeniu człowieka 
Job. 27:3 
3. Zaiste, póki staje tchu we mnie i tchnienia Bożego w moich nozdrzach,(BW) 
Job. 33:4 
4. Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie.(BW) 

• Duch Boży był także aktywny przy tworzeniu zwierząt 
Ps. 104:30 
30. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, I odnawiasz oblicze ziemi.(BW) 
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B. Objawienie i Natchnienie 

• Duch Święty był pośrednikiem objawienia. To z jego natchnienia doszło do spisania Biblii. 
2 Piotr. 1:21 
21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, 
natchnieni Duchem Świętym.(BW) 

Proroctwa nigdy nie pojawiły się z woli człowieka. Ci, którzy je spisywali byli natchnieni, 
prowadzeni przez Ducha Świętego. Ludzie byli tylko pośrednikami dokonującymi zapisu, ich wola 
nie kontrolowała, jak również nie miała wpływu na to, co Bóg chciał zakomunikować – wszystko to 
zależało od Ducha. 

• Duch Święty przemawiał przez proroków: 
2 Sam. 23:2 
2. Duch Pana przemawia przeze mnie, A słowo jego jest na języku moim.(BW) 
Mich. 3:8 
8. Lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego 
przestępstwo, a Izraelowi jego grzech.(BW) 

• Fragmenty Nowego Testamentu przypisują Duchowi Świętemu autorstwo Starego 
Testamentu: 

• Jezus podczas dyskusji z faryzeuszami cytuje psalm 110 przypisując autorstwo Dawidowi, ale z 
natchnienia Ducha Świętego. 
Mat. 22:43-44 
43. Rzecze im: Jakże więc Dawid w natchnieniu Ducha nazywa go Panem, gdy mówi: 44. 
Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi 
twoje. 
por. 
Ps. 110:1 
1. Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół 
twoich jako podnóżek pod nogi twoje!(BW) 

• Piotr przytacza fragmenty Starego testamentu i mówi, że to Duch Święty prorokował przez usta 
Dawida. 
Dz.Ap. 1:16 
16. Mężowie bracia! Musiało się wypełnić Pismo, w którym Duch Święty przepowiedział 
przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa;(BW) 
por. 
Ps. 41:9-10 
9. Spadła nań śmiertelna zaraza, A skoro legł, już się nie podniesie. 10. Nawet przyjaciel mój, 
któremu zaufałem, Który jadł mój chleb, Podniósł piętę przeciwko mnie. 
Dz.Ap. 4:25-26 
25. Któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami ojca naszego Dawida, sługi twego: 
Czemu wzburzyły się narody, A ludy myślały o próżnych rzeczach? 26. Powstali królowie 
ziemscy i książęta zebrali się społem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego.(BW) 
por. 
Ps. 2:1-2 
1. I Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach? 2. Powstają królowie 
ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego 

• Paweł, cytując Stary Testament, przypisuje jego autorstwo Duchowi Świętemu 
Dz.Ap. 28:25-28 
25. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo: 
Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, 26. Mówiąc; Idź 
do ludu tego i mów: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; Będziecie ustawicznie 
patrzeć, a nie ujrzycie. 27. Albowiem otępiało serce tego ludu, Uszy ich dotknęła głuchota, 
Oczy swe przymrużyli, Żeby oczami nie widzieli I uszami nie słyszeli, I sercem nie rozumieli, i 
nie nawrócili się, A ja żebym ich nie uleczył.(BW) 
a 
Izaj. 6:9-10 
9. A On rzekł: Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie 
uważanie, lecz nie poznawajcie! 10. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a 
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jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał 
swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał!(BW) 

• Autor listu do Hebrajczyków również przypisuje autorstwo Starego testamentu Duchowi 
Świętemu: 
Hebr. 3:7 
7. Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie,(BW) 
por.  
Ps. 95:7-11 
Hebr. 10:15-16 
15. Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem: 16. Takie zaś jest 
przymierze, jakie zawrę z nimi Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich 
serca i na umysłach ich wypiszę je,(BW) 
por. 
Jer. 31:33 
33. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój 
zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim 
ludem.(BW) 

 

C. Dzieła Ducha świętego w życiu ludzi Starego Testamentu 

Dzieła Ducha Świętego w życiu ludzi epoki Starego Testamentu różniły się od tych po dniu 
Pięćdziesiątnicy.  

• Duch był obecny w niektórych ludziach. 

• Faraon rozpoznał, że Duch Boży był w Józefie 
1 Moj. 41:38 
38. Rzekł tedy faraon do dworzan swoich: Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który 
miałby ducha Bożego tak jak ten?(BW) 

• Duch był w Jozuem  
4 Moj. 27:18 
18. I rzekł Pan do Mojżesza: Weź Jozuego, syna Nuna, męża obdarzonego duchem, i połóż na 
nim swoją rękę.(BW) 

• Duch był w Danielu 
Dan. 5:11-15 
11. Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach 
twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość jak mądrość bogów. Król 
Nebukadnesar, twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, 
Chaldejczykami i astrologami, 12. Dlatego iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i 
rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic; król 
nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezwą Daniela i niech poda wykład! 13. A gdy 
przyprowadzono Daniela przed króla, król odezwał się i rzekł do Daniela: Czy to ty jesteś 
Danielem z wygnańców judzkich, których przyprowadził król, mój ojciec, z ziemi judzkiej? 14. 
Słyszałem o tobie, że duch bogów spoczywa na tobie i że masz oświecenie, rozum i 
nadzwyczajną mądrość. 15. Otóż przyprowadzono przede mnie mędrców i wróżbitów, aby 
mi odczytali to pismo i wyłożyli mi jego znaczenie, lecz oni nie umieli wyłożyć mi tego 
słowa.(BW) 

we wszystkich powyższych przypadkach jest użyty przyimek „bet” czyli „w”. 

• Duch zstępował na niektórych ludzi  

Wielu ludzi doświadczyło Ducha Świętego zstępującego na nich 

4 Moj. 24:2 
2. A podniósłszy swoje oczy, ujrzał Izraela rozłożonego według swoich plemion. Wtedy ogarnął 
go duch Boży(BW) 
Sędz. 3:10 
10. I zawładnął nim Duch Pański, więc sądził w Izraelu, a gdy wyruszył na wojnę, Pan wydał 
Kuszan-Riszataima, króla Aramu, w jego rękę, i zyskał on przewagę nad Kuszan-
Riszataimem.(BW) 
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Sędz. 6:34 
34. Lecz Gedeona ogarnął Duch Pański, tak iż zadął w trąbę i skrzyknęli się wokół niego 
potomkowie Abiezera.(BW) 
Sędz. 11:29 
29. Wtedy Duch Pański zstąpił na Jeftę. I obszedł on Gileadczyków i Manassesytów, obszedł też 
Mispę Gileadzką, i z Mispy Gileadzkiej wyruszył na Ammonitów.(BW) 
Sędz. 13:25 
25. I zaczął działać w nim Duch Pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sorea i 
Esztaol.(BW) 
1 Sam. 10:10 
10. Poszli tedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a duch Boży ogarnął go, i 
wpadł w ich gronie w zachwycenie.(BW) 
1 Sam. 16:13 
13. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci; i od tego dnia Duch 
Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal, Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy.(BW) 
2 Kron. 15:1 
1. Wtedy Azariasza, syna Odeda, opanował Duch Boży,(BW) 

• Duch wypełnił Besalela 

Jest tu mowa o szczególnym uzdolnieniu Basalela do wykonywania i nadzorowania prac 
związanych z budową Namiotu Zgromadzenia. 
2 Moj. 31:3; 35:31 
3. I napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością 
w rzemiośle,(BW) 

Zakres Działania Ducha Świętego 

• Ograniczony do określonych ludzi 

Bóg wybrał Izrael jako swój naród, w związku z tym dzieło Ducha Świętego skupiało się na tym 
właśnie narodzie. Izrael jako lud był mieszaniną ludzi wierzących i niewierzących, jednakże Duch 
Święty posługiwał narodowi jako całości poprzez swoją obecność i kierowanie ludźmi. W obrębie 
tego ludu niektórzy pozostawali w bliższym niż pozostali związku z Duchem Świętym. 
Nehem. 9:20 
20. Dałeś im swego dobrego ducha, aby ich pouczał; Twojej manny nie odjąłeś od ich ust I wodę 
im dałeś, gdy byli spragnieni.(BW) 
Izaj. 63:10-11,14 
10. Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha jego Świętego; wtedy przemienił się w ich 
nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył. 11. I wspominali dawne dni, Mojżesza i jego lud: 
Gdzież jest Ten, który go wyprowadził z morza, gdzie pasterz jego trzody? Gdzież jest Ten, który 
włożył Ducha swego Świętego do ich serc? 14. Jak bydło, które schodzi w dolinę, tak ich 
prowadził Duch Pana do odpoczynku. Tak wiodłeś swój lud, aby sobie zapewnić sławne 
imię.(BW) 
4 Moj. 11:29 
29. Odpowiedział mu Mojżesz: Czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w 
proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha!(BW) 

• Ograniczony co do rodzaju posługi 

W Starym Testamencie Duch Święty działa zupełnie inaczej niż w Erze Kościoła. Dopiero po dniu 
Pięćdziesiątnicy mógł robić wiele rzeczy, o których w Starym Testamencie nie ma żadnej wzmianki. 

• Ograniczony co do czasu 

Duch był mocą Samsona, lecz potem Pan go opuścił. 
Sędz. 13:25 
25. I zaczął działać w nim Duch Pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sorea i 
Esztaol.(BW) 
Sędz. 16:20 
20. Wtedy zawołała: Filistyńczycy nad tobą, Samsonie! A gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał 
sobie: Wyrwę się, jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił 
od niego.(BW) 
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Duch zstąpił na Saula, lecz potem Go opuścił. 
1 Sam. 10:10 
10. Poszli tedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a duch Boży ogarnął go, i 
wpadł w ich gronie w zachwycenie.(BW) 
1 Sam. 16:14 
14. A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana.(BW) 

Wydaje się, że w Starym Testamencie nic nie gwarantowało stałej obecności Ducha Świętego.  

 
 

2. Duch Święty w Nowym Testamencie 

Duch Święty w życiu Jezusa 

A. Narodziny Jezusa 

To za sprawą Ducha Świętego nastąpiło poczęcie w łonie Marii dziewicy naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Owocem tego było Jego wcielenie. 
Łuk. 1:35 
35. I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. 
Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.(BW) 

B. Życie Chrystusa 

• Chrystus był napełniony Duchem 

Łuk. 4:1 
1. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po 
pustyni,(BW) 

Użyte tutaj greckie słowo (πλη ́ρης – pleres) wskazuje, że niczego mu nie brakowało, był 
przepełniony, był to stan stały, nie było to chwilowym wypełnieniem ale relacja, która trwała przez 
całe życie. Było to cechą charakterystyczną, dla całego życia Jezusa. 

• Chrystus był namaszczony Duchem Świętym 

Wskazuje to na Niego jako na Mesjasza (Namaszczonego) i dawało moc do Jego służby prorockiej. 
Łuk. 4:18 
18. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, 
posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił 
na wolność,(BW) 
Dz.Ap. 4:27 
27. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi twemu, 
Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi,(BW) 
Dz.Ap. 10:38 
38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc 
dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.(BW) 
Hebr. 1:9 
9. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg 
twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.(BW) 

• Chrystus radował się w Duchu 
Łuk. 10:21 
21. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba 
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; 
zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.(BW) 

• Chrystus był wyposażony przez Ducha przez całe swoje życie 

• Mówił o tym Izajasz 
Izaj. 42:1-4 
1. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. 
Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. 2. Nie będzie krzyczał ani wołał, 
ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. 3. Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota 
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gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. 4. Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, 
dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy.(BW) 
Izaj. 61:1-2 
1. Duch Wszechmocnego, Pana nade - mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował 
ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym 
ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, 2. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień 
pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych,(BW) 

• Prorokował o tym Izajasz, a wypełnił Jezus poprzez:  

o zwiastowanie. 
Łuk. 4:18 
18. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą 
nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym 
uciśnionych wypuścił na wolność,(BW) 

o i przez czynienie cudów 
Mat. 12:28 
28. A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo 
Boże.(BW) 

• Dziedziny życia Jezusa w jakich widoczna jest działalność Ducha Świętego 

• Jezus jako prorok 

Jezus na początku swej publicznej działalności oznajmił, że jest nad nim Duch Pana , aby 
zwiastować rok łaski Pana. 

Łuk. 4:18 
18. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, 
posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych 
wypuścił na wolność,(BW) 

• Duch Święty uzdalniał Jezusa do czynienia cudów 

Niektóre cuda dokonywane przez Jezusa były dokonane w mocy Ducha Świętego. Przywrócenie 
wzroku ślepym od urodzenia (Mat. 9:27-31; 15:30; 21:14; Mark. 8:22-26; 10:46-52; Jan. 9:1-
41). W Łuk. 4:18 jest powiedziane, że Jezus przywracał wzrok ponieważ Duch był nad Nim. W 
Starym Testamencie przywracanie wzroku ślepym było przywilejem Boga (2 Moj. 4:11; Ps. 
146:8) i czymś czego miał dokonywać Mesjasz (Iz. 29:18; 35:5; 42:7). Jezus przywracając 
ślepym wzrok, dał do zrozumienia, że jest długo oczekiwanym Mesjaszem, a posługa Ducha 
Świętego (namaszczanie i wyposażanie w moc) będzie się wiązała z tego rodzaju cudami. 

• Znaczenie służby Ducha Świętego w życiu Jezusa 

• Dla rozwoju człowieczeństwa Chrystusa – Duch Święty był podstawą kształtowania się 
człowieczeństwa Chrystusa, Jego wzrost musiał być powiązany z Duchem, który Go wypełniał i 
namaszczał. 
Łuk. 2:52 
52. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi,(BW) 
Hebr. 5:8 
8. I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał,(BW) 

• Dla zależności jaka była między Jezusem a Ducha Świętym – Jezus polegał na Duchu, jeśli 
chodzi o prowadzenie i moc. Jeśli bezgrzeszny Syn Boży potrzebował Ducha Świętego, jakże my 
moglibyśmy żyć niezależnie od Jego mocy. 

C. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa  

Hebr. 9:14 
14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez 
skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. 
1 Piotr. 3:18 
18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was 
przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony 
życiu.(BW) 
 



PNEUMATOLOGIA  DZIEŁA DUCHA ŚWIĘTEGO 

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE 
www.ggwo.pl   

Rzym. 8:11 
11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa 
Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który 
mieszka w was.(BW) 

 
 

3. Duch Święty w człowieku Nowego Testamentu przed Pięćdziesiątnicą 

Duch Święty przed dniem Pięćdziesiątnicy działał w życiu ludzi Nowego Testamentu 

• Duch Święty w życiu Jana Chrzciciela 

Jan Chrzciciel był napełniony Duchem Świętym od urodzenia  
Łuk. 1:15 
15. Będzie bowiem wielki przed Panem; i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie 
napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej.(BW),  

więc mógł:  

• przygotowywać drogę dla Mesjasza  
Łuk. 3:4 
4. Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie 
drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.(BW) 

• głosić upamiętanie  
Łuk. 3:3 
3. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie 
grzechów,(BW) 

• prorokować chrzest Duchem Świętym  
Łuk. 3:16 
16. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi 
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On 
was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.(BW) 

• Służba Ducha Świętego w uczniach w czasie życia Jezusa Chrystusa 

Uczniowie dokonywali cudów z polecenia Jezusa Chrystusa i z mocą Ducha Świętego  

Mat. 10:20 
20. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was.(BW) 
Łuk. 10:19-20 
19. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze 
nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. 20. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam 
podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane.(BW) 

 

4. Zesłanie Ducha Świętego (dzień Pięćdziesiątnicy) 

Dz.Ap. 2:1-4 
1. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. 2. I powstał nagle z 
nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. 3. I ukazały 
się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich 4. I napełnieni zostali 
wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.(BW) 

10 dni po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy uczniowie czekali w 
Jerozolimie posłuszni Jego ostatniemu przykazaniu, Duch Święty zstąpił na zgromadzonych uczniów. 
Było to narodzenie kościoła chrześcijańskiego.  

• Zesłanie Ducha Świętego było obiecane przez Boga Ojca  
Jan. 14:26 
26. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego 
i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.(BW) 
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Dz.Ap. 1:4-5 
4. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie 
obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; 5. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu 
dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.(BW) 
Dz.Ap. 2:33 
33. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił 
to, co wy teraz widzicie i słyszycie.(BW) 

• poparte modlitwą Jezusa Chrystusa  
Jan. 14:16-17 
16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki 
17. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo 
przebywa wśród was i w was będzie.(BW)  

• a w szczególności było darem danym przez Pana Jezusa Kościołowi  
Dz.Ap. 2:33 
33. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił 
to, co wy teraz widzicie i słyszycie.(BW) 

 

5. Dzieło Ducha Świętego wobec niewierzących 

Duch Święty nie ograniczył swego działania tylko do wierzących; działa także w kierunku tych osób, 
które jeszcze nie poznały Jezusa jako swego osobistego zbawiciela. 

• świadczy im o Jezusie Chrystusie  
 Jan. 15:26 

26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 
wychodzi, złoży świadectwo o mnie;(BW) 

 1 Moj. 6:3 
3. I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. 
Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.(BW)  

• uświadamia ich i przekonuje o grzechu, sprawiedliwości Chrystusa, sądzie nad 
szatanem i grzechem. 
Jan. 16:8-11 
8. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; 9. O grzechu, 
gdyż nie uwierzyli we mnie; 10. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie 
ujrzycie; 11. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.(BW)  

 

6. Dzieło Ducha Świętego w wierzących  

Kiedy człowiek uwierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, Duch Święty czyni kilka 
rzeczy. Działanie Ducha jest udziałem każdego wierzącego i nie może być różne w zależności od czasu 
czy osoby wierzącego. Obejmują one: odrodzenie, duchowy chrzest, zamieszkanie, zapieczętowanie.  

Kilku przejawów działania Ducha Świętego chrześcijanie mogą doświadczać w swoim życiu. Są dla nich 
dostępne i powinny być dla nich radością, mimo iż chrześcijanin może nie cieszyć się z nich w pełni z 
powodu braku nauczania, braku zrozumienia lub obecności grzechu w swoim życiu. Radość z działania 
Ducha Świętego, do których należą: pewność zbawienia, uświęcenie, przynoszenie owocu, obdarzenie 
mocą, prowadzenie, udzielenie darów, pomoc w modlitwie i wreszcie zrozumienie Słowa Bożego, może 
być różna w różnych okresach dla różnych wierzących.  
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Dzieła Ducha Świętego w życiu wierzącego* 

• w chwili zbawienia, nieodwołalne, niepowtarzalne 

Dzieło Opis dzieła Odnośnik Biblijny 

Odrodzenie 

Poprzez służbę 
Ducha Świętego 

człowiek 
naradza się na 

nowo, 
otrzymuje życie 
wieczne i 
zostaje 

odnowiony 

Jan. 3:3-8 
3. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie 
narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 4. Rzekł mu Nikodem: Jakże się 

może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki 
swojej i urodzić się? 5. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się 

kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. 6. Co się 
narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. 7. Nie dziw się, że 
ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. 8. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego 
słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził 

z Ducha.(BW) 
Jan. 6:63 

63. Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i 
żywotem,(BW) 

Tyt. 3:5 
5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia 

swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego 

Zamieszkiwanie 

Duch 
zamieszkuje w 
wierzącym. Bez 
tego człowiek 
nie należy do 
Chrystusa. 

Jan. 14:17 
17. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go 

znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.(BW) 
Rzym. 8:9,11 

9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli 
zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. 11. A jeśli Duch tego, który 
Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z 

martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka 
w was.(BW) 
1 Kor. 3:16 

16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? 
1 Kor. 6:19 

19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i 
którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?(BW) 

Zapieczętowanie 

Bóg pieczętuje 
wierzącego 
Duchem 
Świętym, 
czyniąc 

proklamację 
własności i 

dając gwarancję 
ostatecznego 
odkupienia 

2 Kor. 1:22 
22. Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. 

Efez. 1:13 
13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i 

uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, 

Efez. 4:30 
30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień 

odkupienia.(BW) 
por: 

Rzym. 8:16 
16. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. 

Chrzest 

Wierzący 
zostają 

ochrzczeni w 
Duchu Świętym 

dzięki 
Chrystusowi, 
który łączy ich 
w jedno ciało 

Mat. 3:11 
11. Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy 

niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem 
Świętym i ogniem.(BW) 

Mar. 1:8 
8. Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym,(BW) 

Łuk. 3:16 
16. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi 

mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; 
On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.(BW) 

1 Kor. 12:13 
13. Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, 

czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym 
Duchem.(BW) 
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• w chwili zbawienia, utracalne, powtarzalne 

Dzieło Opis dzieła Odnośnik Biblijny 

Napełnienie 

Wierzący mają nakaz 
aby być „napełnionym 
Duchem Świętym.” 
Służba napełnienia 

duchem Świętym może 
być podzielona na 
ogólne napełnienie 
odnoszące się do 

duchowego wzrostu i 
dojrzewania, oraz na 
otrzymywanie 

szczególnych zdolności 
od Ducha Świętego do 

wykonywania 
specyficznych zadań. 

Efez. 5:18 
18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni 

Ducha,(BW)   
por: 

Dz.Ap. 4:8,31 
8. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi! 31. A 
gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni 

zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże. 
Dz.Ap. 6:3 

3. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, 
pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą 

sprawą;(BW) 
Dz.Ap. 9:17 

17. I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, 
Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i 

został napełniony Duchem Świętym.(BW) 
Dz.Ap. 11:24; Dz.Ap. 13:9 

Prowadzenie 

Wierzący mają nakaz 
aby chodzić w Duchu, 
być prowadzonymi 
przez Ducha. Duch 
powstrzymuje 
wierzącego przed 
zniewoleniem 

legalizmem, a także 
prowadzi w karności i 
ukierunkowuje życie 

chrześcijan. 

Dz.Ap. 13:9,25 
9. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w  nim 

wzrok25. Gdy Jan był bliski końca swojej misji, powiedział: Nie jestem tym, za 
kogo mnie uważacie; ale oto idzie za mną Ten, którego sandałów nie jestem 

godzien rozwiązać u stóp jego.(BW)  por: 
Dz.Ap. 8:29 

29. I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu.(BW) 
Dz.Ap. 13:2 

2. A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi 
Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. 

Dz.Ap. 15:7-9 
7. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: Mężowie bracia, 
wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta 

moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. 8. Bóg też, który zna serca, przyznał się 
do nich, dając im Ducha Świętego jak i nam, 9. I nie uczynił żadnej różnicy między 

nami a nimi oczyściwszy przez wiarę ich serca 
Rzym. 8:14 

14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.(BW) 

Umacnianie 

Duch Święty 
zamieszkujący w 

wierzącym prowadzi 
go do zwycięstwa, 
rozwija wydawanie 
owoców Ducha i daje 

możność 
przezwyciężania 
uczynków Szatana. 

Rzym. 8:13 

13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała 
umartwiacie, żyć będziecie.(BW) 

Gal. 5:17-18,22-23 
17. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie 
przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. 18. A jeśli Duch was prowadzi, nie 

jesteście pod zakonem. 22. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23. Łagodność, wstrzemięźliwość. 

Przeciwko takim nie ma zakonu.(BW) 

Nauczanie 

Jezus obiecał, iż gdy 
nadejdzie Duch, to 

poprowadzi 
wierzących we wszelką 
prawdę. Duch oświeca 
umysł wierzącego aby 

mócrozumieć 
objawienie Bożej woli 
wyrażone w Bożym 

Słowie. 

Jan. 14:26 

26. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy 
was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.(BW) 

Jan. 16:13 
13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo 
nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma 

przyjść, wam oznajmi.(BW) 
1 Jan. 2:20,27 

20. A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. 
27. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie 
potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o 

wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim 
trwajcie.(BW) 

* na podstawie Charts of Christian Theology and Doctrine, H.Wayne House 
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Dzieła Ducha Świętego w życiu człowieka, które są nieodwołalne, niepowtarzalne: 

 

A. Odnowienie/odrodzenie 

Poprzez służbę Ducha Świętego człowiek naradza się na nowo, otrzymuje życie wieczne i zostaje 
odnowiony. 
Jan. 3:3-8 
3. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na 
nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 4. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, 
gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? 5. Odpowiedział Jezus: 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do 
Królestwa Bożego. 6. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. 7. 
Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. 8. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum 
jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z 
Ducha.(BW) 
Jan. 6:63 
63. Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i 
żywotem,(BW) 
Tyt. 3:5 
5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez 
kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,(BW) 

 

B. Zamieszkiwanie Ducha Świętego w człowieku 

Duch zamieszkuje w wierzącym. Bez tego człowiek nie należy do Chrystusa.  

Paweł używa – na opisanie zamieszkiwania Ducha – greckiego przyimka (�ν� –�en) czyli „w”, a także 

czasownika (ο
κέω�–�oikeo) czyli „mieszkać” 
Rzym. 8:9 
9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma 
Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.(BW) 
1 Kor. 3:16 
16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?(BW) 

Duch Święty mieszka we wszystkich którzy otworzyli przed nim swoje serca. Zamieszkuje w człowieku 
od momentu, gdy ten uwierzy. Tak jak w domu Korneliusza, gdy ludzie uwierzyli w to, co zwiastował 
im Piotr. Dz. Ap. 10  

• Zamieszkiwanie Ducha Świętego jest darem Bożym dla wszystkich wierzących. 

• Wszyscy wierzący: 

Duch Święty jest nam dany. Można zatem powiedzieć, że Duch Święty przebywa we wszystkich 
wierzących, a nie tylko w wybranych – dar nie byłby darem, jeśli jego otrzymanie wynikałoby z 
jakiś uwarunkowań (w takim przypadku mówiłoby się raczej o nagrodzie) 
Jan. 7:37-39 
37. A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech 
przyjdzie do mnie i pije. 38. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną 
rzeki wody żywej. 39. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego 
uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze 
uwielbiony.(BW) 
Dz.Ap. 11:16-17 
16. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie 
ochrzczeni Duchem Świętym. 17. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy 
uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu?(BW)  
Rzym. 5:5 
5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który nam jest dany.(BW) 
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1 Kor. 2:12 
12. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, 
czym nas Bóg łaskawie obdarzył. 

 

• Niewierzący 

Duch Święty nie zamieszkuje w niewierzących. Brak obecności (zamieszkiwania) Ducha 
Świętego w człowieku wskazuje na brak zbawienia. Paweł oznajmił, że nie mieć Ducha to 
znaczy nie należeć do Chrystusa. 
Rzym. 8:9 
9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto 
nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.(BW) 

Juda opisuje odstępców od wiary i nazywa ich „zmysłowymi” (ψυχικός� -� psuchikos), nie 
posiadającymi Ducha. To samo słowo użyte zostało w 1 Kor. 2:14, gdzie Paweł opisuje stan 
człowieka nie zbawionego. 
Judy 1:19 
19. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha.(BW) 
1 Kor. 2:14 
14. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań 
głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.(BW) 

Zamieszkiwanie Ducha Świętego jest cechą wyłącznie nowonarodzonych chrześcijan. 

 

• Wierzący, którzy popełniają grzech 

1 Kor. 6:19 
19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i 
którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?(BW) 

Paweł, pisząc te słowa, skierował je do grupy ludzi zróżnicowanej duchowo. Jedni byli duchowi, 
inni nie, inni taż popełniali straszne grzechy (1 Kor. 5:5 Oddajcie takiego szatanowi na 
zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański). Jednakże Paweł w swym liście nie 
rozróżniał tych posiadających Ducha od tych, którzy Go nie posiadali, nie mówił o wyjątkach – 
przeciwnie mówił o wszystkich wierzących, jednocześnie z faktu posiadania Ducha Świętego 
czyniąc podstawę  do napomnień do świętego życia. Widzimy zatem, że wierzący i tylko oni 
stanowią „mieszkanie” Ducha Świętego. 

 

• Stałość zamieszkiwania 

Twierdzenie, że Duch Święty może być odebrany za pewne grzechy, jest podważeniem 
wiecznego bezpieczeństwa. Zgodnie z Rzymian 8:9 gdyby Duch Święty opuścił wierzącego, to 
ten wierzący przestałby być chrześcijaninem. Duch Święty nie mógłby opuścić wierzącego nie 
wtrącając go tym samym powtórnie w stan zgubienia i utratę zbawienia – a co z doskonałą 
ofiarą Jezusa na krzyżu?!  

W Jana 14:16 znajduje się obietnica naszego Zbawiciela, że pośle Ducha Świętego, a ten będzie 
z nami na wieki.  
Jan. 14:16 
16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki(BW) 

Grzech może ograniczyć skuteczność działania Ducha Świętego w życiu wierzącego, nie 
powoduje jednak wyrzucenia Go z życia tegoż wierzącego. 

Bez względu na to czy odczuwamy to, czy nie, jeśli wierzymy, to Duch Święty mieszka w nas i 
daje nam następujące rzeczy: 

• Poczucie bezpieczeństwa (jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem) 

• Motywację do życia w społeczności z Bogiem 

• Wrażliwość i przekonanie na grzech 
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C. Zapieczętowanie Duchem Świętym 

Bóg pieczętuje wierzącego Duchem Świętym, czyniąc proklamację własności i dając gwarancję 
ostatecznego odkupienia. 

Bóg zapieczętował nas i dał nam zadatek Ducha Świętego  
2 Kor. 1:22 
22. Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.(BW) 

Paweł dodaje, że zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym, gdy uwierzyliśmy i jest on rękojmią 
naszego zbawienia  
Efez. 1:13  
13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w 
niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,(BW) 

Zostaliśmy zapieczętowani na dzień odkupienia  
Efez. 4:30 
30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. 

• Ludzie z pieczęcią Ducha 

Podobnie jak w przypadku zamieszkiwania, zapieczętowani Duchem są jedynie wierzący, i to 
wszyscy wierzący. Paweł w 2 Kor. 1:22 (Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do 
serc naszych) nie czyni żadnych wyjątków, mimo iż pisał do grupy, w której wyjątki dałyby się 
łatwo uzasadnić. Wszyscy są zapieczętowani, w przeciwnym razie Paweł w Efez. 4:30 (A nie 
zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.) 
musiałby powiedzieć, by Ducha Świętego nie zasmucała grupa ludzi, która jest nim 
zapieczętowana. 

• Czas pieczętowania 

Duch Święty kładzie pieczęć na człowieku w chwili jego nowego narodzenia. 
Dz.Ap. 2:37-38,41 (Piotr głosi po zesłaniu Ducha Świętego - nawraca się ok. 3000 ludzi) 
37. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co 
znamy czynić, mężowie bracia? 38. A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da 
ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha 
Świętego (…) 
41. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 
trzech tysięcy dusz.(BW) 

• Trwałość zapieczętowania 

Efez. 4:30 
30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień 
odkupienia. 
Zostaliśmy zapieczętowani na dzień odkupienia, oznacza to dzień w przyszłości, w którym dopełni 
się nasze odkupienie,  

Rzym. 8:23 
23. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, 
oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. 
Pieczęć Ducha jest gwarancją, że wypełnią się wszystkie Boże obietnice względem nas, a w drodze 
do nieba nikt z wierzących nie utraci swej pieczęci. 

• Konsekwencje zapieczętowania 

• Bezpieczeństwo 

Możemy być pewni, że: 

a) należymy do Niego 

b) mamy zapewnione zbawienia 

c) mamy zapewnione wieczne bezpieczeństwo, Bóg będzie nas strzegł do dnia naszego 
odkupienia 
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2 Kor. 1:22; Ef. 1:13-14 mówią zarówno o zapieczętowaniu jak i o rękojmi. Pieczęć gwarantuje 
otrzymanie wszystkiego, co stanowi przedmiot bożych obietnic, natomiast rękojmia, zadatek 
Ducha Świętego stanowi gwarancję tego, że każda z tych obietnic wypełni się. Rękojmia taka 
upewnia nas, że Bóg nie wycofa się z żadnej złożonej obietnicy. 

• Czystość 

Nasza więź z Duchem, którego zasmucają nasze grzechy, powinna zachęcać nas do życia 
zgodnego z wolą Bożą. Świadomość tego, że jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym 
powinna strzec nas przed życiem w grzechu. 

 

D. Chrzest Duchem Świętym 

Wierzący zostają ochrzczeni w Duchu Świętym dzięki Chrystusowi, który łączy ich w jedno ciało. 

Chrzest Duchem Świętym zapoczątkowany został w Dniu Pięćdziesiątnicy i oznacza chrzest włączający 
wierzącego w Ciało Chrystusa. Kościół powstał dopiero w Nowym Testamencie, dlatego też wcześniej 
taki chrzest nie istniał. W Starym Testamencie nie występuje żadna wzmianka na temat tego działania 
Ducha Świętego; po raz pierwszy jest o nim mowa w wypowiedziach Jana Chrzciciela. 
Mat. 3:11 
11. Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu 
nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.(BW) 

Należy zwrócić uwagę, że nikt nie dostąpił tego chrztu nawet podczas działania Jezusa na ziemi. 
Dopiero po swoim zmartwychwstaniu i przed wniebowstąpieniem Jezus zapowiedział uczniom, że już 
po kilku dniach zostaną ochrzczeni Duchem Świętym (Dz.Ap. 1:5 Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po 
niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.) Ta obietnica spełniła się właśnie w dniu 
Pięćdziesiątnicy, Jednocześnie chrzest wodny został wyraźnie odróżniony od chrztu Duchem Świętym. 

• Charakterystyka Chrztu Duchem Świętym 

a) Odnosi się jedynie do obecnej dyspensacji. 

Nie występował w Starym Testamencie, rozpoczął się wraz z rozpoczęciem ery Kościoła. Jezus 
zapowiedział, że po raz pierwszy nastąpi w dniu Pięćdziesiątnicy. Piotr potwierdził to, 
określając ten moment jako mający miejsce na początku, od niego wszystko się zaczęło. 
Dz.Ap. 11:15-16 
15. A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. 16. I 
przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie 
ochrzczeni Duchem Świętym.(BW) 

b) dotyczy wszystkich wierzących obecnej dyspensacji 
• 1 Kor. 12:13 

13. Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy 
Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.(BW) 
Paweł jasno stwierdza, że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w Duchu, a słowa te wypowiedział 
do wierzących w Koryncie, gdzie znajdujemy różnorodność postaw duchowych, stąd można 
wyciągnąć wniosek, że chrzest Duchem nie jest zależny od dojrzałości jednostek. 

• W Biblii nie znajdujemy żadnego napomnienia do chrztu Duchem Świętym – jest on 
udziałem wszystkich wierzących. 

• Efez. 4:5 
5. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;(BW) 
Jeśli jest jeden chrzest, tak jak jest jeden Bóg i wiara w tegoż Boga, to wszyscy, którzy w 
niego wierzą są raz na zawsze ochrzczeni Duchem Świętym 
 

c) Ma miejsce w momencie zbawienia i nie powtarza się później 

Jeżeli nie miałby miejsca w momencie zbawienia, to istnieliby wierzący zbawieni, ale nie 
należący do Ciała Chrystusa, a przecież Chrzest jest tym co wszczepia wierzącego w Kościół 
Chrystusowy. 
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Jeżeli chrzest Duchem musiałby być powtarzany, to oznaczałoby to, że wierzący przestawałby 
być częścią Ciała Chrystusa – bo musiałby być ponownie w nie wszczepiany – taka nauka nie 
znajduje potwierdzenia w Nowym Testamencie. 

Chrzest Ducha Świętego daje nam poczucie bezpieczeństwa odnośnie naszej pozycji w Ciele 
Chrystusa 

• Chrzest Ducha Świętego w  Biblii 

W Nowym Testamencie znajdujemy 7 zwrotów grec. (en pneumati hagio - en pneumati hagio) 
przetłumaczonych jako chrzest Ducha 

 

 
 

Dzieła Ducha Świętego w życiu człowieka, które są utracalne i powtarzalne: 

 
 
A. Napełnienie Duchem Świętym 

Wierzący mają nakaz aby być „napełnionymi Duchem Świętym.” Służba napełnienia Duchem Świętym 
może być podzielona na ogólne napełnienie odnoszące się do duchowego wzrostu i dojrzewania oraz na 
otrzymywanie szczególnych zdolności od Ducha Świętego do wykonywania specyficznych zadań. 
Dar napełnienia Duchem otrzymujemy w momencie zbawienia, lecz można go utracić. 

O napełnieniu Duchem Świętym w Nowym Testamencie czytamy piętnastokrotnie. W czterech 
przypadkach wzmianki dotyczą okresu sprzed Pięćdziesiątnicy. 

1) Napełnienie odnoszące się do duchowego wzrostu i dojrzałości 

1 Kor. 2:15 
15. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi.(BW) 

Duchowość oznacza dojrzały a jednocześnie wciąż dojrzewający związek wierzącego z Bogiem. 
Kluczowym przejawem duchowości jest dojrzałość, a główną rolę w jej kształtowaniu odgrywa 
Duch Święty. Zdolność rozróżniania rzeczy duchowych wiąże się z poznaniem woli Bożej, zdolność 
ta rozwija się poprzez: 

• Nauczanie, które pochodzi od Ducha Świętego (On prowadzi to nauczanie) 

ZAPOWIEDŹ 

(w Ewangeliach) 

RELACJA 

(w Dziejach Apostolskich) 

WYJAŚNIENIE 

(Apostoł Paweł) 

 
Mat. 3:11 

11. Ja was chrzczę wodą, ku 
upamiętaniu, ale Ten, który po mnie 
idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie 
jestem godzien i sandałów nosić; On 

was chrzcić będzie Duchem Świętym i 
ogniem.(BW) 

Mar. 1:8 
8. Ja chrzciłem was wodą, On zaś 

będzie chrzcił was Duchem 
Świętym,(BW) 

Łuk. 3:16 
16. Sam Jan odpowiedział wszystkim, 
mówiąc: Ja chrzczę was wodą, lecz 
przychodzi mocniejszy ode mnie, 

któremu nie jestem godzien rozwiązać 
rzemyka u sandałów jego; On was 
chrzcić będzie Duchem Świętym i 

ogniem.(BW) 
Jan. 1:33 

33. I ja go nie znałem; lecz Ten, który 
mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł 

do mnie: Ujrzysz tego, na którego Duch 
zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci 

Duchem Świętym.(BW) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dz.Ap. 1:5 
5. Jan bowiem 

chrzcił wodą, ale wy 
po niewielu dniach 
będziecie ochrzczeni 

Duchem 
Świętym.(BW) 

 
Dz. Ap. 2 

 
 
 
 
 
 
 

Dz.Ap. 11:15-16 
15. A gdy zacząłem 
mówić, zstąpił na 
nich Duch Święty, 

jak i na nas na 
początku. 

16. I przypomniałem 
sobie słowo Pana, 

gdy powiedział: Jan 
chrzcił wodą, ale wy 
będziecie ochrzczeni 

Duchem 
Świętym.(BW) 

 
1 Kor. 12:13 

13. Bo też w jednym 
Duchu wszyscy zostaliśmy 
ochrzczeni w jedno ciało - 
czy to Żydzi, czy Grecy, 
czy to niewolnicy, czy 

wolni, i wszyscy 
zostaliśmy napojeni 

jednym Duchem. 
(BW) 
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Jan. 16:12-15 
12. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; 13. Lecz gdy 
przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić 
będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. 14. On mnie 
uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. 15. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego 
rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.(BW) 

• Modlitwa zgodna z wolą Bożą, kierowana przez Ducha  
Rzym. 8:26 
26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak 
należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.(BW) 
Efez. 6:18 
18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z 
całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych(BW) 

• Korzystanie z darów duchowych 
1 Kor. 12:7 
7. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.(BW) 

• Nie uleganie zachciankom ciała, do czego siłę daje Duch 
Rzym. 8:13 
13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, 
żyć będziecie.(BW) 
Gal. 5:16-17 
16. Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy, cielesnej. 
17. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, 
abyście nie czynili tego, co chcecie.(BW) 

Dojrzałość ma swoje stopnie. Fakt, że ktoś jest chrześcijaninem od dłuższego czasu nie musi 
oznaczać wysokiego stopnia rozwoju duchowego. Jeśli nawet ktoś osiągnął taki stopień, zawsze ma 
przed sobą możliwość dalszego rozwoju. Duchowość, choć oznacza dojrzałą więź z Bogiem, stale 
podlega procesowi rozwoju. 

2) Napełnienie jako otrzymywanie szczególnych zdolności od Ducha Świętego do wykonywania 
specyficznych zadań. 

O napełnieniu Duchem Świętym czytamy w: 
• Jan Chrzciciel - Łuk. 1:15  

15. Będzie bowiem wielki przed Panem; i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie 
napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej.(BW) 

• Elżbieta - Łuk. 1:41    
41. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, i 
Elżbieta napełniona została Duchem Świętym,(BW) 

• Zachariasz - Łuk. 1:67  
67. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy:(BW) 

• Grupa wierzących w dniu Pięćdziesiątnicy - Dz.Ap. 2:4   
4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im 
Duch poddawał.(BW) 

• Piotr - Dz.Ap. 4:8  
8. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi!(BW) 

• wierzący zgromadzeni - Dz.Ap. 4:31  
31. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni 
zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.(BW) 

• Paweł - Dz.Ap. 9:17  
17. I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan 
Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został 
napełniony Duchem Świętym. 

• Paweł - Dz.Ap. 13:9  
9. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok(BW) 
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Napełnienie Duchem Świętym może nastąpić w życiu człowieka więcej niż raz i to nie z powodu 
grzechów czy upadków. Powtarzanie się napełnień wynikało raczej z nowych potrzeb służby Bogu. 

Dz.Ap. 2:4 
4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im 
Duch poddawał.(BW) 
Dz.Ap. 4:8,31 
8. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi!31. A gdy skończyli 
modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem 
Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.(BW) 

Napełnienie jest rozległym wpływem Ducha Świętego na życie wierzącego. Tworzy pewien styl 
życia. W grece stan taki jest wyrażony zwrotem (plere – plere), lub (plero pneumatos hagiou - 
plero pneumatos hagiou) i występuje w odniesieniu do: 

• Jezusa - Łuk. 4:1 
1. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po 
pustyni, 

• Diakonów - Dz.Ap. 6:3-5 
3. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych 
Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą; 
4. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa. 
5. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary 
i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę 
z Antiochii;(BW) 

• Szczepana - Dz.Ap. 7:55 
55. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i 
Jezusa stojącego po Prawicy Bożej(BW) 

• Barnaby - Dz.Ap. 11:24 
24. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało 
pozyskanych dla Pana.(BW) 

• Uczniów - Dz.Ap. 13:52 
52. Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego.(BW) 

• Wierzących - Efez. 5:18 
18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha,(BW) 

 

3) Cechy charakterystyczne napełnienia Duchem 

• Charakter będący odbiciem charakteru Chrystusa 

Jeżeli człowiek oddał się pod kontrolę Ducha Świętego, to jego charakter będzie odbiciem 
charakteru Chrystusa, a jego życie wkrótce zacznie wydawać owoce Ducha. 
Gal. 5:22-23 
22. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
23. Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.(BW) 

• miłość,  
• radość,  
• pokój,  
• cierpliwość,  
• uprzejmość,  
• dobroć,  
• wierność, 
• łagodność,  
• wstrzemięźliwość.  
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• Zaangażowanie misyjne 

W księdze Dziejów Apostolskich momentom napełnienia Duchem towarzyszyły nawrócenia.  

• Dzień Pięćdziesiątnicy – nawrócenie 3000 ludzi 
Dz.Ap. 2:4,41 
4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im 
Duch poddawał. 
41. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia 
około trzech tysięcy dusz.(BW) 

• Napełnienie uczniów – nawrócenie wielu kobiet i mężczyzn 
Dz.Ap. 4:31 
31. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni 
zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.(BW) 
Dz.Ap. 5:14 
14. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet,(BW) 

• Zbudowanie, radość w Panu, dziękczynienie, uległość 
Efez. 5:19-21 
19. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu 
swoim Panu, 
20. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
21. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.(BW) 
 

4) Warunki wstępne potrzebne do napełnienia 

• Nie zasmucać 
Efez. 4:30 
30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień 
odkupienia. 

• Nie gasić 
1 Tes. 5:19 
19. Ducha nie gaście. 

• Chodzenie w Nim 
Gal. 5:16 
16. Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy, cielesnej. 

Napełnienie Duchem wiąże się z oddaniem się w ręce Boże, gotowością na pozwolenie Duchowi 
Świętemu czynić w naszym życiu, to czego On pragnie. W miarę duchowego dojrzewania pogłębia się 
nasze poznanie, na światło dzienne wychodzą nowe dziedziny życia, które musimy powierzyć Bogu. 
Dlatego tak ważne jest stałe chodzenie w Duchu i oddanie Mu swego życia. 

 
5) Różnice pomiędzy chrztem a napełnieniem Duchem 

Chrzest Napełnienie 

Ma miejsce tylko raz w życiu każdego wierzącego Powtarza się 

Nie wydarzył się nigdy przed dniem Pięćdziesiątnicy Miało miejsce w Starym testamencie 

Dotyczy wszystkich wierzących Nie muszą w nim mieć udziału wszyscy 

Jego faktu nie można odwrócić Można je utracić 

Rezultatem jest pozycja Rezultatem jest moc 

Ma miejsce w chwili złożenie ufności w Chrystusie Dotyczy całego życia wierzącego 

Nic go nie warunkuje (poza wiarą w Chrystusa) Jest uwarunkowane od poddania się Bogu 
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B. Prowadzenie 

Wierzący mają nakaz, aby chodzić w Duchu i być prowadzonymi przez Ducha. Duch powstrzymuje 
wierzącego przed zniewoleniem legalizmem, a także prowadzi w karności i ukierunkowuje życie 
chrześcijan.  

Rzym. 8:14 
14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.(BW) 

Prowadzenie należy do tych dzieł Ducha, które dają nam pewność w naszym codziennym życiu. 
Prowadzenie jest potwierdzeniem synostwa, a dziecko Boże nie musi chodzić w ciemności, może 
swobodnie prosić i otrzymywać wskazówki od Ducha Świętego dotyczące dalszej drogi. 

Dz.Ap. 10:19-20 
19. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: Oto szukają cię trzej mężowie; 
20. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem,(BW) 
Dz.Ap. 13:2-4 
2. A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do 
tego dzieła, do którego ich powołałem. 
4. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr,(BW) 
Dz.Ap. 16:6-7 
6. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa 
Bożego w Azji. 
7. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im;(BW) 
Dz.Ap. 20:22-23 
22. I oto teraz, zniewolony przez Ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, 
23. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. 
 

C. Umacnianie 

Duch Święty zamieszkujący w wierzącym prowadzi go do zwycięstwa, rozwija wydawanie owoców 
Ducha i umożliwia przezwyciężanie uczynków Szatana.  

Rzym. 8:13 
13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć 
będziecie.(BW) 
Gal. 5:17-18,22-23 
17. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście 
nie czynili tego, co chcecie. 18. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. (…) 
22. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23. 
Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.(BW) 
 

D. Nauczanie 

Jezus obiecał, iż gdy nadejdzie Duch, to wprowadzi On wierzących we wszelką prawdę. Duch oświeca 
umysł wierzącego, aby mógł on rozumieć objawienie Bożej woli wyrażone w Bożym Słowie. 

Jan. 16:12-15 
12. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; 13. Lecz gdy przyjdzie On, 
Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz 
cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. 14. On mnie uwielbi, gdyż z mego 
weźmie i wam oznajmi. 15. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i 
wam oznajmi.(BW) 

• czas i treść nauczania 

Nauczanie, jako posługa Ducha Świętego rozpoczęło się w dniu Pięćdziesiątnicy i trwa do dziś. 
Treścią nauczania Ducha jest objawienie Chrystusa. Duch Święty prowadzi i daje zrozumienie 
Pisma, Nie posiada własnego poselstwa – Jego poselstwo pochodzi od Pana. 

• Rezultat nauczania 

Rezultatem nauczania Ducha Świętego jest uwielbienie Chrystusa. Jeśli Chrystus nie odbiera 
chwały, to tym, którym posługiwał z pewnością nie był Duch Święty. To nie Duch ma być 
uwielbiony lecz Chrystus. 
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• Metody nauczania 

Duch Święty namaszcza nas podczas studiowania Słowa, przekonuje o prawdzie i fałszu, daje 
nauczycieli, którzy są ważnym ogniwem w procesie nauczania wierzących, ale to On ostatecznie 
uwiarygodnia i potwierdza naukę przez nich głoszoną. 

 

E. Daje poczucie pewności 

Duch Święty daje chrześcijaninowi pewność, że jest on dzieckiem Bożym i co za tym idzie należą mu się 
wszystkie przywileje z tym związane. 

Rzym. 8:16 
16. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.(BW) 

 

F. Modlitwa 

Rzym. 8:26 
26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, 
ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.(BW) 

Duch Święty pomaga nam w modlitwie, prowadzi w sprawach o które się modlimy, wspiera nas. Słowo 
to oznacza, że przykłada On swoją rękę do wykonywanej przez nas pracy. On także prowadzi nasze 
serca i umysły w naszych modlitwach. 
Rezultatem takiego życia modlitewnego jest radość w życiu i ufne oczekiwanie na dopełnienie się 
naszego odkupienia. 

 
 


