
 
 

Prawda o Duchu  Świętym 
Truth about the Holy Ghost 

 
 
WSTĘP: 
 

„Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście?" (Dz Ap 19:2). 

Jeśli nie, to nie otrzymaliście tego daru, którego Bóg dał wszystkim w 

Niego wierzącym zgodnie z Pismem Świętym. (Jan 7:38, 39) Krokami 

wiodącymi do otrzymania tej obietnicy są: nawrócenie i chrzest w imię Jezusa 

Chrystusa, po czym otrzymanie daru Ducha Świętego wraz z mówieniem 

nowymi językami jako początkowym znakiem. (Dz Ap 2:38, 2:4) 

 
CO TO JEST DUCH ŚWIĘTY? 
 

Duch Święty jest Duchem Boga, który mieszkał w Chrystusie (Jan 

14:17, 18; Rzym 8:9, 10), i może zamieszkać w ciele człowieka. „Albo czy 

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?". (I Kor 6:19) „Czy nie 



wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?" (I Kor 

3:16). 

Kiedy Duch Święty po raz pierwszy napełnia człowieka, nazwane jest 

to „otrzymaniem daru Ducha Świętego" albo „ochrzczeniem Duchem Świętym". 

(Dz Ap 10:47, 11:16, 17) Jednym z zadań Ducha Świętego jest pocieszanie i 

nauczanie, „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu 

moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam 

powiedziałem". (Jan 14:26) Napełnieniu Duchem Świętym towarzyszy 

pragnienie poznania prawdy Bożego Słowa. Duch Święty jest Duchem 

Prawdy i przychodzi, aby prowadzić i kierować człowieka wierzącego ku 

prawdzie. (Jan 16:13) 

Dar Ducha Świętego jest darem Bożym. Wszyscy, którzy wierzą w Pana 

Jezusa Chrystusa, otrzymają Ducha Świętego, tak jak mówi Pismo Święte. (Łuk 

11:13, Jan 7:38, 39) 

 

OBIETNICA DUCHA ŚWIĘTEGO: 
 

,A Piotr (rzekł) do nich: Nawróćcie się i niechaj się każdy z was da 

ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a 

otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do 

dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, 

powoła". (Dz Ap 2:38,39) 

Dar Ducha Świętego obiecany był już w Starym Testamencie: „A 

potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki 

prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli 

widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha". 

(Joel 3: 1,2) 

Jan Chrzciciel, zwiastun Jezusa Chrystusa, potwierdził tę obietnicę: 

„Ja was chrzczę wodą, ku nawróceniu, 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". (Mat 3: 11) 



W 14 rozdziale Ewangelii Św. Jana, Jezus obiecał swoim uczniom, że 

powróci do nich po swoim wniebowstąpieniu, jako pocieszyciel, Duch Prawdy, 

zwany Duchem Świętym. Wcześniej, Jezus mówił o obietnicy rzeki wody żywej 

dla wszystkich wierzących: „Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza 

jego popłyną rzeki wody żywej. 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". (Jan 7:38, 39) 

Łukasz przekazał nam zapewnienie Jezusa; Duch Święty jest dobrym 

darem od Boga, i Bóg chętnie go da wszystkim tym, którzy go o to poproszą. „A 

Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 

kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, 

znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, 

który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go 

prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da 

mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać 

dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, 

którzy go proszą". (Łuk 1 1:9-13) 

Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie otrzymali Jego dar— Ducha Świętego. 

Naszym zadaniem jest: uwierzyć w Niego, zgodnie z Pismem (Jan 7:38), 

nawrócić się i dać się ochrzcić w imię Jezusa (Dz Ap 2:38), a wtedy, 

prosząc Go, otrzymamy obiecany dar Ducha Świętego. (Łuk 11:10) 
 

WCZESNY KOŚCIÓŁ OTRZYMAŁ DUCHA ŚWIĘTEGO: 
 

Jezus nakazał swoim uczniom: „A oto Ja zsyłam na was obietnicę 

mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni 

mocą z wysokości". (Łuk 24:49) Około 120 uczniów posłuchało Jego nakazu i w 

dniu Pięćdziesiątnicy, w Jerozolimie, prawie dwa tysiące lat temu, Jezus 

wypełnił Swoją obietnicę: „A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt 

Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba 

szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I 



ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z 

nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi 

językami, tak jak im Duch poddawał". (Dz Ap 2:1-4) 

Powyższy fragment Pisma Świętego opisuje po raz pierwszy jedno z 

najważniejszych przeżyć dostępnych każdemu człowiekowi: otrzymanie daru 

Ducha Świętego. Joel prorokował „WSZELKIE CIAŁO". (Joel 3:1) Jezus 

powiedział „KAŻDY" kto prosi otrzymuje. (Łuk 11:10) Tego samegu dnia po 

napełnieniu Duchem Świętym, Piotr mówił o ciągłości obietnicy daru Ducha 

Świętego, a zdumiony tłum nie wiedział co o tym myśleć. Piotr skorzystał z okazji, i 

wytłumaczył im, że to było to, co czym mówił prorok Joel. Także przekonał ich, 

że Jezus, którego oni niesprawiedliwie ukrzyżowali był Panem i Chrystusem. 

Wtedy wszyscy zebrani przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i 

pozostałych Apostołów: „Cóż mamy uczynić bracia? Nawróćcie się — 

powiedział do nich Piotr i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa 

na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo 

dla was jest obietnica i dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy są daleko, a 

których powoła Pan Bóg nasz". (Dz Ap 2:39) 

„Wszystkich, którzy są daleko" oznacza wszystkich ludzi, od tamtego 

dnia, aż do dnia dzisiejszego. Obietnica ta jest dana wszystkim ludziom, 

ponieważ Bóg wzywa każdego człowieka do nawrócenia. (II Piotr 3:9) 

Wielu ludzi uwierzyło i otrzymało dar Ducha Świętego w czasach 

Apostołów. Otrzymanie Ducha Świętego, dało moc uczniom bycia świadkami 

Jezusa. (Dz Ap 1:8) Uczniowie ci głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa 

ówcześnie znanemu światu. Filip głosił Ewangelię w Samarii, gdzie wielu ludzi 

uwierzyło i zostało ochrzczonych. Kiedy Apostołowie usłyszeli, że Samaria 

przyjęła Słowo Boże, wysłali Piotra i Jana, aby modlili się o otrzymanie przez 

nich Ducha Świętego. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha 

Świętego." (Dz Ap 8:17) W ten sposób Samarytanie, uprzednio uważani przez 

Żydów za wyłączonych z życia wiecznego, także stali się uczestnikami obietnicy 

Ojca. 



Piotr, otrzymawszy objawienie, że obietnica Ducha Świętego należy do 

każdego człowieka stworzonego przez Boga, bez względu na pochodzenie, 

kolor skóry czy język, udał się do Cezarei, gdzie głosił dobrą nowinę o Panu 

Jezusie w domu Komeliusza. Kiedy Piotr jeszcze mówił im o dziełach Jezusa, 

Duch Święty napełnił tych, którzy słuchali Słowa Bożego. (Dz Ap 10:44) Bóg 

udowodnił raz na zawsze, że nie ma względu na osobę. (Dz Ap 10:34) 

Bóg dozwolił, aby nawet Saul, jeden z prześladowców wczesnego 

Kościoła, został napełniony Duchem Świętym. Saul, którego imię zostało 

potem zmienione na Paweł, wyznał później, że był największym spośród 

grzeszników. (I Tym 1:15) Jednakże Bóg napełnił go Duchem Świętym (Dz Ap 

9:17), i uczynił go jednym z największych głosicieli Ewangelii Pana Jezusa 

Chrystusa. W 19 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy jak głosił on 

Ewangelię uczniom Jana Chrzciciela w Efezie. W trakcie rozmowy Paweł 

„zapytał ich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?". (Dz Ap 

19:3) Dowiedziawszy się, że oni nawet nie słyszeli o istnieniu Ducha Świętego, 

Paweł wyjaśnił im dokładniej Słowo Boże. 

Po wysłuchaniu objaśnień Pawła, przyjęli oni chrzest w imię Pana 

Jezusa. „A kiedy Paweł włożył na nich ręce Duch Święty zstąpił na nich." (Dz 

Ap 19:6) Saul — prześladowca wiary chrześcijańskiej, stał się Pawiem —

głosicielem Ewangelii Jezusa Chrystusa. 

W naukach wczesnego Kościoła napełnienie Duchem Świętym było 

niezbędne do otrzymania pełnego, biblijnego zbawienia. Duch Święty jest 

darem, którego Bóg daje wszystkim, którzy są Mu posłuszni. (Dz Ap 5:32) 

Obietnica ta jest dostępna dzisiaj dla wszystkich posłusznych Bogu i miliony 

ludzi w naszych czasach otrzymuje Ducha Świętego. 

 

CZY OTRZYMANIE DUCHA ŚWIĘTEGO JEST NIEZBĘDNE? 
 

Tak, otrzymanie Ducha Świętego jest niezbędne do pełnego zbawienia. 

Duch Święty jest darem Bożym, otrzymywanym poprzez wiarę i posłuszeństwo. 

(Dz Ap 5:32) Gdy człowiek posłucha Bożych przykazań: nawróci się, ochrzci 



się w Imię Jezusa na odpuszczenie grzechów, to obietnica Ducha Świętego należy 

do niego. (Dz Ap 2:38) Bóg nie łamie obietnic. Jeśli człowiek będzie 

posłuszny w wierze tym przykazaniom, to otrzyma Ducha Świętego. 

Jezus użył czasownika „popłynie", w odniesieniu do Ducha Świętego, 

otrzymanego przez tych, którzy uwierzyli w Niego zgodnie z nauką Pisma. 

(Jan 7: 38) Piotr powiedział: „Nawróćcie się (...) i niech każdy z was ochrzci się 

w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie 

w darze Ducha Świętego. (Dz Ap 2:38) 

Te fragmenty Pisma Świętego uczą nas, że otrzymanie Ducha 

Świętego jest bezsprzecznie rezultatem wiary i posłuszeństwa przykazaniom 

Pana Jezusa Chrystusa. „Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, 

kłamcą jest i prawdy w nim nie ma." (I Jan 2:4) 

Jezus powiedział wyraźnie w rozmowie z Nikodemem, „Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może 

wejść do Królestwa Bożego". (Jan 3:5) Narodzenie z Ducha jest terminem, który 

określa napełnienie Duchem Świętym. 

Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, był pogrzebany w 

wynajętym grobie, a trzeciego dnia powstał z martwych, zwyciężając śmierć, 

piekło i grób. To jest Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa, której człowiek 

musi być posłuszny. Każdy człowiek musi odwrócić się ze swoich grzechów w 

nawróceniu, być pogrzebanym z Nim w chrzcie i powstać z martwych do nowegu 

życia, przez narodzenie z Ducha. Duch Święty daje wierzącemu nowe życie w 

Chrystusie, ponieważ „duch zaś ożywia". (II Kor 3:6) 

W ósmym rozdziale listu do Rzymian, a także w pierwszym liście do 

Tesaloniczan (4:17), Paweł poucza nas, że wszyscy napełnieni Duchem 

Świętym będą porwani w obłoki, aby być na zawsze z Jezusem, a ci zaś, którzy 

nie mają błogosławionej nadziei rychłego przyjścia naszego Pana i Zbawiciela 

Jezusa Chrystusa, pozostaną na ziemi oczekując sądu Bożego. ,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. Jeśli jednak Chrystus jest w 

was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy 



przez usprawiedliwienie. 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." (Rzym 8:9-

11) Pismo naucza, że otrzymanie Ducha Świętego jest niezbędną częścią 

powtórnego narodzenia.  

 
POCZĄTKOWY ZNAK OTRZYMANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

Człowiek narodzony z Ducha będzie posiadał owoce Ducha, „Owocem zaś 

Ducha są: Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 

łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu (prawa)." (Gal 

5:22,23) W miarę jak wzrastamy w Duchu, będą się w nas objawiać dary Ducha. 

„Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego 

Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym 

samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar 

rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania 

języków." (II Kor 12:8-10) Jednakże, kiedy człowiek po raz pierwszy otrzymuje 

chrzest Ducha Świętego, będzie mówił innymi językami, tak jak mu Duch poddaje. 

Ten początkowy znak napełnienia Duchem Świętym jest często błędnie 

utożsamiany z darem różnych rodzajów języków. Dar różnych rodzajów języków jest 

darem otrzymanym tylko przez niektóre osoby, które już posiadają Ducha 

Świętego. 

Izajasz prorokował: ,,Zaiste, przez jąkających się i mówiących obcym 

językiem przemówi do tego ludu". (Izaj 28:11) Jezus potwierdził to mówiąc: „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". (Jan 3:8) Jezus powiedział 

ponownie o świadectwie tych, którzy wierzą, „...nowymi językami mówić będą". (Mar 

16:17) 

Jezus powiedział, że będziemy mogli słyszeć głos każdego, kto się narodził 

z Ducha. (Jan 3:8) Wypełniło się to w dniu Pięćdziesiątnicy: „I napełnieni zostali 

wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch 



poddawał". (Dz Ap 2:4) Piotr rozpoznał, że domostwo Korneliusza także 

otrzymało Ducha Świętego — „Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili 

Boga". (Dz Ap 10: 46) Paweł włożył ręce na Efezjan, aby otrzymali Ducha Świę- 

tego"...(a oni) mówili językami, i prorokowali". (Dz Ap19:6) 

Nawet dziś, kiedy ktoś narodzi się z Ducha, słychać jego głos; mówi 

językami, tak jak mu Duch poddaje. Mówienie językami jest naturalną 

konsekwencją otrzymania Ducha Świętego. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 
Dar Ducha Świętego jest obietnicą dla wszystkich ludzi, którzy się nawrócą i 

dadzą się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Duch 

Święty powinien być pragnieniem wszystkich ludzi, ponieważ bez niego nie 

należymy do Chrystusa. (Rzym 8:9) 

Każdy człowiek, który otrzyma Ducha Świętego, zacznie mówić innymi 

językami, tak jak mu Duch poda. 

Każdy człowiek po nawróceniu i ochrzczeniu się w imię Jezusa, pragnąc 

Ducha Świętego, powinien prosić w wierze o to Boga. Bóg pragnie, aby wszyscy 

ludzie posiadali Ducha Świętego, i jeśli ludzie poddadzą swoją wolę woli Boga, wtedy 

wyleje On na nich Swego Ducha. Każdy kto jeszcze się nie nawrócił i nie ochrzcił 

się w imię Jezusa, powinien to uczynić. Wtedy on również będzie miał możliwość 

otrzymania Ducha Świętego. Czyniąc to wkroczy w całkiem nowe życie radości i 

pokoju w służbie Bogu. Tylko dzięki Bożemu miłosierdziu człowiek może żyć, 

chodzić, śpiewać i chwalić Boga w Duchu. Każdy kto nie korzysta z tej możliwości 

traci okazję prawdziwie pełnego życia w Chrystusie. 

Tak, życie w Duchu jest najwyższą formą życia dostępną dla człowieka na 

ziemi. Najlepszą częścią jest to, że życie w Duchu jest wieczne! 


