
Podstawowe
Zasady Biblijne Duch Święty

Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego […] Odrodzeni będąc
nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez słowo Boże żywe i trwające na wieki.

(1 P 1,22-23 BG)

…wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. 
Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, 

abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
(2 Tes 2,13-14)

Jedno jest ciało i jeden Duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego .
(Ef 4,4 BG)

Duch Boży 

Duch Boga to Jego moc, przez którą osiąga On wszystkie Swoje zamiary.

Przez Swojego Ducha Bóg:

 Stworzył wszystkie rzeczy: Rdz 1,1-2; Ps 33,6; Ap 4,11

 Daje życie całemu stworzeniu: Ps 104,30; Hi 34,14-15

 Obwieścił Swój zamiar przez Swych proroków: 2 Tm 3,16; Pwt 18,18; Lb 12,6-7

 Upełnomocnia i wyposaża Swoich aniołów, 
aby wykonywali Jego zamiary: Ps 104,4; 103,20

 Objawił Swój charakter przez – natchnione objawienie, tak w Starym: 2 P 1,19-21
jak i Nowym Testamencie: Ef 3,5

– Swoje działanie wobec Izraela: Iz 63,7-14

– Swojego Syna Jezusa Chrystusa: J 14,9; Dz 10,38

Duch Święty 

Ten opis Ducha Bożego pojawia się niemal wyłącznie w Nowym Testamencie. Duch Święty to
Duch Boga uczestniczący szczególnie w Jego dziele zbawienia w Jezusie, które można opisać jako
nowe stworzenie Chrystusie Jezusie (Ga 6,15;  2 Kor 5,17). Chociaż odniesienia do niego mają
charakter osobowy, Duch Święty nie jest osobą, lecz mocą Boga, działającą przez Jego Syna, Jego
apostołów  i  Jego  proroków  w  pierwszym  wieku  oraz  przez  nieustającą  posługę  anielską
(Dz 10,38; Ef 3,5; 1 Kor 14,29-30; Iz 63,9-10).

Przez Ducha Świętego Bóg:

 Spowodował poczęcie Swojego Syna: Łk 1,31-35; Mt 1,18-20

 Wyposażył Swojego Syna na jego posługę: J 3,34-35; Dz 2,22; Łk 4,14.18-21
(cytat z Iz 61,1-2); Dz 10,38



 Wyposażył jego apostołów – by głosili ewangelię: Dz 1,8; 1 P 1,12

– by czynili cudowne znaki: Dz 5,12; Hbr 2,4

– by świadczyli przeciwko 
nienawróconym Żydom: J 14,26; 15,26; 16,8-14

 Wskrzesił Swojego Syna, Jezusa, z martwych: 1 P 3,18; Ef 1,19-20; 2 Kor 13,4

 Udzielał różnych darów apostołom i wierzącym 
w pierwszym wieku, by zapewnić ustanowienie 
eklezji i ukończenie spisywania Jego objawienia: Ef 4,7-16

Dary Ducha Świętego

Dary te były dawane poszczególnym osobom w konkretnych czasach historycznych: w Księdze
Wyjścia, w trakcie posługi proroczej Eliasza i Elizeusza, podczas posługi Jezusa, a także podczas
posługi apostołów Jezusa pośród pierwszowiecznych wierzących, począwszy od wylania w dniu
Pięćdziesiątnicy (Dz 2). Moc bywała różna i była udzielana różnym osobom w konkretnym celu,
w konkretnych czasach (Ef 4,7.11-12; 1 Kor 12,4-11).

Dary te zostały udzielone tymczasowo dwóm ówczesnym pokoleniom (dla was jest obietnica
i dla dzieci waszych – Dz 2,38-39) Żydów i pogan powołanych do zbawienia. Celem ich udziele-
nia było ustanowienie społeczności wierzących (eklezji) oraz umożliwienie ukończenia objawie-
nia Nowego Testamentu w pierwszym wieku (Ef 4,7-14; 1 Kor 13,8-10). Ani te dary, ani żadna
dodatkowa łaska przez Ducha Świętego, nie zapewniały bezpośredniego boskiego wpływu na
poprawę charakteru danego wierzącego czy też pomocy w pokonaniu grzechu, ani też nie były te
dary czy łaska konieczne danej osobie,  by mogła uwierzyć w ewangelię (Dz 8,12,15-17;  Rz
6,17).

Apostołowie wyposażeni  w te moce  zakosztowali  daru niebieskiego […] i  mocy przyszłego
wieku (Hbr 6,4-5),  otrzymawszy  pierwsze plony Ducha (Rz 8,23 UBG).  Pełny plon przyjdzie
w nowym wieku Królestwa Bożego, gdy nastąpi większe wylanie, aby wyposażyć świętych do ich
roli jako rządzących w imieniu Boga (Jl 3,1-5) [w niektórych tłumaczeniach 2,28-32].

Posługa Ducha przez apostołów i proroków w pierwszym wieku wydała objawienie Nowego
Testamentu –  całkowicie  wystarczające  do orientowania  i  uczenia  ludzi  o  drodze zbawienia
przez wiarę w Chrystusa Jezusa (2 Tm 3,16-17;  Kol 1,28). Słowo Boże, które poprzez Ducha
otrzymali  święci Boży ludzie (2 P 1,21 BG), gdy szczerze się w nie uwierzy,  potrafi  stworzyć
w osobie umysł Chrystusa, ducha Chrystusa – nowego człowieka (Rz 8,4.9.11-14; Ga 5,16-18).

Bóg opiekuje się Swoimi dziećmi 

Bóg, jako Ojciec, który daje Swoim dzieciom to co dobre, zapewnia Swoją opiekę we wszystkich
pokoleniach poprzez posługę aniołów. Oni, wyposażeni w moc Ducha, wykonują Jego zamiary,
a w szczególności wyznaczeni są do sprawowania opieki nad wierzącymi (Hbr 1,14; Mt 18,10;
Ps 34,8; 91,11; Dz 12,7; Rdz 48,16; Dn 10,13).

BG: Biblia Gdańska; UBG: Uwspółcześniona Biblia Gdańska; pozostałe cytaty: Biblia Tysiąclecia, wyd. IV

Ulotka ta została przygotowana przez redakcję miesięczni-
ka Testimony w celu zachęcenia do studiowania biblijnych
zasad, zarówno samodzielnie jak i w eklezji. Więcej ulotek
z tej serii można znaleźć na stronie polskich chrystadelfian:

www.prawdybiblijne.com

http://www.prawdybiblijne.com/

