
SŁUŻBA DUCHA ŚWIĘTEGO

Łukasz dużo pisze o posłudze Ducha Świętego w pisanych przez siebie księgach. W rzeczywistości
jest to jeden z jego głównych wątków. Spójrzmy zatem na przykłady zawarte w Ewangelii Łukasza. 

Jan Chrzciciel został napełniony Duchem Świętym, będąc jeszcze w łonie matki (Łk 01:15). Duch
Święty  zstępuje  na  Marię  (Łk  1:35).  Elżbieta  i  Zachariasz  zostają  napełnieni  Duchem  Świętym
(Łk  1:41  i  67).  Duch  Święty  spoczywa  na  Symeonie,  gdy  prowadzi  go  do  świątyni  i  daje  mu
objawienie  Jezusa  (Łk  2:25-27).  Jezus  będzie  chrzcił  wierzących  Duchem  Świętym  (Łk  3:16).
Gdy Jezus zostaje zanurzony i się modli, to natychmiast zstępuje na Niego Duch Święty (Łk 3:21-22).
Jezus jest prowadzony przez Ducha Świętego na pustynię i wraca stamtąd również w mocy Ducha
(Łk 4:1 i 14). Jezus ogłasza, że spoczął na nim Duch Święty i Go namaścił (Łk 4:18). Duch Święty jest
dany tym, którzy o Niego proszą (Łk 11:13). Jezus nakazuje uczniom aby, czekali na moc Ducha
Świętego (Łk 24:49).

W Dziejach Apostolskich, Łukasz nawiązuje do Ducha Świętego ponad 50 razy. Łukasz był człowie-
kiem napełnionym Duchem i podekscytowanym życiem w Nowym Przymierzu, które jest możliwe
dzięki darom Ducha Świętego. Zastanawiam się ilu chrześcijan dzisiaj jest tak podekscytowanych,
jak on wtedy. Zanurzenie w Duchu Świętym jest wymienione na wstępie każdej z pięciu pierwszych
ksiąg Nowego Testamentu. To nas powinno uczyć, jak wielką rolę odgrywa w Nowym Przymierzu
zanurzenie w Ducha Świętego. Dlatego zanurzenie w Duchu Świętym jest na pewno jedną z rzeczy,
które diabeł będzie starał się usilnie podrobić. Dziś można zobaczyć mnóstwo takich duchowych
fałszerstw. Jak się zatem upewnić, że nie przeżyliśmy fałszywego chrztu w Duchu Świętym?

Po pierwsze. Szatan przekonał już wielu ludzi, że zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, bo chrzest
w fałszywą duchowość powoduje doświadczenia fizyczne i emocjonalne, ale nie daje zwycięstwa nad
grzechem, ani owoców w służbie dla Pana. Tacy wierzący już nigdy nie będą modlić się o chrzest w
Duchu Świętym, bo są przekonani, że już go otrzymali. Dzisiaj wszędzie są miliony takich chrześci-
jan, którzy są pokonani przez grzech, którzy kochają pieniądze i żyją jak świat. Tacy ludzie wypowia-
dają jakiś bełkot, który utożsamiają z darem języków, twierdząc przy tym, że mają niezwykłe doświa-
dczenia fizyczne i wizje. 

Po drugie. Szatan dopada też tych, którzy w wyniku tych oczywistych fałszerstw negują dary Ducha
Świętego i rezygnują z chrztu Duchem Świętym. W ten sposób szatanowi udaje się doprowadzić do
sytuacji, że te dwie grupy wierzących - stanowiące dzisiaj większość - nigdy nie poznały prawdziwej
mocy Boga, ani prawdziwego zanurzenia w Duchu Świętym. Dlatego należy zachować ostrożność i
najlepiej unikać jednych i drugich. 



Jak Jan Chrzciciel został napełniony Duchem Świętym w łonie matki? Czy on mógł się rozminąć z
Duchem Świętym, jeśli został ochrzczony już jako płód w brzuch swojej matki? Czy ktoś go zachęcał
do modlitwy wewnątrz macicy? Nie! Bo jego napełnił Bóg, ponieważ napełnienie Duchem Świętym
jest  dziełem Boga.  Jeżeli  poddamy się  Bogu, to On będzie  nas  wypełniał.  To jest  właśnie to,  co
napędza naszą wiarę. Jeżeli Bóg może napełnić swoim Duchem nieświadomy płód w łonie matki, to
dlaczego nie mógł by napełnić ciebie? Nie zadowalaj się więc żadnymi tanimi podróbkami. 

Gdy byłem młodym człowiekiem, to powiedziałem Panu, że nigdy nie będę zadowalał się podrób-
kami i  że jeśli  to konieczne, to jestem gotów czekać nawet dziesięć lat, aby doczekać się rzeczy-
wistego napełnienia Duchem Świętym. Okazało się, że warto było czekać, bo gdy człowiek zostaje
rzeczywiście  napełniony  Duchem,  to  całkowicie  zmienia  się  bieg  jego  życia.  Gdy  Jan  został
napełniony Duchem Świętym, to stał się wielki w oczach Pana (Łk 1:15). Właśnie to chce z nami
uczynić Duch Święty, abyśmy byli wielcy w oczach Boga, a nie w oczach ludzi. 

                                                         Zac Poonen
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