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Bądź napełniony Duchem Świętym - Zac Poonen 

 
 Widziałem raz kreskówkę o uczniach czekających w sali na piętrze, aż zostaną napełnieni 

Duchem Świętym (Dz 1:12-14). (Wiemy teraz, że czekali dziesięć dni, lecz wtedy żaden z nich nie 

wiedział, jak długo będą musieli czekać). Jeden z nich wychodzi dziewiątego dnia mówiąc, że jest 

zmęczony czekaniem i że idzie do domu. Powiedział innym, że mogą dalej czekać, jeśli chcą. 

Wyobraź sobie jego rozczarowanie, kiedy usłyszał, że następnego dnia wszyscy pozostali w 

wieczerniku zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i ogniu oraz obdarzeni mocą z wysokości. Jak 

blisko był odpowiedzi. Jeśli tylko czekałby jeszcze jeden dzień….. 

 

Jezus zaprosił tylko tych, którzy PRAGNĄ do Niego przyjść (J 7:37-39). Tylko ci, którzy szukają 

Boga Z CAŁEGO SWOJEGO SERCA, znajdą Go (Jeremiasza 29:13). Bóg nagradza tylko tych, 

którzy Go szukają GORLIWIE (Hbr 11:6 – KJV, ang. diligently). Dlaczego tak jest? Ponieważ tylko 

wtedy, gdy szukamy Boga Z CAŁEGO SERCA dowodzimy, że nasza relacja z Nim jest dla nas 

NAJWAŻNIEJSZĄ rzeczą na świecie. 

 

NIE JEST MOŻLIWE, ABY WŁAŚCIWIE ŻYĆ CHRZEŚCIJAŃSKIM ŻYCIEM TAK JAK 

POWINNIŚMY ŻYĆ, BEZ NAPEŁNIENIA DUCHEM ŚWIĘTYM. 

 

NIE JEST MOŻLIWE, ABY SŁUŻYĆ PANU TAK JAK POWINNIŚMY SŁUŻYĆ, BEZ 

NAPEŁNIENIA DUCHEM ŚWIĘTYM. 

 

Nawet sam Jezus musiał być namaszczony Duchem Świętym zanim wszedł w swoją służbę (Łk 3:21-

23). 

 

Pan powiedział swoim uczniom, aby CZEKALI, aż „zostaną przyobleczeni mocą z wysokości” (Łk 

24:49). Podczas gdy świat umierał w potrzebie usłyszenia ewangelii, ci apostołowie musieli czekać, aż 

zostaną ochrzczeni w Duchu Świętym, zanim mogli wyjść i służyć Panu (Dz 1:8). 

 

A co z nami?? 

 

Jak głupi jesteśmy, aby myśleć, że i my tego nie potrzebujemy!! 

 

W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr powiedział ludziom, że Bóg oferuje DWA dary dla wszystkich, którzy 

chcą pokutować, uwierzyć i być ochrzczonym – PRZEBACZENIE GRZECHÓW i DUCHA 

ŚWIĘTEGO (zob. Dz 2:38). 

 

Przebaczenie grzechów kwalifikuje nas do nieba. 

 

Chrzest w Duchu Świętym przystosowuje nas do życia na ziemi. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany tylko pójściem do nieba kiedy umrzesz, nie potrzebujesz być ochrzczonym 

w Duchu Świętym. Potrzebujesz tylko odpuszczenia grzechów. Lecz jeśli chcesz spędzić swoje 

ziemskie dni użytecznie, przez służenie Panu pokazując Mu swoją wdzięczność za to, że umarł za 

ciebie,  wtedy MUSISZ być napełniony Duchem Świętym. 
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Istnieje PIĘĆ głównych powodów, dla których wielu wierzących NIE jest ochrzczonych w Duchu 

Świętym: 

 (1) Zostali INTELEKTUALNIE PRZEKONANI przez jakiś teologiczny argument, że 

zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, kiedy narodzili się na nowo. I nawet, chociaż są 

pokonani, bezsilni, puści i bezowocni, nadal wierzą w to teologiczne zwiedzenie. 

 

 (2) Czują się, że NIE są WYSTARCZAJĄCO GODNI, aby otrzymać chrzest w 

Duchu Świętym. W tej sprawie faktem jest, że im bardziej niegodny się czujesz i za 

im większego uważasz się grzesznika, tym bardziej nadajesz się, aby otrzymać Ducha 

Świętego – ponieważ Boże dary są dane tylko dla tych, którzy czują się osobiście 

najbardziej niegodnymi aby je otrzymać. Jeśli pokutowałeś ze swoich grzechów, nie 

ma znaczenia, jak niegodny lub nie nadający się lub bezużyteczny jesteś. Alleluja! 

 

 (3) NIE WIERZĄ, że Bóg jest dobrym Bogiem – który daje Swoje dary darmo 

wszystkim, którzy Go proszą. Czują, że muszą zapłacić cenę – uczynić jakieś dobre 

uczynki, jak poszczenie i modlitwy, zanim będą mogli otrzymać. Lecz Boże dary są 

dawane darmo – czy to przebaczenie grzechów, czy to chrzest w Duchu Świętym. 

Żadnego z Bożych darów nie można kupić. Wielu wierzących czuje, że trudną rzeczą 

jest posiadać samą wiarę. Lecz Jezus porównał wiarę do picia (zob. J 7:37,38, „.. PIJE 

… WIERZY”). Otrzymać Ducha Świętego jest tak łatwo, jak pić. Nawet dzieci 

wiedzą, jak pić – i ci, którzy są świeżo narodzeni na nowo mogą być ochrzczeni w 

Duchu Świętym. To jest tak, jak było w pierwszych dniach – jak czytamy w „Dziejach 

Apostolskich”. 

 

 (4) NIE PRAGNĄ. Nie są wystarczająco zdesperowani. Jezus powiedział przypowieść 

o człowieku, który nie przestawał pukać do domu swojego sąsiada, DOPÓKI NIE 

OTRZYMAŁ tego, czego chciał. Następnie Jezus przeszedł do stwierdzenia, że nasz 

Niebieski Ojciec również da Ducha Świętego tym, którzy proszą, szukają i pukają jak 

tamten człowiek (zob. Łk 11:13 w kontekście poprzednich wersetów, zaczynając od 

w. 5). 

 

 (5) Czekają NA JAKIEŚ DOŚWIADCZENIE (języki lub wzruszenia itp.) podobne do 

takiego, jakie usłyszeli w świadectwie kogoś innego. Nie chcą zostawić tego Bogu, 

aby zadecydował, jaki dar lub manifestacja są dla nich najlepsze. Ducha Świętego 

otrzymuje się przez prostą wiarę. Proście, a będzie wam dane (Gal 3:2; Łk 11:9-13). 

Nie czekaj na odczucia. Lecz proś Boga, aby dał ci pewność. Zostaw Jemu to, jak ma 

ci tę pewność dać. Czy nie dał ci pewności, że twoje grzechy są przebaczone i jesteś 

Jego dzieckiem? W ten sam sposób, może także upewnić cię, że napełnił cię Duchem 

Świętym. To, czego potrzebujesz to nie doświadczenie, ale MOC (Dz 1:8). 

 

WIĘC: PRAGNIJ – WIERZ – I OTRZYMAJ.  Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. 

 

„Duch Pański zstąpi na ciebie i PRZEMIENISZ SIĘ W INNEGO CZŁOWIEKA” (1 Sam. 10:6). 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Be filled with the Holy Spirit (Polish) – © [“Copyright by Zac Poonen”] 

 

Ten artykuł został objęty prawami autorskimi, aby zapobiec nadużyciom. Nie powinien być 

przedrukowywany lub tłumaczony bez pisemnej zgody autora. Udziela się jednak pozwolenia na 

pobranie i wydrukowanie tego artykułu zaznaczając, że jest on do BEZPŁATNEJ dystrybucji, pod 
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warunkiem, że NIE BYŁ ZMIENIANY, pod warunkiem, że NAZWISKO I ADRES AUTORA są 

wymienione oraz niniejsza uwaga o PRAWACH AUTORSKICH [„Copyright by Zac Poonen”] jest 

umieszczona na każdym wydruku. 

 

W celu uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować się z: 

Email : polski@cfcindia.com 

Web : www.cfcindia.com/polski/ 

 

This article has been copyrighted to prevent misuse. It should not be reprinted or translated without 

written permission from the author. Permission is however given for this article to be downloaded and 

printed , provided it is for FREE distribution, provided NO ALTERATIONS are made, provided the 

AUTHOR'S NAME AND ADDRESS are mentioned and provided this COPYRIGHT notice 

["Copyright by Zac Poonen"] is included in each printout. 
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