
 

Chrzest Chrzest Chrzest Chrzest     
w Duchu Świw Duchu Świw Duchu Świw Duchu Święęęętymtymtymtym    

hrzest w Duchu Świętym jest wydarzeniem, przez które Bóg 

dopełnia nasze nowe narodzenie. Jednocześnie jest on podstawą 
naszego nowego życia. To nowe życie, określane też za pomocą 

takich wyrażeń, jak: życie w Chrystusie i życie w Duchu, możliwe jest w 

przypadku tych, którzy przeżyli chrzest w Duchu Świętym. Chrzest ten 

ma zasadnicze znaczenie dla naszych rozważań na temat darów Ducha 

Świętego. Mają się one bowiem do samego chrztu tak jak owoce do 

drzewa, które je wydaje. Gdzie nie ma chrztu w Duchu Świętym, tam 

nie może być mowy o Jego darach. Tam zaś, gdzie chrzest ten nastąpił, 

nie może być mowy, aby dary te się nie ujawniły. 

Czym jest Czym jest Czym jest Czym jest chrzchrzchrzchrzesesesest w Duchu Świętymt w Duchu Świętymt w Duchu Świętymt w Duchu Świętym    ————    definicjadefinicjadefinicjadefinicja    
Chrzest w Duchu Świętym jest wszczepieniem Ducha Świętego w istotę 
człowieka, jest przeobrażeniem jego „kamiennego serca” w „mięsiste”.1 

Chrzest w Duchu Świętym jest wydarzeniem konkretnym,2 różnym od 

nawrócenia, uwierzenia i chrztu.3 Nie jest on czymś drębnym od nowe-

go narodzenia, lecz — obok opamiętania — należącym do jego istoty.4 

Daje on o sobie wyraźnie znać poprzez wzbudzoną w człowieku świa-

domość, że stał się dzieckiem Boga,5 poprzez pobudzenie go do sponta-

nicznego opowiadania o wielkich dziełach Boga słowami, które podsu-

wa Duch;6 jest wydarzeniem rodzącym owoce Ducha7 i wprowadzają-

                                                      
1 Jr 31:31-34; 32:38-40; Ez 11:19-20; 36:26-27. 
2 Mt 3:16-17; Dz 8:16-19; 19:6. 
3 Dz 2:38-39. 
4 J 3:3-6. 
5 Rz 8:16. 
6 Jl 3:1-2; mówienie językami Dz 2:4; 10:46-48; 19:6; prorokowanie: Dz 19:6; wiel-

bienie Boga: Dz 2:11; 10:46; wyznawanie Jezusa Panem: 1Kor 12:3. 
7 Ga 5:18-25. 
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str. 2 Dary Ducha Świętego 

cym w sferę Jego darów.8 Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie 

jest Jego,9 kto zaś został w Nim ochrzczony, został tym samym wszcze-

piony w społeczność Kościoła.10 

Krócej moglibyśmy powiedzieć: Wierzymy, że chrzest w Duchu Świę-
tym jest wszczepieniem Ducha Świętego w istotę człowieka. Wydarze-

nie to rodzi w nim świadomość, że stał się dzieckiem Boga oraz wpro-

wadza go w sferę owoców i darów Ducha. 

Jeszcze krócej moglibyśmy powiedzieć: Chrzest w Duchu Świętym jest 

wszczepieniem Ducha Świętego w istotę człowieka.  

Chrzest w Duchu Świętym jest określony w Nowym Testamencie za 

pomocą wielu wyrażeń synonimicznych, np.: zanurzenie w Duchu Świę-
tym11 dar Ducha Świętego,12 obietnica Ducha Świętego,13 narodzenie z 

Ducha Świętego, zstąpienie Ducha Świętego, obdarzenie Duchem Świę-
tym, otrzymanie Ducha Świętego,14 zakosztowanie Żywej Wody, przy-

obleczenie mocą z wysokości, napełnienie Duchem Świętym, odnowie-

nie przez Ducha Świętego,15 zapieczętowanie Duchem Świętym,16 na-

maszczenie Duchem Świętym.17 Każde z tych określeń odnosi się do 

jakiejś strony tego chrztu. 

Kilka Kilka Kilka Kilka zdazdazdazdań komentarza do podanej definicjiń komentarza do podanej definicjiń komentarza do podanej definicjiń komentarza do podanej definicji    
Powyższa definicja, szczególnie ta najpełniejsza, jest dość bogata w 

treść. Trudno ją przeczytać bez głębszej refleksji. I lepiej tego nie czy-

nić. Warto raczej podejść do niej jak najkrytyczniej, to znaczy: przestu-

diować ją w oparciu o Pismo Święte, sprawdzić, czy powołane dla uza-

sadnienia jej sformułowań fragmenty biblijne są zasadne i, w końcu,  

                                                      
8 Rz 12:4-8; 1Kor 12:1-14:32. 
9 Rz 8:9. 
10 1Kor 12:13. 
11  Mt 3:1; J 1:33. 
12 Dz 2:38-39; 8:14; 10:44-48; 11:16-18; 19:1-6, Hbr 6:4; zadatek: 2Kor 1:22; 5:5; Ef 

1:14. 
13  Iz 32:15; Ez 36:27; Jl 3:1-2; Łk 24:49; J 7:37-39; Dz 1:5; 2:33,39; Ga 3:14. 
14  Dz 8:17; 11:17; 15:8; Rz 5:5; 1Kor 1:22; 5:5; 1J 3:24; 4:13. 
15 Mk 1:8; Łk 24:49; J 3:5; 4:14; 7:37-39; Dz 1:4,8; 2:4,17,33; 8:16; 10:44-45; 11:15-

16; 19:6; Rz 5:5; 1Kor 12:13; Tt 3:5n. 
16 2Kor 1:22, Ef 1:13n; 4:30. 
17 Łk 4:18; Dz 10:38; 2Kor 1:21; 1J 2:27. 
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odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy w świetle Pisma Świętego podpi-

sałbym się pod taką definicją?”  

Przejdźmy do komentarza. 

• Chociaż naszą definicję rozpoczęliśmy wyrażeniem „chrzest w Du-

chu Świętym” warto sobie uświadomić, że w Nowym Testamencie 

brak rzeczownikowej formy czasownika chrzcić w odniesieniu do 

obdarowania Duchem Świętym. Słuszniej jest zatem mówić o obda-

rowaniu Duchem Świętym lub o napełnieniu Duchem Świętym. 

Określenie „chrzest w Duchu Świętym” należy traktować jako 

zwrot techniczny, podobnie jak technicznym określeniem jest spo-

tykane często określenie „chrzest wodny”. Wyrażenia „chrzest 

wodny” również brak w Biblii. Owszem, nowotestamentowy chrzest 

odbywał się w wodzie, ale był on chrztem w imię Jezusa. Podobnie 

nie ma w Piśmie Świętym określenia chrzest w Duchu Świętym, 

choć określenie to z powodzeniem opisuje to, co się dzieje, gdy 

Duch Święty na człowieka zstępuje i gdy go napełnia. 

• Podane wyżej synonimy chrztu w Duchu Świętym stanowią o tym, 

że powyższa definicja nie jest klasyczną definicją zielonoświątko-

wą, którą podajemy poniżej. W zaproponowanej przez nas definicji 

chrzest w Duchu Świętym stoi obok opamiętania i wraz z tym opa-

miętaniem składa się na nowe narodzenie. Nie jest on tak zwanym 

„drugim błogosławieństwem” następującym po przeżyciu „pierw-

szego błogosławieństwa”, czyli nowego narodzenia — czasem błęd-

nie utożsamianego z nawróceniem. 

• Podana przez nas definicja wyraźnie łączy chrzest w Duchu Świę-
tym z nowym narodzeniem, a nawet czyni ten chrzest — czy obda-

rowanie — jego elementem konstytutywnym. Nie zawsze się tak 

dzieje na gruncie teologii ewangelicznej. Niektóre opracowania teo-

logiczne, choć wspominają o roli Ducha Świętego w inicjowaniu 

nowego duchowego życia człowieka, nie mówią o chrzcie w Duchu 

Świętym.18 Nie znaczy to jednak, że nasze stanowisko jest wśród 

ewangelicznych chrześcijan odosobnione.19  

                                                      
18  Na przykład Millard Erickson nie mówi o chrzcie w Duchu Świętym w całym swoim 

tysiąctrzystustronicowym dziele Christian Theology (zob. Erickson Millard J., 
Christian Theology, wyd. 2, Baker Books: Grand Rapids, Mi., 1998). 

19  Zob. Merrill F. Unger, The Baptism and Gifts of the Holy Spirit, w. 6, Chicago: 
Moody Bible Institute, 1980, ss. 18-19. 
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• Definicja jest wyrazem przekonania o doświadczalnym wymiarze 

prawdy o chrzcie w Duchu Świętym. Każda prawda ma taki wymiar 

— Słowo Boże bowiem ma to do siebie, że staje się „ciałem”, czyli 

ucieleśnia się w realnym bycie, staje się treścią doświadczenia, staje 

się wydarzeniem, powołuje ono do istnienia nazywane przez siebie 

rzeczywistości. W odniesieniu do chrztu w Duchu Świętym znaczy 

to, że dokonuje się on wtedy, kiedy się dokonuje, w konsekwencji 

opamiętania, ale niekoniecznie w momencie upamiętania.20 

• Definicja wyraźnie umiejscawia chrzest w Duchu Świętym w cza-

sach, które rozpoczęły się po dniu Pięćdziesiątnicy, czyli po dniu, w 

którym zrodził się Kościół. W Starym Testamencie chrzest w Duchu 

Świętym był przedmiotem zapowiedzi prorockich. Był on doświad-

czeniem nieznanym. Ze Starego Testamentu znamy jedynie opisy 

zstąpienia Ducha Świętego na wybranych przez Boga ludzi (np. 

Saul — 1 Sm 10,6). W Ewangeliach synoptycznych chrzest w Du-

chu Świętym jest przedmiotem bardzo bliskiej przyszłości (Mk 1:7-

8; J 7:37-39). Chrzest ten nazywany jest Obietnicą Ojca, przyoble-

czeniem mocą z wysokości (Łk 24:49). Dopiero Księga Dziejów 

Apostolskich świadczy o chrzcie w Duchu Świętym. Księga ta na-

zywana jest przez niektórych Ewangelią Ducha Świętego. Stanowi 

ona świadectwo wydarzeń pozielonoświątkowych, przedstawia 

rozwój Kościoła jako społeczności charyzmatycznej. 

Inne definicje chrztu w Duchu ŚwiętymInne definicje chrztu w Duchu ŚwiętymInne definicje chrztu w Duchu ŚwiętymInne definicje chrztu w Duchu Świętym    
Dla uwypuklenia wymowy przedstawionej wyżej definicji chrztu w 

Duchu Świętym, zestawmy ją z paroma innymi definicjami. Zestawienie 

to nie ma charakteru polemicznego. Wszelkie nasze definicje teologicz-

ne są bowiem tylko opisem duchowej rzeczywistości. Definicje te rze-

czywistości tej nie zmieniają (choć mogą przeszkadzać w rzeczywistość 
tę wejść) i nie muszą być nieomylne (bo jest tylko jedno nieomylne — 

Pismo Święte). W naszych definicjach teologicznych powinniśmy rzecz 

                                                      
20  Powinniśmy być ostrożni wobec tych „momentowych” spekulacji. Mogą one prowa-

dzić sakramentalizmu na gruncie ewangelicznym. W logice sakramentalnej Ducha 
otrzymujemy „w momencie” pomazania olejem przez osobę do tego ordynowaną 
(zob. Katechizm Kościoła Katoliskiego, Pallottinum: 1994, ss. 313-315. Sakramenta-
lizm na gruncie ewangelicznym sprowadzałby się do tego, że wierzący otrzymuje 
Ducha Świętego w momencie słownego zadeklarowania nawrócenia. My uważamy, 
że otrzymujemy Ducha wtedy, kiedy nas napełnia — niekoniecznie „w momencie” 
(choć nie jest to wykluczone), ale zawsze na skutek nawrócenia. 
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jasna starać się jak najpełniej i jak najprecyzyjniej ująć cały odnoszący 

się do określonej kwesii materiał biblijny, ale trzeba pamiętać, że — na 

szczęście — byli na świecie ludzie ochrzczeni w Duchu Świętym zanim 

powstały jakiekolwiek definicje tego chrztu. Nasze zestawienie definicji 

nie ma zatem charakteru polemicznego i nie może służyć jako broń do 

walki z „innymi”. Ma ono tylko uwypuklić treść definicji podanej wyżej 

i poddać pod osąd czytelnika jej roszczenie do biblijności. Powiedzmy 

sobie dość szorstko, że niezależnie od definicji chodzi o to, by chrzest w 

Duchu Świętym przeżyć, a nie by się o jego istotę spierać. Chrzci w 

Duchu nie definicja (choćby najtrafiniejsza), lecz Chrystus. I lepiej nie 

wiedzieć, czym jest chrzest w Duchu Świętym, ale mieć go na koncie 

swoich przeżyć, niż umieć go zdefiniować, ale być z dala od jego prze-

życia. Po tych uwagach przejdźmy do rzeczy: 

Definicje ewangeliczne: 

Chrzest w Duchu Świętym to umieszczenie wierzącego w Ciele 

Chrystusa, to jest w Kościele.21 

Za definicją tą kryje się myślenie, że chrzest w Duchu Świętym i napeł-

nienie Duchem Świętym to nie to samo. Chrzest w Duchu Świętym jest 

wydarzeniem nieeksperymentalnym, to znaczy nie odczuwanym przez 

osobę wierzącą. Odczuwane jest związane z nim napełnienie Duchem 

Świętym.22 

Przykład innej definicji: 

Chrzest [Ducha Świętego] jest tą boską operacją dokonywaną 
przez Ducha Bożego, która umieszcza wierzącego w Chrystusie, 

w Jego mistycznym Ciele, czyli Kościele, i która czyni go jednym 

ze wszystkimi innymi wierzącymi w Chrystusa. Chrzest łączy 

wszystkich wierzących w jedno w życiu Syna samego Boga, daje 

im udział we wspólnym zbawieniu, nadziei i przeznaczeniu.23 

                                                      
21  Tak ujmuje sprawę na przykład John McArthur w swoich wykładach Pisma Święte-

go. McArthur John Jr., The Ministries of the Holy Spirit, kasety magnetofonowe, 
Word of Grace Tape Ministry, Grace Community Church, 13248 Roscoe Boulevard, 
Sun Valley, CA. 91352. Podobnie do zagadnienia podchodzi Charles Ryrie (Pod-
stawy Teologii, wyd. 1, BEE, rozdział 57). 

22  Podobnie podchodzi do zagadnienia Merrill F. Unger, The Baptism and Gifts of the 
Holy Spirit, w. 6, Chicago: Moody Bible Institute, 1980, ss. 18-19. 

23  Merrill F. Unger, The Baptism and Gifts of the Holy Spirit, w. 6, Chicago: Moody 
Bible Institute, 1980, s. 21. 
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Autor tej definicji odróżnia chrzest w Duchu Świętym od nowego naro-

dzenia. Jako dyspensacjonista uważa, że odrodzenie jest udzieleniem 

wierzącemu życia w Chrystusie, natomiast chrzest w Duchu Świętym 

jest zjednoczeniem wierzącego z Chrystusem. Oba wydarzenia są — 

według niego komplementarne. 

Definicja zielonoświątkowa: 

Chrzest w Duchu Świętym jest wyraźnym przeżyciem, następują-
cym po, w stosunku do zbawienia, w wyniku którego Trzecia Oso-

ba Boga zstępuje na wierzącego, aby pomazać go i ożywić do 

szczególnej służby. W Nowym Testamencie przeżycie to opisane 

jest jako „napełnienie Duchem Świętym”, „chrzest w Duchu 

Świętym”, „wylanie daru Ducha Świętego”.24 

Definicja charyzmatyczna: 

Chrzest w Duchu Świętym to przyjęcie daru Ducha Świętego, w 

istocie swej będące przyobleczeniem i napełnieniem Jego Osobą 
oraz „przelaniem się” Jego obecności w postaci obcych języków. 

Na chrzest w Duchu Świętym składają się zatem trzy elementy: 

(1) przyobleczenie, (2) napełnienie i (3) mówienie językami. Wy-

stąpienia wszystkich tych elementów powinniśmy oczekiwać i 

dziś w życiu osób doświadczających przeżycia chrztu w Duchu 

Świętym. Niektórzy wierzący doznali napełnienia Duchem Świę-
tym, lecz nie doszło w ich przypadku do „przelania się” Jego 

obecności w postaci mówienia językami, dlatego też — w świetle 

sposobu, w jaki fenomen ten dał o sobie znać po raz pierwszy — 

byłoby rzeczą niesłuszną nazwać ich przeżycie, jakkolwiek realne 

i cenne, chrztem w Duchu Świętym.25 

Teologia zielonoświątkowa wyraźnie i stanowczo odróżnia chrzest w 

Duchu Świętym od nowego narodzenia: „Pełne przeżycie chrześcijanina 

powinno oczywiście składać się z obu [nowego narodzenia i chrztu w 

Duchu Świętym]; rozróżnienia tego trzeba jednak dokonać, ponieważ 
wielu przeżyło prawdziwe nowe narodzenie nigdy nie doznając napeł-

                                                      
24  Duffield Guy P., Van Clave Nathaniel M., Foundations of Pentacostal Theology, 

Los Angeles: L.I.F.E., 1987, s. 305. 
25  Łatwo zauważyć, że definicja ta zbudowania jest tylko w oparciu o Dzieje Apostol-

skie. Nie bierze ona pod uwagę proroctw ani wypowiedzi z Ewangelii. 
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nienia Duchem Świętym.”26 Na potwierdzenie takiego stwierdzenia 

przytacza się następujące argumenty: (1) Apostołowie nawrócili się na 

skutek zwiastowania Jezusa, lecz przez następne dwa lata musieli cze-

kać na zrealizowanie się obietnicy otrzymania Ducha Świętego. (2) Sa-

marytanie doznali zbawienia w efekcie posługiwania Filipa (Dz 8:5-

8,12), a następnie zostali ochrzczeni w Duchu Świętym na skutek posłu-

giwania Piotra i Jana (8:14-17). (3) Paweł został nawrócony na drodze 

do Damaszku, ale otrzymał Ducha Świętego za pośrednictwem Anania-

sza (Dz 9:17-19). (4) Wierzący, a zatem zbawieni, w Efezie zostali 

ochrzczeni w Duchu Świętym dopiero pod wpływem zwiastowania apo-

stoła Pawła (Dz 19:2). 

Na podstawie tej argumentacji nie trudno zauważyć, że nowe narodze-

nie utożsamiane jest w tym wypadku z opamiętaniem. Może nie należy 

się temu dziwić, skoro po stronie ewangelicznej nie zawsze mówi się 
zdecydowanie o chrzcie w Duchu Świętym w związku z odrodzeniem,27 

czasem chrzest w Duchu Świętym utożsamia się z nawróceniem,28 cza-

sem z chrztem w wodzie.29 Naszym zdaniem utożsamianie nowego na-

rodzenia z nawróceniem jest myleniem dwóch różnych kategorii. Opa-

miętanie jest tym, co człowiek czyni przekonany przez Ducha Świętego 

o swym grzesznym stanie. Nowy Testament określa opamiętanie sło-

wem oddającym taką właśnie jego istotę, metanoia. Nowe narodzenie 

jest z kolei tym, co Bóg czyni w nawracającym się człowieku — zradza 

go na nowo z Ducha Świętego. Jeśli już przed Pięćdziesiątnicą aposto-

łowie byli narodzeni na nowo, to znaczy, że nowe narodzenie znane jest 

już w Starym Testamencie. Z drugiej strony, jeśli chrzest w Duchu 

Świętym jest tylko przyobleczeniem w moc, to podobne przyobleczenia 

                                                      
26 Duffield Guy P., Van Clave Nathaniel M., Foundations of Pentacostal Theology, op. 

cit., s. 305. 
27  Na przykład Erickson określa nowe narodzenie jako „nadnaturalną transformację 

jednostki i wszczepienie w nią duchowej energii”. Erickson Millard J., Christian 
Theology, wyd. 2, Baker Books: Grand Rapids, Mi., 1998, s. 888. 

28  Donald Guthrie, New Testament Theology, Downers Grove: InterVarsity, 1981, s. 
564 

29  Mullins E. Y., teolog baptystyczny poprzedniego pokolenia, rozumiał chrzest Du-
chem Świętym jako chrzest wszczepiający człowieka w zbór (lokalny). Uważał on, 
że — zgodnie z 1 Kor 12,13 — chrzest w wodzie jest wydarzeniem, które prowadzi 
Duch Święty (International Standart Bible Encyclopaedia, Grand Rapids: Eerd-
mans, 1943, t. 1, ss. 399-400). Dale Moody, teolog baptystyczny obecnego pokole-
nia stwierdza, że „Bóg daje Ducha w chrzcie” (The Word of Truth, Grand Rapids: 
Eerdmans, 1981, s. 447) 
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w moc znamy już w Starym Testamencie. W czym więc Pięćdziesiątnica 

jest szczególna? W jakim sensie jest ona początkiem Kościoła, skoro 

społeczność odrodzonych zaczęła się już wcześniej? A jeśli Kościół 

zaczął się w Pięćdziesiątnicę, to jak można twierdzić, że jego członkami 

są ludzie, którzy nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym? Jeśli chrzest w 

Duchu Świętym jest czymś odrębnym od nowego narodzenia, to dlacze-

go Paweł ochrzcił wierzących w Efezie zamiast przeprowadzić ich przez 

to drugie, następujące po nowym narodzeniu przeżycie?  

Pewnym kluczem do zrozumienia chrztu w Duchu Świętym w jego pełni 

jest określenie go mianem obietnicy Ojca (Łk 24:49; Dz 1:4). Skoro jest 

on obietnicą Ojca, to gdzie obietnica ta została nam dana, jak opisana 

jest w istocie i jak opisane zostały jej skutki? W poszukiwaniu odpo-

wiedzi musimy dotrzeć to takich tekstów, jak: Jr 31:33; 32:39; Ez 36:26, 

Jl 3:1nn; Łk 24:49, Dz 1:1-5; Dz 2:1-4. 

Przyczyny nieporozumień wokół Przyczyny nieporozumień wokół Przyczyny nieporozumień wokół Przyczyny nieporozumień wokół     
chrztu w Duchu Świchrztu w Duchu Świchrztu w Duchu Świchrztu w Duchu Święęęętymtymtymtym    
Niejasności i nieporozumienia w odniesieniu do chrztu w Duchu Świę-
tym wynikają z trzech głównych przyczyn: 

• biblijnych: Tekst Pisma Świętego nasuwa wiele pytań, jeśli chodzi 

moment początkowy nowego życia. Podajmy parę dla przykładu: W 

którym momencie człowiek doznaje zbawienia: czy wtedy, gdy się 
zwróci do Boga o przebaczenie grzechów, czy wtedy, gdy się dla 

przypieczętowania swej decyzji ochrzci, czy wtedy, gdy się opamię-
ta, ochrzci i otrzyma dar Ducha Świętego? Czy uczniowie przed 

Pięćdziesiątnicą byli już na nowo narodzeni? Najlepszym streszcze-

niem tego problemu może być w tym wypadku fragment Ewangelii 

Jana 3:8. Wiatr jest niewidoczny; o jego obecności można się prze-

konać tylko gdy wieje na konkretne przedmioty. Wiatru nie da się 
uchwycić w dłonie, ale zawsze odczuwa się jego działanie — gdy 

się wyjdzie na wiatr. Z pewnością całe błogosławieństwo nowego 

życia ma coś z tym wspólnego. 

• teologicznych: chodzi głównie o niejasność co do rozumienia ta-

kich kwestii, jak: nowe narodzenie, chrzest, geneza Kościoła. Nie-

które nurty teologiczne nie dostarczają sformułowań dogmatycz-

nych na temat chrztu w Duchu Świętym, a ich rozważania teolo-
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giczne bywają poddane innej idei naczelnej, np.: upadłość natury 

ludzkiej, zbawienie z łaski przez wiarę, itp. 

• socjohistorycznych: definicje i dogmaty tworzyły się — i tworzą 
się — zawsze pod wpływem jakiegoś zmieniającego się na prze-

strzeni dziejów zapotrzebowania społecznego. Kto choćby dotknął 
historii dogmatów nie ma co do tego wątpliwości. Chrzest w Duchu 

Świętym stał się przedmiotem szczególnego zainteresowania dopie-

ro pod koniec dziewiętnastego i na początku dwudziestego stulecia. 

Ale to wcale nie znaczy, że wcześniej nie było ludzi ochrzczonych 

w Duchu Świętym. Lektura wcześniejszych historycznie wyznań 
wiary przekonuje, że choć brak w nich artykułów na temat chrztu w 

Duchu Świętym, zdecydowanie przenika je prawda o przeobrażają-
cym wpływie Chrystusa na życie wierzącego człowieka. 

Skutki chrztu Skutki chrztu Skutki chrztu Skutki chrztu w Duchu Świętymw Duchu Świętymw Duchu Świętymw Duchu Świętym    
Do skutków chrztu w Duchu Świętym możemy zaliczyć: 

• Świadomość, że się jest dzieckiem Boga — Rz 8:14-16. 

• Przeobrażenie serca — Ez 36:26. 

• Wszczepienie Prawa Bożego do serca — Jr 31:33; 2Kor 3:3; Hbr 

10:15. 

• Poznanie Pana — Jr 31:34; 1J 2:21,27. 

• Zdolność do życia według woli Bożej — Ez 11:19-20; 36:27. 

• Owoce Ducha — Ga 5:22-23. 

• Dary Ducha (gr. pneumatika) — Jl 3:1-2; Dz 2:4; 8:15-17; 10:44-

48; 19:1-6; Rz 12:6-8; 1Kor 12-14; Ef 4:11-13. 

• Życie w Duchu Świętym, albo w Duchu Chrystusowym, albo w 

Chrystusie — J 3:6; Rz 8:9-10. 

• Usynowienie — Rz 8:14-16. 

Co mam zrobić, aby dostąpić Co mam zrobić, aby dostąpić Co mam zrobić, aby dostąpić Co mam zrobić, aby dostąpić     
chrztu w Duchu Świętym?chrztu w Duchu Świętym?chrztu w Duchu Świętym?chrztu w Duchu Świętym?    
Chrzest w Duchu Świętym jest Bożą obietnicą dla każdego (Łk 24:49). 

Jezus po to przyszedł, by chrzcić w Duchu Świętym (Mk 1:8). Dar Du-

cha Świętego jest odpowiedzią przede wszystkim na modlitwę Pana 
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Jezusa (J 14:16-17). W Nowym Testamencie nie ma ani jednego przy-

kładu na to, by ktoś pragnął być napełniony Duchem Świętym, lecz daru 

tego nie otrzymał. Obietnica ta spełnia się w życiu tych, którzy: 

• pokutują, przypieczętowując swą pokutę chrztem w imię Jezusa, 

choć chrzest w Duchu Świętym może nastąpić przed tym chrztem 

(Dz 2:38-39; 8:14-17; 19:1-6);30 

• pragną nowego życia (Łk 11:13; J 7:37-39). 

Jeśli chcesz spełnienia się tej obietnicy w twoim życiu, to zastosuj się 
do powyższych wskazań. 

38Opamiętajcie się — odpowiedział Piotr — i niech każdy z was 

da się ochrzcić w imię31 Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia wa-

szych grzechów, a otrzymacie dar — Ducha Świętego. 
39Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci32 

oraz do wszystkich nienależących do was,33 ilu ich tylko Pan, 

nasz Bóg, powoła. (Dz 2:38-39) 

37A w ostatnim, wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawo-

łał: Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije
c
 

38Kto wierzy we Mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną 
rzeki wody żywej. 39To zaś powiedział o Duchu, którego mieli 

wziąć ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie zstąpił jesz-

cze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa (J 

7:37-39). 

Czy aby dostąpić Czy aby dostąpić Czy aby dostąpić Czy aby dostąpić chrztu w Duchu Świętym chrztu w Duchu Świętym chrztu w Duchu Świętym chrztu w Duchu Świętym     
mmmmuuuuszę być najpierw ochrzczony w wodzie?szę być najpierw ochrzczony w wodzie?szę być najpierw ochrzczony w wodzie?szę być najpierw ochrzczony w wodzie?    
Apostołowie byli najpierw ochrzczeni w wodzie. Ale to ze względu na 

okres przejściowy — Duch Święty nie został jeszcze zesłany (Dz 1:4; 

2:1). Apostoł Piotr wymienił kolejność: (1) Opamiętanie, (2) chrzest w 

                                                      
30  Chrzest nie zawsze poprzedzał napełnienie Duchem Świętym, jednak napełnienie 

przed chrztem nie negowało potrzeby chrztu. Rozważ z modlitwą Dz 10:44-48. 
31 Możliwe jest tłumaczenie: ze względu (z powodu) imienia Jezusa Chrystusa. 
32 Pluralis dzieci (gr. teknois) oznacza potomków, generację. Wybitny teolog Karol 

Barth stwierdził: „Z punktu widzenia nowotestamentowej nauki o chrzcie, chrzest 
dzieci jest nie do utrzymania.” (The Teaching of the Church Regarding Baptism, 
London 1959, s. 49). 

33  Lub: którzy są z dala. 
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imię Jezusa; (3) dar w postaci Ducha Świętego (Dz 2:38-39). Gdy Apo-

stoł Paweł zapytał Efezjan, czy otrzymali Ducha Świętego, gdy uwierzy-

li, i dowiedział się, że nie, to najpierw ochrzcił grono uczniów (Dz 19:1-

6). Z drugiej strony u Korneliusza do napełnienia Duchem Świętym 

doszło przed chrztem (Dz 10:44-48), choć nie bez uprzedniego pragnie-

nia spotkania z żywym Bogiem (Dz 10:34nn).  

Oznacza to, że Duch Święty mógł zstąpić na ciebie, zanim się ochrzci-

łeś, albo pomimo że jeszcze nie jesteś ochrzczony (rozważ część niniej-

szego rozdziału zatytułowaną: Po czym poznać, że już przeżyłem chrzest 

w Duchu Świętym? i upewnij się w modlitwie, że nie pomyliłeś chrztu w 

Duchu Świętym z mniej lub bardziej trwałym duchowym uniesieniem). 

Rozważ też: 

• Jest w Biblii przypadek, że nie ochrzczony w wodzie dostąpił chrztu 

w Duchu, ale nie ma w Biblii przypadku, aby napełnienie Duchem 

przeżył człowiek nieszczery i nie pokutujący.34 

• Co innego nie wiedzieć o potrzebie chrztu w wodzie, a co innego 

nie chcieć przypieczętować nim swojej pokuty i wiary. 

• Napełnienie Duchem Świętym, którego doznał Korneliusz i jego 

bliscy nie spowodowało, że chrzest w wodzie przestał im być po-

trzebny. 

• Nowy Testament świadczy o bliskim związku chrztu w wodzie i 

chrztu w Duchu Świętym w następujących fragmentach: Dz 2:38-

39; 8:16-17; 10:47; 19:5-6; Kol 2:12; Tt 3:5. Rozważ też: Rz 6:4; Ef 

5:25-26. 

Czy na chrzest w Duchu trzeba czekać?Czy na chrzest w Duchu trzeba czekać?Czy na chrzest w Duchu trzeba czekać?Czy na chrzest w Duchu trzeba czekać?    
Czekali apostołowie i ludzie wraz z nimi zgromadzeni (Dz 1:12-15; 

2,1); czekali Samarytanie (Dz 8:14-17); czekał dom Korneliusza (Dz 

10:30); czekał Paweł (Dz 9:9,17). Nie wiadomo, czy czekali nawróceni 

w dzień Pięćdziesiątnicy (Dz 2:38-39); wiadomo natomiast, że nie cze-

kali Efezjanie (Dz 19:1-6). Nie ma w Piśmie Świętym przypadku, że 

ktoś czekał, lecz nie doczekał! Zwłoka — jeśli Bóg uzna, że jest ona 

potrzebna — może wynikać z następujących względów: 

                                                      
34  Przypadek Korneliusza jest o tyle szczególny, że gdyby nie wcześniejsze wylanie 

Ducha Świętego, apostoł Piotr nie byłby pewny, czy może ochrzcić poganina. Na 
wniosek taki naprowadza zachowanie Piotra i ton jego wypowiedzi (Dz 11:15-17). 
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• Kto z utęsknieniem czeka, bardziej ceni, gdy otrzyma (Łk 11:9-13). 

• Bóg nie odpowiada na modlitwy tam, gdzie nie ma szczerej pokuty, 

wiary, przebaczenia (Mk 11:24-26; Dz 8:21; Jk 4:3). 

• Bóg odpowiada w czasie, który sam uzna za właściwy (J 7:6). 

W Piśmie Świętym czekanie tylko w przypadku apostołów trwało około 

10 dni. W innych przypadkach było krótsze. 

Musimy mieć w pamięci, że Jezus po to przyszedł, aby chrzcić ludzi w 

Duchu Świętym. Można w całą pewnością powiedzieć, że ten kto praw-

dziwie pokutuje, na pewno dostąpi chrztu w Duchu Świętym. Z drugiej 

strony, z uwagi na to, że chrzest w Duchu Świętym jest suwerennym 

aktem Boga, oraz z uwagi na to, że tylko On zna ludzkie serca, musimy 

być ostrożni z upewnianiem ludzi, że przeżyli chrzest w Duchu Świę-
tym, aby się nie okazało, że wmawiamy im błogosławieństwo, którego 

jeszcze nie dostąpili. Musimy też być ostrożni z informowaniem ludzi, 

jakich darów mają oczekiwać w wyniku chrztu w Duchu Świętym. We-

dług świadectw Nowego Testamentu osoby dostępujące tego przeżycia 

nie wiedziały, co będzie jego wynikiem.  

Po czym poznać, że już przeżyłem Po czym poznać, że już przeżyłem Po czym poznać, że już przeżyłem Po czym poznać, że już przeżyłem     
chrzest w Duchu Świętym?chrzest w Duchu Świętym?chrzest w Duchu Świętym?chrzest w Duchu Świętym?    
Chrzest w Duchu Świętym daje o sobie znać: 

1. Poprzez wzbudzoną w człowieku świadomość i często wyrażaną w 

modlitwie pewność, że stał się on już dzieckiem Boga (Rz 8:14-16). 

2. Poprzez owoce Ducha (Ga 5:22-23). 

3. Poprzez duchowe dary (1Kor 12:1-11). 

Czy potwierdzeniem chrztu w Duchu Świętym Czy potwierdzeniem chrztu w Duchu Świętym Czy potwierdzeniem chrztu w Duchu Świętym Czy potwierdzeniem chrztu w Duchu Świętym 
musi być mówienie językami?musi być mówienie językami?musi być mówienie językami?musi być mówienie językami?    
Potwierdzeniem chrztu w Duchu Świętym nie musi być mówienie języ-

kami (1Kor 12:28-30; 14:5). Języki mogą dać o sobie znać później. 

Rozważ przypadek apostoła Pawła — Dz 9:17-20; 1 Kor 14:18-19.35 

                                                      
35  Jeśli mówisz językami, ale twoje życie się nie zmieniło w porównaniu z tym, co 

było, zanim zacząłeś mówić językami, to twoje przeżycie mogło być jedynie przeży-
ciem psychicznym, nie mającym nic wspólnego z chrztem  w Duchu Świętym. Roz-
waż „Po czym poznać, że już przeżyłem chrzest w Duchu Świętym?” 
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Czy powinienem zabiegać o mówienie językami?Czy powinienem zabiegać o mówienie językami?Czy powinienem zabiegać o mówienie językami?Czy powinienem zabiegać o mówienie językami?    
Za apostołem Pawłem można powiedzieć: „Pragnąłbym, abyście wy 

wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali”, oraz: 

„Wy zatem, ponieważ z takim zapałem odnosicie się do działań Du-

cha,36 skupcie się na tych darach, które służą zbudowaniu Kościoła.” 

(1Kor 14:5,12). Należy zabiegać o te dary, ku którym najbardziej pocią-
gają nas nasze pragnienia jako ludzi w Chrystusowy sposób odpowie-

dzialnych za świat i za Kościół. Z uwagi na atmosferę panującą wokół 

mówienia językami warto sobie szczerze odpowiedzieć na pytania: Czy 

nie pragnę mówienia językami dlatego, że nie chcę czuć się gorszy od 

tych, którzy utrzymują, że mówią? Gdybym miał do wyboru tylko jeden 

dar Ducha, to który bym wybrał? To ostatnie pytanie nie wynika z tego, 

że Bóg jest skąpy — zob. J 3:34 — ale z tego, że warto sprawdzić swoje 

motywy. 

Czy chrzest w Duchu Świętym jest tym samym, Czy chrzest w Duchu Świętym jest tym samym, Czy chrzest w Duchu Świętym jest tym samym, Czy chrzest w Duchu Świętym jest tym samym, 
co napełnienie Dco napełnienie Dco napełnienie Dco napełnienie Duuuuchem Świętym?chem Świętym?chem Świętym?chem Świętym?    
Chrzest w Duchu Świętym jest jednocześnie pierwszym napełnieniem 

Duchem Świętym (Dz 2:4). Stąd o ile chrzest jest wydarzeniem jednora-

zowym, o tyle napełnienia mogą się powtarzać (Dz 4:29-31; Ef 5:18). W 

chrzcie w Duchu Świętym akcent spoczywa na przeobrażeniu nas w 

nowych ludzi i świadków mocy Bożej (Dz 1:8); w napełnieniu zaś — na 

wyposażeniu nas do wykonania szczególnych zadań (Dz 4:29; 13:9). 

Czy aby dostąpiCzy aby dostąpiCzy aby dostąpiCzy aby dostąpić napełnienia Duchem Świętym ć napełnienia Duchem Świętym ć napełnienia Duchem Świętym ć napełnienia Duchem Świętym 
potrzebne jest włożenie rąk?potrzebne jest włożenie rąk?potrzebne jest włożenie rąk?potrzebne jest włożenie rąk?    
Nowy Testament poświadcza, że chrzest w Duchu Świętym następował 

tam, gdzie wkładano na ludzi ręce (Dz 7:17; 19:6; 2Tm 1:6) i tam, gdzie 

ich nie wkładano (Dz 2:2-4; 10:44). Włożenie rąk nie jest zatem ko-

nieczne, aby nastąpił chrzest w Duchu Świętym. 

                                                      
36  Lub: do duchowych natchnień. 
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Czy chrzest w Duchu Świętym jest równoznaczny Czy chrzest w Duchu Świętym jest równoznaczny Czy chrzest w Duchu Świętym jest równoznaczny Czy chrzest w Duchu Świętym jest równoznaczny 
z nawróceniem, z tak zwanym „przyjęciem Jezz nawróceniem, z tak zwanym „przyjęciem Jezz nawróceniem, z tak zwanym „przyjęciem Jezz nawróceniem, z tak zwanym „przyjęciem Jezu-u-u-u-
sa” oraz z chrztem w wodzie?sa” oraz z chrztem w wodzie?sa” oraz z chrztem w wodzie?sa” oraz z chrztem w wodzie?    
• Przeżycie nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia od mocy demonów 

nie jest równoznaczne z chrztem w Duchu Świętym (Dz 8:6-8,15-

17), choć napełnienie Duchem Świętym może się dokonać wtedy, 

gdy się jedna z tych rzeczy wydarzy (Dz 9:17). 

• Jeśli „przyjęcie Jezusa” było powierzeniem przez ciebie życia Jezu-

sowi, albo „zaproszeniem Go do serca w modlitwie”, ale nie wzbu-

dziło w tobie świadomości, że stałeś się dzieckiem Boga, nie wi-

dzisz też w sobie ani owoców ani darów Ducha, to było ono tylko 

deklaracją twojego pragnienia, którego Bóg jeszcze nie zaspokoił. 

Zobacz część niniejszego rozdziału zatytułowaną: „Co mam zrobić, 
by dostąpić chrztu w Duchu Świętym?” — powyżej. 

Czy mogę powiedzieć, że ktoś, kto szczerze się Czy mogę powiedzieć, że ktoś, kto szczerze się Czy mogę powiedzieć, że ktoś, kto szczerze się Czy mogę powiedzieć, że ktoś, kto szczerze się 
nawrócił, oddał swe życie Jezusowi, przyjął nawrócił, oddał swe życie Jezusowi, przyjął nawrócił, oddał swe życie Jezusowi, przyjął nawrócił, oddał swe życie Jezusowi, przyjął 
chrzest, ale jeszcze nie przeżył chrztu w Duchu chrzest, ale jeszcze nie przeżył chrztu w Duchu chrzest, ale jeszcze nie przeżył chrztu w Duchu chrzest, ale jeszcze nie przeżył chrztu w Duchu 
Świętym, jest zbawiony? Świętym, jest zbawiony? Świętym, jest zbawiony? Świętym, jest zbawiony?     
Ktoś, kto poważnie powierza swoje życie Zbawicielowi, jest poważnie 

zbawiony, chyba że jego serce okaże się niewierzące (Łk 8:4-15; Hbr 

3:12). Jeśli zdążył Mu się oddać i nie zaprze się Jego imienia, to zdążył 

uniknąć piekła (Obj 3:8,10). Przeżycie chrztu w Duchu Świętym to nie 

kwestia lat, lecz minut, godzin, najwyżej dni (Hbr 3:14). Warto rozwa-

żyć: J 6:37-39; 17:12-17. 

Socjologiczne i historyczne uwarunkowania Socjologiczne i historyczne uwarunkowania Socjologiczne i historyczne uwarunkowania Socjologiczne i historyczne uwarunkowania     
ddddoooogmatu o chrzcie w Duchu Świętymgmatu o chrzcie w Duchu Świętymgmatu o chrzcie w Duchu Świętymgmatu o chrzcie w Duchu Świętym    
Warto rozważyć twierdzenie, że nasze poglądy są pochodną naszej toż-
szamości duchowej i doświadczeń społecznych właściwych danemu 

okresowi dziejowemu. Jesteśmy dziećmi naszych czasów. Naszą „wiel-

kość” należy mierzyć być może tym, na ile jesteśmy w stanie się wzbić 
ponad nasze czasy.  
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W odniesieniu zaś do twierdzeń teologicznych, musimy się przede 

wszystkim uczyć oddzielać to, co teologiczne, od tego, co biblijne. Za-

stosujmy to do dogmatu o chrzcie w Duchu Świętym. 

Ruch zielonoświątkowy zrodził się na początku XX w. Był on w pew-

nym stopniu odpowiedzią na modlitwy wierzących o przebudzenie w 

kościołach powstałych w okresie siedemnasto- i osiemnastowiecznych 

przebudzeń. Ruch ten zrodził się przede wszystkim na bazie kościołów o 

przekonaniach weslejańskich (metodystycznych) i ewangelicznych, 

których cechą charakterystyczną było i jest przekonanie o potrzebie 

duchowego odrodzenia udzielanego człowiekowi z łaski przez wiarę. 
Zwolennicy tego ruchu nie negowali swego nowego narodzenia, ale 

przyznawali się do duchowej oziębłości. Chrzest w Duchu Świętym 

zatem w sposób naturalny pasował do ich pragnienia nowego błogosła-

wieństwa — i tak też jest określany — jako drugie błogosławieństwo po 

przeżyciu nowego narodzenia. A zatem w kręgach zielonoświątkowych: 

Zbawienie = nowe narodzenie (+ chrzest w Duchu Świętym) 

Nowe narodzenie postrzegane jest jako równoznaczne z nawróceniem 

lub otrzymaniem przebaczenia grzechów. Chrzest w Duchu Świętym nie 

jest potrzebny do zbawienia, ale do skuteczności w świadectwie. 

Kościoły ewangeliczne powstały na bazie przebudzeń siedemnastego i 

osiemnastego stulecia, przebudzeń, dla których charakterystyczne było 

przekonanie o grzechu i potrzebie nawrócenia. Ponieważ pokutujący 

doznawali duchowej odnowy w teologii ewangelicznej: 

Zbawienie = nowe narodzenie (rozumiane jako przemiana życia po-

twierdzona owocami godnymi opamiętania). 

Dylemat drugiego pokolenia doprowadził chrześcijaństwo ewangeliczne 

do ześwietczenia. 

Przy obu podejściach chrzest w wodzie jest obecny bardzo niewyraźnie. 

Z uwagi na to, że ruch charyzmatyczny obecnie ogarnia kręgi niewie-

rzące, neopentakostalizm głosi przekonanie o dwóch chrztach w Duchu 

Świętym. 

Reformacja z kolei nie mówi bezpośrednio o chrzcie w Duchu Świętym. 

Prawda ta przewija się w artykułach wiary odnoszących się do uspra-

wiedliwienia, Bożego postanowienia o wybraniu. 

Zbawienie = usprawiedliwienie 



str. 16 Dary Ducha Świętego 

Jak przedstawiałby się schemat biblijny? Daliśmy temu wyraz w tekście 

artykułu. Ale podkreśmy raz jeszcze: 

Zbawienie = nowe narodzenie = pokuta (przypieczętowana chrztem) 

+ odnowienie przez Ducha Świętego 

 

Chrzest w Duchu Świętym w innych wyznaniach Chrzest w Duchu Świętym w innych wyznaniach Chrzest w Duchu Świętym w innych wyznaniach Chrzest w Duchu Świętym w innych wyznaniach     
Kościół rzymskokatolicki 

Odpowiednikiem chrztu w Duchu Świętym w Kościele rzymskokatolic-

kim jest bierzmowanie. Warto zauważyć, że w samo określenie „chrzest 

w Duchu Świętym” w poniższym fragmencie nie występuje. W Małym 

katechizmie katolickim, w wersji zaakceptowanej przez Kongregację 
Doktryny Wiary pismem z 5.02.1997 r., na temat bierzmowania czyta-

my: 

„Sakramentu bierzmowania udziela się dziś podobnie jak w czasach 

apostolskich. Biskup — albo wydelegowany przez niego kapłan — wy-

ciąga ręce nad mającymi przyjąć bierzmowanie i prosi o dar Ducha 

Świętego dla nich. Potem kładzie rękę na każdego, zwraca się do niego 

po imieniu i mówi: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego". Jednocze-

śnie namaszcza czoło bierzmowanego krzyżmem św. i w ten sposób 

oznacza go pieczęcią Ducha Świętego, aby można było rozpoznać, do 

kogo bierzmowany należy — tak jak rozpoznawano niewolnika po zna-

mieniu jego pana. Bierzmowani odnawiają przyrzeczenia chrzcielne i 

odmawiają wyznanie wiary Kościoła. 

W Kościele zachodnim udziela się bierzmowania jako "sakramentu 

dojrzałości chrześcijańskiej" młodym ludziom, którzy zostali ochrzczeni 

jako dzieci i w których imieniu wyznanie wiary odmówili wówczas 

rodzice i chrzestni. Teraz, skoro zaczynają żyć i działać na własną od-

powiedzialność, przyznają się osobiście do wspólnoty wiary, w której 

zostali ochrzczeni. 

• Mówią "tak" Chrystusowi i wyznają swoją gotowość wyznawania 

Go i przyznawania się do swojej wiary.  

• Wyrażają swoją gotowość zaangażowania się w życie Kościoła i 

wspierania w wierze swoich braci i sióstr.  

Podobnie jak chrzest, także bierzmowanie wyciska na duszy duchowy 

znak, niezatarty "charakter", dlatego można przyjąć ten sakrament tylko 



Chrzest w Duchu Świętym str. 17 

jeden raz. Dar Ducha Świętego uzdalnia bierzmowanego, aby był solą 
ziemi i światłem świata (por. Mt 5:13-14), aby przez swoje życie i po-

stępowanie dawał świadectwo Jezusowi Chrystusowi tak, aby wszyscy 

zauważyli, że tu mówi i działa chrześcijanin.” 
Piotr Zaremba 

© Kościół 5N w Poznaniu 
 


