
 

ChrzestChrzestChrzestChrzest    w Duchu Świw Duchu Świw Duchu Świw Duchu Święęęętymtymtymtym    
———— czym on jest? czym on jest? czym on jest? czym on jest?    

    
hrzest w Duchu Świętym jest niezwykłym wydarzeniem. Niewy-

kluczone, że już o nim słyszałeś, Zatrzymaj się na chwilę i na-

pisz, co już wiesz na ten temat. Niech to będzie punkt wyjścia do 

Twoich biblijnych rozważań. Jeśli zabraknie ci miejsca użyj swojego 

notesu: ___________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

Jeśli chodzi o Pismo Święte, przedstawia ono Chrzest w Duchu Świę-
tym jako dopełnienie naszego nowego narodzenia. Jednocześnie chrzest 

ten jest podstawą naszego nowego życia. To nowe życie — określane 

też za pomocą takich wyrażeń, jak: życie w Chrystusie lub życie w Du-

chu — jest możliwe tylko w przypadku tych, którzy przeżyli chrzest w 

Duchu Świętym. Chrzest ten ma zasadnicze znaczenie dla naszych roz-
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ważań na temat darów Ducha Świętego. Mają się one bowiem do same-

go 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. 

Zastanów się nad poniższą definicją chrztu w Duchu Świętym. Została 

ona zbudowana w oparciu o wiele fragmentów biblijnych. 

Czym jest Czym jest Czym jest Czym jest chrzchrzchrzchrzesesesest w Duchu Świętymt w Duchu Świętymt w Duchu Świętymt w Duchu Świętym    ————    definicjadefinicjadefinicjadefinicja    
Najzwięźlej moglibyśmy powiedzieć: 

Chrzest w Duchu Świętym jest wszczepieniem Ducha Świętego w istotę 
człowieka. 

Do tego moglibyśmy dodać: 

Wydarzenie to rodzi w człowieku świadomość, że stał się dzieckiem 

Boga, rodzi w nim owoce Ducha i zapewnia mu Jego dary. 

W sposób w miarę pełny ujmują rzecz poniższe sformułowania: 

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

                                                      
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. 
8 Rz 12:4-8; 1Kor 12:1-14:32. 
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jest Jego,9 kto zaś został w Nim ochrzczony, został tym samym wszcze-

piony w społeczność Kościoła.10 

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. 

W jaki sposób powyższe rozważania na temat istoty chrztu w Duchu 

Świętym zmieniają lub uzupełniają to, co dotychczas wiedziałeś na ten 

temat? ___________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

W jaki sposób powyższa definicja potwierdza to, co dotychczas wie-

działeś na ten temat? ________________________________________  

_________________________________________________________  

                                                      
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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_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

Napisz lub przepisz definicję, co do której — na podstawie Pisma Świę-
tego — jesteś najbardziej przekonany: __________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

Twoje uwagi lub pytania do dalszej dyskusji. ____________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

 
Przygotowanie: Piotr Zaremba 


