
PIĘĆDZIESIĄTNICA – CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM

W związku z tematem Pięćdziesiątnicy, chciałbym przekazać nam słowa ostrzeżenia.
Drodzy,  żyjemy  w  bardzo  niebezpiecznych  czasach  chrześcijańskich.  Nawet  w  moim
kilkudziesięcioletnim  stażu  wiary  widzę  jak  zmienia  się  punkt  ciężkości.  W  moich
młodzieńczych latach obserwowałem jak wierzący interesują się przede wszystkim czystością
życia i nauki, jak autorytetem dla nich była nauka Słowa Bożego. Dziś widzę jak ogarnia coraz
większe  kręgi  ewangelikalnych  chrześcijan  fascynacja  i  tęsknota  nie  tyle  za  charakterem
Chrystusa, co za przeżywaniem znaków i cudów. Nie byłoby w tym nic tragicznego, gdyby nie
fakt, że przestaje być istotna czystość życia i biblijnego nauczania. Ważnym i autorytatywnym
stają się przeżycia.
Ta fascynacja przeżyciami po pierwsze prowadzi do akceptacji bałwochwalstwa i odejścia od
Bożego  Słowa  w  grupach,  które  doświadczają  jakiś  nadzwyczajnych  przeżyć,  uwolnienia,
uzdrowienia.

Dziś  mówimy  o  Chrzcie  Duchem  Świętym.  Temu  chrztowi  podczas  Pięćdziesiątnicy
towarzyszyło  mówienie  językami.  Dziś  wśród  mormonów  praktykowane  jest  mówienie
językami,  w  hinduiźmie  jest  to  też  występujące  zjawisko.  Nawet  w  Kościele  Katolickim
występuje to zjawisko. I my to zaczynamy akceptować i utożsamiać się z tym! Nie ważne czego
się naucza, ważne staje się to co te osoby przeżywają!
Przeczytam jak  uwalniać  od  demonów i  uzdrawiać  przy  wstawiennictwie  Świętych,  Marii,
modlitwie na językach do Marii, przy pokropieniu wodą święconą i patrzeniu na wizerunek
Marii. Jakież odejście od Bożego Słowa a jednocześnie przeżywanie cudów i znaków!

Przed przyjęciem „petenta” chwila modlitwy o pomoc Bożą (np. wezwanie Ducha Świętego o 
prowadzenie modlitwy, o obecność i wstawiennictwo Maryi, Aniołów czy Świętych). … Osobę 
proszącą o pomoc sadzamy naprzeciw krzyża i wizerunku Maryi. Jest najdogodniej, gdy ksiądz 
stoi podczas modlitwy nieco za nią z boku. Jeśli modli się zespół, wówczas otacza ją 
półkręgiem.  Pokropienie wodą święconą osób i miejsca z odpowiednią krótką modlitwą. 
Wytłumaczyć, że nie jest to zabieg magiczny. Nałożenie stuły i zapalenie świecy. Prośba o 
wstawiennictwo Maryi, św. Michała, innych Aniołów i Świętych, np. św. Ojca Pio. Pożyteczna i 
skuteczna bywa tu modlitwa w językach. 

Czy będziemy zafascynowani przeżywaniem chrztu w Duchu Świętym podczas adoracji 
Najświętszego Sakramentu i padaniu pod mocą przy całowaniu krucyfiksu?

Fragment filmu

Waw! W takich sytuacjach nieważne staje się często czego naucza dana grupa, ale co przeżywa!

Pozwolę sobie przeczytać wypowiedzi osób, które doświadczyły tego chrztu albo tzwn. 
Spoczynku w duchu:
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 Fascynuje mnie jak ludzie szukają wytłumaczenia, czegoś czego wytłumaczyć się nie da. 
Nie ma sensu w spoczynku. Przeżyłam, nawet kilka razy, jednak nic się nie zmieniło. Niczego 
nie odczułam.

 Jeszcze niedawno uznawałem to upadanie jako spoczywanie w Duchu Świętym, dopóki 
ktoś mądry (Justin Peters - polecam) nie zauważył, że nie zostało to opisane w Biblii. Bądźmy 
ostrożni. Nie jest to potrzebne do zbawienia. Szukajmy tylko Jezusa, nie bajerów. Niech Was 
Bóg błogosławi. Pozdrawiam.

Chciałbym przez dzisiejsze słowo zachęcić nas do fascynacji charakterem Chrystusa niż próbą 
poszukiwania Jego mocy w niewłaściwym miejscu. Jesteśmy nazywani wybranymi, bo 
przyjęliśmy Chrystusa. Ale pamiętajmy, że antychryst przygotowuje sobie grunt wkładając w 
nasze serca fascynację zjawiskami nadprzyrodzonymi. 

Aby uchronić się przed zwiedzeniem, koncentrujmy się na życiu i pilnowaniu nauki Bożego 
Słowa:

Ewangelia św. Mateusza 24:24 Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i
cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

II List do Tesaloniczan 2:15 Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej 
nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz.

Księga Jozuego 1:8 Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o 
niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści
się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.

Na podstawie tego słowa odpowiemy sobie na pytanie?

Co tak naprawdę wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy/Zielonych Świąt?
Kiedy mam udział w błogosławieństwie Pięćdziesiątnicy/Zielonych Świąt?

Lubimy przepowiednie. I właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy wypełniła się ważna przepowiednia 
Pana Jezusa dla Jego uczniów/dla nas. Ta przepowiednia Jezusa nazywana jest przez Niego 
samego w różny sposób, oddana różnymi terminami. Jakimi?

Werset 1: Ewangelia św. Jana 7:39 A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w 
niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze 
uwielbiony.

Kiedy wypełniła się ta przepowiednia/obietnica? Właśnie w dniu Piećdziesiątnicy.
Jak nazwana została w powyższym wersecie przez Jezusa?
Odp. daniem albo otrzymaniem Ducha Świętego.

Ten werset odpowiada nam na jeszcze jedno ważne pytanie, mianowicie:
Dlaczego uczniowie musieli czekać na otrzymanie Ducha Świętego?

Otóż czytamy, że dlatego Duch Święty nie był jeszcze dany, bo co? Bo Jezus musiał najpierw 
zostać uwielbiony!
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Czy dzisiaj Jezus siedzi już na prawicy Ojca i został uwielbiony, wywyższony?
Tak, czyli dzisiaj po nawróceniu nie musimy już czekać na uwielbienie Jezusa, aby otrzymać 

Ducha Świętego!

Kiedy zatem człowiek otrzymuje Ducha Świętego wg nauki biblijnej?

Wg listu do Galacjan 3:14: Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie 
Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.

Wg 1 listu do Kor. 3:16 w.: Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka 
w was?

wg listu do Rzym. 8:10-11: Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z 
powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który 
Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych 
wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.

Zatem niezależnie od tego, co usłyszysz, zobaczysz, przeżyjesz to pamiętaj, że wg Biblii masz 
udział w Pięćdziesiątnicy czyli otrzymaniu Ducha Świętego kiedy uwierzysz, kiedy Chrystus 
zamieszka w Tobie.

Jak jeszcze nazywane jest błogosławieństwo Pięćdzisiątnicy przez Jezusa?

Otóż po swoim zmartwychwstaniu Jezus powtórzył obietnicę dania Ducha Świętego do serc 
uczniów używając innego określenia. Jakiego? Czytamy:

Ewangelię św. Łukasza 24:49: A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś 
pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.

Dzieje Apostolskie 1:8: Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi 
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Czyli jak nazywa Jezus nazywa tutaj błogosławieństwo Pięćdziesiątnicy, jakim określeniem?
Odp. przyobleczeniem mocą z wysokości albo mocą Ducha Świętego.

Czy kiedy uwierzyłeś, zostałeś przyobleczony mocą Ducha Świętego?

Pozostawmy na boku wszelkie przeżycia, a zaufajmy nauczaniu Bożego Słowa:
2 Piotr. 1:3-4, gdzie czytamy:

3. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez
poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, 
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4. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się
uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą

pożądliwość.

Kiedy zatem zostaliśmy obdarowani Bożą mocą/mocą Ducha Świętego?

Otóż powyższy werset uczy nas wyraźnie, że stało się to w momencie poznania Chrystusa.
Kiedy poznałeś Chrystusa to darowane zostały Ci największe obietnice (jak czytaliśmy) czyli
łącznie z obietnicą otrzymania mocy Ducha Świętego!

W czym zatem objawia się ta moc Ducha Świętego?
Dziś  wielu  sądzi,  że  moc  Ducha  Świętego  objawia  się  przede  wszystkim w darach  Ducha
Świętego.
Nic podobnego!
Boże Słowo wyraźnie naucza, że moc Ducha Świetego objawia się w pierwszej kolejności w
usposobieniu, w charakterze Chrystusa w nas:

List do Rzymian 15:1 A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności 
słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych.

Jesteś mocny w Duchu, kiedy nie masz upodobania w sobie samym i pomagasz słabym w 
wierze wzrastać!

I List do Koryntian 16:13b-14: bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was 
w miłości.

Jesteś mocny w Duchu, kiedy widać, że w Twoich relacjach do braci, do otoczenia Bożą 
miłość.

I List św. Piotra 5:9a: Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze…
Jesteś mocny w Duchu, kiedy masz duchowe siły przeciwstawić się kuszeniu diabła!

I List św. Jana 2:14b: Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka 
w was, i zwyciężyliście złego.

Jesteś mocny w Duchu, kiedy Słowo Boże mieszka w Twoim sercu.

Jak jeszcze Jezus nazywa błogosławieństwo Pięćdziesiątnicy/Zielonych Świąt?

Dzieje Apostolskie 1:5 Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie 
ochrzczeni Duchem Świętym.

Jak widzimy Jezus nazywa to błogosławieństwo ochrzczeniem Duchem Świętym. Było to 
spełnieniem proroctwa Jana Chrzciciela, który rzekł:

Ewangelia św. Marka 1:8 Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym.
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A zatem kiedy ma miejsce w życiu człowieka ten chrzest Duchem Świętym?

Za dwa tygodnie, jak Bóg pozwoli, będziemy mieć chrzest wodny na basenie. Ten chrzest 
wodny będzie zewnętrznym symbolem duchowego chrztu, jaki dokonał się w sercu 
katechumenów z chwilą nawrócenia.

Czym jest ten chrzest duchowy? Dla ostrzeżenia przed zwiedzeniem pozwolę sobie póścić 
krótki film, jak pojmowany jest chrzest Duchem w niektórych kręgach charyzmatycznych.

Wyświetlić film

Jak Biblia nazywa ten duchowy chrzest który miał miejsce podczas Pięćdziesiątnicy/Zielonych 
Świąt?

Pierwszy fragment: I Koryntian 12:13: Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni 
w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy 
napojeni jednym Duchem.

Jak czytamy: był to chrzest w jednym Duchu, w ciało Chrystusa.

Kto został ochrzczony w Duchu Świętym? 
Czytamy, że wszyscy członkowie ciała Chrystusowego.

Kiedy człowiek jest ochrzczony w Duchu Świętym czyli jest w ciele Chrystusa?
Czy podczas uwierzenia w Chrystusa czy później?

Jeżeli te cztery osoby, które będą przyjmować chrzest wodny, nie byłyby w ciele Chrystusa to 
wówczas nie byliby naszymi braćmi i siostrami.

Jeżeli jednak są w ciele Chrystusa tzn., że zgodnie z nauczaniem biblijnym zostali w to ciało 
ochrzczeni Duchem Świętym.

Jak jeszcze Pismo Święte nazywa ten chrzest Duchem Świętym?

Drugi fragment: Rzymian 6:3-4: Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa 
Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?

Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony 
został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.

Jak czytaliśmy ten chrzest Duchem Świętym nazywany jest chrztem w Chrystusa albo w śmierć
Chrystusa. Kiedy umarłeś dla starego życia, aby żyć dla Jezusa to zostałeś duchowo 
ochrzczony.

A co jest rezultatem tego chrztu w Chrystusa albo w śmierć Chrystusa? Kiedy to się dzieje?
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Trzeci fragment: Galacjan 3: 25 A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką 
przewodnika.

26 Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
27 Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.
28 Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani 

kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.

Werset 25 odkrywa przed nami tę prawdę, że te wszystkie błogosławieństwa/rezultaty są 
wynikiem pojawienia się w naszym sercu wiary. Co się wówczas dzieje?

1. staję się Bożym dzieckiem (w.26);
2. zostaję zanurzony , ochrzczony w Chrystusa (w.27);
3. zostaję przyobleczony w Chrystusa (w.27);
4. zostaję członkiem ciała Chrystusa (w.28).

Zobaczmy, że tekst z 1 Kor.12,13 pokazał nam, że rezultatem chrztu Duchem Świętym było 
złączenie wierzących w jedno ciało.
Tekst z Gal.3,26-28 pokazał nam, że rezultatem wiary w Chrystusa jest złączenie wierzących w 
jedno ciało!
A to tym bardziej potwierdza nam, że dlatego rezultat "uwierzenia w Chrystusa" i rezultat 
zanurzenia/ochrzczenia Duchem jest ten sam, bo te dwa wydarzenia dzieją się również w 
jednym czasie.

Chrzest w osobę Chrystusa, chrzest w śmierć Chrystusa, chrzest Duchem Świętym, chrzest w 
wodzie?

Czy zatem te chrzty to różne chrzty? Czy zatem te chrzty to różne wydarzenia w naszym życiu?

Ile w takim razie jest chrztów w życiu człowieka wierzącego?

Otóż w liście ap.Pawła do Efezjan 4:5 czytamy:

Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;

Dlaczego nie ma w całym N.T. żadnego wezwania, aby poszukiwać po nawróceniu chrztu w 
Chrystusa, czy chrztu w Boga Ojca czy chrztu w Ducha Świętego.

Ponieważ wszelkie duchowe błogosławieństwa, w tym Pięćdziesiątnica czyli otrzymanie Ducha
Świętego czyli otrzymanie Jego mocy czyli chrzest Duchem Świętym stał się Twoim udziałem 
przy uwierzeniu!

Jak jeszcze nazywane jest błogosławieństwo Pięćdziesiątnicy?

Dzieje Apostolskie 2:4: I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym
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Napełnienie Duchem Świętym.

Co jest trwałym, najważniejszym świadectwem, że zostałeś napełniony Duchem Świętym?

List do Rzymian 5:5:  A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych 
przez Ducha Świętego, który nam jest dany.

Efez. 3:19-20:  I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, 
abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.

Jak czytamy Boża miłość rozlewana jest w sercu w czasie otrzymania Ducha Świętego albo 
inaczej w czasie poznawania miłości Chrystusa do nas.

A jeżeli po nawróceniu naprawdę doświadczyłem kolejnego przeżycia z Bogiem i moje życie 
znów się odmieniło?

Biblia naucza, że nie wystarczy raz się napełnić Duchem Świętym podczas nawrócenia.

Jest wskazane ciągłe napełnianie się Duchem, Jego mocą czyli 
charakterem/usposobieniem/miłością Jezusa! Kiedy doświadczamy, sprawdzamy nasze serca to
często prowadzi nas do kolejnej pokuty, do powrotu do Boga i jest to prawdziwe wydarzenie!

Bóg może również w dowolnym czasie pozwolić odkryć u mnie jakiś dar.

Czasami nawrócimy się, mamy pierwszą miłość, jesteśmy duchowo uniesieni, ale później 
oddalamy się od Boga i potrzebujemy duchowego odnowienia. To odnowienie niektórzy 
niesłusznie nazywają pierwszym chrztem Duchem Świętym, który miał już przecież miejsce.

Ale wierzę, że prawdziwie wielu wierzących przeżywało kolejne pokuty, kolejne napełnienia 
Duchem, odnowienia relacji z Bogiem. Ja osobiście po nawróceniu wielokrotnie musiałem 
pokutować i odnawiać swoją relację z Bogiem.

Choć wierzę, że w Chrystusie otrzymaliśmy już wszystko co jest nam potrzebne do życia i 
pobożności to jednak ten dar Ducha zaniedbujemy:

A Ap. Paweł pisze: nie zaniedbuj daru łaski, jaki każdy z nas otrzymał!

Ilu z nas porzuciło pierwszą, żarliwą miłość do Jezusa! Przestaliśmy być gorliwi w życiu 
chrześcijańskim i służbie!

Drodzy, to nie prawda, że jeśli jesteśmy wszyscy ochrzczeni Duchem Świętym to nic już nie 
potrzebujemy. Otóż potrzebujemy odnowienia naszej relacji z Bogiem.

Zachęcam, abyśmy wyrazili to w naszych modlitwach.
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