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MOC ŻYCIA PEŁNEGO DUCHA
Opracował Don Krow
Fragment z Ew. Marka 16:15-16 znany jest bardziej jako Wielki Nakaz Misyjny. I rzekł im [Jezus]:
Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie,
będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. W Dziejach Apostolskich 8:5-12 widzimy jak
ów nakaz jest wypełniany przez Filipa w Samarii. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił
im Chrystusa. ...Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym
i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty.
Pytanie brzmi, czy ludzie w Samarii stali się chrześcijanami według Ew. Marka 16:15-16? Tak. Stali
się nimi. Filip udał się do miasta Samarii, głosząc Jezusa Chrystusa, i przez wiarę w Chrystusa,
chrzcił, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Zgodnie z Wielkim Nakazem, możemy stwierdzić,
że ci ludzie zostali zbawieni, ale czy otrzymali chrzest Duchem Świętym?
Biblia mówi o Janie, który chrzcił wodą, natomiast jedynie Jezus Chrystus mógł chrzcić Duchem
Świętym. Według Pisma Świętego, tamci ludzie uwierzyli, zostali zbawieni, dali się ochrzcić, ale nie
otrzymali chrztu w Duchu Świętym. Dzieje Apostolskie 8:14-17: A gdy apostołowie w Jerozolimie
usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam,
modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił,
bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha
Świętego.
Z tego fragmentu wynika, że sam fakt, iż ktoś uwierzył, został ochrzczony i zbawiony, wcale nie
znaczy, że przyjął chrzest Duchem Świętym. Owszem, Duch Święty wszedł w ich życie. W Ew. Jana
20:22 widzimy, że Duch Święty odrodził uczniów, ale to dopiero w dzień Zielonych Świąt zostali
ochrzczeni Duchem Świętym i mocą od Boga. Jest różnica, między ożywieniem przez Ducha
Świętego poprzez zbawienie, a chrztem w Duchu Świętym, gdy On spoczywa na osobie. Istnieje
zanurzenie w Duchu Świętym, podczas którego Duch Święty spoczywa na osobie i wzmacnia ją.
Nawet jeśli osoba została zbawiona, nie oznacza to wcale, że została ochrzczona Duchem Świętym.
W Dziejach Apostolskich 19:1-2 czytamy: Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł
Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: Czy
otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch
Święty. Paweł zapytał: „Jeśli nie zostaliście ochrzczeni Duchem Świętym gdy uwierzyliście, to czym
zostaliście ochrzczeni?”. Oni na to, że chrztem Jana Chrzciciela. Uważam, że Paweł wyjaśnił
im więcej o Jezusie jako Chrystusie, niż samo identyfikowanie się z Nim poprzez chrzest wodny.
W wersecie 6 i 7 czytamy: A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili
językami, i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około dwunastu.
Pomimo tego, że byli oni uczniami wierzącymi w Mesjasza, który miał przyjść, nie byli ochrzczeni
Duchem Świętym. Można być narodzonym na nowo, ochrzczonym w wodzie, ale nie być
ochrzczonym Duchem Świętym. Chrzest Duchem Świętym jest oddzielnym, innym doświadczeniem
niż nawrócenie.
Jakkolwiek, mogę ochrzcić kogoś w wodzie, ale nikogo nie mogę ochrzcić Duchem Świętym; tylko
Jezus może to zrobić. Jeśli nigdy nie poprosiłeś Jezusa o chrzest Duchem Świętym, dlaczego nie
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poprosisz Go teraz? Ew. Łukasza 11:13 mówi: Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary
dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
Dlaczego niemiałbyś poprosić Go dzisiaj?

Pytania
1. Przeczytaj Ew. Marka 16:16. Teraz przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:5,12. Czy ludzie opisani
w Dziejach Apostolskich 8:12 stali się chrześcijanami?
___________________________________________________________________________
2. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:14-16. Czy otrzymali oni chrzest Duchem Świętym?
___________________________________________________________________________
3. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 19:1-5. Czy ci ludzie byli wierzącymi?
___________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 19:6-7. Czy ci ludzie otrzymali chrzest Duchem Świętym?
___________________________________________________________________________
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 11:13. Co należy zrobić, by otrzymać chrzest Duchem Świętym?
___________________________________________________________________________
6. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy ktoś się modli językami, to co wtedy robi?
___________________________________________________________________________
7. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:14. Gdy ktoś się modli językami, to co wtedy robi?
___________________________________________________________________________
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:16-17. Gdy ktoś się modli językami, to co wtedy robi?
___________________________________________________________________________
9. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:4. Gdy ktoś mówi innymi językami, mówi wtedy Duch Święty,
czy ta osoba?
___________________________________________________________________________
10. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:4. Kto daje natchnienie?
___________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
Ew. Marka 16:16 - Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie
potępiony.
Dzieje Apostolskie 8:5,12 - A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Kiedy jednak
uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa,
dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty.
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Dzieje Apostolskie 8:14-16 - A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo
Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha
Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana
Jezusa.
Dzieje Apostolskie 19:1-5 - Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne
okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha
Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Tedy rzekł:
Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem
upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy
to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
Dzieje Apostolskie 19:6-7 - A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili
językami, i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około dwunastu.
Ew. Łukasza 11:13 - Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim,
o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
1 List do Koryntian 14:2 - Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem
nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza.
1 List do Koryntian 14:14 - Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój
tego nie przyswaja.
1 List do Koryntian 14:16-17 - Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest
obecny, może rzec na twoje dziękczynienie: Amen, skoro nie rozumie, co mówisz? Ty wprawdzie
pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje.
Dzieje Apostolskie 2:4 - I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi
językami, tak jak im Duch poddawał.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj Ew. Marka 16:16. Teraz przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:5,12. Czy ludzie opisani
w Dziejach Apostolskich 8:12 stali się chrześcijanami? Tak.
2. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:14-16. Czy otrzymali oni chrzest Duchem Świętym? Nie.
3. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 19:1-5. Czy ci ludzie byli wierzącymi? Tak.
4. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 19:6-7. Czy ci ludzie otrzymali chrzest Duchem Świętym?
Nie. UWAGA: Tutaj widać, że jest to inne doświadczenie niż zbawienie.
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 11:13. Co należy zrobić, by otrzymać chrzest Duchem Świętym?
Prosić.
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6. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy ktoś się modli językami, to co wtedy robi? Modli
się do Boga, wygłasza rzeczy tajemne.
7. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:14. Gdy ktoś się modli językami, to co wtedy robi? Jego
duch modli się do Boga.
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:16-17. Gdy ktoś się modli językami, to co wtedy robi?
Błogosławi Boga ze swojego ducha i pięknie dziękuje (uwielbia Boga).
9. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:4. Gdy ktoś mówi innymi językami, mówi wtedy Duch
Święty, czy ta osoba? Ta osoba mówi.
10. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:4. Kto daje natchnienie? Duch Święty.
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