Jak zostać ochrzczonym Duchem Świętym?
Kluczowy werset
Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja;
jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i
ogniem.
Mat 3:11
1) Nasz Pan Jezus Chrystus jest tym, który chrzci Duchem Świętym.
Możemy przyjść do niego mając wiarę i poprosić, aby ochrzcił nas Bożym Duchem.
Mat 3:11
Łuk 3:16
Jan 1:33
2) Chrzest w Duchu Świętym następuje po przyjęciu zbawienia.
Zbawienie zaś, którego częścią jest nowe narodzenie – jest Bożym darem dla grzesznika
(Jan 3:3-5). Z kolei Duch Święty został zesłany po to, aby dzieci Boże zostały w Nim
ochrzczone
Dz Ap 1:5, Łuk 11:13, Dz Ap 2:38-39
3) Dowodem na otrzymanie chrztu w Duchu Świętym jest biblijne
doświadczenie mówienia innymi językami.
Dz Ap 2:4
4) Nowy Testament pokazuje wyraźnie, że chrzest w Duchu Świętym
i mówienie innymi językami są ze sobą powiązane:
a. W dniu Pięćdziesiątnicy, 120 wierzących zostało wypełnionych Duchem i mówiło
językami (Dz Ap 2:4).
b. Osiem lat po tym wydarzeniu, nowo narodzeni chrześcijanie z Samarii otrzymali
Ducha Świętego, przez nałożenie rąk (Dz Ap 8:12-19). Pomimo że, nie ma tam zapisu
o darze mówienia innymi językami, Szymon otrzymał nadnaturalny dowód na to, że
zostali wypełnieni Duchem Świętym.
c. Dziesięć lat po dniu Zielonych Świąt, Korneliusz i inni poganie otrzymali chrzest w
Duchu Świętym i zaczęli mówić innymi językami poprzez głoszone słowo (Dz Ap
10:44-46).
d. Dwadzieścia lat po dniu Pięćdziesiątnicy, wierzący z Efezu otrzymali Ducha Świętego,
poprzez nałożenie rąk, zaczęli mówili innymi językami i prorokować (Dz Ap 19:1-6).
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5) Gdy mówimy językami:
Otrzymujemy nadnaturalną Bożą moc, aby niszczyć dzieła diabła i choroby
Usługujemy w nadnaturalnych darach Ducha .
Przemieniamy nasze życie modlitewne i stajemy się skuteczni w modlitwie (Rzym
8:26-27).
Odważnie głosimy ewangelię i skutecznie zdobywamy dusze (Dz Ap 1:8; Dz Ap
4:29-31,33).

e. Ożywiamy nasze ciała mocą zmartwychwstałego Jezusa po to, abyśmy mogli żyć w
Bożym zdrowiu. Wypływające z naszego wnętrza wody życia zwyciężają chorobę i
przynoszą zdrowie dla naszego ciała (Rzym 8:11; Jan 7:38).

Jak zostać ochrzczonym Duchem Świętym? – Karta dyskusji
Omów następujące punkty:
1) Wymień pięć prawd, dotyczących osoby Ducha Świętego.
2) Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać chrzest w Duchu Świętym?
3) Jakie są następstwa wypełnienia Duchem Świętym?
4) Wymień korzyści, płynące z używania daru mówienia innymi językami.
5) Jakie są skutki chrztu w Duchu Świętym?
1 Kor 12:6-11
1 Kor 2:4

