
Ogień i pasja dla Jezusa 

Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode 
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i 
ogniem. 

Mat 3:11 

Ogień i pasja dla Jezusa stanowią istotę ewangelii. Jan Chrzciciel przedstawił Chrystusa w 
trzecim rozdziale Ewangelii Mateusza jako tego, który jest większy od niego, który nie 
będzie chrzcił wodą, ale ogniem. Jezus chrzci Duchem Świętym, który został nam dany, 
aby rozpalić w nas żar miłości do Syna Bożego. W Ewangelii Jana 15:5 Jezus mówi: „beze 
mnie nic uczynić nie możecie”, dlatego szczegółowo poinstruował swoich uczniów, aby 
czekali na moc Ducha Świętego z nieba (Łuk 24:49) a potem Jego słowa się wypełniły w 
Dz Ap 2:3.  

1) Tylko Jezus chrzci ogniem. 
Łuk 12:49 

2) Celem Bożego ognia jest rozpalenie serc ludzi miłością do Jezusa, a nie tylko 
przeżycie emocjonalnego doświadczenia. 

3) Ogień Ducha Świętego przynosi moc – manifestuje Bożą potęgę w cudach i 
znakach. 

1 Kor 4:20 

4) Gdyby Jezus nie oddał swojego życia na krzyżu, nie został pogrzebany i wzbudzony 
z martwych nie otrzymalibyśmy mocy Ducha Świętego. Ogień Boży przychodzi w 
odpowiedzi na naszą wiarę w Syna Bożego. 

Jan 16:7 

5) Bóg zsyła ogień na ofiarę. Ofiara musi spłonąć. Ogień przychodzi nie ze względu na 
naszą ofiarę dobrych uczynków, lecz ze względu na ofiarę Jezusa Chrystusa na 
krzyżu. 

1 Król 18:36-38 

6) Ogień Boży oznacza niegasnący żar – pasję w naszym sercu. 
Łuk 24: 32 

7) Ogień Boży rozpalamy: 
- gdy mówimy innym o Jezusie,  
- gdy przebywamy w Bożej obecności na modlitwie na językach i w zrozumieniu, 
- gdy rozważamy Boże Słowo 
- gdy wypowiadamy słowa wiary 



Ogień i pasja dla Jezusa – Karta dyskusji 
Rozważ następujące pytania: 

1) Kto chrzci ogniem i dlaczego to czyni? 
2) Czy masz w swoim sercu żar miłości do Jezusa?  
3) Jak możesz rozpalić żar miłości i pasji dla Jezusa w swoim sercu? 
4) Czy ogień Ducha Świętego przychodzi ze względu na nasze starania? Wyjaśnij. 
5) Podziel się świadectwem, gdy Boży ogień dotknął osób, którym głosiłeś o Jezusie.  


