
Pięćdziesiątnica i Paruzja

I: Chrzest w Duchu Świętym, 
ekumeniczna łaska w 

charyzmatycznej odnowie



Suwerenne wylanie 
Odnowa w Duchu Świętym 
 * po ludzku niezaplanowana 
 * wylana  “na wszelkie ciało“ 
 * rozpoczęła się na wiele różnych sposobów 
 * wpłynęła prawie na wszystkie kościoły 
chrześcijańskie 
  
Było i jest to suwerenne działanie Boże.



Odnowa rozpoczęła się na wiele 
różnych sposobów

Czasami bez widocznego działania ludzkiego. 
Czasami przez tych, którzy zostali ochrzczeni 
w Duchu Św.(często byli to 
zielonoświątkowcy) dający świadectwo i 
modlący się o chrzest w Duchu Św. 
Czasami przez grupy studium biblijnego. 
Czasami pośród ludzi modlących się o 
uzdrowienie.



 
Odnowa w Duchu Świętym 

wpłynęła prawie na wszystkie kościoły chrześcijańskie  

Ta sama łaska Boża była wylewana na 
chrześcijan z różnych tradycji: z różnych nurtów 
protestanckich, katolików, prawosławnych, 
Żydów mesjanistycznych. 
Skąd wiemy, że to była ta sama łaska? 
Te same cechy i owoce: miłość do Biblii, 
charyzmaty Ducha Św., władza nad złymi 
duchami; 
Zdolność do wspólnego posługiwania i 
uwielbiania w Duchu Św., usunięte bariery



Odnowa jest w swej naturze 
ekumeniczna

Jej pochodzenie pokazuje, że to działanie Ducha 
Św. Nie należy do żadnego kościoła czy tradycji.  
Jest z natury ekumeniczna, tzn. jest łaską dla 
jedności chrześcijan. 
Katolicka Odnowa w Duchu Św. nie jest po prostu 
kolejnym ruchem katolickim, jest ona częścią 
odnowy charyzmatycznej, która ma miejsce w 
ramach Kościoła Katolickiego 
Pozwala nam dzielić się Słowem Bożym z innymi 
chrześcijanami jak i im dzielić się z nami. 
 



Katolicka odnowa

Choć katolicka Odnowa w Duchu Św. jest 
zaliczana do Nowych Ruchów  Eklezjalnych w 
kościele katolickim według Papieskiej Rady  ds. 
Świeckich, różni się od innych nowych ruchów w 
kluczowych aspektach: 
Brak ludzkiego założyciela; Odnowa zaczęła się 
poza kościołem katolickim, nie wymaga 
członkostwa (choć grupy i wspólnoty 
charyzmatyczne mają członków); nie ma własnej 
doktryny.



CHRZEST W DUCHU ŚW.

Główną cechą charakterystyczną Odnowy jest 
Chrzest w Duchu Św.  

Inne cechy to owoce chrztu w DŚ. 
Spontaniczne uwielbienie. Mówienie/śpiew 
językami. Słuchanie głosu Boga. 
Przyjmowanie serca Ojca. Dary proroctwa. 
Dary uzdrawiania. Uwalnianie ciała i emocji 
do uwielbienia i posługi. Dar rozeznawania 
duchów (świadomość działania złych duchów).



DUCH ŚWIĘTY WYWYŻSZA JEZUSA

Wspólny mianownik tych cech chrztu w DŚ: 
Objawienie, że Jezus żyje i jest Panem  
Poddanie się chrześcijan Jezusowi jako 
Panu 
Symbolem tego poddania jest oddanie 
kontroli nad językiem, aby mówić innymi 
językami 



Charyzmaty

Posługiwanie się darami duchowymi 
charakterystycznymi dla Odnowy wymaga 
tego wyrzeczenia się ludzkiej samo-kontroli 
i powierzenia się żywemu Bogu 
Wypowiadając słowa proroctwa, posługując 
darem uzdrowienia, wprowadzając w życie 
otrzymane słowo, w tym wszystkim 
ryzykujemy, że wezmą nas za głupców!



ŁASKA ODNOWY (CHRZTU W DŚ) WPŁYWA  
NA WSZYSTKO

To wylanie Ducha Św. pozwala chrześcijanom żyć 
pod panowaniem Jezusa i być prowadzonym i 
ożywianym przez DŚ . 
To ruch odnowy, ożywienia i odbudowy, 
dotykający każdego aspektu życia: 
Życia danej osoby,  
Życia rodzinnego, 
Życia kościoła, parafii, diecezji, poziomu 
międzynarodowego kościoła



Odnowa nie jest jedynie: 
– Ruchem modlitewnym; 
– Ruchem świeckich (choć posiada silny 

składnik świecki); 
– Ruchem oddawania czci i uwielbienia; 
– Ruchem ewangelizacyjnym. 
– Nie pozwólcie, aby inni sprowadzili to dzieło 

Ducha Świętego do roli narzędzia.



ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Wylanie Ducha Świętego objawia Kościołowi 
prawdziwe znaczenie odnowy kościoła, 
odnowę całego Ciała Chrystusa. 

Poddaje ona wszystko aktywnemu 
przywództwu Jezusa, poprzez Ducha 
Świętego.



NOWOŚĆ DZIAŁANIA DŚ

Suwerenne akty władzy Chrystusa stwarzają 
coś nowego poprzez DŚ. 

Nowe: pierwsze poruszenie dotyka w 
jednakowym stopniu protestantów jak i 
katolików. 
Nowe: ruch Żydów mesjańskich 
Nowe: modele wspólnot, posługi i misji


