
LB 22: DAR   DUCHA ŚWIĘTEGO 

Cele 

• Pokazanie, co Duch Święty chce w nas zmienić i jak chce się nami 
posługiwać. 

• Wyjaśnienie, że Duch Święty może napełnić tylko tę osobę, która 
dobrowolnie i bez reszty oddaje się Chrystusowi. Po prostu dlatego, że 
Bóg jest miłością, a miłość nie może istnieć bez wolności. 

• Zachęcenie do poddania się Bogu, tak by Duch Święty mógł wykonać 
swoje dzieło. 

Wprowadzenie 

Po zmartwychwstaniu Jezus spędził z uczniami 40 dni i odnowił swoją obietnicę 
zesłania Ducha Świętego. Ta obietnica była podstawą wszystkiego, co chciał 
osiągnąć w swoich uczniach i poprzez nich.  

Dzieje Apostolskie 1,1-14 

• Na co uczniowie mieli czekać, zanim opuszczą Jerozolimę, aby wypełnić 
polecenie Jezusa? (w. 4-5) 

• Jaki miał być wynik działania Ducha Świętego w uczniach? (w. 8) 

• W jaki sposób uczniowie przygotowywali się na przyjęcie Ducha Świętego? 

Jezus polecił swoim uczniom, aby głosili ewangelię na całym świecie. Jednak 
mieli poczekać z realizacją tego zadania, aż przyjmą Ducha Świętego. Kiedy 
zostali napełnieni Duchem Świętym, wszystko się zmieniło. Dzieje Apostolskie 
pokazują nam, z jaką mocą działał Duch Święty i jak umacniał młody Kościół, aby 
ten mógł zanieść Poselstwo na krańce świata. Doświadczenie bycia napełnionym 
Duchem Świętym jest głównym tematem Dziejów Apostolskich. Jest ono 
określane różnymi terminami, które ostatecznie oznaczają to samo: otrzymanie 
Ducha Świętego, chrzest Duchem Świętym, napełnienie Duchem Świętym, bycie 
pełnym Ducha Świętego itp. Obietnica Ducha Świętego jest aktualna dla nas 
dzisiaj, tak samo jak dla uczniów wtedy. Jednak co to właściwie znaczy być 
napełnionym Duchem Świętym?  
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Krótko mówiąc, oznacza to bycie przemienianym, prowadzonym i uzdalnianym 
przez Ducha Świętego. Oznacza to, że może On czynić w nas wszystko, co Jezus 
Mu zlecił. Tak więc, aby zrozumieć, co to znaczy być napełnionym Duchem 
Świętym, musimy zrozumieć Jego zadania w naszym życiu. Biblia opisuje je 
bardzo jasno. 

 

Przeczytaj poniższe wersety biblijne i zwróć uwagę na to, jakie są zadania 
Ducha Świętego w naszym życiu, tj. na to, co On chce zrobić w nas i przez nas. 

✓ Ewangelia Jana 14,26 

✓ Ewangelia Jana 15,26 

✓ Ewangelia Jana 16,5-11 

✓ Ewangelia Jana 16,12-15 

✓ List do Galacjan 5,22-23 

✓ Księga Ezechiela 36,26-27 

✓ Dzieje Apostolskie 5,32  

Duch Święty chce to wszystko zrobić w nas i przez nas. Prosić o Ducha Świętego 
oznacza oddać się całkowicie Bogu, aby On mógł to wszystko uczynić. Ponieważ 
Bóg jest miłością, a miłość wymaga wolności, zmienia On nas tylko w takim 
stopniu, w jakim dobrowolnie się Mu poddajemy. Duch Święty może napełnić 
tylko chętne serce. W następnym temacie przyjrzymy się temu, jakie są warunki 
otrzymania Ducha Świętego podane w Biblii i jak możemy w praktyce 
doświadczyć tego napełnienia. 

Osobiste zastosowanie  

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu? Co chcesz wziąć 
z tej historii do swojego osobistego życia wiary?  

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować w swoim życiu to, czego się 
nauczyłeś? Czy chcesz, aby Duch Święty zrobił to wszystko w tobie i przez 
ciebie? Czy jesteś gotowy całkowicie poddać swoje życie Chrystusowi, aby 
to wszystko mogło się stać? 
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