
 
 

LB 23: NAPEŁNIENIE DUCHEM ŚWIĘTYM 

Cele 

• Przedstawić biblijne warunki otrzymania Ducha Świętego 

• Wyjaśnić, dlaczego ważne jest, aby codziennie prosić o Ducha Świętego 

• Zachęcić do podjęcia decyzji, by prosić Boga (każdego dnia) o Ducha 
Świętego 

Wprowadzenie 

Nie da się prowadzić życia, które podoba się Bogu, nie będąc napełnionym 
Duchem Świętym. Jednak jak można tego doświadczyć?  

Ewangelia Łukasza 11,1-13 

• Co Jezus mówi w tej przypowieści o Ojcu niebieskim?  

• Czego dowiadujemy się o modlitwie? 

• W jaki sposób możemy otrzymać Ducha Świętego? 

Bóg jest Ojcem, który cieszy się, kiedy może dać nam coś dobrego. Jednak 
ponieważ nas kocha i szanuje naszą wolność, nie narzuca nam doświadczenia 
nowonarodzenia i napełnienia Duchem Świętym. Chce, abyśmy prosili Go o to 
wolnym, chętnym sercem.   

Przeczytaj poniższe wersety biblijne i zwróć uwagę, jakie warunki otrzymania 
Ducha Świętego zostały w nich podane.  

✓ Ewangelia Jana 7,37-39 

✓ Dzieje Apostolskie 2,37-38  

✓ Dzieje Apostolskie 4,29-31 

✓ Dzieje Apostolskie 5,32 

✓ Dzieje Apostolskie 19,1-7 

✓ List do Galacjan 3,2.14 
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Bóg obiecał, że obdaruje nas pełnią Ducha Świętego, jeśli tylko spełnimy 
warunki. Możemy być pewni tego, że Bóg dotrzyma danego słowa. On czeka na 
to, by móc otworzyć niebo i zlać na nas swoje błogosławieństwo w obfitości. 
W kwestii przyjęcia daru Ducha Świętego nie możemy polegać na naszych 
uczuciach, ponieważ one mogą nas łatwo oszukać.  

Paweł napisał do wierzących w Efezie: „bądźcie pełni Ducha” (List do Efezjan 
5,18). Jest to ciągłe doświadczenie, którego potrzebujemy każdego dnia. 
W innym liście Paweł napisał: „Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć 
zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia 
się z każdym dniem” (2 List do Koryntian 4,16). W jaki sposób nasz wewnętrzny 
człowiek może odnawiać się co dnia? Paweł prosił Boga, „by sprawił według 
bogactwa chwały swojej”, aby wierzący „byli przez Ducha jego mocą 
utwierdzeni w wewnętrznym człowieku” (List do Efezjan 3,16). Ponieważ Bóg 
szanuje naszą wolną wolę w każdym momencie naszego życia, ważne jest, 
abyśmy dzień po dniu świadomie decydowali się pójść za Jezusem i byśmy 
codziennie prosili o Ducha Świętego. W praktyce oznacza to codzienne 
mówienie Bogu w modlitwie: „Panie, dzisiaj także napełnij mnie swoim Duchem 
Świętym. Wykonaj również w tym dniu przez Ducha Świętego wszystko, co 
pragniesz uczynić. Wzmacniaj, prowadź i zmieniaj mnie także dzisiaj!”. 

Jeśli jeszcze nigdy świadomie nie modliłeś się o Ducha Świętego, możesz to 
zrobić za pomocą takiej krótkiej modlitwy:  

„Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za dar Ducha Świętego, który chcesz mi dać tak 
chętnie, jak ziemscy ojcowie dają dobre dary swoim dzieciom. Pragnę, aby Duch 
Święty uczynił w moim życiu wszystko, do czego Go posłałeś. Oddaję Ci więc 
całkowicie moje życie i proszę, abyś napełnił mnie Duchem Świętym. Dziękuję 
za spełnienie Twojej obietnicy! W imieniu Jezusa. Amen”. 

Jeśli pomodlisz się taką modlitwą z wiarą i spełnisz warunki, to możesz być 
pewny, że Bóg odpowiedział na twoją prośbę niezależnie od tego, czy to czujesz 
czy nie. „Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś 
według jego woli, wysłuchuje nas, a jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go 
prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy” (1 List 
Jana 5,14-15). Możesz od razu podziękować Bogu za otrzymanie Ducha 
Świętego! 
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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 poprosić Boga o dar Ducha Świętego? Czy chcesz, aby On 
wzmacniał, prowadził i zmieniał cię każdego dnia?   
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