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Być może mówisz sobie: "To chrześcijańskie życie jest o wicie
za trudne dla mnie. Nie wiem czy będę wstanie żyćwten sposób. Tyle
rzcczytrzeba robić! Nie mogę ich nawet wszystkich zapamiętać, a cóż
dopiero wykonać, "

Nie zniechęcaj się. Bóg nigdy nie zamierzał, abyś byl chrześci-
janinem bez Jego pomocy. W rzeczywistości, Bóg zamieszkał
w tobie przez moc Ducha Świętego. Nie jesteś sam!

Niektórzy ludzie myślą, żc bycie chrześcijaninemoznaczajedynie
nauczenie się nowego zbioru zasad i przestrzeganie go. Życie
chrześcijanina nie polega na tym. Nie załeży ono od Twoich wysiłków,
od dążenia do tego by być dobrym. Jest to nowe życie od Boga,
wytryskujące w Tobie i wypływające z Ciebie na zewnątrz.

Kiedy poddasz się prowadzeniu Ducha Świętego, przekonasz
się, żc jesteś w stanie nauczyć się spełniać normy, które dał Ci Bóg.
Duch Święty da Ci siłę, abyś odwrócił się od zła i wybrał właściwą
drogę. Dzień po dniu będziesz się stawał coraz bardziej podobny do
swojego Ojca w niebie.
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Tak, masz wspaniałego Doradcę! Ta lekcja wyjaśni kim On jest
i w jaki sposób Ci pomaga.

W czasie tej lekcji będziesz się uczy!...

Duch Święty jest Twoim Doradcą
Owoce Ducha Świętego
Chodzenie w Duchu Świętym
Moc Ducha Świętego w Tobie
Dary Ducha Świętego

Ta lekcja pomoże Ci••.

* Wyjaśnić, jaką pomoc otrzymujesz od Boga, abyś mógl dla Niego
7:jć.

• Opisać różne sposoby działania Ducha Świętego w Twoim życiu.

• Osobiście doświadczyć mocy Ducha Świętego.
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DUCIł ŚWIĘTY JEST TWOIM DORADCĄ

Cel l. Zapoznaj się z przyczyną, dla której Bóg posyła Ci na pomoc
Ducha Świętego.

przez życie i śmierć Jezusa Chrystusa, Bóg zapewnił wszystko.
co jest potrzebne dla Twojego zbawienia. Zapewnił też wszystko,
czego potrzebujesz w swoim nowym życiu. Uczynił to posyłając
Ducha Świętego.

Duch Święty w tym samym czasie może być wszędzie; inaczej
było z Jezusem żyjącym na ziemi, który takiej możliwości nie mial.
Kiedy powrócił do nieba, posłał Ducha Świętego do wszystkich
chrześcijan, aby żył w nas, prowadził i pomagał w problemach.

Jan 14: 16,26: "Ja prosić będę Ojca ida wam innego Pocieszyciela,
aby był z wami na wieki ... Pocieszyciel, Duch Święty. którego
Ojciec poślewimieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni
wam wszystko. co wam powiedziałem"

~~

1 Doradcą. którego Bóg posłal, aby był zawsze z Tobą. jest

Zadanie dla Ciebie

a) pastor Twojego Zboru.
b) Duch Święty.
c) ksiądz mieszkający w sąsiedztwie.

2 Życie chrześcijańskie to

a) zbiór zasad, które musisz przestrzeegać.
b) Twoje ciągłe usiłowanie bycia dobrym.
c) usilne próby bycia takim jak Chrystus.
d) Duch Święty żyjący w Tobie.
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3 Bóg posyła Ducha Świętego, ponieważ

a) potrzebujesz Jego pomocy.
b) Jezus powrócił do nieba.
c) Duch Święty może być wszędzie jednocześnie.

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

Obecność Ducha Świętego w Twoim życiu wywołuje rezultaty
zwane owocami Ducha. On daje pragnienie robienia dobrych rzeczy
oraz siłę do ich wykonania. W miarę jak poddajesz się Jego
prowadzeniu, przyjmując w ten sposób Jego pomoc, rozwija w Tobie
wspaniały chrześcijański charakter. Twoja właściwa postawa, to co
mówisz i robisz pokazuje, że jesteś Bożym dzieckiem. Twoja rodzina

i przyjaciele będą lubili przebywać z Tobą, ale najbardziej z owoców
Ducha będzie się cieszył Twój Ojciec w niebie.

Galacjan 5:22-23: "Owocem zaś Ducha są: miłość, radość.
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,
wstrzemięźliwość. "
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Jan 15:8 : "Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity
owoc wvdacie i staniecie się uczniami moimi."

~~.

4 Owoce Ducha Świętego to

a) ludzie, którzy słuchają Ewangelii Jezusa Chrystusa.
b) prawdy duchowe, które znajdujemy w Biblii.
c) dobre cechy charakteru powstałe na skutek działania Ducha.

Zadanie dla Ciebie

5 Przeczytaj Galacjan 5:22-23 kilka razy.

CHODZENIE W DUCHU ŚWIĘTYM

Cel 2. Zapoznaj się z przykładem "chodzenia w Duchu' '.

Zazwyczaj chcemy postępować po swojemu. Jest to jedna z cech
ludzkiej natury. Chcemy robić to, co nam odpowiada, zamiast tego,
o czym wiemy, że jest słuszne. I właśnie dlatego potrzebujemy
słuchać głosu Ducha Świętego, nakłaniającego nas do wykonywania
Bożej woli i pokazującego drogę.

Galacjan 5:16,25: ' ' ...WcdługDucha postępujcie, a nie będziecie
pobłażali żądzy cielesnej. Jeśli według Ducha żyjemy, według
Ducha też postępujemy. "
Duch Boży będzie kierował Tobą i wzmacniał Cię, lecz nie

zaniesie ciebie do nieba. Musisz iŚĆna własnych nogach. Musisz
współdziałać z Duchem Świętym i pozwalać Mu sięprowadzić. Biblia
czasem nazywa to "chodzeniem w Duchu". Już to robisz, czytając
Biblię i stosując się do jej nauk.
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~~

6 W Galacjan 5: 16 "żądza cielesna" oznacza pragnienie
prowadzące nas do

a) myślenia tylko o sobie i o tym. czego chcemy.
b) zaspokajania materialnych potrzeb naszych rodzin.
c) lepszego zarządzania naszymi domami i otoczeniem.

Zadanie dla Ciebie

7 Poniżej opisane są trzy osoby. Która z nich' 'chodzi w Duchu' "}
a) Edward modli się o przebaczenie swoich grzechów i otrzymanie

zbawienia przez Jezusa Chrystusa.
b) Marta spędza codziennie kilka godzi n w Kościele czekając, aż

Bóg pokaże jej wyraźnie, co ma robić.
c) Janjest posłuszny wewnętrznemu głosowi, który nakłania go

do tego, aby, zamiast krzyczeć na swoje dzieci, postępował
z nimi cierpliwie.

MOC DUCHA ŚWIĘTEGO W TOBIE

I

I

I

I

I

I

Cel 4. Zapoznaj się z opisami chrztu w Duchu Świętym.

Jezus wiedział, że Jego naśladowcy będą potrzebowali mocy
większej niż ich własna po to, aby wykonać pracę dla Boga. Przykazał
im więc, aby czekali na napełnienie Duchem Świętym, przez co
otrzymają moc bycia Jego świadkami na całym świecie.

Dzieje Apostołskie 1:4,5,8: " ...oczekujcie obietnicy Ojca, o
której słyszeliście ode mnie; Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po
niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym ...
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weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie
mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po
krańce ziemi. "

Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie:

Łukasz 3:16: " ...On was chrzcić będzie Duchem Świętym
i ogniem."

Księga Dziejów Apostolskich opowiada pasjonującą historię
o tym, jak Bóg spełnił swoją obietnicę w dzień Zielonych Świąt
i o cudownych skutkach tego wydarzenia.

Dzieje Apostołskie 2:4,5,7,8,11: "I napełnieni zostali wszyscy
Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, takjak im
Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie
nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem.
I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy
mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, re słyszymy,
każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się?
... słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła
Boże."

Chrzest w Duchu Święty ( napełnienie Duchem Świętym) jest
także nazywany przeżyciem zielonoświątkowym, ponieważ po raz
pierwszy miał miejsce w dzień Zielonych Świąt. Kiedy ktoś, będąc w
mocy Ducha Świętego używa nie znanego mu języka, nazywamy to
czasem "glossalalia". To greckie słowo oznacza "mówienie
językami". Napełnienie Duchem Świętym nazywamy także
doświadczeniem charyzmatycznym, od słowa" charisma" - "dar".
W ten sposób określa się dar Ducha Świętego i przeżycie o charakterze
nadprzyrodzonym.
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Zadanie dla Ciebie

Chrzest lub napełnienie Duchem Świętym oznacza
a) chrzest przez zanurzenie w wodzie.
b) przynoszenie owocu zgodnie z Galacjan 5:22-23.
c) przyłączenie się do społeczności lokalnego kościoła.
d) mówienie językami opisane w Dziejach Apostołskich 2:4.

9 W dzień Zielonych Świąt Duch Święty dał uczniom moc mówienia
językami,

a) których nikt nie znal.
b) których oni nie znali.
c) które nic nie znaczyły.
d) które znali.

Mówienie językami było znakiem przyjścia Ducha Świętego. Ale
był to tylko początek. Jezus obiecał, że Duch Święty da nam moc. Ta
moc ma służyć dwóm celom:

• pomagać nam w mówieniu innym o Jezusie
• pomagać nam modlić się bardziej skutecznie
Kiedy chrześcijanie świadczą imodlą się w mocy Ducha Świętego,

dzieją się cudowne rzeczy w odpowiedzi na modlitwy i wiele dusz
zwraca się do Pana.

Dzieje Apostolskie 2:14,41: "Na to powstał Piotr wraz
zjedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich ... Ci więc,
którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych
zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. "
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D-ziejeApostolskie 4:31: " ... i napełnieni wstali wszyscy Duchem
~ S\\ic;tym i głosili z odwagą Slowo Bol.c."

~~ ,Zadanie dla Ciebie

1 O Głów nym celem chrztu w Duchu Świętym jest danie chrześcijanom
mocy do

a) skutecznego świadczenia i modlitwy.
b) uzyskania zbawienia.
c) cudownych uzdrowień.

Ta sarna moc jest dostępna dła chrześcijan dzisiaj. Od początku
dwudziestego wieku, kilka milionów ludzi w kościołach różnych
wyznań na calym świecie doświadczylo radości przeżycia
zielonoświątkowego w czasie chrztu w mocy.

Dzieje Apostolskie 2:38-39: " ...Upamiętajcie się i niechaj się
każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie
grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica
ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do

~wSZYStkiCh. którzy są z dala. ilu ich Pan. Bóg nas?. powoła.' ,

~~ Zadanie dla Ciebie

11Czy pragniesz mocy Ducha Świętego w swoim życiu? .
Czy chcesz, aby ogień Boży zapłonął w twojej duszy, sprawiając,
że mówienie o Panu stanie się latwe? Czy chcesz
modlić się skuteczniej? ..

To wspaniale przeżycie zielonoświątkowe jest dostępne dla
Ciebie. Poproś Boga, aby ochrzcil Cię Duchem Świętym.
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DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Cel 5. Zapoznaj się z prawdami dotyczącymi darów Ducha Świętego.

Przeczytaleś właśnie w Dziejach Apostolskich 2:38-39. że sam
Duch Święty jest nazywany "darem". Słowo to oznacza także
umiejętności,jakie daje On chrześcijanom. Są one nazywane" darami
Ducha Świętego". Chrystus pragnie, aby Jego Kościół był pełen
duchowej mocy, dlatego Duch Święty daje szczególne umiejętności
różnym członkom Kościoła. W ten sposób każdy może uczestniczyć
w pracy i wzroście Kościoła.

1Koryntian 12:4,7,11: "A różne są dary łaski. lecz Duch ten
sam. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu
pożytkowi. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch.
rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. "

Zadanie dla Ciebie

12Poni:ż.ej znajduje się kilka zdań dotyczących darów Ducha
Świętego. Zakreśl literęprzed każdym PRAWDZIWYM zdaniem.

a) Wszyscy chrześcijanie mają te same dary.
b) Liderzy Kościoła decydują o tym, kto otrzyma dar Ducha

Świętego i jaki.
c) Dar otrzymuje jedna osoba, ale wszyscy odnoszą korzyści,

kiedy ten dar jest używany.
d) Wszyscy chrześcijanie mogą służyć Bogu, ponieważ każdy z

nich ma dar Duch Świętego.
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13Módl się o to, aby Bóg kontynuował przebudzenie zielonoświąt-
kowe na całym świecie.

14Proś Ducha Świętego, aby dał Ci taki dar usługiwania, jaki On
sam chce. Módl się, aby dał On swoje dary innym członkom
Twojego zboru.
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Sprawdź swoje odpowiedzi

7. c) Jan
l. b) Duch Święty.
8. d) mówienie językami opisane w Dziejach Apostolskich 2:4.
2. d) Duch Święty żyjący w Tobie.
9. b) których oni nie znali.
3. a) potrzebujesz pomocy Ducha Świętego.

10. a) skutecznego świadczenia i modlitwy.
4. c) dobre cechy charakteru powstałe na skutek działania Ducha.

12. Prawdziwe są stwierdzenia c) i d).
6. a) myślenia tylko o sobie i o tym. czego my chcemy.




