
Życie
w

pełni Ducha

Zycie w pełni Ducha powinno być celem każdego wie-
rzącego. Wypełnienie Bożym Duchem jest następnym krokiem
lub etapem, który powinien mieć miejsce w doświadczeniu
każdego wierzącego. Życie pełne Ducha to życie, które jest
zupełnie poddane i poświęcone Panu.

Jezus obiecał swoim uczniom. że gdy pójdzie do Ojca,
pośle Pocieszyciela - Ducha Świętego.

'ja prosić bede Ojca i da unm innego Pocieszvciela, abv
bJl z toami IW wieki - Ducha pratrdy, którego suiat przJj"ć
nie może, bo go nie widzi i nie zna; lI:}'go znacie, Im przebyux:
wśród /lVIS i w was bedzie" (jan 14:16-17).

Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w dniu Pięćdzie-
siątnicy. Historia ta jest opisana w Dziejach Ap. 2. Od tego
czasu każdy wierzący może żyć w pełni Ducha.

W tej lekcji będziemy rozważać, co to znaczy żyć w pelni
Ducha. Poznamy też nagrodę jaka jest następstwem tego.
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W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Pelnia Ducha Świętego.
Życie w mocy Ducha.

Ta lekcja pomoże ci...

* Opisać, co oznacza pelnia Ducha Świętego;
* Sprawdzać twoje życie, by przekonać się czy jest pełne

Ducha, przez poznanie znamion jego obecności.

PEł..NIA DUCHA SW!ĘTEGO

Cel 1. Poznaj niektóre cechy życia urvpełnionego Duchem
Śtoietym,

Efezjan 5:18 poucza nas: "Bądźcie pełni Ducba", Tak może
być w życiu nowonaroclzonego chrześcijanma , który został
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ochrzczony Duchem Świętym. Jezus użył tych słów "ocbrz-
czeni Duchem Śuiętym ", aby opisać cudowne doświadcze-
nie, które miało być udziałem Jego uczniów.

W Dziejach Ap. 1:5powiedział: 'Jan bowiem cbrzcił uodq,
ale wy po nieunelu dniach bedziecie ocbrrczeni Duchem
Święlym ".

jako wierzący możemy zostać ochrzczeni Duchem Świę-
tym, tak jak pierwsi uczniowie, którzy czekali wierząc,
dziękując Bogu i uwielbiając Go. Byli posłuszni połeceniu
jezusa, które cłal im mówiąc: "A 010 ja zs)lam 'WUVlS obietnice
mojego Ojca. w:.v zaś pozosttukie /, . ./ aż zostaniecie
przyobleczeni mocq z wysoko.<ci" (Łukasz 24:49).

jednym ze znaków potwierdzających nasze napełnienie
będzie to, Że Boża moc zstąpi na nas tak, jak na wierzących
w dniu Pięćdziesiątnicy: "I napełnieni zasiali u"Z}scy Duchem
Śuię~}7Il, i zaczęli mćunć Ź7m)7Ili językami, lak jak im Ducb
poddatrał" (Dzieje Ap. 2:4). Będąc napełnieni Duchem Świę-
tym zaczynamy przemawiać w językach, których się nie
uczyliśmy.

Życie pełne Ducha jest istotne i przejawia się w rysach
charakteru lub "owocach": "Owocem zaś Ducha sq: mi/ość,
radosć, pokój, cierpliwość, uprzejmosć, dobroć, unernosć,
lagodllo.<ć,ustrzemtezttroosc: (Galacjan 5:22-23).

jeśli myślimy, że jesteśmy pełni Ducha i nie dostrzegamy
tych cech, powinniśmy zwrócić się cło Pana i zapytać go, co
jest nie prawidłowego w naszym życiu.

"Nie zasmucajcie Bożego Ducha Ś"'iftego, ktorym jes-
teście zapieczetouam IIa dzieli odkupienia" (Ffezjan 4:30).
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Chodzimy w pełni Ducha Świętego będąc posłusznymi
Bożej woli.

"I nie upijajcie sil,' trinem. klów powoduj' mzwiązlość,
ale bqdzcie pełni Ducha, rozmau iajqc z sobą przez psa/my
i bymny, i piesn! ducboume, spieuajqc i grając UJ sercu suoim
Panu, dziekujqc zawsze za /I'sz.l~lknBogu i Ojcu W im ieniu
Pana /laszego, Jezusa Chrystusa" (Efezjan 5: 18-20).

Te fragmenty Biblii pomagają nam zrozumieć co oznacza.
"ż.lde w Ducbu ". Wiemy, że kiedy pozwalamy Duchowi
Świętemu kierować naszytn życiem, wzrastamy i dojrzewamy
jako chrześcijanie (Galacjan 5:16). Duch Święty nasyca nas
życiem i pobudza do działania. Czujemy się mocni i gotowi
do działania dla Niego. Ta myśl jest wyrażona w 2 K01)TItian4:16:
.....cboć zeumetrzny nasz człowiek niszczej' lo j'd,Ulk len nasz
ueumetrzny odnauia sil,'z haźdym dniem ".

~~-------~ ZADANIE DlA OEBIE

1Zaznacz literę przed każdym stwierdzeniem, które jest
właściwym dokończeniem następującej myśli. Gdy wie-
rzący jest chrzczony w Duchu Świętym, to:
a) mówi w nieznanym języku.
h) objawia "owoce" wspomniane w Galacjan 5.
c) wzrasta duchowo.
d) pozwoli Duchowi kierować swoim życiem.
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2 Przeczyta] jc~zcze raz Efezjan 5:17-21. \V~k:łż na podstawie
lego fragmentu przvnajumic] 1rzy czynności. które ch.rrak-
rcrvzują wypełnlonego Duchcni chrzcśrtjamna.

3 Odwołując sil' do Galacj:tn 5: 16 wskaż, co icst kluczem
do życia w Duchu?

Zycie w mocy Ducha

Cel 2. Zauttaź, jak Ducb ŚII'ięfy 1I~/)()7I/(lf!,(l userzqcego i !)()-
lJJiq.ż postepouanie cbrzescijanina z darami Du C!W ,

Duch Święty został posiany, aby byl naszym "/'OIlIOC-

nilnem ". Jedno Z jego imion brzmi "Pociesżvciel". On nas
zachęca, czyni nasze życie łatwiejszym. On fxxlt rZYlJlu je
nas, gdy przeżywamy presję. To oznacza, że żyjemy w jego
mocy.

Duch Święty jest naszym pomocnikiem. On pornaga nam
w każdej sferze chrześcijańskiego wzrostu. Duch ŚWi,ly
ponmga nam w naszych modlitwach. "Nie u-lemy bottiem,
o co się modlić, jak należy, ale sam Duch lI'Slazi'ia się za nami
1/1 nieunsłounonycb uvstclmieniacb" (Rzymian 8:26).

Duch Swiętv jest także naszym przewodnikiem. Rzymian
8:14 mówi: "Bo ci, klcit)'CbDucb Boży prouadzi, sq dziećmi
Bożym;".
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Duch Święty jest też "J)Uc!WlII Prt/IN/Y" i wielkim Nau-
czvcielem ~ który wprowadza we wszelką prawdę. "Lecz
l'ocieszvciel; Duch ,~~lJ!it',-gk/órego Ojciec po,<le w imieniu
moim, l1t11LCZY U1(IS u'szyslkiego i prrvpomn! wam u'szyst-
<!(I, co /1'(17/1 pou-iedzinlem" (Jan 14:2G·1."lecz gdV przyjdzie
On, Duci) Prandv, uprouYldzi {NIS uv toszella; prauJt/f'''
(Jan [G:13)

Icdnym z dobrodziejstw życia w pełni Ducha są dary,
które przynosi nam Duch Święty. Te dary sprawiają, że praca
dla Boga staje się latwiejsza i bardziej skuteczna. Jednym
z pierwszych darów jest moc potrzebna do służby chrzcś-
cijańskicj .

.oAI.(' uvamiecie moc Ducha ,~(I/lit/l(Jgo, kiet~VzslqjJi TUII/'{/S,
i bedziecie mi .{wiadktl1lli UJ [ercaolimie i w całej Judei,
i 111 Sali/arii, iaż /)0 lemnc« zieli/i" (Dzicje Ap. 1:8).

Duch Święty czyni swoje dary dostępnymi dla nas, aby
bvly szczególnie pomocne w służbie chrześcijańskiej. "./1 rożne
sq dm)' laski, lecz ducb leli sam" (1 Koryntian 12:4)

\Xi 1 Korvntian 12:8-11 jako darv Ducha wymienione są:
mowa mądrości, 1lIOW;:.l \vit'dzy, wiara, uzdrowienie, cuda,
proroctwo, rozróżnianie duchów, j~zyki i 1 luntaczenie ję-
zyków. Są również inne dary i zdolności, które daje nam
Bóg przez Swego Ducha.

".ił mamy niźn« darv uvd/ug udziekme] nam łaslei;jp,{/i
dar prot"oMoU'rmia, lo niech 'Jf:~dziellŻYll'(111)' stosoumie do
uiorv; je.';/ipns{ugiwonie, to u' llS{71gill~:111iu; jpś/i luo naucza,
lo 1lJ ntIJICZt111iu; je:~/ilsto napomina. lo In napominaniu; je,<1i
Ido obdannru]«. to Ił' szczerosci; leto jest przolożony, niech
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okaże gorliwo.';ć,. kto okazu]« miłosierdzie, niech to czyni
z radością" (Rzymian 12:6-8)

Duch Święty przynosi również Bożym dzieciom błogos-
ławieństwo i chwalę.

"Tell to Ducb sunadczy wespół z duchem /laszym, że
dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami
Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tyłko razem
z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uunelbieni byli"
(Rzymian 8:16-17).

Cudowne wylanie Bożego Ducha, takie jak w przeszłości,
przeżywamy w naszych czasach. Bóg chrzci wielu chrześcijan
Duchem Świętym. Módlmy się, aby tak było nadal. Módl się
o swój zbór, aby twój pastor, diakoni i wszyscy członkowie
byli pełni Bożego Ducha i aby On działał przez nich.

To Duch nas umacnia nawet w czasie problemów, głodu,
trudności, prześladowań, biedy lub śmierci. ".. .Ale w tym
wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas u miłouiał!''
(Rzymian 8:37).

t:-------- ZADANIE DLA CIEBIE

4 Gdy mówimy, że "Duch nas umacnia", myślimy o:

5 Pięć imion Ducha Świętego wspomnianych w tej lekcji
wskazuje nam, w jaki sposób On nas umacnia. Wyrnień
te imiona:
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6 W której z następujących sytuac]] posługujesz się darami
Ducha Świętego?
a) Oka wjesz gościnność potrzebujące] rodzinie.
b) Zgadzasz się uczyć jakąś klasę szkoły niedzielnej.
c) Z radością przyjmujesz u siebie pewne dzieci, kiedy

ich matka jest chora.
d) Zwiastujesz ewangelię w więzieniu w dniu odwiedzin.
e) Świadczysz swemu przyjacielowi w pracy.

A
!~~j----. -<.., SPRAWDi SWOJE ODPOWIEDZI

1. Powinieneś zaznaczyć wszystkie litery, bo wszystkie
dokończenia są prawidlowe.

4. Pociesza nas i podnosi, gdy spotykamy się z trudnoś-
ciami.

~ Możesz wymienić trzy z następujących: śpiewać hymny
i psalmy, mieć serce pełne uwielbienia, dziękować za
wszystko, ulegać jedni drugim, okazywać cześć Chrys-
tusowi.

5. Pocieszyciel, Pomocnik, Duch Prawdy, Nauczycie!,
Przewodnik

5. Pozwolenie, aby Duch kierował naszym życiem
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G. Powinieneś zaznaczyć wszystkie 1i1l'T)·. .It'~lj postępujesz
tak, jak wskazuje la li~l;ł.to korzvstasz Z da rów Ducha
Swi~·It'go.

lesteś gotowy, aby wypt'lnić dnlg<J cZt.;f.ć ZCSZy1lJ studenta
od lekcji 9 do 1(\. Przejrzv] le lekcje i postępu] zgodne z in-
strukcją w sprawozdaniu. Gdy będziesz wvsvla:' kartę
odpowiedzi do instruktora lei, zapytaj o inne kursy.

GRATULACJE!

Ukończyłeś kurs. ,\1:IIIIY nadzieję, Że przerobienie go
przyniosło ci korzyść! Pamięta], żeby wypełnić drllg:, 'A'ŚĆ
sprawozdania studenta i wysb( do instruktora ICI. Gdy tylko
otrzymamy obie karty odpowiedzi, sprawdzimy je i wyśll.."IllY
ci pieczątkę lub świadectwo.
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ZAKOŃCZENIE

Ta ksi:łżka jest wyjątkowa, ponieważ została napisana
przez ludzi, którym z:llciy na Tobie. S:ł to :-izcz\:'śliwi Indzie,
którzv znaleźli odpowiedź na wiek p)tal1 i problemów. które
11I11111j;)niclll:d wszystkich ludzi na świecie. Ci szczęśliw, ludzie
wierzą, że Bóg clicl'. :Ihy dzielili się Z mnynu IIL.1dro..<cią,
blogosł« wicrist wc 111.które 01 rzvmal]. \X'ierzą, że pot rzebu jesz
dowil~dzil'( sil.,."() pewnvc h ważnych sprawach, aby Twoje
wl.rsn« pylania i probl.mv zoslaly rozwiązane i abyś Zna-
łazł/h najlcpszv dla siebie sposób życia.

Napisali t~·ksi:1Żkę, żeby przekazać ci te ważne młornncje.
Przekonasz się. ze ta ksi:IŻkl jest oparta na następującvch
po<bl:I\VOW)TJI prawdach:

1. POIrzebu jesz Zba wicicIa . Przeczytaj Rzymia n 3: 23,
Ezechiel 18:20.

2. Nic możesz sarn siebie zbawić. PrZeCZ}1aj 1 Tyrnoteusza
2:5, Jan ]4:6.

3. Bóg pragnie, aby świat hvł zbawionv, Przeczvta] Jan
3: 1(,-17.

'1. B/>gposlalIczusa, który odelal Swoje źvck-, żeby zbawić
wszystkich, którzy IIwierz:1 w Niego. I'rzcczvta] Calac-
ja" 'H-5, l Piotra :\: 18.

S. Hiblla pokazuje nam drog~' zbawienia i liczy jak wzras-
\;l( \V chrześcijańsktn: życiII. Przeczytaj Jan 15: 5, Jan
10,10, 2 Piotra 3: IH.

G. Ty decydujesz o swoim wiecznym przeznaczeniu. Prze-
CZ}1aj l.ukasz 13: 1-5, Mateusz jl,Jj2-33, Jan 3:35-36.
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Ta książka mówi ci, jak możesz zadecydować o swojej
przyszłości i daje ci możliwość, wyrażenia Twojej decyzji. Ta
książka jest inna także dlatego, że daje szansę kontaktu
z ludźmi, którzy ją przygotowali. Jeśli chcesz o coś zapytać
lub powiedzieć o swoich potrzebach i odczuciach, możesz
napisać do nich.

Na końcu książki znajduje się "Karta decyzji". Jeśli
podjąłeś decyzję, wypełnij "Kartę ..." i wyślij. Wtedy otrzymasz
dalszą pomoc. Możesz użyć karty, żeby zadać pytanie lub
poprosić O modlitwę czy informację.

Jeśli w tym egzemplarzu książki nie ma karty, napisz do
Twojego instruktora łeI. Otrzymasz osobistą odpowiedź.



----------------x------- wytnij i wyślij do instruktora ICI -----------------------
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KARTA DECYZJI

Po przestudiowaniu tego kursu postanowiłem przyjąć Jezusa Chrystusa,
jako swojego Zbawiciela i Pana. Przesyłam tę kartę z moim podpisem iadresem
do biura ICI z dwóch powodów. Po pierwsze, aby wyrazić fakt przyjęcia
Chrystusa. Po drugie, aby poprosić o informacje dotyczące innych materiałów,
które pomogą mi w moim życiu duchowym.

Imię i nazwisko

Adres

Podpis




