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WZMOCNIONY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO DO ŻYCIA I MISJI
UCZĄC SIĘ ŻYĆ W RYTMIE ZALEŻNOŚCI OD DUCHA
Co wiemy, że jest prawdą odnoście Ducha Świętego, Jego relacji i roli w Trójcy?
Co ci przychodzi na myśl?
W większości kościołów ewangelicznych Duch Święty definitywnie jest traktowany jak
,,młodszy brat’’ Trójcy. Dlaczego tak jest?
Co dzieje się w ludziach i kościele, kiedy w to wierzą? (człowiek w centrum, pycha, bez
mocy, bez owoców - brak owocu Ducha, grzech, ,,cielesne’’ problemy itd.)
Skoro Duch odgrywał tak znaczącą rolę w życiu i służbie Jezusa, a potem we wczesnym
kościele z Dziejów Apostolskich, dlaczego wielu chrześcijan i przywódców kościelnych
zwraca tak mało uwagi na Ducha Świętego? (omów skrajności cesacjonista/charyzmatyk; jaka była dominująca perspektywa ewangeliczna tradycyjna, konserwatywna, ostrożna)

Oto krótkie studium fragmentów(proces odkrywania), w których Jezus i Paweł mówią
o roli i działaniu Ducha w naszym życiu i służbie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JANA 6:63
JANA 14:15-20
JANA 14:26
JANA 15:26
JANA 16:7-15
JOHN 20:19-23
RZYMIAN 8:5-17 (dodatkowo zobacz Rzymian 5:5)
1 KORYNTIAN 2:10-14
GALACJAN 5:16-26

CZEGO UCZYMY SIĘ Z TYCH WERSETÓW? JAKIE MASZ OBSERWACJE?
•

Rzeczy, które Duch Święty robi w nas i dla nas: pomaga, przypomina,
przekonuje, uczy, prowadzi, doradza, objawia, głosi (prawdę o Jezusie)

•

Duch Święty jest też często określany jako Ducha prawdy. Jego pragnieniem jest
prowadzić nas w kierunku konsekwentnego posłuszeństwa biblijnej prawdzie
i przykładowi Jezusa.
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JAK MOŻNA OPISAĆ ,,PRACĘ’’, KTÓRĄ DUCH NIEUSTANNIE WYKONUJE?
•

Na podstawie tego, co widzę w tych wersetach i co wiem o działaniu Ducha
w całym Piśmie Świętym, możemy wnioskować, że Duch jest tym, który zmienia
serce i przemienia życie.

•

To Duch jest tym, który przede wszystkim prowadzi w uczniostwie i wyposaża
ludzi. Uczniowie byli powołani, aby ,,iść i czynić uczniami’’, jednakże nie
w swojej własnej mocy, lecz dopiero, gdy otrzymali Ducha (Mateusza 28:19-20,
Dzieje Apostolskie 1:4-5).

•

Dzieło uczniostwa jest dziełem Ducha i musi być wykonywane w poddaniu się
Jemu i we współpracy z Nim. Musimy odejść od wiary i praktyki uczniostwa,
które umieszcza człowieka w centrum - tego, że to my kontrolujemy rozwój
i zmiany w życiu ludzi.

CZY MYŚLISZ, ŻE JEZUS ZROBIŁ COKOLWIEK BEZ DUCHA ŚWIĘTEGO? WYTŁUMACZ.
•

Ewangelia mówi nam, że Jezus jest ,,pełen Ducha’’, ,,chodził w mocy Ducha’’,
czynił cuda ,,dzięki mocy Ducha’’. Jakie są tego przykłady?

CZY MYŚLISZ, ŻE JESTEŚMY W STANIE ZROBIĆ COKOLWIEK BEZ DUCHA?
•

Zobacz Jana 15:4-5 - Nie możemy zrobić nic (wartościowego dla Królestwa) bez
Ducha! Jako chrześcijanie i liderzy musimy uczyć się, jak żyć, prowadzić i czynić
innych uczniami w pełnej zależności od Ducha. Jeśli tego nie robimy, żyjemy
i przewodzimy w ciele i o naszych własnych siłach.

JAKI RELACJE KOŚCIOŁA Z DUCHEM ŚWIĘTYM WIDZIMY W DZIEJACH APOSTOLSKICH?
JAKIE SĄ PRZYKŁADY? JAKIE WNIOSKI MOŻEMY WYCIĄGNĄĆ?
•

W Dziejach Apostolskich nieustannie pojawiają się przykłady apostołów i ludzi
w kościele, którzy żyją we współpracy z Duchem Świętym (ponad 50 razy Duch
jest konkretnie wymieniony - zobacz Dzieje Apostolskie 15:28 - odnoszą się do
Ducha jako tego, który jest częścią grupy starszych!).
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PAWEŁ MÓWI NAM W SWOICH LISTACH DO KOŚCIOŁA:
•
•
•
•
•
•

Postępujcie w Duchu
Żyjcie w Duchu
Dotrzymujcie kroku Duchowi
Bądźcie napełnieni Duchem
Żyjcie według Ducha
Poddajcie swoje umysły Duchowi

W świetle tego wszystkiego co przeczytaliśmy i zobaczyliśmy do tej pory, jakie myśli,
pytania, zastosowanie przychodzą ci do głowy? Jakie zastosowania widzisz w tym
wszystkim dla siebie i waszej misyjnej wspólnoty albo dla tych, których prowadzisz
w uczniostwie?
•

Podstawowym powołaniem każdego naśladowcy Jezusa - każdej osoby w
każdym kościele - jest to, aby czynić innych uczniami. Duch Święty jest główną
osobą prowadzącą w uczniostwie i wyposażającą ludzi. W związku z tym, życie
i misja - aby czynić innych uczniami - musi być zależna od Ducha Świętego.

JAK WYGLĄDAŁOBY NASZE ŻYCIE I ŻYCIE UCZESTNIKÓW NASZEJ MISYJNEJ WSPÓLNOTY,
GDYBYŚMY ŻYLI W RYTMIE ZALEŻNOŚCI OD DUCHA?
•
•
•

•
•
•

Pełni owocu Ducha - miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość,…(Galacjan 5)
Jasność zamiast zamieszania, zwątpienia, strachu itd.
Jasny kierunek naszej przyszłości i tego, jak powinniśmy zarządzać naszym
życiemo gdzie powinniśmy żyć i pracować
o jak wykorzystujemy nasz czas i pieniądze
o jak i z kim spędzamy nasz czas
Życie skupione wokół misji Jezusa i misji Ducha Świętego - ABY CZYNIĆ INNYCH
UCZNIAMI
Odwaga i efektywność w pokazywaniu i głoszeniu ewangelii
Nasze życie i życie ludzi wokół nas przemienia się oraz stajemy się coraz bardziej
podobni do Jezusa

CO TO PRAKTYCZNIE OZNACZA W NASZYM ŻYCIU, PRZYWÓDZTWIE I MISJI CZYNIENIA INNYMI
UCZNIAMI?
•

W trakcie dnia, w danej chwili, musimy prosić Ducha o pomoc, pomysły,
mądrość, rozeznanie, właściwe słowa itp. - po prostu, jak myśleć, działać
i mówić CAŁY dzień. To jest rola, którą Duch Święty powinien mieć
i chcieć wykonywać w naszym życiu.
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•

Powinniśmy PROSIĆ Ducha o pomoc w takich w szczegółach naszego życia, jak:
o Ludzie, o których się troszczymy i których prowadzimy w uczniostwie
o Liderzy, których rozwijamy
o Ciężkie rozmowy, które mamy - aby nasze słowa były pełne prawdy i łaski
o Ludzie, którym doradzamy
o Niechrześcijanie, z którymi spędzamy czas
o Rozmowy wokół ewangelii, które mamy
o Decyzje, które podejmujemy
o Rzeczy, z którymi się zmagamy
o Jak wykorzystujemy nasz czas i pieniądze

W RYTMIE CAŁEGO DNIA POTRZEBUJEMY:
•
•
•

Prosić Ducha o pomoc
Słuchać prowadzenia Ducha
Posłusznie wykonywać to, co mówi nam Duch

MOŻEMY SŁUCHAĆ DUCHA PRZEZ:
•
•
•
•

Ciszę
Ludzi/wspólnotę
Pismo Święte
Okoliczności

Słuchanie Ducha często pociąga ze sobą umieranie dla siebie. On nas powołuje do
śmierci… często! On nas powołuje do ciężkich i niekomfortowych miejsc. On nas
powołuje do ciężkich i wymagających poświęcenia rzeczy. On nas powołuje do
okazywania miłości trudnym i bardzo różniącym się od nas ludziom.
Ten sam Duch, który wzbudził z martwych Jezusa teraz żyje w nas! Niech
,,pocieszyciel’’, którego Jezus dał nam jako dar w tym celu, pomoże nam żyć w każdej
dziedzinie naszego życia z Jego mocą i dla Jego celów.
Duchu Święty pomóż nam uczyć się coraz bardziej żyć w rytmie zależności od Ciebie!

PROSZĄC. SŁUCHAJĄC. POSŁUSZNIE WYKONUJĄC.

AUTOR MATERIAŁÓW: TODD MORR (MISSIONAL MADE SIMPLE). WIĘCEJ INFORMACJI W J. ANGIELSKIM
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

