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Pragnieniem każdego chrześcijanina powinno być obfite i wartościowe życie z Jezusem Chrystusem. Takie
chrześcijańskie życie nie jest wcale skomplikowane
i męczące. Jest ono czymś ponadnaturalnym. Sami,
dzięki własnym wysiłkom, nie jesteśmy jednak w stanie prowadzić takiego duchowego życia. Dlatego powinniśmy poddać się Duchowi Świętemu, aby On działał w naszym życiu.
Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie
winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja
jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto
trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo
beze mnie nic uczynić nie możecie.
Jan 15,4-5
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Zwycięskie życie
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I

Czym jest zwycięskie życie?

Chrześcijaństwo, jeśli jest poprawnie rozumiane,
nie oznacza skrępowanego życia. Nie oznacza też
duchowej defensywy i porażek. Bóg dał nam w
Biblii wspaniałe obietnice życia w obfitości. Ważne
jest więc, aby je poznać znać i uchwycić się ich.

A. Jest to życie w obfitości
Jan 10,10
[...] Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
Jako dobry pasterz, Jezus troszczy się o Swoje owce.
On prowadzi nas i karmi. Zna niebezpieczeństwa i
chroni nas przed nimi. Zna także nasze potrzeby i
zaspokaja je.
• W czym przejawia się życie w obfitości?
Mat. 7,7, Jan 7,38-39, Jan 14,27

B. Jest to życie w zwycięstwie nad
grzechem
Gal. 5,16
Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie
będziecie pobłażali żądzy cielesnej.
Rzym. 6,14
Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod
łaską.
Jako dzieci Boże, nie jesteśmy niewolnikami grzechu (Jan 8,34). Nie jesteśmy już kierowani przez nasze pragnienia i namiętności. Grzech nie panuje już
nad nami! Póki jednak żyjemy na tej ziemi, może
przydarzyć nam się upadek w grzech. Powinniśmy

więc wiedzieć, w jaki sposób możemy przyjąć Boże
przebaczenie.

• W jaki sposób możemy doświadczyć
ponownego przebaczenia, poprzez krew
Jezusa Chrystusa? I Jan 1,7-9
• W jaki sposób możemy skutecznie odeprzeć grzech? II Tym. 2,22

C. Jest to życie przyobleczone w moc
Dz.Ap. 1,8
Ale 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.
Moc Ducha Świętego jest niezbędna do zwycięstwa
nad grzechem. Potrzebujemy jej też, aby świadczyć
ludziom o Jezusie i pielęgnować w naszym życiu
owoc Ducha.
• Jezus powiedział, że jesteśmy światłością świata (Mat. 5,14). Co to oznacza w
praktyce?

D. Jest to życie wypełnione Chrystusem
Gal. 2,20
Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc
już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w
Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał
samego siebie za mnie.
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Od momentu naszych nowych narodzin Jezus
mieszka w nas w całej pełni (Kol. 1,27). Czy zawsze
jesteśmy tego świadomi?
Zwycięskie życie powinno być codziennym doświadczeniem każdego chrześcijanina. Decydujące pytanie brzmi: „Czy Chrystus znajduje się na tronie mojego życia?”.

Nienawrócony człowiek:
Chrystus znajduje się na
zewnątrz jego życia.

II

Który z poniższych okręgów przedstawi moje życie?
Trzy okręgi obrazują życie trzech osób: krzyż przedstawia Chrystusa, a kropki - różne dziedziny naszego życia. E = ego (ja), h = tron mojego życia.

Nawrócony człowiek:
jego życie jest
podporządkowane
Chrystusowi.

Życie chrześcijanina, pełne porażek i zawodów.

Kto może prowadzić zwycięskie życie?

Aby prowadzić życie w mocy Ducha Świętego,
musimy:
- przyjąć Ducha Świętego,
- być napełnieni Duchem Świętym.

A. Przyjąć Ducha Świętego
1. Przyjęcie Ducha Świętego następuje
w momencie nowego narodzenia
Nowe narodzenie dokonuje się za sprawą Ducha
Świętego. Wówczas zostajemy oczyszczeni z naszych grzechów, Duch Święty zamieszkuje w nas i
otrzymujemy zupełnie nowe życie.

Jan 3,5
Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i
z Ducha nie może wejść do Królestwa Bożego.
Tyt. 3,5
Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości,
które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie
przez Ducha Świętego.
Nowy Testament naucza, że Duch Święty zamieszkuje w każdym nawróconym i nowo narodzonym
człowieku. Porównaj:
Jan 7,38-39, Jan 14,16-17
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Rzym, 8.9
[...] Jeśli zaś kto nie ma Ducha
Chrystusowego, ten nie jest jego
Rzym. 8,10-11, Rzym. 8,14-15
I Kor. 3,16
Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście
i że Duch Boży mieszka w was?
I Kor. 6,19, II Kor. 1,21-22, Efez. 1,13-14
W Dziejach Apostolskich znajduje się siedem relacji
mówiących o przyjęciu przez ludzi Ducha Świętego:
Dz.Ap. 2,1-3; 2,38-41; 8,14-17; 10,43-45; 11,15; 15,8-9;
19,1-6.
Bardzo ważne jest, by - interpretując powyższe relacje - wziąć pod uwagę pozostałe wiadomości dotyczące pracy Ducha Świętego, zawarte w Biblii.

2. Duch Święty jest Bożym darem
Dz.Ap. 2,38
A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj
się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
Dz.Ap. 8,20, Dz.Ap. 10,45, Dz.Ap. 11,17
Gdy rodzimy się na nowo, otrzymujemy Ducha
Świętego. Jest to niezasłużony dar. Zamieszkanie
Ducha Świętego w nas jest takim samym darem, jak
przebaczenie grzechów, życie wieczne i dziedzictwo
w niebie.

3. Różnica pomiędzy Starym i Nowym 		
Testamentem
W okresie Starego Testamentu Duch Święty zstępował na niektóre osoby, aby przysposobić je do okre-

ślonych zadań. Porównaj: I Sam. 16,13
W okresie Nowego Testamentu Duch Święty mieszka w każdym nowo narodzonym człowieku i uzdalnia go do życia podobającego się Bogu.
Porównaj: Rzym. 8,15-16

4. Przyjęcie Ducha Świętego i chrzest 		
w Duchu Świętym
Wydarzenie Pięćdziesiątnicy zapoczątkowało nowy
okres, nazywany niekiedy wiekiem Ducha Świętego.
Obietnica Jezusa, dotycząca tego czasu, mówi nie
tylko o obecności Ducha Świętego, ale o Jego pełni.
Słowo „chrzcić” znaczy „zanurzyć”, „pogrążyć”. Gdy
Jezus chrzci nas w Duchu Świętym, otrzymujemy
udział w Bożej naturze i zostajemy obdarzeni mocą
Ducha Świętego.
Mat. 3,11
Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale
Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż
ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić;
On was chrzcić będzie Duchem Świętym i
ogniem.
Mar. 1,8, Łuk. 3,16, Jan 1,33
Sam Jezus zapowiadał zesłanie i przyjęcie przez
Jego uczniów Ducha Świętego:
Łuk. 24,49, Jan 15,26
Dz.Ap. 1,5
Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu
dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
W dniu Pięćdziesiątnicy zapowiedzi te wypełniły się.
Począwszy od tego dnia, ludzie wciąż doświadczają
przyjęcia Ducha Świętego w momencie powierzenia
swego życia Jezusowi.
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Dz.Ap. 11,15-16
A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch
Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział:
Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni
Duchem Świętym.
I Kor. 12,13
W biblijnych relacjach przyjęcie Ducha Świętego jest
zawsze powiązane z nawróceniem i nowym narodzeniem. Pewnym wyjątkiem może być wydarzenie
Pięćdziesiątnicy opisane w Dziejach Apostolskich.
Musimy jednak pamiętać, iż jest to opis szczególnego zdarzenia, związanego z nastaniem nowego
wieku w historii zbawienia.

B. Napełnienie Duchem Świętym
1. Każdy chrześcijanin powinien być
napełniony Duchem Świętym
Aby prowadzić życie w mocy Ducha Świętego, potrzebujemy nie tylko przyjęcia Go, ale także napełnienia Nim.
Bóg pragnie, by każdy chrześcijanin napełniał się
Duchem Świętym.
Efez. 5,17-18 (BT)
Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie
zrozumieć, co jest wolą Pana. A nie upijajcie
się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości,
ale napełniajcie się Duchem.
W Dziejach Apostolskich wielokrotnie czytamy o
osobach napełnionych Duchem Świętym.
Dz.Ap. 2,4
I napełnieni zostali wszyscy Duchem
Świętym, i zaczęli mówić innymi językami,
tak jak im Duch poddawał.

Dz.Ap. 4,31
A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się
miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni
zostali Duchem Świętym, i głosili z odwagą
Słowo Boże.
Dz.Ap. 6,5, Dz.Ap. 7,55, Dz.Ap. 9,17,		
Dz.Ap. 11,24, Dz.Ap. 13,9, Dz.Ap. 13,52
• W jaki sposób chrześcijanie ci przyczynili
się do tego, że zostali napełnieni Duchem
Świętym?
• Co może być powodem tego, że chrześcijanin nie prowadzi życia w mocy Ducha
Świętego?

2. W jaki sposób możemy być napełnieni 		
Duchem Świętym?
Nie znajdujemy w Biblii jakiegoś określonego schematu wskazującego drogę do doświadczenia mocy
Bożej w naszym życiu. Powinniśmy jednak wziąć
pod uwagę kilka podstawowych zasad, pomagających w prowadzeniu życia w mocy Ducha Świętego.
a) Poświęcenie życia Chrystusowi
Rzym. 6,13
I nie oddawajcie członków swoich grzechowi
na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie
Bogu jako ożywionych z martwych, a członki
swoje Bogu na oręż sprawiedliwości.
Chodzi tu o decyzję podejmowaną każdego dnia.
Jeśli przyjęliśmy Chrystusa, nasze życie należy już
do Niego. Musimy sami zadać sobie pytanie: „Czy
dziś jestem gotów, oddać moje życie do Jego dyspozycji?”.
• Jaką dziedzinę naszego życia powinniśmy oddać do dyspozycji Jezusowi
Chrystusowi (Rzym. 12, 1-2)?
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b) Oczyszczenie z grzechów
Iz. 52,11
[...] oczyśćcie się, wy, którzy nosicie naczynia
Pańskie!
Bóg pragnie używać w Swej służbie czystych „narzędzi”. Musimy zerwać z każdym uświadomionym
grzechem i oczyścić się z niego.
Porównaj: I Jan 1,9
Bóg oczekuje od nas czystości we wszystkich dziedzinach życia:
- czystość w myślach,
Filip. 4,8
- czystość w słowach,
Efez. 4,25.29
- czystość w czynach.
Mat. 5,16
					I Tes. 2,10
c) Życie modlitwy
Łuk. 22,40
[...] Módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie.
Dz.Ap. 4,31
A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się
miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni
zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z
odwagą Słowo Boże.

d) Życie w posłuszeństwie
I Jan 2,5-6
Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w
nim mieszka, powinien sam tak postępować,
jak On postępował.
Gotowość okazania posłuszeństwa jest konieczna
do napełnienia Duchem Świętym. Posłuszeństwo
jest miernikiem naszej miłości do Boga!
e) Przyjęcie napełnienia Duchem poprzez wiarę
Hebr. 11,6
Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu;
kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy
go szukają.
Jan 7,38-39
Dar Ducha Świętego przyjmujemy przez wiarę w
Jezusa. Również przez wiarę w Jezusa możemy dać
Duchowi Świętemu miejsce w naszym życiu, umożliwiając Mu działanie w nas. Przez wiarę przyjmujemy zwycięstwo Chrystusa.

W Biblii znajdujemy wiele wezwań do modlitwy.
Bóg pragnie, byśmy się modlili! Wiele przykładów
z historii Kościoła pokazuje, że ludzie prowadzący
owocne życie byli ludźmi modlitwy!

III

Jak przejawia się życie w mocy Ducha Świętego?

Praca Ducha Świętego ma na celu rozwinięcie w
nas Bożego charakteru. Duch Święty wyposaża
nas również w moc Bożą, niezbędną do budowania
Królestwa Bożego w tym świecie.

W II Liście do Tymoteusza 1,7 działanie Ducha
Świętego w naszym życiu zostało przedstawione w
następujący w sposób:
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II Tym. 1,7
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni,
lecz mocy i miłości, i powściągliwości.

• Skąd mamy zdolność kochania innych?
Rzym. 5,5

A. Moc

C. Powściągliwość

Duch Święty daje nam moc do wypełniania naszych codziennych zadań, do opowiadania innym o
Jezusie oraz do odnoszenia zwycięstwa nad grzechem (II Tym. 1,7).

Powściągliwość, o której mowa w II Liście do
Tymoteusza 1,7, może dotyczyć wielu różnych sfer
naszego życia. Potrzebujemy jej, aby wiernie naśladować naszego Pana i zdobywać innych dla Jezusa.

I Kor. 4,20
Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na
słowie, lecz na mocy.
II Kor. 10,3-4
Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy
cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc
burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też
unicestwiamy złe zamysły.
• W jakich dziedzinach jesteśmy szczególnie zdani na Bożą moc? np.: Dz.Ap. 4,33

B. Miłość
Miłość jest najważniejszym znakiem rozpoznawczym i najistotniejszą cechą chrześcijan. Duch
Święty jest Duchem miłości (II Tym. 1,7). Sprawia, że
kochamy innych ludzi.
Jan 13,34-35
Nowe przykazanie daję wam, abyście się
wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem;
abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli
miłość wzajemną mieć będziecie.
Jan 14,21

I Kor. 9,26-27
Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał;
ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym
przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych,
sam nie był odrzucony.
• Dlaczego, jako chrześcijanie, powinniśmy
być powściągliwi?

D. Owoc
Gal. 5,22-23
Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim
nie ma zakonu.
Wydawanie owocu jest kolejnym rezultatem duchowego życia. Zostaliśmy do tego powołani przez
Jezusa, dlatego powinniśmy dążyć do tego, aby w
naszym życiu uwidaczniał się owoc Ducha. Jest on
oznaką duchowego życia i posiada wieczną wartość.
Jan 15,16
Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały [...].
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Z pewnością w naszym życiu z Jezusem zdarzą się
porażki. Chrześcijanin powinien jednak wiedzieć,
jak wówczas postępować oraz w jaki sposób ponownie rozpocząć zwycięskie życie w mocy Ducha
Świętego.
Następujące słowa można odnieść również do nas:
Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga
na Syjonie. (Ps. 84,8)
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