
Spotkanie 7.                                                                                       

Żyć w Duchu Świętym
Celem spotkania jest uświadomienie sobie obecności i działania Ducha Świętego  
w swoim życiu, utwierdzenie w postawie otwartości na Jego prowadzenie.

• Dlaczego Duch Święty jest potrzebny człowiekowi? Co daje mu Jego
             obecność?

1 Kor 12 ,3...............................................................................................................

Ga 4, 6.....................................................................................................................

• Skąd możemy mieć pewność, że Duch Święty jest obecny w naszym
             życiu?

 J 7, 37-39................................................................................................................

J 14, 17-18...............................................................................................................

Duch Święty jest nam dany przez Jezusa, pochodzi On od Ojca i Syna.
Na podstawie J 15,1-11 wyjaśnij, jaki warunek musi spełniać człowiek, aby mógł
w nim żyć Duch Święty – żywa woda z wnętrza Jezusa.

….............................................................................................................................

• Co charakteryzuje osobę, która zakorzeniła się w Jezusie Chrystusie 
i żyje w Duchu Świętym?

Ga 5, 22-26.............................................................................................................

.................................................................................................................................

 

➢ Podziel się z grupą odpowiedzią na  pytania:
• Jakie owoce Ducha Świętego odkrywasz w sobie?
• Jak doświadczasz działania Ducha Świętego w swoim życiu, czy 

potrafisz podać konkretne przykłady?

 

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

   Człowiek, mimo iż nosi w sobie pierwsze owoce Ducha, to nadal jest 
skażony grzechem, jest słaby i zdarzają mu się upadki. Bardzo ważne jest, 
jak postąpi, kiedy zgrzeszy; istnieją dwie drogi do wyboru.

Droga św. Piotra:                                     Droga Judasza:
Mt 26, 74-75; J 21, 15-17                            Mt 27, 3-5
• Jak zachował się Piotr                     ·     Jak zachował się Judasz

             wobec Jezusa?                                      wobec Jezusa?
…................................................             …..................................................

• Dlaczego?                                        ·     Dlaczego?
….................................................           …...................................................

• Jak postąpił, kiedy                       ·    Jak postąpił, kiedy
            uświadomił sobie grzech?                 uświadomił sobie grzech?
                                                     
…...................................................       …....................................................
…...................................................       …....................................................
Jak powinien zachowywać się człowiek, który żyje w Duchu Świętym?

Ap 2, 3-5........................................................................................................

Osoby żyjące w przyjaźni z Duchem Świętym modlą się. Istnieje kilka podstawowych 
zasad, dzięki którym możemy rozpoznać, czy to, co przychodzi do nas na modlitwie, 
pochodzi z Ducha Bożego, czy też nie. Mowa wtedy o rozeznaniu duchowym. Przede 
wszystkim potrzebuje ono czasu, nie wolno się śpieszyć, zwykle potrzeba na to kilku dni.

1. Poruszenie pochodzące od Boga wywołuje w człowieku pokój, harmonię, wyciszenie, 
wewnętrzną radość. Od szatana pochodzi niepokój, zamęt, gorączkowość.
2. Bóg nigdy nie zmusza, nie pogania człowieka do podjęcia decyzji  I  ma czas i szanuje 
jego wolność. Szatan nakłania człowieka do wielkich zmian wytwarzając sytuacje 
gorączkowego przymusu, pośpiechu. Przynagla nie chcąc, by człowiek miał czas na 
dogłębne rozważenie sytuacji.
3. Bóg koncentruje człowieka na teraźniejszości, na tym co jest, co teraz się dzieje. 
Szatan usiłuje skoncentrować na przeszłości, by człowiek żył wspomnieniami (dawniej 
było lepiej...), lub na przyszłości, by wywołać lęk przed nią (co będzie jeśli...).
4. O poruszeniu pochodzącym od Boga łatwo jest zwykle podzielić się z innymi 
(przyjaciel, spowiednik). Szatan zaś pragnie, aby jego poruszenia pozostawały w ukryciu 
(boi się zdemaskowania), wywołuje zatem w człowieku niechęć do jakiegokolwiek 
dzielenia się z innymi. Dlatego istotne jest poddanie swojego rozeznania rozeznaniu 
innej, bardziej doświadczonej w życiu wewnętrznym osoby (kierownictwo duchowe).




