
  

Spotkania z Duchem Świętym - 
- mądrość w życiu codziennym 

Ef 5:18 

25 maja 2014 r. 

apełnienie Duchem Świętym nie jest jednorazowym, przeło-

mowym wydarzeniem w życiu chrześcijanina, ale raczej jest to cią-

gły proces. Może się to rozpocząć jako przełomowe doświadcze-

nie, ale powinno się stać procesem odnawialnym. Napełnienie dzi-

siaj nie wystarczy na jutro. Jest to stan, którego powinniśmy pra-

gnąć. Jest to stan, który gwarantuje nam sukces w realizacji Bo-

żych planów. 

Motto naszej serii rozważań: Ef 5:18 

 
Mądrość w życiu codziennym 

15Patrzcie więc uważnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, 

ale jak mądrzy, 16wykupując czas,
1
 ponieważ dni są złe. 

17Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale dociekajcie, co jest 

wolą Pana. 18I nie pozwalajcie sobie na odurzanie się winem, z 

czym łączy się
2
 rozwiązłość, ale dbajcie o napełnianie się w Du-

chu,
3
 19zwracając się do siebie w psalmach, hymnach i natchnio-

                                                   
1  wykupując czas, gr. ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, idiom: jak najlepiej wykorzystując 

czas. 
2  Lub: w czym jest rozwiązłość. 
3  I nie pozwalajcie sobie na odurzanie się winem, z czym łączy się rozwiązłość, ale 

dbajcie o napełnianie się Duchem, gr. καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, 

ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι, lub: (1) Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie w 

Duchu; (2) Nie bądźcie pijani winem (lub: skończcie ze zwyczajem upijania się wi-

nem), ale pełni w Duchu; (3) Nie upijajcie się winem, ale dbajcie o to, aby Duch 

mógł was stale napełniać. Bogactwo treści tego wezwania łączy się z tym, że za-

równo wyrażenie: nie pozwalajcie sobie na odurzanie się, gr. μὴ μεθύσκεσθε, jak i: 

dbajcie o napełnianie się, gr. πληροῦσθε, to tryb rozkazujący czasu teraźniejszego 

N 
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nych pieśniach,
4
 śpiewając i grając w swoim sercu Panu, 

20dziękując
5
 zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego 

Pana, Jezusa Chrystusa.
6 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Co mi w takim razie przeszkadza? 
„Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was 

opieczętowano na dzień odkupienia.” (Ef 4:30) 

 

1. Przeszkodą może być ___________________________  

 
8Gdybyśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu

7
 — zwodzimy 

samych siebie i nie ma w nas prawdy. 9Jeśli przyznajemy 

się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, 

                                                                                                                 

strony biernej. Paweł wzywa do pełni na inne jeszcze sposoby: (1) abyście zostali 

wypełnieni aż po całą pełnię Boga (Ef 3:19); (2) aż dojdziemy wszyscy do jedności 

wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, do miary dorosło-

ści Chrystusowej pełni (Ef 4:13). Biorąc te fragmenty wraz z kontekstem: Chrystus 

nas napełnia aż po całą pełnię Boga i Chrystusa za sprawą Ducha. Treścią, która ma 

nas wypełniać jest nie Duch (On jest bowiem tym, który to czyni), ale Chrystusowy 

charakter, będący wyrazem Bożej natury. Zob. dyskusję zaganienia za indeksem 

fragmentów biblijnych u Wallace’a GGBB. 
4  natchnione pieśni, gr. ᾠδάι πνευματικάι, lub: duchowe (przepełnione duchowymi 

treściami) pieśni. 
5  Pięć imiesłowów ww. 19 i 20: zwracając się, śpiewając, grając, dziękując może 

mieć znaczenie zarówno przyczynowe (takie zachowanie może ułatwiać Duchowi 

działanie), jak i skutkowe (napełnienie przez Ducha może prowadzić do takiego za-

chowania). 
6  w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί, tj. Bogu Ojcu, który w Jezusie Chrystusie zamieszkał w 

całej swojej pełni, zob. Kol 1:19. 
7  Mieć grzech to typowo Janowe określenie. Występuje tylko w Ewangelii Jana i w 

Listach Jana (np.: J 9,41; 15,22. 24; 19,11; 1 J 1,3. 6. 7; 2,28; 3,3. 15. 21; 4,16. 17; 

5,12-13) i zawsze wskazuje na grzeszny stan człowieka. 
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przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej niepra-

wości. (1J 1:8-9) 

Dla określenia grzechu istnieje przynajmniej ___________ pod-

stawowych słów w Starym Testamencie i około __________ w 

Nowym. 

Najogólniej mówiąc grzech, to ________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. Przeszkodą mogą być również______________________ 

_______________________________________________ 

„Ducha nie gaście.”8 (1 Ts 5:19) 

 

Co dzieje się gdy zgrzeszę?  
 

Kiedy zgrzeszę, Duch Święty nie może ______________________ 

_____________________________________________________ 

lecz musi _____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Zastosowanie 
 

1. Niech Chrystus będzie twoim życiem (Flp 1:21) 

„Dla mnie bowiem życie to Chrystus…” 

                                                   
8  Innymi słowy: Bądźcie wrażliwi na głos Ducha w sumieniu; Nie zniechęcajcie tych, 

którzy dzielą się tym, co Bóg im kładzie na sercu; Nie bądźcie niechętni wobec Bo-

żych rzeczy nowych: Nie popadajcie w kompleksy wobec osób, które Duch prowa-

dzi w sposób szczególny 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Porzuć to, co cię krępuje i pozwól  działać Duchowi Świętemu 

(2Tm 1:6) 
„Z tego powodu przypominam ci, abyś rozpalił na nowo dar łaski Bożej, 

który jest w tobie…” 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Stawiaj siebie wobec prób wiary (2Kor 13:5) 

„Poddawajcie samych siebie próbie: Czy trwacie w wierze? 

Doświadczajcie siebie: Czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus 

jest w was?“ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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