
Duchowy rozwój 

Kluczowy werset 

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało 
niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
1 Tes 5:23 

Gdy wyznałeś swoimi ustami i uwierzyłeś w sercu, że Jezus cię zbawił, wówczas rodzisz 
się na nowo. Zaczynasz świadomie żyć z Bogiem i uczysz się rozpoznawać Jego wolę w 
twoim życiu. Każdemu kto wyzna Jezusa Panem, Bóg obiecał, że da Swojego Ducha, aby 
wprowadzał wierzącego we wszelką prawdę, aby go pocieszał, pouczał, zachęcał, dawał 
wskazówki, obdarzał mądrością i poznaniem. Dlatego tak ważna jest codzienna lektura 
Słowa i spędzanie czasu z Bogiem Ojcem na modlitwie i rozmowie.  

1) Podstawą duchowego wzrostu jest codzienna lektura Słowa Bożego. 
Codzienna lektura Biblii (rozpocznij od 15 minut dziennie), odnowi nasz umysł, nakarmi 
naszego ducha i będzie budować naszą wiarę. Wykorzystaj roczny plan czytania Biblii.  
1 Piotr 2:2, Rzym 10:17, 2 Tym 3:16 

a. Podkreślaj i zaznaczaj ważne wersety, zwłaszcza Boże obietnice. Zapisz je w 
notatniku lub zeszycie. 

b. Bierz udział w małych grupach, na których studiuje się Słowo Boże. 

2) Spędzaj czas na codziennej modlitwie i rozmowie z naszym niebiańskim Ojcem.  
Słuchaj Boga. Gdy będziesz czekał w ciszy na Jego obecność, On zacznie do ciebie 
mówić. 
Jan 16:23-24, Jak 5:16 

3) Módl się na językach, aby budować swojego wewnętrznego człowieka, aby nabrać 
 sił do codziennych zmagań. Proś Pana o interpretację.  
Rzym 8.26, 1 Kor 14:14 

4) Przyłącz się do nowotestamentowego kościoła, który głosi Słowo Boże i ceni 
Ducha Świętego. Powinniśmy regularnie uczestniczyć w spotkaniach ludzi 
wierzących. 

Każdy nowo narodzony chrześcijanin powinien znaleźć silny, kościół lokalny, który 
wywyższa Jezusa Chrystusa, naucza Bożego Słowa i porusza się w darach Ducha 
Świętego. Należy uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach kościoła, uwielbiając Pana i 
robiąc notatki w trakcie kazań głoszącego. Niezwykle istotne jest, aby poddać się pod 
autorytet pastora i lokalnego przywództwa, rozwijając dobre relacje przyjaźni z wierzącymi 
ludźmi z lokalnej wspólnoty. 
Hebr 10:25, Ps 122:1, Dz Ap 2:42 



5) Bądź dawcą miłości, czasu i zasobów finansowych. Służ w lokalnej 
wspólnocie darami materialnymi, duchowymi oraz swoimi talentami. 

1 Piotr 2:5, Rzym 12:1, Mal 3:10, Przyp Sal 3:9-10 , Gal 6:6 

6) Dziel się swoim świadectwem i odważnie mów o Chrystusie, aby zdobywać 
dusze. 

Bóg zaplanował, aby każdy nowo narodzony wierzący został wypełniony Duchem Świętym 
i czerpiąc Bożą moc, głosił innym o Jezusie Chrystusie. Powinniśmy dotrzeć do tych, do 
których nikt nie dotarł i powiedzieć tym, którzy nie słyszeli dobrej nowiny o obfitym życiu w 
Chrystusie! Pamiętaj, że tobie też ktoś głosił ewangelię. 
Dz Ap 1:8 

7) Wypowiadaj słowa wiary.  
Dlatego, że życie i śmierć są w mocy języka zacznij wypowiadać właściwe słowa. Nasz 
język sprawia, że prawo wzrostu bądź regresu, działa w naszym życiu. Wypowiadaj słowa 
życia, nie śmierci; zwycięstwa i wiary, zamiast porażki, strachu czy klęski.  
Przyp Sal 18:21 

Duchowy rozwój – Karta dyskusji 

Odpowiedz na pytania: 
1) Jaką rolę odgrywa w Twoim życiu Słowo Boże? Jakie plusy ma regularne czytania 

Słowa? 
1 Piotr 2:2, Rzym 10:17 
2) Czy potrzebujemy modlitwy? 
Jan 16:23-24 
Jakub 5:16  
3) Jaką rolę odgrywa wieź z wierzącymi, ze społecznością? 
Hebr 10:25 
Ps 122:1 
Dz 2:42 
4) Jak pokonać pokusy? Jak możemy żyć mając zwycięstwo nad grzechem? 
Rzym 12:2 
Gal 6:8 
5) Co oznacza „chodzenie w Duchu”? 
6) Jakich kluczowych prawd nauczyłeś się w tej lekcji i jak zmieniły one twoje życie? 


