
SPOTKANIE 8: Chodzić w Duchu Świętym 
 
 
Dzień 1 - Rz 8, 22-27 
 
Być może czujesz się czasem słaby, nie możesz się modlić, nie 
czujesz swej wartości, jesteś zmieszany. Zaufaj Duchowi, który już 
jest w tobie. Wszystko, czego potrzebujesz to oprzeć się na wierze 
w Jego obecność w Tobie, wzdychać wewnętrznie, jęczeć w 
Duchu. Bóg będzie wiedział, co przez to rozumieć. 
 
Dzień 2 - Rz 8, 9-17 
 
W czasie twojego chrztu i bierzmowania Duch Święty znalazł w 
Tobie swój dom. Być może wtedy, ani nigdy potem, nie zrozumiałeś 
pełnego znaczenia przebywania Ducha Świętego w Tobie. Dlatego 
dzisiaj otwórz głębię swojego serca, aby Duch Święty na nowo w 
Tobie zamieszkał. Podejmij postanowienie wzywania Go 
codziennie, by Cię prowadził. 
 
Dzień 3 - Ga 5, 16-26 
 
Kiedy Duch Święty wkracza w nasze życie, widoczne stają się tego 
owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość… Stosuj tyle razy ile 
trzeba „duchowe oddychanie”, oddając Jezusowi grzechy i słabości 
na bieżąco i przyjmując w to miejsce Ducha Świętego. Odrzucaj 
wszelki smutek i trwaj w radości, pokoju i miłości Bożego Ducha. 
 
Dzień 4 - 1Kor 12, 4-11 
 
Gdy Duch Święty w postaci gołębicy zstąpił na Jezusa, Jezus 
został posłany, aby uzdrawiać i nauczać. Podobnie i my także 
możemy otrzymać takie dary Ducha. Podczas modlitwy poproś 
Ducha Świętego i zapytaj Go: Jaki jest Twój dar dla mnie? Jak 
chcesz, abym służył Ciału Chrystusowemu? 
 

Dzień 5 - 1Tes 1, 2-10 
 
Duch Święty obdarowuje i wyposaża, by dzielić się 
doświadczeniem żywej wiary z innymi. Przyznawanie się do 
Jezusa, głoszenie zasad ewangelicznych i przykład życia, dzięki 
mocy Ducha Świętego, stają się skuteczną drogą ewangelizacji. Z 
kim podzieliłeś się swoim doświadczeniem Boga Żywego? 
 
Dzień 6 - 1Kor 2, 10-16 
 
Duch Święty dokonuje w Tobie swojego dzieła. Pragnie byś żył jako 
człowiek duchowy a nie cielesny. To oznacza ciągłe zapraszanie 
Jezusa na tron Twojego życia, by to On był Jego Panem. Oznacza 
też walkę duchową z pokusami świata i Szatana oraz własnymi 
słabościami. 
 
Dzień 7 - Rz 5, 1-5 
 Z wdzięcznością i uwielbieniem przyglądaj się temu, co wydarzyło 
się w czasie Seminarium. Co się stało? Co się zmieniło? 
Dziękczynienie składane Bogu za Jego dary i prowadzenie 
umacniają wiarę i skłaniają do jeszcze większego zaufania Bogu. 
Czy umiesz dziękować Bogu za wszystko? Cokolwiek na Ciebie 
dopuszcza obraca się na Twoją korzyść. Wierzysz w to? 
 

Jeśli będziesz „chodzić w Duchu” przez wiarę, stosując 

„duchowe oddychanie”, nigdy nie będziesz pokonany 
duchowo dłużej niż kilka minut. „Duchowe oddychanie”, 

podobnie jak fizyczne, jest procesem wydychania tego co 
szkodliwe (grzech) a wdychania tego co konieczne do życia 

(Duch Święty). To codzienne doświadczenie wiary 

umożliwia na co dzień przeżywanie Bożej miłości i 
przebaczenia. 


