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PRZYJMOWANIE DARÓW DUCHOWYCH 

Materiały te mogą być powielane za wyjątkiem celów komercyjnych. 

 

(1 Koryntian, rozdział 12) 

1. MUSIMY WIERZY Ć ŻE BIBLIA JEST PRAWDZIWA POD KA ŻDYM WZGL ĘDEM.  

(a) Cytat:  

 “OTO SŁOWO BOŻE” 

Słowo Boże jest tworem ponadnaturalnym, trwa wiecznie, jest bezcenne, ma niezmierzone możliwości, ciągle 
ma moc, jest niepodważalne, wszechstronne, osobiste, w całości natchnione. Przeczytaj, zanotuj, pomódl się, 
zastosuj i podaj dalej.  

Efezjan 4:11 i 12. Służba Ewangelistów w celu przygotowania świętych. Konieczność chrztu w Duchu 
Świętym. (Jana 20:22; Łukasza 24:49; Dzieje Apostolskie 1:4-8; 2:33) 

(b)  Musimy się na nowo narodzić (Jana 3:16) 

2. ZNACZENIE SZCZEREJ SKRUCHY czyli zwrócenie się do Boga całym naszym sercem odwracając 
się od grzechu. Przejście z ciemności do światła, od mocy Szatana do mocy Boga. (Dz. Ap. 26:18-19) 

3. CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM  

(a)  Jezus Chrystus jest opisany w każdej z czterech ewangelii jako Ten, który chrzci Duchem Świętym. 
(Mateusza 3:11; Marka 1:8: Łukasza 3:16; Jana 1:33) 

(b) Tchnął Ducha Świętego w dziesięciu z jego uczniów w noc Jego zmartwychwstania. Otrzymali oni Ducha 
Świętego (Jana 20:22) 

(c) Jezus powiedział uczniom by czekali w Jerozolimie aż do momentu kiedy otrzymają obietnicę od Ojca. 
(Łukasza 24:49) 

(d) Potwierdzenie tego zdarzenia (Dzieje Apostolskie 1:3-4 ; 1:8) 

(e) Dzień zesłania Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:1-4 - 15 języków) 

Jezus zasiadł po prawicy Boga I otrzymał obietnicę od Ojca. (Dzieje Apostolskie 2:33) 

4. BOŻE NAMASZCZENIE  (1 Jana 2:27) 

Poznanie namaszczenia Ducha Świętego jest konieczne do poruszania się w darach. (Wyjścia 30:23-30; 
Kapłańska  8:12; Psalm 133:2; Psalm 45:8; 2 Koryntian 1:21; 1 Piotra 2:9; Objawienie Jana 1:6) 

5. MUSIMY ROZRÓZNIA Ć pomiędzy darami a owocami Ducha Świętego. Będziemy sądzeni na 
podstawie owoców Ducha w naszym życiu, a nie darów.( Galacjan 5:22,23), czyli miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. (Mateusza 7:7-11; Mateusza 7:15-
23) 



6. MUSIMY ZNALE ŹĆ NASZE MIEJSCE w Ciele Chrystusa i być jego częścią. (Rzymian 12:1-4) 

7. MOŻEMY OTRZYMA Ć dary Ducha Świętego w różny sposób, ale szczególnie. 

(a) Poprzez nałożenie rąk. (2 Tymoteusza 1:6, 1 Tymoteusza 1:18; 1 Tymoteusza 4:14) 

(b) Poprzez niezależne działanie Ducha Świętego. 

(c) Poprzez wiarę w otrzymanie darów. 

8. MIŁO ŚĆ (1 Koryntian rozdział13) 

9. OPIS DARÓW:   

(1 Koryntian 12:1-12; (Przypowieści Salomona 23:12) 

(a) SŁOWO MĄDROŚCI  

Jest to przekonanie, wizja lub słyszalny głos Ducha Świętego bądź  myśl mówiąca o tym jak poradzić sobie z 
daną sytuacją. 

Król Salomon  (1 Królewska 3:16-28) 

Rzucenie pierwszego kamienia (Jana 8:7; Jana 1:5-7) 

Słyszenie Bożego Głosu 

 (I)  Nasze serca muszą być czyste. „Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby 
mnie wysłuchał.” (Psalm 66:18). 

(II)  Zapomnijmy o naszych pragnieniach i pomysłach. Nie moja lecz twoja wola Panie,  „Bo myśli 
moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje” - mówi Pan. (Izajasza 55:8) 

(III)  Należy związać nieprzyjaciela który próbuje ingerować w nasze myśli. „Przeto    poddajcie się 
Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.” (Jakub 4:7) 

(IV)   Owce moje głosu mojego słuchają (Jana 10:27;1 Koryntian 1:24; 1 Koryntian 1:30;   Przypowieści 
Salomona 1:20-30; 8:12-31)  

 (b) SŁOWO WIEDZY  

Jest to przekonanie, myśl, słyszalny głos Ducha Świętego albo wizja NA TEMAT danej sytuacji. 

(Przypowieści 23:12; Jana 8:47; Jana 16:13 ) 

Kobieta przy studni (Jana 4:16-19) 

(Hebrajczyków 4:12;5:14) 

 (c) DAR WIARY  

(I) Rzymian 10:17 –Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.  

(II)       Wierząc szczerze w Słowo Boże i ufając mu absolutnie, Bóg jest w stanie włożyć  dary w nasze 
serca.(Marka 11:23, 2 Koryntian 4:18; Jeremiasza 23:29; Mateusza 28:18; Mateusza 28:19-20) 

 



 (d) DAR UZDRAWIANIA  

(I)       (Marka 16:18) 

(II)  Musimy działać w miłości kiedy modlimy się o uzdrowienie  
(III)  Musimy skupić nasze myśli całkowicie na osobie Jezusa Chrystusa siedzącego po prawicy Boga. 

(IV)     Nie możemy dopuścić niewiary 

(V)       Każda osoba musi mieć skruszone serce 

(VI)  Bez szczerej skruchy Duch Święty jest przygaszony i uzdrowienie nie będzie możliwe. 

(VII)     Musi zaistnieć pokuta w sferze nieprzebaczenia ,okultyzmu i złych związków. 

(VIII)    Samo akceptacja (1 Piotra 2:24; Księga Izajasza 53:4-5, Jakuba 5:14) 

(e) CUDA 

(I) Natychmiastowe uzdrowienie (Jana 4:47-54) 
(II)  Kiedy znamy namaszczenie Ducha Świętego wyczuwamy Bożą moc przepływająca przez daną 

osobę i możemy odczuć natychmiastowe uzdrowienie. 

(III)     (Jana 14:12; 1 Jana 5:14) 

(IV)      Świadectwa - choroba łona, chłopiec na wózku inwalidzkim. 

(f) DAR PROROKOWANIA  

(I) Jest to myśl, przekonanie, wizja bądź słyszalny głos Boga dla wierzącego by uczynić go zdolnym 
do przekazania słowa od Boga dla kościoła. 

(II)  Słowa te są dla zbudowania, pokrzepienia i pocieszenia. (1 Koryntian 14:3) 

(III)      Wszyscy powinni prorokować ( 1 Koryntian 14:31) 

(IV)      Ważne jest by zaczynać kilkoma słowami z umysłu albo z Pisma Świętego. 

(V) Gdy będziemy działać w wierze, Bóg zacznie zsyłać słowa do naszego umysłu i serca. 

(1 Koryntian 14:29; 14:32) 

(VI)      Ćwiczenie samokontroli – nie przerywaj  

      (VII)     Proroctwa są często dla nas samych 

(g) DAR ROZRÓŻNIANIA DUCHÓW  

Jest to myśl, wizja, przekonanie bądź słyszalny głos od Ducha Świętego dany przez Boga pozwalający nam 
rozpoznać duchowe siły działające na daną osobą lub nawet nad nami samymi. 

Dar rozróżniania duchów jest dla zbudowania Ciała Chrystusa.  

(h) DAR MÓWIENIA INNYMI J ĘZYKAMI  

(I) Powinniśmy czekać na namaszczenie  
(II)  Powinniśmy śmiało mówić w naszym języku wierząc, że Bóg to pobłogosławi. 



(III)      Kiedy zaczniemy wierzyć że Duch Święty nas prowadzi, przekonamy się że Bóg    wzywa nas  
abyśmy mówili na głos. 

(IV)      Musimy rozpocząć (1 Koryntian 14:5; 14:27,28,1 Koryntian 14:39) 

(V)       Zachęcajmy innych do śpiewania w duchu 

(i) WYKŁADANIE J ĘZYKÓW  

     (I)        Jest to myśl , przekonanie, wizja albo słyszalny głos Boga, podczas gdy  przekazywany jest wykład 
(nie tłumaczenie) języków. 

     (II)        Powinno być  maksymalnie trzy osoby mówiące językami na spotkaniu łącznie z wykładem. 

     (III)       Ponownie, musimy rozpocząć i wierzyć że Bóg da nam tę zdolność. 

(1 Koryntian 14:27 ; 1 Koryntian 14:28) 

10. PRAKTYCZNA POSŁUGA  

(a) Podziel zgromadzenie na około sześcioosobowe grupy.  

(b) W każdej z grup wyznacz liderów  

(c) Wyznacz 7 lub 8 osób które mają jakąś wiedzę na temat darów i są w stanie zachęcać innych. 

(d) Poproś każdą z osób z grupy by powiedziała coś na temat Boga, np. Bóg jest dobry, Bóg jest tutaj, Bóg 
mnie Kocha. Ma to na celu zachęcenie innych do mówienia między sobą głośno o Bogu. 

Krok 1: Proroctwo  

Lider powinien prowadzić zgromadzenie w głównej modlitwie, prosząc Pana by obdarzył innych swoimi 
darami, szczególnie darem prorokowania. 

Pismo mówi że będziemy prorokować wszyscy jeden po drugim. 

To oznacza aby dawać słowa od Pana które są zachęcające, pouczające, prowadzące do pokuty. Dostajemy je 
przez myśl , przekonanie, wizję albo słyszalny głos Boga. 

(1 do Koryntian 14:31) 

W tym miejscu zachęcamy osoby aby powiedziały nieco więcej o Bogu ale w pierwszej osobie: „Kocham 
CIĘ , mój ludu i Ja jestem teraz z Tobą”. Innymi słowy niech osoba ta mówi pierwszą część zdania i niech 
pozwoli Duchowi Świętemu dokończyć zdanie poprzez myśli i przekonanie by się tym podzielić. 

Po tym ćwiczeniu trwającym 10-15 min, powinniśmy przejść do następnego daru. 

Krok2: Dar mówienia innymi j ęzykami i ich wykład  

Lider każdej z grup powinien modlić się parę minut, prosząc Boga by zesłał swoje dary języków oraz wykład 
osobnie zgodnie z Jego wolą.  

Po tym, w każdej z grup powinniśmy poprosić kilka osób by modliły się we własnym języku i niech ta sama 
bądź inna osoba wypowie to co wierzy że jest tego wykładem. Powinniśmy pamiętać, że wykład jest 
zazwyczaj słowem zachęty podobnie jak prorokowanie o którym mówiliśmy wcześniej. 



Powinniśmy podkreślić że jedynie ćwiczymy te dary i dlatego ludzie powinni poczuć się swobodnie.  

Krok 3: Słowo wiedzy 

Ponownie, zanim przejdziemy do tego punktu lider każdej grupy powinien się krótko pomodlić, prosząc Pana 
aby w Swojej mądrości udzielił słowa wiedzy. Kolejnym krokiem jest zachęcenie ludzi do słowa wiedzy i  do 
słowa mądrości. Powinieneś poprosić ludzi w każdej grupie aby pozwoliły Duchowi Świętemu dać im myśl 
lub przekonanie odnośnie innej osoby w grupie. Nie powinny wskazywać danej osoby, ale przekazać swoje 
myśli na ich temat mówiąc np. że ktoś jest zmartwiony daną sytuacją lub że ma problemy z chorobą albo 
konkretny problem w swoim życiu. Osoba do której to się odnosi od razu powinna powiedzieć że chodzi o 
nią. Na tym etapie nie zaczynamy modlitwy o innych. (Czas: ok. 10 min) 

Słowo mądrości 

Poproście dwie lub trzy osoby w każdej grupie aby opowiedziały o swoim problemie a reszta niech czeka na 
krótkie słowo mądrości od Pana co na to zaradzić. Na tym etapie jeszcze nie zaczynamy modlitwy. (Czas: ok. 
10 min)    

Rozróżnianie duchów 

Osoby w grupie powinny przyjąć od Boga myśl lub przekonanie odnośnie innej osoby w grupie, która może 
mieć problem ze strachem, pożądliwością, lub innym przytłaczającym ich problemem. Osoba dotknięta tym 
problemem powinna się ujawnić, ale nie zaczynajmy na tym etapie modlitwy o nią. (Czas: ok. 10 min) 

Ogólne 

Do grupy 8-9 liderów należy poruszanie się pośród grup i zachęcanie każdego do poruszania się w darach. 
Innymi słowy jeśli nikt się nie odzywa to powinni zachęcić kogoś z grupy aby zaprorokował, powiedział coś 
innymi językami bądź je wyłożył lub skorzystał z pozostałych darów Ducha Świętego.  

Krok 4: Uzdrowienie 

Ci z grupy, odnośnie których rozeznano, że potrzebują modlitwy o uzdrowienie powinny wstać, a resztą 
grupy stojąc powinna czekać na namaszczenie od Boga a następnie włożyć na nich ręce.  

Jeśli jakiekolwiek moce demoniczne zaczną się manifestować powinny natychmiast zostać wypędzone.  

11. INNY SPOSÓB ĆWICZENIA DARÓW  

(a) Zanim przejdziecie do konkretnych kroków pomódlcie się o to, aby spłynęło na was Boże namaszczenie.  

(b) Aby pokazać jak doświadczyć darów poproś około 4-5 osób, które jeszcze nie miały z tym do czynienia 
aby wyszły na środek. Wśród nich powinno być przynajmniej kilka kobiet.  

(c) Poproś każdego z osobna aby powiedziały parę słów które wierzą że Pan im daje aby zachęcić 
zgromadzenie. To zaprowadzi ich do prorokowania.  

(d) Następnie poproś jedną osobę żeby pomodliła się na językach i zaproponuj aby druga osoba odebrała od 
Boga interpretację tych języków. W ten sposób na zgromadzeniu wzmocni się wiara.  

(e) Po zrobieniu tego parę razy poproś nową grupę aby przećwiczyli następne dary.  

(f) Zachęć po kolei kilka osób aby sięgnęły po słowa wiedzy dla osób w zgromadzeniu.   



(g) Zaproponuj następnie aby osoba która ma słowo wiedzy poprosiła Pana o jego rozeznanie dotyczące 
potrzeby pokuty w takich dziedzinach życia jak np. nieprzebaczenie albo odnośnie ducha, który atakuje tę 
osobę. To umacnia nas w darze rozróżniania duchów.  

(h) Zaproponuj aby osoba która odpowiedziała na słowo wiedzy w dziedzinie uzdrowienia wyszła na środek. 

(i) Następnie zapytaj jedną lub więcej osób z grupy o to, jak należy się pomodlić o daną osobę, tzn. gdzie 
należy położyć na niej ręce i jak właściwie się o nią pomodlić. Oczywiście potrzebne jest do tego słowo 
mądrości.  

(j) Poproś jedną lub dwie osoby z grupy żeby położyły ręce na osobie o którą będziecie się modlić, ćwicząc 
waszą wiarę w uzdrowienie. To demonstruje dar wiary oraz dar uzdrowienia. Jeśli nastąpi natychmiastowe 
uzdrowienie to ugruntowuje to dary cudów.   

(k) Następnie zaproponuj aby pomodlić się o wszystkich po kolei, aby wszyscy otrzymali te dary Ducha 
Świętego według upodobania Pana. Poproś, aby powiedzieli sobie nawzajem, jakie, jak wierzą, dary Bóg dał 
drugiej osobie.   

Możliwe jest zastosowanie jednego z obu sposobów. 

12. MODLITWA KO ŃCOWA  

(a) Dziewięć darów Ducha Świętego powinny być wyczytane powoli tak, aby każda osoba myślała o darach, 
które wierzy, że Duch Święty udziela drugiej osobie. 

(b) Każdy powinien być zachęcony aby modlić się w parach, mężczyźni z mężczyznami i kobiety z 
kobietami. Powinni wkładać na siebie ręce i pomodlić się słowami o treści podobnej do tej: 

„Drogi Niebiański Ojcze, w imieniu Jezusa proszę Cię abyś dodał mojemu bratu / siostrze dary Ducha 
Świętego według Twojego upodobania, aby na końcu mogły zostać wprowadzone”.  

(c) Na końcu niech każda osoba powie drugiej osobie dary Ducha który, jak wierzy, Bóg jej udzielił. 
Następnie pomódlcie się razem i na tym zakończcie spotkanie.   
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