
Co kaŜdy chrześcijanin 
powinien wiedzieć 

o Duchu Świętym?



Nauka o Duch Święty…

czyli o Bożym „Dynamicie”

do Ożywiania i Budowania
1. Kto
2. Co
3. A co ja na to?



KTO?

Osoba czy moc czynna 
- D. Ś. nie jest mocą (Łk. 1:35; Dz.10:38; 1Kor.2:4; 1Ts.1:5)

ale ma moc (Łk. 4:1; Dz.1:8, Rz.13:19).
- Duch Św. jest osobą bo:

- działa jak osoba 
(uczy Jn.14:26, przekonuje Jn.16:8-13, mówi Dz.13:2). 

- ma cechy osoby: 
- wolę 1Kor.12:11; Dz.13:2; 16:6-7. 
- rozum 1Kor.2:10-11,13; Jn.14:26. 
- uczucia - dlatego moŜna Go: okłamywać Dz.5:3; 

kusić Dz.5:9; zasmucać Ef.4:30; zniewaŜać Hbr.10:29.
- przedstawiony jest przez Chrystusa jako osoba (ON).

(Jn.16:7,8,13,14.)



KTO?

Jest Bogiem 
- nosi Boskie imiona (Duch BoŜy) 1Kor.2:11,

- ma właściwości Boga: 

- wszechwiedzę 1Kor.2:10; Iz.11:2; 

- wszechobecność Ps.139:7-12; Jn.14:17;

- wszechmoc Zach.4:6; Job 33:4-6;

- jest traktowany jako Bóg 
Jn.4,24; Dz.5,3-4; 2Kor.3:17.



„Trójca”? 



Co zrobił? - przeszłość

- działanie w S.T. - (stworzenie, specjalne 
zadania przez ludzi) 

- działanie w Ŝyciu Pana Jezusa 
(poczęcie, pomazanie, zapieczętowanie,
zamieszkanie, zmartwychwstanie)

CO?



CO?

Co robi? 
czyli Dlaczego Go potrzebujemy?

On uwielbia Chrystusa ( Jn.16:14-15) poprzez: 
- Duch Ś.  prowadzi ludzi do pokuty Jn.16:8-13
- Duch Ś.  daje nowe Ŝycie Jn.3:5-6; Rz.8:9;  
- Duch Ś.  daje pewność nowego Ŝycia Rz.8:9;,14-16
- Duch Ś.  wstawia się za nami Rz.8:25-27;
- Duch Ś.  daje dary duchowe 1Kor.12:1,7-11;
- Duch Ś.  wytwarza w nas duchowy owoc Gal.5:22



CO?

Co robi? 
czyli Dlaczego Go potrzebujemy?

- Duch Ś. wzmacnia nasze duchowe Ŝycie poprzez :
- chrzest w Duchu Świętym 1Kor.12:13 - dzieło 
Chrystusa;

- zamieszkanie Ducha Świętego Rz.8:9-12; 
1Kor.3:16-17; 6:19; 

- napełnienie Duchem Świętym Dz.2:4;4:31; 
Ef.5:18;

- pomazanie Duchem Świętym 2Kor.1:21-22; 
1Jn.2:20,27;



Zastosowanie: 
Co JA mam zrobić?

Przyjęcie i Ŝycie według Ducha Świętego 

- Duch dany tym, którzy wierzą Jn.7:38-39;

- Duch dany tym, którzy są posłuszni Dz.5:32;

- Duch dany tym, którzy przyjmują odkupiciela

Rz. 5:5; 8:9; 1Kor.6:17; 12:3;

- Duch jest darem, który trzeba przyjąć (odpakować)

(por. Rz.5:5 z Rz.8.r.) i prosić o więcej Ef.1:17.



Dowody bycia napełnionym 
Duchem Świętym - owoce

1. Miłość

2. Radość

3. Pokój

4. Cierpliwość

5. Uprzejmność

6. Dobroć

7. Wierność

8. Łagodność

9. Opanowanie



Czy doświadczyłeś Ŝycia 
w pełni Ducha Świętego?

1. Człowiek naturalny.
To ten, ktory wiarą nie przyjął Chrystusa jako 
osobistego Zbawiciela. "Człowiek zmysłowy nie 
pojmuje bowiem tego, co jest z BoŜego Ducha. 
Głupstwem mu się to wydaje i nie moŜe tego poznać 
bo tylko duchem moŜna to rozsądzić." /1 Kor. 2,14/. 

śycie poddane własnemu "ja" 
E-Egoizm u steru Ŝycia.
+-Chrystus poza sferą Ŝycia.
.-Zainteresowania poddane własnym zachciankom, 
co często kończy się dysharmonią i frustracją.



Czy doświadczyłeś Ŝycia 
w pełni Ducha Świętego?

2. Człowiek duchowy.
To ten, który jest kierowany i wyposaŜony w moc 
Ducha "Lecz człowiek duchowy rozsądza 
wszystko..." /1 Kor. 2,15/. 

śycie poddane Chrystusowi
+-Chrystus w centrum /na tronie/
E- Ego, nasze "ja" zdetronizowane
.- Zainteresowania poddane kierownictwu Boga,
a w rezultacie tego Ŝycie w harmonii z BoŜym 
planem.



Czy doświadczyłeś Ŝycia 
w pełni Ducha Świętego?

3. Człowiek cielesny
To ten, który przyjął Chrystusa jako osobistego
Zbawiciela, często jednak czuje się bezradny i
zniechęcony dlate go, Ŝe polega na własnych siłach 
w dą Ŝeniu do prowadzenia chrześcijańskie go Ŝycia. 

śycie poddane własnemu ''ja"
E-Egoizm w centrum Ŝycia.
+-Chrystus zdetronizowany.
.-Zainteresowania poddane własnym zachciankom, 
co często kończy się dysharmonią i frustracją.



Rozpowszechnianie

dozwolone

Aby uzyskać wersję w PowerPoint 

pisz na adres: starzeba@gmail.com

Więcej na stronie:

www.MapaBiblii.pl


