
Trzy Okresy działania
Ducha Świętego



Okres głównej działalności Boga Ojca 
(od Adama do Jana Chrzciciela)

Czym charakteryzowało się życie wierzących:
(1) Bojaźń Boża – 600 razy w ST a wiara wierzącego 2 razy. Ludzie 

motywowani bojaźnią niż miłością – choć były wyjątki.
(2) Poczucie grzechu – grzech prawdziwy przynosi smutek, 

bezradność i brak nadziei.
(3) Wiara w Mesjasza – oczekiwanie na przyjście Bożego 

Pomazańca – Chrystusa.
(4) Świadomość nieśmiertelności – mała choć była wiara w przyszłe 

życie.
(5) Oddzielenie – Żydowska wyłączność – monoteizm bez misji. 



Okres głównej działalności Boga Ojca 
(od Adama do Jana Chrzciciela)

Wielu chrześcijan żyje tak jakby zatrzymało się w 

tym okresie (nigdy nie było Pięćdziesiątnicy). Ich 

życie jest zdominowane bojaźnią Bożą, uciskani 

przez grzech, zachowują prawowierną wiarę, 

oczekują nieba i są bardzo zamknięci w sobie.



Okres głównej działalności Boga Syna 
(okres ziemskiej działalności 

Jezusa z Nazaretu)

Czym charakteryzowało się życie wierzących:
(1) Wielka moc Słów Jezusa – uczniowie byli pod wrażeniem jego 

czynów i nauki, ale bezradni wobec grzechu.
(2) Niestałość ludzka - wzloty i upadki np. Piotr duchowa huśtawka: 

Kontras pomiędzy wydarzeniami na górze przemienienia a przy 
ognisku podczas biczowania Chrystusa. 

(3) Siła tradycji – oczekiwania i myślenie tradycyjne – kiedy będzie 
odbudowane Królestwo. 

(4) Dużo współzawodnictwa (rywalizacji) o pierwszeństwo i dobrą 
pozycję.

(5) Była obietnica Ducha Świętego, ale nie jego obecność. 



Okres głównej działalności Boga Syna 
(okres ziemskiej działalności 

Jezusa z Nazaretu)

Ten okres również reprezentuje wielu chrześcijan 

(zatrzymali się tuż przed Pięćdziesiątnicą). Znają moc Słowa 

Bożego, ale ich życie charakteryzuje się niestałością (są 

wzloty i upadki). W ich życiu zdominuje tradycja, duch 

rywalizacji, żyją w oczekiwaniu niż doświadczaniu rzeczy.



Okres głównej działalności Boga Ducha 
(od wylania Ducha Świętego do teraz)

Czym charakteryzowało się życie wierzących:
(1) Życie bogate w osobiste doświadczenia:
(a) Pełnia wiary – Szczepan (6:5) Barnaba (11:24).
(b) Pełnia mądrości – (6:10) oraz (6:3; 15:28; 20:23:21:4).
(c) Pełnia radości – (13:52).
- błogosławieństwo przychodzi nie z tego co mamy ale z tego kim 

jesteśmy. 
- radość jest znakiem prawdziwego życia chrześcijańskiego. W 

średniowieczu ono zniknęło ale wróciło podczas reformacji. 
(d) Pełnia nadziei – (7:55).



Okres głównej działalności Boga Ducha 
(od wylania Ducha Świętego do teraz)

(2) Życie wielkiej osobistej odwagi: (najpierw doświadczenie a 
potem odwaga)

(a) Odwaga w mówieniu 
- Piotr wcześniej bał się służącej a teraz głosi z odwagą (2:23),
- Mimo prześladowań w modlitwie otrzymali odwagę by dalej głosić 

(4:31),
- Szczepan odważnie głosił Chrystusa (7).
(b) Odwaga w działaniu – (4:31; 8:27; 13:9).
(c) Odwaga powinna być połączona z taktem. 



Okres głównej działalności Boga Ducha 
(od wylania Ducha Świętego do teraz)

(3) Życie pełne osobistej służby: (po doświadczeniu i odwadze 
idzie służba)

(a) Służba rozpowszechniania Ewangelii - „napełnieni zaczęli 
mówić” (2:4; 4:31) lepiej nie mówić bez napełnienia.

(b) Służebne życie – „napełniony” (9:31:4:31-32) Piotr (4:8); 
Stefan (7:55); Paweł (9:17-18; 13:4). Połączona z mądrością 
(6:5), pociechą (9:31); mocą (10:38); wiarą (11:24) i radością 
(13:52).



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.



Zastosowanie
Pytania 

1. Omawiane były trzy okresy. W którym okresie 
żyjesz lub możesz utożsamić swoje życie?

2. Co możesz powiedzieć o twoim doświadczeniu 
obecności Ducha Św.?

3. Jak zmiany zauważyłeś w swoim życiu poprzez 
odkryciu daru, jakim jest Duch Św.?



Rozpowszechnianie
dozwolone

Aby uzyskać wersję w PowerPoint 

pisz na adres: starzeba@gmail.com

Więcej na stronie:

www.MapaBiblii.pl


