
DUCH ŚWIĘTY - M~DRY
ZARZ~DCA

Czy zastanawiałeś Się dlaczego Jezus powiedział do swoich uczmów Lepiej
dla was zebym Ja adszedl' (J \6 7)? Powiedział tak dlatego ze W sWOIm człowre
czenstwie był ograniczony I mogł przebywać tylko w Jednym miejscu w danym
czasie Jezus wiedział Jednak ze gdy przyjdzie W Jego miejsce Duch Święty, me
będzie ograniczony miejscem ani rnozlrwoscią wykonywania pracy

Dlatego przez Ducha Swrętego Bog me tylko posyła nas do pracy ałe takze
pozostaje z nami I uzdalnia nas do wykonarua zadania Co więcej zamieszkuje
w nas I oferuje nam osobiste kierownictwe społecznosć, pociechę I uzdolnienie
we wszystkich naszych duchowych potrzebach

W poprzednich lekcjach omawialrsrny Boze dzrałame zmierzające w kierunku
odkuprema człowieka W ostatniej lekcji zwrócihśrny uwagę na to ze Chrystus tak
bardzo ukochał ludzi 12 zrużył Się do nas 1 stal Się człowiekiem Teraz zwracamy
uwagę na Ducha Swiętego l znajdujemy tę samą rrulosć do ludzi I te same zadzr-
wiające cechy osobowości

W mialęjak będziesz uczył Się tej lekcji modlę Się abyś lepiej I pelmej poznał
osobę Ducha Swrętego I Jego działarue Wtedy twoja osobista wręź z N lin rozwuue
Się I znajdzie swoje odbicie W rwojej słuzbte dla Innych (2Kor 3, \8)



Plan lekcji
Bóstwo Ducha Swiętego

Osobowosc Ducha Swiętego

Służba Ducha Swrętego

Cele lekcji
Po skonczemu lekcjt powiruenes urrnec

• Przedstawie dowody na bóstwo Ducha Swrętego

• Wyrruemc podstawowe elementy osobowoser człowieka napełnionego przez
Ducha Swrętego I wyjaśnic Ich znaczenie

• Opisac służbę Ducha Swiętego w odruestemu do niewierzących, poszczególnych
wierzących I Kościoła

• Pielęgnować owoc Ducha Swiętego w codziennym zyCIU
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Czynności lekcyjne

Postępuj zgodnie z procedurą wskazaną w lekcji I Parmętaj o odszukam u
I przeczytam u wszystkich fragmentów biblijnych podanych w treści lekcji Po-
maga to w zrozurmeruu lekcj I

2 Odpowiedz na pytania kontrolne na koncu lekcjt I sprawdz odpowtedzi

3 Powtórz lekcje od l do 4 Udziel odpowredzi na sprawdzian do CZęŚCI
w zeszycie ze sprawdzianami

Słowa kluczowe

Cielesność
komponenty
motywacja
odrodzeme
orędownik
oswieceme

pochodzen re
potencjalny
powierzchowny
przypisany
równość
tłumacz

uzdolnienie
zanurzenie
zbiorowy
wrazhwość
wyznaczyć

Treść lekcji

BOSTWO DUCHA ŚWIĘTEGO

Rozwazając Bozą naturę w lekcji l , ornówihśrny Jego istotę I zauwazyhśmy
następujące sprawy

l Bóg Jest duchem
2 Jest Jedynym Bogiem
3 Posiada osobowość

4 Jest Bogiem trójjedynym
5 Jest wieczny
6 Jest rnezrmenny

Zauważyliśmy też że wszystkie atrybuty Boga odnoszą Się w Jednakowym
stopniu do Ojca, Syna I Ducha Swiętego Trzy Osoby są sobie równe w chwale
I majestacie Poruewaz Osoby Bóstwa dzielą te wszystkie właŚCIWOŚCI me pow
tarzaliśmy Ich przy rozwazamu osoby Chrystusa aru me musimy Ich powtarzać
zastanawiając Się nad osobą Ducha Swiętego Cherelibyśmy Jednak krótko pod-
kreślić fakt, że Duch ŚWiętyJest prawdziwym Bogiem Iposiada wyrózruające cechy
osobOWOŚCINajpierw omówimy Jego bóstwo
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Bóstwo Ducha Swiętego wyraza SIę w Jego cechach, Jego WIęZI Z mnymi Oso-
barru Trójcy, nadawanych Mu boskich irnronach I dziełach, Jakle wykonuje

Cechy natury boskiej

Cel I Okres I cechy boskoset przypisywane Duchowi Swtętemu

Duch Swięty posiada cechy natury boskiej Jest, na przyklad, wieczny Słowo
wIeczny oznacza "rueskonczony w trwaniu, bez początku, konca, bez ogramczen '
Jest to zatem cecha Boga Natchrnony autor LIstu do llebrajczykow stwierdza, ze
Jest On Duchem wiecznym (Hbr 9,14) Słowo wieczny Jest tym samym określe-
niem używanym w mnych miejscach na opisarue wieczności Boga Ojca I Jezusa
Chrystusa, Syna Bozego

Duch Swięty posiada także następujące cechy

I Jest wszechobecny Psalrrusta DaWId stwierdza "Dokąd ujdę przed duchem
twoim? I dokąd przed obliczem tWOImucieknę? (Ps 139,7-10)

2 Jest wszechwiedzący Pawel opisując tę boską cechę Ducha Swiętego WIe-
rzącym W Koryncie, pisze, ze" Duch bada wszystko nawet głębokoscs Boze
(I Kor 2, I O II) Co więcej, ten, ktory zna mysh Boze, zna takze Bozą wolę
I uzdaima nas do modlitwy zgodnej z Bozą wolą (Rz 8,26-27)

3 Duch Swręty Jest wszechmocny To znaczy, że ma moc I zdolność wykonania
całej woli BozeJ, bez ograniczen (Łk 1,35, Dz 1,8)

I Okresl kazdą cechę bóstwa przypisywaną DuchOWI ŚWiętemu przez połączenie
c, chy (po prawej) z defirucją (po lewej)

a Brak ogramczen w odrnesiemu do czasu
b Zdolnosc do wypełruarua wszechświata tak, ze

Jest obecny wszędzie
c Cecha, ktora pozwala DuchOWI Swrętemu wyko-

nywac całą wolę Bozą, bez ograniczen
d N reograruczona Wiedza

I Wszechmoc
2 Wszechwiedza
3 Wszechobecność
4 Wrecznosc

Tytuły okrestające naturę boską

Warto zauwazyc, ze gdy apostoł PIOtr zwracał Się do kłamliwego Anamasza
powiedział, IZ Anaruasz oszukując Ducha Swrętego, skłamal Bogu (Dz 5,1-4)
W ten sposob apostol PIOtr przypisuje DuchOWI Swręternu bóstwo Apotoł Pawel
również potwierdza ten fakt stwierdzając, ze Duch Swięty, ktory Jest Panem, prze
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rruerua nas na podobienstwo Chrystusa (2Kor 3,17-18) W czasach Pawła tylko
o bóstwie mówiono Jako o Panu Owczesru rzymscy cesarze 1 władcy Egiptu me
pozwalali sWOIm poddanym tytulować Ich rruanem Pan, dopoki oficjalrue me
przyjęli statusu bostwa Takle uzycre potwierdza fakt, że mówiąc o Duchu Swrętym,
Paweł uznaje Jego bóstwo

2 Które z podany ch ruzej fragmentow PISma ŚWIętego mogą być uzyte na pot-
wierdzerue bóstwa Ducha Swiętego?

a) Pawel pisze o Duchu Swiętym jako o Panu
b) Jezus rnowi o Duchu Swięrym jako o Pocreszycielu
c) Izajasz pisze o Duchu Swręrym jako o Duchu Pana (lz II 2)
d) Piotr srwrerdzrł ze okłamywanie Ducha Swrętego Jest okłamywamem Boga

WIęZI ŚWiadczące o boskiej naturze Ducha

Krlka fragmento N PISma Świętego ujawnia bostwo Ducha Swrętego przez Jego
zwrązki W dwoch podanych ruzej przykładach, przyjmuje SIę bosrwo Ducha Swrę
tego przez Jego związek z mnynu Osobami TrÓJCY Widzrmy rownosc osob I Ich
bostwo

I Mt 28, 19 formuła chrztu "chrzcząc je w mnę Ojca I Syna I Ducha Swiętego'

2 2Kor 13 13- błogosławienstwo apostolskie "Laska Pana Jezusa Chrystusa
I rrułośc Boga, I spolecznosć Ducha Swiętego"

3 I Kor 12 W rozdziale tym widzimy KOŚCIół Jako CIało Chrystusa (w 27)
W KOŚCIele Bó 5 ustanowił rozne sluzby, aby pomoc w Jego rozwoju (w 28)
I to własrue Duch Swręty rozdziela dary Ciału suwerennie Jak chce (w I I)
Wspolzaleznosc Jaką tu widzrrny moze byc wyjaśmona jedyme na podstawie pel-
nej jednośct wszystkich Osób W błogosławionej Trójcy Tylko na tej podstawie
Duch Swręty może korzystać z prawa istoty boskiej rozdzielając dary Jak chce
(I Kor 12 4--{j I I)

4 Dz 28,25 28 Paweł udziela nam IStotnego wglądu w tę sprawę, gdy
stwierdza, ze Duch Swięty wypowredzia! slowa zapisane w Iz 69-10 Według
Izajasza slowa te zostały wypowiedziane przez Boga Porównaj te dwa fragmenty
Pisrna Swiętego Porównanie wykazuje ze skoro Duch Swręty Jest reprezentantem
Boga Ojca, to działa na Ziemi w urueruu Ojca Ukazane to Jest także w następują
cych przykładach Duch Swręty pociąga ludzi do Chrystusa (J 16 8) objawia prawdę
(J 1426,1613) I prowadzi (Rz 814)

5 IMOJ I Wspolne dzrałarue Ojca, Syna I Ducha Swrętego WIdoczne Jest
w I MOJ 1,26, gdzie Bóg mówi "Uczynmy człowreka na obraz nasz" Uzycie
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zaimków w liczbie mnogiej wskazuje na wielość osób w Bóstwie, jak to JUŻ oma
wrahsmy w lekcji I Fragment ten wskazuje na to, że wszystkie trzy Osoby zaanga-
zowane były w stworzenie

Fragmenty Pisma Swrętego, ktore mewią o WięZI Ducha Swiętego z mnyrm
Osobami Trójcy, wskazują na to, ze Duch Swręty jest Bogiem równym OJcu I Sy-
nowi

3 Polącz fragmenty Prsrna Swrętego (po lewej) z dowodami na bóstwo Ducha
Swrętego (po prawej)

a Dz 28,25-28 I Iz 6,9 10
b IKor 12
c 2Kor 13,13
d IMoj I
e Mt 28,19

I Wielosc Osob Bóstwa przy stworzeniu

2 Duch Swręty działa na Ziemi

3 Boska suwerenność
4 Rownosc Osob Bostwa

OSOBOWOSC DUCHA SWIĘTEGO

Cel 2 Okt esl podstaw owe elementy osobowoset Ducha S'Hfęlego

Podstawowe elementy osobowości

W lekcji 1 stwrerdzihsmy ze Istnieją nzy zasadnicze składowe osobowoser
(I) intelekt (zdolność mysiema), (2) wi azhwosc (zdolność odczuwania) l (3) wola
(zdolność podejmowan la decyzj I) P, zesledzmy fragmenty Prsrna Swrętego mowią-
ce o Duchu Swięrym I sp' awdzmy czy cechy te występują U Ducha Świętego

Biblia wyr azrue lnOWI o osobowoset Ducha Swiętego W sworrn wspaniałym
dyskursie na temat życia w Duchu apostoI PaweI konczy je prsząc o • zamysle
Ducha' (Rz 8,27), co okresla intelektualne zdolności Ducha ApostoI opisuje takze
wt azliwosc Ducha (Rz 1530) To znaczy pisze o zdolności Ducha Swiętego do
odczuwania - w tym przypadku do miloset I Jego zdolnośc wyrazama llC::UC

I wreszcie apostoł pisze do wierzących w Koryncie o suwerennym dzrałaruu Ducha
Świętego przejawrającego swoją wolę, rozdzielającego dary.jak chce (I Kor 12 I I)
Powyzsze fragmenty Prsma swiadczą o tym ze Duch Swięry posiada podstawowe
cechy osobowoset
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4 Połącz podstawowe elementy osobowości (po prawej) z odpowiedmą definicją
albo opisem (po lewej)

a Zdolnośc podejmowania decyzji

b Zdolność myślerua rozumowania

c Zdolność odczuwania I wyrażania uczuć

Intelekt

2 Wrażliwosć

3 Wola

Jnne elementy osobowości

Oprócz tych podstawowych składników osobowoset Istnieją I ówruez mne kto
re pomagają nam w zrozumieruu osobowości Są to (I) osobowe związki, (2) oso-
bowe działarue, (3) osobowe Imiona, (4) zaimki osobowe I (5) osobowe traktowanie
Wszystkie te cechy, jak to zaraz zobaczymy, dotyczą Ducha Swiętego

l Osobowe zwtqzkt Jak JUz to zauważyhsrny Duch Swięty wyrmernany
Jest razem z OJI em I Synem w formule chrztu I błogosławrenstwre apostolskim
Taki związek z mnyrm osobami rrnphkuje osobowosć Czyz me byłoby to niemądre
rozkazywać komus chrzcić w Imię Ojca I Syna oraz w Imię Siły • mocy' albo
'wiatru' (Mt 28, 19)? Tylko Istota osobowa moze mleć wręz I współdziałać z mnyrm
osobowościarru

Jest to ruewątphwre podstawa słów napisanych przez apostołów I starszych
na synodzie w Jerozolimie "Postanowrhsmy bowiem, Duch Swięty I my, by me
nakładac na was zadnego Innego ciężaru oprocz następujących rzeczy ,
(Oz 15,28) Osobowośc Ducha ŚWiętego Jest wyraźrne Implikowana przez Jego
związek z Innymi Osobami TrÓJCY

2 Osobowe dztalarue Rozważając dzrałarue Ducha Swrętego opisane
w Piśmie Swięty m, dostrzegamy Jak pomagają nam uzyskać pełruejszy obraz Jego
osobowoset Przeczytaj wszystkie podane niżej fragmenty Prsma Swiętego
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Fragment Dztałarue natury osobowej

2P I 21 Duch Swręty objawia, motywuje I uzdalnia

I Kor2,I0 Duch Swięty bada

Oz 13,2 Duch Swięty przemawia, powołując ludzi do sluzby
Ob,27

J 15,26 Duch Swięty swradczy

Oz 16,6 7 Duch Swręty kret Uje ludźmi, często me pozwalając najakreś
działarue

Rz 8 26 Duch Swręry wstawia Się za nami

J 1426 Duch Swręty naucza

J 16,8-11 Duch Swięty przekonuje

J 16,13 Duch Swręty prowadzi nas

J 16,14 Duch Swtęty uwielbia Chrystusa

J 3,5 Duch Swięry nas odradza

5 Jak opisane powyżej działarua ujawniają naturę Ducha Swtętego? Odpowiedz
żaptsz w zeszycie

3 Osobowe nmona W przeddzien ukrzyżowania Jezus obwreścił uczniom że
Ich OpUŚCI Wiedząc że Jego odejście pozbawi Ich przywódcy, pewnoset I lady
Jezus powredział 'Ja proste będę Ojca I da wam mnego Focieszyciela (J 14 16)

Zaraz potem Jezus okreshl tego ktory mial zająć Jego miejsce l nazwał Go
Duchem Świętym (J 14 26) Jezus takze potwierdził, ze tak Jak On przyszedl
zwiastowac Ojca, ta, I Duch Swręty będzie wyjasmał, objawiali tłumaczył naturę
I wolę Jezusa (Por następujące fragmenty J 14,15-1826, 1),26 I 16,13-15)
Widzimy zatem, ze Duch Swięty został nazwany Pocieszyaelem I został posłany,
aby zając miejsce Jezusa I wykonywać sluzbę Jezusajako mny Pocieszycrel Taka
słuzba wymaga od Ducha Swrętego, działającego w urnemu Syna Bozego, zdolnos-
CI rnyslema odczuwania l wrazhwej osobowoset

Duch Swręty zostal posIany przez Ojca na prosbę Syna (J 15,26), aby uwielbic
Syna I zaspokajac duchowe potrzeby wierzących Duch Swięty nazywany Jest
Duchem prawdy (J 14 17) Duchem :yCIG (Rz 8,2), Duchem laski (Hbr 10,29),
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Duchem synostwa (Rz 8,15, Ga 4,5-7) Duchem uswlęcema (Rz 1,4) I Orędow
tukiem (IJ 2 l) albo Pocteszycietem (J 14 1626) Ten klary nosi te irruona, to ten
sam Duch Swięty, który uwrelbia Jezusa, przedstawia Go nam I kontynuuje Jego
dzieło na Ziemi

Pocieszyciel nazywany Jest tez Duchem Świętym (Ef 430) Duchem Jezusa
(Dz 16 7) Duchem Chrystusowym (Rz 8 9) Duchem Jezusa Chi) stusa (Flp I 19)
I Duchem Bożym (l J 4 2) Chociaż określenia są mne, odnoszą SIę do tej samej
Osoby Rozne urnona okresłają po prostu rózne aspekty Jego natury I dzralama

4 Zaimki osobowe Prawdopodobnie zauwazyhscie JUz zarnteresowarue oso
bą Ducha Swiętego W ewangelu Jana rozdziałach 14 15 16 Bardzo IStotne Jest
że Jan chcąc zwrocie uwagę na osobowośc Ducha Swrętego uzywa zaimkow
osobowych Na przykład" J 16,13 W odmesreruu do Ducha Swiętego stosuje zar-
rnek osobowy rodzaju męskiego ekeinos, określając w ten sposob Jego osobowosc
Ten sam zaimek używany Jest W odruesremu do Jezusa W IJ 2 6, 3 3 5 7 16

5 Osobowe traktowarne Fakt ze Duch Swtęty podlega osobowemu trakto-
waruu swiadczy o Jego osobowoser Pisrno Swięte swiadczy o tym że mozna Go
kusrc (Dz 5 9), zasmucac (Ef 4,30), okłamywac (Dz 5 3) bluznić I mowie przeciwko
memu (Mt 1231 32) sprzeciwrać SIę (Dz 7,51) I zmewazać (Hbr 1029)
Bezosobowa SIła me mogłaby być tak traktowana I me bylaby w starue na me
reagowac

6 Którego z poruzszych ternunów można uzyć na okreslenie Ducha Swiętego?
Zakreśl odpowiedrue litery

a Pocreszyctel h Ten, ktorego mo zna kUSIĆ

b Przewodnik Osoba
c Bezosobowa Siła J Nauczyciel
d On k Posiadający rozum
e Bostwo I Suwerenny
f Orędownik m Odczuwający
g To/ono n Ten którego mozna znieważyć

Bardzo ważne Jest rozpoznanie osobowoset Ducha Swiętego Gdy uświa-
domimy sobie, ze Jest On odmienną osobOWOŚCIą W obrębie Bostwa zrozumiemy,
ze Jest godny n aszej CZCI Wiary, rmłoscr I uwielbrema Powmrusmy pragnąc aby
narru zawladnął I uzył dla swojej CZCI I chwały
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SŁUZBA DUCHA SWIĘTEGO

Zwrocihsrny JUz uwagę najeden aspekt sluzby Ducha Swiętego Jego wspól-
dzrałarue przy stworzeniu Odnosząc Się do tego wydarzenia Psalmista powiada
"Stwarzasz Je, gdy ślesz swego Ducha I odnawiasz oblicze ZIemi' (Ps 104,30 BT)
Zauwaz ze tekst ten mowi rowniez o roli Ducha Swiętego w zachowywaniu stwo-
rzerna I opiece nad rum

Prorok Izajasz omawiając rueskonczoną wrelkosc Bozej mocy w stworzeniu
I opatrzności (boskiego kierownictwa albo opieki) zadaje pytanie Kto kieruje
Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go?' (lz 40 13) Zastanawiając Się nad tym
pytamern zaczynamy zauwazac ograruczenra ludzkiej zdolnoset pojmowarua
Bożych tajemnic Dlatego na to pytanie mozemy odpowredzrec, że wiele rzeczy
związanych z Duchem Swięrym Jest dla nas mezrozunuałych ale mozemy dos
wiadczac Jego obecnoścr, Jego dotkruęcia Jego błogosławienstwa, a także kręrew-
nictwa Iuzdaimającej mocy Oglądamy skutki Jego służby takjak możemy oglądac
skutki dzrałarua wiatru numo ze me rozumiemy Jego tajemnic (J 3,8)

Chociaż skonczony człowiek. nie moze w pełru zrozumlec postępowania me-
skonczonego Ducha, może Jednak badac glowne dziedzmy Jego dzrałarua objawione
\\ Pismre Śwręry m Ponizsze fragmenty Pisrna prezentują nam prawie pełny obraz
osoby Ducha Swiętego I szeroki zakres Jego służby Rozwazymy Jego sluzbę
" odruesieruu do (I) niewierzącego SW lata, (2) pojedynczych wierzących I (3)
Kościoła Jako całoset

Niewierzący ŚWiat

Cel 3 Wybierz przykład) uslugtwama Ducha Świętego mewterzqcemu SWJQlu
poszczegolnym wter zqcym f KOSClOloWl

Oprócz zaangazowarua w stworzenie I opatrzność, Duch Swięty działa także
w ruewrerzącym swtecie Według J 16 8- I I Duch Swręty przekonuje swiat o grze-
chu, sprawiedhwosci I sądzie

I Przekonuje o grzechu Jezus powredział. że gdy przyjdzie Duch Swręty,
. przekona SWJQl o grzechu 1 o sprawtedhwoscs 1 o sądzie o grzechu gdyz me
uwierzy" we mnte" (J 16 8 9) Duch Swręty przekonuje ludzi o grzechu, pole-
gającym na mewierze w Jezusa Chrystusa

2 Przekonuje o sprawiedliwoset 'O sprawiedhwości, gdyz odchodzę do Ojca
I JUz rnnte nie ujrzycie" (J 1610) To znaczy, ze Duch Swręry objawia ludziom
sprawredliwosc Jezusa Chrystusa I ruesprawiedhwośc wszystkich mnych Przy-
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porruna Im, że dzręki ZWYCięstwu Jezusa nad grzechem, Bóg ogłasza grzeszników
sprawredhwyrmi uzdalnia Ich do stania Się sprawiedhwyrm przez wiarę w Niego

3 Przekonuje o sadue O sądzie zas, gdyż książę tego ŚWiata został osądzony'
(J 16 II) Duch Swięty przekonuje rnewrerzących o sądzie przez ukazanie Im
zwrązku między śrmercrą 1 zmartwychwstarucm Chrystusa a osądzeniem ŚWiata

Przez SWOJą snuerć l zmartwychwstanie Jezus odruosl zwycięstwo nad wrogiem,
Szatanem, który został skazany na wieczną śrnrerc Dlatego krzyz symbolizuje
splatę długu kary za grzech Symbolizuje także zadoscuczyruerue dla wszystkich,
ktorzy go przyjmują oraz zmweczerue mocy grzechu l Szatana

Na podstawie nauczania Jezusa na temat Ducha Swrętego (J 14,16-1726,
15,26, 16,5~15) mozemy wyciagnąc wniosek że pod meobecno .c Jezusa na ZIemi
I w irrneruu Ojca Duch Święty ŚWiadczy niewierzącym Duch przekonuje o grzechu
I przyciąga Ich do Chrystusa (J 6,44) A potem oswieca wierzącego I ukazuje mu
Jego duchowe obowrązki (I J 1,9)

7 Ktore z poniższych zdan są PRA WDZIWYMI przykładami sposobu usługiwarna
Ducha Swrętego ruewrerzącernu światu? Zakreśl odpowiednie litery
a Duch Swięty ukazuje nieprawemu czlowrekowi ze Jedyną rnozhwoscią uzyskania

sprawredhwości Jest wiara w zadoscuczyruerue Chrystusa
b Duch Swięty przez swoją obecnosc na świecie odnrosł ostateczne zwycięstwo

nad szatanem
c Objawiając, ze Chrystus raz na zawsze I za wszystkich zapłacił karę za grzech,

Duch Swięty przekonuje mewrerzących o Bożym sądzie
d Duch Swręry przekonuje rnewrerzących o grzechu

Poszczególni wierzący

Pomoc ludziom Wierzącym

Cel 4 wyjasmj szesc sposobów mesterna pomocy ludziom wterzqcy m przez Du
cha Swiętego

Rozważmy usługi wam e Ducha Swiętego wierzącym w dwoch kategoriach
(I) pomoc I (2) chrzest Jezus powredział uczniom, ze leprej Jest, aby On odszedł,
poruewaz wtedy przyjdzie Duch Swręty, aby Im pomagać (J 16,7) Zadziwia WIelość
sposobów mesrema pomocy wierzącym

I Stajemy Się wierzącymi dzięki dnalaniu Ducha SWlęlego Jako niewierzą-
cy Jesteśmy duchowo umarli. ale gdy przychodzimy do Boga w uparmętaruu IWIerze,
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rodzimy Się duchowo Stajemy Się nowym stworzeruern (2Kor 5, 17) Rodzimy Się
na nowo z Ducha Bożego I otrzymujemy nową naturę To przeżycie teologia nazywa
odrodżemem (J 3 5-7 H25 ITt 3 5)

2 Otrzymujemy od Ducha moc do swiadczerua (Dz 1,8) Kiedy postanawiamy
dzrelrc Się Z mnyrm ewangelią, powstają problemy Okohcznosci ludzie, złe duchy
próbują nam przeszkadzac MUSImy nnec szczegolną moc, aby pokonac przeszkody
Duch Bozy Jest źródłem moc) do skutecznego swiadczema

3 Duch Swięty usługuje nam jako IWUC) Ciel (J 14 26, 15 26 16 13) Moze
nie nalezę do klasy uprzywilejowanej, ale kiedy przychodzę do Ducha Swrętego,
On mrue naucza Jest gotowy objawrac mi prawdy Boze, lak Jak I mnym (J Kor
2 12-14)

4 Otrzymujemy pomoc Ducha pr:e: Jego wstawiennictwo za nami Oznacza
to ze reprezentuje On nasze Interesy przed ruebianskim Ojcem Czy w pewnych
sytuacjach me wiedzrehscte, Jak Się modhc? Czasem czujemy Się tak jakbyśmy
w ogole me byli w stanie Się rnodhc W takich chwilach mozemy hczyc na modlitwę
Ducha ŚWiętego (Rz 8,26)

5 Duch Swięty prowadzi nas ka:dego dnia do zwycięskiego zyCIQ na w=or
Chrystusa Kiedy dostępujemy odrodzema I Duch Swręry zamieszkuje w nas od
krywamy, że posiadamy dwie natury Jedną skoncentrowaną na sprawach natura l
nych albo fizycznych oraz drugą zainteresowaną sprawami duchowymi Odkry-
wamy, że nasze ciało nadal podlega pokusom Walka między dobrem a złem tocząca
Się w nas została opisana ze szczegolarm w LISCle do Rzymian rozdz 7 Paweł pl-
SZI" 'WIem tedy ze me nneszka we mme lojest 'H ciele monn dobro mam bowiem
zaw;ze dobra wolę ale wykonanta lego co dobre brak (Rz 7 18) W tym mo
mencle apostoł me bierze pod uwagę pomocy Ducha ale w iozdz 8 dzrewręrnaścre
razy pisze o Duchu Swiętyrn w związku ze zwycięskim ZyCIeOl Władanie Ducha
Swrętego w zyciu chrześcijan ma jest tajemnicą zwycięstwa nad grzechem Duch
Swięty dba o nasz duchowy rozwój, On chce nam pokazywać, Jak przezwycięzać
naszą egoistyczną naturę (Rz 8 I 14)

MIejsce I znaczerue Ducha Swrętego w naszym tyCIU zadecyduje o naszym
charakterze Człowiek nie rodzi Się z ustalonymi nawykanu Charakter kształtuje
Się przez powtarzanie czynnoser Charakter czlowreka, który żyje tylko po to by
zaspokajać potrzeby SWOjego ciałajest odrażający I zalosny Charakter człowieka
duchowego, który pozwala DuchOWI Swręternu prowadzić Się" żyCIUJest, jak to
za chwilę zobaczymy, całkowicie odmienny Paweł oferuje następujące rozwrązarne

Według Ducha postępujcie a me będztecte pobłazat, zqdzy Cielesnej" (Ga 5,16)
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6 Duch Swtęty wytwarza błogostawiony owoc zycta chrzesajanstaego Pew
nego razu przyjaciel zapytał mnie, dlaczego pewna grupa ludzi ktorzy twierdzili
ze mają bardzo bliską więz z Duchem Swiętym chlubi SIę swoją duchowością
Powredział, ze me wyobraża sobie Ducha SWlętego chełpiącego SIę samym sobą
Calkowrcie SIę Z mm zgodziłem Aby umknąć cielesnoser (ulegania żądzy crelesnej)
albo powierzchownej duchOWOŚCI, musimy chodzie w Duchu

Chodzerue w Duchu oznacza ze calkowrcre na NlIl1 polegamy I wierzymy
w Jego zdolnośc uwolnienia nas w kazdeJ dziedzmre zycia Chociaż me otrzymuje
my obietnicy prowadzenia bezgrzesznego zycia, wypełnieni I kontrolowani przez
Ducha ŚWiętego, zostaniemy we wspaniały sposob przermemeru W naszym zyCIU

zamiast uczynkow ciała (Ga 5,19-21), pojaw I SIę owoc Ducha 'IIlIlosc radosc
pokoj cterpliwosc uprzetmosc dobroc wwrnosc łagodnosc wstrzemtezltwosc '
(Ga 5,22 23) Te cechy albo owoce są cechami Ducha Swrętego Powmrusmy do-
kładnie przyjrzec Się naszemu nastawieruu, naszym relacjom I naszym uczynkom
I zbadać czy objawiają Się W nich powyzsze cechy, czy też brak jest W nas owocu
Ducha (Szczegółowe studium owocu Ducha znajdziesz w kursie ICI »Służba
chrześcijanska« w kSlązce »Obfite zycte-cstudsum charakser li chrzescsjanskiego« )

8 W oparciu o podane mzej slowa wyjasruj szesc dziedzm, W ktorych Duch Swręty
pomaga wierzącym
a Odr odzen re

b ŚWIadectwo

c Nauczanie
d Wstawiennictwo
e Prowadzenie
f Owoc

Chrzest w Duchu Swiętym

Cel 5 Okresl temuny zwtqzane z chrztem w Duchu Świętym

Bliska więz Ducha ŚWiętego Z wierzącyrn zostala zobrazowana W BIblII za
pomocą kilku termmow Jeden z nich to określenie chrzest, które oznacza "zanu-
rzerue" (Mt 3, II, Dz 1,5) Co Się dzieje. gdy ktoś zostaje zanurzony W wodzie?
Człowiek taki natychmiast staje SIę całkowicie mokry' Woda go pokrywa Jakze
Jest to wspaniałe że ludzie mogą doświadczyc pełnego nasycenia (całkowrtego
wypełmerua) Bogiern!
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Inny term m uzyry na okreslenie WięZI wierzącego z Duchem Swiętyrn to na
pelruerue (Oz 2,4, 4,31) Gdy naczyrue Jest pełne, me moze JUZ niczego więcej
pOIl1IeSC1C W ten sam sposob Duch Swięty pragrue dac nam t} Je swojej mocy
I chwały, ze nie będziemy w stanie przyjąć JUZwięcej Wtedy będziemy mieli moc,
mądrosc I namaszczenie potrzebne, aby podobac Się Bogu I skutecznie słuzyc
w Ciele Chrystusa Mozemy byc napełmam Duchem Swrętym wielokrotnie, tak
Jak pterwsi chrzescijame W rrnarę Jak rosną nasze możhwosci, Duch będzie nas
napełniał na nowo swoją Boską pełrną Paweł zachęca wierzących Bqdzcte pełni
Ducha' (Ef5 16) Obysmy zawsze pragnęli pelm Ducha'

Trzeci sposob spojrzenia na relację Ducha Swrętego z wierzącymi pr zedstawia
określenie wylanie (J] 3 1-2) Joel mowr o deszczu pory jesiennej, na który
z nrecrerpliwoscrą czekali rolnicy w Izraelu a ktory sprawiał ze Ich zbiory mogły
W pełni dójrzec przed zruwarm Obysmy I my tak pragnęli wylania Ducha Swrętego
na nasze zbory I W naszym życiu bysmy w pełm wykorzystali sWÓJ potencjał
w promowamu Bozej chwały

Nowy Testament wskazuje, ze jesh pragniemy szczegolnego działama Ducha
Swrętego w naszym zyCIU \\ sposob opisany wyzej, to musrrny rruec najpierw
inicjujące (pierwsze) przezycie Chrzest me powrruen byc traktowany Jako punkt
kulminacyjny w naszym kroczemu z Duchem Swięryrn

Na podstawie zapisów w DZiejach Apostolskich wiemy, ze po pierwszym
chrzcie (Dz 2) wierzący doswiadczah dodatkowych napełmen (Dz 4,31) Rozpo-
cząwszy zycie w Duchu, nadal w Nim chodzih I wzrastali duchowo Porównaj np
2KoI 3 18 Rz 829 I 2P 3 18 Ta więz kazdego drna powinna być coraz prękniejsza
W rmai ę upływu czasu powmruśmy obserwować prawdziwy duchowy wzrost Roz-
począwszy w nas dobre dztelo Duch Swręty będzie Je kontynuował w miarę nasze
go chodzenia W Nim (Flp l 6)

9 Dokoncz poruzsze zdarna za pomocą Jednego ze słow chrzest, napelmenre,
wylanie

a Z Bozego punktu widzenia chrzest W Duchu Swrętym widzrany Jest Jako

b reochrzczeru wierzący, ktorży czymą pierwszy krok WzyCIUW Duchu potrzebują

c W miarę chodzema w Duchu Swrętym wierzący doznają kolejnych
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Symbole Ducha Swrętego

Cel 6 Napisz jak możesz =asfosowQC w sWOIm zyCIII prawdy okres/one prze: posz
c.egolne symbole Ducha Swiętego lak abys mag/lepiej słuzyc Panu

Nie moglibysmy zakonczyc tego studium doktryny Ducha Swiętego nie wspo-
rninając symboli biblijnych które reprezentują różne aspekty Jego działam a Prze-
czytaj kazdy fragment podany poruzej abys zrozumrai sens kazdego symbolu

WIersz Symbol Opis

I Mt 3,11 Ogien Ogren spala rneczystosci

2 Mt 3,16 Gołębica Gołębica symbolizuje łagodność

3 IKr119,16 Oliwa do na Krolowre I prorocy w Starym Tes-
IJ 2,20 maszczarna tarnencie byli często namaszcza-

m olejem na znak Bozej aprobaty
Ich sluzby

4 Lk 11,13 Dar Duch Swręry Jest darem Ojca dła
nas

5 J 7,37-39 Rzeki wody Duch Swręty wypelma nas do
żywej przelewu nowym zyciem

6 2Kor 1,22 Preczęć Duch Swięry zostal nam dany Jako
Ef113-14 rękojmia życia wiecznego z Ojcem

7 J 20 22 Tchruerne Duch Swięty Jest tchmemern Bo-
Wiatr zym, które daje nam życie

\0 W zeszycie zrob listę symboli Napisz.jak mozesz zastosowac w SWOim żyCIU

prawdy wyrazane przez każdy z symboli aby lepiej słuzyc Panu To cwrczerue po-
może CI lepiej poznac niektóre prawdy dotyczące dzialama Ducha Swiętego
w twoim zyciu 1 doznac radOŚCI, ktora pochodzi od NIego
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KOŚCIół I Duch ŚWIęty

Cel 7 Polqcz OpIS uzdolmema Ducha Świętego do słuzby z odpowieduo wIerzą-
cego na lo uzdo/meme

Omówrenie słuzby Ducha Swiętego w swiecre daje nam podstawy do rozwa-
żerna Jego słuzby W Ciele Chrystusa Jako całOŚCI

W czasach starotestamentowych lud Boży często korzystał ze służby Ducha
Swrętego, który namaszczał wybrane osoby do szczególnej słuzby Jednak W erze
Nowego Testamentu ta Jego służba Jest bardziej wyrazna, Jest bowiem stala I nie
ogranicza Się do Jakiejkolwiek grupy ludzi PrZYJrzYJmy Się, Jak I dlaczego służba
Ducha ŚWiętego w okresie Nowego Testamentu różni Się od dzrałarua Ducha
Swiętego W Starym Testamencie

W chwih chrztu Jezusa Jan Chrzcietel nazwał Go tym, ktory chrzcie będzie
Duchem Swręrym (J I ,33) DZlę~1 swojemu odkuplenczemu dziełu Jezus otworzył
mozhwosc przed SWOimi nasladowcarru, by zestal: ochrzczeni w Duchu Swiętym
Iotrzymali Pocieszyctela Jest On osobisrym przedstawrcielem Jezusa, który będzie
zawsze Z nimi przebywał (J 14 16) Po sWOIm zmartwychwstaniu Jezus ogłosił
UCZO10m, ze po mewretu dniach zostaną ochrzczeni w Duchu Swrętyrn l otrzymają
moc (Dz l 58)

Inaczej ruz w przypadku szczegolnego namaszczenia do wykonania kan
kremego zadania w Starym Testamencie chrzest w Duchu Swiętym miał byc
podstawowym uzdolnieniem wierzących do stalego I owocnego życia duchowego
oraz służby Obecność Ducha nie miała Się jUZ ograniczać do wykonania szcze-
gólnego zadam a albo niektórych okazji J3~to miało miejsce WStarym Testamencie
Miał On na stale zarrueszkiwac tych ktorży przyjęli Chrystusa (J 7,38-39, 14 17)
Rezultatem tego zarrneszkarua I pełnej mocy obecności był spektakularny rozwój
Koserola gdy nasiadowcy Jezusa dziehh SIę swoją wiarą l przezycrarru z innymi
ludzrrn

Dlatego w czasach Nowego Testamentu Duch Swręty moze zarmeszkrwac wie
rzących uzdalniając Ich do prowadzenia swiętego zycra I wlascrwej słuzby Bogu
Teraz mają om JUz me tylko zewnętrzny wzor zycra (Zakon) J"~ W Starym Tes
tamencre bez żadnej innej pomocy w wykonaniu Jego wymagan poza własnymi
dobrymi chęciam: Gdy Duch Swięty zamieszkuje W członkach Koserola I kieruje
Ich wspolnyrm działarnanu otrzymują om zdolnosc wykonywam a dzieła I woh
BOLeJ na Ziemi
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II Połącz okres czasu (po prawej) z opisem działarua Ducha Swrętego w żyCIU
ludzi (po lewej) Cwiczeme to pomoze CIdostrzec rózrucę między dzialaruem Ducha
w Starym l Nowym Testamencie

a Czasowe zamieszkanie, a potem odejście Ducha
b Zarmeszkarue wszystkich, ktorzy przyjęli Chrys-

tusa
C Obecnosć wewnętrzna I osobista
d Obecnosc zewnętrzna I Oleosobista
e Ludzie otrzymują chrzest w Duchu Swiętym przez

proste przyjęcie
f Okazjonalne namaszczeme pewnych ludzi z kon

kretnych powodow

I Stary Testament
2 Nowy Testament

Nasiadowcy Jezusa zostali uzdolruem Ole tylko do skutecznego swtadczema,
ale także otrzymali moc do skutecznej obrony ewangeln Było to bezpośredrue
wypełnienie Mk 13 9-ł ł Wcześniej Piotr nie potrafił wystąpic w obronie swojej
społeczności z Jezusem (Mt 26 69 75) Jednak po kilku waznych przeżyciach do
których zaliczają Się zmartwychwstanie I napelruerue Duchem Swrętyrn w druu
Pręcdzresrątrucy, PIOtr otrzymał odwagę do zwiastowarua (Oz 2) I odwagę do mądrej
obrony swojej Wiary (Oz 4 8 20)

Poza tym Duch Swięty kieruje ewangelizacyjną misJą Koserola prowadząc
swoje sługi (Oz 13,2, ł66--7) DZIękI Jego kierowructwu prerwsi chrzescijame
zdobyli wazne ośrodki, ktore odegrały w historu ważną rolę w kontynuacji miSJI

Koserola czyli w zwiastowaniu ewangelu wszelkiemu stworzeniu (Mk 16 15)
W czasie pierwszego misyjnego przedstęwzręcra Kościoła to własrue Duch Swręty
odłączył Pawła I Bal nabę do służby I ordynował Ich do Jej wykonania (Oz 13,2)

Duch Swięry kierował także własciwym zarzqdzamem Koserola W miarę Jak
Koseroi rozwijał Się l przekraczał granice panstw kultur I rehgn powstawały
pytania, na ktore trzeba było znalezc odpowiedzi zgodne z Ptsmern Swięryrn I rm
loserą chrześcijanską Naturalne ludzkie uprzedzenia groziły podziałem Ciała
Chrystusowego, ale Duch Swręry uzdolnił Jakuba I apostołów do rozwrązarua
trudności I udzielerua mądrej rady (Oz 15,28-29) Umożliwiło to Jeszcze szybszy
rozwój Kościoła l pozwoliło na zachowanie ducha JednOŚCI

Przez swoje stale prowadzenie Duch Swięry uzdalniał Pawła I rnnych do
udzielama zachęty pociechy nauki, ostrzezerua I zastosowania dyscypliny w Kos-

Ciele przez natchnione listy Paweł, na przykład, odpowiadał na konkretne pytania
dotyczące zachowania w zborze w Koryncie I dotyczące kwestii odpowredztalnoścr
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społecznej (I Kor 740) Autor listu do Hebrajczyków wyjasnia, że przez stosowanie
dyscypliny Bóg prowadzi ludzi wierzących do duchowej dojrzałości (Hbr 12,4 II)

W procesie dojrzewania Duch Swręty Jako wszechmądry administrator wy-
posaza wierzących w dary, które są potrzebne Im do właściwego funkcjonowania
w śwrecte I Kościele Ciele Chrystusa Por Rz 124-8, IKor 12 \-28, Ef4,11-16
Paweł powiada I i ozne sa sposoby dziulama lec::. len sam Bag klary sprawia
wszystko we wszystkich A li' każdym rozme przejawia SIę Duch ku wspolnemu
pożytkowi' (IKor 12 6-7)

Duch Swięty zatem dostarcza Koserołowi następującej pomocy

ł Mocy do ewangehzacji
2 Mądroset I odwagi potrzebnej do obrony Wiary

3 Odpowiednich darow do słuzema calem u Crału Chrystusa oraz Jego pasz
czegolnyrn członkom

4 Ludzkiego przywództwa, ktore kieruje pracą

5 WIZJI I natchnienia potrzebnego do wypełnienia Wielkiego Nakazu MIsYJ
nego

12 Polącz opisy sluzby Ducha (po prawej) z reakcją wierzących
odpowiada OpISOWI(po lewej)

a Wierzący uswradarrueją sobie kornecznosc do-
tarcia z ewangelią do ruewrerzących I starają Się

to robie
b Wierzący w Kościele funkcjonują jako zjedno-

czone ciało wykonując różne słuzby
c Wiei zący przezywają cłu zest w Duchu Swiętym
d Wreizący są uzdalniani do obrony ewangelu
e Wierzący korzystają z lad Ptsma Swiętego I mo

dhtwy, gdy przezywają trudności albo muszą po-
dejmować decyzje

która najlepiej

Udziela mocy do zycia
I slużby

2 Daje dary
3 Daje WIZJę I kieruje
4 Rozwiązuje problemy
5 Udziela mądrosen od-

wag:

Czy WidZISZ teraz, jak bardzo musimy polegac na Duchu Swrętyrn W zyCIU
duchowym? On daje nam SIłę WIZJę skuteczność w służbie pomoc w chwih prob
zwycięstwo I dojrzałoso Oddawaj czesc Bogu za Ducha Swiętego MiłUJ Jego
obecność w swoim tyCIU Pragnij wzrostu l roZWOJU bys stał Się takim człowrektem,
Jakim pragrue Clę widziec Duch Swręty Bądz zawsze świadomy tej Osoby, ktora
zamieszkała W tobie Bądz wrazhwy na Jego głos Jego prosby Jego nagany I na-
pomnienia Niech każda mysi rozmowa I czyn ukazują, że Wiesz, IZ On zajmuje
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miejsce przywódcy w twoim żyCIU Wtedy powiedzie CI Się duchowo i odmesiesz
prawdziwy sukces

Zanim rozpoczniesz lekcję S wypelruj sprawdzian do
Cl.ęŚCI 1 w zeszycie ze sprawdzianami l wyslij arkusz
cdpowredzr do swojego Instruktora ICI

Pytama kontrolne
PRAWDA-FAŁSZ Jeśli zdanie Jest PRA WDZIWE WpiSZP, jeśh NIEPRA W-
DZIWE, WpiSZF

Cechy Bóstwa wrecznosc, wszechmoc, wszechobecnosc I wszechwIedza-
odnoszą Się tez do Ducha Swrętego

2 Termin Pan uzywany przez apostola PawIa Jedynie na okresienie Bostwa,
uzywany Jest, gdy Jest mowa o Duchu Swiętym

3 Błogosławienstwo apostolskie I formuła chrztu wskazują na równość osób
Trójcy

4 Z natury Duch ŚWięty Jest istotą nieosobową o cechach przypominających
Wiatr

5 Osobowe dzieła Imiona, związki, zaimki I traktowarne Jako osoby to fakry,
ktore wyraznie wskazują na osobowość Ducha Swrętego

6 Pomeważ jestesmy ograniczeni a Duch Swtęty rueogramczony, me możemy
zrozumieć rstoty 1dzrałarua Ducha ŚWiętego

7 Duch ŚWięty me ma do czyniema z grzesznymi ludzrru

8 Wierzący otrzymują szczególną pomoc Ducha przez Jego wstawienmctwo
za rnrru



Duch Święty - mądry zarządca JOJ

9 PIOtrnauczał ze osobiste doświadczenie wierzącego Jest lepszym przewod-
Olkiem w wierze l praktyce OIZ Słowo Boże

10 Główna rozruca między służbą Ducha Swiętego w Starym Testamencie
a w Nowym Testamencie polega na tym że Duch zamieszkuje w nowotes
tamentowych wierzących

II Słuzba Ducha ogranicza Się do mesrema ewangelii ruewrerzącym Iobrony
ewangelu przed władzami

12 Duch Swięty Jest godnym zaufania adrmrustratorem w trudnych sytuacjach

13 Kiedy wierzący pozwala Duchowi Swręternu prowadzie go w zwycięstwie
nad grzeszną naturą, staje Się coraz bardziej podobny do Pana

14 Zycie w Duchu zaczyna Się gdy zostajemy wypełnieni Duchem

15 Kiedy wierzący przeżyje chrzest w Duchu Swrętyrn, to oznacza że osiągnął
JUżpełną dojrzałosc duchową

16 Chrzest w Duchu Swrętym Jest podstawą dalszego życia I wzrostu w Duchu

17 Duch Swręty został nam dany Jako gwarancja Z)'C13 wiecznego z Ojcem

18 Namaszczenie oliwą symbolizuje czystosc Ducha Swiętego

19 Chrzest w Duet u ŚWiętym porównany Jest w Piśmie ŚWiętym do strumieni
wody żywej

20 Duch Swręty mieszkający w człowieku wierzącymjest gwarancją, że wierzą
cy będzie zawsze ŚWięty I efektywny w pracy



/02 Podwaliny prawdy

Odpowiedzi na pytania nauczające

a4 Wrecznosc
b 3 Wszechobecnosć

c I Wszechmoc
d 2 Wszechwiedza

7 Odpowiedzi a, c Id są prawdziwe Odpowiedz b Jest meprawdzrwa (ZWYCIęS-
two nad Szatanem odniósł Chrystus przez swoją srmerc I zmartwychwstanie)

2 Odpowredzi a), c) I d) są dowodami na bóstwo Ducha Swiętego Odpowiedz b)
Ole Jest dowodem boskości term m Pocieszycrel Jest okresleniem Jednej
z wielu funkcji Ducha Swrętego

8 Odpowiedź wlasna Powinna być podobna do poruzszej
a przez odrodzerue Duch Swięty wprowadza nas do Bożej rodzmy
b Daje nam moc do ŚWiadczenia
c Naucza nas
d Modli SIę do Ojca w naszym irmeruu (oręduje za nami)
e Jesh Mu na to pozwalamy, prowadzi nas do zwycięskiego życia na wzor

Chrystusa
r Wytwarza owoc Ducha (charakter Chrystusowy), gdy poddajemy Mu swoje

zycre

3 a 2 Duch Swięty działa na zrerru
b 3 Boska suwerennosc
c 4 Równość Osob Bóstwa
d I WIelość Osób Bóstwa przy stworzeniu
e 4 Równość Osób Bóstwa

9a wylanie b chrzest c napełnienia

4a 3 Wola
b I Intelekt
c 2 Wrażllwosć

10 Twoja odpowiedz moze być podobna do mOJeJ

Oglen Duch Swręty mnie oczyszcza
Gołębica Duch Swięry łagodnie mme prowadzi
Oltwa Duch Swręry namaszcza rnrue do skutecznej słuzby
Dar - Duch ŚWiętyJest darem Ojca dla rnrne
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ZyHQ woda - napełnia mnie do przelewu, daje nu życie
Pteczęc Duch Swięry Jest gwarancją, ze znajdę SIę w Jego wiecznym krotestwre
Tchnienie wiatr Duch Święty daje mi (tchnął we rnrue) zycie wieczne

5 Ujawniają one, ze Duch Swręty wykonuje działarua, które moze wykonać tylko
Istota osobowa, , ktore 11Iemogą byc wykonane przez bezosobową srłę Dlatego
wskazują one na osabowosc Ducha Swiętego

II a l Stal)' Testarnent
b 2 Nowy Testament

c 2 Nowy Testament

d l Stal)' Testament
e 2 Nowy Testament

f I Stal)' Testament

6 Powmrenes zakreślić wszystkie oprocz c Bezosobowa siła I g Tolono Tych
termmew me mozna użyc na okreslenie Ducha Swiętego

12 a 3 Daje WIZJę

b 2 Daje dal)'
c l Udziela mocy

d 5 Udziela mądroset Iodwagi
e 4 Rozwiązuje problemy



ISTOTY PODDANE BOGU
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