
~flco unerzymy

Duch Święty

Uczniowie wiedzieli wcześniej, ze Jezus zamierza odejść.
Powiedział im o tym. Z początku nie brzmiało to jak dobra
wiadomość i uczniowie zmartwili się. Kochali Jezusa; chodzili
z Nim trzy lata. Jak będą mogli zyć bez Niego?

Jezus wiedział, co jest w ich sercach. Zapewni! ich, ze
lepiej dla nich, żeby wróci! do Swojego Ojca w niebie. Jego
Ojciec wyśle Ducha Świętego (Osoba Trójcy - uczyliśmy się
o niej w lekcji 2) i nigdy nie będą pozostawieni sarni sobie.

Duch Boga nie będzie działał tylko w jednym kraju czy
służył tylko jednej grupie ludzi - będzie działał na całej ziemi.
W dzień Pięćrl'iesiątnicy Piotr przemawiał do tłumu, w którym
ludzie mówili przynajmniej 15 róźnynu językami. Dzieje 2:16-
17 mówią nam, ze powiedział tak: "Ale lulaj jestto, co !JV/o
zapowiedziane przez proroka Joe/a: I stanie się w ostateczne
dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wsze/kip cia/o".

W lekcji 6 uczyliśmy się o zbawieniu. Czy wiesz, ze
jesteśmy doprowadzani do zbawienia przez działanie Ducha
Świętego? Teraz będziemy się uczyć o Duchu Świętym i jego
działaniu w nas.



W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Osoba Ducha Świętego.
Działanie Ducha Świętego.

Ta lekcja pomoże d..

• Opisać osobę Ducha Świętego .
• Wyjaśnić działanie Ducha Świętego w zbawieniu .
.. Zrozumieć działanie Ducha Świętego w twoim życiu.

OSOBA DUCHA SWIĘTEGO

Cel 1. Opisz kim jest Duch Święty i trymiet) przynajmniej
pięć jego cech,

Duch Święty jest Bogiem Jest trzecią Osobą Boga czyli
Świętej Trójcy. Tak jak Ojciec i Syn ma także inne imiona.
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Duch Boży, Dl/ch Prawdy, Pocieszyciel - to niektóre z nich.
Mateusz 28: 19 wymienia wszystkie trzy Osoby. "Idźcie tedy i
czyńcie uczniami uszystkie narody, chrzczqc je UJ imię Ojca
i Syna, i Ducba Świętego ".

Duch Święty jest taki jak Bóg Ojciec. Jest wieczny, wszech-
mogący, wszystkowiedzący, jest wszędzie. Razem z Ojcem
i Synem stwarzał świat. Przyjrzyjmy się kilku wersetom, które
mówią o Duchu Świętym.

"...kreu: Oirysiusa, który przez Ducba uiecznego ofiarouał
samego siebie bez skazy Bogu ... " (Hebrajczyków 9:14).

"...gdyż Ducb bada llSZJ5tko, nawet głębokości Boże"
(I Koryntian 2:10).

"Ducb Boży stworzył mnie, a tebnienie Wszecbmocnego
ożywiło mnie" (Job 33:4).

Duch Święty działał w prorokach i kapłanach w czasach
Starego Testamentu. Pomagał ludziom służyć Bogu. O Józefie,
który został sprzedany jako niewolnik do Egiptu powiedziano:
"Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby ducha
Bożego tak jak ten?" (I Mojżeszowa 41:38).

t:- ZADANIE DLA OEBffi

1Duch Święty jest Osobą
.................... Dziala razem z i .
i był na ziemi od .
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2 Przeczytaj poniższe miejsca Pisma Świętego. Przy każdym
z nich napisz cechę czy działanie określające Ducha
Świętego, które wymienia ten werset.
a) Rzymian 15:13 .
b) Hebrajczyków 10:15 ..
c) I Piotra 4:14 .
d) lJana 5:6 .
e)Jan 14:16-17 .

DZIAłANIE DUCHA SW!llTEGO

Cel 2. Ustal sześć zadań Ducha ŚtVl'ętego wymienionycb
w Biblii.

Duch Święty odgrywa zasadniczą rolę w naszym zba-
wieniu. Pokazuje nam jak złe są nasze grzechy i pomaga
przyjąć Jezusa jako Zbawiciela. Zmienia nasze życie .

.~ On [Ducb Święty}, gdy przyjdzie, przekona świat
o grzechu i o sprawiedliwości, i o sqdzie" (lan 16:8).

"Odpounedział jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,
jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejŚć do
Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co
się narodziło z Ducba, ducbem jest" (łan 3:5-6).

Duch Święty przebywa w każdym wierzącym człowieku.
Wchodzi do serca, gdy się nawracamy: "Aponieważ jesteście
synami, przeto Bóg zesłał Ducba Syna swego do serc uaszycb,
wołającego: Abba, Ojcze!" (Galacjan 4:6). Rzymian 8:9 mówi:
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"jeśli zaś kto nie ma Ducha Cbrystusowego, ten nie jest jego".
Jeśli należymy do rodziny Boga, Jego Duch rnieszka w nas.

"Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać
bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy:
Abba, Ojcze! Ten to Ducb świadczy wespół z duchem naszym,
że dziećmi Bożymi jesteśmy " (Rzymian 8:15-16).

Mówiliśmy o zamieszkaniu Ducha Świętego, a możemy
też mówić o napełnieniu Duchem Świętym, które dokonuje
się po nawróceniu. Czasem nazywamy to chrztem w Ducbu
Świętym. Nie każdy wierzący jest ochrzczony w Duchu
Świętym, ale Bóg chce, aby każde Jego dziecko doświadczyło
tego.

"WYZ0-Ższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca
obietnicę Ducba Świętego, sprawił to, co 1Ić}' teraz widzicie
i słyszycie" (Dz. Ap. 2:33),

Piotr powiedział do nich: "Upamiętajcie się i niecbuj się
każdy z was da ochrzcić w imię [ezusa Chrystusa na
odpuszczenie grzechoto lIXISZyCiJ,a otrzymacie dar Ducha
Świętego" (Dz. Ap. 2:38).
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Duch Święty jest naszym Pocieszycielem i Pomocnikiem.
On naucza, daje odczuć miłość i bliskość, wprowadza nas
w prawdę. Rodzi w nas owoce takie jak radość, pokój,
cierpliwość, pokora i opanowanie (Gal. 5:22) i daje dary
duchowe, którymi możemy uslugiwać Panu i bliźnim
(1 Kor. 12:4-7).

~--------- ZADANIE DlA CIEBffi

3 Zakreśl literę przed PRAWDZIWYM zdaniem:
a) Duch Święty jest obecny w każdym wierzącym.
b) Duch Święty prowadzi nas do zbawienia.
c) nawrócenie i chrzest w Duchu Świętym to to samo.
d) Duch Święty objawia, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

4 Przeczytaj podany po lewej stronie fragment Biblii. Przed
każdym z miejsc wpisz numer dzialania Ducha Świętego
z prawej kolumny, który jest wspomniany w tym frag-
mencie .

.... a) Izajasza 11:2

.... b) Ezechiela 36:27

.... c) joel 3:1

.... d) Łukasz 12:12

.... e) Micheasz 3:8

.... f) Jan 16:13

l) Daje moc
2) Poucza
3) Objawia prawdę
4) Daje mądrość, poznanie, radę

i rnoc.
5) Daje proroctwa, sny i wizje
6) Powoduje, że postępujesz według

Bożych przykazań.
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ti----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

1. trzecią
Trójcy
Ojcem
Synem
stworzenia

3. a) prawda
b) prawda
c) falsz
d) prawda

2. a) moc
b) świadectwo
c) chwala
d) prawda
e) pocieszyciel

4. a) 4) Daje mądrość, poznanie, radę i moc.
b) 6) Powoduje, re postępujesz według Bożych przykazań
c) 5) Daje proroctwa, sny i wizje.
d) 2) Poucza.
e) 1) Daje moc.

O 3) Objawia prawdę.
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NOTATKI




