
Osoba Ducha Świętego 
Kluczowy werset 

A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa 
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. 
Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z 
dala, ich Pan, Bóg nasz, powoła. 

Dz Ap 2:38-39 

1) Kim jest Duch Święty? 

a. Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej (Mat 28:19). Jego rolą na ziemi jest 
pomaganie nam zwyciężać. Bóg Ojciec jest w niebie, a Jezus Chrystus zasiada po 
prawicy Boga. Jedynie Duch Święty ma za zadanie wspierać nas na tej ziemi. Jest 
naszym pomocnikiem, jednak nie może udzielić pomocy osobie, która tego nie 
chce. Dlatego też, codziennie powinniśmy prosić Go o pomoc. 

b. Duch Święty jest Bożym posłannikiem, którego zadaniem jest kontynuacja służby 
Jezusa na ziemi. Powinniśmy z Nim współpracować po to, aby wykonać Boże 
dzieła.  

c. Duch Święty jest osobą, która posiada określone cechy charakteru, głos i umysł. 
Można Go zasmucić, okłamać i obrazić.  

d. Duch Święty zna naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość: 
- Jest wszechwiedzący to oznacza, że wie wszystko. 
- Jest wszechmocny to oznacza, że posiada wszelką władzę. 
- Jest wszechobecny to oznacza, że jest wszędzie obecny w tym samym czasie.  

2) Jaka jest rola Ducha Świętego? 

a. Duch Święty jest naszym pocieszycielem (Jan 14:26). Nie musimy żyć w rozpaczy, 
zniechęceniu i depresji. Codziennie, 24 godziny na dobę, przebywa w nas nasz 
przyjaciel i pocieszyciel – Duch Święty. 
b. Duch Święty wspiera nas w modlitwie (Rzym 8:26-27). 
c. Duch Święty jest naszym nauczycielem. Objawi nam i przyniesie zrozumienie 
Bożego Słowa. 
d. Duch Święty ostrzega i chroni nas przed niebezpieczeństwami i nieszczęściami. 
e. Duch Święty daje nam instrukcje (Dz 13:2). Jesteśmy żołnierzami w Bożej armii 
czasów ostatecznych, zatem powinniśmy oczekiwać na rozkazy Ducha Świętego, aby 
wypełnić Boże dzieła na ziemi. 
f. Duch Święty daje nam wskazówki i prowadzi nas (Rzym 8:14; Dz Ap 16:6-7). 

3) 10 prawd biblijnych o Duchu Świętym: 

a. Duch Święty nigdy nie opuści nowonarodzonego dziecka Bożego (Jan 14:16). 
b. On żyje w nas (Jan 14:17). 
c. Wprowadza nas we wszelką prawdę (Jan 14:17). 
d. Uczy nas (Jan 14:26). 
e. Przypomina nam słowa Jezusa (Jan 14:26; Jan 15:26). 
f. Daje nam wskazówki i wgląd w przyszłe zdarzenia (Jan 16:13). 
g. Jest źródłem wszelkiej prawdy (Jan 15:26). 



h. Objawia, wywyższa i świadczy o Jezusie (Jan 16:14). 
i. Niezbawiony świat nie może Go rozpoznać i przyjąć (Jan 14:17).  
j. Przekonuje niezbawiony świat o potrzebie przyjęcia zbawienia (Jan 16:8-11). 

4) Każdy kto uwierzy w Jezusa Chrystusa otrzymuje moc Ducha Świętego: 
Bożym zadaniem dla każdego chrześcijanina, nie dotyczącym jedynie pięciu darów 
służb (apostołów, proroków, nauczycieli, pastorów i ewangelistów – Efez 4:11), jest 
czynienie dzieł Chrystusa poprzez uzdrawianie chorych, uwalnianie ludzi od opresji oraz 
wypuszczanie więźniów na wolność. Jezus obiecał, że otrzymamy moc z nieba! 
Dz Ap1:8, Dz Ap 1:8 
1 Kor 4:20, Efez 3:20-21 
1 Kor 2:4-5 

Bóg pragnie, aby każdy nowonarodzony chrześcijan – pracownik fabryki, gospodyni 
domowa, kierownik czy student, był ponadnaturalnie wyposażony i namaszczony po to, 
aby niszczyć wszelkie dzieła diabła. 

Osoba Ducha Świętego – Karta dyskusji 
Odpowiedz na pytania: 

1) Co oznacza miłość agape?  
Rzym 5:5 
Nowe stworzenie jest niczym innym, jak miłością w działaniu. To, co odróżnia kościół na tle 
świata, to właśnie Boża miłość; szatan nie jest jej w stanie ani podrobić, ani naśladować.  
Chodzenie w miłości agape jest prawem, według którego funkcjonuje nowe stworzenie, 
zastępując system Starego Przymierza. Miłości agape można doświadczyć jedynie będąc 
Bożym, nowonarodzonym dzieckiem. Żaden niezbawiony człowiek nie może jej posiadać 
w sercu.  
 Kim jest Duch Święty w naszym życiu? 
Rzym 8:14, Dz 16:6-7 
Jan 14:16, 17, 26 
Jan 16:13 
 Co to jest chrzest Ducha Świętego? Kto może przyjąć Ducha Świętego? 
Dz 1:8, 2:1-14 
Dz 19:1-6 
 O jakim chrzcie jest mowa w następujących fragmentach? 
Dz 2:38-39, Dz 19:1-6 
2)  Dlaczego mówimy innymi językami? 
Jud 1:20-21, Rzym 8:26, 1 Kor 2:6-14, 1 Kor 14:2 


