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TRÓJCA 

„Bóg jest w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego; te trzy osoby są jednym Bogiem, są tej samej 
natury, mają tę samą moc i chwałę” – definicja Trójcy według Westminsterskiego Wyznania Wiary. 

Trójca to trzy osoby Boga. Fałszem jest myślenie o Trójcy, że obejmuje ona trzech Bogów. Równie 
błędna jest koncepcja mówiąca, że jeden Bóg objawił się na trzy różne sposoby..  

Doktryna o Trójcy: 

1. Bóg jest jeden. 

2. Każda osoba Trójcy jest Bogiem. 

3. Jedność i troistość Boga nie jest sprzeczna. 

4. Trójca – Ojciec, Syn i Duch – jest wieczna. 

5. Każda z Osób Boga jest tej samej natury i nie jest podrzędna lub nadrzędna w swej 
substancji w stosunku do innych. 

6. Trójca jest tajemnicą, której nigdy nie będziemy w stanie do końca zrozumieć. 
 

Trzy osoby składają się na jedną istotę, jednego Boga. Bóg jest jednym bytem, a jednak jest trzema 
osobami. Te trzy osoby mają tę sama naturę - naturę Trójcy. Niektórzy mówią, że Bóg Ojciec jest 
święty, Chrystus jest miłością, a Duch Święty jest nieograniczony. Jest to błędne rozróżnienie, gdyż Bóg 
Ojciec jest święty, Chrystus jest święty i Duch Święty jest święty. Bóg Ojciec jest miłością, Chrystus jest 
miłością i Duch Święty jest miłością. Bóg Ojciec jest nieograniczony, Chrystus jest nieograniczony i 
Duch Święty jest nieograniczony.  
 

Jedność Boga w Piśmie Świętym 

Stary Testament Nowy Testament 
 
Izaj. 43:10-11 
10. Wy jesteście moimi świadkami mówi Pan - i moimi 
sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli 
mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga 
nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. 
11. Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma 
wybawiciela.(BW) 
por. 
5 Moj. 6:4 
4. Słuchaj, Izraelu! Pan (Jahwe)  jest Bogiem (Elohim) 
naszym, Pan (Jahwe)  jedynie!(BW) 

 
1 Tym. 1:17 
17. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, 
niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i 
chwała na wieki wieków. Amen.(BW) 
por. 
1 Kor. 8:4-6 
4. Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w 
ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i 
że nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego. 
5. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na 
niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu 
panów, 
6. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z 
którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i 
jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko 
istnieje i przez którego my także istniejemy.(BW) 
1 Tym. 2:5-6, Jak. 2:19, Ef. 4:3-6 
 

Trzy osoby Trójcy są jednością, gdy chodzi o ich atrybuty, wolę i cele. Czego pragnie jedna osoba 
Trójcy, tego pragną wszystkie. Pan Jezus przychodząc na ziemię, wyraził to bardzo jasno:  
Jan. 6:38 
38. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał.(BW)  

Każda z osób Trójcy jest Bogiem. Chrystus nie stał się Synem w którymś momencie. Zawsze był 
jednorodzonym Synem Bożym. Bóg nazwany jest odwiecznym Ojcem, a nie można być wiecznym 
ojcem, jeśli nie ma się wiecznego syna. Chrystus od wieczności jest w Trójcy Synem. Podobnie Duch 
Święty od wieczności jest w Trójcy Duchem Świętym. Fakt, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię 
jako człowiek, nie oznacza, że nie jest On równy Ojcu; powiedział przecież:  
Jan. 10:30 
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (BW).  
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Wszyscy trzej dzielą tę samą naturę. Nie są trzema Bogami. Nie są w opozycji wobec siebie. Co czyni 
jeden, czynią wszyscy. 

Słowo „Trójca” nie występuje w Biblii, podobnie jak słowa: „trójjedyność, troistość, egzystencja, 
istnienie, istota”. Pomimo ich braku posługujemy się nimi, ponieważ pomagają nam wyrazić trudne do 
uchwycenia prawdy. Doktryna o Trójcy wyrasta z Pisma Świętego, a zatem jest nauką biblijną. 

Zanim w coś uwierzę, muszę to najpierw rozumieć - powie ktoś. Gdybym przyjął takie założenie, 
musiałbym odrzucić prawdziwość trygonometrii czy chemii organicznej, bo w szkole nie zadałem 
sobie trudu, by je zrozumieć, a dzisiaj też tego nie robię. Ale nie twierdzę, że przedmioty te są fałszem. 
Niewiele z tego, co nas otacza, rozumiemy. Prawda nie jest jednak ograniczona moim ani niczyim 
umysłem. Niemniej wielu ludzi odrzuca dzisiaj Trójcę, gdyż nie są w stanie jej pojąć. Jedyne 
kryterium prawdziwości w tej sprawie brzmi: Czy Słowo Boże mówi o Trójcy?  
 

Trójca w Starym Testamencie 

• Jedność Boga 

5 Moj. 6:4 
4. Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!(BW) 
4  Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.(BG) 

słowo „jeden” (   echad ) – echad – oznacza jeden, jedyny, właściwy i mówi o tym, że jest tylko jeden 
Bóg. (2 Moj. 20:3, 5; 5 Moj. 4:35, 32:29; Iz. 45:14, 46:9) 
 

• Elohim 

1 Moj. 1:26 
26. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad 
rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim 
płazem pełzającym po ziemi.(BW) 

w tym miejscu, autor określa Boga słowem Elohim które jest Jego imieniem w liczbie mnogiej. 
Jeśli Bóg mówi o sobie posługując się zaimkami liczby mnogiej, to wskazuje to na istnienie 
mnogości Osób w Bogu – Trójcę (1 Moj. 11:17)  
 

• Anioł Jahwe 

1 Moj. 16:7-13 
7. I znalazł ją anioł Pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur, 
8. I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: 
Uciekłam przed panią moją Saraj. 
9. Na to rzekł do niej anioł Pański: Wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę! 
10. Rzekł jeszcze do niej anioł Pański: Rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu 
mnogości nie będzie go można policzyć. 
11. Nadto rzekł do niej anioł Pański: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo Pan 
usłyszał o niedoli twojej. 
12. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie 
przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. 
13. I nazwała Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: Wszak 
oglądałam tutaj tego, który mnie widzi!(BW) 

Do Anioła tego zwracano się jak do Boga, czyniąc jednocześnie rozróżnienie pomiędzy Nim a 
Bogiem. Wskazuje to na „osobowe odmienności” w obrębie istoty Boga. 
 

• Rozróżnienie między Osobami Boga 

a) Pan jest odróżniony od Pana 

1 Moj. 1:26 
26. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje 
nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad 
wszelkim płazem pełzającym po ziemi.(BW) 
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Ps. 110:1 
1. Psalm Dawidowy. Rzekł Pan (Jahwe) Panu (‘adonn– z tego słowa pochodzi Adonai) 
memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi 
twoje!(BW) 

b) Odkupiciel jest odróżniony od Pana 

Izaj. 59:20 
20. Przyjdzie jako Odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od 
występku - mówi Pan.(BW) 

c) Duch jest odróżniony od Pana (mówi się o Duchu jako aktywnej osobie) 

Izaj. 48:16 
16. Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego! Od samego początku nie mówiłem w skrytości, 
odkąd się to dzieje, Ja tam jestem! A teraz Wszechmogący, mój Pan, posłał mnie i jego 
Duch.(BW) 

 Izaj. 59:21 
21. Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim, jest takie, mówi Pan: Mój duch, który 
spoczywa na tobie, i moje słowo, które włożyłem w twoje usta, nie zejdą z ust twojego 
potomstwa ani z ust twoich wnuków mówi Pan - odtąd aż na wieki.(BW) 
Iz. 63:10 

 
Trójca w Nowym Testamencie 

1. Jedność Boga 

1 Kor. 8:4-6 
4. Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka 
na świecie i że nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego. 
5. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu 
bogów i wielu panów, 
6. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego 
istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także 
istniejemy.(BW) 
Jak. 2:19 
19. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.(BW) 
Efez. 4:3-6 
3. Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: 
4. Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego 
powołania; 
5. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; 
6. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. 
 

2. Troistość Boga 

a) Ojciec jako Bóg 

Jan. 6:27 
27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota 
wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. 
1 Piotr. 1:2 
2. Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku 
posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam 
rozmnożą. 

b) Jezus jako Bóg 

• Sam przypisywał sobie atrybuty Boga:  

• Wszechwiedza (Mat. 9:4) 

• Wszechmoc (Mat. 28:18) 

• Wszechobecność (Mat. 28:20) 
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• Czynił rzeczy zastrzeżone tylko dla Boga 

• Przebaczenie grzechów (Mk. 2:1-12) 

• Wskrzeszenie zmarłych (Jn. 12:9) 

• Podtrzymywanie ludzkiego bytu (Kol. 1:17) 

• Stworzenie (Jan. 1:3) 

• Sąd nad narodami (Jn. 5:27) 
 

c) Duch Święty jako Bóg 

• Jest nazywany Bogiem 

Dz.Ap. 5:3-4 
3. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha 
Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? 
4. Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś 
rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca 
swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.(BW) 

• Posiada atrybuty właściwe Bogu 

• Wszechwiedza (1 Kor. 2:10) 

• Wszechobecność (1 Kor. 6:19) 

• Biblia mówi o Duchu Świętym jako działającym na rzecz odrodzenia człowieka     
(a tego może dokonać tylko Bóg) 

Jan. 3:5-6,8 
5. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i 
z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. 
6. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. 
8. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; 
tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.(BW) 

 
3. Trójjedność Boga 

Mat. 28:19 
19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego,(BW) 

Werset ten mówi o trójjedności Boga poprzez jakościowo równe połączenie trzech Osób pod jedną 
nazwą, posiadającą formę liczby pojedyńczej. 
(Mat. 3:16-17; 2 Kor. 13:14) 

 

Wychwalanie Boga wskazujące na Trójcę:  

W Biblii widzimy różne rodzaje modlitw i uwielbiania Boga, wskazują one na istnienie Trójcy. 

• Aniołowie – święty, święty, święty 3x 

Izaj. 6:3 
3. I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka 
ziemia chwały jego. 
Obj. 4:8 
8. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu; i 
nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg 
Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść, 
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• Święci – modlitwa do Ojca w imieniu Syna, w mocy Ducha Świętego 

Jan. 16:23-24 
23. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O 
cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. 
24. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była 
zupełna. 
Efez. 6:18 
18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą 
wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych 

• Potrójne błogosławieństwa  

4 Moj. 6:24-26 
24. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; 
25. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; 
26. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. 
2 Kor. 13:13 
13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z 
wami wszystkimi. 

 

Graficzne przedstawienie Trójcy (Trynitarianizm) 
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Fałszywe koncepcje na temat Trójcy Świętej 

 

 
 

 

 

 

 
Wyjaśnienie symboli:  O – Ojciec;  S – Syn;  D – Duch 
 
 
ATRYBUTY BOGA W TRÓJCY 
 

Atrybuty Ojciec Syn Duch 

Wieczność 

Ps. 90:2 
2. Zanim góry powstały, 
Zanim stworzyłeś ziemię i 
świat, Od wieków na wieki Tyś 
jest, o Boże! 
 

 
Obj. 1:8,17 
8. Jam jest alfa i omega [początek i 
koniec], mówi Pan, Bóg, Ten, który 
jest i który był, i który ma przyjść, 
Wszechmogący. 
17. Toteż gdy go ujrzałem, padłem 
do nóg jego jakby umarły. On zaś 
położył na mnie swoją prawicę i 
rzekł: Nie lękaj się, Jam jest 
pierwszy i ostatni, 
Jan. 1:2 
2. Ono było na początku u Boga. 
 

Hebr. 9:14 
14. O ileż bardziej krew 
Chrystusa, który przez Ducha 
wiecznego ofiarował samego 
siebie bez skazy Bogu, oczyści 
sumienie nasze od martwych 
uczynków, abyśmy mogli 
służyć Bogu żywemu.(BW) 

Wszechmoc 

1 Piotr. 1:5 
5. Którzy mocą Bożą strzeżeni 
jesteście przez wiarę w 
zbawienie, przygotowane do 
objawienia się w czasie 
ostatecznym. 
 

 
2 Kor. 12:9 
9. Lecz powiedział do mnie: Dosyć 
masz, gdy masz łaskę moją, 
albowiem pełnia mej mocy okazuje 
się w słabości. Najchętniej więc 
chlubić się będę słabościami, aby 
zamieszkała we mnie moc 
Chrystusowa. 
Mat. 28:18 
18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do 
nich te słowa: Dana mi jest wszelka 
moc na niebie i na ziemi. 
 

Rzym. 15:19 
19. Przez moc znaków i cudów 
oraz przez moc Ducha 
Świętego, tak iż, począwszy od 
Jerozolimy i okolicznych 
krajów aż po Ilirię, 
rozkrzewiłem ewangelię 
Chrystusową. 
 

Wszechwiedza 

 
Jer. 17:10 
10. Ja, Pan, zgłębiam serce, 
wystawiam na próbę nerki, 
aby oddać każdemu według 
jego postępowania, według 
owocu jego uczynków. 
 

 
Obj. 2:23 
23. A dzieci jej zabiję; i poznają 
wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, 
który bada nerki i serca, i oddam 
każdemu z was według uczynków 
waszych. 
 

 
1 Kor. 2:11 
11. Bo któż z ludzi wie, kim jest 
człowiek, prócz ducha 
ludzkiego, który w nim jest? 
Tak samo kim jest Bóg, nikt 
nie poznał, tylko Duch Boży. 
 

Wszechobecność 

 
Jer. 23:24 
24. Czy zdoła się kto ukryć w 
kryjówkach, abym Ja go nie 
widział? - mówi Pan. Czy to nie 
Ja wypełniam niebo i ziemię? - 
mówi Pan. 
 

Mat. 18:20 
20. Albowiem gdzie są dwaj lub 
trzej zgromadzeni w imię moje, tam 
jestem pośród nich. 
 

Ps. 139:7 
7. Dokąd ujdę przed duchem 
twoim? I dokąd przed obliczem 
twoim ucieknę? 
 

 

O 

S 

D 

O 

S D 

UNITARIANIZM SABELIANIZM TRYTEIZM 

Stwórca 

Stworzenie 

Bezosobowy 

O (ST) 

S (NT) 

D (obecnie) 

TEORIA MODALISTYCZNA 
(dotycząca sposobu istnienia) 

Trzech bogów 
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Świętość 

 
Obj. 15:4 
4. Któż by się nie bał ciebie, 
Panie, i nie uwielbił imienia 
twego? Bo Ty jedynie jesteś 
święty, toteż wszystkie narody 
przyjdą i oddadzą ci pokłon, 
ponieważ objawiły się 
sprawiedliwe rządy twoje. 
 

Dz.Ap. 3:14 
14. Wy jednak zaparliście się 
Świętego i Sprawiedliwego, i 
prosiliście o ułaskawienie wam 
mordercy. 
 

Duch Święty 
Dz.Ap. 1:8 
8. Ale weźmiecie moc Ducha 
Świętego, kiedy zstąpi na was, 
i będziecie mi świadkami w 
Jerozolimie i w całej Judei, i w 
Samarii, i aż po krańce ziemi.  

Prawda 

Jan. 7:28 
28. Wtedy Jezus wołał w 
świątyni, ucząc i mówiąc: I 
znacie mnie, i wiecie, skąd 
jestem, a przecież sam od siebie 
nie przyszedłem, gdyż godzien 
wiary jest Ten, który mnie 
posłał, a którego wy nie znacie. 
 

 
Obj. 3:7 
7. A do anioła zboru w Filadelfii 
napisz: To mówi Święty, 
prawdziwy, Ten, który ma klucz 
Dawida, Ten, który otwiera, a nikt 
nie zamknie, i Ten, który zamyka, a 
nikt nie otworzy. 
Jan. 14:6 
6. Odpowiedział mu Jezus: Ja 
jestem droga i prawda, i żywot, 
nikt nie przychodzi do Ojca, tylko 
przeze mnie. 
 

1 Jan. 5:6 
6. On jest tym, który przyszedł 
przez wodę i krew, Jezus 
Chrystus; nie w wodzie tylko, 
ale w wodzie i we krwi, a Duch 
składa świadectwo, gdyż Duch 
jest prawdą. 
 

Dobroć 

 
Rzym. 2:4 
4. Albo może lekceważysz 
bogactwo jego dobroci i 
cierpliwości, i pobłażliwości, 
nie zważając na to, że dobroć 
Boża do upamiętania cię 
prowadzi? 
 

Efez. 5:25 
25. Mężowie, miłujcie żony swoje, 
jak i Chrystus umiłował Kościół i 
wydał zań samego siebie, 
 

Nehem. 9:20 
20. Dałeś im swego dobrego 
ducha, aby ich pouczał; Twojej 
manny nie odjąłeś od ich ust I 
wodę im dałeś, gdy byli 
spragnieni. 
 

 
 
DZIEŁA BOŻE W TRÓJCY - równość, ale różne role: wydarzenia angażujące trzy Osoby: 
 

dzieła Ojciec Syn Duch 

Stworzenie Świata 

Ps. 102:26 
26. Tyś z dawna założył ziemię, 
A niebiosa są dziełem rąk 
twoich. 
 

 
Kol. 1:16 
16. Ponieważ w nim zostało 
stworzone wszystko, co jest na 
niebie i na ziemi, rzeczy 
widzialne i niewidzialne, czy to 
trony, czy panowania, czy 
nadziemskie władze, czy 
zwierzchności; wszystko przez 
niego i dla niego zostało 
stworzone. 
 

 
1 Moj. 1:2 
2. A ziemia była pustkowiem i 
chaosem; ciemność była nad 
otchłanią, a Duch Boży unosił się 
nad powierzchnią wód. 
Job. 26:13 
13. Od jego tchnienia rozjaśnia 
się niebo; jego ręka przebiła 
giętkiego węża. 
 

Stworzenie 
Człowieka 

1 Moj. 2:7 
7. Ukształtował Pan Bóg 
człowieka z prochu ziemi i 
tchnął w nozdrza jego dech 
życia. Wtedy stał się człowiek 
istotą żywą. 
 

 
Kol. 1:16 
16. Ponieważ w nim zostało 
stworzone wszystko, co jest na 
niebie i na ziemi, rzeczy 
widzialne i niewidzialne, czy to 
trony, czy panowania, czy 
nadziemskie władze, czy 
zwierzchności; wszystko przez 
niego i dla niego zostało 
stworzone. 
 

Job. 33:4 
4. Duch Boży stworzył mnie, a 
tchnienie Wszechmocnego 
ożywiło mnie. 
 

Wcielenie 
 
Ojciec Jezusa 
 

Wcielony Zrodził Jezusa 
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Chrzest Jezusa 

Mat. 3:17 
17. I oto rozległ się głos z nieba: 
Ten jest Syn mój umiłowany, 
którego sobie 
upodobałem.(BW) 

 
Mat. 3:16 
16. A gdy Jezus został 
ochrzczony, wnet wystąpił z 
wody, i oto otworzyły się 
niebiosa, i ujrzał Ducha 
Bożego, który zstąpił w postaci 
gołębicy i spoczął na nim.(BW) 
 

Mat. 3:16 
16. A gdy Jezus został 
ochrzczony, wnet wystąpił z 
wody, i oto otworzyły się 
niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, 
który zstąpił w postaci gołębicy i 
spoczął na nim.(BW) 

Życie i służba Jezusa 
 
Jezus czynił wolę Ojca 
 

 Duch był mu dany bez miary 

Śmierć Chrystusa 

Ps. 22:16 
16. Siła moja wyschła jak 
skorupa, A język mój przylgnął 
do podniebienia mego I 
położyłeś mnie w prochu 
śmierci. 
Rzym. 8:32 
32. On, który nawet własnego 
Syna nie oszczędził, ale go za 
nas wszystkich wydał, jakżeby 
nie miał z nim darować nam 
wszystkiego? 
Jan. 3:16 
16. Albowiem tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny. 
 

Jan. 10:18 
18. Nikt mi go nie odbiera, ale 
Ja kładę je z własnej woli. 
Mam moc dać je i mam moc 
znowu je odzyskać; taki rozkaz 
wziąłem od Ojca mego. 
Gal. 2:20 
20. Z Chrystusem jestem 
ukrzyżowany; żyję więc już nie 
ja,ale żyje we mnie Chrystus; a 
obecne życie moje w ciele jest 
życiem w wierze w Syna 
Bożego, który mnie umiłował i 
wydał samego siebie za mnie. 
 

Hebr. 9:14 
14. O ileż bardziej krew 
Chrystusa, który przez Ducha 
wiecznego ofiarował samego 
siebie bez skazy Bogu, oczyści 
sumienie nasze od martwych 
uczynków, abyśmy mogli służyć 
Bogu żywemu. 
 

Zmartwychwstanie 
Chrystusa 

 
Dz.Ap. 2:24 
24. Ale Bóg go wzbudził, 
rozwiązawszy więzy śmierci, 
gdyż było rzeczą niemożliwą, 
aby przez nią był pokonany. 
 

 
Jan. 10:18 
18. Nikt mi go nie odbiera, ale 
Ja kładę je z własnej woli. 
Mam moc dać je i mam moc 
znowu je odzyskać; taki rozkaz 
wziąłem od Ojca mego. 
Jan. 2:19 
19. Jezus, odpowiadając, rzekł 
im: Zburzcie tę świątynię, a Ja 
w trzy dni ją odbuduję. 
 

 
1 Piotr. 3:18 
18. Gdyż i Chrystus raz za 
grzechy cierpiał, sprawiedliwy 
za niesprawiedliwych, aby was 
przywieść do Boga; w ciele 
wprawdzie poniósł śmierć, lecz w 
duchu został przywrócony życiu. 
 

Zmartwychwstanie 
ludzkości 

Jan. 5:21 
21. Albowiem jak Ojciec 
wzbudza z martwych i ożywia, 
tak i Syn ożywia tych, których 
chce. 
 

Jan. 5:21 
21. Albowiem jak Ojciec 
wzbudza z martwych i ożywia, 
tak i Syn ożywia tych, których 
chce. 
 

 
Rzym. 8:11 
11. A jeśli Duch tego, który Jezusa 
wzbudził z martwych, mieszka w 
was, tedy Ten, który Jezusa 
Chrystusa z martwych wzbudził, 
ożywi i wasze śmiertelne ciała 
przez Ducha swego, który 
mieszka w was. 
 

Natchnienie pisma 

2 Tym. 3:16 
16. Całe Pismo przez Boga jest 
natchnione i pożyteczne do 
nauki, do wykrywania błędów, 
do poprawy, do 
wychowywania w 
sprawiedliwości, 
 

 
1 Piotr. 1:10-11 
10. Zbawienia tego poszukiwali 
i wywiadywali się o nie 
prorocy, którzy prorokowali o 
przeznaczonej dla was łasce, 
11. Starając się wybadać, na 
który albo na jaki to czas 
wskazywał działający w nich 
Duch Chrystusowy, który 
przepowiadał cierpienia, 
mające przyjść na Chrystusa, 
ale też mające potem nastać 
uwielbienie. 
 

2 Piotr. 1:21 
21. Albowiem proroctwo nie 
przychodziło nigdy z woli 
ludzkiej, lecz wypowiadali je 
ludzie Boży, natchnieni Duchem 
Świętym. 
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Autorytet sługi 

 
2 Kor. 3:5-6 
5. Nie jako byśmy byli zdolni 
pomyśleć coś sami z siebie i 
tylko z siebie, lecz zdolność 
nasza jest z Boga, 
6. Który też uzdolnił nas, 
abyśmy byli sługami nowego 
przymierza, nie litery, lecz 
ducha, bo litera zabija, duch 
zaś ożywia. 
 

1 Tym. 1:12 
12. Dzięki składam temu, który 
mnie wzmocnił, Chrystusowi 
Jezusowi, Panu naszemu, za to, 
że mnie uznał za godnego 
zaufania, zleciwszy mi tę 
służbę, 
 

Dz.Ap. 20:28 
28. Miejcie pieczę o samych 
siebie i o całą trzodę, wśród 
której was Duch Święty 
ustanowił biskupami, abyście 
paśli zbór Pański nabyty własną 
jego krwią. 
 

Uświęcenie 

 
Judy 1:1 
1. Juda, sługa Jezusa 
Chrystusa, a brat Jakuba, do 
powołanych, w Bogu Ojcu 
umiłowanych, a dla Jezusa 
Chrystusa zachowanych: 
 

 
Hebr. 2:11 
11. Bo zarówno ten, który 
uświęca, jak i ci, którzy bywają 
uświęceni, z jednego są 
wszyscy; z tego powodu nie 
wstydzi się nazywać ich 
braćmi, 
 

 
1 Kor. 6:11 
11. A takimi niektórzy z was byli; 
aleście obmyci, uświęceni, i 
usprawiedliwieni w imieniu 
Pana Jezusa Chrystusa i w 
Duchu Boga naszego. 
 

Zachowanie 
wierzącego 

 
Jan. 10:29 
29. Ojciec mój, który mi je dał, 
jest większy nad wszystkich i 
nikt nie może wydrzeć ich z 
ręki Ojca. 
 
 

 
Jan. 10:28 
28. I Ja daję im żywot wieczny, 
i nie giną na wieki, i nikt nie 
wydrze ich z ręki mojej. 
Rzym. 8:34 
34. Któż będzie potępiał? Jezus 
Chrystus, który umarł, więcej, 
zmartwychwstał, który jest po 
prawicy Boga, Ten przecież 
wstawia się za nami. 
 

 
Efez. 4:30 
30. A nie zasmucajcie Bożego 
Ducha Świętego, którym jesteście 
zapieczętowani na dzień 
odkupienia. 
 
 

 

Ilustracje Trójcy w naturze  

Nie jest możliwe adekwatne porównanie nieskończonego Boga ze skończonym stworzeniem. Dlatego w 
naturze nie ma zadawalających ilustracji, ale niektóre ilustracje z przyrody mogą okazać się pomocne.  

Człowiek - stworzony na obraz Boga. "A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały 
duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany nas przyjście Pana naszego Jezusa 
Chrystusa" (I Tes. 5,23). Człowiek jest troisty, ma ducha, duszę i ciało. Również psychologia przyznaje, 
że człowiek składa się z trzech elementów: materialnego, psychicznego i duchowego. Jesteśmy czymś 
więcej niż tylko ciałem, czymś więcej niż tylko umysłem i czymś więcej niż duchem. Zostaliśmy 
stworzeni jako trójca: ciała, duszy i ducha.  

Woda. Woda jest w Biblii ilustracją Boga. Jezus mówi: "Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i 
pije" (J. 7,37). Woda może istnieć w trzech formach, trzech stanach: jako ciecz, lód i para wodna. Ta 
sama substancja, a zarazem coś zupełnie odmiennego. Moim zdaniem lód ilustruje nam Boga z Jego 
stałością i niezmiennością, para jest obrazem Ducha Świętego - Bożej mocy, woda jako płyn 
przypomina o Jezusie Chrystusie, który dziś jest dla nas wodą życia.  

Światło. Biblia mówi, że Bóg przebywa w światłości i sam jest światłością - w Nim nie ma żadnej 
ciemności. Jedną ze wspaniałych cech naszego wiecznego domu będzie to, że nie będzie tam nocy. Bóg 
jest światłem i to jest chyba najbardziej wymowna ilustracja Trójcy. Bóg jest światłością i jest święty. 
Jest to atrybut Boga, ale również Chrystusa - światłości świata (J. 8,12). Duch Święty również jest 
nazwany światłem. Biblia mówi, że zostaliśmy powołani z ciemności do cudownej Bożej światłości, 
mamy chodzić w światłości.  

Promień światła składa się z trzech podstawowych kolorów, jednak wymieszane dają kolor biały i ta biel 
obrazuje nam Boga. Gdy jednak ten promień przepuścimy przez pryzmat, rozdzieli się on na trzy 
podstawowe kolory: czerwony, żółty i niebieski. Gdyby przepuścić je z powrotem przez pryzmat - dałyby 
znów białe światło: trzy w jednym. Uczono mnie, że kwiaty nie mają w sobie żadnego koloru, wszystko 
inne też w zasadzie jest bezbarwne. Kiedy więc widzę wielobarwne kwiaty, wiem, że choć same w sobie nie 
są kolorowe, mogą absorbować lub odbijać padające na nie światło. Widzę żółty żonkil, bo ten kwiat 
absorbuje wszystkie kolory spektrum poza żółtym; żółty zostaje odbity i dlatego widzę ten kolor. Świat jest 
kolorowy z powodu światła. Bez światła nie byłoby kolorów. Trzy podstawowe kolory mówią mi o Bogu: 
żółty - o świętości Ojca, czerwony - o Synu Bożym, który przelał za mnie swa krew, niebieski - o Duchu 
Świętym, gdyż niebieski jest kolorem prawdy, a Duch Święty jest Duchem Prawdy. (Charles C. Ryrie) 
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Nauka o Trójcy dla życia wierzących. 

• Doktryna o Odkupieniu (wszystkie osoby Trójcy mają w tym swój udział) 

Jan. 3:6,16 
6. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. 
16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń 
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.(BW) 
Obj. 13:8 
8. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia 
świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.(BW) 

• Doktryna o Objawieniu (Syn i Duch komunikują nam prawdę Bożą) 

Jan. 1:18 
18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.(BW) 
Jan. 16:13 
13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od 
siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam 
oznajmi.(BW) 

• Społeczność z Chrystusem i w Ciele Chrystusa  

(tylko pogląd Trynitarialny mówi o społeczności i jedności w Trójcy) 

Jan. 14:17 
17. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna;  
wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.(BW) 

• Relacje między mężczyzną a kobietą (w Trójcy nie ma mniejszych lub mniej ważnych) 

1 Kor. 11:3 
3. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową 
Chrystusa Bóg.(BW) 

• Modlitwa (zwracamy się do Ojca, w imieniu Syna i zgodnie z inspiracją Ducha Świętego) 

Jan. 14:14 
14. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.(BW) 
Efez. 2:18 
18. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.(BW) 
Efez. 6:18 
18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą 
wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych(BW) 

 


