PNEUMATOLOGIA

BÓSTWO DUCHA ŚWIĘTEGO

DUCH ŚWIĘTY JEST BOGIEM
Duch Święty nie jest tylko zwykłą osobą; jest Bogiem, jest jedną z osób Trójcy. Przedstawione wcześniej
dowody wskazujące na Ducha Świętego jako osobę, niekoniecznie są dowodami potwierdzającymi Jego
Boskość. Niemniej jednak przedstawione poniżej dowody potwierdzające Boskość świadczą
jednocześnie o tym, że Duch Święty jest osobą.

A. ZWROTY I TYTUŁY WSKAZUJĄCE NA BOSKOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO
Na Boskość Ducha Świętego wskazują m.in. Jego imiona. Nie ma oficjalnego, formalnego imienia (jak
np. Jezus Chrystus) ale ma opisujące go tytuły:
•
•

86 odnośników w Starym Testamencie
261 odnośników w Nowym Testamencie

Szesnaście razy Jego imię łączy się z imionami pozostałych dwóch Osób Trójcy.

Tytuły Ducha Świętego*
Tytuł

Podkreśla

Cytat

Jeden Duch

Jego jedność

Efez. 4:4
4. Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej
nadziei, która należy do waszego powołania;(BW)

Jego doskonałość,
wszechobecność i
pełnię

Obj. 1:4
4. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od
tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu
duchów, które są przed jego tronem,(BW)
Obj. 3:1
1. A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma
siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje:
Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły.(BW)

Jego suwerenność,

2 Kor. 3:18
18. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w
zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam
obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest
Duchem.(BW)

Jego wieczność

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)

Jego chwałę,

1 Piotr. 4:14
14. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia
Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na
was.(BW)

Siedem Duchów

Pan, który jest
Duchem

Wieczny Duch

Duch Chwały

Duch Życia

Rzym. 8:2
Jego żywotność,
2. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił
Jego wieczne życie
cię od zakonu grzechu i śmierci.(BW)
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Jego świętość,
najbardziej
oficjalny tytuł
Ducha i
jednocześnie
najczęściej
używany

Rzym. 1:4
4. Który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem
Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie,
Panu naszym,(BW)
Mat. 1:20
20. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł
Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć
Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha
Świętego.(BW)
1 Jan. 2:20
20. A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie
wszystko.(BW)

Duch Mądrości
Duch Rozumu
Duch Rady
Duch Poznania

Jego
wszechwiedzę,
mądrość i radę

Izaj. 11:2
2. I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch
rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana.(BW)
porównaj:
1 Kor. 2:10-13
10. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada
wszystko, nawet głębokości Boże. 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. 12. A myśmy otrzymali
nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy
wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. 13. Głosimy to nie w
uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których
naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową
miarę.(BW)

Duch Mocy

Jego wszechmoc

Izaj. 11:2
2. I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch
rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana.(BW)

Duch Bojaźni
Pańskiej

Jego szacunek

Izaj. 11:2
2. I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch
rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana.(BW)

Duch Prawdy

Jego
prawdomówność,
prawdziwość

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)

Jego łaskę

Hebr. 10:29
29. O ile sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna
Bożego podeptał i zbestrześcił krew przymierza, przez którą
został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!(BW)

Jego łaskę i
wstawiennictwo

Zach. 12:10
10. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję
ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego
przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą
gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad
pierworodnym.(BW)

Duch Świętości
Duch Święty
Święty

Duch Łaski

Duch Łaski i
błagania

*Charts of Christian Theology and Doctrine, H.Wayne House
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Tytuły Ducha Świętego ukazujące Jego relacje z Ojcem i Synem:
Ojciec

Duch Boży

1 Moj. 1:2
2. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży
unosił się nad powierzchnią wód.
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.

Duch Boga
naszego

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.

Duch Boga
Żywego

2 Kor. 3:3
3. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze
usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach
kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich.

Syn
Duch
Chrystusowy

Rzym. 8:9
9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli
zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.

Duch Jezusa
Chrystusa

Filip. 1:19
19. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie
mi to ku wybawieniu,

Duch Jezusa

Dz.Ap. 16:7
7. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im;

Duch Syna

Gal. 4:6
6. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych,
wołającego: Abba, Ojcze!

Tytuły Ducha Świętego ukazujące jego atrybuty:
Jeden Duch =
jedność

Efez. 4:4
4. Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do
waszego powołania;

Duch Chwały

1 Piotr. 4:14
14. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch
chwały, Duch Boży, spoczywa na was.

Duch
uświęcenia

Rzym. 1:4
4. Który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez
zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym,
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Duch wieczny

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.

Duch życia

Rzym. 8:2
2. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i
śmierci.

Duch mądrości

Izaj. 11:2
2. I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch
poznania i bojaźni Pana.
Efez. 1:17

Duch łaski

Hebr. 10:29
29. O ile sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i
zbestrześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!

Duch prawdy

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.

Ukazujące Jego dzieła
Duch Chwały

Przyprowadzanie świętych do chwały

Duch Życia

Odrodzenie

Duch Uświęcenia

Uświęcenie

Duch Mądrości
Duch Prawdy

Nauczanie, prowadzenie

Duch Łaski

Manifestuje łaskę

Duch Synostwa
Rzym. 8:15
15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać
bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy:
Abba, Ojcze!

Pocieszyciel
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BOSKIE ATRYBUTY
Duch Święty posiada atrybuty, które wskazują na to, że jest osobą. Jednakże posiada On także atrybuty
właściwe tylko Bogu – co wskazuje na Jego Bóstwo.
•

Wieczność
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.

•

Wszechobecność
Ps. 139:7-10
7. Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę?
8. Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, I
tam jesteś.
9. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy I chciał spocząć na krańcu morza,
10. Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, Dosięgłaby mnie prawica twoja.

•

Wszechwiedza
1 Kor. 2:10-11
10. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości
Boże.
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.

•

Miłość
Gal. 5:22
22. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,

•

Prawda
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.

•

Świętość
Mat. 12:31-32
31. Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale
bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.
32. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu,
kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w
przyszłym.
Łuk. 11:13
13. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej
Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.

•

Wierność
Gal. 5:22
22. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,

•

Wszechmocny
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.
1 Moj. 1:2
2. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad
powierzchnią wód.
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DZIEŁA DUCHA ŚWIĘTEGO WSKAZUJĄCE NA JEGO BÓSTWO
Duch Święty jest autorem także takich dzieł, których spełnienie możliwe jest jedynie dla Boga.
•

Stworzenie
1 Moj. 1:2
2. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad
powierzchnią wód.
Ps. 33:6
6. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.
Job. 26:13
13. Od jego tchnienia rozjaśnia się niebo; jego ręka przebiła giętkiego węża.

•

Natchnienie
2 Tym. 3:16
16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do
poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
2 Piotr. 1:20-21
20. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu
wykładowi.
21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży,
natchnieni Duchem Świętym.

•

Dał początek Chrystusowi – sprawca narodzin z dziewicy
Łuk. 1:35
35. I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię.
Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.

•

Przekonuje świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie
Jan. 16:7-11
7. Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel
do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.
8. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie;
9. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie;
10. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie;
11. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.

•

Powstrzymuje pełnię nieprawości i zła
2 Tes. 2:6-7
6. A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.
7. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz
powstrzymuje, nie zejdzie z pola.

•

Dokonuje odrodzenia
Mat. 19:28
28. A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy
odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na
dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich.
Tyt. 3:5
5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego
przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,
Jan. 3:1-21
A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2. Ten przyszedł do Jezusa
w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich
cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. 3. Odpowiadając Jezus,
rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć
Królestwa Bożego. 4. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż
może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? 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. 7. Nie

1.
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dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. 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. 9. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? 10. Odpowiedział Jezus
i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? 11. Zaprawdę, zaprawdę powiadam
ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie
przyjmujecie. 12. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie,
gdy wam będę mówił o niebieskich? 13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z
nieba, Syn Człowieczy. 14. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony
Syn Człowieczy. 15. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 16. Albowiem
tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie
zginął, ale miał żywot wieczny. 17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby
świat był przez niego zbawiony. 18. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy,
już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. 19. A na tym
polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich
uczynki były złe. 20. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do
światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. 21. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do
światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.
•

Objawia Boga i Jego dzieła w naszym życiu
1 Kor. 2:12
12. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym
nas Bóg łaskawie obdarzył.
1 Kor. 2:9-10
9. Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego
nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
10. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości
Boże.

•

Jest pocieszycielem
Jan. 13:1
1. Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca,
umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.
Jan. 12:26
26. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto
mnie służy, uczci go Ojciec mój.

•

Świadczy o dokonanym dziele
Rzym. 8:16
16. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.
Jan. 1:12
12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię
jego,
1 Jan. 5:10
10. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go
kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim.

•

Namaszcza wierzących
1 Jan. 2:27
27. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby
was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest
kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.

•

Chrzci
Efez. 4:5
5. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;

•

Pieczętuje
2 Tym. 2:19
19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy
są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.
2 Kor. 1:22
22. Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.
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Efez. 1:13
13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście
w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,
Efez. 4:30
30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień
odkupienia.
Jer. 32:9-11
•

Wypełnia
Efez. 5:18
18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha,

•

Wstawia się
Rzym. 8:26
26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak
należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.

•

Uświęca
Hebr. 10:14-15
14. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
15. Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem:
1 Kor. 1:30
30. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i
sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
2 Tes. 2:13
13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że
Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.

•

Jest zadatkiem
2 Kor. 1:22
22. Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.
2 Kor. 5:5
5. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię
Ducha.
Efez. 1:13
13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście
w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,

B. ZWIĄZEK DUCHA ŚWIĘTEGO Z OJCEM I SYNEM
•

Duch Święty = Jahwe
Autorzy Nowego Testamentu utożsamiają Ducha Jahwe ze Starego testamentu z Duchem Świętym,
szczególnie wtedy, gdy w Nowym Testamencie przypisuje się Duchowi Świętemu słowa
wypowiedziane przez Boga w Starym Testamencie. To co w ST mówił Jahwe, w NT przypisuje się
Duchowi Świętemu.
Duch Święty

Jahwe

Hebr. 10:15-17

Jer. 31:31-34

15. Poświadcza nam to również Duch Święty;
powiedziawszy bowiem: 16. Takie zaś jest przymierze,
jakie zawrę z nimi Po upływie owych dni, mówi Pan:
Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę
je, 17. Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie
wspomnę więcej.

31. Oto idą dni mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z
domem judzkim nowe przymierze. 32. Nie takie przymierze, jakie
zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich
wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali,
chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - 33. Lecz takie
przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi
Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja
będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 34. I już nie będą siebie
nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni
znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi
Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie
wspomnę.
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Dz.Ap. 28:25-28

Izaj. 6:1-13

25. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się
rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo: Dobrze Duch
Święty powiedział do ojców waszych przez proroka
Izajasza, 26. Mówiąc; Idź do ludu tego i mów: Będziecie
stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; Będziecie
ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. 27. Albowiem otępiało
serce tego ludu, Uszy ich dotknęła głuchota, Oczy swe
przymrużyli, Żeby oczami nie widzieli I uszami nie
słyszeli, I sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, A ja
żebym ich nie uleczył. 28. Niechże wam więc będzie
wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże,
oni też słuchać będą.

1. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na
tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał
świątynię. 2. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał
po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma
zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. 3. I wołał jeden do
drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest
wszystka ziemia chwały jego. 4. I zatrzęsły się progi w posadach
od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. 5. I
rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych
warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy
widziały Króla, Pana Zastępów. 6. Wtedy przyleciał do mnie
jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który
szczypcami wziął z ołtarza, 7. I dotknął moich ust, i rzekł: Oto
dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech
odpuszczony. 8. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo
poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem,
poślij mnie! 9. A On rzekł: Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie
bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzycie uważanie, lecz nie
poznawajcie! 10. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy
głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i
nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się
nie nawrócił i nie ozdrowiał! 11. I rzekłem: Dopókiż, Panie? A On
odpowiedział: Dopóki nie opustoszeją miasta i nie będą bez
mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. 12.
Pan uprowadzi ludzi daleko, i w kraju będzie wielkie
spustoszenie. 13. A choćby została w nim jeszcze dziesiąta część,
ta ponownie będzie zniszczona jak dąb lub jak terebint, z którego
przy ścięciu został tylko pień. Pędem świętym jest jego pień.

•

Duch Święty = Bóg
Bluźnierstwo i okłamywanie Ducha jest traktowane jako grzech przeciwko samemu Bogu.
Dz.Ap. 5:1-4
1. A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość 2. I za wiedzą
żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. 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.
Mat. 12:31-32
31. Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale
bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. 32. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko
Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi
Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.
O Duchu Świętym mówi się jak o Bogu
2 Sam. 23:2-3
2. Duch Pana przemawia przeze mnie, A słowo jego jest na języku moim. 3. Rzekł Bóg Izraela,
przemówiła do mnie opoka Izraela: Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, Kto panuje w bojaźni
Bożej,
1 Kor. 3:16
16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
1 Kor. 6:19
19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego
macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
Efez. 2:22
22. Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.
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Równość
Jego związek z Ojcem i Synem oparty jest na równych podstawach
Mat. 28:19 – użyte tu słowo „imię” jest w liczbie pojedynczej, co podkreśla równość wszystkich
osób w Trójcy
19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego,
2 Kor. 13:13
13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z
wami wszystkimi.

C. TYPY I SYMBOLE DUCHA ŚWIĘTEGO
•

Olej
1 Sam. 16:12-13
12. Posłał więc i sprowadził go. A on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan:
Wstań, namaść go, gdyż to jest ten. 13. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie
jego braci; i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal, Samuel zaś
powstał i poszedł do Ramy.
1 Sam. 10:1; 3 Moj. 2:1-16; Mat. 25:1-13; Ps. 45:8; Ps. 23:5

•

Woda
Jan. 7:37-39
37. A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech
przyjdzie do mnie i pije. 38. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną
rzeki wody żywej. 39. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli;
albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony.
Jan. 3:5; Efez. 5:26; Jan. 13:1-17; Jan. 4:14

•

Ogień
Dz.Ap. 2:3
3. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich
2 Moj. 3:2; 3 Moj. 9:24; Obj. 1:14; Mal. 3:2-3; 1 Piotr. 1:7; Hebr. 12:29

•

Wiatr
Jan. 3:8
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.
Jan. 20:22; 2 Piotr. 1:21

•

Gołębica
Jan. 1:30-34
30. To jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był
niż ja. 31. I ja go nie znałem; lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony
Izraelowi. 32. Jan świadczył też, mówiąc: Widziałem Ducha, zstępującego z nieba jakby
gołębica; i spoczął na nim.
33. I ja go nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz
tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci Duchem Świętym. 34. A ja
widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym.
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