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PNEUMATOLOGIA – NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM 

 

Duch Święty jest trzecia Osobą Trójcy. Jest Bogiem (Rzym. 8:9; 1 Kor 3:16; 2 Kor. 6:16, 13:13), 
Przyszedł by zamieszkać w wierzącym w momencie zbawienia (1 Jana 3:24, 4:13), objawia to co 
Chrystus zrobił i powiedział (Jan 14:26); przekonuje świat o grzechu i sprawiedliwości (Jan 16:8-11; 
Dz. Ap. 11:19); umacnia wierzącego (Rzym. 6:12-14; 8:13; Efez. 1:18-22); wstawia się za wierzącymi 
(Rzym. 8:26); jest pocieszycielem (Jan. 14:16); potwierdza adopcję wierzącego (Rzym. 8:15; Gal. 4:6) 

Potrzeba starannego poznania Ducha Świętego wywodzi się między innymi z tego, że w ostatnich 
latach (zwanych wiekiem Ducha Świętego) powstało i rozwinęło się wiele ruchów w których bardzo 
mocno kładzie się nacisk na dzieła Ducha Świętego. Choć to skupienie uwagi na Jego dziełach było 
dobre, trzeba powiedzieć, że nie zawsze na szlakach zainteresowań Duchem, za przewodnik służyło 
Pismo Święte, co doprowadziło do skrzywienia roli i dzieła Ducha Świętego we współczesnym kościele. 
 

DUCH ŚWIĘTY JEST OSOBĄ 

Duch Święty jest osobą, nie jest mocą czy też uosobieniem mocy Boga. W Biblii czytamy o tym, że Duch 
Święty ma cechy i czyni dzieła, które są właściwe osobie. 

Prawdziwa osoba posiada rozum, uczucia i wolę, dlatego też, Duch Święty musiałby posiadać te cechy, 
by być osobą.   

A. Cechy Ducha Świętego właściwe dla osoby: 

• Rozum  
• Duch bada i zna głębokości Boże 

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. (BW) 

• Posiada umysł 
Rzym. 8:27   
8. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się 
za świętymi. 

• Jest zdolny do nauczania ludzi 
1 Kor. 2:13   
13. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza 
Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. 

• Uczucia  
Efez. 4:30 
30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień 
odkupienia.(BW) 
Duch Święty może być zasmucony grzeszną postawą wierzących – nie można zasmucić kogoś, kto 
jest czymś w rodzaju mocy, czynnika. 

• Wola 
• Duch Święty rozdziela swe dary w Kościele według swej woli 

1 Kor. 12:11 
11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak 
chce.(BW) 

• Kieruje także działaniami chrześcijan 
Dz.Ap. 16:6-11 
6. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu 
Słowa Bożego w Azji. 7. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie 
pozwolił im; 8. Minąwszy Mizję, doszli do Troady. 9. I  miał  Paweł  w  nocy  widzenie:  Jakiś  
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Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. 10. Gdy 
tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg 
powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. 11. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy 
wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu,(BW) 

B. Duch Święty w działaniu okazuje cechy właściwe osobie: 

• Wprowadza nas w prawdę 
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) 

• Przekonuje o grzechu 
Jan. 16:8 
8. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie;(BW) 
Czy jakaś bliżej nie określona moc może przekonać człowieka o czymkolwiek lub polemizować z 
nim na dowolny temat – oczywiście, że nie, może to zrobić jedynie osoba. 

• Czyni cuda 
Dz.Ap. 8:39 
39. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując 
się jechał dalej swoją drogą.(BW) 

• Wstawia się za nami 
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.(BW) 

Powyższe rzeczy jasno wskazują, że Duch Święty jest osobą, a nie jakimś uosobieniem, mocą czy też 
czynnikiem bożym – ktoś kto nie jest osobą nie mógłby czynić powyższych rzeczy. 

C. Duch Święty jest także traktowany jako osoba: 

• Należy być Mu posłusznym 
Dz.Ap. 10:19-20 
19. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: Oto szukają cię trzej 
mężowie; 
20. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem,(BW) 

• Można próbować Go okłamać 
Dz.Ap. 5:3 
3. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i 
zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?(BW) 

• Można Mu się sprzeciwić 
Dz.Ap. 7:51 
51. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi 
Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy!(BW) 

• Można Go zasmucić 
Efez. 4:30 
30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień 
odkupienia.(BW) 

• Można bluźnić przeciwko Niemu 
Mat. 12:31 
31. Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale 
bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.(BW) 

• Można Go znieważyć 
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) 

Myślenie, że w ten sposób można traktować moc nie tylko wydaje się, ale jest całkowitym absurdem. 
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D. Duch Święty do innych osób odnosi się jak osoba 

• W stosunku do apostołów – Jest osobą, jednak Duch Święty jawi się jako odrębna osoba. 
Dz.Ap. 15:28 
28. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru 
oprócz następujących rzeczy niezbędnych:(BW) 

• W stosunku do Jezusa – Jeśli uznamy, że Jezus posiadał osobowość, to musimy wyciągnąć 
wniosek, że ma ją również Duch Święty 
Jan. 16:13-15 
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. 
14. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. 
15. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.(BW) 

• W stosunku do innych osób Trójcy – jest równą im Osobą 
Mat. 28:19 
19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego,(BW) 
2 Kor. 13:13 
13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z 
wami wszystkimi.(BW) 

• W stosunku do swej własnej mocy – Osoba i moc Ducha Świętego są ze sobą związane, 
jednakże różnią się od siebie (są odróżnialne). Można stąd wyciągnąć wniosek, że Duch Święty nie 
jest tylko uosobieniem mocy, ale jest też osobą. 
Dz.Ap. 10:38 
38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc 
dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.(BW) 
Łuk. 4:14 
14. I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej 
krainie.(BW) 
1 Kor. 2:4 
4. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, 
lecz objawiały się w nich Duch i moc,(BW) 

E. Gramatyka 

Słowo „duch – (πνευ �µα)� pneuma” w grece jest rzeczownikiem rodzaju nijakiego, mogłoby to 
wskazywać że Duch Święty jest jakąś mocą, a nie osobą; jednakże autorzy Nowego Testamentu 
wielokrotnie używają na określenie Ducha Świętego zaimka rodzaju męskiego. Najlepszym przykładem 
jest Jan 16:13-14 

13. Lecz gdy przyjdzie On (ε �κει �νος�-�ekeinos), Duch (πνευ �µα - pneuma) 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. 

14. On (ε �κει �νος�-�ekeinos) mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. 

Jest to wyraźne odejście od normalnej reguły gramatycznej. Autor tekstu celowo odszedł od ogólnie 
panującej reguły, by podkreślić i zaznaczyć, że Duch Święty jest osobą. 

Istnieją jeszcze inne przykłady np.: Jan 15:26; 16:7-8; Ef. 1:14-15, jednakże w omówionym przypadku 
jest to najbardziej widoczne – wyraźne odejście od normalnej reguły gramatycznej przemawia na rzecz 
istnienia Ducha Świętego jako prawdziwej osoby. 
Na podstawie powyższych grup dowodów możemy stwierdzić, że Duch Święty, choć jest istotą 
duchową, jest też realną Osobą tak samo jak Ojciec, Syn Boży, czy każdy z nas. 
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Biblijne nauczanie dotyczące Ducha Świętego* 
 

Kategoria Opis/Definicja Odnośnik Biblijny 

Duch Święty 

 
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.(BW) 

Jan. 20:22 
22. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego.(BW) 

Dz.Ap. 1:5 
5. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem 

Świętym.(BW) 
por: 

Ps. 51:13 
13. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego I nie odbieraj mi swego Ducha świętego!(BW) 

 

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!(BW) 

 

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.(BW) 

Jan. 15:26 
26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 

wychodzi, złoży świadectwo o mnie;(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) 
por: 

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.(BW) 
 

Duch Mądrości I 
Wiedzy 

 
Izaj. 11:2 

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

por: 
Izaj. 61:1-2 

1. Duch Wszechmocnego, Pana nade - mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował 
ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym 
ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, 2. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień 

pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych,(BW) 
 

Duch Chwały 

 
1 Piotr. 4:14 

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

Por: 
2 Moj. 15:11 

11. Któż jest jak Ty, wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości? Straszliwy w 
chwalebnych czynach, Sprawco cudów? 

Ps. 145:5 
5. Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu twego I cudowne sprawy twoje.(BW) 

 

Imiona 

Doradca 

 
Jan. 14:16 

16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki(BW) 
Jan. 16:7 

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.(BW) 
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Jest trzecią 
osobą Trójcy 

 
Mat. 3:16-17 

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. 17. I oto rozległ się głos z 

nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.(BW) 
Jan. 14:16 

16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki 
Dz.Ap. 10:38 

38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc 
dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.(BW) 

 

Posiada wiedzę 

 
Izaj. 11:2 

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

Rzym. 8:27 
27. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się 

za świętymi.(BW) 
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.(BW) 

 

Posiada uczucia 

 
Izaj. 63:10 

10. Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha jego Świętego; wtedy przemienił się w ich 
nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył.(BW) 

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

odkupienia.(BW) 
por: 

Dz.Ap. 7:51 
Rzym. 15:30 

30. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, 
abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga 

 

Osobowość 

Posiada wolę 

 
1 Kor. 12:11 

11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak 
chce.(BW) 

 

Boskość 

 
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) 

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) 

 

Jest 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.(BW) 
 

Jest 
wszechobecny 

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

Atrybuty 

Jest 
wszechmocny 

 
Jan. 14:26 

26. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was 
wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.(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) 
1 Kor. 2:10 

10. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości 
Boże.(BW) 
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Brał czynny 
udział w 

stworzeniu 
świata 

 
1 Moj. 1:2 

2. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się 
nad powierzchnią wód.(BW) 

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

Ps. 104:30 
30. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, I odnawiasz oblicze ziemi.(BW) 

 

On dał 
natchnienie 

autorom Biblii 

 
2 Piotr. 1:21 

21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie 
Boży, natchnieni Duchem Świętym.(BW) 

 

On zstąpił i 
zacienił Marię 

podczas poczęcia 
Chrystusa 

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.(BW) 

Przekonuje o 
grzechu 

 
Jan. 16:8 

8. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie;(BW) 
por: 

1 Moj. 6:3 
3. I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko 

ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.(BW) 
 

Odnawia 

 
Jan. 3:5-6 

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.(BW) 
 

Udziela porad 

 
Jan. 14:16-17 

16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki 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) 
Jan. 16:7,12-14 

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. 12. Mam wam jeszcze wiele 

do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; 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. 14. On mnie uwielbi, gdyż z mego 
weźmie i wam oznajmi.(BW) 

 

Daje pewność 
zbawienia 

 
Rzym. 8:15 

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

 

Naucza lub 
oświeca 

 
Jan. 16:12-14 

12. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; 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. 14. On mnie 

uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.(BW) 
1 Kor. 2:13 

13. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza 
Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę.(BW) 

 

Dzieła 

Pomaga w 
modlitwie 
poprzez 

wstawiennictwo 

 
Rzym. 8:26-27 

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. 

27. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się 
za świętymi.(BW) 
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Wzbudził 
Chrystusa z 
martwych 

 
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. 
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.(BW) 
 

Powołuje do 
służby 

 
Dz.Ap. 13:4 

4. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na 
Cypr,(BW) 

 

Zapieczętowuje 
zbawienie 
wybranych 

 
Rzym. 8:23 

23. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, 
oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego.(BW) 

2 Kor. 1:21-22 
21. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, 

22. Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.(BW) 
Efez. 1:13-14 

13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i 
uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, 

14. Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku 
uwielbieniu chwały jego.(BW) 

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

odkupienia.(BW) 
 

Zamieszkuje w 
wierzących 

 
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.(BW) 

1 Kor. 3:16-17 
16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? 

17. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, 
a wy nią jesteście.(BW) 

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?(BW) 
 

Dzieła 

Działa w kościele 

 
1 Kor. 12:7-11 

7. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. 8. Jeden bowiem 
otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, 9. 
Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. 10. Jeszcze 
inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne 
rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. 11. Wszystko to zaś sprawia jeden i 

ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.(BW) 
 

Jest źródłem 
wszelkich darów 

w kościele 

 
1 Kor. 12:7-11 
1 Kor. 12:4 

4. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam.(BW) 
 

Proroctwo 
 

I Kor. 14:1-40 
 

Dary 

Cuda 
uzdrowienia 

 
I Kor. 12:4 

1 Kor. 12:28-30 
28. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie 

nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, 
kierowania, różne języki. 29. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy 

wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? 30. Czy wszyscy mają dary 
uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają?(BW) 
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Języki 

 
I Kor. 12:4, 
1 Kor. 12:10 

10. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, 
inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.(BW) 

 

Nauczanie 

 
1 Kor. 12:4, 
1 Kor. 12:28 

28. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie 
nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, 

kierowania, różne języki.(BW) 
 

Wiara 

 
1 Kor. 12:8-9 

8. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha 
mowę wiedzy, 9. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym 

Duchu.(BW) 
 

Usługiwanie 

 
1 Kor. 12:4, 28; 

Efez. 4:12 
12. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała 

Chrystusowego,(BW) 
 

Dary 

Zachęcanie 

 
Rzym,. 12:8; por. I Kor. 12:4,7 

Rzym. 12:8 
8. Jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto obdarowuje, to w szczerości; kto jest 

przełożony, niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością.(BW) 
por: 

1 Kor. 12:4,7 
4. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. 7. A w każdym różnie przejawia się Duch ku 

wspólnemu pożytkowi. 
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