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Co wiemy o Bogu? Odpowiedzi na to pyta-
nie człowiek poszukuje już od początku istnienia 
wszechświata. Ponieważ powstało tak wiele róż-
nych teorii na ten temat, wielu ludzi jest zdez-
orientowanych i nie wie, gdzie szukać prawdy. 
Dlatego tak cenne jest świadectwo Pisma Świę-
tego, Biblii. W tej Księdze nad księgami Bóg po-
kazał ludziom, kim On naprawdę jest. 

Jednak nie możemy zgłębiać tego tema-
tu jedynie naszym umysłem – potrzebujemy 
przede wszystkim wiary, gdyż czytamy: Bez 
wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto 
bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, 
że On istnieje i że nagradza tych, którzy go 
szukają (Hebrajczyków 11,6).  

Rozmyślając nad Nim musimy czynić to  
w pokorze, przepełnieni głęboką czcią dla Boga 
– tak, jak Mojżesz, kiedy podszedł do płonące-
go krzewu: Wtedy rzekł Mojżesz, Podejdę, aby 
zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew 
się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, 
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aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krze-
wu i rzekł, (...) Zdejmij z nóg sandały swoje, bo 
miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą 
(2. Mojżeszowa 3,3).  



5

Jest jeden Bóg

Albowiem jeden jest Bóg… (1. Tymoteusza 
2,5). A więc nie dwóch albo trzech, tylko je-
den Bóg. Ten jeden Bóg objawił się jednak  
w trzech osobach, mianowicie jako Ojciec, Syn  
i Duch Święty (2. Koryntian 13,13). W imię 
Trójjedynego Boga odbywa się także chrześci-
jański chrzest: …chrzcząc je w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego (Mateusza 28,19). 

Te trzy Osoby Bóstwa są sobie równe, dys-
ponują tą samą mocą i mają tą samą chwałę. 
Są one jedno w myślach, w mowie i w czy-
nach. Zwróćmy uwagę przykładowo na wer-
set z Ewangelii Jana 10,30, gdzie Jezus wyraź-
nie powiedział: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ze 
względu na tych, którzy w Niego wierzą, Jezus 
prosi Ojca: …aby byli jedno, jak my jedno je-
steśmy (Jana 17,22).  
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Trzy Osoby Bóstwa
Możemy powiedzieć, że:
Ojciec przygotowuje plan,
Syn wypełnia go
Duch Święty udziela swej mocy

Wersety dotyczące Bożego dzieła 
stworzenia
● Ojciec: …gdy kładł podwaliny ziemi, ja 

byłam [Syn] u jego boku mistrzynią (Przypo-
wieści Salomona 8,29).  

● Syn: Bóg przemówił do nas przez Syna: 
…przemówił do nas przez Syna, którego usta-
nowił dziedzicem wszechrzeczy, przez które-
go także wszechświat stworzył (Hebrajczy-
ków 1,2); ponieważ w Nim zostało stworzone 
wszystko, co jest na niebie i na ziemi (Kolosan 
1,16). To pokazuje jasno, że Syn był wykonaw-
cą Ojcowskiego planu. 

● Duch Święty: ...Duch Boży unosił się nad 
powierzchnią wód (1. Mojżeszowa 1,2); Duch 
Boży stworzył mnie... (Joba 33,4). 
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Wersety dotyczące Bożego dzieła 
odkupienia
● Ojciec: Albowiem tak Bóg umiłował 

świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał ży-
wot wieczny (Jana 3,16).  

● Syn: Bo nie posłał Bóg Syna na świat, 
aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego 
zbawiony (Jana 3,17);  Dlatego Ojciec miłuje 
mnie, iż Ja kładę życie swoje... (Jana 10,17).

● Duch Święty: Chrystus …ofiarował sa-
mego siebie przez Ducha wiecznego, bez skazy 
Bogu… (Hebrajczyków 9,14).  
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Wersety dotyczące działania Bożego 
dzieła nawrócenia 
● Ojciec: Nikt nie może przyjść do mnie, 

jeżeli go nie pociągnie Ojciec… (Jana 6,44).  

● Syn: …tego, który do mnie przychodzi, 
nie wyrzucę precz (Jana 6,37).  

● Duch Święty: W nim i wy, którzy usły-
szeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia 
waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście 
zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym 
(Efezjan 1,13).  

Wersety dotyczące Bożego dzieła sądu
● Ojciec: …do Boga, sędziego wszystkich… 

(Hebrajczyków 12,23).  

● Syn: Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz 
wszelki sąd przekazał Synowi (Jana 5,22).  

● Duch Święty: A On, gdy przyjdzie, prze-
kona świat …o sądzie (Jana 16,8).  



Bóg Ojciec
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Ojciec miłuje Syna od 
wieczności po wieczność

Jana 1,18: „Boga nikt nigdy nie widział, lecz 
jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca,  
objawił go.”

Już w wieczności Ojciec miłował swojego 
Syna, dlatego Pan Jezus modlił się: …umiło-
wałeś mnie przed założeniem świata (Jana 
17,24). 

Ta miłość jest też cechą relacji Syna z Oj-
cem: „Syn Ojca (…) w miłości” 2. Jana 1,3   
i „…Syna swego Umiłowanego” Kolosan 1,13 
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Ojciec działa w sercach 
grzeszników

Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam 
(Jana 5,17).  

On przyjmuje grzeszników, którzy pokutują 
– tych, którzy zobaczyli swój grzech, żałowali 
za niego i go wyznali. Jest to bardzo pięknie 
wyrażone w przypowieści o synu marnotraw-
nym:  A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego 
ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na 
szyję, i pocałował go (Łukasza 15,20).

Ojciec oddaje swoje dzieci – tych wszyst-
kich, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa 
i zostali przez Ojca przyjęci – pod opiekę Syna. 
Tego dowiadujemy się z modlitwy Syna do 
Ojca: …twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli 
słowa twojego (Jana 17,6).
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Bóg jest sprawiedliwym Ojcem

Jego sprawiedliwość jest potwierdzona 
przez Syna:

Ojcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, 
lecz Ja cię poznałem… (Jana 17,25).

On jest sprawiedliwy, gdyż rozróżnia wie-
rzącego i niewierzącego. Patrzy na ludzi we-
dług tego, jaki mają stosunek do Jego Syna: 
czy Go przyjęli czy odrzucili? To jest decydują-
ce pytanie! Widzimy to wyraźnie w Ewangelii 
Jana 3,36: Kto wierzy w Syna, ma żywot wiecz-
ny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, 
lecz gniew Boży ciąży na nim.
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Bóg jest tym, 
który szuka chwalców

Syn objawił nam, jakie jest serce Ojca, mó-
wiąc: …Ojciec takich szuka, którzy by mu tak 
cześć oddawali (Jana 4,23). On prowadzi nas 
do miejsca uwielbienia: Wyjdźmy więc do nie-
go poza obóz, znosząc pohańbienie jego (He-
brajczyków 13,13).

Tam pokazuje nam, czym jest chrześcijań-
skie uwielbienie: I wy sami jako kamienie żywe 
budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo 
święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne 
Bogu przez Jezusa Chrystusa (1. Piotra 2,5); 

Przez niego więc nieustannie składajmy 
Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, 
które wyznają jego imię (Hebrajczyków 13,15).
Kiedy to zrozumiemy, będziemy z radością 
wielbić Ojca za to, kim jest dla nas Jego Syn!
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Bóg jest Ojcem, który uczci tych, 
którzy Mu służą

Syn wskazuje na Ojca, mówiąc: 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 (Jana 12,26). Naj-
cenniejsze, co ma Ojciec, to Jego ukochany 
Syn. Wiele razy możemy w Ewangeliach sły-
szeć Jego głos mówiący: ...Ten jest Syn mój 
wybrany, tego słuchajcie (Łukasza 9,35).

Kto naśladuje Syna i Mu służy, będzie przez 
Ojca uczczony (zob. Marka 10,28–31).
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Bóg jest kochającym Ojcem

Syn objawił uczniom, że: ...sam Ojciec mi-
łuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali 
i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem (Jana 
16,27). To sprawia, że możemy w wolności 
modlić się i prosić o cokolwiek, jak Pan Jezus 
nas nauczył: O cokolwiek byście prosili Ojca  
w imieniu moim, da wam (Jana 16,23).  
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Bóg jest świętym Ojcem

Syn modlił się: 
...Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim 

tych, których mi dałeś... (Jana 17,11).
On zachowuje nas w Jego społeczności  

i chroni nas przed wpływem tego świata:
Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz 

abyś ich zachował od złego (Jana 17,15).



Bóg Syn
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On jest wiecznym Synem 
– również, jako człowiek jest 
Synem Bożym, gdyż został 
zrodzony przez Ducha Świętego

 O Nim – i tylko o Nim – można było powie-
dzieć: ...lecz jednorodzony Bóg, który jest na 
łonie Ojca, objawił go (Jana 1,18). 

To, że jest On Synem nie oznacza, że w 
wieczności miał On niższe stanowisko niż Oj-
ciec. Paweł pisze o Jezusie Chrystusie:

który chociaż był w postaci Bożej, nie upie-
rał się zachłannie przy tym, aby być równym 
Bogu (Filipian 2,6).

On, jako Bóg, był gotów stać się człowie-
kiem i przyjść na tę ziemię.

To, że jest On Synem oznacza, że ma spo-
łeczność ze swoim Ojcem. Dlatego mógł się 
modlić: i wszystko moje jest twoje, a twoje 
jest moje (Jana 17,10).
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Ojciec kocha Syna od wieczności, od za-
wsze: ...umiłowałeś mnie przed założeniem 
świata (Jana 17,24). 

W momencie wcielenia Jezusa 
wypełniło się prorockie słowo:

Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię 
zrodziłem (Psalm 2,7).

Dlatego anioł Gabriel zwiastował Marii, 
matce Jezusa, narodzenie jej pierworodnego 
słowami: …Duch Święty zstąpi na ciebie i moc 
Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się 
narodzi, będzie święte i będzie nazwane Sy-
nem Bożym (Łukasza 1,35).

Zrodzony z Boga, z Ducha Świętego, jest 
On Synem Bożym i jako taki jest też królem 
Izraela. Natanael zrozumiał to i powiedział: …
Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś kró-
lem Izraela (Jana 1,49).



20

Wieczny Bóg i jednocześnie 
prawdziwy człowiek

Ewangelia Jana została napisana, …abyście 
wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga 
(Jana 20,31).

W Betlejem narodził się wieczny Syn, jako 
człowiek: lecz gdy nadeszło wypełnienie cza-
su, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził  
z niewiasty (Galacjan 4,4).

Różnił się od nas ludzi tym, że jako jedyny 
był bez grzechu. Jan pisze: grzechu w nim nie 
ma (1. Jana 3,5).

Piotr potwierdza: On grzechu nie popełnił 
(1. Piotra 2,22).  

Paweł dodaje: On ... nie znał grzechu  
(2. Koryntian 5,21).
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Pomimo swojego człowieczeństwa po-
został Bogiem, i jako taki był wszechmocny, 
wszechwiedzący, wszechobecny. Jako czło-
wiek nie wiedział wszystkiego (Marka 13,32). 
Musiał iść z jednego miejsca do drugiego 
(Marka 4,35). W słabości został ukrzyżowany 
(2. Koryntian  13,4).

O Mesjaszu zostało powiedziane:
z których [Żydów] pochodzi Chrystus we-

dług ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg 
błogosławiony na wieki. Amen (Rzymian 9,5). 
Jednak pozostawił swoją Boską chwałę, jak 
czytamy w Filipian 2,7: lecz wyparł się samego 
siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny 
ludziom (...).
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Syn jest objawieniem 
niewidzialnego Boga i Jego natury

Syn jest obrazem Boga niewidzialnego 
(Kolosan 1,15) i rzeczywiście Bogiem: jedy-
ny, który ma nieśmiertelność, który mieszka  
w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi 
nie widział i widzieć nie może (1. Tymoteusza 
6,16)

W człowieku Jezusie Chrystusie można 
zobaczyć Boga w doskonały sposób: Bo Bóg, 
który rzekł: Z ciemności niech światłość za-
świeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało 
poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu 
Chrystusowym (2. Koryntian 4,6).

Pan Jezus mógł powiedzieć swojemu 
uczniowi Filipowi: …Kto mnie widział, widział 
Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? 
(Jana 14,9). 
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On znał Boga jak nikt inny, dlatego że od 
wieczności był „na łonie Ojca”. To jest najgłęb-
sza, najbardziej intymna relacja, jaką możemy 
sobie wyobrazić: Boga nikt nigdy nie widział, 
lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie 
Ojca, objawił go (Jana 1,18). 

Ona mówi nam także o największej tajem-
nicy Bóstwa – o wiecznej miłości: Ojciec miłu-
je Syna (Jana 3,35).
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Jezus Chrystus jest prawdziwym 
Izraelitą i jednocześnie wzorem 
dla każdego chrześcijanina

Bardzo istotne dla narodu izraelskiego jest 
to, że Jezus wywodził się z Izraela:

  Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl 
i jako korzeń z suchej ziemi. Izajasza 53,2; 
...zbawienie pochodzi od Żydów (Jana 4,22).

Jednak zbawienie jest nie tylko dla Żydów, 
ale dla każdego człowieka. Bogu niech będą 
dzięki!

Izrael, jako ziemski naród Boży zawiódł. 
Okazał się „suchą ziemią”. Pomimo że Bóg 
wyprowadził ten naród jako „krzew winny z 
Egiptu”, nie przyniósł on żadnego owocu dla 
Niego. Dlatego Pan Jezus jest nazwany „praw-
dziwą winoroślą”, która zajęła miejsce Izraela. 
On przyniósł Bogu owoc: Ja jestem prawdzi-
wym krzewem winnym, a Ojciec mój jest wi-
nogrodnikiem (Jana 15,1).  
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Dlatego Pan Jezus jest tak ważny dla każ-
dego chrześcijanina, jest doskonałym przy-
kładem i wzorem do naśladowania. Paweł, 
Jego naśladowca, wydał o Nim następujące 
świadectwo: ...prawda jest w Jezusie (Efezjan 
4,21). Jezus to, co myślał, to także mówił i czy-
nił. W pełni odpowiadał Bożemu powołaniu. 
Pokazał ludziom Boga poprzez swoje życie.  
Dlatego życie i służba Pana Jezusa jest dla nas 
wspaniałym wzorem: ...Chrystus cierpiał za 
was, zostawiając wam przykład, abyście wstę-
powali w jego ślady (1. Piotra 2,21).
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Jedynie Pan Jezus 
może uwolnić od grzechu

Wraz z upadkiem Adama pojawił się na 
świecie grzech:

 Przeto jak przez jednego człowieka [Ada-
ma] grzech wszedł na świat, a przez grzech 
śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przy-
szła, bo wszyscy zgrzeszyli (Rzymian 5,12).

Od upadku w grzech nad całym stworze-
niem ciąży przekleństwo: 

 Wiemy bowiem, że całe stworzenie we-
spół wzdycha i wespół boleje aż dotąd (Rzy-
mian 8,22).

Nikt z ludzi nie może się uwolnić od grze-
chu, gdyż jesteśmy do tego niezdolni: gdyż 
wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (Rzy-
mian 3,23) Z grzesznej natury która jest w nas, 
rodzą się nasze złe myśli, złe słowa, złe czyny, 
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złe postępowanie: Każdy kto popełnia grzech, 
i zakon przestępuje, a grzech jest przestęp-
stwem zakonu (1. Jana 3,4).

Zapłatą za nasze grzech może być jedy-
nie wieczne oddalenie, oddzielenie od Boga, 
jezioro ogniste: I jeżeli ktoś nie był zapisany  
w księdze żywota, został wrzucony do jeziora 
ognistego (Objawienie 20,15). 

Jedyną drogą wyjścia jest ofiara pojed-
nania, którą Bóg sam dla nas przygotował: …
Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata 
(Jana 1,29). 

Bóg jako sędzia osądził grzech na tym Ba-
ranku ofiarnym, Jezusie: On [Bóg] tego, któ-
ry nie znał grzechu [Jezusa], za nas grzechem 
uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwo-
ścią Bożą (2. Koryntian 5,21).
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Żaden człowiek nie może sam poradzić 
sobie z grzechem, nawet jeśli będzie spełniał 
dobre uczynki. Tylko Bóg może uwolnić nas od 
naszego grzechu:

Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, 
w czym był słaby z powodu ciała, tego doko-
nał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci 
grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potę-
pił grzech w ciele (Rzymian 8,3).  

On grzechy nasze sam na ciele swoim po-
niósł na drzewo... (1. Piotra 2,24).  

To dotyczy wszystkich ludzi, którzy osobi-
ście przyjęli Pana Jezusa: i są usprawiedliwieni 
darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chry-
stusie Jezusie (…) przez wiarę (Rzymian 3,24). 
Bóg przyjął ofiarę swojego Syna i przyjmuje 
każdego, kto przez wiarę opartą na tej ofierze 
przychodzi do Niego.
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Pan Jezus jest fundamentem 
i Głową niebiańskiego ludu Bożego

Niebiański lud Boży składa się z wszystkich 
wierzących czasu łaski – od czasu Zielonych 
Świąt do pochwycenia. Tworzą oni „Zgroma-
dzenie żywego Boga”, którego fundamen-
tem jest Chrystus, ponieważ Bóg powiedział: 
...na tej opoce zbuduję Kościół mój (Mateusza 
16,18).

„Zgromadzenie żywego Boga” jest jedno-
cześnie „Ciałem Chrystusa”, a Chrystus jest 
„Głową Ciała” – jest to nierozerwalny związek 
mający dla nas nieocenioną wartość (Kolosan 
1,18).
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Pan Jezus królem Izraela

Natanael poznał Go i powiedział z wielką 
radością: …Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś 
królem Izraela. Jana 1,49   Jego przyjście było 
już przepowiedziane w Starym Testamencie: 
Ja ustanowiłem [mówi Bóg] króla mego na Sy-
jonie, Świętej górze mojej (Psalm 2,6). 

Pan Jezus jest – jak było przepowiedziane 
–  z plemienia Judy i z pokolenia Dawida:  Wia-
domo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemie-
nia Judy (Hebrajczyków 7,14); ...Zmiłuj się nad 
nami, Panie, Synu Dawida! (Mateusza 20,31).

Został w odrzucony przez przywódców 
Izraela, zniesławiony i ukrzyżowany: ...wy jed-
nak zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, 
(...) i zabiliście Sprawcę życia (Dzieje Apostol-
skie 3,14.15).  
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Jednak Pan Jezus został zmartwychwzbu-
dzony i wstąpił w chwale do nieba (Rzymian 
6,4; 1. Tymoteusza 3,16).

On powróci znowu i to jako król, z wielką 
mocą i chwałą aby założyć swoje królestwo 
(Łukasza 21,27; Mateusza 26,64).
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Pan Jezus jest Synem Człowieczym 

Co oznaczają w Biblii powyższe słowa? 
Pan Jezus został zrodzony z Ducha Świętego, 
a nie w naturalny sposób, z mężczyzny i ko-
biety: A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było 
tak, Gdy matka jego, Maria, została poślu-
biona Józefowi, okazało się, że, zanim się ze-
szli, była brzemienna z Ducha Świętego (Ma-
teusza 1,18). Dlatego nazywany jest Synem 
Człowieczym. 

Tytuł „Syn Człowieczy” znajdujemy już  
w Starym Testamencie (Psalm 8,5; 80,18). 
Wskazuje on na uniżenie, jak również wy-
wyższenie Jezusa Chrystusa (Mateusza 8,20; 
26,63-64).

Jako „Syn Człowieczy” będzie On panował 
nad całym wszechświatem:  Dałeś mu pano-
wanie nad dziełami rąk swoich, Wszystko zło-
żyłeś pod stopy jego (Psalm 8,7).



Bóg Duch Święty
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Duch Święty jest Bożą Osobą 
– taką samą, jak Ojciec i Syn

Powyższe stwierdzenie wynika jasno ze 
słów Piotra skierowanych do Ananiasza: 

 I rzekł Piotr: …czym to omotał szatan serce 
twoje, że okłamałeś Ducha Świętego (…). Nie 
ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Dzieje Apostol-
skie 5,3-4 

Duch Święty nie jest tylko jakimś wpły-
wem, mocą. On jest Bożą Osobą i posiada 
imię. Widzimy to, gdy Pan Jezus mówi swoim 
uczniom o chrzcie: Idźcie tedy i czyńcie ucznia-
mi wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca  
i Syna, i Ducha Świętego. Mateusza 28,19
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• On jest tym, który zstąpił na ziemię po 
wniebowstąpieniu Pana Jezusa (Jana 16,8.13; 
Dzieje Ap. 1,4-5 i 2,1-4).

• On uwielbił Jezusa Chrystusa: On mnie 
uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. 
Jana 16,14. On nie stawia siebie na pierwszym 
miejscu, lecz uwielbia Jezusa w Jego miejscu 
chwały po prawicy Ojca.

• On również jest miłością, jak pisze Pa-
weł:  ...przez miłość Ducha (Rzymian 15,30).

• On nas pociesza: Ja prosić będę Ojca  
i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami 
na wieki (Jana 14,16).
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Duch Święty został posłany 
na ziemię w czasie łaski

Ojciec i Syn posłali Ducha Świętego na 
ziemię: Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, które-
go Ojciec pośle w imieniu moim... Jana 14,26  
oraz: Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja 
wam poślę od Ojca, Duch Prawdy… (Jana 
15,26).  
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Duch Święty uwielbi Chrystusa

On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie  
i wam oznajmi (Jana 16,14). To jest prawdzi-
we i najbardziej wartościowe zadanie – On 
...złoży świadectwo o mnie (Jana 15,26). Czyni 
to przez spisane Słowo Boże, Biblię. Przez Sło-
wo pokazuje nam, że Pan Jezus Chrystus żyje: 
....Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach 
waszych (Efezjan 3,17).

Pan Jezus, którego nigdy nie widzieliśmy, 
jest dla nas realny. To miał na myśli Piotr, pi-
sząc: Tego miłujecie, chociaż go nie widzieli-
ście, wierzycie w niego, choć go teraz nie wi-
dzicie, i weselicie się radością niewysłowioną  
i chwalebną (1. Piotra 1,8).
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Duch Święty mieszka teraz 
w Zgromadzeniu Boga żywego 

Duch Święty łączy wszystkich wierzących 
czasu łaski w Zgromadzenie, Kościół, na któ-
rym [Chrystusie] cała budowa mocno spojo-
na rośnie w przybytek święty w Panu (Efezjan 
2,21). Zgromadzenie jest świątynią, której bu-
dowa zakończy się wraz z końcem czasu łaski.

• Biblia mówi o Zgromadzeniu jako o 
Domu, w którym mieszka Bóg: …mieszkanie 
Boże w Duchu (Efezjan 2,22). Ono jest ducho-
wym Domem.

• Duch Święty łączy odkupionych w cza-
sie łaski w jedno Ciało, Ciało Chrystusa: bo też 
w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzcze-
ni w jedno ciało... (1. Koryntian 12,13).  

• Duch Święty prowadzi Oblubienicę 
Chrystusa do niebiańskiego celu: A Duch i ob-
lubienica mówią: Przyjdź! (Objawienie 22,17). 
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Duch Święty kształtuje praktyczną jed-
ność odkupionych, jak Paweł określa jedność 
Ducha: starając się zachować jedność Ducha 
(Efezjan 4,3).
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Duch Święty mieszka 
w każdym pojedynczym 
wierzącym w czasie łaski

Czy nie wiecie? – pyta Paweł Koryntian – 
że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, 
który jest w was (...)? (1. Koryntian 6,19).

• Duch Święty jest pieczęcią, rękojmią 
Bożego dzieła w wierzących: W nim [Chrystu-
sie] i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, 
ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście 
w niego, zostaliście zapieczętowani obieca-
nym Duchem Świętym (Efezjan 1,13).  

• Przez namaszczenie Ducha Świętego 
wierzący mogą odróżniać Słowo Boże od fał-
szywej nauki: A wy macie namaszczenie od 
Świętego i wiecie wszystko (1. Jana 2,20).

• Duch Święty jest gwarancją tego, co 
Bóg obiecał dla nas, wierzących – On przemie-
ni nasze ciała i uczyni nas współdziedzicami 
Chrystusa (2. Koryntian 5,5; Efezjan 1,14).
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Duch Święty prowadzi dzieci 
Boże na drodze wiary

Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są 
dziećmi Bożymi (Rzymian 8,14). 

Jak wspaniałe dla dzieci (synów) Bożych 
jest to, że Duch Święty prowadzi nas krok po 
kroku. Prowadzi wierzących w życiu z Panem, 
które jest równocześnie służbą dla Niego. 

A gdy oni odprawiali służbę Pańską i po-
ścili, rzekł Duch Święty, Odłączcie mi Barnabę 
i Saula do tego dzieła, do którego ich powo-
łałem (Dzieje Apostolskie 13,2; zob. Rzymian 
12,1).
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On działa przeciwko grzechowi 
mieszkającemu w naszym ciele

Duch Święty walczy przeciwko ciału – to 
Jego zadanie, nie nasze: Gdyż ciało pożąda 
przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału... 
(Galacjan 5,17).

Duch Święty musi tą walkę prowadzić, 
dlatego że grzech jest jeszcze w nas, wierzą-
cych i pozostanie w nas tak długo, jak długo 
będziemy na tej ziemi. A jeśli czynię to, czego 
nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który 
mieszka we mnie. (Rzymian 7,20).
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Grzech chce używać naszego ciała jako na-
rzędzia walki, dlatego Paweł mówi do wierzą-
cych: 

Niechże więc nie panuje grzech w śmiertel-
nym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni 
pożądliwościom jego i nie oddawajcie człon-
ków swoich grzechowi na oręż [narzędzie] 
nieprawości (...).  Albowiem grzech nad wami 
panować nie będzie, bo nie jesteście pod zako-
nem, lecz pod łaską.(Rzymian 6,12-14).

Duch przeciwstawia się ciału, aby zacho-
wać wierzących od grzechu. Dlatego mówi do 
nas: Według Ducha postępujcie, a nie będzie-
cie pobłażali żądzy cielesnej (Galacjan 5,16).

...uważajcie siebie za umarłych dla grze-
chu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezu-
sie, Panu naszym (Rzymian 6,11).



44

Podsumowanie 

Paweł w Drugim Liście do Koryntian prze-
syła wierzącym takie pozdrowienie:

 Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość 
Boga, i społeczność Ducha Świętego niech bę-
dzie z wami wszystkimi (2. Koryntian 13,13).

Od zarania ludzkości człowiek zastanawiał 
się nad istotą Boga. W Biblii, Księdze ksiąg, 
Bóg objawił się człowiekowi takim, jaki jest. 

Bóg jest miłością i światłością. Jeśli takim 
Go znamy, napełnia to nasze serca głęboką 
czcią i jednocześnie wdzięcznością. 


