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✓ Jest jeden Bóg, który objawia nam się w swojej 
złożonej jedności

✓ Wszyscy chrześcijanie wierzą, że Ojciec jest Bogiem
✓ Biblia ukazuje wyraźne rozróżnienie między Ojcem a 

Synem
✓ Syn nie jest Ojcem, ale ma tę samą Boską naturę
✓ W Jezusie jako człowieku mieszka cała pełnia

Boskości
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✓ Biblia ukazuje trzy znamienne okresy w egzystencji 
Syna Bożego:
▪ Od wieczności do momentu wcielenia 

(Jezus w postaci Bożej jest równy Ojcu)
▪ Okres pobytu na ziemi - inkarnacja

(Jezus uniża się i zachowując Boską naturę przyjmuje 
naturę ludzką z jej ograniczeniami)

▪ Okres od wniebowstąpienia na wieki wieków
(Jezus jako Bóg i człowiek wraz z gronem zbawionych 
ludzi uznaje zwierzchnictwo Boga Ojca)
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✓ Określenie „Syn Boży” w odniesieniu do Jezusa nie 
oznacza, że dosłownie został zrodzony przez Ojca

✓ Jezus nie ma ojca ani matki, nie ma początku ani 
końca dni

✓ Biblia nazywa Jezusa „Odwiecznym Ojcem”
✓ Jezus jest „początkiem” stworzenia, z uwagi na to, że 

wszystko, co stworzone ma w Nim swój początek
✓ Od momentu wcielenia Jezus posiada ludzką naturę, 

którą zachowa ją na wieki
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SKRAJNOŚĆ SKRAJNOŚĆ
Jest jeden Bóg 
o niezłożonej 
naturze

Istnieje trzech 
bogów (triada)

ODRZUCENIE 
ZŁOŻONOŚCI 
NATURY BOGA

ODRZUCENIE WIARY 
W JEDNEGO BOGABIBLIJNA 

KONCEPCJA 
NATURY BOGA
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Koncepcja TRÓJCY uznaje 
istnienie JEDNEGO BOGA. 
Odrzuca natomiast SKRAJNY MONOTEIZM, 
który odmawia uznania Boskości Jezusa 
Chrystusa oraz Boskości i osobowości 
Ducha Świętego. Trynitarze dostrzegają 
istniejące w łonie Bóstwa rozróżnienie
pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym 
przy zachowaniu jedności natury. 
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NIEDOSKONAŁA,
„ROBOCZA”
ILUSTRACJA NATURY BOGA
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WSZYSTKIE DENOMINACJE 
CHRZEŚCIJAŃSKIE
ZGADZAJĄ SIĘ 
CO DO JEDNEGO:

WSZYSCY WIERZĄ, ŻE 

„OJCIEC JEST BOGIEM”
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to nie 

USTALILIŚMY,
że Syn nie jest 
Ojcem
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to nie 

USTALILIŚMY, 
że Syn ma
Boską naturę 
podobnie jak Ojciec
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Pytania dotyczące natury 
Ducha Świętego są następujące:

• Czy Duch Święty jest 
osobą?

• Czy jest różny
od Ojca i Syna?

• Czy ma Boską naturę?

??

?
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Duch Święty 
jest jak reflektor 
rzucający snop światła 
na inne przedmioty, 
lecz sam 
pozostający w ukryciu 
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ZNACZENIE 
SŁOWA „DUCH”

ODNOŚNIKI 
BIBLIJNE

Wiatr J 3:8

Siła, energia Ez 1:20

Nastawienie umysłu Łk 9:55

Anioł Hbr 1:14

Szatan, demony Ef 6:12

Bóg jako Istota duchowa J 4:24

Duch Święty Mt 28:19
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„Jezus także przyjął chrzest. 
A gdy się modlił, otworzyło się niebo
i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci 
cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał 
się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w 
Tobie mam upodobanie».” (Łk 3:21-22 BT II)

gołębica
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„Wiatr wieje tam, gdzie chce, 
i szum jego słyszysz, 
lecz nie wiesz, skąd przychodzi 
i dokąd podąża. 
Tak jest z każdym, 
który narodził się z Ducha.”

(J 3:8 BT II)

wiatr
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„Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby 
uderzenie gwałtownego wiatru, 
i napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też języki jakby z ognia, 
które się rozdzieliły, i na każdym z nich 
spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał 
mówić.”  (Dz 2:2-4 BT II)ogień
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„Dwie oliwki stoją, jedna z prawej strony, 
a druga z lewej strony zbiornika. 
Zapytałem anioła, który mówił do mnie: 
Co to wszystko znaczy, panie mój? Anioł, 
który do mnie mówił, odpowiedział: «Nie 
wiesz, co to wszystko znaczy?» Odrzekłem: 
Nie, panie mój. Przemówił więc do mnie 
tymi słowami: «To mówi Jahwe do 
Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch mój 
— tak mówi Jahwe Zastępów.»” 

(Za 4:3-6 BT II)

drzewo oliwne, oliwa
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„I ujrzałem między tronem z czworgiem 
Zwierząt a kręgiem Starców stojącego 
Baranka jakby zabitego, a miał siedem 
rogów i siedmioro oczu, którymi jest 
siedem Duchów Boga wysłanych na całą 
ziemię.”  (Ap 5:6 BT II)

rogi, oczy
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„A z tronu wychodzą 
błyskawice i głosy, i grzmoty, 
i płonie przed tronem 
siedem lamp ognistych, 
które są siedmiu Duchami Boga.”  

(Ap 4:5 BT II)

lampy ogniste
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„Na początku 
Bóg stworzył niebo i ziemię. 
Ziemia zaś była bezładem 
i pustkowiem: 
ciemność była 
nad powierzchnią bezmiaru wód, 
a Duch Boży 
unosił się nad wodami.”  

(Rdz 1:1-2 BT II)
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„I mnie też stworzył duch Boży, 
tchnienie Wszechmocnego 
i mnie uczyniło.” (Hi 33:4 BT II)
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„To nie jakiś wysłannik lub anioł, 
lecz Jego oblicze ich wybawiło. W miłości swej 
i łaskawości On sam ich wykupił. On wziął ich na siebie 
i nosił przez wszystkie dni przeszłości. Lecz oni się 
zbuntowali i zasmucili Jego świętego Ducha. Więc 
zmienił się dla nich w nieprzyjaciela; On zaczął z nimi 
walczyć. Wtedy wspomnieli o dniach przeszłości, 
o słudze Jego, Mojżeszu. Gdzież Ten, który wydobył 
z wody pasterza swej trzody? Gdzież Ten, który tchnął 
w jego wnętrze swego świętego Ducha?” (Iz 63:9-11 BT II)
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„W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami 
i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz 
Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem 
z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne 
nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi 
już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». 
Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, 
wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do 
Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr.” (Dz 13:1-4 BT II)
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„Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego.” 

(Mt 28:19 BT II)
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„Różne są dary łaski, 
lecz ten sam Duch;
różne też są rodzaje posługiwania, 
ale jeden Pan;
różne są wreszcie działania, 
lecz ten sam Bóg, 
sprawca wszystkiego 
we wszystkich.” (1 Kor 12:4-6 BT II)
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„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, 
miłość Boga 
i dar jedności 
w Duchu Świętym 
niech będą z wami wszystkimi.” 
(2 Kor 13:13 BT II)
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„Podejdź i przyłącz 
się do tego wozu 
powiedział Duch
do Filipa.” 

(Dz 8:29 BT II)
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„Przeszli Frygię i krainę galacką, 
ponieważ Duch Święty 
zabronił im głosić słowo w Azji. 
Przybywszy do Myzji, 
próbowali przejść do Bitynii, 
ale Duch Jezusa nie pozwolił im, 
przeszli więc Myzję i zeszli do Troady.” 

(Dz 16:6-8 BT II)
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„Pocieszyciel, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim imieniu, 
On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, 
co Ja wam powiedziałem.” 

(J 14:26 BT II)
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„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, 
którego Ja wam poślę od Ojca, 
Duch Prawdy, 
który od Ojca pochodzi, 
On będzie świadczył o Mnie.” 

(J 15:26 BT II)
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„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. 
Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, 
sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, 
których nie można 
wyrazić słowami. 
Ten zaś, który 
przenika serca, zna 
zamiar Ducha, [wie], 
że przyczynia się za świętymi 
zgodnie z wolą Bożą.” (Rz 8:26-27 BT II)
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„Różne są dary łaski, 
lecz ten sam Duch. (…) 
Wszystko zaś sprawia jeden 
i ten sam Duch, 
udzielając każdemu tak,
jak chce.” (1 Kor 12:4.11 BT II)
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„Nie zasmucajcie 
Bożego Ducha Świętego, 
którym zostaliście opieczętowani 
na dzień odkupienia.” 

(Ef 4:30 BT II)
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„Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, 
którego Bóg namaścił 
Duchem Świętym i mocą. 
Dlatego że Bóg był z Nim, 
przeszedł On dobrze czyniąc 
i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła.” 

(Dz 10:38 BT II)
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„Mowa moja 
i moje głoszenie nauki 
nie miały nic z uwodzących 
przekonywaniem słów mądrości, 
lecz były ukazywaniem ducha i mocy.” (1 Kor 2:4 BT II)
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„Bóg, [dawca] nadziei, 
niech wam udzieli 
pełni radości i pokoju w wierze, 
abyście przez moc Ducha Świętego 
byli bogaci w nadzieję.” (Rz 15:13 BT II)
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„Potem powrócił Jezus 
w mocy Ducha do Galilei, 
a wieść o Nim rozeszła się 
po całej okolicy.” (Łk 4:14 BT II)
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„Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego.” 

(Mt 28:19 BT II)
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Chrzcijcie W IMIĘ (Ojca + Syna + Ducha Świętego)



W IMIĘ Ojca
Chrzcijcie W IMIĘ Syna

W IMIĘ Ducha Świętego 

3x(4+5+6) = 3x4 + 3x5 + 3x6

PRAWO ROZDZIELNOŚCI MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA
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„Ananiaszu — powiedział Piotr — dlaczego 
szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś 
Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie 
część zapłaty za ziemię? Czy przed 
sprzedażą nie była twoją własnością, 
a po sprzedaniu czyż nie mogłeś 
rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? 
Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim 
uczynku? Nie ludziom skłamałeś, 
lecz Bogu.” (Dz 5:3-4 BT II)
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„Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? 
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;  
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.
Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, 
zamieszkał na krańcu morza:
tam również Twa ręka będzie mnie wiodła 
i podtrzyma mię Twoja prawica.” 

(Ps 139:7-10 BT II)
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„Powiadam wam: 
Każdy grzech i bluźnierstwo będą 
odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo 
przeciwko Duchowi nie będzie 
odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo 
przeciw Synowi Człowieczemu, 
będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie 
przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie 
mu odpuszczone ani w tym wieku, 
ani w przyszłym.” (Mt 12:31-32 BT II)
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„Gdyż nie wy będziecie mówili, 
lecz Duch Ojca waszego 
będzie mówił przez was.” 
(Mt 10:20 BT II)

Duch Ojca
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„Na dowód tego, 
że jesteście synami, 
Bóg wysłał do serc naszych 
Ducha Syna swego, 
który woła: Abba, Ojcze!” 
(Ga 4:6 BT II)

Duch Syna
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„Nad tym zbawieniem wszczęli 
poszukiwania i badania prorocy —
ci, którzy przepowiadali przeznaczoną 
dla was łaskę. Badali oni, kiedy 
i na jaką chwilę wskazywał Duch 
Chrystusa, który w nich był 
i przepowiadał cierpienia [przeznaczone] 
dla Chrystusa i mające 
potem nastąpić uwielbienia.” 
(1 Ptr 1:11 BT II)

Duch Chrystusa

55



„Przeszli Frygię i krainę galacką, 
ponieważ Duch Święty zabronił im głosić 
słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, 
próbowali przejść do Bitynii, 
ale Duch Jezusa nie pozwolił im.” 
(Dz 16:6-7 BT II)

Duch Święty
Ducha Jezusa
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BIBLIA MÓWI,
że Duch Święty jest OSOBĄ, 
albowiem posiada:
▪ inteligencję
▪ uczucia
▪ wolę
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BIBLIA MÓWI,
że Duch Święty nie jest 
tożsamy z Ojcem i Synem
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BIBLIA MÓWI,
że Duch Święty posiada
Boską naturę

to
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BIBLIA MÓWI, że:

▪ Ojciec nie jest Synem 
ani Duchem Świętym

▪ Syn nie jest Ojcem ani 
Duchem Świętym

▪ Duch Święty nie jest Ojcem 
ani Synem
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BIBLIA MÓWI, że:

▪ Ojciec posiada Boską 
naturę

▪ Syn posiada Boską naturę
▪ Duch Święty posiada Boską 

naturę
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BIBLIA
▪ podkreśla odrębność Ojca, 

Syna i Ducha Świętego
▪ równie wyraźnie podkreśla, 

że zarówno Ojciec, Syn jak 
i Ducha Święty posiadają 
jedną Boską naturę
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BIBLIA MÓWI, że:

▪ nie wierzymy w trzech 
bogów

▪ wierzymy w jednego Boga, 
który objawił nam swoją 
wewnętrzną złożoność

na następnym spotkaniu
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