
 

 On wprowadzi was w prawdę 
(Dziedzina: Soterologia, tj. nauka o zbawieniu; 

pneumatologia, tj. nauka o Duchu Świętym.) 
 

Turniej Wielkiej gry (Rozważanie główne)  

 

 

 

 

Stawka:1 Jak żyć w Duchu Świętym na co dzień? 

Główna Prawda: Żyć w Duchu Świętym na co dzień to w mo-

dlitwie i z instrukcją (NP) postępować wg pytania: Co i jak— ja 

w Tobie, a Ty przeze mnie — możemy wspólnie dziś osiągnąć? 

 

 

 

 

 

 

Ważne spostrzeżenia. 

 

 Wyjątkowe w naszym podejściu do tematu jest to, 

że uważamy, iż żyć w Duchu, albo w Chrystusie, 

to żyć naturalnie, po prostu być (nowym) sobą. 

 

 

                                                   

1  Dzisiejszy Turniej jest kolejnym z drugiej serii rozważań o naturze Ducha 

Świętego i Jego znaczenia dla naszego nowego życia. 
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Złota myśl: „jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, 

wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie 

mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy, i 

oznajmi wam o tym, co ma nadejść.” (J 16:13) 

Fragment główny: J 16:7-15 

 

Rok: 02 

Turniej: 18 

Data: 20.03.16 



str. 2 Nauka o zbawieniu i Duchu Świętym. 

Co dziś chcemy osiągnąć: Zachęcić do osobistego i codzienne-

go życia w Duchu Świętym. 

Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

Paweł w Efezie 

7Lecz Ja mówię wam prawdę:
a
 Lepiej dla was, abym Ja 

odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Opiekun
b2 

do was nie 

przyjdzie,
c
 natomiast jeśli odejdę

d
 — poślę Go do was. 

W. 7: Korzystniej? Czy uczniowie Jezusa byli podobnego zda-

nia, co ich Mistrz? ____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

A moim zdaniem? Korzystniej czy nie? _______________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

7Lecz Ja mówię wam prawdę:
a
 Lepiej dla was, abym Ja odszedł. 

Bo jeśli nie odejdę, Opiekun
b3 

do was nie przyjdzie,
c
 natomiast 

jeśli odejdę
d
 — poślę Go do was. 8A On, gdy przyjdzie, przekona 

świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie; 9o grzechu,
a
 ponieważ 

nie wierzą we Mnie;
b
 10o sprawiedliwości,

a
 gdyż odchodzę do 

Ojca i już Mnie nie zobaczycie; 11a o sądzie, gdyż władca tego 

świata już został osądzony.
a4  

Ww. 7-11: Dlaczego według Jezusa korzystniej, by On odszedł?  

________________________________________________________ 

                                                   

2  Opiekun, παράκλητος, lub: pomocnik, orędownik. 

3  Opiekun, παράκλητος, lub: pomocnik, orędownik. 

4  Lub: A On, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, 

sprawiedliwości i sądu; co do grzechu, gdyż nie wierzą we Mnie; co do 

sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już Mnie nie zobaczycie; a co 

do sądu, gdyż na władcy tego świata już ciąży wyrok. 

16 

7aJ 8:45; bJ 14:16, 26; 15:26; 
cJ 7:39; dJ 20:17 

9aJ 8:34; bJ 3:18; 8:24 

10aDz 5:31; Rz 4:25 

11aJ 12:31 



Czy otrzymaliście Ducha? str. 3 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Por. 1Kor 2; Ef 1:15-23. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

12Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście 

w stanie tego znieść;
a
 13jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy,

a
 

wprowadzi was we wszelką prawdę,
b
 ponieważ nie będzie mówił 

sam od siebie,
c
 lecz powie o wszystkim,

d
 co usłyszy, i oznajmi 

wam o tym, co ma nadejść.
e
 14On Mnie uwielbi,

a
 gdyż z mojego 

weźmie i wam oznajmi. 15Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje,
a
 

dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam oznajmi.  

 

Ww. 12-15: Dlaczego według Jezusa korzystniej, by On od-

szedł? (c.d) __________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

__________________________________________ (1Kor 2:10-16) 

 

Jak nazwany jest Duch i co ma objawiać? 

___________________________________________________ 

Wszelka prawda? 

1. 1Kor 15:51-58; 1Ts 5:1-10; 2Ts 2:1-11; 2P 3:3-7; Obj. 

___________________________________________________ 

2. 1J 2:27: __________________________________________ 

3. 1Kor 2:12: ____________________________________________ 

J_________ R_________ Ż________ znaczy żyć w Duchu 

Prawdy.  ___________________________________________ 

 

12aMk 4:33; 1Kor 3:1-2 

13aJ 14:17; 15:26; 1J 4:6; 5:6; 
bPs 25:5; J 1:14, 17; 8:32; 

14:6; 1J 2:27; cJ 14:10; dJ 

14:26; eObj 1:1, 19 

14aJ 17:5 

15aJ 17:10; Kol 2:9 



str. 4 Nauka o zbawieniu i Duchu Świętym. 

Decydująca chwila – jak mogę to zastosować w życiu? 

SMS:5 Co z dryfowaniem „z dnia na dzień”? Jk 

4:17__________________________________ 

______________________________________ 

Instrukcja! ____________________________ 

 

Harmonia = zdrowie (Rz 8:10) 

 

 

 

 

 

Czy odnieśliśmy Korzyść, czy możemy powiedzieć, że: 

Wiem: 

Jak żyć w Duchu Świętym na co dzień  

Umiem:  

Wskazać w Biblii fragmenty, które uzasadniają to, czego się 

dowiedziałem. 

Chcę/Potrafię: 

Przedstawić moim najbliższym poruszany w rozważaniu temat.  

 

Dariusz Banicki, KChB w Gnieźnie: dariusz-banicki@o2.pl 

                                                   

5  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 

duch ciało dusza 


