
SZCZĘŚĆ BOŻE! 
 
  Katecheza 
Temat: Kim jest Duch Święty? 
 
Na dzisiejszej katechezie spróbujemy sobie odpowiedzieć na postawione w temacie pytanie. 
Proszę o zapisanie tematu do zeszytu, zapoznanie się z prezentacją multimedialną oraz tekstami 
poniżej i wykonanie poleceń. Miłej pracy 
 
Kim jest Duch Święty? 
 
To pytanie stawia sobie wielu dzisiejszych chrześcijan. Trudno jednak znaleźć na nie odpowiedź, bo 
nie został On nam objawiony w ludzkiej postaci, ale pod postacią gołębicy, gwałtownego wichru oraz 
„języków jakby z ognia”. Na podstawie tego, co objawia Pismo Święte, możemy jednak z całą 
pewnością powiedzieć, że Duch Święty jest prawdziwym Bogiem, Trzecią Osobą Boską, równą Bogu 
Ojcu i Synowi. Posiada On taką samą naturę Boską jak Ojciec i Syn. Różni się od Nich jedynie 
pochodzeniem: Bóg Ojciec od nikogo nie pochodzi, Syn pochodzi od Ojca, a Duch Święty od Ojca i 
Syna. Wszystkie trzy Osoby są Jedynym i Jednym Bogiem.  
Biblia potwierdza, że Duch Święty posiada umysł, jest zdolny do miłości, a także posiada wolę. Duch 
Święty myśli, mówi, prowadzi. Duch Święty kontynuuje dzieło Chrystusa na Ziemi: naucza, uświęca, 
uwalnia z grzechów, oświeca, obdarza darami.  
 
PROSZĘ O PRZEPISANIE DO ZESZYTU Z TEKSTU POWYŻEJ, TEJ CZĘŚCI, KTÓRA JEST POGRUBIONA. 
 
Zapoznaj się z prezentacją multimedialną i napisz czym jest Pięćdziesiątnica. 
 
NASTĘPNIE PRZEPISZ PONIŻSZE WIADOMOŚCI:  
 
BIBLIJNE SYMBOLE DUCHA ŚWIĘTEGO  I ICH ZNACZENIE: 
1. WIATR: 
- oczyszcza umysł ze zwątpień w wierze 
- jest źródłem naszej życiowej energii 
- pomaga ludziom w codziennym życiu 
- pomaga poznać nam własną słabość 
2. OGIEŃ: 
- wspiera i pociesza ludzi 
- wskazuje drogę do Boga 
- łączy, jednoczy ludzi 
- pokonuje zło 
WODA: 
- zaspokaja nasze pragnienie Boga 
- wspiera nasz duchowy wzrost 
- oczyszcza nas z grzechu 
- w Nim żyjemy 
GOŁĘBICA: 
- jest łagodny i delikatny 
- wprowadza pokój i miłość 
- przynosi nam Dobrą Nowinę 
- pociąga nas ku niebu. 
 
Jako podsumowanie obejrzyj krótki filmik, kliknij link poniżej: 
https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA  

https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA

