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PORZĄDEK MOŻE MIEĆ KAŻDY… TYLKO GENIUSZ PANUJE NAD CHAOSEM

ROZWAŻANIA NA TEMAT NATURY BOGA NIE MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
CHAOTYCZNIE
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JEŚLI MAMY POZNAĆ BOGA MUSIMY TO ZROBIĆ W SPOSÓB UPORZĄDKOWANY
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• Co byś powiedział o budowniczym, który zaczyna budowę domu od dachu
• Nie ma jeszcze fundamentów, nie ma ścian, na których można zakotwiczyć dach, 

ale dach już jest i nasz budowniczy zamartwia się jak ten dach utrzymać w 
przypisanym mu miejscu na czas zanim pojawi się fundament i ściany

• Takie postępowanie nie ma ani odrobiny sensu
• Rozpoczynając rozmowy o Bogu musimy najpierw położyć fundament
• Dopiero wtedy nasze rozważania będą miały sens
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BÓG JAKO TAJEMNICA
• Biblijne objawienie o Bogu mieści się w kategoriach tajemnicy, rozumianej nie w jej 

tradycyjnym znaczeniu, ale raczej w sensie biblijnym. 
• W tradycyjnym znaczeniu tajemnicą jest coś, co przez samą swoją naturę nie może 

być poznane lub ujęte słowami. 
• W przeciwieństwie do tego Pismo Święte ściśle wiąże tajemnicę z objawieniem 

(zob. Dn 2:30.47; Rz 16:25; 1 Kor 15:51; Ef 1:9; Kol 2:2). 
• Tajemnicą jest coś, co chociaż ukryte jest dla ludzkiej wiedzy, może być poznane 

przez objawienie. 
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DOTYKANIE ŚWIĘTOŚCI
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„«Mojżeszu, Mojżeszu!» 
On zaś odpowiedział: «Oto jestem». 
Rzekł mu: «Nie zbliżaj się tu! 
Zdejm sandały z nóg, 
gdyż miejsce, na którym stoisz, 
jest ziemią świętą.»” 
(Wj 3:4-5 BT II)

POTRZEBNA POKORA
• Gdy zagłębiamy się w studium o Bogu, to wchodzimy na „święte miejsce”, w 

którym milczenie jest złotem. 
• Innymi słowy, kiedy chcemy zrozumieć Boże samoobjawienie, powinniśmy uznać 

ograniczenia procesu ludzkiego rozumowania. 
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NIEZGŁĘBIONY
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„Czy dosięgniesz głębin Boga, 
dotrzesz do granic Wszechmocnego?
Wyższe nad niebo. Przenikniesz? 
Głębsze niż Szeol. Czy zbadasz?”
(Hi 11:7-8 BT II)

• Gdy podejmujemy starania, aby poznać Boga, musimy zdać sobie sprawę z tego, że 
niedoskonałość naszych procesów myślowych uwidacznia się nie tylko wtedy, kiedy 
odkrywamy, że niemożliwością jest poznanie Boga przez nas samych, poza Jego 
samoobjawieniem (zob. Hi 11:7), ale również wtedy, kiedy dostrzegamy 
ograniczenia w naszym pojmowaniu tego, co zostało nam objawione. 
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„Wielki jest Jahwe
i godzien wielkiej chwały,  
a wielkość Jego niezgłębiona.”
(Ps 145:3 BT II)

• Ograniczenia te wynikają nie tylko z naszej grzesznej natury, ale przede wszystkim z 
samej natury Boga, którego „wielkość jest niezgłębiona” (Ps 145:3). 

• Na poziomie ludzkiego skończonego i ograniczonego umysłu nie możemy w pełni 
zrozumieć rzeczywistości Boga. 

• Nawet gdy nasze myślenie ugruntowane jest na przekazie biblijnym, to i tak całe 
nasze dążenie, aby w pełni zrozumieć Boga, odnosi się w efekcie końcowym nie do 
żyjącego, nieskończonego Boga, a raczej do boga stworzonego przez nasze własne 
wyobrażenie. 
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„Bo myśli moje 
nie są myślami waszymi 
ani wasze drogi moimi drogami 
— wyrocznia Jahwe.
Bo jak niebiosa górują nad ziemia. 
tak drogi moje nad waszymi drogami 
i myśli moje nad myślami waszymi.” 
(Iz 55:8-9 BT II)
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„Jahwe, Boże Izraela, 
niech się sprawdzi Twoje słowo (…) 
Czyż jednak naprawdę zamieszka Bóg 
z człowiekiem na ziemi? 
Przecież niebo i najwyższe niebiosa 
nie mogą Cię objąć, a tym mniej 
ta świątynia, którą zbudowałem. 
(2 Krn 6:17-18 BT II)

NIE OGARNIEMY BOGA
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„Rzeczy ukryte
należą do Boga naszego, Jahwe, 
a rzeczy objawione — do nas 
i do naszych synów na wieki.”
(Pwt 29:28 BT II)

ŚWIADOMI OGRANICZEŃ
• Powinniśmy być ostrożni, żeby nie przekroczyć granicy pomiędzy objawioną a 

zakrytą stroną tajemnicy (zob. Pwt 29:28), szczególnie w takich dyskusyjnych 
kwestiach, jak Trójca, znajomość przyszłości i wieczność.
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„Każdy, kto wybiega 
zbytnio naprzód, 

a nie trwa w nauce Chrystusa, 
ten nie ma Boga. 

Kto trwa w nauce [Chrystusa],
ten ma i Ojca, i Syna.” 

(2 J 1:9 BT II)
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Jak mam sobie 
wyobrażać Boga?
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Czy Bóg tak wygląda?
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„Do kogóż to przyrównacie Boga 
i jaki obraz zastosujecie do Niego? (…)
Komu Mnie podobnym i równym uczynicie? 
Z kim Mię zestawicie, jakoby z podobnym?” 

(Iz 40:18; 46:5 BT II)
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Czy Bóg jest do nas podobny?
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„I przemówił do was Bóg wasz, Jahwe, spośród ognia. Dźwięk 
słów słyszeliście, ale poza głosem nie dostrzegliście postaci. 
(…) Strzeżcie siebie, boście nie widzieli żadnej postaci w dniu, 
w którym mówił do was Jahwe spośród ognia na Horebie; 
byście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby 
przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, 
podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na 
ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego 
po niebie, podobiznę jakiegokolwiek zwierzątka 
naziemnego, podobiznę ryby, która jest w 
wodach — pod ziemią.” (Pwt 4:12.15-18 BT II)
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• Nie dysponujemy żadnym
modelem Boga!

• Nic w znanym nam świecie 
Boga nie przypomina i nie 
może Go zilustrować

• Dlatego tak trudno Go sobie 
wyobrazić…
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„Boga nikt nigdy nie widział. 
Jednorodzony Bóg, 
który jest w łonie Ojca, 
[o Nim] pouczył.” 
(J 1:18 BT II)
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„Ojciec, który Mnie posłał, 
On dał o Mnie świadectwo. 
Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, 
ani nie widzieliście Jego oblicza;
nie macie także słowa Jego, 
trwającego w was. 
Bo wyście nie uwierzyli w Tego, 
którego On posłał.” (J 5:37-38 BT II)
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„Błogosławiony i jedyny Władca, 
Król królujących i Pan panujących,
jedyny, mający nieśmiertelność, 
który zamieszkuje światłość niedostępną, 
którego żaden z ludzi nie widział 
ani nie może zobaczyć:
Jemu cześć i moc wiekuista. 
Amen.».” (1 Tym 6:15-16 BT II)
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„I rzekł [Mojżesz]: «Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę».
[Jahwe] odpowiedział: «Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed 
tobą imię Jahwe, gdyż Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, 
i miłosierdzie, komu Mi się podoba». I znowu rzekł: «Nie będziesz 
mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może 
oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu». I rzekł jeszcze 
Jahwe: «Oto miejsce obok Mnie, stań przy skale. Gdy przechodzić 
będzie moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę 
moją na tobie, aż przejdę. A gdy cofnę rękę, ujrzysz Mię z tyłu, 
lecz oblicza mojego tobie nie ukażę».” (Wj 33:18-23 BT II)
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„W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana <Jahwe>, siedzącego na wysokim 
i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad 
Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, 
dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do 
drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Jahwe Zastępów. Cała ziemia 
pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny 
drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: 
«Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem 
o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu 
o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały 
Króla, Jahwe Zastępów!»” (Iz 6:1-5 BT II)
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• Gdyby ktoś cię poprosił o wytłumaczenie dziecku czym jest elektryczność… 
• Z jakimi trudnościami musiałbyś się zmierzyć?
• Już sama elektryczność jest dosyć tajemniczym zjawiskiem dla przeciętnego 

człowieka
• Co dopiero, gdy mamy o tym rozmawiać z dzieckiem, którego poziom percepcji jest 

daleko niższy niż osoby dorosłej?
• Jak mówić, żeby być zrozumianym?
• Jak mówić, by opisać złożone zjawisko prostymi słowami?
• Jakich użyć porównań? Jakich użyć obrazów?
• Aby dziecko mogło zrozumieć choć trochę z naszych wywodów musimy uprościć 

nasz przekaz.
• To co dziecku opowiemy, będzie daleko idącym uproszczeniem, odstającym o 

rzeczywistości
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• Brakuje nam 
precyzyjnych określeń 
i definicji by swobodnie 
rozmawiać o Bogu

• Nasze umysły nie są 
w stanie ogarnąć
niezgłębionej natury 
Boga
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• Gdy Bóg mówi nam o 
sobie musi używać wielu 
uproszczeń, byśmy choć
trochę Go zrozumieć

• Bóg chcąc nam siebie 
przybliżyć sięga po 
obrazy ze znanej nam 
rzeczywistości
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• Bóg mówiąc na o Sobie trafia na podobne wyzwania, jak osoba dorosła próbująca 
rozmawiać z dzieckiem na temat elektryczności

• Nasz poziom intelektualny nie pozwala nam ogarnąć złożoności Boskiej natury
• Brak precyzyjnych słów, brak odniesień do obrazów ze znanej nam rzeczywistości
• Bóg musi zniżyć się do naszego poziomu, sięgnąć po pewne uproszczenia
• Wszystko to po to, byśmy mogli choć trochę zrozumieć
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2 2+
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2 + 2 = 4
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Wynik jest PROSTY… 
ale czy PRAWDZIWY?

46



47



48



„Bo Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, 
który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach 
zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk 
ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje 
wszystkim życie i oddech, i wszystko. On z jednego 
[człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby 
zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe 
czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie 
znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On 
niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy 
się i jesteśmy.” (Dz 17:24-28 BT II)
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„Gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką 
bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy 
przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. 
To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne 
jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. 
Albowiem od stworzenia świata niewidzialne 
Jego przymioty — wiekuista Jego potęga oraz 
bóstwo — stają się widzialne dla umysłu 
przez Jego dzieła, tak że nie mogą wymówić się 
od winy.” (Rz 1:18-20 BT II)
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„Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba 
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było 
twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi 
Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko 
Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, 
i ten, komu Syn zechce objawić.” 

(Mt 11:25-27 BT II)
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„[Jezus] pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają 
Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 
albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: 
«A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon 
Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus 
mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 
Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec 
mój, który jest w niebie.»” (Mt 16:13-17 BT II)
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„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, 
ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 
umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go 
miłował i objawię mu siebie.” (J 14:21 BT II)
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„Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie 
z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa 
Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, 
dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak 
ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz 
odwiecznego Boga wszystkim narodom 
obwieszczoną, dla skłonienia ich do 
posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest 
mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie 
chwała na wieki wieków. Amen.” (Rz 16:25-27 BT II)
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„Gdy jednak spodobało się Temu, 
który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej 
i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego 
we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, 
natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie 
udając się do Jerozolimy, do tych, którzy 
apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem 
się do Arabii.” (Ga 1:15-17 BT II)
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„Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, 
teraz została objawiona Jego świętym, którym 
Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo 
chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią 
Chrystus pośród was — nadzieja chwały.” 

(Kol 1:26-27 BT II)
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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. 
Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej 
wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez 
tych, którzy wam głosili Ewangelie mocą zesłanego z 
nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną 
aniołowie.” (1 Ptr 1:10-12 BT II)
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✓ Nie dysponujemy żadnym modelem Boga!
✓ Nic w znanym nam świecie Boga nie przypomina 

i nie może Go w pełni zilustrować
✓ Nie możemy sprowadzać Boga naszego poziomu
✓ Nasze umysły nie są w stanie w pełni ogarnąć Boga
✓ Brak nam precyzyjnego słownictwa i definicji
✓ Jedynym pewnym źródłem informacji o Bogu jest 

objawienie, które od Niego przychodzi
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• Gdy Bóg mówiąc nam o sobie musi używać wielu 
uproszczeń, byśmy choć trochę mogli Go zrozumieć

• Bóg chcąc nam siebie przybliżyć sięga po obrazy 
ze znanej nam rzeczywistości

• Żaden z tych obrazów nie jest w stanie zilustrować 
wszystkich aspektów Bożej natury

• Ludzki intelekt musi uznać wyższość objawienia 
Bożego – liczy się tylko to, co mówi Bóg!

na następnym spotkaniu
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