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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 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!
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• „JEDYNOŚĆ” Boga odnosi się do Jego bycia jedynym. 
• Innymi słowy, „jedyność” Boga odnosi się do faktu, że zgodnie z Pismem Świętym 

jest tylko jeden Bóg. 
• Pogląd ten stoi w opozycji do wielobóstwa.
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„Słuchaj, Izraelu, 
Jahwe jest naszym Bogiem 

— Jahwe jedyny.” (Pwt 6:4 BT II)
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„Jahwe jest Bogiem, 
a na niebie wysoko i na ziemi nisko 

nie ma innego.” 
(Pwt 4:39 BT II)

„Wielki jesteś, o Jahwe, Boże, 
nie ma nikogo podobnego Tobie, 

i nie ma Boga oprócz Ciebie.”
(2 Sam 7:22 BT II)
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„Tylko Ja istnieję. 
Boga utworzonego przede Mną nie było 

ani po Mnie nie będzie.
Ja, Jahwe, tylko Ja istnieję 

i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.”
(Iz 43:10 BT II)

„Ja, któremu na imię jest Jahwe, 
chwały mojej nie odstąpię innemu 

ani czci mojej bożkom..”
(Iz 42:8 BT II)

• Z tekstów tych jasno wynika, że według Starego Testamentu jest tylko jeden, ab-
solutny Bóg, tak dla narodu izraelskiego, jak i dla całego stworzenia. 

• Stwierdzenia te nic jednak nie mówią o wewnętrznej naturze tego jednego 
absolutnego Boga.
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• Zasadnicze potwierdzenie Bożej jedyności w Piśmie Świętym nie rozstrzyga o 
istocie Jego natury. 

• Przez powiązanie jedyności Boga z ponadczasową interpretacją Jego wieczności 
teologia klasyczna wywnioskowała, że natura Boga musi być prosta, co znaczy, że 
nikt nie może myśleć o Bogu jako o kimś, kto ma części lub komponenty.

• To klasyczne zrozumienie prostoty Boga wyklucza jakąkolwiek możliwość 
pluralizmu w bóstwie. 

• Chociaż Pismo Święte definitywnie przedstawia Boga jako „jedyność”, to jednak 
jest On przedstawiony nie w kategoriach klasycznej prostoty, ale raczej w 
kategoriach złożonego pluralizmu. 

• Osobowa złożoność jednej boskiej Istoty, która jest wyraźnie ukazana w Nowym 
Testamencie, została wyrażona już w Starym Testamencie tylko nie w tak dobitny 
sposób.
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• W niektórych fragmentach Starego Testamentu Bóg odnosi się do samego siebie w 
liczbie mnogiej.
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„Rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz
obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad 
rybami morskimi, nad ptactwem 
powietrznym, nad bydłem, nad całą 
ziemią i nad wszelkim zwierzątkiem 
naziemnym!»” (Rdz 1:26 BT II)
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„Jahwe Bóg rzekł: 
«Oto człowiek stał się taki jak My: 
zna dobro i zło; niechaj teraz 
nie wyciągnie przypadkiem ręki, 
aby zerwać owoc także z drzewa życia, 
zjeść go i żyć na wieki.»” (Rdz 3:22 BT II)
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„Są oni jednym ludem i mają wszyscy 
jedną mowę i to jest przyczyną, 
że zaczęli budować. A zatem na 
przyszłość nic nie będzie dla nich 
niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich 
język, aby jeden nie rozumiał drugiego!” 
(Rdz 11:7 BT II)
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„Ujrzałem Pana Jahwe, 
siedzącego na wysokim i wyniosłym 
tronie, a tren Jego szaty wypełniał 
świątynię. (…) I usłyszałem głos Pana 
mówiącego: «Kogo mam posłać? 
Kto by Nam poszedł?» 
Odpowiedziałem: 
«Oto ja, poślij mnie!»” (Iz 6:1.8 BT II)

• Chociaż sugeruje się różne interpretacje tych teksów, to jednak te odniesienia do 
Bożej działalności musimy rozumieć jako „mnogość pełni”

• Samo użycie liczby mnogiej w odniesieniu do Boga wskazuje na koncepcję 
boskości, w której prostota przyjęta przez klasyczną teologię, została zastąpiona 
koncepcją jednego Bóstwa, w którym zawiera się mnogość i złożoność.
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„Na początku stworzenia 
Bóg stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę:
dlatego opuści człowiek 
ojca swego i matkę
i złączy się ze swoją żoną, 
i będą oboje jednym
ciałem. A tak już nie są 
dwoje, lecz jedno ciało. 

(Mk 10:6-8 BT II)
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Czy Bóg 
się nie pomylił?
Jedno ciało?
W czym się wyraża 
ta jedność?
Co w praktyce 
oznacza?
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„Jeden jest Pan, 
jedna wiara,
jeden chrzest.” 

(Ef 4:5 BT II)

WIELOŚĆ W JEDNOŚCI

Jeden chrzest... a przecież przyjmowany przez tysiące ludzi
Jedna wiara… a przecież wyznawana przez miliony
Jeden Pan… a przecież Biblia ukazuje pewną wielość w naturze Jedynego Boga
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1 + 1 = 1

1000 x 1 = 1
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• Najbardziej interesujący ciąg dowodów, który prowadzi do wyjaśnienia 
starotestamentowej koncepcji mnogości w odniesieniu do Bożej istoty, odnaj-
dujemy w kilku fragmentach, które zajmują się aniołem Pana. Koncepcja MALAK 
YHWH spaja misyjne posłannictwo aniołów z Bożą zdolnością do objawienia sa-
mego siebie w osobowy, bezpośredni i widzialny sposób poprzez przyjęcie kształtu 
stworzonej istoty.
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Anioł posłany przez JAHWE                                                          Anioł, który jest JAHWE

• Określenie „anioł Pana” lub „Anioł Boga” występuje często w odniesieniu do istoty 
anielskiej (por. 2 Sam 14:17; 24:16; 1 Krl 19:7; 2 Krl 1:3.15;  1 Krn 21:12.15-16).

• Jednak w niektórych szczególnych wydarzeniach określenie to jest utożsamione z 
Jahwe. 
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„Jahwe ukazał się Abrahamowi pod 
dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia 
do namiotu w najgorętszej porze dnia.
Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech 
ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich 
podążył od wejścia do namiotu na ich 
spotkanie. A oddawszy im pokłon do 
ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli jestem tego 
godzien, racz nie omijać twego sługi!... 
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…Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie 
obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie 
pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco 
chleba, abyście się pokrzepili, zanim 
pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło 
sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń 
tak, jak powiedziałeś».” (Rdz 18:1-5 BT II)

• Kiedy Bóg objawił samego siebie Abrahamowi (zob. Rdz 18:1-5) i Jakubowi (zob. 
Rdz 32:24-30), przyjął postać człowieka. 
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„Potem ludzie ci odeszli i skierowali się 
ku Sodomie (…) a Abraham stał dalej 
przed Jahwe. (…) Jahwe, skończywszy 
rozmowę z Abrahamem, odszedł, 
a Abraham wrócił do siebie. (…) 
Ci   dwaj   aniołowie   przybyli   do   
Sodomy wieczorem, kiedy to Lot 
siedział w bramie Sodomy.” 

(Rdz 18:16.22.33; 19:1  BT II)
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„Anioł Jahwe zstąpił z Gilgal do Bokim i rzekł: «Wywiodłem was 
z Egiptu i zaprowadziłem was do ziemi, którą poprzysiągłem 
dać waszym przodkom, i mówiłem: Nie złamię przymierza 
mego z wami na wieki. Jednakże wy nie wchodźcie w przymierze 
z mieszkańcami tej ziemi, lecz rozwalcie ich ołtarze. Wyście zaś 
nie usłuchali mego głosu. Dlaczego to uczyniliście? 
Powiedziałem także: Nie wypędzę ich sprzed was, aby byli dla 
was przeszkodą i aby bogowie ich byli dla was sidłem». Kiedy 
Anioł Jahwe wyrzekł te słowa do wszystkich synów Izraela, lud 
podniósł lament i zaniósł się płaczem. Miejscu temu nadano 
nazwę Bokim i złożono ofiarę dla Jahwe.” (Sdz 2:1-5 BT II)

• W Księdze Sędziów 2:1-5 Anioł Pana pojawia się jako Ktoś, kto wyprowadził Izraela 
z Egiptu i zawarł przymierze z ich ojcami, podczas gdy inne teksty wskazują na 
Jahwe jako pośrednika tych wydarzeń (zob. Wj 6:6; 13:3; Pwt 5:12; 7:19; Joz 2:10; 
1 Krl 8:9). 
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„Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, 
Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził 
[pewnego razu] owce w głąb pustyni 
i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy 
ukazał mu się anioł Jahwe w płomieniu 
ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] 
widział, jak krzew płonął ogniem, a nie 
spłonął od niego. Wtedy Mojżesz 
powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się 
przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. 
Dlaczego krzew się nie spala?»…

• W gorejącym krzaku Bóg osobiście objawił się Mojżeszowi. 
• W tym doniosłym wydarzeniu teofanii (zob. Wj 3:2-15) Anioł Pana pojawił się 

osobiście przed Mojżeszem „w płomieniu ognia ze środka krzewu” (w. 2), ale 
jednocześnie to Jahwe jest Tym, który rzeczywiście objawił siebie Mojżeszowi (w. 4 
i 6). 
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…Gdy zaś Jahwe ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, 
żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze 
środka krzewu: «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». 
Powiedział jeszcze Jahwe: «Jestem Bogiem ojca 
twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka 
i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się 
bowiem zwrócić oczy na Boga.” (WJ 3:1-6 BT II)

• Takie samo, bezpośrednie utożsamienie Anioła Pana z Jahwe występuje jeszcze w 
innych miejscach Starego Testamentu (zob. Rdz 16:7-14; 22:9-18; Sdz 6:11-24).
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Przyszedł anioł Jahwe i usiadł 
pod terebintem w Ofra, które 
należało do Joasza z rodu 
Abiezera. Gedeon, syn jego, 
młócił na klepisku zboże, aby je 
ukryć przed Madianitami.
I ukazał mu się anioł Jahwe. 
«Jahwe jest z tobą – rzekł mu –
dzielny wojowniku!»…
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…Odpowiedział mu Gedeon: 
«Wybacz, panie mój! Jeżeli 
Jahwe jest z nami, skąd 
pochodzi to wszystko, co się 
nam przydarza? Gdzież są te 
wszystkie dziwy, o których 
opowiadają nam ojcowie nasi, 
mówiąc: ‚Czyż Jahwe nie 
wywiódł nas z Egiptu?’ A oto 
teraz Jahwe nas opuścił i oddał 
nas w ręce Madianitów»…
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…rzekł do niego anioł Jahwe: 
«Weź mięso i chleby przaśne, 
połóż je na tej skale, a polewkę 
rozlej». Tak uczynił. Wówczas 
anioł Jahwe wyciągnął koniec 
laski, którą trzymał w swym ręku, 
dotknął nią mięsa i chlebów 
przaśnych i wydobył się ogień 
ze skały. Strawił on mięso i chleby 
przaśne. Potem zniknął anioł
Jahwe sprzed jego oczu…
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…Zrozumiał Gedeon, że to był 
anioł Jahwe, i rzekł: «Ach, 
Panie mój, Jahwe! Oto anioła
Jahwe widziałem twarzą 
w twarz!» Rzekł do niego Jahwe: 
«Pokój z tobą! Nie bój się 
niczego. Nie umrzesz!»
Gedeon zbudował tam ołtarz 
dla Jahwe i nazwał go 
«Jahwe-Pokój»” (Sdz 6:11-24 BT II) 
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„Gdy Jozue przebywał blisko Jerycha, podniósł oczy 
i ujrzał przed sobą męża z mieczem dobytym w ręku. 
Jozue podszedł do niego i rzekł: «Czy jesteś po naszej 
stronie, czy też po stronie naszych wrogów?» A on 
odpowiedział: «Nie, gdyż jestem wodzem zastępów Jahwe
i właśnie przybyłem». Wtedy Jozue upadł twarzą do 
ziemi, oddał mu pokłon i rzekł do niego: «Co rozkazuje 
mój pan swemu słudze?» Na to rzekł wódz zastępów 
Jahwe do Jozuego: «Zdejm obuwie z nóg twoich, 
albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte». 
I Jozue tak uczynił.” (Joz 5:13-15 BT II)
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„To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. 
A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, 
by oddać pokłon przed stopami anioła, 
który mi je ukazał. Na to rzekł do mnie: 
«Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem 
współsługą twoim i braci twoich, proroków, 
i tych, którzy strzegą słów tej księgi. 
Bogu samemu oddaj pokłon!»"

(Ap 22:8-9 BT II)
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„Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do 
synów Izraela i powiem im: Bóg ojców 
naszych posłał mię do was. Lecz gdy 
oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, 
to cóż im mam powiedzieć?»
Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: 
«JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: 
«Tak powiesz synom Izraela: JESTEM
posłał mnie do was»…

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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…Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak 
powiesz synom Izraela: Jahwe, Bóg 
ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg 
Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do 
was. To jest imię moje na wieki i to jest 
moje zawołanie na najdalsze 
pokolenia».” (Wj 3:13-15 BT II)
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„A Jahwe zstąpił w obłoku, i [Mojżesz] zatrzymał 
się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. 
Przeszedł Jahwe przed jego oczyma, i wołał: 
«Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, 
cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący 
swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający 
niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie 
pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający 
kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków 
aż do trzeciego i czwartego pokolenia». 
I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi 
i oddał pokłon.” (Wj 34:5-8 BT II)
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„Przedstawcie i przytoczcie 
dowody, owszem, naradźcie 
się wspólnie: Kto zapowiedział 
to już od dawna i od owej 
chwili objawił? Czyż nie Ja 
jestem Jahwe, a nie ma innego 
boga prócz Mnie? Bóg 
sprawiedliwy i zbawiający nie 
istnieje poza Mną.” 
(Iz 45:21 BT II)
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„Wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Jahwe
uczynił niebiosa.” (Ps 96:5 BT II)
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„To mówi Jahwe: 
«Jaką nieprawość znaleźli we Mnie wasi przodkowie, 
że odeszli daleko ode Mnie?» 
Poszli za nicością i stali się sami nicością.” 
(Jer 2:5 BT II)
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„Ograniczony pozostaje każdy człowiek 
bez wiedzy, 
wstydzić się musi każdy złotnik 
z powodu bożka. 
Utoczył bowiem podobizny, 
które są kłamstwem 
i nie ma w nich [życiodajnego] tchnienia. 
Są one nicością, tworem śmiesznym, 
zginą, gdy nadejdzie czas obrachunku z nimi.” 
(Jer 10:14-15 BT II)
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BÓG
JAHWE

ŚWIAT STWORZEŃ

ANIOŁOWIE

LUDZIE

ZWIERZĘTA

ROŚLINY

MARTWA MATERIA

KATEGORIE BYTÓW
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„Tylko Ja istnieję. 
Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie.

Ja, Jahwe, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.” (Iz 43:10 BT II)

BÓG
JAHWE

NIE BYŁO INNEGO 
BOGA

NIE BĘDZIE INNEGO 
BOGA

47



„Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie.
Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały,  od wieku po wiek 

Ty jesteś Bogiem.” (Ps 90:1-2 BT II)

BÓG
JAHWE

NIE BYŁO INNEGO 
BOGA

NIE BĘDZIE INNEGO 
BOGA
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„Wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani 
żadnych bożków, ani żadnego boga prócz 
Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na 
ziemi tak zwani bogowie — jest zresztą 
mnóstwo takich bogów i panów — dla nas 
istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego 
wszystko pochodzi i dla którego my 
istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, 
przez którego wszystko się stało i dzięki 
któremu także my jesteśmy.” 

(1 Kor 8:4-6 BT II)
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„[Paweł] spojrzał na niego uważnie 
i widząc, że ma wiarę potrzebną do 
uzdrowienia, zawołał głośno: 
«Stań prosto na nogach!» A on zerwał się 
i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił 
Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: 
«Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili 
do nas!» Barnabę nazywali Zeusem, a 
Pawła Hermesem, gdyż głównie on 
przemawiał…

52



…A kapłan Zeusa, który miał świątynię 
przed miastem, przywiódł przed bramę 
woły i przyniósł wieńce, i chciał razem 
z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym 
apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarli 
szaty” (Dz 14:9-14 BT II)
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„Mojżesz rzekł: «Wybacz, Panie, ale poślij kogo 
innego». I rozgniewał się Jahwe na Mojżesza, 
mówiąc: «Czyż nie masz brata twego Aarona, 
lewity? Wiem, że on ma łatwość przemawiania. 
Oto teraz wyszedł ci na spotkanie, a gdy cię ujrzy, 
szczerze się ucieszy. Ty będziesz mówił do niego 
i przekażesz te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy 
ustach twoich i jego, i pouczę was, co winniście 
czynić. Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, 
on będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla 
niego jakby Bogiem».” (Wj 4:13-16 BT II)
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„Jahwe odpowiedział Mojżeszowi: «Oto Ja uczynię cię jakby Bogiem 
faraona, a Aaron, brat twój, będzie twoim prorokiem».” (Wj 7:1 BT II)
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„Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów
sąd odbywa: «Dokądże będziecie sądzić niegodziwie  
i trzymać stronę występnych?» Ujmijcie się za sierotą 
i uciśnionym,  wymierzcie sprawiedliwość 
nieszczęśliwemu i ubogiemu. Uwolnijcie uciśnionego 
i nędzarza, wyrwijcie go z ręki występnych. Lecz oni nie 
pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach:  
cała ziemia chwieje się w posadach. Ja rzekłem: «Jesteście 
bogami i wszyscy — synami Najwyższego. Lecz wy 
pomrzecie jak ludzie,  jak jeden mąż, książęta, 
poupadacie».” (Ps 82:1-7 BT II)

56



„Jeśli nawet Ewangelia nasza 
jest ukryta, to tylko dla tych, 
którzy idą na zatracenie, dla 
niewiernych, których umysły 
zaślepił bóg tego świata, aby nie 
olśnił ich blask Ewangelii chwały 
Chrystusa, który jest obrazem 
Boga.” (2 Kor 4:4 BT II)
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„Wielu bowiem postępuje jak 
wrogowie krzyża Chrystusowego, 
o których często wam mówiłem, 
a teraz mówię z płaczem.
Ich losem — zagłada, ich bogiem —
brzuch, a chwała — w tym, 
czego winni się wstydzić. 
To ci, których dążenia 
są przyziemne.” 

(Flp 3:18-19 BT II)
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• Egipskiej
• Babilońskiej
• Syryjskiej
• Mitraistycznej
• Rzymskiej
• Celtyckiej
• Germańskiej
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• Słowiańskiej
• Skandynawskiej
• Taoistycznej
• Buddyjskiej
• Hinduskiej
• Chińskiej
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✓ Nie dysponujemy żadnym modelem Boga!
✓ Nic w znanym nam świecie Boga nie przypomina 

i nie może Go zilustrować
✓ Nie możemy sprowadzać Boga naszego poziomu
✓ Nasze umysły nie są w stanie pojąć niezgłębionej 

natury Boga
✓ Brak nam precyzyjnego słownictwa na opisanie 

tego, Kim jest Bóg
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✓ Bóg sam podjął inicjatywę objawienia się ludzkości 
✓ Bóg objawia się w pismach ST jako Bóg jedyny
✓ Bóg nie dzieli swojej chwały z kimkolwiek innym
✓ Żaden „bóg” nie pojawił się przed, ani nie pojawi się 

po prawdziwym Bogu
✓ Stary Testament ukazuje pewną złożoność wewnątrz 

natury jedynego Boga
✓ Niektóre wypowiedzi Biblii podkreślają szczególny

status anioła JAHWE
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✓ Biblia podkreśla myśl, iż tylko prawdziwy Bóg istnieje
✓ Pogańscy „bogowie” są tylko ludzkim wymysłem
✓ Bóg istnieje niezależnie od świata stworzeń 

i niepodzielnie nad nim panuje
✓ Określenie „bóg” odnoszone jest w Biblii do bóstw 

pogańskich, ludzi, szatana, a także do wszystkiego 
tego, co człowiek stawia ponad prawdziwego Boga

✓ W religiach pogańskich często pojawiają się triady
bóstw

na następnym spotkaniu
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