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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
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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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„Boga nikt nigdy nie widział, 
lecz jednorodzony Bóg, 
który jest w łonie Ojca, 
objawił Go.” 
(J 1:18 Biblia Warszawska)
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„ Jezus przemówił tymi słowami: 
«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 11:25-27BT II)

11



„[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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„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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STARY TESTAMENT NOWY  TESTAMENT

dosłowna jedność                           czy jedność złożona?             

„Słuchaj, Izraelu, 
Jahwe jest naszym Bogiem 

— Jahwe jedyny.” 
(Pwt 6:4 BT II)

„Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, 

i Ducha Świętego.” 
(Mt 28:19 BT II)

Biblijna 
koncepcja 

natury Boga
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STARY TESTAMENT NOWY  TESTAMENT

JEDEN                                   czy TRZECH?             

„Słuchaj, Izraelu, 
Jahwe jest naszym Bogiem 

— Jahwe jedyny.” 
(Pwt 6:4 BT II)

„Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, 

i Ducha Świętego.” 
(Mt 28:19 BT II)

Biblijna 
koncepcja 

natury Boga
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 J 5:22-23

 J 1:1-3

 Mt 12:31-32

 Dz 13:1-4

 2 Kor 13:13

 Pwt 6:4

 Ga 3:20

 J 17:3

 Ef 4:6

 1 Kor 8:4-6

19



„Słuchaj, Izraelu, 
Jahwe jest naszym Bogiem 

— Jahwe jedyny.”
 Pwt 6:4
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„Pośrednika (..) 
nie potrzeba,  gdy chodzi 

o jedną osobę, a Bóg właśnie 
jest sam jeden.”

 Ga 3:20
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„A to jest życie wieczne: 
aby znali Ciebie, 

jedynego prawdziwego Boga, 
oraz Tego,  którego posłałeś, 

Jezusa Chrystusa.”

 J 17:3
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„Jeden jest Bóg 
i Ojciec wszystkich, 
który [jest i działa] 
ponad wszystkimi, 

przez wszystkich 
i we wszystkich.”

 Ef 4:6
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„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.”

 1 Kor 8:4-6
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 J 5:22-23

„Ojciec bowiem 
nie sądzi nikogo, lecz 
cały sąd przekazał Synowi, 
aby wszyscy oddawali cześć 
Synowi, tak jak oddają cześć 
Ojcu. Kto nie oddaje czci 
Synowi, nie oddaje czci Ojcu, 
który Go posłał.”
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 J 1:1-3

„Na początku było 
Słowo, a Słowo było 
u Boga, i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało.”
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 Mt 12:31-32

„(..) bluźnierstwo 
przeciwko Duchowi 
nie będzie odpuszczone.
(..) słowo przeciw Synowi 
Człowieczemu, będzie (..) 
odpuszczone, lecz (..) przeciw 
Duchowi Świętemu, nie (..) 
będzie odpuszczone.”
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 Dz 13:1-4

„rzekł Duch Święty: 
«Wyznaczcie mi (..) 
Barnabę i Szawła do dzieła, 
do którego ich powołałem». 
Wtedy (…) wyprawili ich. A oni 
wysłani przez Ducha Świętego 
zeszli do Seleucji, a stamtąd 
odpłynęli na Cypr.”
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 2 Kor 13:13

„Łaska Pana 
Jezusa Chrystusa, 
miłość Boga i dar jedności 
w Duchu Świętym niech 
będą z wami wszystkimi.”
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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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TRÓJCA
choć słowo to nie 

występuje w Biblii (podobnie 
jak inne ważne dla chrześcijan słowa: 
INKARNACJA, MILLENNIUM, TETRAGRAM), 

trafnie oddaje prawdę, że JEDYNY BÓG objawił się nam 
jako Ojciec, Syn i Duch Święty, będąc JEDNOŚCIĄ co do natury, 

charakteru i zamierzeń. Nie istnieje zatem TRZECH BOGÓW, 
ale JEDEN BÓG przejawiający się W TRZECH osobach. 
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Jestem właścicielem czterokołowego 
pojazdu napędzanego silnikiem 
spalinowym, wyposażonego w 
kierownicę, reflektory, 
klakson, wycieraczki,
kierunkowskazy, 
hamulce, lusterka 
wsteczne, bak na 
paliwo, amortyzatory,
tablicę rejestracyjną, 
gaśnicę…
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…albo krótko…
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Wierzę 
w jedynego, prawdziwego Boga, 
który na kartach Biblii objawił się 
jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Ojciec nie 
jest Synem ani Duchem Świętym, Syn nie 
jest Ojcem ani Duchem Świętym, Duch 
Święty nie jest Ojcem ani Synem. Ojciec ma 
Boską naturę, Syn ma Boską naturę i Duch 
Święty ma Boską naturę…
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…albo krótko…
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?
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Czy Biblia
jest źródłem nauki o Trójcy?

Czy Jezus Chrystus i Duch Święty 
posiadają tę samą naturę

co Bóg?
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„Wszystko [dokładnie] badajcie,  
zatrzymując to,  co dobre.” 
(1 Tes 5:21 Biblia Warszawsko-Praska)
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Koncepcja TRÓJCY rodzi się 
na bazie syntezy dwóch grup 
teksów biblijnych: 
• tych, które podkreślają jedność 

i jedyność Boga, oraz 
• tych, które ukazują odrębność 

między Ojcem, Synem i Duchem 
Świętym. 
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Biblijni chrześcijanie 
wywodzą prawdę o Trójcy 
bezpośrednio z Pisma Świętego, 
bez potrzeby odwoływania się do 
kościelnej tradycji 

54



Odrzucenie nauki o Trójcy 
jest w konsekwencji 
odrzuceniem objawienia Bożego. 
To Bóg decyduje w jakim tempie 
i z jaką intensywnością docierać ma 
do Jego ludu prawda o Nim samym. 
Objawienie zawarte w pismach ST i NT 
nie przeczy sobie, ale się uzupełnia.
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„Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz. 
Teraz poznaję po części, wtedy zaś 
poznam tak, jak i zostałem poznany.” 
(1 Kor 13:12 BT II)
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„Umiłowani, 
obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, 
ale jeszcze się nie ujawniło, 
czym będziemy. Wiemy, 
że gdy się objawi, będziemy 
do Niego podobni, bo ujrzymy 
Go takim, jakim jest.” 
(1 J 3:2 BT II)
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„Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, 
po obu brzegach, drzewo życia, 
rodzące dwanaście owoców 
— wydające swój owoc każdego miesiąca —
a liście drzewa [służą] do leczenia narodów.
Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzie. 
I będzie w nim tron Boga i Baranka, 
a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. 
I będą oglądać Jego oblicze, 
a imię Jego — na ich czołach.” (Ap 22:2-4 BT II)
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✓ Porównując obraz Boga w Starym i Nowym 
Testamencie daje się zauważyć pewne napięcie
pomiędzy ideą JEDYNOŚCI/JEDNOŚCI BOGA, 
a ZŁOŻONOŚCIĄ natury Boga wyrażoną 
w objawieniu się Ojca, Syna i Ducha Świętego

✓ W Biblii znajdujemy sporą ilość tekstów popierających 
zarówno JEDNOŚĆ/JEDYNOŚĆ BOGA, jak i rozróżnienie 
pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym
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✓ Zasadniczym pytaniem jakie winniśmy sobie zadać 
zastanawiając się nad naturą Boga jest: czy idea 
Trójcy ma swoje ŹRÓDŁO w Biblii czy mitologii 
pogańskiej

✓ Musimy pamiętać, że decydującym KRYTERIUM za 
przyjęciem lub odrzuceniem nauki o Trójcy nie może 
być nasza OGRANICZONA zdolność rozumienia Boga, 
ale OBJAWIENIE, dane nam w Słowie Bożym!
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✓ Określenie „TRÓJCA” mimo, iż nie występuje w Biblii 
ma charakter TECHNICZNY, tzn. trafnie opisuje 
jednoczesną jedność i złożoność natury Boga

✓ UŻYWANIE terminu „TRÓJCA” nie jest konieczne w 
naszych rozważaniach o naturze Boga, ale jest 
POMOCNYM skrótem myślowym dla przedstawienia 
tajemnicy objawionej przez Boga na kartach Pisma 
Świętego

na następnym spotkaniu
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