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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
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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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NIEDOSKONAŁA,
„ROBOCZA”
ILUSTRACJA NATURY BOGA
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WSZYSTKIE DENOMINACJE 
CHRZEŚCIJAŃSKIE 
W DYSKUSJACH NA TEMAT 
NATURY BOGA ZGADZAJĄ SIĘ 
CO DO JEDNEGO:

WSZYSCY WIERZĄ, ŻE 

„OJCIEC JEST BOGIEM”
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ROZBIEŻNOŚCI ZACZYNAJĄ 
SIĘ W MOMENCIE, GDY 
POJAWIA SIĘ PYTANIE:

• „Czy Syn jest tożsamy
z Ojcem?”

• „Czy Syn ma tę samą 
(Boską) naturę co Ojciec?”

?
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SABELIANIZM – doktryna Sabeliusza
(III wiek), teologa z Libii, działającego 
początkowo w Ptolemais, a później 
w Rzymie (od ok. 215). Twierdził on, 
iż osoby Boskie w Trójcy Św. oznaczają 
jedynie TRZY ASPEKTY (w języku 
łacińskim „modi” - stąd nazwa MODALIZM)
przejawiania się jednej istoty najwyższej. 
Jego zwolennicy zwani SABELIANAMI
przetrwali do IV w. 

OJCIEC SYN

DUCH ŚWIĘTY
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MODALIZM - uznaje, iż w Bogu jest 
tylko JEDNA osoba. Ów Bóg ukazuje się 
w różnych postaciach. Ojciec, Syn 
i Duch Święty to TYLKO PRZEJAWY 
jedynego Boga. To tak, jakby jeden Bóg 
odgrywał przed ludzkością trzy role, 
wcielając się w raz w postać Ojca, innym 
razem w rolę Syna lub Ducha Świętego.

OJCIEC SYN

DUCH ŚWIĘTY
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PATRYPASJANIZM 
(pater = ojciec, passio = męka, cierpienie) 
– pogląd, iż sam Bóg Ojciec cierpiał 
i poniósł śmierć na krzyżu. 

OJCIEC SYN

DUCH ŚWIĘTY
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„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.” 

(J 1:1-3 BT II)

17



„Ja zaś będę prosił Ojca, 
a innego Pocieszyciela da wam, 
aby z wami był na zawsze 
— Ducha Prawdy, 
którego świat przyjąć nie może, 
ponieważ Go nie widzi ani nie zna.”

(J 14:16-17 BT II)
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„A gdy Jezus został ochrzczony, 
natychmiast wyszedł z wody. 
A oto otworzyły Mu się niebiosa 
i ujrzał Ducha Bożego zstępującego 
jak gołębicę i przychodzącego na 
Niego. A głos z nieba mówił: 
«Ten jest mój Syn umiłowany, w 
którym mam upodobanie».”

(Mt 3:16-17 BT II)
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„«Nadeszła godzina, aby został 
uwielbiony Syn Człowieczy. (…) 
«Ojcze, wsław Twoje imię». 
Wtem rozległ się głos z nieba: 
«Już wsławiłem i jeszcze wsławię».”

(J 12:23.28 BT II)
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„I odszedłszy nieco dalej, 
[Jezus] upadł na twarz 
i modlił się tymi słowami: 
«Ojcze mój, jeśli to możliwe, 
niech Mnie ominie ten kielich. 
Wszakże nie jak Ja chcę, 
ale jak Ty».” (Mt 26:39 BT II)
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„Jezus mu odpowiedział: (…)
«Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, 
siedzącego po prawicy Wszechmocnego 
i nadchodzącego na obłokach 
niebieskich».” (Mt 26:64 BT II)
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to nie WNIOSEK
Syn nie jest 
tożsamy z Ojcem
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„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.” 

(J 1:1-3 BT II)
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„Zanim cokolwiek powstało, 
Chrystus istniał w Bogu. 
Żył zawsze i sam jest Bogiem. 
Stworzył wszystko co istnieje, 
i nie ma niczego, 
czego On by nie stworzył.” 

(J 1:1-3 Słowo Prawdy)
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„Rzekli do Niego Żydzi: 
«Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, 
a Abrahama widziałeś?»
Rzekł do nich Jezus: 
«Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: 
Zanim Abraham stał się, JA JESTEM».” 

(J 8:57-58 BT II)
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„[Jezus] rzekł do Tomasza: 
«Podnieś tutaj swój palec 
i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę 
i włóż [ją] do mego boku, 
i nie bądź niedowiarkiem, 
lecz wierzącym». 
Tomasz Mu odpowiedział: 
«Pan mój i Bóg mój!».” (J 20:27-28 BT II)
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„Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako 
Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego 
korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się 
w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. 
Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę 
filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej 
tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. 
W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na 
sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który 
jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.”

(Kol 2:6-10 BT II)
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„W Chrystusie przebywa na sposób cielesny 
Bóg w całej pełni.” (Kol 2:9 Biblia Warszawsko-Praska)

„W nim bowiem w cielesnej postaci mieszka cała pełnia  
boskości.” (Kol 2:9 Przekład Dosłowny)

„W Nim mieszka cała pełnia bóstwa przyjąwszy ciało.” 
(Kol 2:9 przekład Kowalskiego)

„W Nim bowiem, w Jego ciele mieszka 
cała pełnia Bóstwa.” (Kol 2:9 Biblia Poznańska)

„Gdyż w Nim na sposób cielesny mieszka pełnia 
wszystkiego, czym jest Bóg.” (Kol 2:9 Komentarz Żydowski do NT)
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„W Nim ucieleśnia się 
pełnia Boskości.” 
(Kol 2:9 Słowo Prawdy)

PEŁNIA 
BOSKOŚCI
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„Jak Ojciec wskrzesza umarłych 
i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, 
których chce. 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.” (J 5:21-23 BT II)
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to nie 

WNIOSEK
Syn ma Boską naturę 
podobnie jak Ojciec
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❶

PREEGZYSTENCJA SYNA BOŻEGO

❷

❸

JEZUS BÓG-CZŁOWIEK W NIEBIE

INKARNACJA SYNA BOŻEGO
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❶

PREEGZYSTENCJA SYNA BOŻEGO

„To dążenie niech was ożywia; 
ono też było w Chrystusie Jezusie.
On, istniejąc w postaci Bożej, 
nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem.” 

(Flp 2:5-6 BT II)
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„On istniejąc [od wieków] w postaci Boga, nie uznał za stosowne 
korzystać ze swej równości z Bogiem.” (Flp 2:6 Biblia Warszawsko-Praska)

„[On] mając naturę Bożą i równość z Bogiem nie przywłaszczoną, 
nie strzegł jej zazdrośnie.” (Flp 2:6 NT Dąbrowski)

„On to, bytując w postaci Bożej, nie obstawał nieugięcie przy tym, by 
trwać w równości z Bogiem.” (Flp 2:6 NT Kowalski)

38



„On, będąc w postaci Bożej, nie wykorzystał swojej równości z Bogiem.” 
(Flp 2:6 Biblia Ekumeniczna)

„On, choć istnieje w postaci Boga, nie za łakomy łup uznał być na równi z 
Bogiem.” (Flp 2:6 NT Popowski)

„Który w kształcie Bożym będąc, nie za drapiestwo poczytał, że równym 
był Bogu.” (Flp 2:6 NT Rakowski)
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„On, istniejąc w postaci Bożej, 
nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem, 
lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, 
stawszy się podobnym do ludzi. 
A w zewnętrznym przejawie 
uznany za człowieka, uniżył 
samego siebie, stawszy się 
posłusznym aż do śmierci 
— i to śmierci krzyżowej.”

(Flp 2:6-9 BT II)

❷

INKARNACJA SYNA BOŻEGO

„Na początku było 
Słowo. a Słowo było 
u Boga, i Bogiem 
było Słowo. (…) 
Słowo stało się 
ciałem i zamieszkało 
wśród nas.” 

(J 1:1.14 BT II)
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BÓG W SWOJEJ NATURZE JEZUS JAKO CZŁOWIEK

Istota duchowa J 4:24 Istota cielesna Łk 24:38-40

Wszechobecny Ps 139:7-12 Ograniczony ciałem Mt 15:21

Wszechmocny Rdz 17:1 Znający słabość Hbr 4:15

Wszechwiedzący 1 Sm 2:3 Wiedzą cząstkowa Mt 24:36

Wszechwładny Dz 4:24 Sługa Łk 22:27

Wieczny Iz 40:28 Umiera na krzyżu Mt 27:50

Nie polega pokusom Jk 1:13 Walczący z pokusami Łk 4:2
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„On, istniejąc w postaci Bożej, 
nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem, 
lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, 
stawszy się podobnym do ludzi. 
A w zewnętrznym przejawie uznany 
za człowieka, uniżył samego siebie, 
stawszy się posłusznym aż do śmierci 
— i to śmierci krzyżowej.”

(Flp 2:6-9 BT II)
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„Ogołocił samego siebie…” (Flp 2:7 BT II)

„Wyniszczył samego siebie…” (Flp 2:7 Biblia Brzeska)

„Wyzbył się wszystkiego, co Boskie…” (Flp 2:7 Biblia Warszawsko-Praska)

„Umniejszył samego siebie…” (Flp 2:7 Biblia Ekumeniczna)

„Sam siebie poniżył…” (Flp 2:7 Biblia Poznańska)

„Wyparł się samego siebie…” (Flp 2:7 Biblia Warszawska)
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„Widzimy jednak, 
że ten, który na krótki czas 
stał się mniejszy od aniołów, 
Jezus, przez cierpienie 
i śmierć zdobył wieniec chwały i czci; 
z łaski Bożej zaznał on za wszystkich 
męki konania.”

(Hbr 2:9 NT Przekład Współczesny)
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SYN…
• ma swój początek w ojcu 

(otrzymuje życie od ojca)
• jest młodszy od ojca

(pojawia się później)
• jest słabszy niż ojciec

(jego możliwości są 
mniejsze)
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CZY ta ludzka zależność 

ma zastosowanie w relacjach 
między Ojcem a Synem?
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JAHWE TRWA OD WIEKÓW NA WIEKI

Czy zgodnie ze słowami proroka Izajasza jest możliwe, 
by w pewnym momencie czasu pojawił się jakiś nowy bóg?

Czy można nazwać prawdziwym Bogiem kogoś, kto ma początek? 
Czy o prawdziwym Bogu można powiedzieć, że był czas, kiedy Go nie było?
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BIBLIA MÓWI,
że ani w przeszłości, 
ani w przyszłości 
nie pojawił się, 
ani się nie pojawi 
żaden nowy „bóg” 
obok Boga prawdziwego!

NIE
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OJCIEC

SYN ZRODZONY PRZEZ OJCA

Gdyby Jezus Chrystus był ZRODZONY, oznaczałoby to, 
że pojawił się w pewnym punkcie wieczności, że miał początek 

i był taki czas, kiedy Go nie było! Jezus nie byłby wtedy 
WIECZNYM BOGIEM, i nie posiadałby PEŁNI boskości!

100%

<100%
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Czym się różni WIECZNOŚĆ (nieodłączny atrybut prawdziwej Boskości) 
od życia otrzymanego na skutek ZRODZENIA?

OJCIEC

JEZUS JAKO ISTOTA ZRODZONA
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OJCIEC

SYN

DUCH ŚWIĘTY
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„Melchizedek, król Szalemu, 
kapłan Boga Najwyższego, 
wyszedł na spotkanie Abrahama, 
wracającego po rozgromieniu królów, 
i udzielił mu błogosławieństwa.
Jemu Abraham wydzielił dziesięcinę 
z całego [łupu]. Imię jego najpierw 
oznacza króla sprawiedliwości, 
a następnie także króla Szalemu, 
to jest Króla Pokoju…
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…Bez ojca, 
bez matki, 
bez rodowodu, 
nie ma ani początku dni, 
ani też końca życia, 
upodobniony zaś 
do Syna Bożego, 
pozostaje kapłanem 
na zawsze.” (Hbr 7:1-3 BT II)
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BIBLIA MÓWI,
że starożytny kapłan-król
Melchizedek został 
upodobniony do Syna 
Bożego!
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BIBLIA MÓWI,
że Syn Boży rzeczywiście
nie ma ojca 
ani matki, 
nie ma początku 
ani końca dni!
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„Aniołowi Kościoła 
w Laodycei napisz: 
To mówi Amen, 
Świadek wierny 
i prawdomówny, 
Początek stworzenia Bożego.” 

(Ap 3:14 BT II)
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„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.” (J 1:1-3 BT II)
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„On [Chrystus] jest obrazem Boga niewidzialnego —
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone: 
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, 
byty widzialne i niewidzialne, 
czy Trony, czy Panowania, 
czy Zwierzchności, czy Władze. 
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim 
i wszystko w Nim ma istnienie.” (Kol 1:15-17 BT II)

68



BIBLIA MÓWI,
że Syn Boży jest źródłem
wszelkiego stworzenia, 
i wszystkie rzeczy 
stworzone są Jego dziełem.
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„Albowiem Dziecię nam się 
narodziło, Syn został nam dany, 
na Jego barkach spoczęła władza. 
Nazwano Go imieniem: 
Przedziwny Doradca, 
Bóg Mocny, 
Odwieczny Ojciec, 
Książę Pokoju.” (Iz 9:5 BT II)
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BIBLIA MÓWI,
że Mesjasz (Syn Boży) 
został określony w 
proroctwie Izajasza 
mianem „Odwiecznego Ojca”
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❸

JEZUS BÓG-CZŁOWIEK W NIEBIE
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„[Jezus] uniżył samego siebie, 
stawszy się posłusznym aż do śmierci —
i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg 
Go nad wszystko wywyższył i darował 
Mu imię ponad wszelkie imię, aby 
na imię Jezusa zgięło się każde kolano 
istot niebieskich i ziemskich, 
i podziemnych. I aby wszelki język 
wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM 
— ku chwale Boga Ojca.”

(Flp 2:8-11 BT II)
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„Jeden jest Bóg,
jeden też pośrednik 
między Bogiem a ludźmi, 
człowiek, Chrystus Jezus.”

(1 Tym 2:5 BT II)
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„Wreszcie nastąpi koniec, gdy [Jezus] przekaże królowanie 
Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę 
i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy 
wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.  Jako ostatni 
wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił 
pod stopy Jego Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, 
znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał.
A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn 
zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, 
aby Bóg był wszystkim we wszystkich.” (1 Kor 15:26-28 BT II)
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✓ Jest jeden Bóg, który objawia nam się w swojej 
złożonej jedności

✓ Wszyscy chrześcijanie wierzą, że Ojciec jest Bogiem
✓ Biblia ukazuje wyraźne rozróżnienie między Ojcem a 

Synem
✓ Syn nie jest Ojcem, ale ma tę samą Boską naturę
✓ W Jezusie jako człowieku mieszka cała pełnia

Boskości
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✓ Biblia ukazuje trzy znamienne okresy w egzystencji 
Syna Bożego:
▪ Od wieczności do momentu wcielenia 

(Jezus w postaci Bożej jest równy Ojcu)
▪ Okres pobytu na ziemi - inkarnacja

(Jezus uniża się i zachowując Boską naturę przyjmuje 
naturę ludzką z jej ograniczeniami)

▪ Okres od wniebowstąpienia na wieki wieków
(Jezus jako Bóg i człowiek wraz z gronem zbawionych 
ludzi uznaje zwierzchnictwo Boga Ojca)
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✓ Określenie „Syn Boży” w odniesieniu do Jezusa nie 
oznacza, że dosłownie został zrodzony przez Ojca

✓ Jezus nie ma ojca ani matki, nie ma początku ani 
końca dni

✓ Biblia nazywa Jezusa „odwiecznym ojcem”
✓ Jezus jest „początkiem” stworzenia, z uwagi na to, że 

wszystko, co stworzone ma w Nim swój początek
✓ Od momentu wcielenia Jezus posiada ludzką naturę, 

którą zachowa na wieki

na następnym spotkaniu
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