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USTALILIŚMY, że:

▪ Bóg jest jeden (Pwt 6:4)
▪ Objawił się nam jako Ojciec, Syn 

i Duch Święty (Mt 28:19)
▪ Ojciec, Syn i Duch Święty to odrębne

osoby, choć działają w jedności
▪ Ojciec, Syn i Duch Święty posiadają

tą samą Boską naturę
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BIBLIA MÓWI, że:

▪ Ojciec nie jest Synem 
ani Duchem Świętym

▪ Syn nie jest Ojcem ani 
Duchem Świętym

▪ Duch Święty nie jest Ojcem 
ani Synem
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BIBLIA MÓWI, że:

▪ Ojciec posiada Boską 
naturę

▪ Syn posiada Boską naturę
▪ Duch Święty posiada Boską 

naturę
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BIBLIA
▪ podkreśla odrębność Ojca, 

Syna i Ducha Świętego
▪ równie wyraźnie podkreśla, 

że zarówno Ojciec, Syn jak 
i Ducha Święty posiadają 
jedną Boską naturę
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BIBLIA MÓWI, że:

▪ nie istnieje trzech bogów
▪ istnieje jeden Bóg, 

który objawił nam swoją 
wewnętrzną złożoność
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MANKAMENTY 
„roboczego” 
modelu Trójcy

9



Takie ujęcie 
natury Boga trafnie
przedstawia odrębność
osób w Bóstwie, jedność
natury, ale zatraca prawdę, że 
Bóg jest JEDEN. Powstaje 
wrażenie, istnieje TRZECH
równych sobie BOGÓW (triada)
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OJCIEC SYN

DUCH 
ŚWIĘTY

PERYCHOREZA
(grec. perichóresis, 
łac. circumincessio lub 
circuminsessio) oznacza 
wzajemne przenikanie się 
Osób Boskich i wzajemne 
zamieszkiwanie w sobie. 
Określenie to akcentuje 
jedność Osób Bożych.
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PERYCHOREZA
wzajemne przenikanie 
się Osób Boskich 
i wzajemne 
zamieszkiwanie 
w sobie. 
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PERYCHOREZA
wzajemne przenikanie 
się Osób Boskich 
i wzajemne 
zamieszkiwanie 
w sobie. 
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PERYCHOREZA
wzajemne przenikanie 
się Osób Boskich 
i wzajemne 
zamieszkiwanie 
w sobie. 
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„Moje owce słuchają mego głosu, 
a Ja je znam. Idą one za Mną 
i Ja daję im życie wieczne. 
Nie zginą one na wieki 
i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
Ojciec mój, który Mi je dał, 
jest większy od wszystkich. 
I nikt nie może ich wyrwać 
z ręki mego Ojca. 
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” 

(J 10:27-30 BT II)

16



„Jeżeli nie dokonuję 
dzieł mojego Ojca, 
to Mi nie wierzcie.
Jeżeli jednak dokonuję, 
to choćbyście Mnie nie wierzyli, 
wierzcie moim dziełom, 
abyście poznali i wiedzieli, 
że Ojciec jest we Mnie, 
a Ja w Ojcu.” (J 10:37-38 BT II)
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„Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, 
a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, 
tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? 
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc 
mówisz: ‚Pokaż nam Ojca’? Czy nie wierzysz, że Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam 
mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we 
Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, 
że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie —
wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła».” 

(J 14:8-11 BT II)
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„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. 
Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa 
i w was będzie. 
Nie zostawię was sierotami: 
Przyjdę do was.” (J 14:16-18 BT II)
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„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, 
doprowadzi was do całej prawdy. 
Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, 
cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie 
i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 
Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze 
i wam objawi.” (J 16:13-15 BT II)
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„Wy jednak nie żyjecie według ciała, 
lecz według Ducha, 
jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. 
Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, 
ten do Niego nie należy.” (Rz 8:9 BT II)
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WNIKANIE W BOSKIE TAJEMNICE 
„To, co jest zakryte, należy do 

Pana, Boga naszego, a co jest 

jawne, do nas i do naszych synów 

po wieczne czasy” (5 Mojż.29,28). 

Bóg objawił samego siebie 

w Słowie, które nam dał po to, 

byśmy je studiowali. To właśnie 

możemy starać się zrozumieć. 

Lecz poza nim nie powinniśmy 

głębiej wnikać. Najbystrzejszy 

umysł może rozwodzić się aż do 

wyczerpania nad przypuszczeniami 

dotyczącymi natury Boga, ale 

wysiłki te będą bezowocne…
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…Ten problem nie jest dla nas do 

rozwiązania. Żaden ludzki umysł 

nie jest w stanie pojąć Boga. 

Nikt nie powinien zajmować się 

spekulacjami na temat Jego 

natury. Tutaj najbardziej wymowne 

jest milczenie. Wszechwiedzący 

Bóg nie może być przedmiotem 

dyskusji. (…) Wiemy tak mało 

o Bogu jak małe dzieci; lecz tak 

jak małe dzieci możemy Go kochać 

i być Mu posłuszni.” 

(E.G. White, „Śladami Wielkiego 

Lekarza”, s.310, Znaki Czasu 2006)
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JEDEN BÓG
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ODRĘBNOŚĆ OSÓB

JE
DN

OŚ
Ć

JEDNA NATURA
TRZY OSOBY 

MODALIZM / MONARCHIZM / SABELIANIZM

ARIANIZM

ADOPCJONIZM

TRYTEIZM
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JEDEN BÓG
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BÓG OJCIEC

SYN

DUCH ŚWIĘTY

SUBORDYNACJONIZM
• teoria teologiczna głoszona w II i III w., według której pochodzący od BOGA (Ojca) 

LOGOS (Chrystus) oraz DUCH ŚWIĘTY są boskimi siłami (a nie Bogiem), za pomocą 
których Bóg (Ojciec) kieruje światem

• Chrystus ma niższą pozycję (jest podporządkowany) w stosunku do Boga (Ojca), 
• a Duch Święty w stosunku do Boga (Ojca) i Chrystusa; 
• Pogląd ten został odrzucony na Soborze Nicejskim I w roku 325. 
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JEDEN BÓG
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OJCIEC SYN DUCH ŚWIĘTY

BÓG

Stary Testament Służba na ziemi Epoka Kościoła

MODALIZM
• skrajnie monoteistyczny pogląd o Bogu, według którego Ojciec, Syn i Duch Święty 

nie posiadają własnych, odrębnych osobowości. 
• Istnieje wiele form MODALIZMU, ale najbardziej dominująca, zaprezentowana 

przez SABELLIUSZA, przedstawia Ojca, Syna i Ducha Świętego w następstwie 
czasowym, to znaczy, 

• OJCIEC był formą Boga w okresie starotestamentowym, 
• SYN podczas inkarnacji, 
• a DUCH ŚWIĘTY od zarania istnienia Kościoła. 
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JEDEN BÓG
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BÓG OJCIEC SYN DUCH ŚWIĘTY

TRYTEIZM
• (gr. treis − trzy, theós − bóg) − w teologii chrześcijańskiej pogląd, który zaprzecza 

istnieniu Trójcy Świętej jako jednego Boga, a rozgranicza jako osobne byty: Boga 
Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. 

• TRYTEIZM reprezentuje współcześnie m.in. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich (Mormoni). 
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NEGOWANIE BOSKOŚCI

NE
GO

W
AN

IE
 C

ZŁ
OW

IE
CZ

EŃ
ST

W
ZA

JEDNA OSOBA
DWIE NATURY

DOKETYZM

APOLINARYZM

MONOFIZYTYZM

ADOPCJONIZM

NESTORIANIZM

ADOPCJONIZM

EBIONIZM
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CHRYSTUS

CZŁOWIECZEŃSTWO TAK

BOSKOŚĆ NIE

EBIONICI
• judeochrześcijańska grupa działająca I–V w. gł. w Palestynie i Syrii; nazwa pochodzi 

od hebr. ebion (ubogi). 
• W Jezusie widzieli jedynie człowieka zrodzonego z Marii (przeczyli dziewiczemu 

zrodzeniu), obdarzonego szczególną łaską proroka i Mesjasza.
• Nie wierzyli też, że Jezus jest Synem Bożym; został on wybrany przez Boga podczas 

chrztu w Jordanie. 
• Z Nowego Testamentu uznawali jedynie Ewangelię Mateusza, ale bez opisu 

dziewiczego poczęcia i dzieciństwa Jezusa. 
• W zbiorze pism judeochrześcijańskich z końca I w., znajduje się m.in. EWANGELIA 

EBIONITÓW, która być może była odpowiednio zaadaptowaną Ewangelią 
Mateusza. 

• Informacje o tej herezji znajdują się w pismach powstałych w ciągu 3 pierwszych 
wieków. 
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CHRYSTUS

CZŁOWIECZEŃSTWO TAK

BOSKOŚĆ NIEPEŁNA

ADOPCJANIE
• [łac. adoptio = ‘usynowienie’]
• Zwolennicy doktryny teologicznej., wg której Chrystus był jedynie przybranym 

(adoptowanym) synem Boga, człowiekiem obdarzonym niezwykłą mocą. 
• Za twórcę doktryny uważa się TEODOTA STARSZEGO (II w.), który ok. 192 zał. 

szkołę w Rzymie.
• Twierdził on, że Jezus Chrystus był zrodzony przez Marię mocą Ducha Świętego, 

jednak nie jako istota boska, lecz człowiek; podczas chrztu zstąpił na niego Duch 
Święty, który wyposażył go w boską moc (dynamesis) umożliwiającą mu realizację 
zaplanowanej przez Boga misji. 

• Po zmartwychwstaniu został adoptowanym Synem Bożym i otrzymał boską naturę. 
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CHRYSTUS

CZŁOWIECZEŃSTWO NIE

BOSKOŚĆ TAK

DOKETYZM
• [gr. dokeín = wydawać się, dókema = wizja, zjawa, pozór]
• Herezja powstała w pierwotnym chrześcijaństwie, głosząca że Jezus Chrystus nie 

miał prawdziwego ciała ludzkiego, ale ciało pozorne lub niebiańskie (eteryczne). 
• Doketyzm negował w konsekwencji rzeczywistość męki i śmierci Jezusa; był 

związany z poglądem o złej naturze ciała i materii, co musiało prowadzić do 
przekonania o bezcielesnej naturze Boga. 

• Doketystyczne znaczenie ukrzyżowania zawarte jest w Koranie (Sura 4,157). 
• Mahomet twierdził, że Bóg wprowadził Żydów w błąd: chcieli zabić Jezusa, pomylili 

go jednak z kimś innym. 
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CHRYSTUS

CZŁOWIECZEŃSTWO NIEPEŁNE

BOSKOŚĆ TAK

APOLINARYZM
• Doktryna chrystologiczna Apolinarego z Laodycei dotycząca związku między boską 

a ludzką naturą Chrystusa
• Opierając się na psychologii Platona, zgodnie z którą człowiek ma duszę zmysłową 

(psyche) i ducha rozumnego (nous), Apolinary z Laodycei głosił, że w Chrystusie 
duch został zastąpiony przez boski Logos; w konsekwencji zanegował istnienie 
ludzkiej natury Chrystusa, natomiast ubóstwił ciało Jezusa. 

• Apolinaryzm przyczynił się do powstania:  
• MONOFIZYTYZMU
• MONOTELETYZMU
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CHRYSTUS

CZŁOWIECZEŃSTWO NIE

BOSKOŚĆ TAK

BOSKA NATURA

LUDZKA NATURA

MONOFIZYTYZM
• Doktryna teologiczna, według której Chrystus jako Bóg-człowiek ma dwie natury 

(gr. phýsis), boską i ludzką, ale nie istnieje w dwóch naturach, ponieważ natura 
boska całkowicie pochłonęła ludzką. 

• Według innych zwolenników tej teorii dwie natury stopiły się w jedną nową naturę, 
nie będącą ani naturą boską ani ludzką. 
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CHRYSTUS

CZŁOWIECZEŃSTWO NIEPEŁNE

BOSKOŚĆ TAK

BOSKA NATURA

LUDZKA NATURA

JEDNA 
WOLA

MONOTELETYZM
• [od gr. mónos = jedyny, thélō = chcę]
• doktryna teologiczna stanowiąca kompromis między ortodoksją a 

monofizytyzmem, według której w Chrystusie istnieją dwie natury, ale tylko jedna 
zasada działania, czyli wola... Boska wola. 
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CHRYSTUS

CZŁOWIECZEŃSTWO TAK

BOSKOŚĆ TAK
ALE…

BOSKA NATURA

LUDZKA NATURA

ELEMENT 
MORALNY

NESTORIANIZM
• Chrześcijańska doktryna teologiczna z V wieku powstała jako rezultat polemik 

Nestoriusza z Cyrylem z Aleksandrii. 
• Nestoriusz głosił pełną Boskość i pełne człowieczeństwo Chrystusa, zaprzeczając 

jedności Jego natury. 
• Sugerował, że Chrystus posiadał dwie natury połączone jedynie przez element 

moralny (łączność woli), które nie stworzyły jednak jedności w ramach jednej 
osoby. 
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SYN

CZŁOWIECZEŃSTWO TAK

BOSKOŚĆ TAK
ALE…

MODALIZM
• skrajnie monoteistyczny pogląd o Bogu, według którego Ojciec, Syn i Duch Święty 

nie posiadają własnych, odrębnych osobowości. 
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SYN

CZŁOWIECZEŃSTWO TAK

BOSKOŚĆ NIEPEŁNA

BÓG OJCIEC

DUCH ŚWIĘTY

ARIANIZM
• Ariusz usiłował w racjonalny sposób zdefiniować bóstwo Syna Bożego, tj. Logosu, 

zachowując jednocześnie monoteizm. 
• Arianizm wiąże się z teorią „podwójnego Logosu”, wg której Syn Boży jako LOGOS

jest wieczny, gdyż istnieje odwiecznie w Bogu Ojcu jako jego przymiot, a 
jednocześnie nie jest wieczny, gdyż otrzymał od Boga istnienie, zanim zostały 
stworzone czas i świat. 

• Jako zrodzony przez Ojca odwiecznie, ale jednocześnie stworzony, pośredniczy 
między Bogiem a światem, uczestniczy w bóstwie z łaski, ale jest stworzeniem, 
chociaż pierwszym przed innymi; ów Logos zajął w Chrystusie-człowieku miejsce 
duszy ludzkiej. 

• Duch Święty jest stworzony przez Syna Bożego i jest mu poddany
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SYN

CZŁOWIECZEŃSTWO TAK

BOSKOŚĆ NIE

BÓG OJCIEC
JEHOWA

DUCH ŚWIĘTY
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„Bez wątpienia 
wielka jest tajemnica pobożności. 

Ten, który objawił się w ciele, 
usprawiedliwiony został 

w Duchu, ukazał się aniołom, 
ogłoszony został poganom, 

znalazł wiarę w świecie, 
wzięty został w chwale.” 

(1 Tm 3:16 BT II)
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„Skoro więc przyjęliście Chrystusa Jezusa jako Pana, 
dalej w Nim postępujcie: w Nim zakorzenieni 
i zbudowani, mocni wiarą, której was nauczono. 
I bądźcie pełni wdzięczności. Uważajcie, by ktoś was nie 
zniewolił filozofią i bezsensownym oszustwem, opartym 
na ludzkim podaniu o żywiołach świata. Nie pochodzi to 
od Chrystusa. W Nim bowiem pełnia Bóstwa zamieszkuje 
na sposób cielesny i wy dostępujecie pełni w Nim, który 
jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy.” 

(Kol 2:6-10 Biblia Paulistów)
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„Albowiem już działa tajemnica
bezbożności. (…) Ukaże się Niegodziwiec, 

którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem 
swoich ust i wniwecz obróci [samym] 

objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu 
się jego towarzyszyć będzie działanie 
szatana, z całą mocą, wśród znaków 
i fałszywych cudów.” (2 Ts 2:7-9 BT II)
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DUCH  ŚWIĘTY

OSOBOWOŚĆ TAK 
ALE…

BOSKOŚĆ TAK
ALE…

MODALIZM
• skrajnie monoteistyczny pogląd o Bogu, według którego Ojciec, Syn i Duch Święty 

nie posiadają własnych, odrębnych osobowości. 
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SYN

OSOBOWOŚĆ TAK

BOSKOŚĆ NIE

BÓG OJCIEC

DUCH ŚWIĘTY

ARIANIE, DUCHOBURCY, MACEDONIANIE, EUNOMIANIE
• Wszystkie kierunki pochodzące z arianizmu nauczają, że Syn i Duch Święty należą 

do kategorii stworzeń. 
• Syn i Duch są nie tylko podporządkowani Ojcu, ale także różni od Niego co do 

istoty, tak jak różnią się między sobą Bóg i stworzenia.
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SYN

OSOBOWOŚĆ NIE

BOSKOŚĆ NIE

BÓG OJCIEC
JEHOWA

DUCH ŚWIĘTY
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OSOBOWOŚĆ TAK

BOSKOŚĆ NIE

DUCH ŚWIĘTY

=

ANIOŁ

TROPICY
• Za życia Atanazego Wielkiego (295-373), prócz arian uważających Jezusa za 

stworzenie, pojawili się też tzw. TROPICY, zwani też pneumatomachami czy 
duchoburcami, którzy choć nie godzili się na to by Chrystusa uważano za stwór 
Boży, to dla odmiany Ducha Świętego uważali za stworzenie i identyfikowali Go z 
aniołem.

• Niektórzy utożsamiali Ducha Świętego z aniołem GABRIELEM
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Poprawność 
doktrynalna 
nie jest 
decydującym 
warunkiem 
zbawienia

„Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, 
że Syna swego 
Jednorodzonego dał, 
aby każdy, 
kto w Niego wierzy, 
nie zginął, 
ale miał życie wieczne.” 
(J 3:16 BT II)
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Wewnętrzne relacje 
w łonie Bóstwa 
wskazują na miłość, 
jako fundament 
prawdziwego szczęścia
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Szukając relacji z nami 
Bóg zesłał nam swojego 
Syna i Ducha Świętego, 
bo tylko Bóg może 
objawić Boga
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Zaangażowanie Ojca, 
Syna i Ducha Świętego 
w nasze zbawienie, 
sprawia, że możemy 
czuć się bezpieczni 
i z nadzieję patrzeć 
w przyszłość
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na następnym spotkaniu
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