Bóg Biblii i pojęcie Trójcy
Wiele kościołów chrześcijańskich uważa, że Jezus
Chrystus jest Bogiem. A jak jest naprawdę? Co mówi
Biblia o Bogu i jak interpretować słowa, które głoszą, że Boga nikt nigdy nie widział (J 1.18; 1 J 4.12;
1 Tm 6. 16)?
Biblijna odpowiedź na to pytanie jest następująca:
istnieje tylko jeden Bóg w absolutnym tego słowa
znaczeniu. Mówi o tym zarówno słynne wyznanie
Szema Israel, czyli ,,Słuchaj, Izraelu! Pan [Jahwe]
jest Bogiem naszym, Pan jedynie!” (Pwt 6.4), jak i
wiele innych tekstów Biblii hebrajskiej, takich, jak
chociażby:
„Jam jest [JHWH], Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz
miał innych bogów obok mnie” (Wj 20.2-3).
,,Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię
Jahwe, Jesteś Najwyższym ponad całym światem”
(Ps 83.19);
,,Ja jestem Pan [Jahwe] i nie ma innego, oprócz
mnie nie ma Boga” (Iz 45.5);
„Bo Ja, [JHWH] jestem twoim Bogiem, od wyjścia
z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś
znać i poza mną nie ma zbawienia” (Oz 13.4).
Powyższe świadectwo Pism hebrajskich potwierdza również Nowy Testament. Jezus podkreślał
przecież, że wiara w ,,jedynego prawdziwego Boga”
(J 17.3) jest pierwszym i największym przykazaniem
(por. Mk 12.29; Mt 22.38). On i Jego uczniowie
wierzyli zatem, ,,że nie ma żadnego innego Boga,
oprócz Jednego”. Mówili: „Bo chociaż nawet są tak
zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i panów, wszakże dla nas
istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi
wszystko” (1 Kor 8.4-6). Żydzi byli zatem wierni
biblijnemu monoteizmowi, podobnie jak i Jezus,
który wyraźnie podkreślał swoją zależność od Boga.
Kiedy zaś niektórzy Żydzi zarzucili Mu, że przypisuje sobie prerogatywy należne jedynie Bogu oraz że
rości sobie prawo do pozycji równej Bogu (por. J
5.18), Jezus wyraźnie zaprzeczył tym oskarżeniom i
powiedział: ,,Nie może Syn sam od siebie nic czynić,

tylko to, co widzi, że Ojciec czyni” (J 5.19, por. Mt
20.23; 24.36 ), bo „Ojciec większy jest niż Ja” (J
14.28). Przy innej okazji wyraźnie i jednoznacznie
podkreślił, że Ojciec jest „jedynym prawdziwym
Bogiem” (J 17.3). Potwierdziił to również po swoim
zmartwychwstaniu, kiedy powiedział: „Wstępuję do
Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga
waszego” (J 20.17).
Identyczne stanowisko zajmował również ap. Paweł, który nie tylko rozróżniał pomiędzy Bogiem a
Jezusem, ale również podkreślał, że Bóg jest Głową
(1 Kor 11.3) i Bogiem Chrystusa (Ef 1.3), który
pozostanie poddany swemu Bogu przez całą wieczność (1Kor 15.27-28). ,,Albowiem jeden jest Bóg,
jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tm 2.5).
Takie zatem jest świadectwo całej Biblii, która
głosi, że jest tylko jeden Bóg – Jahwe – który ostatecznie będzie królem całej ziemi (por. Za 14.9; Iz
43.11; Oz 13.4).
Czy Biblia nie utożsamia jednak Jezusa Chrystusa z Bogiem?
Przeciwnie. Począwszy od Pięcioksięgu, Biblia
wyraźnie uczy, że zapowiadany Mesjasz jest kimś
innym niż Bóg Jahwe. Na przykład Mojżesz mówił o
nim jako o proroku Jahwe (Pwt 18.15-19). W Księdze Izajasza natomiast przedstawiony został jako
sługa Jahwe:
,,Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany,
którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim
duchem, aby nadał narodom prawo (...). Ja, Pan
[Jahwe], powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem
cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem
przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś
otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności” (Iz 42.1.6-7, por. 49.6-7; 53.1,10-12; 61.1; Dn
9.25-26).
Podobnie też mówią psalmy, które rozróżniają
Boga i Jego Pomazańca (Ps 2.2,4-8; 110.1-4).
Czy Jezus nie został nazwany Bogiem w Ewangelii Jana (J 1.1,18)?

Został, to prawda, lecz nie w sensie absolutnym.
Przypomnijmy, że już w Pismach hebrajskich określenie elohim odnosiło się zarówno do Boga, jak i
aniołów oraz ludzi. Na przykład, w hebrajskim tekście Biblii zostali tak nazwani: Abraham (Rdz 23.6),
Mojżesz (Wj 7.1), sędziowie Izraela (Wj 22.28) oraz
synowie Najwyższego (Ps 8.6; 97.7, por. z Hbr 1.6;
2.7). W jednym z psalmów czytamy:
„Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd. Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych (…).
Rzekłem: Wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego” (Ps 82.1,6).
I na ten też fakt zwrócił uwagę Jezus, gdy bronił
się przed stawianymi Mu zarzutami bluźnierstwa.
Powiedział:
„Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja
rzekłem: Bogami jesteście? Jeśli nazwał bogami
tych, których doszło słowo Boże (a Pismo nie może
być naruszone), do mnie, którego Ojciec poświęcił i
posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że
powiedziałem: Jestem Synem Bożym?” (J 10.34-36).
Nie tylko zresztą w języku hebrajskim słowo
„Bóg” ma wiele znaczeń. Dotyczy to również języka
greckiego, na co też zwraca uwagę ks. Henryk Pietras, który pisze:
,,Sam termin «Bóg», nie był zresztą jednoznaczny,
ani w Biblii, ani w potocznym języku greckim. W
Nowym Testamencie znaczenie tego słowa było determinowane rodzajnikiem. W J 1.1 «Bóg» w sensie
Boga Ojca występuje z rodzajnikiem (ho theos), a na
określenie Słowa, które było Bogiem – bez rodzajnika (theos). Użycie słowa «Bóg» dla kogoś innego niż
Bóg Najwyższy, nie było więc czymś nadzwyczajnym, co przeczyłoby monoteizmowi i stawiałoby
tego kogoś na równym z Bogiem poziomie. Dlatego
też Filon Aleksandryjski może powiedzieć, że stworzony przez Boga Logos jest Bogiem, ale tylko jakby
relatywnie, dla nas niedoskonałych, nie w sensie
absolutnym (…). Przy względności i wieloznaczności
słowa «Bóg», określenie nim Syna Bożego nie musiało jeszcze oznaczać zrównania Go z Ojcem, ani zakładać współwieczności Ojca i Syna” (,,Trójca Świę-

ta, «Tertulian – przeciw Prakseaszowi», «Hipolit –
Przeciw Noetosowi»”).
O tym, że Jezus nie jest identyczny z Bogiem,
świadczą również teksty przytoczone na wstępie,
które mówią, że „Boga nikt nigdy nie widział” (J
1.18; 1 J 4.12), bo ,,Jedyny, który ma nieśmiertelność, mieszka w światłości niedostępnej [i] nikt z
ludzi [Go] nie widział i widzieć nie może” (1Tm
6.16, por. 1.17).
Można co prawda powołać się na pewne teksty,
które zdają się sugerować, że niektórzy ludzie widzieli Boga, jednak nawet do Mojżesza wyraźnie
powiedziano: „Nie możesz oglądać oblicza mojego,
gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy
życiu” (Wj 33.20, por. Pwt 4.15).
Jak zatem rozumieć stwierdzenie, że Bóg „rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz” (Wj 33.11)?
Komentarz Tory tłumaczy to tak, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem bez pośrednika. Czytamy:
„Słowo panin ‘twarz’ w języku hebrajskim jest
homonimem; większość jego różnych znaczeń ma
charakter przenośni (…). Słowo panin wskazuje
często na obecność i istnienie jakiejś osoby – porównaj: »Moja twarz (panaj) pójdzie« (Szemot 33:14). W
takim samym znaczeniu słowo to zostało użyte w
wersecie: „I Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w
twarz” (Szemot 33:11), to znaczy, że obaj byli obecni, bez żadnego pośrednika pomiędzy sobą” („Tora
Pardes Lauder”, t. II, s. 378).
Jak widać, przytoczone powyżej wyjaśnienia pokazują, że tradycyjne wyobrażenia o Bogu, szczególnie
o „Bogu w Trójcy Świętej”, niewiele mają wspólnego z tym, co mówi Biblia. Judaizm bowiem zawsze
miał charakter monoteistyczny, a Jezus i apostołowie
byli przecież prawowiernymi Żydami. Jezus więc
nigdy nie uważał siebie za Boga w absolutnym tego
słowa znaczeniu. Gdyby tak było, gdyby był wcielonym Bogiem, to Jego życie byłoby przecież w Jego
własnych rękach i nie musiałby się modlić:
„Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich
minie; wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty (…).
Jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił,
niech się stanie wola twoja” (Mt 26.39,42).

Dlaczego nie musiałby się w ten sposób modlić?
Ponieważ Jego wola byłaby identyczna z wolą Boga.
Poza tym nie wołałby też: ,,Boże mój, Boże mój,
czemuś mnie opuścił?” (Mk 15.34).
Jaką więc pozycję według Biblii zajmuje Jezus?
Wyjątkową, bo jest On drugim po Bogu. Zasiada
przecież po Jego prawicy (por. Ps 110.1; Hbr 1.3).
Czytamy bowiem, że ,,Bóg wielce go wywyższył i
obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na
niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język
wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale
Boga Ojca” (Flp 2.9-11).
I na powyższym stwierdzeniu właściwie powinniśmy zakończyć nasze dociekania dotyczące Boga i
Chrystusa. Apostoł Paweł pisał bowiem, aby „nie
rozumieć więcej ponad to, co napisano” (1 Kor 4.6),
ponieważ Biblia wyraźnie ostrzega: „Nie dodawaj
nic do jego [Boga] słów, aby cię nie zganił i nie
uznał za kłamcę” (Prz 30.6).
Innymi słowy, mówiąc o Bogu, powinniśmy się nie
tylko wystrzegać „dodawania” do Biblii lub „odejmowania” z niej czegokolwiek, ale również wszelkich zależności od filozofii stoickiej, platońskiej,
neoplatońskiej oraz wszelkich innych koncepcji
pogańskich, które przyczyniły się do powstania dogmatu Trójcy Świętej. Wszystkie owe religijnofilozoficzne pojęcia i tak nie są w stanie wyrazić
istoty Boga i nikogo do Niego przybliżyć. Poza tym
– jak powiedział Jezus, „co ponad to jest, to jest od
złego” (Mt 5.37).
Krótko mówiąc, dla wierzących jedno powinno być
ważne: aby ich wiara była wiarą Jezusa i apostołów,
czyli aby powrócić do tego, co głosił Jezus i apostołowie. Poza tym wystarczy wierzyć, że Jezus wraz z
Bogiem ma udział we „czci, i chwale, i w mocy” (Ap
5.13, por. J 5.23), bo „Panem i Chrystusem uczynił
go Bóg” (Dz 2.36).

TEST
Drogi Czytelniku, zapraszam Cię do krótkiego
testu, który może okazać się pomocny w odpowiedzi
na fundamentalne pytanie wiary chrześcijańskiej:

„Czy Bóg jest Trójcą?”. Odpowiedz:„TAK” lub
„NIE” !
1. Czy w Piśmie Świętym występuje słowo: Trójca,
współistotny lub trójjedyny Bóg? (Iz 44.6)
2. Czy znasz sytuację gdy Bóg Ojciec modli się do
kogoś albo zwracał się do innej istoty z błaganiem?
(Łk 22.41)
3. Czy Bóg Jahwe spełniał kiedykolwiek „ nie swoją
wolę ” lub jest komuś podporządkowany? (1Kor
15.28; Mt 26.39; Łk 22.42; 1Kor 11.3)
4. Czy kiedykolwiek Bóg dostał od kogoś władzę,
moc lub musiano mu coś objawiać? (Dn 7.13-14; Mt
28.18; Flp 2.9-11; Ap 1.1; 5.5,9-10,12-14)
5. Czy możliwe jest, aby ten sam Bóg coś „wiedział
” i jednocześnie „nie wiedział”? (Mk 13.32)
6. Czy kiedykolwiek Bóg Jahwe był kuszony („podlegał pokusie”) przez Diabła? (Jk 1.13 por. z Mt 4.111)
7. Czy gdziekolwiek w Biblii użyto w stosunku do
Boga zwrotów: „zrodzony”, „pierworodny stworzenia”, „jednorodzony”, „początek stworzenia”, jak
uczyniono to w stosunku do Jezusa? (Kol 1.15; Ap
3.14; Prz 8.22)
8. Czy w wizjach opisujących Boga i jego otoczenie
spotkałeś się z tronem dla Ducha Świętego? (Dn
7.13-14; Ap 22.1-3)
9. Czy Bóg może być wyobrażany pod postacią
zwierzęcia np. gołębia? (Mt 3.16 por. z Pwt 4.17)
10. Czy znasz jakiś inny dogmat obowiązujący w
kościołach chrześcijańskich (oprócz „Trójcy Świętej”), który od prawie 1700 lat stanowi powód do
sporów i ciągłych polemik?
Jak odpowiedziałeś na powyższe pytania? Postaraj się zsumować swoje odpowiedzi i wyciągnąć
z tego odpowiednie wnioski.
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