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BÓG - JEGO NATURA
I ATRYBUTY

Na pytanie

Czy możesz zgłębtc tajemnicę Boga albo zbadac doskona/osc

Wszechmocnego?

(Jb II 7), mozemy odpowiedziec
Nie' W naszych WYSiłkach
zrozunuerua Boga napotykamy na wielki problem - skonczony człowiek me moze
pojąć Nreskonczonego!

Nie ma mnej możhwosci poznania istoty Boga Jak tylko uzyskanie objawienia
Jego natury I atrybutów czyli cech albo wlascrwości Tylko na podstawie objawienia
Bożej natury I atrybutów możemy zdobyc całkowrcre pewne poznanie Jego Boskiej
istoty Boże objawienie Jest prawdziwym, lecz CZę~ClOwym ujawrueniem Jego istoty

Mozemy tez poznać Boga gdy On nawiązuje

z nami społeczność

Zdobywamy

Wiedzę o NIm przez badanie Jego natury l atrybutów bowiem one ujawniają aspekty
Jego istoty Aby zdobyć prawdziwe poznanie Jego boskiej natury I Jego atrybutów,
musimy rozpocząć od Bozego objawienia Się w Pisrme Swręryrn Oglądając dzieła
Boże w przyrodzie możemy zdobyc ogolne poznanie Boga Jednak chcąc otrzymac
poznanie Jego natury I atrybutow, musimy zwróci c Się do Słowa Bożego

Moze zachęci Clę do uczenia Się na temat Stwórcy fakt, że Jego troska o Ciebie
IZ w czasie Wieków dokonywał stopruowego objawrema Siebie To samo

sprawiła,

objawrenie
OSiągnęło swoją
swojego Syna (Hbr 1,2)

pełnię,

gdy w ostatnich

czasach

przernowrł

przez

Plan lekcji
Natura

Boga

Atrybuty związane

7

IStotą Boga

Cele lekcji
Po skonczemu

• Zdefiruować

lekcj l powreruenes

urruec

I omówić cechy Bożej natury l wlascrwości

Boga ZWiązane z Jego

Istotą

• Wyjaśruc, W Ja~1 sposob poznanie naturalnych przymrotow
na wzrost Wiary człowieka

Boga moze wpłynąc

• Nalezycie doceruc te cechy I przymioty Boga, które sprawiają, że zna On I może zaspokoic wszystkie nasze potrzeby
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Podw a/my prawdy

Czynności lekcyjne
I Przeczytaj

v. prowadzenie

uwazrue

do kursu

2 Przeczytaj plan lekcj I I cele lekcji Pomogą
zwracac

uwagę podczas

3 PI zeczyraj lekcję

I

cele kursu

Clone

zamieszczonyrru

pile czytam u wszystkich

4 W lekcji I występuje

okreshc, na co powimenes

Się

wykonaj cwiczerua w tekserc lekcj

dZI z odpowiedzranu
I

uczenia

I

fragmentów

zaznaczonych

w iele termmew

I

POIownaj swoje odpowie-

na koncu lekcji Parmętaj o odnalezieruu
Biblu

kto re mogą byc dla ciebie nowe Niektóre

7 ruch zostały zamieszczone
na tej stronie Jako słowa kluczowe Sprawdz defirucję kazdego mezrozunuałego wyrazu w słowniczku na koncu książki Niektóre
słowa są rowrnez definiowane w tekście łekcji Pozostałe sprawdz w słowniku

Języka polskiego
5 Odpowiedz na pytania kontrolne na koncu lekcji I porownaj Je z odpowiedziami
na koncu ksrązk: Powtórz materiał obejmujący pytania na które zle odpowie
działeś

Słowa kluczowe
atrybuty

mesrmertelnosc

byt

odrruenny

Istota

prostota
przymioty

wszechobecnosc

jedność
ruemateualny
ruezmrenny

substancja
suwerenny

Trójca

wieczny
wszechmoc

wszechwiedza
wieczność

ruepotwarzalny

Tresć lekcji
NATURA

BOGA I JEGO ATRYBUTY

OSOBOWE

Badając skład krwi naukowcy stwierdzają, ze składa Się ona z roznych substancji I cząstek, które spełniają rożne funkcje podtrzymujące
zycre Ten złozony
płyn tłoczony Jest dzien I noc przez skomplikowaną
srec naczyn krwionośnych
za
pomocą silnej pompy, ktora po każdym skurczu przez moment odpoczywa
Krew
Jest strumieniem
życia w organizmie
Krew dostarcza tlenu I pożywienia każdej
cząstce ciała, zwalcza drobnoustroje
które wdzierają Się do organizmu I pomaga
mu pozbywac Się zbędnych produktów przeimany matem Wymaga to wspolpracy

serea, płuc nerek

I

Innych organów

Rag - Jego natura
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Jest to t) Iko Jeden przyklad z wielu zlozonych systemow biologrcznych umozhwiających istmerue zycia NIe ma WątpllWOSCI ze srworzyc to mogła Jedynie Isto
ta o wielkrej mtehgencji I mocy Co wiemy o tej Istocie? Przyjrzyjmy Się faktom
dotyczącym

naszego

Stworcy,

Boga

Bóg Jest osobą
Cel l

Wybtet : zdanie ktore podaje cechy osobo»

OjCI

Boga

Co, według was ski ada Się na Istotne cechy osoby? Ręce? Głos? Oczy? Nawet
jesh ktoś utraci te CZęSCI cra!a nadal Jest osobą Mysię, że zgodzrbbysmy
Się lZ
osoba to coś Innego mz ew/o Osobę określa zdolnośc do myslerua odczuwania
I

podejmowania

decyzji

Chociaz Sag me posiada crala z pewnosetą posiada

mteligencję I zdolnosc do rnyslcrua odczuwania I wruoskowarua
Biblia ujawrua,
że Bóg komunskuje Się z innymi (Ps2) 14), a Ich reakcja lrylvlera na Niego wpływ
(IL I 14) Bog 111)5" (lz 55 8) I podejmuje decyzje (I Maj 2, I 8) Są to wszystko
chy bytu osobowego Zatem Bog jest Osobą

ce

Poruewaz człowiek zastal stworzony na Boze podobienstwo
możemy dowiedzrec Się czegos na temat osobowoset Boga zastanawiając Się nad osobowosetą
człowieka Oczywiscre takle podejscie ma swoje ograniczenia
Nie wolno nam
uznac osobowoser
ludzkiej za wzorzec według którego będziemy mierzyc 050bowośc Boga Orygtnalny moaet OSObOHOSC/ matduje Się H Bogu a me H czto
\1 leku Osobowosc
człowieka została ukształtowana na WZOJ oryginału Osobowosc
ludzka nie jest tożsama z Bożą, zawiera jednak siady podobrenstwa do Jego osobowosci
Dlatego to, co w ludzkiej osobowości
występuje w nredoskonaloscr,
"BOLej

Istnieje Jako doskonalosc

Jeśli masz znajomego
ktory nigdy nie okazuje tego, co czuje, rngdy nie
wypowiada SWOich mysf I rugdy nie okazuje zarnteresowarua
tobą, mozesz po
wredziec ze jest bezosobowy To znaczy, ze nie okazuje wobec ciebie cech włas
crwych człowrekowt Jednak Bog niejest takt Bog mteresuje Się tobą Ma okreslone
uczucia względem ludzi l nawiązuje Z nimi spolecznosc
Co więcej, podejmuje
decyzje Ich dotyczące
Wielu ludzi uważa, ze naJwyzszy Byt ktory stworzył ZIemię Jest oddalony od
spraw ludzkich, uważają, ze duchy przodkow albo przyroda mają na codzien więcej
do czyniema z ludźrru niż Bóg Oczywrscie Jest to pojęcie błędne
Bóg przejmuje
Się sprawami ludzi I nawiązuje z nami osobową więz
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Podwaltny prawdy

l Jak rozumieją

Boga ludzie w

tWOIlTI

otoczeniu?

2 Jesh Bog jest osobą, to w jaki sposob mozesz Go poznac OSObISI re? Odpowiedz
WpiSZ do zeszytu
3 (Wybierz wlasciwą odpowiedz)
a) przymioty fizyczne, spoleczne

Cechy, ktore swiadczą

o Bożej osobowoser

to

I duchowe

b) zdolnosc rnyslerua, odczuwam a l podejmowania decyzji
c) fakt ze można SIę do NIego zbhzyc, zobaczyc Go I W pelrn zrozumieć
Bóg jest duchem

Cel 2 wybser: zdania ktor e własctwte wyjasmają duchową naturę Boga
O czym myślisz gdy zamkniesz oczy I probujesz wyobrazić sobie, Jaki jest
Sag? Jeslt w twoim umysle powstają jakies wyobrażenia
to rue rnyshsz zgodnie
z tym, co naucza Prsrno Swręte

Sag nie posiada żadnej

(J 4,24) a duch jest ruewidzratny W j I 18 czytamy, ze

formy

gdyż jest duchem

Boga nikt nigdy me wtdztał"

Bog jest duchem I Oto w jednym zdarnu mamy określenie tego krrn jest Bog
Aby zrozumrec to stwierdzenie, musimy rozważyć, co to znaczy być duchem
Z czym wiąże SIę duchowosc albo fakt bYCIa duchem? NIe jest to pojęcie latwe do
wyjasruema Jak powredzrehśrny wcześniej BIblia udziela nam częsciowego obja
wrema natury Boga Próbując opisać duchową naturę Boga będziemy SIę posłu
giwac term maml ktore mogą byc dla crebie nowe Postaramy
de słowo w ITIlalęjego pojawrama SIę w tekście

SIę

definiować

kaz

I Nasze badanie Prsrna Swiętego ujawrua po pierwsze że Bóg posiada WYjąt
kową substancję odmienną od swrata (Ef 46, Kol I, I 5 17) Wyjqtkowosc oznacza,
ze jest jedyny Substancja oznacza, ze jest I~totą Ternurty substancjo I Istota
w odruesreruu do Boga są bardzo podobne Odnoszą Się one do cech albo przyrruo
10W, ktore składają Się na jego naturę I ktore stanowią podstawę jego zewnętrznej

mamfestacji
2 Substancja,

którajest

Bogiemjest ntewtdztalna ruematertalna

I

niezłozona

Powiedzieliśmy
JUż, że Bóg posiada substancję
ale nie jest substancją
materialną
to znaczy niejest zbudowany z rnateru takjak my Bógjest substancją duchową
Jezus powiedztai
Ws:ak duch n re ma ctała am koser jak H tdzscie :e Ja mam
(Lk 24,39) Skoro Bog jest duchem w naj czystszym tego slowa znaczeniu, me
posiada ogramczen,
które przychodzą nam na mysi, gdy zastanawiamy Się nad

Bog - Jego natura
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atrybuty

Istotą ludzką NIe posiada zadnych włascrwosci albo cech, ktore określają materię

Paweł opisuje Go Jako krola wiekow rnesrmertelnego, ruewtdzralnego (I Tm 1 17)
ijako Krola krolow Pana panow Jedynego, ktory ma rueśrmertelnosć który mieszka
w swratłosci medostępnej ktorego nikt z ludzi nie widział l widzrec nie moze
(ITm 615-16)
Jesh Bog rzeczywiściejest duchem rjesr ruewidzralny, to w Jaki sposob nalezy
rozumlec opisy brbhjne, takle Jak IMOJ33,19-23, w ktorych czytamy, ze MOJZesz
oglądał Boga? Nie Jest to własctwte zaprzeczerne faktu, że Bóg Jest ruewrdzialny
I niematenalny
W ruektorych przypadkach ludzie oglądali odbicie BozeJ chwały,
ale nie oglądali Jego istoty Inne przykłady pokazują, ze duch może Się zarnarufes
towac w formie widzialnej Beg moze objawie Się za pomocą fizycznej manifestacji
Miało to miejsce, gdy Duch Swręty zstąpił na Jezusa w postaci gołębicy, aby Jan
mogł z całą pewnością rozpoznac Tego (Jezusa), ktory chrzcie będzie w Duchu
Swręrym W przykładzie z I MOJ33, MOJZesztakze potrzebował Bozej pewnoser.
stając przed powierzonym mu przez Boga zadaruem przywodzerna ludowi Dlatego
Bóg dał mu fizyczny znak

Myślisz byc może Jesh Bog jest mernatenalny, dlaczego zatem Biblia rnowi
o Jego lękach, nogach uszach ustach nosie albo obliczu? Dlaczego w niektórych
urywkach PISma Swrętego mowr Się o Bogu czyniącym pewne rzeczy tak Jakby
robiła to Istota ludzka?' Na przykład Ps 98 pisze o Bożej

(w 1), Ps 99 5 pisze o oddawaniu
o ptot ach ' I skrzydłach' (w 4)
mteruu'

CZCI

Ił

prawIcy

J

su lęrym ra

podnozka stop Jego", Ps 91 pisze

Ponieważ trudno Jest nam pojąc Bozą Istotę, Bóg natchnął autorow Pisma
Swrętego, by posługiwali Się pojęetanu które są nam znane I stosowali Ich pewne
cechy na określenie Boga W ten sposób zdobywamy pewne poznanie meznanego
przez znane Jest to posługiwanie SIę Językiem metaforycznym
W takich przypadkach me należy myśli traktowac dosłownie albo Jako faktu, lecz Jako symbol przedstawiający pewne pojęcie Zostanie to zobrazowane w poniższych ćwrczernach
4 Przeczytaj Ps 34,16 I zakreśl literę przed odpowiedzią podającą właściwe wyJaśnienie tego fragmentu Pisma Swrętego
a Zdarue mówiące o tym ze Bog ma oczy, uszy I oblicze oznacza, że Bóg dosłownie
widzr, słyszy I posiada widzialną fonnę w momencie gdy nawiązuje kontakt
z ludzrru

b Bog zna I troszczy Się o potrzeby sprawiedhwych, a takze zna I przejmuje Się
grzechami tych, ktorzy czynią zło Zostało to wyrazone za pomocąjęzyka me
taforycznego
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Podwaltny prawdy
) Czytając w PISm re Swiętym

5 (Wybierz naj lepszą odpowiedz
rozumiemy przez to że
a) me posiada

fizycznego

duchem,

ciała

b) Bóg me posiada fizycznej, cielesnej
fizycznej
PISma Swiętego,

c) fragmenty

że Bogjest

formy, ale może objawie

które ukazują Boga czyniącego

Się

także w forrme

cos, co mogłaby

ro

bic IStota ludzka, posługują Się Językiem metaforycznym
d) punkty a), b) I c) podają wlascrwą odpowiedz
e) tylko punkty a) I c) podają własciwą odpowiedz

Bóg Jest Jeden

Cel 3 Polącz slow a

u=yle na okreslenie jednoset albo sdenty cznosct Boga z Ich

defirncjann
Gdy mówimy, ze Bóg Jest Jeden to odnosimy SIę do trzech pojęć
iednosct Boga, (2) niepowtarzalnoset Boga l (3) prostoty Boga

(ł) liczbowej

Liczbowa jednosc Boga
Po pierwsze,

kiedy mówimy

o jednoser

Boga

odnosimy

SIę do faktu

ze Jest

On liczbowo Jednym Bytem Skoro IStnieje tylko Jeden Byt Boski wszystkie mne
byty Istnieją przez Niego, z Niego I ku Niemu Paweł pisze o tym w IKor 86

wszakże d/a na~ tstrueje tylko Jeden flag OJciec::. kto/ego pochodzi wszystko
d/a ktor LgO istmejemy I jeden Pan Jezus Chry stus przez ktorego WSZ) stko rvtmeje
l przez ktorego my także tstniejemy" Druga częsc lego wiersza zdaje Się zaprzeczać
I

koncepcji,
omawiama

Beg Jest liczbowo
pojęera Trojcy

że

Salomon
poznały

otoczonemu

Czy wiara

to

wyjaśnione

późruej,

podczas

Boga w l KrI 8 60 gdy prosi 'Aby
I nie ma innego" Ludowi izra

ludy Ziemi, ze Pan jest Bogiem
przez narody,

sem trudno było zachować
kując życiem przypominali
czenstwre?

Zostanie

odnosi Się do liczbowej jednoser

wszystkie

elskiernu

Jeden

które

oferowały

do wyboru Wielu bogow,

cza

prawdę, ze Byt Boski Jest Jeden Często prorocy, ryzyludowi, ze Jahwe Jestjedynym
Bogiem (5MoJ 4,35 39)

W istrnerue WIelu bogow

rozpowszechruona

Czy znasz mne nauki dotyczące

tych rzekomych

jest w twoim
bogow

społe-

I Ich WięZI

W mektorych krajach spotkałem Się z oddawarnem CZCI Wielu bogom
ze człowiek jest bostwem Czasem wydaje Się. ze rzeczywrscie
w Ich kulturze, w każdej grupie etnicznej I w każdym aspekcie Ich życia IStnieją
z ludznu?

albo przekonaniem,

Sag - Jego

na/Ul a l
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atrybuty

odpowredrue bóstwa a więc Istnieje wielosc bogów
iatkowosci Boga Istnieje tylko Jeden Bog

viepowtarzatnosc

ale Biblia naucza nas o \t..y-

Boga

Inny werset w Btblu>- )MoJ 6 4 - odnosi Się do wYJątJ...OWOSCl Boga Panjest
Bogiem nas:ym Pan jedyme'
Hebrajskie słowo przetłumaczone tu jako jedynie
można także przełozyc jako iedyny, co wydaje SIę tutaj lepszym tłumaczeniem
Jahwe Jest Jedynym Bogiem, ~tory ma prawo nazywac SIebie Jahwe Jest to takze
przesianie Za 14,9 'I będzie Pan królem całej zierru W owym druu Pan będzie Je
dyny i jedyne będzie Jego Imię" Ta sama mysi wyrazona jest jasno w2MoJ 15, II
KlD: Jest Jak Ty wsrod bogow Panie? Kto: jest Jak Ty wzniosły w S\ł lę/OSC1?
Straszliwy w chwalebnych czynach Sprawco cudow? Oczywiscre odpowiedz
brzmi - Nikt me Jest taki On - Beg jeden IJedyny
Wiersze te w sposob OCzyWISty odrzucają mozhwosć, że Bog Jest Jednym
spośród wielu bogów On Jest suwerennym władcą wszechswrata I poza NIm nie
ma Innego boga W całym Starym Testamencie Bog przypomina swojemu ludowi
re On Jest jedynym Bogiem
6 Przeczytaj

ruzej

podane

fragmenty

Prsma

SWlętego

I określ,

co Bog 1110WI o sa-

mym sobie

•

I MOJ 17 I

Jam Jest

b 2MoJ 20 2-3

Jam Jest

N re będziesz
c 2MoJ 20 23

Nie czyncle

d Iz 43 10-11,44

Kiedy

proszę

6 8 45 5 21 Przestanrem wszystkich tych fragmentów Jest

moich studentowonapisanie
slow "Beg jest pewnym

własnej

definrcjt

Boga

bardzo

I który
niebo I Ziemię Bez względu na to Jakiego rzeczowruka uZYJą na okres
lenie Boga zwykle przed nim stawiają słowo pewien'
PiSZą" Bóg jest pewnym
duchem
Sprawia to wrazerue ze mogą rstrnec uine, IOW11le wazne duchy Zwroc
uwagę na to Jak zrrnema Się ta definicja
gdy w miejsce rueokreślonego
"pewien ,
wstawimy
okreslone
ten'
"Bog Jest tym duchem. ktory Jest wieczny I ktory
stworzył niebo 1 Ziemię
Definicja mUSI tak wyglądac, ponieważ zadna mna osoba
arn siła nie zalicza Się do tej kategorii Bog jest tedvnym Bogiem

często zaczynają
stworzył

od

duchem

ktory jest wieczny

22

Podwaltny

prawdy

Prostota Boga
Obok liczbowej JednOŚCI I mepowtarzalnosct
Boga jednośc Boga odnosi Się
do wewnętrznej jednoset Boskiego Bytu Często ten aspekt jednoset określa Się
mianem prostoty Przez prostotę rozumiemy stan rnepodzrelnosct
Bog jest du
chem ijako laki nie może być podzielony W przeciwiensrwre do tego Istota ludzka
Jest złozona człowiek Jest zarówno marenalny (cialoj.jak I niematenalny
(duch)
Innymi słowy wszystkie Jego cechy są dos
Koncepcja wewnętrznej JednOŚCIalbo prostory wypływa z Innych

W Bogu wszystko Jest doskonałe

konalosesami

Bozych cech Na przykład, Boże rstrnerue me zalezy od niczego poza Nim Bóg
Jest samoistny, co oznacza ze wieczne Istnienie Jest CZęSClą Jego natury Samoistrueme wyklucza rnozhwosć
że cos Go poprzedzało Jak to Jest w przypadku
IStOt złozonych
takich jak człowiek Prostota Boga rrnphkuje kilka spraw Jedną
z Olch Jest fakt że trzy Osoby Bóstwa me są częściami składowym: Boskiej Istoty
Wyklucza także rnozhwosc oddzielerua Bożych atrybutów od Jego istoty albo do
dania Jego przymiotów do Jego rstoty Boza Istota I Jego atrybuty są jednym I tym
samym Dlatego Pisrno Swięte mówi o Bogu Jako o swiarłości I zyCIU, sprawred
hwosci I miłości, utożsamiając Go w ten sposob z Jego atrybutami
Innym: słowy,
me mówimy, ze Bog posiada sprawiedhwosc
ale mówimy, że test sprawredhwoscią On Jest tym przymiotem!
7 Połącz terminy używane na okreslenie

Boga z Ich defirucjarm

a On Jest Jedynym Bogiem, a obok N lego me
ma Innego boga
b Istnieje tylko Jeden Bóg a wszystkie mne byty

Istnieją przez Nlego
c Odrzucenie mozhwoścr rstruerna Wielu bogów
d Boże rstruerue nie zależy od niczego poza NIm

ł Jednosc

liczbowa

2 N iepowtarzalnosć
3 Prostota

samym

e Okreslerue

wewnętrznej jednoser Boga
f Człowiek Jest bytem złożonym
to znaczy Jest
CIałem I duchem, Bog jest duchem
g Bóg Jest wiecznym duchem
Bóg Jest trójjedyny
Cel4

Wybierz zdania ktore okreslaja biblijną naukę na lemal Trojcy

Dowiedzrehśmy
Się, że Bógjest duchem.jest
żymy czwarty aspekt Jego natury - trójjedyność
gmatwane,

że Sag Jest trojjedyny

osobą i jest jeden Teraz rozwaMoże Się to wydawac zbyt za

Jak Bog może być

ieden a jednocześnie troj

Bog - Jego natura
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au ybuty

iedynyr Słowa u ojjedynosc I trojce zawrerają koncepcję jednoset oraz liczby trzy,
maczej trzy IVjednoset Podchodząc do tego ważnego tematu, uznajemy ze prawda
ta może byc poznana jedynie przez objawrenie Dlatego Jako podstawę rozwazan
dotyczących Trojcy przyjmujemy to co Bog objawił w Pism re Swięryrn I tam
znajdujemy odpowredzr na następujące pytania
I Co lo Jest Trojca? Jak JUl dowredziehsmy Się Boski Byt posiada tylko Jedną substancję Jednak ten Boski Byt Jest trójosobowy. inaczej Jest Trójcą Są
w Nim trzy osoby OJciec Syn I Duch Swręty Teolodzy probujący dokladnie Dpi
sać te rozrozrnerua w obrębie Bostwa posługują SIC;: roznyrm termmami
Róznorodność termmew świadczy o tym, Jak li udno Jest oprsac TloJcę Wczesrnej zde
fuuowahsrny JUZ pojęcie osoby Osoba to ktoś, kto wie odczuwa I podejmuje
decyzje

Ludzkie doswradczerne poucza nas ze tam gdzie Jest osoba, tam też Jest odIstota Dlatego kazda osoba Jest odmienną l oddzielną mdywtdualnoscią,
ktora sama w sobie wyraża ludzką naturę Jednak. w Trójjedynym Bogu me ma
trzech oddzielnych indywidualnoscr, ktore istnrałyby obok siebie I oddzielrue od
siebie Raczej Istnieje cos, CD mozna nazwac samorozroznteruem w Boskiej Istocie
Termm ten zostanie wyjasrnony w następnym akapicie
mienna

2 Kunsą Osoby? Jak. zauwazylismy w Boskiej Istocie są trzy osoby, inaczej
subsystencje OJciec Syn I Duch Swięty Kazda Z tych osob znana Jest Z róznych
wiasctwosct (szczególnych cech albo rysow własciwych dani J osobie) W Piśmie
Swięrym właSC1WOSCl te przedstawiane są za pomocą tytułow, zarmkow, cech
l działan własciwych rozumnym
Inteligentnym l odrębnym osobom Te właŚCIWOŚCI
osobowe są odmienne dla kazdej Osoby (są wyroz11Ikanll/samoroZfozmemem)
I wyrażają
wręz między n 11111 Takze kazda z I1Ich wyraża Boską istotę

Dlatego stwierdzamy ze w Bostwre Istnieją trzy osoby Bog OJciec Bóg Syn
I Bog Duch Swręty
1\\

Są tej samej substancji

są równe w chwale,

mocy

majestacie

recznosci, są jedno

8 Przeczytaj podane rnzej fragmenty Prsma Swrętego

I

uzupełmj kazde zdanie

a W J 6 27 Jezus mowi o Bogujako o
b W Hbr 1,8 Bog OJciec mowi o Synu Jako o
c W

Dz 53-4

czytamy

że grzech przeciwko

DuchOWI

Swręternu jest

grzechem

przeciwko

d Na podstawie tych fragmentow Prsma mozemy wyciągnąc wmosek, że
Bostwa istrueją

W

obrębie

Podwaltny prawdy
3 Jakle tstnteją dow od) na tstrueme Troje) ? Chceraz wyr azu Trojce nie znajdowody popiel ąjące doktrynę Trojcy znajdujemy w Starym

dujemy w Brbln.jednak
I Nowym Testamencie

Przyjrzyjmy

Się niektorym

z nich

Stary Testament został napisany w języku hebrajskim Jedno z muon Boga
Elohsm występuje w liczbie mnogrej, np w I MOJ 1,26 "Potem rzekł Bóg Uczynrny człowieka na obraz nasz podobnego do nas" Wiersz ten
wskazuje na rstnieme osobowego iozrózruerua w Bogu na wielość osob w obrębie
Bóstwa Bardziej wyrazne wskazówki dotyczące osobowego IQzroZI11em3 w Staw Języku hebrajskim

rym Testamencie
dotyczą Anioła Jahwe W ruektorych przypadkach anioł Pana 10
określenie istoty stworzonej, wysianej J3"-0 posłaniec Pana W mnych Jednak
przypadkach
uwazany Jest za Syna Bozego (patrz IMoJ 167-13
181-21 19128) Jako taki Amoł utożsamiany Jest z Jahwe a jednoczesrue przedstawiany Jest
Jako oddzielny lub odmienny od Jahwe

Czasem w Starym l estarnencre wspórruna Się o więcej rnz Jednej Osobie
(Ps 45,6-7, por Hbr 1,8-9) W mnich przypadkach,
Bog ktory wypowiada dane
slowa, wspórruna Mesjasza (Syna) I Ducha Swiętego (lz 48 16,61, I 63,8- I O)
Nowy Testament przedstawia wyrazruejsze objawieme Boga, ktory wysyła Syna na sw lat (J 3 16 Ga 44, l J 49) Objawia także Ojca I Syna wysyłających
Ducha Swiętego (J 14,26 1526, 167) W Nowym Testamencie obserwujemy.jak
OJciec przemawia do Syna (Mk I, I l U 322) Syn ma spolecznosc z Ojcem (MI
II 25-26 J 11,41, 12,27~28), Duch Swręty modli Się do Boga w sercach ludzi
wierzących (Rz 8,26-27) Widzimy zatem ze w Nowym Testamencie
oddzielne

osoby Trójcy są wyraznie przedstawione
W ruektorych fragmentach Prsrna wyrrueruone są wszystkie trzy Osoby Bostwa Przy chrzcie Syna (Mt 316-17) OJciec przemawia L nieba a Duch Swięry
zstępuje w postaci gołębicy Przy rozesłaniu uczniów (Mt 28 19) Jezus wyrtuerua
trzy Osoby "l dzcte tedy I czyncre llc::ma1J11wszystkie narody ctn zczqc je w milę
Ojca / Syna / Ducha Swtętego" Trzy Osoby wymienione są obok Siebie w I Kor
124--ó 2Kor 13,13 I I P I 2 Powyższe przykłady dostarczają bogactwa dowodów
potwierdzających
doktrynę Trójcy

9

WpiSZ

•

numer odpowiedrnego
I MOJ I 16 wskazuje

dokonczerua

zdania
Ducha Swiętego
2 Odkupicielem
albo

na

b lz 63,8-10 ukazuje Jahwe w relacji z
c J 3,16 objawia

naszym
d J 1426

I

ze Bog posłał Syna

I) 26 wskazują,

ze OJciec

by stal Się
I Syn

wierzącym
e Mt 3 16 17 I 28,19 objawiają

I wymieniają

posiali

Zbawicielem

3 Mesjaszem I Du
chern Swiętyrn
4 Osoby TrÓJCY
5 Wielosc osob

Bog

Jego natur a lali ybuty
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4 Jakle są trudnoset lej doktryny? Dlaczego nauka o Trójcy Jest tak trudna do
zrozumienia? W naszym ludzkim doswradczeruu me mamy do czego porownac
troistoset w jednoset I iednoscr w u otstosct WIemy o tym ze zadne trzy osoby
me stanowią strukturalnie Jednej osoby Zadne trzy osoby me posiadają pelnej
wiedzy o tym, co robią I myślą 111111 Kazda osoba odgradza SIę od Innych barierą
prywatnoset Zadna Istota ludzka me posiada Odl111el1l1eJ trorstośct takiej jaka jest
w Bogu Ludzie po prostu nie potrafią zrozumieć nauki dotyczącej Trójcy na
podstawie ludzkiego doswiadczerua l ludzkiej wiedzy
5 Jak JO_U Iq_Ujem) fe" udnosct? Podstawowy problem \V probie wyjasmerna
110Jcy kryje Się w relacji osob BOSl\' a do Boskiej Istoty I do Siebie nawzajem Jest
to trudnosc ktorej KOSClOl nie potrafi rozwiązać Moze tylko probowac zreduko
wae problem przez włascrwe defimowanre pojęc Chociaż Koseroi Ole probował
WYJasmc tajemnicy Trójcy próbował jednak sformułowac Jej doktrynę, glowme
po to by ustr zec Się błędow zagr azających Kosciolowi w początkach Jego istmerua
Porównując ze sobą i ozne fragmenty PISma mozemy ujrzeć doktrynę TrÓJCY do
tego stopnia do Jakiego Bog objawił ją w SWOim Slowie. nawet jesh me pOLIaf
my Jej w pelru ziozurruec

W naszej skonczone] (ogramczonej) cgzystencj I, rugdy v pełru nie pojmiemy nie
skonczoności (meogi aruczonoscr) Paweł opisuje swoje ograniczenia jako człowieka
Teraz bOH lem lł td.rmv jakb) pr e: zwterctadto l niby lł zagadce ale
n\ar_ą w tWQI_ Tera: poznanie majejest czqstkowe ale wowc=as
poenam tak jak jestem po=nal1y
(1 Kor 13,12)
lłOlłc=as

10 Z podanych ruzej zdan wybiel z PRAWDZIWE
szego jej zrozumrema

W

odniesieniu

do TrÓJCY lila

Biblia objawia
b Kazda z trzech
WOSCI, opisane
do odrmermych

ze w Boskiej Istocie Istnieją trzy osoby
osob - Ojciec Syn I Duch Swięry
posiada odmienne wlasci
za pomocą tytułów zaimków, cech I dzrałan, ktore odnoszą SIę
osob
c Stary Testament me nie mowr na temat wrelosci oso b w Bostwie
mowi tylko
o Bogu Jahwe
d

d Nowy Testament objawia osoby Trojcy pełniej 11IZ Stary Testament
e Nowy Testament dostarcza wystarczających podstaw biblijnych popierających
doktrynę Trójcy
r Głowny pt oblem w zrozunneruu trójjedynoset Boga polega na tym ze w naszym
doświadczemu
nie mamy z czym poiównac odrębnej tlOIStOŚCI Boskiego Bytu
g Najlepiej można rozwiązac problem Trójcy uśwradamrając
sobie, ze skoro me
mozemy jej w pełni wyjasmc to powmrnsrny zrezygnowac z prob tworzenia
doktryny na ten temat
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Podwaliny prawdy

Przy uważnym studrowaruu Słowa Bozego znajdujemy
trój osobowość Boga Studiowarne tej doktryny z modlitwą
pojąć sarnoobjaw renie Boga nawet jesh Jest tylko częsciowe
lepiej ocenić Bozą naturę I srodkr.jakie przedsięwzrął bysmy
Niego w rmłości CZCI I pełnej oddania słuzbre

Bóg Jest"
Cel5

wiele dowodow na
pozwała nam lepiej
Pozwala nam takze
mogli zbhzac Się do

ręczny

wyłner: PRA WDZIWE zdania wyrozatoce .naczeme
cht zesctjantna
Wielu ludzi interesuje

gdybym CI powiedział
dzenia I miałbyś rację

Się

pochodzeniem

Wfec:nOSCI

swoich przodków

że Ja nie mam przodkowO Nie przyjąłbys
l ja mam przodkow, tak Jak wszyscy

Boga dla

Co pomyslałbys,

mojego stwier-

Powiadam wszyscy, ale nie mogę w tym zawrzec Boga On nie ma przodkow
Jak więc Się pojawrł? Odpowiedz na to pytanie Jest prosta On Się nie pojawił!
lstmał zawsze od wiecznoser Dlatego wlasrue rnowrmy o Bogu że jest w weny
I Co tojest lł secznosc? Trudnojest nam wyobrazic sobie nieznaną przyszłość,
ale cofając Się myślami mozemy sobie wyobrazi C wiecznosć Mowrmy o Pierwszej

KSiędze Mojżeszowej Jako o księdze początkow Dowiadujemy Się z mej o początku
stworzenia początku człowreka początku narodu Jednakze te odległe początki
me są tym Jedynym początkiem
MOLem)' cofnąć Się Jeszcze bardziej do chwrh gdy zostah stwor zeru aruolowie
- CI WYjątkOWI mebianscy synowie Bozy ktorzy wykr zykrwah z radośct
gdy
zakladane były podwalmy ZIemi - przed nastaniem hrstoru (Jb 38 4 7) Ale to też
rue był początek Możemy wyobrazi c sobie wrecznosc jako rueskonczoną (nie
agi amczoną) bezczasowosc, gdy całe stworzenie obecne było jedynie W Bozym
umyśle I teraz nasz skonczony (ograniczony) umysł me potrafi objąć rdei meskoncznosci albo meogiarnczonej bezczasowoset Wiecznosć Boza jest to Boza
rueskonczonosć względem czasu

2 Kto zamieszkuje wlec::.nosc? Ludzie I aruolowre są Istotami stworzonymi,
tylko Bog jest bez początku Dlatego jedynie On mieszka w wiecznoser Człowiek
posiada przeszłosc, terazmejszoso l przyszłosc, ale Bóg mieszka jedynie w te
razruejszoścr Z irowno przeszłosc, jak I przyszłosc są dla Niego tera:
Bog jest wieczny na dwojaki sposob (I) nigdy Ole zaczął rstruec, zawsze był
(Ps 90,2), (2) Jego rstrnerue nigdy Się nie skonczy (SMoJ 32,40, Ps 102,28) Będąc
wieczny, Bog wolny Jest od upływu czasu

Sag

Jego

27

ybuty

na/lira lali

3 Jak ro::wJ1ferny pojęcie
możemy wyciągnąć wniosek

Bożej

wIecznoscI?

Abstrahując od Pisma Swiętego

ze Bog istruał zawsze w oparciu o wewnętrzną

logikę

pojęcia Każdy wie że ruc nie powstaje z niczego Prózma nie wydaje niczego
Dlatego jeśh na początku wszechświata me Ole isrruało.jesh była tylko prozo la to
sytuacja Ole zmieniłaby Się do dzrs Ale skoro wokol nas obserwujemy potęzny
wszechświat to logika zmusza nas do wyciągnięcia wnJOSh.U ze cos w przeszłoser
nie miało początl ...u - było zawsze Tym c::yms Jest Bog!
Pisrno Swręte S\\ ladczy o wiecznoser Boga Bog nazywany Jest wiecznym Bo
grem (1 MOJ 21 33) Psalrmsta powiada
Od li lekowa: na wieki TYSjeSl o Bo:e!
(Ps 90,2) I "Ty pozostanies: [en sam I me skoncza SIę lala twoje (Ps 10228)
W natchnionych slowach Izajasz stwierdza ze Bog "kroluje na wiek," (Iz 5715)
natomiast Paweł przekonuje Tyrnoteusza ze jedynie Bog ma ruesrmertelnosc
(ITm 616)
11 Zaznacz zdania ktoie są PRA WDZlWE
a Boża wiecznośc daje nam ufnosc, ze ten, ktorernu ufamy rngdy nre zmkrne
b Boża wiecznosć dodaje nam otuchy w chwilach trudnoset Uswradarmarny sobie,
ze Boże plany, które zawsze tstmały ostoją Się na zawsze Do tych planow na
lezą tez Boze plany względem naszego życia
c Poznarue Bożej meskonczonosci względem czasu uswiadarrua nam ze nasze
decyzje me są wazne, poruewaz są osadzone w czasie

Bóg Jest ruezrmcnny
Cel6

OkI es/ co Boza mezrmennosc oznacza d/a ciebie w praktyczny
czemu chr zescijansknn

111

doswsad

Wszyscy mamy jakies błędy I wady ktore wymagaj a zmiany Bóg jest inny
On Jest doskonały Nie potrzebuje zadnego dopełnienia swoje 50 charakteru lub
przynuorow Jest doskonaly pod kazdym względem
12 Przeczytaj podane ruzej fragmenty Pisrna Swiętego
a W Ps 102 26-28 nasz mezrruenny

I

dokoncz zdania

przeciwsrawrony Jest zrruen-

nemu
b Iz 46,9-1 O, Ps 33,11

I

Ps 119,160 objawiają, ze Beg jest ruezrruermy

W

swoich

28
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c MI 3 6 [BT] stwierdza,
potomkom

Jakuba

1

ze pornewaz Bag

SIę

nie zmrerua to okaze zmiłowanie

me zostaną

d Ps ł03, l Z mowr o Bozej ruezrruennej
Fragmenty Pisma Swiętego
ktore mowtą o Bożej ruezrruennoścr,
pouczają
nas takze o pewnych zasadach dotyczących Boga ktaremu służymy Zasady te
przedstawia Tłuessen (ł979r, s 83) I my wynuernmy Je bys mógł Je wyraznie

dostrzec
Pomewaz Bógjest meskonczony sarnorsrny
I mozhwoscrą
zmiany

1 ruezalezny.jest

ponad wszelką

przyczyną

2 Sag nie moze ani wzrastac

am malec me podlega też dalszemu

3 Baza moc me moze wzrosnąc am zrnalec, Bag nie może stac
ani ŚWiętszy
4 Bog nie moze byc sprawiedhwszy,
zawsze był I będzie
5 Bag me moze
o wieczne

SIę

zasady

rmłosierruejszy

I

zrmeruc w odmesreruu do ludzi
ktore SIę nie

zrruenrają w

SIę

roZWOJOWI

mądrzejszy

bardziej kochający rnz
On działa w oparciu

miarę upływu

czasu

Skoro Bóg Jest ruezrruenny mozemy calkowicte Mu Się powierzyc l polegac
na Jego Słowie Możemy stawtć czoła każdej sytuacji życiowej przekonam ze On
we wszystkim współdziała ku dobremu (Rz 8 28)
Zwrociles

Ja'

pewnie uwagę na takle fragmenty PISma ŚWiętego
4MoJ 23 19
że Beg nie zmienia zdarua oraz mne fragmenty
które stwierdzają, ze Bog dal Się ubłagac albo żalowal IŻ coś zrobił (ISm 15,1 I,
Jon 3,9- IO) Takle Boże zachowarue nie odnosi Się do Jakiejkolwiek fundamental
nej zmiany charakiet u albo celu Bóg zawsze menawtdzi grzechu 1 zawsze trułuje
grzesznika Takle Boże nastawienie odnosi Się do gl zeszmks pt zed I po Jego upa
nuętamu Jednakże Bog moze czasami Zl111el1lĆ swoje Jednostkowe postępowanie,
widząc ZITIl3l1ę w danym człowieku
I

1Sm 15,29, gdzie napisane jest

Na przykład widzimy, ze Boze nastawienie wobec grzechu Izraela nie zmieniło
Bog nienawidził grzechu tego narodu Ponieważ lud upórczywre trwał w grzechu
cierpiał rowmeż Jego konsekwencje
Jednakie gdy Izraelter upamiętali SIę I od
wrócili Się od grzechu, w rezultacie Bog zaczął Ich inaczej traktowac
Się

Ktos powiedział
ze słonce topiąc wosk I utwardzając glmę nie wykazuje
stronruczoścr, dlatego ze rozruca skutku zalezy od rodzaju materiału a me zmiany
w stanc u Możemy polegac na ruezrruennosci Bozych planow, Jego Słowa I Jego
natury Ja, słonce topi wosk a utwardza ghnę, Boża mezrmennosć współdziała 'u

Sag

Jego natura

dobremu

l

tych ktorych serca są mrękkte

tylko w pr zypadku

gUją na Niego

29

atrybuty

Natorruast

Boza mezrmennosc

I

którzy wiaścrwie

staje Się zagładą

dla tych

rea

klorych

serca na NIego nie reagują I stają Się zatwardziałe
13 W ramach powtorzerna
7 Jej

cech Boga omówionych

w tej CZęSCIpołącz kazdą cechę

definicją
a Posiadarue Jednej substancji
b Bezczasowosc
nie posiadanie
c Nieograruczerue
nalną
d Wielosc
e Trwanie

I

istoty
początku

tym samym charakterze
odczuwania

ATRYBUTY

OSOBOWE

mate

4 TroJca
5 Wiecznosc

osob
przy tych samych planach

miarach

ani konca

przez formę albo substancję

f Zdolnosc do rnyslerua
ma deCYZJI

I Osobowosc
2 Duchowosc
3 Jedność

słowach
I

6 N leZITIlennOSC

za-

podejrnowa

BOGA

Cel 7 Poloc: estery P' rymtory Boga - Ich defimcjanv
Ludzi którzy specjalizują
nie mamy mo ze pława nazywac

Się

w nauce o Bogu nazywamy
teotogann Ty l Ja
teologami
ale mamy pełne prawo do badania

Się

anahzowania
doktryn
inaczej nauki o Bogu po to byśmy Go lepiej rozunneh
baidziej kochali W tym procesie lepszego poznawania
Boga powmmsmy
nie
tylko rozwa/ać Jego naturę ale także Jego cechy Teolodzy nazywają je p'::ymfO
I
I

Pizynuoty

tanu (all} bulal/lf)

lo te cechy

ktor e

l

kunś SIę nam kojarzą albo kogos

OpISUją w tym przypadku Boga Przymioty Boga słuzą wyjasrnemu
dlaczego On
działa tak Jak działa abysmy wiedzreh czego inozna Się po NIJ11spodziewac
Do
Bozych przymrotow nalezą wszechmoc, ws.cchobecnosc
wszechw ied:a l mad-

rosc Najpierw

Wszechmoc

zastanowimy

wszechmocą

Się nad Bozą

Boga
Sara wiele w swym

Zona Abrahama
czym I wspaniałe

I

zyCIU

wielkie sprawy w zycrujej

da mogłaby wygrac konkurs pięknoset
kobieta była przytłoczona zmartwieniem
rnęzowi że wkrótce

pocznie

podrozowala

ale w tym okresie
Gdy usłyszalajak

syna, zasrruala

Wrdziała.jak

męza IJeJ własnym

Jahwe

Jako panna mło-

ta stara pomarszczona
goscre PO\\ iedzreh Jej

Się To niemożliwe'

Czy potępiacie

Podwaltny prawdy

30
Sarę za Jej śmiech? A przecież niebianski

liwego dla Pana?

(IMaJ

gosc zapytał

O jakiej swojej włascrwosci przypommal
wszechmocy

- fakcie

Czy jest coka/wiek memoz-

18 1-15)
Jahwe Abrahamów

ze Jest wszechmocny

W Piśrrue Swręrym o absolutnej

I

wszechwładny

II Sarze?

O swojej

On wszystko rnoze!

Bozej mocy swiadczą

1 Stworzenie ( I Maj 1,1)
2 Utrzymywanie
wszystkiego

mocą slowa (Hbr 1,3)

ludzi (U 1,3537)

3 Odkupienie

4 Cuda (Lk 9,34)
5 Zbawrenie grzesznikaw (I Kor 2,5, 2Kor 4 7)
6 Wypełruerne planow Królestwa (I P 1,5)
MUSImy Jednak

parruętac,

(śmiesznych

nierozsądnych),

sprzecznych

ze swoją naturą

A zgodne z Jego naturąjest
jesh tego pragnie Na przykład,

Nim a Szatanem
ogranicza

ze Bog me moze dokonac
takich Jak np sucha

woda

spraw

absurdalnych

Nie czyni tez rzeczy

to, ze Bog moze ogramczyc

dzialarne swojej mocy,
Bog daje każdej osobie mozhwosc wyboru między

Bóg me zmusza zadneJ osoby do zbawienia wbrew Jego woh On

samego

Siebie, by kazda Jednostka

mogla podjąc wlasną deCYZJę

W Jr 32, 17 napisane Jest "Oto Ty ucz) mles ruebo I ZJemię Wielką swoja mocą
l SWOim

pózmej

wyciqgntętym ramtentem
Pan pyt

l

Jeremiasza

me ma me

ntemozhwego dla ctebte

Czy Jest dła rnme cos mernożhwego?

w pehu zrozumiemy. Jak Wielka Jest moc naszego Boga
wahać prosić Go o pomoc w kazdej sytuacj I
14 Przeczytaj

2MoJ 3 11-12

Za pornocąjakich

Nieco

(w 27) Kiedy

nigdy nie będziemy

słów Bóg przypomina

Się

Mojżeszowi

o swojej wszechmocy?

Wszechobecnosć

Boga

Pewruen chlaplec chcrał zrobie cos złego, ale najpierw postanowi I wejsć pod
dach, żeby Bog, spoglądając z nieba me zobaczył Go Jakiej Bożej cechy me
rozum lala to dziecko? Bóg Jest wszechobecny
- Jest obecny wszędzie w każdej
chwili

Psalrrusta

pisze o tym w Ps 139,7

lO

Dokąd Ujdę przed duchem TWOIIn?l dokąd przed obltczem "VOIIII UCieknę?
Jesli wstąpię do nieba Ty tam jestes a jeslt przygotuję sobie posianie w kratnte

Bog Jego natura
umQlłych
na ks ancu

I

atrybuty
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I lam jestes

Gdybym lł zią] skrzydla rannej :or=y
nawet tam prowadzilaby mme ręka twoja

/1I01_Q

l

chetal speczac

Baza wszechobecnosc nie swradczy o tym ze Bog ma ze wszystkum Jednakową
społecznosc
On objawia Się blogoslawi I zachęca tych klorzy Go kochają I słuzą
Mu ałe karci I karze tych którzy Mu Się sprzeciwtają
On [es: W środku burzy, ałe
jednoczesrue przebywa z dwojgiem swoich dzreci ktore szczerze modlą się o Jego
prowadzenie
(Na 1,3 Mt ł 820)

S" iadomosc tego ze Bog Jest wszędzie
prob poruewaz wiemy, ze On Jest przy nas,
nam takze sprawdzac Jak zyjerny pornewaz
Jest to dobre CzY złe Odpowiadamy za to by
I ze, poruewaz
On Jest przy nas

obecny dodaje nam otuchy w czasie
by nas posilac I prowadzie Pomaga
Bog widzi wszystko CD robimy czy
słuzyc Bogu wszędzie I o każdej po-

MUSimy jednak parruętać

ze nasze uczucia me mogą stanowic rmerrnka Bożej
Be7 względu na to Jak Się czujemy Bógjest z nanu Wyobrazmy sobie
że mała dzicwc zynka płacze w ClemnOSCI natomiast matka zaoewrua ją, ze jest
przy mej DZIecko rnoze myslec ze mUSI WIdZIeć matkę by lIzyskac pewność Jej
obecnoset
Ale obecnosc matki me zalezy od tego czy dzieck ..o ją WIdZI czy tez
IHe Czy odczuwamy Bozą obecnosc CZ) tez me BIblia zapewnia nas, ze On jest

obecności

wszędzie
Ta swiadomosc
I zachęty przez cały czas

wystarcza nam by pozostawac w nastroju UWielbienia

I S W swoim zeszyj re podaj dwa uzasadmema, dlaczego uswradomicrne
powruno wpłynąc na nasze życie

sobie Bozej

wszechobecnoset

Wszechwiedza Boga
Od Bożej wszechobecnoser
Wiedzy o wszystkim

tylko Jeden krok do BozeJ wszechwiedzy - Jego
Się nad poznaniem faktów Często
Wiedzę I gromadzimy fakty dochodzimy do wniosku ze

Istoty ludzkie często trudzą

w nuarę Jak zdobywamy

Im więcej poznajemy tym lepiej widzimy
Bog Ole ma takich problemów

jak niewielka jest nasza Wiedza

On wie wszystko

Władca w- zechswrata

ma

rueograruczoną
swiadornosc
Nie potrafimy tego W pełni pojąc, a jednak jest to
podstawowa prawda naszej wiary w doskonalość Boga Logiczrue rzec biorąc On
mUSI wiedzieć o wszystkim co Istnieje I o wszystkim co jest mozhwe Inaczej mu
Siałby Ciągle poznawac sprawy o ktorych przedtem nie wiedział I zgodrue Z tym
musialby zmteruac swoje plany I cele

Poruewaz Bog o wszystkim wie moze zawC73SU powiedzrec
SIC;w plzySZłOSCI Dlatego W Piśmie Swrętyrn znajdujemy

o tym, co wydarzy

zapowiedz

Wielu rzeczy

32

Podwaltny prawdy

Nie oznacza to ze Odwieczny decyduje o tym co SIę z nami stanie On po prostu
z gary wie Jakle podejrmerny decyzje S,,"OIOz gary Je wrdzi to moze Je I zapowtedziec, inaczej rnowrąc oznąjrruc co wydarzy Się w przyszloset Taka zapowiedz
nie oznacza, że Bóg zdeterminował albo z gOI)' zdecydował co Się stanre
fakt że Bóg o wszystkim WIC, wzmacnia naszą Wiatę podczas trudnych prób
poruewaz On wie więcej o naszych kłopotach niż my On zna pl zyczyny I Wie, do
czego doprowadziłoby
kazde rozwiązanie Gdy prosimy Boga o własciwe JOl
wiązanie w naszych kłopotach, znajornosc tego faktu moze nam dodawac otuchy
16 Przeczytaj
a Wiersze
b Wiersze
c Wiersze

Ps 139 1-19 I dokoncz pomzsze zdania
mewią o Bozej wszechwiedzy
mówią o BozeJ wszechmocy
rnowią o Bożej wszechobecnoset

17 Ktore z poruz-zych zdan są PRAWDZIWE W odruesieruu do BozeJ wszechwiedzy?
a Skoro Bóg wie jakie podejmę decyzje wszystkie moje decyzje są włascrwre
Jego decyzjami
b Swradomosc ze Bag wie wszystko powinna zachęcac rnnre do zwrocerna Się
o Jego prowadzenie w chwih koniecznoser podjęcia deCYZJI
c Zapowiedz lec oznacza zdetermmowac
d Gdyby Bóg me był wszechwiedzący , nie byłby W pelm doskonały
c Wszechwiedza oznacza znajomosc wszystkiego co można wiedzec, łączrue
z doskonałą wiedzą na temat przeszłoser. terazmejszosci I przyszłości
Mądrosc

Boga

Wielu naukowcow zna olbizymrą ilosc faktów, ale wiedza tego swrata me
rozwiązała problemow społecznych Ludzie me posiadają potrzebnej mądroser.
aby wredzieć Jak zastosować SWOją Wiedzę I tezwrązac problemy bysmy rnogh
tyc W pokoju I dobrobycie

Wiedza to me to samo co rnądrosc Mądrość bada Wiedzę, aby znalezc naj wyż
szy mozhwy cel a potem korzysta z najlepszego sposobu by ten cel osiągnąć Po
niewaz Bóg Jest wszechmądry
czym wszystko doskonale W swojej doskonałej
mądroser dal nam swoje Słowo Biblię by kierowac nami we wszystkim co robimy
Jeśh tyjemy zgodnie z Jego wskazówkami zapisanyrru W Jego Słowie, będziemy
magii korzystac z Jego mądroset l doznamy Jego blogosławrenstwa
Czasami, gdy w naszym tyCIU dzieją Się rozne rzeczy nie dostrzegamy Bożej
mądroset Po pierwsze, rr usirny pannętac ze Bog pozwala nam podejrnowac własne

Bag - Jego na/lira

l

atrybuty

33

decyzje, ajeśh te decyzje me są zgodne Z Jego wolą, to mogąprzymesc nam kłopoty
Musimy takze parmętac że żyjemy w grzesznym swiecie I zarowno chrzescijarue
jak I ruechrzescijame padają ofiarami naturalnych katastrof lub złych działan innych ludzi w tym zniekształconym przez grzech swiecre Bog rue Jest zobowiązany
tłumaczyc Się nam ze wszystkiego co Się nam przydarza On rnoze tez zezwohc na
pewne sprawy z nieznanych nam powodow Ale tak Ja" Jest napisane w IJ 4 18
'doskonała mtlosc llSUHQ strach' mozemy ufac Bogu w kazdej sytuacji wiedząc,
że w swojej rueskonczonej mądroset będzie we wszystkim wspołdziałał ku dobremu I dla swojej chwały (Rz 8 28)
Takle fragrnenry Prsma Jak Ps 104 24-30

Jr 10,12 przypominają nam, ze

l

mozemy dostrzec Bozą mądrosc w Jego stworzeniu

Potrzebne było bardzo mądre

projektowame, by osiągnąć wielką złozonośc przyrody Gdy przyglądamy Się PIÓ
10m ptaka,jestesmy zadziwrem Kazda najmniejsza cząstka została zaprojektowana
do spelruarua specjalnej funkcji podczas lataura albo dla ochrony ptaka przed wa
I unkarru zewnętrznymi
Gdy badamy szkielet ptaka odkrywamy ze większe kosci
są w srodku puste I wypełnione powietrzem, co utrzymuje ptaka w powietrzu
W potomstwie ptaka nastąpi PO\\ relerue tego schematu budowy Jest to jedynie
ruewtelki

przykład mądrości

naszego Boga

Bardzo cieszy mnie fakt ze Bog udostępnia

nam swoją mądrosć, gdy Jej po

trzebujemy
Nie ma znaczenia przed czym stajemy dZISIaj, jutro. za rydzren. za
miesiąc, w Jk 1,5 czytamy ze nie powmrusrny wątpi c, lecz prosic o mądrośc, po

nieważ Bóg jest hojny I łaskawy w udzielaruu
18 W eparetu

właściwre

o nasze omówrenie

mądroset swojemu ludowi

Bożej mądroser

okresl ktoi e z poruzszych

zdan

ilustrują Jego mądi osc

.a KIedy mam niespodziewane

wydatki

mogę proste Boga o pi owadzeme
potrzebuję

W

rozwiązamu

I

l

nic wtem

wiem

Jak planować

ze On moze

ITII

zeby rm podołae,

dae m tdrość ktorej

tego problemu

b Młoda chrzescijanka która dla wszystkich Jest dobrym przykładem I swiadectwem
ITIlłoSCI Chrystusa

ruespodziewarue

gnuc w wypadku

prowadza Wielu ludzi do społecznoset
większego dobra
t

Z

Ponieważjej

srruerc przy-

Panem wiemy, ze On zaplanował

to-dla

Boze Słowo, Bibha.jest przewodmktern, pouczającym mnie.jak prowadzić dobre
I

owocne zycre

Koserola aby kierowah duchowy mi sprawami
Koserola zgodnie z Jego wolą
c Złozonose ludzkiego orgaruzmu swradczy o Bożej mądroser
r Boza mądrość ustrzeże chrześcijan przed popełnianiem omyłek

d Bog daje mądrosc przywodcom

Podw a/my prawdy
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19 W ramach powtorzerua

tej CZęSCIpołącz cztery przymioty

a Bog Jest wszędzie
b Sposob w Jaki Bog działa

by wykonac

cel w naj lepszy sposob względem

Boga z ich defirucjami

l Wszechmoc

najwyższy

SWOjego

stwo-

rzenia

c Beg wszystko

4 Mądrosc

WIC

d Bog ma wszelką

2 Wszechwiedza
3 Wszechobecnosc

moc

W tej lekcj i dokonahsrny przeglądu Boze] natury I Jego naturalnych przyrruotow W następnej lekcji zajmiemy Się moralną charakterystyką
Boga I Jego po
tęznyrru dziełarru Będzie to przygotowanie do rozważań na temat Boga Syna I Bo

ga Ducha Sw Jętego

W miarę Jak zdobywasz większe poznanie naszego Stworcy

twojej WięZI z Nim
wielkrej nułosci
1

będziesz

mogł leprej Mu sluzyc

I SV\ radczyc

innym o Jego

Pyrania kontrolne
MOZLIWOŚĆ WYBORU Wybierz Jedną, najlepszą odpowiedz w każdym zdaniu
l Chrześcijanie oddają czesc Bogu zanuast
I

mnym rzeczom skonczonym,

poruewaz

oddawac czesc rrnejscorn,

Bog Jest

a) duchem

c) wszechmocny

b) jednosetą

d) wieczny

2 Jeśli prawdziwie
a) będę prowadził
próbie
b) zrozumiem

zrozumiem

ze Bóg jest wszechwiedzący

życie podobające

też, że bez względu

bor dla mme

I Ole

formom

I

wszechobecny

to

Się Bogu I zaufam Mu że pomoze mi w każdej
na to jakle podejmę

decyzje

to będzie Jego wy-

mogę me zrobie, zeby zmieruc swoje zycre

c) będę sam rozwiązywał moje codzienne problemy I zaspokajał potrzeby, poruewaz
Boga mozna wzywać tylko w wielkich problemach zyciowych

Bog - Jego natura
J Natura Boza

I

l

atrybuty

35

Jego przyrmory sprawiają,

że On nie tylko zna nasze potrzeby, ale

a) Jest zbyt daleko, by zając Się 'ch rozwrązywarnem
b) Wie, ze ponieważ my nie posiadamy takiej natury aru przymrotów,

me może Się

z nami naprawdę porozumieć
e) moze zaspokoic
4 Gdy jesteśmy
to uznajemy

kazdą naszą potrzebę

przekonam

o tym, ze Bóg wspoldzrała

we wszystkim

.1) osabowosc
b) rneskonczoność

c) mądrosc
d) wszechwiedzę

PRA WDA-FAŁSZ
Urmesc literę P przy kazdym prawdziwym
przy każdym meprawdzrwyrn zdaniu
5 Tę cechę Boga
Się

ku dobremu,

Bozą

ktora sprawia

ze mamy do Niego dostęp,

zdaniu

I

literę F

a On przejmuje

naszymi potrzebami, nazywamy jednosetą

6 Chrześcijanstwo

rozru

Się

od wielobóstwa

pomewaz

7 Biblia naucza nas ze w Boskiej lstocie sa trzy osoby
Swręty Tę cechę nazywamy Trójjedynosetą
Boga
8 Te cechy Boga, ktore sprawraja

Bóg jest duchem
OJciec, Syn I Duch

ze Istnieje On bez początku

stałosc Jego cech nazywamy wiecznoserą

I

I konca oraz

mezrmennoscrą

9 Człowiek ktorv me wrdzi sensu Pt ób w swoim życtu może nie posradac
pełnego poznam a Bożej mądroset
10 Najwięcej doktrynalnych
rym Testamencie

dowodów

na istruerue Trójcy znajdujemy

w Sta

36

Podwaliny prawdy

Odpowiedzi na pytaura nauczające
11 a Prawda

b Prawda

c Falsz

1 Odpowiedz własna
12 a Bog, swiatu
b planach, zamyslch I wyrokach

c zniszczeni
d łasce I sprawtedhwości

2 Odpowiedz własna Zauwazyłem, ze poznajemy mnych przez rozmowę z nimi,
słuchanie Ich I przyglądame Się Im Aby poznac Boga musimy robie to samo
13 a 3) Jednosc
b 5) Wiecznosć
c 2) Duchowosc

d 4) Trojca
e 6) Niezrruennośc
e I) Osobowosc

3 b) zdolnosc myslerua, odczuwania I podejmowania decyzji
14 "Będę z tobą"
4 b) Bóg zna I troszczy Się
nego

Zostalo to wyrazone za pomocąjęzyka

metaforycz

re Bógjest zawsze przy nas w czasie prób, by nas wzmacniać I dodawać
otuchy Wierny, że On WidZIwszystko, co robimy, czy Jest to dobre, czy złe,
a naszą odpowiedzralnoścrą
jest sluzyc Mu w każdej chwih

15 Wiemy,

5 d) punkty a), b) I c) podają wlascrwą odpowiedź
16 a 1-6
b 13-19
c 7-12
6 a Bóg Wszechmogący
b Pan, Bóg twój, mial rnnych bogów obok rnrue
c sobie żadnych bogów obok mrue
d Pan nasz Bog jest jedyrue Bogiem I poza Nim me ma innego Boga
7 Wszystkie term my są oczywiscre powiązane ze sobą, OPISUJąbowiern jedność
Boga A oto nasze połączenia
a 2) N repowtarzalnosc
e 3) Prostota
b I) Jedność liczbowa
e 3) Prostota

Bog - Jego natura

I

37

atrybuty

c 2) Niepowrarzalnosć

g I) Jedność liczbowa

lub 2) Nrepowterzalnosc

d 3) Prostota
17 a Falsz
b Prawda

e Prawda

c Falsz
d Prawda

8 a Bogu OJcu
b Bogu
c Bogu

d trzy odrębne

osoby (OJciec

Syn

I

Duch Swręty)

18 Odpowredzi
niejest
ludzkiej

a, c, d I C są dobrymi przykładami BOLeJ mądrości Odpowiedz
b
dobrym przykładem
poruewaz wypadek dziewczyny był następstwem
pomyl ki, a rue bezposredrurn

dzialaruem

Boga

Jednak

Bóg zadziałał

w tym ku dobremu I wykot zystał sytuację aby przyprowadzie
do siebie ludzi
Widoczna jest w tym Jego mądrosc Odpowiedz f nie Jest dobrym przykładem,
pomewaz Bog w swojej mądroser pozwala nam dokonywac wyboru Możemy
prosie Go o to, by dał nam mądrosc w podejmowaniu decyzji
9 a 5 Wrelosc oso b
b 3 Mesjaszem I Duchem
c 2 Odkupicielem

Świętym

d I Ducha Swiętego
e 4 Osoby Trójcy

albo Zbawtcielem

19 a 3 Wszechobecnosc
b 4 Mądrosc

t O 3, b, d, e I f są prawdziwe

c 2 Wszechwiedza
d I Wszechmoc

