
Natura Boga

Przyjrzymy się  teraz  kilku  pojęciom i  omówimy zarówno z  biblijnego  punktu  widzenia,  jak  i
pogańskiego, świeckiego punktu widzenia. Są to dwa przeciwstawne poglądy życia. Są to bardzo
ogólne  określenia,  użyte  na  opisanie  tego,  co  można  podzielić  na  kilka  charakterystycznych
poglądów. Jednak większość perspektyw, innych niż biblijne, podpadają pod parasol pogańskich.
Sądzę,  że ważne jest,  byśmy rozpoczęli  od natury Boga. Będę tu używał określenia  greckie na
opisanie  zachodniego,  hellenistycznego  świata  lub  pogańskiego  punktu  widzenia.  Określenie
hebrajski będę głównie używał na opisanie punktu widzenia autorów Pisma Świętego. Używam
tych dwóch określeń, by odróżnić je od określeń żydowski i pogański, które są używane w Nowym
Testamencie  jako  inny  model.  W  scenerii,  w  jakiej  uczyli  Mesjasz  i  Jego  uczniowie,  słowa
żydowski i  pogański były używane do określania błędnych doktryn faryzeizmu judaistycznego w
stosunku do nauk religijnych pozostałych narodów. Określenie hebrajski używane jest do opisania
przykazań, kultury oraz instrukcji Boga Izraela, w jakie wszyscy wierzący, czy to Żyd, czy poganin,
mają pokładać swoją ufność.

Greckie widzenie Boga
Mówiliśmy wcześniej, że w greckiej kulturze było i jest wielu bogów. Paweł wspomina o tym:

1 Kor 8:5
I chociaż są tak zwani bogowie, w niebie czy na ziemi – a jest takich bogów i panów 
rzeczywiście wielu – to jednak dla nas jest tylko jeden Elohim...

W  poprzednich  lekcjach  omówiliśmy  niektóre  z  imion  tych  bogów.  Choć  greccy  bogowie
zamieszkiwali niebiosa (Olimp), byli podobni ludziom. Wielu greckich bohaterów, jak na przykład
Aleksander, traktowano jak bogów. Greccy bogowie byli zawsze traktowani jako bohaterowie. Dla
Greków bogowie posiadali te same cechy charakteru co ludzie. Potrafili kochać, zabić, nienawidzić,
użalać się nad kimś, wpadać w ataki wściekłości, czynić zło i mścić się pod wpływem kaprysu. Gdy
bogowie się zmieniali, zmieniali się też ich czciciele. Każde pokolenie ulegało wpływom zmian
bogów.  (A  to  przekształciło  się  we  współczesny  dyspensacjonalizm).  Ponieważ  istniało  tyle
różnorodności, grecki umysł nie przyjąć, że istnieje tylko jeden Bóg. To dlatego w etyce oraz w
moralności  może  tak  samo  istnieć  mnóstwo  różnorodności.  Nie  istniały  żadne  fundamentalne
wskazówki do moralnego zachowania lub postępowania. Zachowanie zmieniało się wraz ze zmianą
czasów. A każdy filozof nie był ani bardziej, ani mniej słuszny od swojego poprzednika. Tu nie
chodzi  o  to,  że  w  greckiej  kulturze  nie  było  żadnej  moralności.  Moralność  była  tworzona
demokratycznie, pojęcie, jakiego nienawidził Platon. Dlaczego? Ponieważ Platon pogardzał klasą
pracującą, a klasa pracująca stanowiła większość. Rządzenie demokratyczne oznaczało rządzenie
poprzez ludzi. Ponieważ bogowie nie dawali żadnych wskazówek odnośnie do moralności, ludzie
musieli rządzić sobą, zgodnie z tym, jak dyktowała większość populacji. Dziś osiągamy to samo
poprzez system głosowania.
W opinii Greków bogowie byli zmienni i nie interesowali się ziemskimi sprawami ludzi. Jednym z
powodów  było  to,  że  patrzyli  oni  na  życie  liniowo.  Czas  to  było  coś,  co  zaczynało  się  w
nieskończonym punkcie w przeszłości i biegło aż do nieskończonego punktu w przyszłości. Na tej
linii czasu historia stanowiła serię bezcelowych, chronologicznych wydarzeń. Wieki przychodziły i
odchodziły. Człowiek się rozwijał lub ewoluował i potrzebował zmian w miarę rozwoju. Każdy
wiek stanowił odrębną całość, niezwiązaną z innymi. Przeszłość, a przynajmniej jej większa część,
była bez znaczenia, poza wyjątkami, gdy człowiek uczył się na swoich błędach. Bogowie wciąż
otrzymywali swoją cześć i uwielbienie, jakie płynęły z ust ich czcicieli. Gdy bogowie się zmieniali,
zmieniali się też ich czciciele.

Hebrajskie widzenie Boga.



Natomiast w hebrajskiej myśli Bóg nigdy się nie zmieniał. Jest stały i nie jest jak człowiek. Oto
kilka przykładów.

Mal 3:6
Ponieważ ja, Jahwe, nie odmieniam się, przeto wy, synowie Jakuba, nie jesteście 
zniszczeni.

1 Samuelowa 15:29
Chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje, gdyż nie jest człowiekiem, aby żałował.

Psalm 102:26-27
One przeminą, a Ty pozostaniesz. I wszystko jak szata ulegnie zepsuciu i jak odzienie, 
które zmieniasz, tak ulegnie zmianie. Ale Ty pozostaniesz ten sam i lata Twoje nigdy się
nie skończą.

Hebr 6:17-19
Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego 
postanowienia, poręczył ją przysięgą; abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których
jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by 
pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i 
niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę.

Jakub 1:17
Każdy datek dobry i każdy dar doskonały z góry zstępuje, od Ojca światłości, u którego 
nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany.

Jest to jeden z najważniejszych atrybutów Boga i nie można go oddzielić od biblijnej wiary. Jednym
z największych filarów zaufania jest pewność, że to, w co wierzymy, jest trwałe, nienaruszalne i
niezmienne. Jest tak dlatego, że to człowiek jest zmienny i z natury, będąc człowiekiem, chce także
zmieniać swoją teologię. To skutkuje zmiennym bogiem, który zmienia swoją teologię. Człowiek
wciąż ewoluuje i się rozwija, zatem Bóg musi się zmieniać wraz z nim. Hebrajskie myślenie nie
uczy czegoś takiego. Bóg zna koniec już od samego początku i może mówić, kierować i instruować
już  na  początku  w  wymiarze  wiecznych  konsekwencji.  On  nie  zmienia  się  z  czasem  ani  nie
ewoluuje wraz koroną Swego stworzenia. Bóg myśli biblijne jest cykliczny, nie liniowy. On daje
Swemu  stworzeniu  cykle  –  cykle  sprawiedliwości  i  instrukcji.  Widać  to  wyraźnie  w  Jego
stworzeniu. Niebieskie chwały działają w cyklach. Księżyc przechodzi przez swe fazy co miesiąc.
Prawdę mówiąc, jest to podstawa do zrozumienia Nowego Testamentu (Brit HaDasza). Księżyc
odnawia się  każdy  miesiąc.  Słowo  określające  księżyc  to  hodesz,  które  jest  spokrewnione  ze
słowem nowy, którym jest  hadasz. W tym kontekście chodzi o coś, co się odnawia. Bóg umieścił
pory roku w ich cyklach. Kobieta ma swój miesięczny cykl. Słońce, księżyc i gwiazdy są cykliczne.
Umieszczone są w niebiosach na znaki (le otot, lub czasy) i na sezony (moedim, czyli wyznaczone
święta). Wytyczne dla ludzkich czasów i świąt są cykliczne, tak samo jak Boże Sabaty i Święta są
cykliczne. W tych Sabatach i Świętach Bóg stale i cyklicznie przypomina człowiekowi, kim On jest
i kim jest człowiek. W tym powtarzającym się cyklu stale ukazywane są pełnia stworzenia, upadek i
odnowienie. Bóg umieszcza w tych cyklach wzorce sprawiedliwości dla każdego pokolenia, tak, by
wszyscy  ludzie,  ze  wszystkich  czasów  mogli  stanąć  przed  sprawiedliwym  bogiem  bez  żadnej
wymówki. To jest wilka część tego, co oznacza bycie niezmiennym. Bóg nie jest liniowy, On nie
jest niepoważny.
Istnieje wiele aspektów natury Boga, które się różnią w tych dwóch przeciwstawnych poglądach
kulturalnych. Dwa najistotniejsze, związane z biblijną doktryną,  odnajdujemy w Jego jedności i
Jego  niezmienności.  W  hebrajskiej  myśli  Jego  natura  jest  nierozerwalnie  związana  z  Jego
przykazaniami i instrukcjami. Chociaż wiele denominacji „wyznaje”, że On jest jeden i niezmienny,



swoimi doktrynami negują to wyznanie. Dzieje się tak, gdyż nasze własne myślenie zawiera grecki
sposób myślenia i zwykłe wyznawanie naszej wiary o Bogu po prostu mija się z celem. Wierzenie w
rzeczy o Bogu nie jest tym samym co wierzenie Bogu.
Biblia jest bardzo wyraźna na temat natury Elohim. On jest jeden.

5 Mojż. 6:4
Słuchaj Izraelu: Jahwe, nasz Bóg, jest jeden.

Pismo jest pełne proklamacji na temat jednego Boga.

Izaj 43:10
Wy jesteście moimi świadkami – wyrocznia Jahwe – i moimi sługami, których 
wybrałem, byście poznali, Mnie wierzyli i uznali, że to Ja jestem. Przede Mną nie 
powstał żaden bóg i innego po Mnie nie będzie.

Izaj 44:6-8
Tak mówi Jahwe, Król Izraela, jego Odkupiciel, Jahwe Zastępów: „Ja jestem pierwszy i 
Ja ostatni, a poza Mną nie ma boga. A któż jest jak Ja? Niech zabierze głos, niech to 
obwieści i Mi przedstawi! Któż przepowiadał od wieków to, co ma nadejść, i to, co 
nastąpi – nam ogłosił? Nie lękajcie się ani nie trwóżcie! Czy nie zapowiedziałem od 
dawna i nie oznajmiłem? Wy zaś jesteście moimi świadkami: Czy jest bóg poza Mną, 
albo Skała, której bym nie znał?

1 Kor 8:4
Co się tyczy zatem pokarmów ofiarowanych bożkom pogańskim, wiemy, że nie ma na 
świecie żadnego bożka, a istnieje tylko jeden Bóg.

Jan 17:3
To zaś jest życie wieczne, by poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Jaszua, 
Mesjasza, którego posłałeś.

Przeczytajcie sobie teraz ten fragment:
1 Król. 8:56-61
Niech będzie błogosławiony Jahwe, który zapewnił pokój swojemu ludowi izraelskiemu
zgodnie z tym wszystkim, co powiedział, i nie uronił jednego słowa z całej swojej 
wspaniałej obietnicy, którą ogłosił za pośrednictwem Mojżesza, swojego sługi. Niech 
Jahwe, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami. Niech nas nie opuszcza i 
niech nas nie odrzuca. Niech nakłoni ku sobie serca nasze, abyśmy postępowali 
wszystkimi Jego drogami oraz zachowywali Jego nakazy, Jego przepisy i Jego 
zarządzenia, które polecił ojcom naszym. Niech te moje słowa, którymi wyraziłem moje
błaganie przed obliczem Jahwe, we dnie i w nocy będą w pobliżu Jahwe, Boga naszego,
aby oddał sprawiedliwość swojemu słudze i sprawiedliwość swojemu ludowi 
izraelskiemu według potrzeby na każdy dzień, ażeby wszystkie ludy ziemi poznały, że 
Jahwe jest Bogiem i nie ma innego [poza] Nim. Niech serca wasze będą szczerze 
oddane Jahwe, Bogu naszemu, idąc za Jego przepisami i strzegąc Jego nakazów tak, jak
dzisiaj.

Jak widzicie, rezultatem słuchania Boga przez Izrael, jest to, żeby wszystkie ludy ziemi poznały, że
„Jahwe jest Elohim i nie ma innego”. Jeśli istnieje tylko jeden Bóg, to istnieje też tylko jedno źródło
moralnego zachowania. Istnieje tylko jeden moralny kompas i wskaźnik. Istnieje tylko jeden kij
mierniczy.  Może istnieć  różnorodność  w naszym ubiorze,  fryzurach,  wyglądzie,  możliwościach
fizycznych,  zainteresowaniach  i  talentach,  ale  wszyscy  jesteśmy  mierzeni  według  Jego  słowa.



Kiedy świat widzi jedność w moralności i postępowaniu, to widzi jedno źródło i nic więcej. To
dlatego Bóg jest  taki nieugięty w Swojej  jedności.  To dlatego słowa  Szemy są takie  święte dla
Izraela i wypowiadają je swoimi ustami trzy razy dziennie. Szema oświadcza, że Jahwe jest jeden.
Jedność Elohim implikuje kilka rzeczy. Po pierwsze, Elohim jest wyjątkowy. Nikt nie jest taki jak
On.  Po  drugie,  Elohim jest  jeden  jedyny;  nie  ma  innych.  Po  trzecie,  Elohim jest  ostateczny;
wszystkie istoty – wszystko, co żyje – ma swój początek w Nim. Nie ma innej rzeczywistości poza
Nim, żadnej potęgi ponad Nim, żadnego innego źródła życia. To stoi w sprzeczności do większości
myśli religijnej na świecie, co oznacza również, że stoi to w sprzeczności do większości myślenia
ludzi, żyjących w tej chwili na tym świecie. Chrześcijańskie nauczanie w I wieku uczyło, że nie ma
nikogo  poza  jednym  Bogiem;  jednakże  większość  chrześcijańskiej  teologii  neguje  tę  prawdę
swoimi  doktrynami.  Pierwsi  uczniowie,  wszyscy  Żydzi,  pozostawali  wierni  Szemie na  każdy
sposób. Wszystkie doktryny z Dziejów Apostolskich potwierdzają ten fakt. W połowie II wieku
kościół  został  zdominowany  przez  pogan  i  naturalnie  pogańskie  myślenie  zaczęło  wnikać  do
kościoła.  Choć dalej  wyznawali,  że  Jahwe jest  jeden,  musieli  zacząć  się  rozprawiać  z  tym,  co
wydawało się,  że  jest  odmiennymi pozycjami  doktrynalnymi  w Starym i  Nowym Testamencie.
Marcjon,  wpływowy  nauczyciel  tego  czasu,  podsycał  tę  kontrowersję.  Marcjon,  Filo  i  inni
wywodzili się z greckiego myślenia, gdyż wyrośli w takiej kulturze. Omawialiśmy już wcześniej, że
Marcjon uczył o demiurgu ze Starego Testamentu, który stał w opozycji lub został zastąpiony przez
logos w Nowym Testamencie. Chociaż to myślenie zostało odrzucone przez większość wybitnych
„ojców” kościoła, wielu poszło za jego teologią, negując jednocześnie jego wstawianie więcej niż
jednego Boga.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


