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U stóp Mistrza 

Katecheza IV (maj 2017) - JEDEN JEST BÓG – STWORZYCIEL 

 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego... 

I. Jedyność Boga 

 „Wierzę w jednego Boga” – to pierwsze słowa wyznania wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskiego. 

Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną (z stgr. μόνος monos – „jedyny” + θεός theos – „bóg”) 

 

 Bóg jest jeden - Nie ma wielu Bogów!! 

Najpierw odpowiedzmy na pytanie - Dlaczego Bóg może być tylko jeden?  

A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów -  dla 

nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden 

Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy (1 Kor 8,5-6) 

 

o Skoro Bóg jest Istotą najdoskonalszą, może być tylko jeden, podobnie jak jeden istnieje najwyższy 

szczyt w górach. Św. Justyn napisał: "Nigdy… nie będzie ani nie było od wieków innego Boga oprócz 

tego... który stworzył i urządził wszechświat". Tę samą prawdę o jedyności Boga wyraża następująco 

Tertulian: "Trzeba koniecznie, aby Byt najwyższy był jedyny, to znaczy nie mający sobie równego... 

Gdyby Bóg nie był jedyny, nie byłby Bogiem". 

 

o Tak więc nie ma innych istot równych Bogu. "Wiara chrześcijańska wyznaje, że jest jeden Bóg co do 

natury, substancji i istoty" (KKK 200). Cokolwiek istnieje, oprócz Boga, jest Jego stworzeniem. Nie 

ma wielu bogów ani wielu bóstw. Istnieje tylko jedna Istota nieskończenie doskonała, duchowa, 

będąca samą Prawdą, Miłością i Pięknem. Ta Istota to Bóg, który objawił się nam w ciągu wieków i 

ukazał nam, jak bardzo nas kocha. 

 

o Wiara w Trójcę Świętą nie narusza tej podstawowej prawdy, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg. 
(zagadnienie Trójcy Św. zostanie szerzej poruszone przy kolejnych katechezach) 

 

 Jakie są Boże cechy? Jaki jest Bóg? 

 Co możemy powiedzieć o Bogu na podstawie Objawienia, stworzenia, Biblii, nauki Kościoła? 

Pamiętajmy, że opisujemy Boga ludzkim językiem!!!! 

 

 Możemy poznać Boga jedynie w takim stopniu, w jakim On sam tego chce.  Trzeba Go prosić by dał 

się poznać, by uzdalniał nasz umysł. 

 

 Jedną z cech Bożych jest „światłość”, co oznacza, że On sam objawia nam jakiekolwiek informacje o 

swojej osobie (Izajasza 60:19, List św. Jakuba 1:17). Prawda, że Bóg sam objawił się nam, nie powinna 

być lekceważona, aby każdy z nas doczekał spełnienia obietnicy wejścia do Jego odpoczynku (Hebr 4:1). 

Stworzenie, Biblia i Słowo, które stało się ciałem (Jezus Chrystus) pomagają nam poznać Boga. 

 

 Zacznijmy od tego, że Bóg jest naszym Stwórcą i jesteśmy częścią Jego stworzenia (Księga Rodzaju 

1:1, Psalm 24:1). Bóg powiedział, że człowiek został stworzony na Jego obraz. Człowiek jest ponad 

resztę stworzenia i dlatego została mu dana władza nad nim (Księga Rodzaju 1:26-28). Stworzenie 

zostało zniszczone przez „upadek człowieka”, ale i tak możemy dostrzec w nim Bożą rękę (Księga 

Rodzaju 1:26-28). Zważywszy na bezmiar stworzenia, jego złożoność, piękno i porządek, możemy 

zrozumieć Bożą wspaniałość.  

 Przejrzenie imion Boga zawartych w Biblii również może pomóc nam zrozumieć, kim jest Bóg. Oto 

one: 

Elohim – silny, sprawiedliwy, święty (Księga Rodzaju 1:1) 

Adonai – Pan, w relacji Pan – sługa (Księga Wyjścia 4:10,13) 

El Elyon – Najwyższy, Najsilniejszy (Księga Izajasza 14:20) 

El Roi – Silny, który widzi (Księga Rodzaju 16:13) 

El Shaddai – Wszechmocny Bóg (Księga Rodzaju 17:1) 
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El Olam – wieczny Bóg (Księga Izajasza 40:28) 

Yahweh – PAN „Ja jestem”, wieczny istniejący od zawsze samoczynnie Bóg (Księga Wyjścia 

3:13,14). 

 

 Kolejne cechy Boga:  

 

 Bóg jest wieczny, co oznacza, że nie ma ani początku, ani końca.  

 

 Jest nieśmiertelny, nieskończony (Księga Powtórzonego Prawa 33:27; Psalm 90:2; 1List św. Pawła do 

Tymoteusza 1:17).  

 

 Bóg jest stały, co oznacza, że nie zmienia się. Oznacza to też, że jest godny zaufania i można na nim 

polegać (Księga Malachiasza 3:6; Księga Liczb 23:19; Psalm 102:26,27).  

 

 Nie można go porównać z nikim innym, co oznacza, że niczyje dzieła czy natura nie są porównywalne 

z Jego dziełami i naturą; jest niezrównany i doskonały (2 Księga Samuela 7:22; Psalm 86:8; Księga 

Izajasza 40:25; Ewangelia wg św. Mateusza 5:48).  

 

 Bóg jest niezbadany, co oznacza, że jest on niezgłębiony, nieprzenikniony, całkowicie ponad nasze 

zrozumienie (Księga Izajasza 40:28; Psalm 145; List św. Pawła do Rzymian 11:33,34). 

 

 Bóg jest sprawiedliwy. Oznacza to, że nie ma ulubieńców, którym okazywałby jakieś szczególne 

względy ( 32:4; Psalm 18:30).  

 

 Bóg jest wszechmocny, ma moc uczynić wszystko. Może zrobić wszystko to, co mu się podoba, ale 

Jego uczynki będą zawsze w zgodzie z innymi cechami Jego charakteru (Apokalipsa św. Jana 19:6; 

Księga Jeremiasza 32:17,27).  

 

 Bóg jest wszechobecny, co oznacza, że jest zawsze i w każdymi miejscu. To nie oznacza, że Bóg jest 

wszystkim (panteizm) (Psalm 139:7-13, Księga Jeremiasza 23:23).  

 

 Bóg jest wszechwiedzący. On zna zatem przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, nawet to, o czym 

myślimy w każdym momencie. Skoro wie wszystko, Jego sprawiedliwość zawsze będzie wymierzana 

rzetelnie (Psalm 139:1-5; Księga Przypowieści 5:21). 

 

 Bóg jest jeden, co oznacza nie tylko, że nie ma innego, ale także jedynie On umie zaspokoić 

najgłębsze pragnienia naszego serca. Jedynie On zatem jest godzien naszego uwielbienia i oddania 

(Księga Powtórzonego Prawa 6:4).  

 

 Bóg jest prawy, co znaczy, że nie pozwoli, by działo się zło. Ze względu na Bożą sprawiedliwość i 

prawość Jezus, obarczony naszymi winami, musiał doświadczyć sądu Bożego, by Pan mógł nam 

przebaczyć nasze grzechy (Księga Wyjścia 9:27; Ewangelia wg św. Mateusza 27:45-46; List św. 

Pawła do Rzymian 3:21-26). 

 

 Bóg jest suwerenny, co oznacza, że jest najwyższy; całe Jego stworzenie, umyślnie lub nie, nie może 

pokrzyżować Jego zamysłów (Psalm 93:1, 95:3; Księga Jeremiasza 23:20).  

 

 Bóg jest duchem, czyli jest niewidzialny (Ewangelia wg św. Jana 1:18, 4:24).  

 

 Jest Trójcą, co znaczy, że stanowi trzy Osoby Boskie o takiej samej postaci, mocy i chwale. Zauważ, 

że pierwszy cytowany werset Pisma mówił o Bogu, którego imię jest w liczbie pojedynczej, nawet 

jeśli imię to odnosi się do trzech różnych Osób: „Ojca, Syna i Ducha Świętego” (Ewangelia wg św. 

Mateusza 28:19, Ewangelia wg św. Marka 1:9-11).  
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 Bóg jest prawdą, co znaczy, że wszystkie Jego cechy są prawdziwe: Bóg nie kłamie i nie zanieczyści 

się grzechem (Psalm 117:2, 1 Księga Samuela 15:29). 

 

 Bóg jest święty, a to z kolei oznacza, że oddzielony jest od wszelkiego skalania moralności, i jest 

wrogiem grzechu. Bóg widzi wszelkie zło i gniewa go ono; często mówiąc o świętości Biblia 

przywołuje obraz ognia. Bóg jest jak trawiący ogień (Księga Izajasza 6:3, Księga Habakuka 1:13; 

Księga Wyjścia 3:2,4,5; List do Hebrajczyków 12:29).  

 

 Bóg jest łaskawy: tu zawierają się Jego dobroć, życzliwość, miłosierdzie i miłość – słowa te nadają 

kształtu znaczeniu słowa Boża dobroć. Gdyby nie Boża łaska, reszta Bożych cech oddzieliłaby nad on 

Niego. Dzięki Bogu nie mamy się czego obawiać, ponieważ Bóg chce poznać każdego z nas osobiście 

(Księga Wyjścia 22:27; Psalm 31:19; 1 List św. Piotra 1:3; Ewangelia wg św. Jana 3:16, 17:3). 

 

 Bóg jest miłosierny i litościwy 

 

Oto jedynie skromna próba odpowiedzi na pytania o Boga. 

 

 Do jakich postaw zobowiązuje nas wiara w jednego Boga? (Mt 4,10; Mk 12, 29-30) 

 

 Wiara w jednego Boga musi mieć wpływ na nasze życie. Wiąże się ona z konkretnymi 

zobowiązaniami. Ponieważ istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg, który jako pierwszy nas umiłował, 

dlatego tylko On ma być uznany za Pana życia i każdy z nas ma Go kochać "z całego swego serca, z 

całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił". 

 

 Ponieważ jednak nikt z nas nie miłuje Boga ponad wszystko, dlatego każdy musi się ciągle nawracać 

do tego jedynego Boga, troszczyć się o formowanie pełnej miłości do Jedynego Najwyższego. Nigdy 

nie traci aktualności wezwanie Boże skierowane do każdego z nas przez proroka Izajasza: "Nawróćcie 

się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!" (Iz 45, 22-24). 

Każdy człowiek przez swoją wolną decyzję ma ciągle powracać do Boga, w którym jest 

sprawiedliwość i moc. (por. Flp 2,10-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


