
WYKŁAD – NAUKA O JEDNYM BOGU W TRZECH OSOBACH
PREZENTACJA:   Na ile jesteśmy w stanie poznać istotę Boga?

Pewien król zwołał kilku niewidomych żebraków i przysiągł dać dużą nagrodę temu, który opisze 
najdokładniej słonia.
Pierwszy z niewidomych żebraków dotknął nogi słonia i powiedział:
Słoń jest podobny do wielkiej kolumny!
Drugi niewidomy dotykał ucha i dlatego twierdził:
Słoń jest podobny do wielkiego liścia palmy.
Trzeci, trzymając ogon słonia, wołał:
Słoń jest podobny do grubego sznura!
I niewidomi żebracy zaczęli się ze sobą kłócić, że każdy z nich ma rację, że każdy z nich mówi jedyną 
prawdę o słoniu.
Król się uśmiechnął i pomyślał:
Przecież każdy z nas jest do nich podobny.
Postrzegamy rzeczywistość na tyle, na ile pozwalają nasze zmysły.

Czy nie podobnie jest z poznanie samego Boga?
My, ludzie w swoich ograniczeniach, jesteśmy w stanie poznać istotę Boga na tyle, na ile On sam:
- odkrywa siebie w Piśmie Świętym;
- objawił swoją osobowość i charakter przez J.Chrystusa;

Uwaga: jeżeli nie jesteśmy w stanie ogarnąć rozumem istotę Boga, to znaczy, że Bóg oczekuje po prostu 
wiary.

PREZENTACJA
Czy wierzyć w Trójjedynego Boga?

Chcąc zbliżyć się do tego głębokiego zagadnienia, musimy pamiętać, że nie możemy go w pełni pojąć lub
ogarnąć rozumem. Dlaczego? Między innymi dlatego, że Trójca nie ma analogii w stworzonym świecie.
Ponadto  gdybyśmy  mogli  zgłębić  istotę  Boga  naszymi  małymi  rozumkami,  to  Bóg nie  byłby Bogiem.
Tymczasem Boga nie można zamknąć w pudełku. Samo Słowo Boże wskazuje na to, że są takie kwestie
dotyczące wielkości Boga, które przekraczają nasze zdolności pojmowania:

PREZENTACJA
• „… Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże.

Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo
kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. (I Koryn. 2:10-11)

„Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął” (Psalm 139:6).
„O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie
wyśledzone drogi jego!” (Rzymian 11:33).

Nie znaczy to, że w ogóle nie możemy poznać prawdy o Trójcy. Dzięki światłu Ducha Świętego możemy
poznać biblijne podstawy tej zasadniczej doktryny.

PREZENTACJA
Definicje Trójcy
Podstawowa definicja: W jednej Istocie, która jest Bogiem odwiecznie istnieją trzy równe sobie i jednakowo
wieczne osoby, mianowicie: Ojciec, Syn i Duch Święty.  
Innymi słowy: Bóg odwiecznie istnieje jako trzy osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda z tych osób jest
w pełni Bogiem, lecz nie ma trzech Bogów, tylko jeden Bóg. 

PREZENTACJA – Jeden Bóg w trzech osobach
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PREZENTACJA – OJCIEC NIE JEST SYNEM I DUCHEM, SYN NIE JEST OJCEM I DUCHEM,
DUCH NIE JEST OJCEM I SYNEM

Na podstawie tego opisu wnioskujemy, że 

1. Jest tylko jeden Bóg (jedna natura boska) (Rz 3:30) 
2. Ojciec jest Bogiem - posiada naturę boską (1 Kor 8:6) 
3. Syn jest Bogiem - posiada naturę boską (Iz 9:5; Mt 1:23; J 1:1,18; 20:28; Rz 9:5; Kol 2:9; Tyt 2:13; 2 P 
1:1; 1 J 5:20) 
4. Duch Święty jest Bogiem - posiada naturę boską (Dz 5:3-4; 1 Kor 3:16; 6:19-20) 
5. Ojciec nie jest Synem (J 1:1, Łk 3:21-22) 
6. Syn nie jest Duchem Świętym (Łk 3:21-22) 
7. Duch Święty nie jest Ojcem (Łk 3:21-22) 

Wbrew pozorom jest to bardzo dobra definicja Trójcy, bowiem zawarta w dosłownie siedmiu zdaniach. 
Zauważmy, iż z definicji tej wynika, iż Syn jest odrębną osobą niż Ojciec (por. punkt 5). Definicja ta nie 
mówi również, iż jest trzech Bogów (por. punkt 1). Innymi słowy powyższą definicję można streścić jednym
zdaniem "jeden Bóg w trzech osobach". 

Niektórzy do powyższej definicji dodają jeszcze następne zdania: 

8. Ojciec jest głową Syna (J 14:28; 1 Kor 11:3)
9. Syn pochodzi od Ojca (J 6:57; 17:5)
10.Duch Święty pochodzi od Ojca i (inni: przez) Syna (J 15:26; 16:13-15; 20:22; Dz 16:6-7; Rz 8:9; Flp 
1:19; Mt 10:20; Gal 4:6;1 P 1:10-11) 
11.Ojciec i Syn są jedno (J 10:30; 12:45; 14:7-10; 1 Kor 12:11; Ef 4:4)
12.Obydwie osoby powinny być czczone (J 5:23; Obj 5:13) 

Jak zauważyliśmy wymienione zdania wynikają z nauczania Pisma Świętego (w nawiasie podano 
odnośniki). 
Istnieją inne ciekawe analogie i obrazy pozwalające lepiej zrozumieć istotę Trójjedynego Boga.
Np. podstawmy teraz do powyższej definicji zamiast słowa 

Bóg - człowiek (gatunek HOMO SAPIENS)
natura boska - natura ludzka
Ojciec - mężczyzna (mąż)
Syn - kobieta (żona)
Duch Święty - dziecko 

Graficznie można to przedstawić w następujący sposób: 

PREZENTACJA

Po zamienieniu otrzymujemy następujące zdania, będące wspaniałym opisem rodziny ludzkiej i relacji 
między osobami:  

1. Jest tylko jeden gatunek ludzki HOMO SAPIENS (jedna natura ludzka)
2. Mężczyzna jest człowiekiem - gatunku HOMO SAPIENS (posiada naturę ludzką)
3. Kobieta jest człowiekiem - gatunkiem HOMO SAPIENS (posiada naturę ludzką)
4. Dziecko jest człowiekiem - gatunkiem HOMO SAPIENS (posiada naturę ludzką)
5. Mężczyzna nie jest kobietą 
6. Kobieta nie jest dzieckiem 
7. Dziecko nie jest mężczyzną 
8. Mąź jest głową żony (1Kor 11:3; Ef 5:23)
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9. Kobieta pochodzi od mężczyzny (1 Kor 11:8)
10. Dziecko pochodzi od kobiety i mężczyzny
11.Mąż i żona to jedno ciało (Rdz 2:24; Mt 19:5; Mk 10:8; 1Kor 6:16; Ef 5:31)
12.Obydwie osoby powinny być czczone (Ef 6:2) 

Zgodzimy się, że wszystkie te zdania są jak najbardziej prawdziwe. A więc wyraźnie napisane: trzy różne 
osoby, ale jedna natura. Okazuje się więc, iż w Trójcy Świętej występują takie same relacje, jak w zwykłej 
rodzinie ludzkiej. 

Innym dobrym przykładem jest budowa wody jako związku chemicznego H20. Graficznie można to 
przedstawić w następujący sposób: 

PREZENTACJA
A teraz zobaczmy, w jaki sposób mogę wypowiedzieć o WODZIE podobne zdania jak dla osób w Trójcy: 

1. Jest tylko jeden związek chemiczny H20 (jedna natura wody)
2. Lód jest związkiem chemicznym H20 (posiada naturę wody)
3. Woda (jako ciecz) jest związkiem chemicznym H20 (posiada naturę wody)
4. Gaz (jako para wodna) jest związkiem chemicznym H20 (posiada naturę wody)
5. Lód nie jest cieczą
6. Ciecz nie jest parą wodną 
7. Para wodna nie jest lodem 

Zobaczmy jak wyraźnie widać naukę o Trójcy na podstawie wody, lodu i pary, które to wszystkie razem są 
wodą, a i każdy czynnik z osobną jest wodą. 

Woda w przyrodzie występuje praktycznie wszędzie, podobnie jak Bóg jest wszędzie. Nawet w naszym 
własnym mieszkaniu znajdziemy ten związek chemiczny w każdym stanie skupienia. I tak woda jako ciecz 
występuje w kranie, para wodna unosi się w powietrzu a lód znajduje się w lodówce. A więc pozwala to 
wyjaśnić w jaki sposób każda z trzech osób boskich może być wszechobecna. 

Oto więc następny przykład ilustrujący Trójcę w przyrodze. Okazuje się bowiem, że zasadniczo 
wszechświat składa się z trzech aspektów: Czasu, Przestrzeni i Materii. Każda z nich składa się z trzech 
"komponentów": 

PREZENTACJA  (CZAS)

Czas
Przeszłość
Teraźniejszość
Przyszłość

Przestrzeń
Wysokość
Szerokość
Długość

Materia
Ciało stałe
Ciecz
Gaz

Jak utrzymuje tynitarna doktryna każda z trzech osób Trójcy jest odrębna, a jednak każda z natury jest 
Bogiem. Podobnie jest z czasem: przeszłość jest odrębna od teraźniejszości, która jest odrębna od 
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przyszłości. Wszystkie są równoległe, jednak nie są to "trzy czasy", lecz jeden. To znaczy, że mają tą samą 
wspólna naturę: czas. 

Mógłbym napisać tak: 

1. Jest tylko jeden czas (jedna natura czasu)
2. Przeszłość jest czasem - posiada naturę czasu
3. Teraźniejszość jest czasem - posiada naturę czasu
4. Przyszłość jest czasem - posiada naturę czasu
5. Przeszłość nie jest teraźniejszością 
6. Teraźniejszość nie jest przyszłością
7. Przyszłość nie jest przeszłością 

Oczywiście pozostałe zdania też w pewnym sensie są prawdziwe: 

8. Przeszłość jest głową teraźniejszości.
9. Teraźniejszość pochodzi od przeszłości.
10. Przyszłość pochodzi od przeszłości i teraźniejszości 

Kolejną ilustracją przybliżającą nam Trójcę jest obraz PRZESTRZENI.
Graficznie można to przedstawić tak:
 

PREZENTACJA

W przestrzeni wysokość jest odrębna od szerokości i odrębna od długości, która jest odrębna z kolei od 
wysokości, a jednak nie stanowią one trzech przestrzeni, lecz jedną. To znaczy, że dzielą wspólną naturę: 
przestrzeń. 

Mógłbym napisać jakoś tak: 

1. Jest tylko jedna przestrzeń.
2. Wysokość jest wymiarem.
3. Szerokość jest wymiarem.
4. Długość jest wymiarem.
5. Wysokość nie jest szerokością
6. Szerokość nie jest długością
7. Długość nie jest wysokością. 

Kolejną prezentacją pozwalającą nam znaleźć we wszechświecie jakąś analogię Trójcy jest MATERIA.
Graficznie wyglądałoby jakoś tak: 

PREZENTACJA

W przypadku materii, ciało stałe nie jest tym samym co płyn, który nie jest tym samym co gaz, a jednak nie 
są to trzy "materie" lecz jedna. To znaczy, że dzielą pewną wspólną naturę: materię. 

Można to opisać jakoś tak: 

1. Jest tylko jedna materia.
2. Ciało stałe jest materią.
3. Ciecz jest materią.
5. Gaz jest materią.
5. Ciało stałe nie jest cieczą
6. Ciecz nie jest gazem
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7. Gaz nie jest ciałem stałym 

Ostatnia ilustracja jaką dzisiaj przytoczę jest obraz trójlistnej koniczyny.

PREZENTACJA

W V wieku, św.Patryk, patron Irlandii tłumaczył Trójcę Świętą na podstawie trójlistnej 
koniczyny, mianowicie trzy płatki stanowią jedną roślinę, jednak są oddzielne, stanowiąc 
odrębne całości. Do dnia dzisiejszego w jego święto (17 III) Irlandczycy przypinają sobie do 
ubrania liść koniczyny. Porównanie to może w prosty sposób przybliżyć i ułatwić 
zrozumienie dogmatu o Trójcy Świętej.

PREZENTACJA
Atrybuty Boga 
Boskie atrybuty, których nie posiada żadne stworzenie to m.in.: wieczność, wszechmoc, wszechobecność i
wszechwiedza.  

Ojciec, Syn i Duch posiadają te same atrybuty: 

PREZENTACJA
a) wieczność: 

 Ojciec – Psalm 90:2, BW: „Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków
na wieki Tyś jest, o Boże!”.

 Syn – Kolosan 1:17, BT: „On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie”. 

PREZENTACJA
 Duch  –  Hebrajczyków  9:14,  BW:  „O  ileż  bardziej  krew  Chrystusa,  który  przez  Ducha

wiecznego  ofiarował  samego siebie bez skazy Bogu, oczyści  sumienie nasze od martwych
uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu”.  

PREZENTACJA

b) wszechmoc: 
 Ojciec – Psalm 135:6,  BW: „Pan czyni wszystko, co zechce,  na niebie i na ziemi,  w

morzach i we wszystkich głębinach”. 
 Syn – Mateusza 28:18, BG: „Ale Jezus przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana mi

jest wszelka moc na niebie i na ziemi”. 
PREZENTACJA

 Syn  –  Filipian  3:20-21:  „Nasza  zaś  ojczyzna  jest  w  niebie,  skąd  też  Zbawiciela
oczekujemy,  Pana Jezusa  Chrystusa,  który  przemieni  znikome ciało  nasze  w postać,
podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może”.

PREZENTACJA
 Duch – Rzymian 8:11, BW: „A jeśli  Duch tego, który Jezusa wzbudził  z martwych,

mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził,  ożywi i wasze
śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was”. Tylko wszechmocna osoba
może wzbudzać umarłych do nieśmiertelnego życia. 

PREZENTACJA
c) wszechobecność: 

 Ojciec – Jeremiasza 23:24, BW: „Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie
widział? – mówi Pan. Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię? – mówi Pan”. 
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 Syn – Mateusza 18:20, BW: „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię
moje, tam jestem pośród nich”. 

PREZENTACJA

 Duch – Psalm 139:7, 8, CEV: „Dokąd mógłbym uciec przed twoim Duchem lub przed
twoim spojrzeniem? Gdybym wspiął się na najwyższe niebiosa, ty byłbyś tam. Gdybym
dokopał się do świata umarłych, ty również byłbyś tam”. 

PREZENTACJA

1 Koryntian 12:13, BW: „Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w
jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy
napojeni jednym Duchem”. Skoro Duch Święty jednocześnie mieszka w chrześcijanach
rozproszonych po całej ziemi, to znaczy, że faktycznie jest wszechobecny.   

PREZENTACJA
d) wszechwiedzę:

 Ojciec – Izajasza 42:9, BW: „Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać,
zwiastuję; zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam”. 

 Syn  –  Jana  16:30,  BT:  „Teraz  wiemy,  że  wszystko  wiesz i  nie  trzeba,  aby Cię  kto pytał.
Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś”. 

PREZENTACJA
Jana 2:24-25, BT: „Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował
niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje”.

 Duch – 1 Koryntian 2:10, BW: „Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada
wszystko, nawet głębokości Boże”.

Dowodzi to ponad wszelką wątpliwość, że każda z tych osób jest Bogiem.

PREZENTACJA
Czy Biblia wspomina o Trójcy?

I. Stary Testament – Bóg objawia siebie w liczbie mnogiej:
Stary Testament jednoznacznie stwierdza, że Bóg jest jeden:

5 Mojżeszowa 6:4: „Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!”

Jednocześnie znajdujemy w nim zastanawiające fragmenty, które można pojmować w ten sposób, że Bóg to
więcej niż jedna osoba. Rozważmy niektóre szczegóły – jest ich więcej. W 1 Mojżeszowej (Rodzaju) 1:26

Stwórca mówi: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas…”. Natomiast w następnym
wersecie czytamy, że „Stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go”. 

PREZENTACJA
Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  hebrajskie  słowo „bara”  (stwarzać)  nigdzie  w Starym  Testamencie  nie  jest
czasownikiem przypisywanym jakiemukolwiek stworzeniu,  lecz zawsze Bogu, w takim razie  Osoby,  do
których Jahwe powiedział „uczyńmy”, nie mogą być stworzeniami. Ponadto żadne stworzenie nie potrafi
stwarzać,  potrafi  to  tylko  Bóg.  Co  więcej,  takie  wyrażenia,  jak  „obraz  nasz”,  „podobnego  do  nas”  są
zinterpretowane w 1 Mojżeszowej (Rodzaju) 1:27 jako „obraz Boga”. W takim razie ktoś towarzyszył Bogu
Ojcu i te osoby również potrafiły stwarzać. 

PREZENTACJA
Jak dobrze wiemy, bez Syna Bożego „nic nie powstało, co powstało” (Jana 1:3); gdyż przez Niego Ojciec
stworzył wszechświat (Hebrajczyków 1:2). Ponadto 1 Mojżeszowa (Rodzaju) 1:2 ukazuje Ducha Bożego
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jako trzeciego Uczestnika stwarzania.  „Duch Boży stworzył  mnie,  a tchnienie Wszechmocnego ożywiło
mnie” (Joba 33:4).  Mimo to Bóg powiada:  „Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego,  Ja sam rozciągnąłem
niebiosa, sam ugruntowałem ziemię – kto był ze mną?” (Izajasza 44:24). Zatem kto stworzył świat – jedna
Osoba, czy trzy? 

W Księdze Izajasza 6:8 w poprawnym przekładzie czytamy: „Kogoż poślę? A kto  nam pójdzie?”. Zwróć
uwagę na słowo „nam”. Ono również bywa wyjaśniane w ten sposób, że Najwyższy to więcej niż jedna
osoba. Inne miejsca dotyczące tego tematu, to m.in. 1 Mojżeszowa 3:22 oraz 11:7-9. 

Co ciekawe, ewangelista  Jan nawiązując to wizji  Pana na tronie z Izajasza 6:1-8, stwierdził,  że Izajasz
widział chwałę Chrystusa i mówił o Nim (Jana 12:37-41). Wreszcie Chrystus jako El Gibbor (Bóg Mocny) z
Izajasza 9:5 nosi ten sam tytuł, co Jahwe w Izajasza 10:21. Interesujące jest również to, że w Zachariasza
12:10, BG, Wiekuisty utożsamia się z przebitym Mesjaszem: „A patrzyć będą na mię, którego przebodli”.
To tylko niektóre przykłady ze Starego Testamentu. 

PREZENTACJA
JEDNOŚĆ I MNOGOŚĆ W BOGU

• - 1 Mojżeszowa 3:5 i 22: 
• w.5 – Bóg zna dobro i zło;
• w.22 – Kilka osób zna dobro i zło
• - I Mojżeszowa 11:5-9
• w.5 – „zstąpił Pan” a jednak w tym Panu jest kilka osób, gdyż jest powiedziane w w.7 – „zstąpmy

tam i pomieszajmy im język”.
• A w w.9 czytamy, że „język pomieszał Pan” a nie ktoś jeszcze inny.

PREZENTACJA
II. Nowy Testament
Bóg jest jeden:

1 Koryntian 8:4, BW: „Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że
nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego” (por. 1 Tymoteusza 2:5-
6).

Niektóre wzmianki o trzech Osobach:
 2 Koryntian 13:13, BW: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność

Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi”.

PREZENTACJA

Efezjan 4:4-6, BW: „jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do
waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad
wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”. 

PREZENTACJA
 1 Piotra 1:2, BW: „[Wybranych] Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca,

poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa”.
Mateusza  3:16,  17,  BW:  „A gdy  Jezus został  ochrzczony,  wnet  wystąpił  z  wody,  i  oto  otworzyły  się
niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z
nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem”. 

PREZENTACJA
 Mateusza 28:19, BW: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Komentarz: „Związek tych trzech imion w formule
chrztu dowodzi, że Syn i Duch Święty są równi Ojcu. Nic nie byłoby bardziej absurdalne
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lub bluźniercze niż połączenie imienia jakiegoś stworzenia – człowieka lub anioła – z
imieniem  wiecznego  Boga  w  tym  tak  poważnym  obrzędzie. Jeżeli  Jezus jest  tylko
człowiekiem lub  aniołem,  jak  utrzymuje  wielu,  którzy  przeczą  Jego Boskości,  i  jeśli
Duch  Święty jest  tylko  ››atrybutem‹‹  Boga,  wówczas  posługiwanie  się  taką  formułą
lub nakazanie  apostołom,  by chrzcili  w  ten  sposób byłoby  szczytem  absurdu. Jak
absurdalna byłaby wskazówka – nie, jak bluźniercza – gdyby powiedziano: ››Chrzcijcie
ich w Boga, i w Pawła, i w ‘mądrość lub moc’ Boga!‹‹. Czy możemy uwierzyć, że nasz
Zbawiciel udzieliłby tak absurdalnej wskazówki? Mimo to, jeśli Jezus nie jest Boski, i
Duch Święty nie  jest  Boski,  to  Jezus w istocie  udzielił  podobnej  wskazówki.  Zatem
formuła chrztu zawsze była uważana za niepodważalny argument na rzecz doktryny o
Trójcy, czyli tego,  że Syn i Duch Święty są równi Ojcu” – Notes on the New Testament
(Uwagi do Nowego Testamentu), Albert Barnes, tom 9, strona 323. 

 1 Koryntian 12:4-6, BW: „A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi,
lecz  Pan  ten  sam.  I  różne  są  sposoby  działania,  lecz  ten  sam  Bóg,  który  sprawia
wszystko we wszystkich”.

 PREZENTACJA

Przypisanie Bóstwa każdej z osób Trójcy:

1. Ojciec jest Bogiem: 
 1 Koryntian 8:6, BW: „Wszakże dla nas istnieje tylko jeden  Bóg Ojciec,  z którego pochodzi

wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko  istnieje i
przez którego my także istniejemy”.

2. Syn jest Bogiem: 
Kolosan 2:9, BG: „Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie”. 

PREZENTACJA
Hebrajczyków 1:7-9, BW: „O aniołach wprawdzie [Bóg Ojciec] mówi: Aniołów swych czyni On wichrami,
a sługi swoje płomieniami ognia; lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym
berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o
Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich”. 

PREZENTACJA
 Jana 20:28, 29, BW: „Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu

Jezus: Że mnie ujrzałeś,  uwierzyłeś;  błogosławieni,  którzy nie widzieli,  a uwierzyli”.
Jezus nie sprzeciwił się temu, że Tomasz oddał Mu Boską cześć; nie powiedział: „Nie
czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich,  proroków, i  tych,  którzy strzegą
słów księgi  tej,  Bogu oddaj  pokłon!”.  Słowa te  wypowiedział  anioł,  gdy apostoł Jan
chciał mu oddać pokłon (Objawienie 22:8, 9, BW).
 

PREZENTACJA
Objawienie Jana 1:7-8: 7 Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a
także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest!
Amen. Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który
był, i który ma przyjść, Wszechmogący. 

PREZENTACJA
 Rzymian 9:5: Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała;

Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. 

PREZENTACJA
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SYN BOŻY ISTNIEJĄCY W BOGU JAHWE
 Izajasza 45:21-24

PREZENTACJA

JEDYNYM PANEM 
Izajasza 45:18 i V Mojż.6:4-5 

Jahwe J.Chrystus  

Rzym.10:9, Judy w.4

PREZENTACJA
Izajasza 8:11-15 (szcz.w.14)

Tylko Jahwe Zastępów miejcie za Świętego (wg.B.Tysiąclecia)
To proroctwo odnosiło się do J. Chrystusa – I Piotra 2:6-8 (szcz.w.8)

Izajasza 6:1-10 
Jahwe jest Królem, Panem Zastępów. 

To proroctwo odnosiło się do J.Ch. – Ew. Jana 12:39-41

PREZENTACJA
Jahwe Izajasza 44:6

 ←  Ten, który jest „pierwszy i ostatni” 
jest jedynym Bogiem  → 

a przecież J. Chrystus jest „pierwszym i ostatnim” Obj.22:13 i 16, Obj. 1:17, Obj. 2:8
 

 Jahwe Psalm 7:10 i Jer.17:10
 ←  Bada nerki i serca → 

J. Chrystus Objawienie 2:23

PREZENTACJA
Jahwe I Mojż.33:20 

←  Mocny Bóg to → 

Jahwe jest jedynym: J. Chrystus

sprawiedliwym (w.21) I Jana 2:1-2 – J.Ch. sprawiedliwy

Wybawicielem (w.21) Tytusa 2:13 – J.Ch. Wybawicielem

Posiadającym moc (w.24) Mat.28:18 – J.Ch. posiada wszelką moc

przed którym zegnie się wszelkie kolano 
(w.23)

Filipian 2:10-11 – przed J.Ch. zegnie się wszelkie 
kolano
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J.Chrystus Izajasza 9:5
 

Jahwe Nehemiasza 9;6
 ← jedynym Stworzycielem wszystkiego → 

J.Chrystus Kolosan 1:16
Bóg I Tym.6:13-16

 ←  Jedynym Władcą jest  → 
J.Chrystus Judy w.4

PREZENTACJA
3. Duch jest Bogiem: 

 Dzieje 5:3-4, BW: „Okłamałeś Ducha Świętego [...] Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu”.
Apostoł Piotr zarzuca Ananiaszowi: „okłamałeś Ducha Świętego”, a za chwilę uzupełnia:
„Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu”. Gdyby Duch Święty nie był Osobą Boską, apostoł
Piotr  nie mógłby stwierdzić,  że okłamanie Ducha Świętego jest  zarazem okłamaniem
Boga.

 Mateusza  12:31,  32,  PE:  „Dlatego  mówię  wam:  Każdy  grzech  i  bluźnierstwo  będą
ludziom  przebaczone,  lecz  bluźnierstwo  przeciwko  Duchowi  Świętemu  nie  będzie
przebaczone.  Każdemu,  kto  powiedziałby  słowo  przeciwko  Synowi  Człowieczemu,
zostanie  przebaczone.  Temu  jednak,  kto  powiedziałby  słowo  przeciwko  Duchowi
Świętemu, nie zostanie przebaczone ani teraz, ani w wieczności”. Grzech, o którym tu
mowa  nie  byłby  tak  srogo  potępiony,  gdyby  był  jedynie  wystąpieniem  przeciwko
bezosobowej sile. Skoro bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu pociąga za sobą tak
straszliwe skutki, to obiektem tego występku nie może być nikt inny, tylko Bóg. 

PREZENTACJA

Dzieło odrodzenia (nowonarodzenie) jest przypisywane Duchowi Świętemu jak i Bogu:
 J.1:12 „… którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz

z Boga., por. I list Jana 5:1
 J.3:5-8 "Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi

z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem
jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. … tak jest z każdym, kto się narodził z

Ducha." 

PREZENTACJA
Zamieszkiwanie w wierzących przypisywane jest wszystkim trzem osobom Boga:

 1Kor.3:16 "Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?"
 1Kor.6:19-20  "Albo  czy  nie  wiecie,  że  ciało  wasze  jest  świątynią  Ducha  Świętego,

2Kor.13:5b "Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus mieszka w was?...   

PREZENTACJA
DUCH ŚWIĘTY ISTNIEJĄCY W BOGU JAHWE

JAHWE wypowiada słowa 
przez które powołuje Izajasza 
na proroka (Izajasza 6:8-9)

Cytat z Izajasza uzupełniony o 
wypowiedź, że słowa te wypowiadał Duch
Święty (Dz.Ap.28:25-27)

JAHWE DUCH ŚWIĘTY

Synowie Izraelscy kusili Jahwe na 
pustyni (II Mojż.17:2-7, Psalm 95:8-9

Cytat z Psalmu 95 uzupełniony o przekaz, 
że kuszono wówczas D.Świętego 
(Hebr.3:7-11, szcz.w.9)
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PREZENTACJA
DUCH ŚWIĘTY ISTNIEJĄCY W BOGU JAHWE

PREZENTACJA
DUCH ŚWIĘTY ISTNIEJĄCY W BOGU JAHWE

Jahwe powiedział, że zawrze ze
swoim ludem Nowe Przymierze

(Jeremiasza 31:31-34)

Cytat z Jeremiasza uzupełniony o wypowiedź, że
słowa te wypowiadał D.Święty 

(Hebr.10:15-17)

PREZENTACJA
Niektóre cechy szczególne doktryny o Trójcy

1.Duch Święty jest Osobą, a nie bezosobową mocą (Duch odróżniony od mocy w Rzymian 15:13, 19; 1
Koryntian 2:4; 1 Tesaloniczan 1:5, itp.).

PREZENTACJA
2. Substancjalna równość Osób, ale funkcjonalne uporządkowanie, lub podporządkowanie w Trójjedynym
Bogu 

a)  Pan  Jezus jako Człowiek był  na ziemi  niższy od Ojca (Jana 14:28),  a  nawet  od aniołów
(Hebrajczyków 2:9). Stąd bierze się wiele nieporozumień. Jednakże jako Bóg zawsze był (także
na ziemi) i jest równy Ojcu (Jana 5:17, 18). Po swym uniżeniu na ziemi został wywyższony
(Filipian 2:5-11). 

PREZENTACJA
b) W myśl 1 Koryntian 11:3, mężczyzna jest głową, czyli zwierzchnikiem żony. Kobieta nie jest
stworzeniem niższego rzędu. Jako małżeństwo mąż i żona są jednym ciałem, choć są odrębnymi
osobami. Mężowi i żonie jako rodzicom podlegają dzieci. Podobnie Chrystus ma naturę równą
Bogu Ojcu, lecz Ojciec jest Jego zwierzchnikiem. Z kolei Duch Święty podlega Ojcu i Synowi. 

PREZENTACJA – PRZYKŁAD JEDNOŚCI W MAŁŻEŃSTWIE

PREZENTACJA
Rys historyczny 
Historia  chrześcijaństwa.  Przez  pewien  czas  chrześcijanie  nie  zastanawiali  się  głębiej  nad  relacjami
zachodzącymi między Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym. Lecz zwłaszcza w wiekach III i
IV, nasi bracia rozważali, jak pogodzić ze sobą dwa fakty: oddajemy cześć Boską zarówno Chrystusowi, jak
i Ojcu, a przecież Biblia mówi, że jest tylko jeden Bóg. Musieli to rozstrzygnąć, bo pojawiło się niemało
błędnych  poglądów – jedni  twierdzili,  że  Jezus  jest  mniejszym bogiem,  stworzeniem lub aniołem;  inni
mówili, że jest tylko jedna osoba Boska, która występuje w trzech rolach. Niektórzy mieli też wątpliwości
co do tego, kim lub czym jest Duch Święty. Na szczęście uczniowie Chrystusa nie byli zostawieni samym
sobie; w badaniu Biblii prowadził ich Duch Święty (Jana 16:13). W rezultacie ogół chrześcijan doszedł do
przekonania, że są trzy równe sobie Osoby Boskie, lecz tylko jeden Bóg. Choć jedna z tych Osób może mieć
wyższą funkcję od drugiej, to jednak wszystkie mają naturę Bożą i wszystkie są wieczne. 

PREZENTACJA
W takim razie to nie ukłon w kierunku pogan, ale nowe fakty w objawieniu Nowego Testamentu skłoniły
chrześcijan do rozważań nad istotą Bóstwa. Zdaniem części uczonych wiara w Trójcę jest wcześniejsza od
jej  sformułowań  dogmatycznych.  Dowodem są pewne pisma  chrześcijańskie.  Np.  w pochodzącym z  II
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wieku dziele „Męczeństwo Polikarpa” znajdujemy taką modlitwę skierowaną do Boga Ojca: „Dlatego też za
wszystko Cię chwalę, błogosławię, wielbię przez Arcykapłana wiecznego i niebieskiego, Jezusa Chrystusa,
Twego Syna umiłowanego, przez którego Tobie z Nim i z Duchem Świętym chwała i teraz i na przyszłe
wieki. Amen” (Ojcowie apostolscy, s. 108). Polikarp, który osobiście znał apostołów, oddawał zatem cześć
trzem Osobom Boskim. 

Można powiedzieć, że choć Biblia nie prezentuje rozwiniętej nauki o Trójcy, to zawiera wszystkie materiały
budulcowe dla tej doktryny. To tak, jakby w Biblii napisano, że możemy dokonać działania 2 + 2, lecz nie
podano  wyniku  tego  działania.  Chrześcijanie  musieli  pod  kierownictwem  Ducha  Świętego  rozważyć
wszystkie wzmianki o trzech Boskich Osobach i wyciągnąć właściwe wnioski. 

PREZENTACJA

Jakie znaczenie ma dla nas doktryna o Trójcy?

Jeżeli Jezus Chrystus jest Bogiem, to to oznacza, że w osobie Syna:
- sam Jahwe (Stworzyciel) zechciał zniżyć się do pozycji człowieka (stworzenia), aby nas zbawić,
Filipian 2:6-8: Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym 

Bogu.
7 Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy 

człowiekiem,
8 Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej.

- sam Jahwe doświadczył najwyższego cierpienia, rozumie nasze życie i potrafi nam pomóc
Hebr.4:15:  Nie mamy bowiem arcykapłana,  który  by  nie  mógł  współczuć  ze  słabościami  naszymi,  lecz

doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
Hebr.2:18: A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.

Jeżeli Duch Święty jest Bogiem, to to oznacza, że: 
- w osobie Ducha sam Jahwe jest moim Pocieszycielem (Jana 16:7-11), wspiera mnie w modlitwach
 List do Rzymian 8:26: Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić,

jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.

-  w osobie Ducha Świętego sam Jahwe mieszka w moim sercu (II List do Tymoteusza 1:14:  Tego, co ci
dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas.)  i prowadzi mnie przez życie
(Rzymian 8:14: Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.)

Doktryna  ta  oddaje sprawiedliwość  temu,  co  Biblia  mówi  o  każdej  z  Boskich  Osób.  Zarazem pomaga
zachować monoteizm i uniknąć wielobóstwa (w tym wypadku wiary w trzech bogów) oraz chroni przed
pomniejszeniem którejś  z  Osób.  Jako chrześcijanie  jesteśmy ludem prawdy.  Chcemy być  wierni  Słowu
Bożemu. Dlatego musimy pieczołowicie zachowywać wszystkie nauki biblijne. List Judy 1:3 nawołuje nas:
„Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem
za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została
przekazana świętym”. Jako czciciele Boga, chcemy zgodnie z Jego oczekiwaniami wielbić Go w Duchu i w
prawdzie (Jana 4:24). Dlatego musimy ściśle trzymać się nauki biblijnej również w naszym oddawaniu czci
Panu.  Niektórzy  tracą  równowagę  w wielbieniu,  skupiając  się  tylko  na  Duchu  Świętym  albo  tylko  na
Jezusie. Pamiętanie o trzech Osobach Boskich pozwala nam uniknąć skrajności. 

Prawda o Trójjedyności  Boga pomaga nam pojąć, że Bóg jest  doskonały sam w sobie i nie musiał  nas
stworzyć,  by przerwać swój stan samotności. Nie, On nie był  samotny.  Odwiecznie jest Miłością, która
znajduje swój wyraz w relacjach.  W Trójjedynym Bogu od wieczności miały miejsce wzajemne relacje
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest to dla nas pouczeniem, że my również jesteśmy stworzeni do relacji. 

PREZENTACJA
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Trójca to jedność w różnorodności. W naszym ludzkim świecie taką jednością jest małżeństwo. Czyż mąż i
żona nie różnią się od siebie? Jednak spaja ich więź miłości. Jednym Ciałem Chrystusa jest Kościół, którego
członkowie  mają  różne  uzdolnienia  i  funkcje,  lecz  mimo  to  tworzą  jeden  organizm.  Prawda  o  Trójcy
pomaga nam docenić różnorodność i dążyć do jedności z różniącym się od nas współmałżonkiem oraz z
odmiennymi od nas braćmi i siostrami.    

• Co jest najważniejsze, działalność wszystkich trzech Osób Boskich ma dla nas wielkie znaczenie:

Bóg Ojciec jest źródłem stworzenia i autorem zbawienia;  Syn Boży jest wykonawcą odkupienia;
Duch Święty jest odpowiedzialny za nasze uświęcenie (1 Koryntian 8:6; Efezjan 1:7; 2 Tesaloniczan
2:13). Tak wielkich dzieł nie mógłby dokonać ktoś, kto nie jest Bogiem! Można zatem powiedzieć,
że Ewangelia jest trynitarna. 

PREZENTACJA

• Gdyby wiara w Boskość Trzech Osób nie była biblijnie uzasadniona, to:

• Oddając chwałę Panu Jezusowi i modląc się do Niego bylibyśmy bałwochwalcami. 

• Przywołując  Ducha Świętego i  prosząc  Go o  Jego prowadzenie  także  bylibyśmy winni  grzechu

zwracania się o łaskę do stworzenia, a nie do Stwórcy.  

• Nasz Pan jest prawdziwie Bogiem i pragniemy Go czcić! Jezus Chrystus i Duch Święty także jest

godzien czci! 

PREZENTACJA

Jak Bóg postrzega tych, którzy wątpią w Bóstwo Chrystusa i nie czczą Go tym samym jako Boga?

• Ewangelia św. Jana 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci 

Ojca, który go posłał.

• I List św. Jana 2:23 Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i

Ojca.

Jak  już  wspomnieliśmy,  wszystkie  trzy  Osoby  brały  udział  w  stworzeniu.  Wszystkie  trzy  Osoby
zaangażowane były we Wcielenie Syna Bożego (Łukasza 1:35). Jak już czytaliśmy, wszystkie trzy Osoby
były obecne przy chrzcie naszego Pana. Wskrzeszenie Chrystusa z martwych przypisano wszystkim trzem
Osobom (Dzieje 2:32; Jana 10:17, 18; Rzymian 1:4, BT – „według Ducha świętości”). Nie jest dla nas
zaskoczeniem, że w nasze zbawienie również są zaangażowane trzy Osoby (1 Piotra 1:2). Rozumiemy, że
Pan Jezus słusznie nakazał chrzcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Bądźmy zatem lojalnymi wyznawcami cudownej prawdy o Trójjedynym Bogu i wszystkim, co czynimy,
oddawajmy chwałę Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! 

Jeśli dotąd nie wierzyłeś w Trójcę, nie odrzucaj pochopnie nauki o Trójjedynym Bogu. Zauważ, że obecnie
wierzą w nią nawet Żydzi Mesjaniczni. Uczony mesjaniczny napisał: „Wiara w jednego Boga, istniejącego
wiecznie  w  trzech  Osobach,  nie  jest  politeizmem;  nie  wykracza  poza  obszar  myśli  żydowskiej,  a  co
najważniejsze, wynika z nauki samego Pisma”.  

Powierz swoje życie Chrystusowi, a wówczas będziesz zdolny przyjąć wiarą naukę Słowa Bożego. 
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„Głosimy  to  nie  w  uczonych  słowach  ludzkiej  mądrości,  lecz  w  słowach,  których  naucza  Duch,
przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje  tych  rzeczy,
które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.
Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl
Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej” (1 Koryntian 2:13-16). 
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