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TEOLOGIA – OBJAWIENIE BOŻE 

Bóg objawiał się od czasu do czasu w Starym Testamencie i był widziany przez ludzi takich jak Mojżesz, 
Izajasz, Ezechiel, jednak postać widzialną przyjął w Jezusie Chrystusie, swoim Synu  
(Iz. 6:1 a Jan. 12:37-41);  
Izaj. 6:1 
1. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj 
jego szaty wypełniał świątynię.(BW) 
a 
Jan. 12:37-41 
37. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego, 
38. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści 
naszej, a komu objawiło się ramię Pana? 
39. Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz: 
40. Zaślepił oczy ich I zatwardził serce ich, Aby nie widzieli oczami swymi I nie rozumieli sercem 
swym, I żeby się nie nawrócili, I żebym ich nie uzdrowił. 
41. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o nim.(BW) 

Wyróżnia się dwa sposoby za pomocą których Bóg objawił się człowiekowi. Obydwa pochodzą od Boga 
i dotyczą Boga. Pierwszy dostarcza dowodów na istnienie Boga, natomiast drugi zakłada Jego istnienie 
i pozwala nam Go lepiej poznać. 

• Objawienie ogólne – objawienie się Boga w stworzeniu. 

• Objawienie szczególne – objawienie się Boga na kartach Biblii, przez Jezusa Chrystusa, sny, 
wydarzenia, prorocy. 

 
Biblijne słowa na oznaczenie objawienia  

Hebrajskim słowem używanym w Starym Testamencie na oznaczenie objawienia jest ( לה� ) „galah”, 
pochodzące od słowa „odsłaniać”, stosowanego również w znaczeniach „pokazać”, „objawić”, 
„upowszechnić”  
Job. 20:27 
27. Niebiosa odsłonią jego winę, a ziemia powstanie przeciwko niemu.(BW)  
Jer. 33:6   
Oto podniosę je odnowione, uleczę i uzdrowię ich oraz objawię im obfity pokój i 
bezpieczeństwo.(BT) 

Nowotestamentowym słowem greckim związanym z objawieniem jest (�ποκαλύπτω)� „apokalypto”, 
oznaczające „odsłaniać, objawiać, odkrywać, wyświetlać” 
Łuk. 10:22 
22. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto 
Ojciec, jak tylko Syn, i ten, komu Syn zechce to objawić.(BW) 
Gal. 1:16 
16. Żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie 
radziłem się ciała i krwi,(BW) 
Filip. 3:15 
15. Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg 
objawi;(BW) 

Treść obu tych słów wskazuje, że objawienie wiąże się z odsłanianiem pewnej wiedzy.  
 
Różnica między objawieniem a odkryciem  

Jest zasadnicza różnica pomiędzy objawieniem a odkryciem jakiejś wiedzy. Odkrycie wymaga 
aktywności otrzymującego poznanie: to on sam odkrywa wiedzę, nikt mu jej nie objawia. Zjawisko 
odkrycia obejmuje zatem zazwyczaj jedną osobę oraz wiedzę, jaką ona sama odkrywa.  

W odróżnieniu od odkrycia objawienie następuje wówczas, kiedy otrzymujący poznanie spełnia rolę 
bierną. Wiedza zostaje mu odsłonięta przez kogoś innego. Proces objawienia musi zatem zawsze 
obejmować co najmniej dwie osoby (objawiającą i otrzymującą) oraz pewną wiedzę. W przypadku 
objawienia Boskiego Objawiającym jest Bóg, otrzymującym zaś człowiek.  
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OBJAWIENIE OGÓLNE  
 
Objawienie to jest: 

• Ogólne co do zakresu – dociera do wszystkich ludzi 
Mat. 5:45 
45. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i 
dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.(BW) 
Dz.Ap. 14:16-17 
16. Za czasów minionych pokoleń pozwalał On wszystkim poganom chodzić własnymi drogami; 
17. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba 
deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze.(BW) 

• Ogólne pod względem geograficznym – obejmuje cały glob 
Ps. 19:2 
2. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego.(BW) 

• Ogólne co do metodologii – posługuje się uniwersalnymi środkami przekazu, takimi jak: 

• Promienie słoneczne Ps. 19:4-7 
Nie jest to mowa, nie są to słowa, Nie słychać ich głosu... 
A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk I do krańców świata dochodzą ich słowa... 
Tam na nich słońcu postawił namiot, 
A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. 
Z jednego krańca niebios wychodzi I biegnie do drugiego krańca, I nic się nie ukryje przed 
jego żarem.(BW) 

• Ludzkie sumienie 
Rzym. 2:14-15 
14. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są 
sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają; 
15. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym 
sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę;(BW) 

 
 
Drogi objawienia ogólnego (sposób w jaki dociera do ludzi). 

• Stworzenie – Kosmologiczny dowód na istnienie Boga  

Otaczający nas wszechświat jest skutkiem ściśle określonej przyczyny. 
• Każdy skutek ma przyczynę 
• Zaistnienie określonego skutku jest zależne od określonej przyczyny 
• Przyroda nie może stworzyć samej siebie 

  

PRZYCZYNA  SKUTEK 

Nicość  Świat 

 
Jeżeli coś dzisiaj istnieje, to albo powstało z niczego, albo musiało mieć przyczynę w czymś 
wiecznym. Jeżeli ktoś twierdzi, że kosmos powstał z niczego, to twierdzi, że stworzył się on sam. 
Lecz by coś mogło się stworzyć, musiałoby najpierw istnieć, a jednocześnie nie istnieć w tym 
samym czasie i w ten sam sposób. 
Zasada ta nie dotyczy Boga, ponieważ On sam nie jest skutkiem, który potrzebował przyczyny On 
jest wieczny i jako taki nie mógł być stworzony. 

Ps. 19:2-7 
2. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego. 
3. Dzień dniowi przekazuje wieść, A noc nocy podaje wiadomość. 
4. Nie jest to mowa, nie są to słowa, Nie słychać ich głosu... 
5. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk I do krańców świata dochodzą ich słowa... 
Tam na nich słońcu postawił namiot, 
6. A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. 
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7. Z jednego krańca niebios wychodzi I biegnie do drugiego krańca, I nic się nie ukryje przed jego 
żarem.(BW) 

v.2-3 – Bóg nieustannie objawia się przez stworzenie 

v. 4 – Objawienie to jest zrozumiałe dla człowieka, mimo iż wyrażone bez pomocy słów 

v. 5-7 – Objawienie ogólne dociera wszędzie i do każdego (wszyscy odczuwamy ciepło słońca) 

• Celowość stworzenia - telologiczny dowód na istnienie Boga (grec. Telos – cel) 

Skoro wszystko w stworzeniu ma swój cel i porządek to musi istnieć Projektant, który nadał kształt 
temu światu. (zegarek, za którego wykonaniem stoi zegarmistrz) 
Tak złożony, a jednocześnie spójnie funkcjonujący organizm, jakim jest wszechświat w którym 
żyjemy i obserwujemy dookoła nie mógł powstać na skutek przypadku. 

Dz.Ap. 14:15-18 
15. I wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam 
dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył 
niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest. 
16. Za czasów minionych pokoleń pozwalał On wszystkim poganom chodzić własnymi drogami; 
17. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba 
deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. 
18. A to mówiąc, z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary.(BW)  
pory roku, słońce, deszcz – to wszystko ma swój cel – daje ludziom pokarm i radość. Ten porządek, 
jak powiedział Paweł, jest dowodem istnienia prawdziwego i żywego Boga. 

• Natura człowieka – antropologiczny dowód na istnienie Boga 
Istnienie inteligentnych i posiadających poczucie etyczne istot żywych jest możliwe tylko dzięki 
istnieniu inteligentnego stwórcy – Boga żywego. 
Złożoność natury ludzkiej wskazuje na istnienie inteligentnej i żywej Istoty, która potrafiła 
dokonać dzieła stworzenia człowieka. Nie jest możliwe, by dzieła tego mogły dokonać nieożywione i 
pozbawione świadomości siły przyrody. Ewolucja nie mogła stworzyć duszy, sumienia ani 
instynktu religijnego. 

Ps. 94:9 
9. Czy Ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi Ten, kto ukształtował oko?(BW) 

Żywe i rozumne stworzenie nie może powstać bez żywego i mądrego stwórcy. 
 

Treść objawienia ogólnego 

• Chwała Boga 
Ps. 19:2 
2. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego.(BW)  

• Moc Boga okazana w dziele stworzenia wszechświata 
Ps. 19:2 
2. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego.(BW) 

• Wyższość Boga ponad stworzeniem 
Rzym. 1:20 
20. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia 
świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,(BW) 

• Boska natura Stwórcy 
Rzym. 1:20 
20. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia 
świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,(BW) 

• Opatrzność Boga 
Dz.Ap. 14:17 
17. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba 
deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze.(BW) 
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• Dobroć Boga 
Mat. 5:45 
45. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i 
dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.(BW) 

• Mądrość Boga 
Dz.Ap. 17:29 
29. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo 
srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu.(BW) 

• Istnienie Boga 
Dz.Ap. 17:28 
28. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów 
powiedzieli; Z jego bowiem rodu jesteśmy.(BW) 
 

Wartość objawienia ogólnego 

• Objawienie ogólne stanowi dowód łaski Bożej 

Bóg nie wycofał swej łaski po pierwszym i następnych buntach człowieka, nie zerwał z nim 
łączności po tym jak obrócił się od Niego. To, że nadal możemy obserwować piękno stworzenia, a 
przez to bliżej poznać Stwórcę jest dowodem jego nieustannego miłosierdzia. 

• Objawienie ogólne dostarcza dowodów na istnienie Boga 

Dane objawienia ogólnego, odpowiedzi, których ono udziela, przemawiają na rzecz teizmu 
stanowiącego opozycję w stosunku do ateizmu, agnostycyzmu czy ewolucjonizmu. 

• Objawienie ogólne jest uzasadnieniem potępienia ludzi odrzucających Boga 

Dowody objawienia ogólnego nakładają na ludzi nie odrodzonych odpowiedzialność za ich decyzje 
i postępowanie. W oparciu o harmonię świata i złożoność istoty człowieka, Bóg chce przekonać 
ludzi, że za stworzeniem kryje się On sam. Odrzucenie tych prawd uzasadnia potępienie 
odrzucających. Objawienie ogólne nie zbawia, jest ono jakby przedprożem do objawienia 
szczególnego. Człowiek, który przejdzie ten próg, wchodzi w obszar zbawczych prawd o 
odkupieńczym dziele Chrystusa, jednak dopiero gdy je przyjmie, zostaje zbawiony.  
 
 

 
OBJAWIENIE SZCZEGÓLNE 
 
Objawienie szczególne w odróżnieniu do ogólnego nie musi być dane wszystkim ludziom. Stanowi 
poselstwo Boga do ludzi, pozwala nam Go lepiej poznać. 

Drogi objawienia szczególnego 

• Los 
W przeszłości los stanowił środek komunikowania Bożej myśli człowiekowi 
Przyp. 16:33 
33. Losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana.(BW)  
Dz.Ap. 1:21-26 
21. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus 
przebywał między nami, 
22. Począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z 
nami świadkiem jego zmartwychwstania. 
23. I wskazali dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justem, i Macieja. 
24. Potem modlili się tymi słowy: Ty. Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch 
jednego, którego obrałeś, 
25. Aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby 
pójść na miejsce swoje. 
26. I dali im losy; a los padł na Macieja, i został dołączony do grona jedenastu apostołów.(BW) 
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• Urim i Tummim 

Napierśnik, który arcykapłan nosił w czasach Starego Przymierza, wykonany był z materiału 
złożonego w pół w taki sposób, że tworzył otwarty od góry kwadratowy worek. Zdobiony był 
szlachetnymi kamieniami, które nosiły imiona dwunastu plemion Izraelskich. W środku 
znajdowały się Urim i Tummim, które (dla poznania woli Bożej) wyciągano z wnętrza tak, jak 
ciągnie się losy.  
2 Moj. 28:30 
30. Do napierśnika wyrocznego włożysz urim i tummim, aby były na sercu Aarona, gdy będzie 
stawał przed obliczem Pana. Tak nosić będzie Aaron na swym sercu ustawicznie przed obliczem 
Pana wyrocznie dla synów izraelskich.(BW) 
4 Moj. 27:21, 5 Moj. 33:8, 1 Sam. 28:6, Ezdr. 2:63 

• Sny 

Wielokrotnie w ST Bóg wykorzystywał sny do komunikowania swej woli. Sny pochodzące od Boga 
miewali wierzący jak i niewierzący 
1 Moj. 20:3-6 
3. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu: Umrzesz z powodu kobiety, którą 
wziąłeś, bo jest zamężna. 
4. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: Panie! Czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? 
5. Wszak on sam powiedział mi: Ona jest moją siostrą. A ona też mówiła: On jest moim bratem. 
Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. 
6. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: Również Ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego. Toteż 
Ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie, i nie dopuściłem, abyś jej dotknął.(BW) 
1 Moj. 31:11-13 
11. I wtedy anioł Boży rzekł do mnie we śnie: Jakubie! A ja odpowiedziałem: Otom ja. 
12. On zaś rzekł: Podnieś oczy i zobacz, że wszystkie samce, które pokrywają owce, są pręgowate, 
cętkowane i łaciate; widziałem bowiem wszystko, co ci czyni Laban. 
13. Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, 
wyjdź z tej ziemi i wróć do swej rodzinnej ziemi.(BW) 
1 Moj. 31:24, 40-41,  

• Widzenia (wizje) 

Bóg wykorzystuje wizje by komunikować swą wolę. W odróżnieniu od snów, większy nacisk 
położony jest na to, co się słyszy. 
Ezech. 1:3 
3. Doszło słowo Pana Ezechiela, syna Buziego, kapłana, w ziemi chaldejskiej nad rzeką Kebar, a 
ręka Pana spoczęła tam na nim.(BW) 
Izaj. 1:1, 6:1 

• Teofania 

Teofania – objawienie się Anioła Pańskiego przed wcieleniem (Jezus Chrystus), który przekazywał 
poselstwo od Boga 
1 Moj. 16:7-14 – Hagar, 2 Sam. 24:16, Zach. 1:12 
2 Moj. 3:2 
2. Wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew 
płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął.(BW) 
Świętego.(BW) 

• Aniołowie 

Do przekazywania poselstwa swemu ludowi Bóg posługiwał się także aniołami 
Dan. 9:21-22 
21. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do 
mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. 
22. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie.(BW) 
Łk. 2:10-11, Obj. 1:1, Obj. 19:17 
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• Prorocy 

Prorocy przynosili poselstwo od Boga, przemawiali z autorytetem, jako że przekazywali Słowo od 
Pana 
2 Sam. 23:2 
2. Duch Pana przemawia przeze mnie, A słowo jego jest na języku moim.(BW) - Dawid 
Zach. 1:1 
1. Ósmego miesiąca, w drugim roku Dariusza doszło proroka Zachariasza, syna Berechiasza, 
syna Iddo, słowo Pana tej treści:(BW) 

• Wydarzenia 

Kanałem Bożego objawienia jest również ingerowanie Boga w historię ludzkości. 
Mich. 6:4 
4. Wszak wyprowadziłem cię z ziemi egipskiej i z domu niewoli wykupiłem cię, posłałem przed 
tobą Mojżesza, także Aarona i Miriam.(BW)  
Ezech. 25:7, Jn. 1:14 – wcielenie Chrystusa 

• Jezus Chrystus 

Wcielenie Chrystusa stanowi główny element objawienia szczególnego. Chrystus objawił nam: 
• Ojca – Jn. 1:14 

• Moc Boga – Jn. 3:2 

• Mądrość Boga – Jn. 7:46 

• Chwałę Boga – Jn. 1:14 

• Życie Boga – Jn. 1:1-3 

• Miłość Boga – Rzym. 5:8 

Dokonał tego poprzez: 
• Czyny – Jn. 2:11 

• Słowa – Mt. 16:17 

• Pismo Święte (Biblia) 

Biblia jest najobszerniejszym zapisem objawienia szczególnego. Praktycznie wszystko co wiemy o 
życiu Jezusa pochodzi z Biblii, chociaż nie wszystkie szczegóły są tam zawarte.  
Jan. 21:25 
25. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, 
mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać.(BW) 
Biblia jest pisanym świadectwem różnych dróg objawienie szczególnego, a także jako taka, jest 
objawieniem samym w sobie. 

• Objawienie Biblii jest objawieniem: 

• Dokładnym, prawdziwym 
 Jan. 17:17 
 17. Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.(BW) 

• Progresywnym 
Hebr. 1:1 
1. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez 
proroków,(BW) 

• Celowym 
2 Tym. 3:15-17 
15. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku 
zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 
16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, 
do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 
17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.(BW) 

 
 


