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TEOLOGIA – POZNANIE BOGA
BÓG TRÓJCA: Jest tylko jeden Bóg w trzech osobach, wieczny, wszechmocny, wszechobecny,
wszechwiedzący, święty, dobry, miłosierny, sprawiedliwy.
•

OJCIEC – dawca wszelkiego życia, który w swej wszechwiedzy umiłował człowieka, zapewniając
plan odkupienia.

•

SYN – w pełni Bóg i w pełni człowiek, który jako Baranek Boży przelał swą krew na krzyżu dla
odkupienia grzechów każdego człowieka.

•

DUCH ŚWIĘTY – napełnia i pieczętuje wierzącego w momencie zbawienia, jest jego
pocieszycielem i nauczycielem.

Głównym celem wierzącego powinno być poznawanie Boga, uwielbianie i wywyższenie Go na
podstawie prawd zawartych w Biblii. Jednak jednym z największych problemów współczesnego
chrześcijaństwa jest brak wiedzy o charakterze i naturze Boga.
„DOWODY” NA ISTNIENIE BOGA:
1. Kosmologiczny – wszystko co nas otacza ma swój początek, nic nie powstało samo z siebie –
Każdy skutek ma swą przyczynę (Np. jeśli się uderzę w rękę, to będę miał siniaka).
2. Teologiczny – skoro wszystko ma swój początek, cel i jest uporządkowane, to musi być
projektant, który dał temu początek. Tak złożony, a jednocześnie spójnie funkcjonujący organizm
jakim jest wszechświat nie mógł powstać z przypadku.
3. Antropologiczny (moralny) – istnienie inteligentnych a jednocześnie posiadających poczucie
etyki i moralności istot jest możliwe tylko dzięki inteligentnemu stwórcy. Spośród wszystkich
stworzeń, tylko człowiek ma sumienie, zasady poczucie wartości – a czyż nie został stworzony „na
obraz i podobieństwo Boże”.
Złożoność natury człowieka dowodzi, że za stworzeniem musiał stać Bóg – nie mogła tego dokonać
ewolucja, nieożywione i pozbawione świadomości siły przyrody. Ewolucja nie mogła stworzyć np.:
duszy, sumienia ani instynktu religijnego.
BIBLIA NAUCZA O BOGU POPRZEZ:
1. Zaakcentowanie Jego obecności
•

Bóg jest, istnieje (1 Moj. 1:1; Hebr. 11:6).
1 Moj. 1:1
1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.(BW)
Hebr. 11:6
6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć,
że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.(BW)

•

Bóg objawił się nam w:
•

stworzeniu (Ps. 19:1; 139:14; Dz. 14:16-17; Rzym. 1:19-20);
Ps. 19:2
2. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego.(BW)
Ps. 139:14
14. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją
znasz dokładnie.(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)
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•

naszym sumieniu (Rzym. 2:14-15);
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)

•

Jezusie Chrystusie (2 Kor. 4:6; Kol. 1:15-17; Hebr. 1:1-3);
2 Kor. 4:6
6. Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby
zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.(BW)
Kol. 1:15-17
15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne
i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności;
wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
17. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,(BW)

•

Biblii (1 Moj. 1:1; 5 Moj. 29:29; Ps. 19:7-11; Jan. 17:8; 20:30-31; 2 Tym. 3:16).
5 Moj. 29:28
28. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych
synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu.(BW)
Jan. 17:8
8. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od
ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś.(BW)
2 Tym. 3:16
16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do
poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,(BW)

2. Natura Boża:
•

Bóg jest duchem (Jan. 4:24) od wieczności.
Jan. 4:24
24. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w
prawdzie.(BW)

•

Jest On niewidzialny i nie ma ciała (Jan. 1:18; Kol. 1:15; 1 Tym. 1:17; 6:16; 1 Jan. 4:12), nie
możemy więc widzieć Boga Ojca lub Boga Ducha Świętego.
Jan. 1:18
18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.(BW)
Kol. 1:15
15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,(BW)
Ta prawda o Bogu jest trudna do zrozumienia.
Musimy pamiętać o kilku faktach dotyczących duchowej natury Boga:
•

Bóg jest zupełnie inny od nas;

•

Bóg Ojciec i Duch Święty nie posiadają ciał i są niewidoczni.

Będziemy widzieć Boga Syna, gdyż przyszedł On w ciele 2000 lat temu i wtedy to Bóg przyjął
ludzkie ciało i ludzką naturę. Bóg Syn nadal ma swoje ciało, ale jest to obecnie ciało uwielbione.
Jest On widocznym obrazem niewidzialnego Boga (Jan. 14:8 i 9; Kol. 1:15). Widząc Boga Syna,
widzimy dokładne odbicie Boga Ojca (Jan. 1:18; 14:9, Hebr. 1:3).
•

Bóg jest bardzo blisko wierzącego (Ps. 73:28)
Ps. 73:28
28. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, Aby
opowiadać o wszystkich dziełach twoich.(BW)

•

Może być poznany (Jan. 17:3),
Jan. 17:3
3. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa,
którego posłałeś.(BW)
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•

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

•

Słucha (Mat. 6:6)
Mat. 6:6
6. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do
Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.(BW)

•

Pragnie naszej społeczności (Mich. 6:8).
Mich. 6:8
8. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał
prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.(BW)

•

Jest tylko jeden Bóg. (5 Moj. 6:4; Iz. 44:6-8, 45:4; 1 Kor. 8:4; 1 Tym. 2:5);
5 Moj. 6:4
4. Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!(BW)
Izaj. 44:6-8
6. Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem
ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.
7. I kto jest mi równy? Niech zawoła, niech to zwiastuje i niech mi to przedstawi! Kto zwiastował
od dawien dawna przyszłe rzeczy? A to, co ma nastąpić, niech nam zwiastują!
8. Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie
zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej
opoki, nie znam żadnej.(BW)
1 Kor. 8:4
4. 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.(BW)

•

Bóg jest Trójjedyny. Każda z trzech Osób jest Bogiem w całości. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch
Święty nie są trzema różnymi wyrażeniami Boga w zależności od zadania czy działania. Są to trzy
oddzielne Osoby, choć nie ma trzech różnych Bogów.

POZNANIE BOGA
Tęsknotą każdego człowieka jest poznanie Boga. Pismo Święte poświadcza dwa fakty:
•

Niepoznawalność Boga (oznacza to, że umysł ludzki nie jest w stanie ogarnąć Boga)
Job. 11:7
Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego?(BW)
Izaj. 40:18
Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie?(BW)

•

Poznawalność Boga (oznacza to, że można go poznać w określonym zakresie)
Jan. 14:7.
Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go.(BW)
Jan. 17:3.
A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa,
którego posłałeś.(BW)
1 Jan. 5:20.
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy.
My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym
prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.(BW)

CEL POZNANIA BOGA
1. Otrzymanie przez człowieka łaski życia wiecznego
Jan. 17:3. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa
Chrystusa, którego posłałeś.(BW)
1 Tym. 2:4. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.(BW)
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2. Duchowy wzrost chrześcijan
2 Piotr. 3:18. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy.(BW)
•

Rozwój poznania Boga
Jan. 7:17. Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam
mówię od siebie.(BW)
Rzym. 6:9,16. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim
już nie panuje. (BW)
16. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami
tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku
sprawiedliwości?
Efez. 1:18. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was
powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego,(BW)

•

Kształtowanie jego stylu życia
Filip. 1:9-10
9. I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie
doznanie,
10. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez
nagany na dzień Chrystusowy,(BW)
2 Piotr. 1:5(BW)
5. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę
poznaniem,

3. Ostrzeżenie przed nadchodzącym sądem
Oz. 4:6
6. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę,
abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o
twoich dzieciach.(BW)
Hebr. 10:26-27
26. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za
grzechy,
27. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników,(BW)
4. Budzenie w człowieku coraz głębszej czci do Boga
Rzym. 11:33-36
33. O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie
wyśledzone drogi jego!
34. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego?
35. Albo któż wpierw dał mu coś, Aby za to otrzymać odpłatę?
36. Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki.
Amen.(BW)
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