Bóg Ojciec
Biblia naucza, że Bóg jest tylko jeden:
„(…) jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,” [1 Tym 2, 5]
„Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. (…)” [Iz 45, 5]
„(…) Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja.” [Iz 46, 9]
„Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego.” [Pwt 4, 35]
„Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.” [Mk 12, 29]
„Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.”
[Ef 4, 5-6]
„Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden.” [Ga 3, 20]
ale są też cytaty, które Jezusa Chrystusa również nazywają Bogiem i jest ich ok. 20-stu. Duch Święty jest zaś przedstawiany jako ktoś posyłany przez Boga
Ojca oraz Jezusa by napełnić danego człowieka czystą nieskazitelną miłością i dobrocią. Zatem, choć Bóg jest tylko jeden, to jest On przedstawiany jako: Ojciec, Syn, Duch Święty, zaświadczał o tym Jezus:
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” [J 10, 30]
„Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu” [J 10, 38]
„Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła” [J 14, 11]
„Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.”
[J 14, 17]
„(…) Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.” [1 Kor 2, 10]
Oni trzej, tworzą całość określaną w skrócie słowem Bóg. Mówiąc więc słowo „Bóg”, a nie „Bóg Ojciec”, mamy na myśli całą Trójcę Świętą, czyli Boga Ojca,
Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego.
Pierwszą księgą w Biblii w której pojawia się imię Boga Ojca jest Księga Wyjścia. Są w niej słowa:
„Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to
cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: „JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest
imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.” [Wj 3, 13-15]
Tłumaczenie Biblii, wykonane przez Świadków Jehowy, zamiast słów „Jestem Który Jestem”, podaje „Okażę się, Kim się okażę”.
W innych miejscach Księgi Wyjścia oraz następnych księgach Starego Testamentu, pojawia się czteroliterowe słowo (tetragram) określające imię Boga Ojca,
napisane po hebrajsku, nie mające samogłosek: JHWH. Tradycja hebrajska naucza, że imię to jest niewymawialne. Mimo to zostały podjęte próby przeczytania tego imienia. Niektórzy uważają, że to skrótowy zapis słów „Jestem, Który Jestem” odwołujących się do tego, że Bóg zawsze był, jest i będzie, a niektórzy, że to imię, które należy wymawiać Jahwe lub Jehowa. W zależności od kraju, można także spotkać się z wymową „Jeszua” lub z jeszcze innymi formami.
Brak samogłosek w powyższym tetragramie niektórym ludziom nasunął myśl, że słowo to nie pochodzi z języka hebrajskiego lecz z paleohebrajskiego który
miał samogłoski. Brak zaś samogłosek tłumaczą tym, że najprawdopodobniej jest to skrót od jakichś słów, a nie zwyczajne imię. Dla porównania dają słowo
zapisane za pomocą trzech liter: IHS które jest uważane za skrót oznaczający „Jezus Chrystus”.
U Świadków Jehowy, wymowa tetragramu jest zawsze taka sama, od kiedy ich organizacja powstała — Jehowa. U katolików, wymowa tego imienia zmieniała się w czasie. Do mniej więcej połowy XX wieku, brzmiała ona „Jehowa”, a później „Jahwe”. I tak jest do dzisiaj. Oto przykładowe fragmenty napisane
przez katolików, w których imię Boga Ojca brzmi „Jehowa”, a nie „Jahwe”:
„Lecz milczy Jehowa … i przechodzi wiek za wiekiem. (…) O wielki Jehowa, daj się być przebłagany, (…)” [Dzienniczek s. Faustyny Kowalskiej, akapit 1744]
„Z grobu chmur czarnych powstaje … – Jehowa! …” [wiesz „Mojżesz”; Maria Konopnicka]
„Pokłon Przeczystej Dziewicy! Nad niebiosa Twoje skronie, Gwiazdami Twój wieniec płonie Jehowie na prawicy” [wiersz „Hymn na dzień Zwiastowania
N.P. Maryi; Adam Mickiewicz]
„Jedno Ogromny Sam Jeden Jehowa” [„Do J. O. Księcia Adama Czartoryskiego”, Cyprian Kamil Norwid]
„zmienia je w kwiaty przedziwnej piękności i splata w nich wieńce, które składa u stóp Jehowy” [nowela „Daj kwiatek”; Eliza Orzeszkowa]
„O Jehowo! … Ojcze!… – krzyknęła przerażona” [powieść „Faraon”; Bolesław Prus, rozdział 3]
„A tam Jehowa … Bóg co stworzył słońce” [wiersz „Nowina”; Kazimierz Przerwa Tetmajer]
„W innych miejscach wzywano Serapisa, Baala lub Jehowę” [powieść „Quo vadis”; Henryk Sienkiewicz; rozdział 44]
„Zawołał Jehowa dwa odwieczne cherubiny przed tron swój” [poemat „Anheli”; Juliusz Słowacki]
i wiele innych.
O ile w tekstach hebrajskich występuje tetragram JHWH, o tyle w tekstach greckich zamiast tetragramu pojawia się słowo „Kyrios”, czyli „Bóg”. Tłumaczenia katolickie na ogół używają słowa „Bóg” w miejscach, gdzie występuje tetragram. W Biblii Tysiąclecia, w kilku miejscach zrobiono jednak wyjątek, i tetragram JHWH zastąpiono słowem „Jahwe”:
„Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: «Jam jest Jahwe.”

[Wj 6, 2]

„(…) «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność,”

[Wj 34, 6]

„(…) Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią.”

[Ps 83, 19]

„Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom.”

[Iz 42, 8]

„(…) jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi (…)”

[Jr 9, 23]

„(…) tym razem dam im poznać moją rękę i moją siłę; i zrozumieją, że moje imię – Jahwe!»„

[Jr 16, 21]
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Ukrywanie imienia Boga Ojca jest związane z katechetycznym brzmieniem drugiego przykazania Dekalogu: „Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego
nadaremno”, która jest interpretowana w ten sposób, że nie wolno używać zwrotów np.: „O Boże!”, „O Jezu!”, „Jezu!”, „Jezus Maria” i innych tego typu
poza sytuacjami kiedy swe słowa kierujemy bezpośredniego do Niego. Szkopuł tkwi jednak w tym, że w Biblii to przykazanie brzmi:
„Nie będziesz wypowiadał na próżno Imienia Jahwe, twego Boga. Jahwe bowiem nie pozostawi bez kary tego, kto by wypowiadał Jego Imię na próżno.”
[Wj 20, 7; Biblia Poznańska]
Zakazuje ono używania na próżno imienia Boga Ojca, a nie w każdej sytuacji. Bóg chce by Jego imię było znane wszystkim:
„Lecz dlatego zostawiłem cię przy życiu, byś zobaczył siłę moją i by imię moje zostało rozsławione po całej ziemi.” [Wj 9, 16]
Zamiana tetragramu w Biblii Tysiąclecia na słowo „Bóg” sprawiła, że to przykazanie zaczęto pojmować jak napisałem wyżej. Tymczasem tekst tego przykazania, zapisany w oryginałach Biblii, wyraźnie zakazuje nadużywania jedynie imienia Jahwe. Nie mówi nic o wymienionych wcześniej zwrotach.
Proszę sobie jednak nie myśleć, że katolicy to jedyny odłam chrześcijaństwa który dopuścił się zniekształceń. Zrobili to także Świadkowie Jehowy, którzy
niektóre słowa: „Bóg” oraz „Pan” pozamieniali na „Jehowa”. Wersje katolickie i protestanckie, są pozbawione tego zniekształcenia.
Co jeszcze wiadomo z Biblii o Bogu Ojcu?
— „Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką” [Dz 17, 24]
Cytat pochodzi ze Starego Testamentu. Wtedy w świątyniach nie było jeszcze Tabernakulum, więc słowa „nie mieszka w świątyniach” są w pełni
zrozumiałe i zgodne z prawdą, bo miejscem przebywania Boga jest Niebo.
„Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce.” [Ps 115, 3]
W Nowym Testamencie, jest zaś powiedziane:
„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.” [J 14, 2]
Nazywanie świątyń kościołami wywodzi się z tego cytatu:
„(…) byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.” [1 Tm 3, 15]
Jezus zaś powiedział:
„Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!»” [J 2, 16]
— Bóg doświadcza ludzi:
„Mojżesz rzekł do ludu: «Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli».”
[Wj 20, 20]
„nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy.” [Pwt 13, 4]
„Naród powstał przeciw narodowi, miasto przeciw miastu, albowiem Bóg przez różne uciski dopuszczał na nich to zamieszanie.” [2 Krn 15, 6]
„Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu” [2 Tes 2, 11]
„Ja, Jahwe, przenikam serce i doświadczam nerki, by oddać każdemu według dróg jego, według owocu jego uczynków.” [Jr 17, 10; Biblia Poz.]
„A Jezus mu odrzekł: – Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, dlatego że nie człowiek ci to objawił, ale mój Ojciec, który jest w niebie.” [Mt 16, 17]
— Bóg wie co się stanie nim to się stanie (zna przyszłość):
„(…) Wówczas [Pan] rzekł: "Możesz zwieść i to ci się uda. Idź i uczyń tak!"” [2 Krn 18, 21], [1 Krl 22, 22]
„Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył.” [Rdz 21, 2]
— Bóg zatwierdza „pomysły” upadłych aniołów nim nastąpi ich realizacja:
„I wszyscy prorocy podobnie prorokowali mówiąc: «Idź na Ramot w Gileadzie i zwyciężaj, Pan je da w ręce króla». Ten zaś posłaniec, który poszedł
zawołać Micheasza, powiedział mu tak: «Oto przepowiednie proroków są jednogłośnie pomyślne dla króla, niechże twoja przepowiednia, proszę
cię, będzie jak każdego z nich, taką, żebyś zapowiedział powodzenie». Wówczas Micheasz odrzekł: (…) «Ujrzałem całego Izraela rozproszonego po
górach, jak trzodę owiec i kóz bez pasterza. Pan rzekł: Nie mają swego pana. Niech wróci każdy w pokoju do swego domu!» (…) «Dlatego słuchajcie
wyroku Pańskiego. Ujrzałem Pana, siedzącego na swym tronie, a po Jego prawej i lewej stronie stały przy Nim wszystkie zastępy niebieskie. Wówczas Pan rzekł: "Kto zwiedzie Achaba, króla izraelskiego, aby poszedł i poległ w Ramot w Gileadzie?" Gdy zaś jeden rzekł tak, a drugi inaczej, wystąpił pewien duch i stanąwszy przed Panem powiedział: "Ja go zwiodę". Wtedy Pan rzekł do niego: "Jak?" On zaś odrzekł: "Wyjdę i stanę
się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków". Wówczas [Pan] rzekł: "Możesz zwieść i to ci się uda. Idź i uczyń tak!" Oto dlatego Pan
dał teraz ducha kłamstwa w usta tych twoich proroków. Pan bowiem zawyrokował twoją zgubę».” [2 Krn 18, 11-22], [1 Krl 22, 12-23]
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