Trójca Święta
Przedmowa
Zadaniem artykułu jest wykazanie, że Biblia naucza o istnieniu Boga trójosobowego i to w taki sposób, że nie mamy do czynienia z 3-ma Bogami lecz
z Jednym Żywym i Prawdziwym Bogiem.

Wstęp
Na początek zacznijmy od tego, co oznacza słowo „Trójca”. Otóż w myśl nauczania niektórych odłamów chrześcijaństwa, Bóg składa się z trzech odrębnych
osób: z Ojca, z Jezusa (Syna), z Ducha Świętego, z których każdy jest Bogiem tworzącym jednego Boga, a nie trzech oddzielnych Bogów. Rozum ludzki ma
trudności z wyobrażeniem sobie tego, a co za tym idzie, ze zrozumieniem jak to możliwe. Pociąga to za sobą naukę, że istota Trójcy jest niepojęta i nie da
się Jej zrozumieć umysłem ludzkim. W artykule pokażę jednak przykłady pozwalające choć trochę przybliżyć Jej istotę. To co zrobię nie będzie próbą pojęcia
1
Trójcy Świętej, bo Bóg jest niepojęty , ale pozwoli lepiej sobie wyobrazić jak to możliwe, że mamy 3 odrębne osoby będące Bogiem, a mimo to nie mamy
trzech Bogów lecz jednego.

Wyobrażenie Trójcy
Wyobraźmy sobie, że mamy szklankę z bezbarwnego szkła, wsypujemy do niej cukier, wlewamy wodę i na koniec dolewamy sok np. z cytryny. Następnie
wszystko mieszamy i dostajemy jeden napój. Parząc teraz (po wymieszaniu) na ten napój stwierdzamy:
a) mamy 1 napój
b) patrząc na wodę patrzymy jednocześnie na sok i cukier
c) patrząc na sok patrzymy jednocześnie na wodę i cukier
d) patrząc na cukier patrzymy jednocześnie na wodę i sok.
Wszystko jasne? Chyba tak. To teraz wyobraźmy sobie, że woda symbolizuje Ojca, cukier symbolizuje Jezusa, a sok Ducha Świętego. Każdy z nich tworzy 1
napój, czyli 1 Boga. Mamy więc 1 Boga złożonego z trzech osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Zwróćmy też uwagę, że Duch Święty ręką Jana ujawnił nam tę rąbek tajemnicy o Trójcy w słowach:
„Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest
prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą." [1 J 5, 6-8]
W tym miejscu zwróćmy uwagę na kilka aspektów:
— zamiast słów: cukier, woda, sok, mamy określenia: Krew, Woda, Duch
— w jedno się łączą można utożsamić z jednym napojem
— słowo „trzej" jest w liczbie mnogiej w rodzaju męskoosobowym. Tyczy się więc tylko osób, a nie przedmiotów martwych czy kobiet. Nie oznacza to,
że osoby tworzące Trójcę są mężczyznami, ale w Piśmie Świętym zostało użyte właśnie takie słowo, a nie np. „troje" lub „trzy”.
— Duch Święty ręką Jana napisał słowa: Krew, Woda, Duch, a nie cukier, woda, sok, bo Bóg nie jest trójskładnikowy, lecz Trójosobowy. Składki są martwe. Nie mają życia w sobie. Przypuszczalnie dlatego użyto symboli takich jakich użyto, a nie innych jakich ja użyłem. Pojmowanie jednak jest takie
samo — w jedno się łączą, czyli tworzą jednego Boga, a każda z tych osób jest żywa i w pełni rozumna. Osoby te przenikają się wzajemnie. Syn jest
w Ojcu, a Ojciec w Synu:
— „(…) abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.” [J 10, 38]
— „Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” [J 10, 30]
— „(...) Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. (...)” [J 14, 9]
— „Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście” [J 14, 7]
Duch Święty przenika zaś wszystko — także Ojca i Syna:
— „Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.” [1 Kor 2, 10].

Relacje między osobami tworzącymi Trójcę Świętą
Umiemy już choć trochę wyobrazić sobie 1 Boga w trzech osobach, z których każda jest Bogiem, ale nie mamy 3-ch Bogów lecz jednego Boga. By lepiej jednak zrozumieć relacje jakie zachodzą między tymi osobami, wyobraźmy sobie, że Ojciec, Syn i Duch Święty to jakby rodzina. Ile mamy rodzin? Odp.: Jedną,
czyli jednego Boga. Z ilu osób składa się ta rodzina? Odp.: Z trzech, więc Bóg (rodzina) składa się z trzech osób. Wszystko już zrozumiałe? Jeśli tak, to świetnie. Cieszę się.
Współistotność
W roku 325 na soborze w Nicei uznano współistotność Ojca i Syna, czyli posiadanie przez Nich obu tej samej natury. Kilkadziesiąt lat później zaowocowało
to spisaniem dogmatu o istnieniu Trójcy Świętej.
Szczegóły na temat współistotności Ojca i Syna znajdują się w odrębnym artykule:
http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20wspolistotnosc.pdf
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Słowo „niepojęty” w tym znaczeniu oznacza „nie dający się w pełni pojąć” (częściowo jest to możliwe), a nie „nie dający się ani trochę pojąć”.

http://biblijna.strefa.pl
Artykuł przybliża istotę Trójcy Świętej oraz podaje cytaty z Biblii o Niej mówiące. Zawiera fragmenty sugerujące istnienie Trójcy Świętej oraz ukazuje relacje między osobami wchodzącymi w Jej skład (współistotność). Opisany jest także dogmat Trójcy Świętej i przypuszczalny powód jego powstania. Download darmowy artykuł pdf.

Dogmat o Trójcy Świętej
W Biblii słowo Trójca nigdzie nie występuje. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, księgi nauczające o Bogu nie były zebrane w jedną całość o nazwie Biblia, lecz były luźno porozrzucane po świecie. Wśród nich były też i takie, które były jedynie wymysłami ludzkimi siejąc zamęt w głowach ludzi [Ga 1, 7]. Było więc zamieszanie co jest prawdą, a co fałszem. Apostołowie to zamieszanie tłumili, a Ewangelię wyjaśniali zgodnie z prawdą. Ok. 200 lat po ich śmierci,
czyli w III wieku, ktoś dopatrzył się, że w pismach które mówiły o Jezusie lub ogólniej o Bogu, Duch Święty jest nazwany Bogiem:
http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20Duch%20Swiety.pdf
Jezus jest nazywany Bogiem:
http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20Jezus.pdf
oraz Ojciec również jest nazywany Bogiem. Powstało więc zamieszanie czy mamy 3-ch Bogów, czy tylko jednego jak głosi Stary Testament [Mi 2, 10] oraz
Nowy Testament [Mk 2, 7], [Jk 2, 19], [1 Kor 8, 4-6]. Tę kwestię sporną, zapewne razem z innymi kwestiami kłopotliwymi dla początkującego chrześcijaństwa, postanowiono rozstrzygnąć na soborze w Konstantynopolu w roku 381 (IV wiek). Słowo Trójca po raz pierwszy pojawiło się dopiero w roku 362 na
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synodzie w Aleksandrii, czyli 37 lat po ustanowieniu współistotności Ojca i Syna.
Skoro istnienia Trójcy Świętej zaczęto dopatrywać się w III wieku, więc Apostołowie o Niej nie nauczali? Jak pokazałem w jednym z poprzednich tematów,
Jan Apostoł naukę o Trójcy zawarł w swym liście, choć zrobił to w sposób symboliczny, używając słów: woda, krew, Duch. Czy nauczał o tym ustnie? Domysłów snuć nie będę. Biblia na ten temat milczy.

Fragmenty Pisma Świętego zawierające sugestie o istnieniu Trójcy Świętej
Choć słowo Trójca w Biblii nie występuje, a Jan pisał o Niej w sposób symboliczny, to istnieją w Biblii pewne fragmenty sugerujące, że Bóg jest w trzech
osobach które tworzą jednego Boga. Zobaczmy te fragmenty:
1. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” [Mt 28, 19]
2. „Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!”
[2 Kor 13, 13-14]
3. „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca
wszystkiego we wszystkich.” [1 Kor 12, 4-6]
4. „A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.” [Rdz 1, 26]
5. „Pan ukazał się Abrahamowi (…) Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie.” [Rdz 18, 1-2]
Oprócz powyższych fragmentów sugerujących (nie dających pewności), że Bóg jest w trzech osobach, są jeszcze inne również to czyniące, ale widoczne dopiero po zestawieniu z innymi fragmentami. Przykładem są słowa tyczące się Jezusa:
„A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.” [Ap 19, 16]
które w zestawieniu ze słowami tyczącymi się Ojca:
„Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.” [J 1, 18]
„Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje
światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.” [1 Tm 6, 15-16]
ujawniają nam, że powyższe słowa opisują również Jezusa który na podstawie [Ap 19, 16] jest Królem królujących i Panem panujących. Zwróćmy też uwagę
na to, że pierwsza część zadania tj. do podkreślonych na zielono słów, mówi o Jezusie [Łk 2, 29], [Dz 5, 31], [2 P 2, 1], [Jud 1, 4], [Ap 1, 5], [Ap 6, 10], a kolejne słowa stwierdzają, że On jako jedyny ma nieśmiertelność. Zatem Ojciec Jego nie ma nieśmiertelności? Spójrzmy też na słowa podkreślone na żółto.
One stwierdzają, że Jezusa o którym mowa w pierwszej części tego zdania, nikt nigdy nie widział, a przecież Jezus gdy chodził po Ziemi był widzialny. Czyżby
kłamstwo? Nie. Z [J 1, 18] dowiadujemy się, że chodzi o Ojca który jest Bogiem, a o którym pouczył Jezus będący Jednorodzonym Bogiem [J 1, 18] znajdującym się w łonie Ojca, który również jest Bogiem. Zatem słowa [1 Tm 6, 15-16] opisują jednocześnie Ojca i Syna.

„Odpowiedział mu Jezus:
Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?
Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca.
Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?” [J 14, 9]

„(…) abyście poznali i wiedzieli,
że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.” [J 10, 38]

„Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” [J 10, 30]

„Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca.
Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.” [J 14, 7]
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Synod — zebranie przedstawicieli duchowieństwa.
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Ciało Jezusa i Krew Jego Przymierza to prawdziwe Jego Ciało i Krew, czy tylko symbol Jego Ciała i Jego Krwi?
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http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20przebieg%20apokalipsy.pdf
11. Sąd Ostateczny
http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20Sad%20Ostateczny.pdf
12. Jak Biblia opisuje koniec świata?
http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20koniec%20swiata.pdf
13. Jak będzie wyglądać świat po wydarzeniach w dolinie Har-Magedon?
http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20nowy%20swiat.pdf
14. Jezus
http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20Jezus.pdf
15. Duch Święty
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