Niniejszy tekst jest fragmentem z mojej nowej książki „Kościół na celowniku”. Więcej
informacji na jej temat, a także na temat poprzednich dwu książek (spis treści itd.) znajdziecie
Państwo tu http://analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/
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1 Trójca i Duch Święty

ZARZUT

[Konstantyn] zawyrokował, że nauka o „trójcy” ma być odtąd wyznaniem wiary
religijnego społeczeństwa.
Narzucił on tę doktrynę na soborze w Nicei.
Apostołowie nie znali katolickiej, trynitarnej formuły „W imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego” – nie była ona w pierwotnym chrześcijaństwie wcale znana.

Jak zwykle sprawdzimy powyższe twierdzeni: pomocą będą nam słowa Starego i Nowego
Testamentu, świadectwa wczesnochrześcijańskie, a także wiedza historyczna. Twierdzę, iż o Trójcy Świętej
(choć nie używano samego słowo „Trójca”) nauczano od początku chrześcijaństwa i ani Konstantyn Wielki,
ani Sobór Efeski nie musieli jej „wymyślać”.

1.1 Dowody z Pisma Świętego

1

Niektóre inne miejsca w NT, gdzie Ojciec, Syn i Duch Święty występują razem: Mt 28,19;J 14,16-26;1 Kor 12,3-6;2 Kor
13,14;Ef 2,18-22;Ef 3,14-17;Ef 4,3-7.
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1.1.1 Formuła trynitarna
Doprawdy, aż trudno uwierzyć, że ktokolwiek powołujący się na Biblię mógł napisać, iż formuła
trynitarna („W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego”) nie była znana w pierwotnym Kościele. Każdy chyba
zna doskonale słowa Chrystusa:
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt
28,19).
Jak widać, Duch Święty wymieniony jest jednym tchem z Ojcem i Synem1.

1.1.2 Trójca i Duch Święty w Nowym Testamencie
Dowody biblijne na to, że Jezus jest Bogiem, podałem w rozdziale 2.
Zakładam też, że nikomu nie trzeba udowadniać, iż Ojciec jest Bogiem2. Aby więc dopełnić biblijnego
obrazu Trójcy, wystarczy teraz wykazać, iż Bogiem jest Duch Święty. Na szczęście nie jest to zbyt trudne
zadanie.
Boska natura Ducha Świętego została wprost zaznaczona w Dziejach Apostolskich:
Ananiaszu – powiedział Piotr – dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu
i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu
czyż nie mogłeś rozporządzać tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie
ludziom skłamałeś, lecz Bogu (Dz 5,3-4).
Obraza Ducha Świętego jest według Biblii bluźnierstwem:
Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo
przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie
mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku,
ani w przyszłym (Mt 12,31-32).
Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew
Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski (Hbr 10,29).
Warto też zwrócić uwagę, iż Nowy Testament przypisuje Duchowi Świętemu słowa wypowiedziane w
Starym Testamencie przez Boga Jahwe. Dwa przykłady:
Poróżnieni między sobą zabierali się do odejścia. Wtedy Paweł powiedział to jedno: Trafnie rzekł Duch
Święty do ojców waszych przez proroka Izajasza:
<<Idź do tego ludu i powiedz: Usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie, i dobrze będziecie widzieć, a nie
zobaczycie>>(Dz 28,25-26).
Ostatni wiersz jest cytatem z Księgi Izajasza 6,10. Słowa te wypowiada tam Bóg Jahwe – a autor
natchniony przypisuje je w Dziejach Apostolskich Duchowi Świętemu.
Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział:
Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także
w umyśle ich wypiszę je (Hbr 10,15-16).
Jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 31,33, gdzie słowa te wypowiada Bóg Jahwe.
1.1.3 Trójca w Starym Testamencie – wspólnotowy obraz Boga

2

Cytatów na ten temat jest mnóstwo, np. Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i
Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga (Wj 3,6).
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Wydawałoby się, że nauka o Trójcy jest wyłączną domeną Nowego Testamentu. A jednak jej ślady i
zapowiedzi znajdziemy w Starym Testamencie. Nie będę tu powtarzał odniesień do Chrystusa (które
podałem w rozdziale 2, chciałbym natomiast zwrócić uwagę na następujący fragment:
A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami
morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi
po ziemi! Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i
niewiastę (Rdz 1,26-27).
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to liczba mnoga, w jakiej Bóg mówi o sobie: Uczyńmy człowieka na
Nasz obraz. Przy czym, choć ma to być „Nasz” obraz, jednocześnie ów obraz jest jeden, co sugeruje wielość

i jedność równocześnie3. Jest jednak coś jeszcze, na co się rzadko zwraca uwagę – zaraz w następnym
wersecie, opisując owo stworzenie na obraz Boga, autor natchniony używa równie zdumiewającej
konstrukcji; pisze, iż Bóg stworzył człowieka (w licznie pojedynczej!), a zaraz potem dodaje: stworzył
mężczyznę i niewiastę. Zupełnie jakby chciał powiedzieć iż, choć mężczyzna jest człowiekiem i kobieta jest
człowiekiem, to razem też są jednością, jednym bytem!
Bóg stworzył człowieka na swój obraz - jako wspólnotę. I rzeczywiście tak jest. W następnym
rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, iż:
(…) mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym
ciałem (Rdz 2,24)4.
To jest obraz i podobieństwo Boga: jedność w miłości tworzy nowy byt5. Małżeństwo jest
podobieństwem Trójcy (pomijając, oczywiście, niedoskonałość naszych ziemskich małżeństw, w tym
wspólnoty małżeńskiej) – każde z nich, mężczyzna i kobieta, jest z osobna człowiekiem. Jednak wiążąc się
we wspólnotę małżeńską, tworzą jedność.
Fragment Rdz 1,26 to nie jedyne miejsce, gdzie Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej. W rozdziale
trzecim Genesis czytamy: Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się jak jeden z Nas: zna dobro i zło;
niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki
(Rdz 3,22). Podobnie we fragmencie mówiącym o wieży Babel Bóg mówi: Zejdźmy więc i pomieszajmy tam
ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego! (Rdz 11,7). Interesujący jest też fragment Rdz 35,6-7:
Jakub, przybywszy wraz ze wszystkimi swymi ludźmi do Luz w Kanaanie, czyli do Betel, zbudował tam
ołtarz i nazwał to miejsce El-Betel. Tu bowiem ukazał mu się Bóg, kiedy uciekał przed swym bratem”.
W wyróżnionym sformułowaniu zarówno rzeczownik „Bóg”(Ha-elohim) jak i czasownik „ukazać”
(niglu) są w liczbie mnogiej. Dosłowne brzmienie to „ukazali mu się Bogowie”.
Bardzo ciekawy (w kontekście naszych rozważań) jest fragment z Księgi Ozeasza, w którym Bóg
Jahwe mówi: Domowi Judy natomiast okażę miłosierdzie i wybawię ich przez Jahwe, ich Boga. Nie wybawię
ich jednak łukiem, mieczem i wojną, ni przez rumaki i jeźdźców! (Oz 1,7; Biblia Poznańska). Wydaje się, że
Bóg mówi tu o innej osobie boskiej6.
Ktoś mógłby mi zarzucić, iż zagłębiam się w hipotezy7. Jeśli idzie o Stary Testament – to prawda.
Czytanie tekstu hebrajskiego w jego „martwej” odmianie zawsze obarczone jest dużą dozą niepewności.
Jednak myślę, że przynajmniej część z powyższych obserwacji zasługuje na miano poważnej poszlaki,
zwłaszcza że ma silne wsparcie w piśmiennictwie chrześcijańskim pierwszych wieków. I tak św. Justyn
Męczennik w Dialogu z Żydem Tryfonem pisał:
(…) kiedy Pismo wspomina, że Bóg powiedział na początku: «Oto Adam stał się podobny do jednego z
Nas», to sformułowanie «podobny do jednego z Nas» również wskazuje na liczbę, a słowa te nie pozwalają
na to, by nadać im znaczenie symboliczne, jak usiłują to czynić sofiści, których nie stać ani na powiedzenie
prawdy, ani na jej zrozumienie.
Urodzony w pierwszej połowie II wieku św. Ireneusz z Lyonu pisał:
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Niektórzy próbowali tłumaczyć ten werset formą pluralis maiestatis (tak zwracają się niekiedy władcy do poddanych: „My, król
Polski, ogłaszamy…”). Forma ta jednak nie była znana Żydom w czasach spisywania Księgi Rodzaju – nigdzie w Torze nie
występuje (pierwsze wystąpienia to aramejska część Księgi Ezdrasza i grecka treść I Księgi Machabejskiej.)
4
Patrz też 1 Kor 6,16; Ef 5,31.
5
Nie na darmo, kilka tysięcy lat później, św. Paweł przyrówna małżeństwo do związku Chrystusa z Kościołem: Mężowie powinni
miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z
nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała.
Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię:
w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła (Ef 5,28-32).
6
Biblia Tysiąclecia tłumaczy ten fragment inaczej: Domowi Judy okażę jednak swą litość, znajdą ratunek we mnie, w Panu, Bogu
swoim. Nie ocalę ich jednak za pomocą łuku i miecza ani też wojny, koni czy jeźdźców. Wydaje się jednak, że tłumaczenie
poznańskie jest tu bliższe oryginałowi.
7
Na przykład wielu badaczy upatruje liczby mnogiej w Rdz 1,26 w formie pluralis deliberationis – to jest forma erystyczna
„zastanawiania się” (np. Pomyślmy, co by tu zrobić…).
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Jest w Nim bowiem nieustannie Słowo i Mądrość, Syn i Duch, przez których i w których wszystko w sposób
wolny i z własnego zamysłu stworzył. To do nich mówił: 'Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo
nasze8 (Adversus haereses).
Chwała najświętszej Trójcy i jednemu Bogu, Ojcu i Synowi i wszechmogącemu Duchowi świętemu na wieki.
Amen. (Wykład nauki apostolskiej)
Podobnie Tertulian (160-220) w Przeciw Prakseaszowi pisał: Jeśli Trójca, przez to, że nie
sprowadzona do ścisłej jedności, nadal cię gorszy swą liczbą, tedy zapytam cię, na jakiej podstawie jedyna i
pojedyncza osoba mówi: Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo gdy należało powiedzieć:
„Uczynię człowieka na mój obraz i podobieństwo”, skoro jest jedynym i pojedynczym. Lecz i dalej: Oto
Adam stał się jakby jednym z nas; czy oszukuje, czy sobie żartuje, skoro mówi w liczbie mnogiej, choć
podobno jest sam, jeden i pojedynczy? (...) ponieważ był już z nim Syn, druga osoba, jego Słowo i trzecia,
Duch w Słowie, dlatego ogłosił w liczbie mnogiej „uczyńmy” i „nasz”, i „nas”.
Jeśli idzie o cytaty z Nowego Testamentu – tu istnienie, współdziałanie i jedność Ojca, Jezusa i
Ducha Świętego nie pozostawiają wątpliwości.
1.1.4 Biblijny argument z natury Boga
Bardzo ciekawe implikacje niosą ze sobą dwa fragmenty Listów Apostolskich:
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością (1 J 4,8).
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w
Bogu, a Bóg trwa w nim (1J 4,16).
Ten niewinny z pozoru tekst jest prawdziwym sztormem, zmiatającym wyobrażenie jedynego Boga
jako jednej tylko osoby; otóż wieczny Bóg, który nie ma początku, istniał zawsze – także zanim stworzył
Wszechświat, a nawet przez stworzeniem aniołów. Gdyby Bóg był samotną osobą, to jakże można byłoby
powiedzieć, ze „Bóg jest miłością”? Miłość, to relacja do której potrzebne są co najmniej dwie różne osoby.
Trójca Święta na słynnym obrazie Gościnność Abrahama
Andrieja Rublowa (1360-1430) – Galeria Trietiakowska
Obraz (tempera na desce) nawiązuje do Księgi Rodzaju 18,1–
15.
Obraz posiada głęboką symbolikę: postacie są wpisane w okrąg
(co oznacza ich równość), trzymane w rękach wszystkich
postaci laski oznaczają władzę Boga, zaś podnóżki – godność
królewską. Kielich to odwołanie paschalne, dwa palce – symbol
Chrystusa (podwójna – boska i ludzka – natura). Postacie są
oddzielone (indywidualność osób Trójcy), ale ich skrzydła się
dotykają (jedność).
Przy stole pozostaje jedno miejsce wolne – symbolizuje ono
fakt, iż Niebo to zaproszenie do wewnętrznego życia Trójcy
Świętej.
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Po latach doktor Kościoła napisze: „Istotnie, powiedział Bóg: „Uczyńmy człowieka na obraz i na podobieństwo nasze”. A nieco
dalej jest napisane: „I stworzył Bóg człowieka na obraz Boży” (Rdz l, 26-27). „Nasze”, oczywiście, liczba jest mnoga, bo nie
byłoby właściwie powiedziane, gdyby napisano, że człowiek został uczyniony na obraz jednej Osoby: Ojca, Syna czy Ducha
Świętego. A ponieważ człowiek jest stworzony na obraz Trójcy, przeto jest powiedziane: „na obraz i podobieństwo nasze”.
Następnie jednak, żeby kto nie sądził, że mamy wierzyć w trzech bogów, bo Trójca jest jednym Bogiem, mówi Pismo św.: „I
stworzył Bóg człowieka na obraz... Boży”, co znaczy: „na obraz swój (św Augustyn, O Trójcy Świętej).
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Nauka o Trójcy Świętej, wyrażona w Nowym Testamencie, jest oczywiście obecna także w
piśmiennictwie chrześcijańskim pierwszych wieków – co samo w sobie falsyfikuje tezę, jakoby została
wprowadzona w Nicei w 325 roku. Cytatów na ten temat jest mnóstwo, poniżej parę przykładów:
 Zacznijmy od jednego z najstarszych dokumentów wczesnochrześcijańskich Didache, czyli nauka
dwunastu apostołów, datowanego na przełom I i II wieku (są tacy, którzy twierdzą, że powstał około 60
roku):
Co do chrztu, to udzielajcie go w taki oto sposób: Powtórzywszy najpierw wszystko powyższe, chrzcijcie
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w wodzie żywej. Jeśli nie masz wody żywej, chrzcij w innej, jeśli
nie możesz w zimnej, chrzcij w ciepłej. Jeśli brak ci jednej, i drugiej, polej głowę trzy razy wodą w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego.
 Święty Ireneusz, urodzony około 130 roku biskup Lyonu, w tekście Przeciw herezjom pisał:
Kościół (…) otrzymał od Apostołów i ich uczniów wiarę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego (…) i
w jednego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Wcielonego dla naszego zbawienia i w Ducha Świętego,
który przez proroków przepowiadał zarządzenia Boże i Jego przybycie.
 Żyjący w latach 100-165 św. Justyn Męczennik w swojej Apologii I opisuje chrzest w gminie
chrześcijańskiej. Tekst jednoznacznie traktuje o jednakowej czci oddawanej trzem Osobom Boskim:
(…) prowadzimy ich do miejsca, gdzie znajduje się woda i tam dostępują oni odrodzenia w taki sam
sposób, w jaki myśmy go dostąpili, mianowicie zostają skąpani w wodzie w imię Boga Ojca i Pana
wszechrzeczy, w imię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, oraz w imię Ducha Świętego. Powiedział
bowiem Chrystus: „Jeśli się nie odrodzicie, nie wnijdziecie do królestwa Bożego” (J 3,3). Nazywa się
zaś owa kąpiel „oświeceniem", ponieważ tych, którzy jej dostępują, oświeca Duch Święty.
Zarówno Jemu samemu, jak Jego Synowi, którego do nas posłał (...) wreszcie Duchowi proroczemu,
składamy uwielbienie i pokłon, oddając im cześć zgodną z rozumem i prawdą.
W innym dziele (Dialog z Żydem Tryfonem) męczennik pisze:
Kiedy bowiem Zastępy Niebieskie zobaczyły, że nie ma On wdzięku, że z wyglądu jest poniżony i
zhańbiony, nie rozpoznały Go i zapytały: «Któż jest tym Królem chwały?» A Duch Święty w imieniu Jego
Ojca, jak też we własnym swoim imieniu odpowiedział: «Pan Zastępów, On jest Królem chwały»
 Około 156 roku powstało dzieło Męczeństwo Polikarpa. Czytamy w nim:
(…) 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.
 Jeszcze bardziej dobitnie wyraża wiarę w Trójcę św. Telesfor, papież w latach 125-138:
Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca (…). Albowiem tylko
Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste z Duchem Świętym w chwale
Boga Ojca, Amen. (hymn Gloria)
 Żyjący nieco później (zmarł w 178 roku) św. Epipodiusz pisał:
Wyznaję, że Chrystus z Ojcem i Duchem Św. jest Bogiem. (Akta męczeńskie)
 Antegoras z Aten, apologeta żyjący w latach 133-190, jest autorem pisma zatytuowanego Prośba za
chrześcijanami, w którym broni wyznawców Jezusa przed posądzeniami o… ateizm:
Któż więc nie zdziwiłby się usłyszawszy, że ateistami nazywani są ludzie, którzy uznają Boga-Ojca,
Boga-Syna i Ducha Świętego oraz uczą o Ich potędze w jedności i Ich odrębności w zakresie funkcji?
(…) mówimy o Bogu, o Jego Synu-Słowie i o Duchu Świętym, istotach stanowiących jedność w zakresie
mocy, a rozdzielonych w zakresie funkcji na Ojca, Syna i Ducha (…).
 Żyjący w latach 140-202 św. Ireneusz z Lyonu w Wykładzie apostolskiego nauczania napisał wprost:
Chwała najświętszej Trójcy i jednemu Bogu, Ojcu i Synowi i wszechmogącemu Duchowi Świętemu na
wieki. Amen.
Panem jest Ojciec i Panem jest Syn, Bogiem jest Ojciec, Bogiem jest Syn, bo zrodzony z Boga jest
Bogiem [por. J 1,18]. I tak według substancji, swej mocy i istoty ukazuje się jeden Bóg, zaś wedle
porządku naszego zbawienia to Syn i Ojciec. Ojciec wszechrzeczy jest niewidzialny i niedostępny, trzeba
aby przez Syna mieli dostęp do Ojca ci, którzy zamierzają się zbliżyć do Ojca.
W dziele Przeciw herezjom święty sprecyzował:
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1.2 Dowody z chrześcijańskich świadectw przedkonstantyńskich





Kościół (…) otrzymał od Apostołów i ich uczniów wiarę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego (…) i
w jednego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Wcielonego dla naszego zbawienia i w Ducha Świętego,
który przez proroków przepowiadał zarządzenia Boże i Jego przybycie.
Święty Klemens Aleksandryjski (150-215) dowodził:
(…) ten, który stał się opieczętowany przez Ojca, Syna i Ducha Świętego nie jest już więcej przedmiotem
ataków wszelkich innych Mocy i przez trzy Imiona został uwolniony od wszelkiej triady zepsucia.
(Wypisy z Theodota)
W innym dziele ten sam święty stwierdził:
Bądź litościwy dla swoich sług, Ojcze kierujący Izraelem, Synu i Ojcze, którzy Obaj jesteście Jednym,
Panie! (...) Dzięki składając, wychwalajmy jednego Ojca i Syna, Syna i Ojca, który wraz z Duchem
Świętym jest Wychowawcą i Mistrzem. Wszystko dla Niego Jednego, przez którego wszystko jest czymś
jednym, przez którego jest wieczność... (Wychowawca)
Tertulian (żyjący w latach 160-220) wspominał:
(…) trzy razy na dzień modlili się, jako dłużnicy wobec trzech Osób – Ojca, Syna i Ducha Świętego. (O
modlitwie)
(…) wreszcie nakazuje, by chrzcili w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a nie w imię Jednego. I
rzeczywiście jesteśmy chrzczeni nie raz, lecz trzy razy, w każde pojedyncze imię każdej poszczególnej
osoby. (Przeciw Prakseaszowi)
Trzeba bowiem było, aby chrześcijanie zajaśnieli w świecie jako synowie światłości, czczący i
wzywający po imieniu jedno światło świata, Boga i Pana. Zresztą jeżeli na podstawie świadomości, że
imię Boga i Pana przystoi i Ojcu, i Synowi, i Duchowi wzywalibyśmy ‘bogów’ i ‘panów’, to zgasilibyśmy
nasze lampy. (Przeciw Prakseaszowi)
(…) o ‘dwóch bogach’ czy ‘dwóch panach’ nigdy nie mówimy, nie dlatego że Ojciec albo Syn miałby nie
być Bogiem, albo też Duch miałby nie być Bogiem, czy żeby każdy z nich nie był Panem; (...) Chrystus,
został poznany jako Bóg i nazwany Bogiem, gdyż jest Synem Boga i Pana. (Przeciw Prakseaszowi)
[Jezus] również zesłał dar otrzymany od Ojca, Ducha Świętego, trzecią osobę Bóstwa i trzecie
stanowisko Boskiego majestatu (...), nauczyciela wszelkiej prawdy, która jest w Ojcu i Synu i Duchu
Świętym według nauki chrześcijańskiej. (Przeciw Prakseaszowi)
Święty Hipolit żył w latach 170-235. Napisał dzieło Przeciw Noetosowi, w którym stwierdził:
Nie możemy inaczej pojąć jednego Boga, jeśli nie uwierzymy prawdziwie w Ojca, Syna i Ducha
Świętego. (…) Słowo Ojca (…) po zmartwychwstaniu powiedziało uczniom: Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Pouczył tutaj, że
kto by pominął jednego z nich, ten nie okazał prawdziwego uwielbienia Bogu. Bóg bowiem
otrzymuje uwielbienie w tej Trójcy.



W latach 185-254 żył jeden z największych teologów wczesnego chrześcijaństwa, Orygenes. Oto garść
nauk tego znakomitego myśliciela9:
Wszystko to uczy nas, że istota Ducha Świętego ma tak wielką godność i znaczenie, iż zbawczy
chrzest nie może dopełnić się inaczej, jak tylko przez powagę najznamienitszej Trójcy, to znaczy
w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, i że nazwa Ducha Świętego łączy się ściśle z imieniem
Boga Ojca i Jego Jednorodzonego Syna. Czyż więc nie zadziwi się ktoś nad najwyższą
godnością Ducha Świętego, jeśli usłyszy, że może spodziewać się łaski człowiek, który «wyrzekł
słowo przeciw Synowi Człowieczemu, ten jednak, kto zgrzeszy» [Mt 12,32]? (O zasadach)
Dla osiągnięcia zbawienia człowiek potrzebuje pomocy Ojca, Syna i Ducha Świętego, i nie
dostąpi zbawienia, jeśli nie będzie pełnej Trójcy. (O zasadach)
(O Duchu Świętym) Ewangelia tymczasem przypisuje Mu tak wielką powagę i majestat, iż
stwierdza, że apostołowie «nie mogą jeszcze pojąć tego, czego pragnął ich nauczyć Zbawiciel,

9

Mimo że niektóre z poglądów Orygenesa zostały potępione oraz mimo tego, że w młodości należał do wyznawców skrajnych
poglądów (poddał się nawet obrzędowej kastracji), jego bystrość umysłu, głębokość rozumowania i dogłębne wykształcenie
zapewniły mu miejsce w gronie ojców Kościoła.
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zanim przybędzie Duch Święty» [J 16,12-14]; On to wlewając się w dusze, potrafi ich oświecać
w sprawie istoty i wiary Trójcy. (O zasadach)
Kościół bowiem (…) otrzymał od Apostołów i ich uczniów wiarę w jednego Boga, Ojca
Wszechmogącego (…) i w jednego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Wcielonego dla naszego
zbawienia i w Ducha Świętego, który przez proroków przepowiadał zarządzenia Boże i Jego
przybycie. (Adversus haereses)
Teolog ganił odstępców:
(…) czytają tekst ‘Poślę wam Rzecznika, Ducha Świętego’, nie chcą uznać, że chodzi tu o
trzecią Osobę, różną od Ojca i Syna, o boską i wzniosłą Istotę, lecz twierdzą, że słowa te
odnoszą się do apostoła Pawła. (Homilia o Ewangelii św. Łukasza)
Święty Grzegorz Cudotwórca (190-264) ułożył Wyznanie wiary. Czytamy w nim:
Trójca doskonała, niepodzielna i nieodmienna w chwale, wieczności i królowaniu. W Trójcy nie
ma nic stworzonego, nic służebnego, nic dodanego, czego by przedtem nie było, a dopiero
później przybyło. Tak więc nigdy nie brakowało Ojcu Syna, ani Synowi Ducha, ale zawsze ta
sama Trójca nieodwracalna i nieodmienna.
Nieco później (200-258 rok) tworzył w Kartaginie św. Cyprian. W tekście O jedności Kościoła
katolickiego napisał:
Kto gdzie indziej, a nie w Kościele zbiera, ten rozprasza Kościół Chrystusa.
Mówi Pan: Ja i Ojciec jedno jesteśmy; a na innym miejscu napisano jest o Ojcu, Synu i Duchu
Świętym: A ci trzej jedno są. Kto sądzi, aby ta jedność, z mocy Boskiej pochodząca, i z
tajemnicami niebieskimi ściśle połączona, w Kościele rozerwana i różnorodności zdań
przeciwnych podzielona być mogła? Kto się tej jedności nie trzyma, ten się nie trzyma prawa
Bożego, ten nie trzyma się wiary w Ojca i Syna, ten nie ma żywota i zbawienia.
(…)
Mówi Pan: Ja i Ojciec jedno jesteśmy; a na innym miejscu napisano jest o Ojcu, Synu i Duchu
Świętym: A ci trzej jedno są.
W innym dziele, List, święty zauważa:
Pan bowiem po swym zmartwychwstaniu, rozsyłając swych uczniów, wskazując i pouczając ich,
jak należy udzielać chrztu, mówi: ‘Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie tedy
i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego’ [Mt 28:18].
Wymienia Trójcę, w której Tajemnicę narody mają być ochrzczone. (…) Jakże więc niektórzy
mówią, że poganin może poza Kościołem, owszem przeciw Kościołowi otrzymać przebaczenie
grzechów, byleby tylko gdziekolwiek był ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, skoro sam
Chrystus nakazał chrzcić pogan w imię całkowitej i zjednoczonej Trójcy?
Mniej więcej w tym samym okresie co Cyprian w Kartaginie, tworzył w Aleksandrii św. Dionizy, który
napisał dzieło znane dziś pod nazwą De sententia Dionisii. Oto fragment:
Dodałem (…) uwagę o Duchu Św. i zaznaczyłem równocześnie od kogo i przez kogo (Syna)
pochodzi. W ten więc sposób nierozdzielną jedność rozszerzymy na pojęcie Trójcy i Trójcę
znowu, bez żadnego uszczerbku, ścieśniamy do pojęcia jedności.
Po synodzie w Kartaginie, w 256 roku, wydano dokument zatytułowany Twierdzenia biskupów w liczbie
86 o chrzcie heretyków. Czytamy w nim:
(…) Prawda Kościoła katolickiego, matki naszej, zawsze u nas, bracia, i była, i jest, ponieważ
we chrzcie jest Trójca, jak mówi Pan nasz: ‘Idźcie i chrzcijcie narody w imię Ojca, i Syna i
Ducha Św. [Mt 28:19]
Wreszcie św. Dionizy, papież w latach 259-268, wydał po synodzie w Rzymie list O Trójcy Świętej i
Wcieleniu. Gani w nim niewłaściwe rozumienie Trójcy (jak zobaczymy, podobne herezje i dziś bywają
przypisywane Kościołowi):
(…) Boża Trójca schodzi się w jedno Bóstwo, jakby szczyt i jest jednym wszechmocnym Bogiem
wszechrzeczy, musi bowiem być jedną Głową i jednością organiczną. A zatem nierozważna
nauka Marcjona, który tę Jedność Bożą dzieli i rozkłada na trzy niezależne zasady pochodzić
może tylko od diabła, a w żadnym wypadku od prawych uczniów Chrystusa lub tych, którzy
upodobali sobie naukę Zbawiciela. Ci wiedzą, ze Pismo Święte wyraźnie głosi Trójcę Świętą;
ale o trzech bogach nie ma mowy ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. (...) Przeto nie





wolno na trzy bóstwa dzielić prawdziwej Bożej Jedności ani umniejszać godności i
niezrównanej wielkości Pana pojęciem ‘stworzenia’. Lecz należy wierzyć w Boga Ojca
wszechmogącego, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, i w Ducha Świętego. Należy łączyć Słowo z
Bogiem wszechrzeczy, gdyż samo mówi o sobie: ‘Ja i Ojciec jedno jesteśmy’ oraz: ‘Jestem w
Ojcu a Ojciec we mnie’ [J 10:30, 14:10]. W ten tylko sposób zachowa się Trójcę Bożą i świętą
naukę o suwerennej Jedności.
Święty męczennik Euplus (304 rok):
Ojca i Syna i Ducha Świętego adoruję, Św. Trójcę adoruję, oprócz której nie ma Boga. (Akta
męczeńskie)
Afjanos (306 rok) pisał:
Na pytania jedną tylko miał odpowiedź, by wyznawać Chrystusa (…), Ojca Jego i Ducha Świętego jako
jednego Boga. (O męczennikach palestyńskich)

1.3 Różne zarzuty
1.3.1 Formuła trynitarna w Mt 28,19

ZARZUT

Formuła trynitarna („Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.) jest zapewne sfałszowana, gdyż Euzebiusz
przytoczył ją w innym brzmieniu („Idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów w
moim
imieniu,
ucząc
ich
przestrzegać
to,
co
wam
rozkazałem”)

Muszę przyznać, że uważam za objaw pewnej desperacji uzasadnianie własnych przekonań
rzekomymi „przekłamaniami” w Biblii. Choć z drugiej strony trudno się dziwić – wers Mt 28,19 stanowi
bezpośrednie zaprzeczenie twierdzeń antytrynitarystów, jest więc bardzo niewygodny.
1. Fragment Mt 28,1 zawiera formułę „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” we wszystkich zachowanych
starożytnych rękopisach Księgi Mateusza.
2. Euzebiusz często cytował nie treść zapisów biblijnych, lecz ich parafrazy. Z drugiej strony do formuły
trynitarnej nawiązuje cały szereg chrześcijańskich pisarzy, żyjących znacznie wcześniej niż Euzebiusz
(św. Justyn Męczennik, św. Ireneusz, św. Ignacy), cytuje je także Didache. Grzegorz Żebrowski10
dodaje, że cytował ją także współczesny Euzebiuszowi Ariusz (będący przecież sam
antytrynitarianinem).
1.3.2 Sobór Nicejski i nauka o Duchu Świętym
Sobór Nicejski wprowadził nową naukę o Duchu Świętym!

ZARZUT

Czytelników bardziej zainteresowanych tematem odsyłam do rzetelnej analizy wykonanej przez Grzegorza Żebrowskiego w
artykule
Jak
antytrynitarianie
podważają
autentyczność
fragmentu
Mt
28,19
dostępnym
na
stronie
http://zebrowski.apologetyka.info/trojca-swieta/inne-artykuly/jak-antytrynitarianie-podwazaja-autentycznosc-fragmentu-mt2819,56.htm (dostęp 03.03.2017). Z publikacji tej zasięgnąłem wiele elementów do odpowiedzi na zarzut w sprawie tego wersetu.
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Jak widać z przytoczonych w poprzednich rozdziałach cytatów z Pisma Świętego oraz z tekstów
starochrześcijańskich o wieki wcześniejszych niż sobór, ten nie musiał takiej nauki „wprowadzać”, gdyż
istniała ona od początków chrześcijaństwa. Dla pewności jednak porównajmy zapisy o Duchu Świętym w
nicejskim wyznaniu wiary z pochodzącą z II wieku, najstarszą wersją Składu Apostolskiego (tzw. wersja
„R”).

Najstarsza wersja Składu Apostolskiego (tzw. wersja „R”, II
wiek11)
Tekst grecki
Tłumaczenie na polski
Πιστεύω εἰς Θεὸν πατέρα [-!]
Wierzę w Boga, Ojca
παντοκράτορα·
Wszechmogącego,

καὶ εἰς Χριστὸν `Ιησοῦν,
τὸν υἱὸν αυτοῦ τὸν μονογενῆ (…)
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἁναστάντα ἐκ
τῶν νεκρῶν,
ἀναβάντα εἰς τοὺς οὐρανούς,
καὶ καθήμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ
πατρός,
ὅθεν ἔρχεται κρῖναι [κρίνειν]
ζῶντας καὶ νεκρούς·
καὶ εἰς πνεῦμα ἅγιον [τὸ ἅγιον
πνεῦμα] (…)

i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jednorodzonego (…)
Trzeciego dnia zmartwychwstał

Wyznanie Wiary 318 Ojców
z Soboru Nicejskiego
Wierzymy w jednego Boga Ojca
Wszechmogącego, Stworzyciela
wszystkich rzeczy widzialnych i
niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa
Chrystusa, Syna Bożego (…)
zmartwychwstał trzeciego dnia,

wstąpił do nieba,
i usiadł po prawicy Ojca

wstąpił do nieba,

Przyjdzie sądzić żywych i
umarłych
I w Ducha Świętego
(…)

przyjdzie sądzić żywych i
umarłych.
I w Ducha Świętego.
(…)

11

Istnieje podanie, iż Skład Apostolski został sformułowany przez apostołów. Twierdzenie to zakwestionowano dopiero w XI
wieku (Piotr Abelard).
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Oczywiście Duch Święty pojawia się także w najstarszym piśmiennictwie chrześcijańskim. Niektóre
teksty przytoczyłem wcześniej, ale może warto zacytować parę innych (zwłaszcza że należą one do
najstarszych zachowanych pisanych tekstów chrześcijańskich):
 Czyż nie mamy wszyscy jednego Boga i jednego Chrystusa i jednego Ducha, który został na nas
wylany? I czyż nie jedno jest nasze powołanie w Chrystusie? (święty Klemens Rzymski, papież w
latach 91-101, List do Kościoła w Koryncie)
 Jak prawdą jest, że żyje Bóg, żyje Pan Jezus Chrystus i Duch Święty, wspólna wiara i nadzieja
wszystkich wybranych (List do Kościoła w Koryncie)
 Antegoras z Aten(133-190):
Również wy, którzy przewyższacie innych ludzi inteligencją i pobożnością względem prawdziwego
Bóstwa, możecie stwierdzić, że niedorzecznością jest odrzucać wiarę w Ducha Bożego, który usta
proroków poruszał niczym instrumenty muzyczne, a ufać ludzkim mniemaniom. (Prośba za
chrześcijanami)
Oprócz przytoczenia wzmianki o Duchu Świętym z wcześniejszych wyznań wiary (taka wzmianka
została zamieszczona także w nicejskiej redakcji tego tekstu) Sobór Nicejski nie zajmował się w specjalny
sposób prawdą o Duchu Świętym (patrz: ramka z kanonami soboru w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.).

Zesłanie Ducha Świętego (Anthony van Dyck 15991641, Sanssouci Picture Gallery

1.3.3 Osobowość Ducha Świętego
Duch Święty nie jest osobą, lecz nieosobową siłą, mocą Bożą.

ZARZUT

Nie wiem, jak można trwać w podobnym twierdzeniu, znając (przytoczone wcześniej) teksty Mt
28,19 czy Mt 12,31-32. Postaram się jednak podać parę innych fragmentów, które pozwolą się nam upewnić
o osobowości Ducha Świętego.
Jezus wyrażał się o Nim w sposób osobowy:
Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy (J 16,13a).
Duch Święty się objawia:
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha
Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego (Mt 3,16).
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Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne
(Dz 15,28).
Próbowano Go okłamać:
Ananiaszu – powiedział Piotr – dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i
odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? (Dz 5,3).
A Piotr do niej: Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci,
którzy pochowali twego męża. Wyniosą też ciebie (Dz 5,9).
Sprzeciwiano się Jemu:
Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi,
tak i wy! (Dz 7,51)
Duch Święty wydaje polecenia i daje natchnienia:

10

Współpracuje z apostołami:
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Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do Miejsca świętego, dopóki istnieje
pierwszy przybytek (Hbr 9,8).
Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: (…) (Hbr 10,15).
Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak
trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8,26).
A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe
sprawy tym, którzy są z Ducha (1Kor 2,13).
Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra (1Kor 12,7).
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce (1Kor 12,11).
A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co
wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty (Mk 13,11).
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Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi (Łk 4,18).
bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć (Łk 12,12).
Podejdź i przyłącz się do tego wozu – powiedział Duch do Filipa (Dz 8,29).
Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch: Poszukuje cię trzech ludzi (Dz
10,19).
Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci.
Przybyliśmy do domu owego człowieka (Dz 11,12).
Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do
dzieła, do którego ich powołałem (Dz 13,2).
A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr (Dz 13,4).
Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji (Dz 16,6).
Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im (Dz 16,7).
Duch Święty objawia wiarę, świadczy i naucza:
Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi,
On będzie świadczył o Mnie (J 15,26).
Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe (J 16,13)
A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14,26).
Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu
(Dz 1,16a).
Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego /natchnienia/ przemawiał (Dz 6,10).
Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: To mówi Duch Święty: Tak Żydzi
zwiążą w Jerozolimie męża, do którego należy ten pas, i wydadzą w ręce pogan (Dz 21,11
Posiada swoją wolę:
Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do
tego, czego chce Duch (Rz 8,5).
Duch Święty działa:
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście
kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią (Dz 20,28)
Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi (Rz 8,16).
Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom
zwodniczym i ku naukom demonów (1Tm 4,1).
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów (Ap 2,7a).
Dlatego /postępujcie/, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie (Hbr 3,7).

Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego (Łk 2,26).
Trzeba Go przyjąć:
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)
Możliwe jest, aby Go zasmucić:
I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia (Ef 4,30).
Co więcej, Pismo Święte w wielu miejscach wymienia zarówno Ducha Świętego, jak i moc Bożą –
odróżniając te dwa pojęcia:
W odpowiedzi przemówił do mnie: Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch [mój
dokończy] – dzieła mówi Pan Zastępów (Za 4,6).
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą (Dz 10,38a).
Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem (Łk 1,35a).

Duch Święty nie ma imienia, więc nie jest osobą.

ZARZUT

1) Teza, jakoby Duch Święty nie miał imienia, jest sprzeczna z Pismem Świętym, w którym czytamy:
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
świętego (Mt 28,19).
Jak widać Pismo Święte wyraźnie mówi o imieniu Ducha Świętego – jest ono takie, jak Ojca i Syna.
Z drugiej strony jest on także określany imieniem Parakalōn (zwykle polonizujemy to imię jako
Paraklet) – co się tłumaczy jako Pocieszyciel (2 Kor 7,6).
2) Niezależnie od powyższego, teza, jakoby to nadanie imienia konstytuowało osobę, wydaje się
fałszywa.
Czy świeżo narodzone dziecko, które jeszcze nie otrzymało imienia, nie jest osobą?
Dotyczy to również Jezusa. Imię nadano Mu ósmego dnia12. Czy wcześniej, w żłóbku w Betlejem,
nie był osobą?
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Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie
[Matki](Łk 2,21).
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Nie sądzę, by był to jakiś problem w wypadku osoby duchowej. Weźmy dwa przykłady:
1) Demon – w świetle Biblii nie ma wątpliwości, że jest osobą. A jednak czytamy o nim:
A Jezus zapytał go: Jak ci na imię? On odpowiedział: Legion, bo wiele złych duchów weszło
w niego(Łk 8,30).
A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz uczynić,
czyń prędzej!(J 13,27).
2) Jezus Chrystus (mam nadzieję, że nie ma wątpliwości, że jest On osobą). Czytamy o Nim:
Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki]
grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia(Rz 8,10/).
Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze; siebie samych doświadczajcie. Czyż nie wiecie o
samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni(2 Kor 13,5).

Strona

ZARZUT

Duch Święty nie może być Osobą, skoro czytamy, iż ma być w innych osobach: 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).
Jak osoba może być w drugiej osobie?

1.3.4 Jedyność trójosobowego Boga
W Biblii czytamy: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie (Pwt 6,4).
Zatem Bóg jest jeden, a nie trzech.
ZARZUT

Strona
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1. Zgadzam się w stu procentach. Taka jest właśnie nauka Kościoła katolickiego, której pierwsza prawda
wiary brzmi „Jest jeden Bóg”. „Trzech Bogów” to herezja. Natomiast druga prawda mówi „Są trzy
osoby boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty”.
Nie ma poprawnego rozumienia Trójcy bez fundamentu, jaki stanowi dla niej monoteizm.
Jako ilustrację chciałbym przytoczyć fragment listu papieża Dionizego Trójca Święta i wcielenie,
wystosowanego w 262 roku (po synodzie w Rzymie):
[Uczniowie Chrystusa] wiedzą dokładnie, że Trójca jest ogłoszona mianowicie przez Pismo Boże, a o
trzech bogach nie głosi ani Stary, ani Nowy Testament. Nie można więc ani dzielić na trzy bóstwa
godnej podziwu Boskiej Jedności (…). Raczej trzeba wierzyć w Boga Ojca wszechmogącego i w
Chrystusa Jezusa, Jego Syna, i w Ducha świętego, i w to, że słowo jest zjednoczone z Bogiem
wszystkiego. Mówi Ono bowiem: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30) i: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec
we Mnie” (J 14,10). Tak bowiem mogłaby być zachowana zarówno Boska Trójca, jak również
święte głoszenie o jedynowładztwie.
2. Myślę, że częste nieporozumienie bierze się z tego, iż dziś politeizm praktycznie nie istnieje
(przynajmniej w Europie) i dlatego niewiele osób orientuje się, czym był i czym się różnił od
monoteizmu. „Bóg” w politeizmie był kimś zupełnie innym, niż podpowiada nam nasza intuicja po
dwóch tysiącleciach chrześcijaństwa. Wyobrażony świat bogów pełen był rywalizacji istot wprawdzie
ponadnaturalnych, ale dalekich od wszechmocy i doskonałości, o przeróżnych namiętnościach i
(bynajmniej nie wspólnych) dążeniach.
Rzymianie nie widzieli nic zdrożnego w dołączaniu do swojego panteonu bóstw podbitych narodów. Nie
mieliby też oporów z dołączeniem Boga chrześcijańskiego. Problemem była wyłączność, jaką
wyznawcy Jezusa rezerwowali dla swojego Boga. Bóg całkowicie niepoznawalny, wszechmocny,
wszechwładny i doskonały nie pasował do świata „bogów” Olimpu – kłócących się i godzących,
więzionych przez innych, podobnych sobie „bogów”.
Monoteizm chrześcijański mówi, iż jest tylko jeden Bóg w trzech osobach – każda w pełni będąca tym,
kim są wszystkie trzy razem. Ten Bóg jest jedyny i wszechmocny, doskonale ze sobą zgodny, z nikim
innym nieporównywalny. Ilustruje to klasyczny rysunek, będący mapą pojęć:
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Pisząc te słowa, nie sugeruję jednak, iż tajemnica Trójcy wyczerpuje się całkowicie w obrazie doskonałej wspólnoty.
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Osoby Boskie są oddzielne - jak każda osoba są indywidualnościami, ale jednocześnie są istotami
nieskończenie doskonałymi. Te dwa pojęcia „nieskończoność” i „doskonałość” powodują, iż nie
jesteśmy w stanie ogarnąć rzeczywistości Boga swoimi zmysłami (w doczesności nie spotykamy się ani
z nieskończonością, ani z doskonałością).
Myśli istot doskonałych są doskonałe – a doskonałość jest tylko jedna. Implikuje to ich doskonałą
jednomyślność, która w połączeniu z miłością łączy je w doskonałej wspólnocie Trójcy13.
3. Wspominałem o tym, iż już w Starym Testamencie znajdujemy tajemnicze fragmenty, w których Bóg
mówi o sobie w liczbie mnogiej. Teraz chciałbym się skupić na podanym w zarzucie wersecie z Księgi
Powtórzonego Prawa: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Użyte w nim słowo,
które oddajemy po polsku jako „jedyny” to hebrajskie echad ()אחד. Słowo to rzeczywiście może
oznaczać „jeden”, „jedyny” a także „pierwszy”, na przykład: Prorok Elizeusz wezwał jednego z uczniów
prorockich i powiedział mu: Przepasz biodra, weź z sobą to naczyńko z oliwą i idź do Ramot w Gileadzie
(Krl 9,1).
I owi mężowie do pierwszego dnia miesiąca pierwszego dokonali wszystkiego w sprawie tych, którzy
wzięli za żony kobiety cudzoziemskie (Ezd 10,17/).
Jednak trzeba powiedzieć, iż słowo echad bywa używane również w innych, z naszego punktu widzenia
bardzo ciekawych znaczeniach. Oto one:
a. Znaczenie jedności złożonej z wielu składowych, jak choćby kiść winogron:
I przybyli aż do doliny Eszkol, i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron, i nieśli ją
we dwóch na drążku; nabrali także nieco jabłek granatu i fig (Lb 13,23 bw).
Kiść winogron jest jednością złożoną z wielu gron.
Inny, jeszcze dobitniejszy przykład:
Pan skierował do mnie te słowa:
Synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: Juda i Izraelici jego sprzymierzeńcami.
Potem weź sobie inny kawałek drewna i napisz na nim: Józef, drewno Efraima i cały dom Izraela
jego sprzymierzeńcami.
Złącz je z sobą jedno z drugim w jeden kawałek drewna, tak by w ręku twoim stanowiły jedną całość.
A jeśli potem mówić będą do ciebie rodacy: Czyż nam nie powiesz, co przez to masz na myśli?
Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz
plemion Izraela, jego sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy, i czynię je jednym drewnem
po to, by w ręku moim byli jedno (Ez 37,15-19).
Inne przykłady mówiące o jednej całości złożonej z wielu elementów:
Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt kółek z brązu i nałożysz kółka na wstążki, i w ten sposób zwiążesz
nakrycia przybytku ze sobą, że utworzą jedną całość (Wj 26,11).
zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jakby jeden wał na znacznej przestrzeni od miasta
Adam leżącego w pobliżu Sartan, podczas gdy wody spływające do morza Araby, czyli Morza
Słonego, oddzieliły się zupełnie, a lud przechodził naprzeciw Jerycha (Joz 3,16).
Warto też wspomnieć, że echad użyto także w przywoływanym już wersecie Dlatego to mężczyzna
opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz
2,24).
b. Znaczenie wielu, będących jak jeden:
Dam im jedno serce i jedną zasadę postępowania, by się Mnie zawsze bali dla swego dobra i swych
potomków (Jr 32,39).
wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od
pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi (Ne 8,1).
c. Znaczenie jednakowe, takie same:
Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa (Rdz 11,1).
(…) i rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli
budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić
(Rdz 11,6).
(…) obaj – podczaszy i piekarz nadworny króla egipskiego – tej samej nocy obaj mieli sen o różnych
znaczeniach (Rdz 40,5).

d. Znaczenie jednocześnie:
A gdy już przestanie on gniewać się na ciebie i zapomni, co mu uczyniłeś, wtedy dam ci znać i
sprowadzę cię stamtąd. Czemu miałabym was obu jednocześnie stracić (Rdz 27,45).
e. Znaczenie jednomyślnie:
Wystąpili wszyscy jednomyślnie, mówiąc: Nikt z nas nie odejdzie do swego namiotu ani nie uda się
do domu! (Sdz 20,8).
Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud
odpowiedział jednogłośnie: Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy (Wj 24,3).
Powyższe rozważania są o tyle istotne, że język hebrajski posiada słowo, które zawsze i bezwzględnie
oznacza „jedyność” – i to w sposób nie złożony (na przykład powiedział: weź twego syna jedynego,
którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci
wskażę – Rdz 22,2). Tym słowem jest jachid ()יחיד. Występuje ono w Starym Testamencie 12 razy14, ani
razu jednak nie użyto go do określenia jedyności Boga.
Ten – z pozoru niezbyt ważny – fakt jest tak dobitny dla ludzi posługujących się hebrajskim, że
przeciwny idei Trójcy słynny dwunastowieczny teolog żydowski Majmonides15, aby usunąć wątpliwości
swoich współwyznawców, zastąpił w Księdze Powtórzonego Prawa 6,4 wyraz echad słowem jachid.
4. W tym momencie warto może wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy – otóż w języku hebrajskim
rzeczowniki występują w trzech możliwych liczbach – pojedynczej, podwójnej i mnogiej (w polskim
znamy tylko liczbę pojedynczą i mnogą. Słowo Bóg odmienia się następująco:
 liczba pojedyncza - El ()אל
 liczba podwójna
- Elach ()אלוה
 liczba mnoga - Elohim () ֱא הִ ים.
W całym Starym Testamencie w stosunku do Boga używana jest forma mnoga – Elohim. W sposób
dosłowny należałoby ją tłumaczyć jako „Bogowie” gdyby nie to, że w wielu miejscach (choć nie
wszędzie) powiązana jest z czasownikiem w liczbie pojedynczej (np. w Rdz 1,1 czytamy „stworzył”, a
nie „stworzyli”, jak by to wynikało z formy Elohim).
Należy powiedzieć uczciwie – starohebrajski jest językiem martwym i nie znamy wszystkich jego
tajemnic, trudno więc coś stwierdzać stanowczo – jednak takie łączenie liczby pojedynczej z mnogą
znakomicie pasuje do zagadnienia Trójcy Świętej.
5. Na zakończenie tego wątku chciałbym przytoczyć wypowiedź Tertuliana (160-220). Wypowiedź może
niezbyt grzeczną (jakby wielki teolog był zniecierpliwiony niemądrymi zarzutami), ale omawiającą
zagadnienie jedności w Trójcy w sposób bardzo dobitny:
Ponieważ zaś sama reguła wiary każe odejść od pogańskiego wielobóstwa ku jedynemu i prawdziwemu
Bogu, wszyscy ludzie prości (by nie rzec: nierozumni i ignoranci) jacy stanowią zwykle większość
wierzących, nie rozumiejąc, że należy wierzyć w Jedynego, lecz z uwzględnieniem ekonomii, lękają się,
gdyż mniemają, iż ekonomia jest wielością, a rozróżnienie Trójcy rozłamem jedności; tymczasem
jedność, z siebie samej wywodząca Trójcę, nie zostaje w ten sposób zniszczona, lecz uporządkowana.
(Przeciw Prakseaszowi)
1.3.5 Trójca a matematyka
Twierdzicie, że Jezus jest Bogiem, Ojciec jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem, zaś
wszyscy trzej są… Bogiem.
Każdy gimnazjalista wie, że 1+1+1= 3, a nie 1!
ZARZUT

Rdz 22,2; Rdz 22,12; Rdz 22,16; Sdz 11,34; Ps 22,20; Ps 25,16; Ps 35,17; Ps 68,6; Prz 4,3; Jer 6,26; Am 8,10; Za 12,10 (podaję
za Cezarym Podolskim, Trójca Święta a jedność Boga, http://www.piotrandryszczak.pl/cezary-podolski/trojca-swieta-a-jednoscboga-hebrajskie-echad-i-jachid.html dostęp 03.03.2017).
15
Majmonides, autor Księgi przykazań (komentarz do Talmudu) oraz (recytowanych do dziś przez pobożnych Żydów) Trzynastu
zasad wiary. Do jego grobu do dziś pielgrzymują wyznawcy judaizmu.
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No cóż, nie wiem wprawdzie, czy matematyka to najlepsze narzędzie do tego typu rozważań, ale jako
człowiek o wykształceniu technicznym nie byłbym sobą, gdybym nie przyjął wyzwania na tym gruncie.

Zacznę od tego, że Bóg jest nieskończonością. A jeśli tak, to nie mamy do czynienia z działaniem
1+1+1, tylko z dodawaniem trzech nieskończoności (nieskończoność oznacza się znakiem ∞). Liczba ta ma
osobliwą własność – otóż prawdziwe jest dla niej równanie:

∞+∞+∞=∞
Jak widać, wyższa matematyka nie zawsze wspiera nasze wyobrażenia, oparte na szkolnej
arytmetyce…
1.3.6 Tajemnica Trójcy Świętej
Kościół katolicki nie potrafi wyjaśnić natury Trójcy Świętej (twierdzi że to „tajemnica”).
Czy to nie absurd?
ZARZUT

To bardzo ważne pytanie. Otóż dla mnie jako dla „technokraty” (jestem z zawodu informatykiem)
tajemnica Trójcy jest największą „rozumową przesłanką” na to, iż właśnie chrześcijaństwo jest tą jedyną,
nie wymyśloną przez ludzi, lecz objawioną przez Boga, wiarą.
Pomyślmy przez chwilę – co jest podstawową, immanentną cechą każdej religii wymyślonej przez
człowieka? Otóż twierdzę, iż taką cechą jest to, iż nie ma w niej żadnych tajemnic. Oczywiście, bywa, że w
niektórych sektach część rzeczy objęte jest tajemnicą przed „szeregowymi” wiernymi – jednak zawsze
istnieje ktoś „wtajemniczony” – guru, szefostwo grupy itd. Nie można wymyślić czegoś, czego się nie
rozumie.
Ilustracją tego są wszelkie tzw. religie naturalne – zawsze wiadomo, o co chodzi, wiadomo, kim jest
bóstwo. Są one „łatwym”, uproszczonym „wyjaśnieniem Boga” – niekiedy bardzo wymyślnym jak
hinduizm czy kulty New Age, a niekiedy bardzo uproszczonym jak nauka sekt, różnych „świadków
Jehowy” a nawet – piszę to z bólem – często praktyka nauczania realizowana przez znudzonych
kaznodziejów chrześcijańskich.
Tymczasem w chrześcijaństwie – tym prawdziwym, nie „leniwym” – istnieje Trójca. Wbrew sugestiom
przeciwników prawda wiary niemająca odpowiednika w żadnej innej religii. Tajemnica, o której nikt – ani
święci, ani papież, ani doktorzy Kościoła nie ośmielili się powiedzieć, że ją rozumieją. Prawdę mówiąc, nikt
nie wie nawet w przybliżeniu, o co w ogóle chodzi!
Jest oczywiste, że choć wiara nie jest zaprzeczeniem rozumu (przeciwnie, wymaga jego współpracy16),
to ograniczony, ludzki mózg nie jest w stanie ogarnąć nieskończoności, jaką jest Bóg. Każda wiara, która
twierdzi, że całkowicie wyjaśnia Boga, musi być fałszywa. I odwrotnie – prawdziwa wiara musi mieć takie
prawdy jak Trójca.
Obraz Guercino ilustruje legendę o tym, jak święty
Augustyn (który przez 20 lat pisał traktat o Trójcy Świętej)
pewnego dnia wybrał się na spacer nad morze. Miał tam
spotkać małego chłopca, który wykopawszy w piasku
niewielki dołek przy pomocy muszelki, wlewał do niego
wodę.
- Co robisz? – spytał Augustyn.
- Chcę przelać całe morze do dołka – odpowiedział malec.
- To przecież niemożliwe! – stwierdził Augustyn.
- „Prędzej ja przeleję tą muszelką morze do dołka, niż ty
zgłębisz tajemnicę Trójcy Świętej – odpowiedział chłopczyk,
po czym zniknął.

16

Święty Augustyn mawiał: Fides querens intellectum (wiara szuka zrozumienia).

Strona

Nie wiemy, czy ta piękna augustiańska legenda jest prawdziwa – znamy natomiast wypowiedź św.
Augustyna o Trójcy: Jeśli jesteś w stanie to zrozumieć, to nie może to być Bóg!

16

Guercino (Giovanni Francesco Barbieri), Św. Augustyn
medytujący, olej na płótnie, 1636 Muzeum Prado, Madryt.

1.3.7 Słowo „Trójca”
W Biblii nie występuje słowo „Trójca”.

ZARZUT

Rzeczywiście. Jednak zauważmy, że… w katolickim wyznaniu wiary też nie.
Należy odróżnić „brak terminu” od „braku opisu rzeczywistości” w Biblii. Tak jest w wielu wypadkach, że
pewna rzeczywistość jest w Biblii opisana, ale nie jest w niej nazwana terminem technicznym, jakim ją dziś
opisujemy. Przykładem jest np. słowo „sakrament” – oczywiście takie słowo nie istnieje w Biblii. Ale jeśli
wiemy że „sakrament to widzialny znak Łaski niewidzialnej”, to już całkiem łatwo znajdziemy wiele
opisów takich znaków. Podobnie nie znajdziemy słowa „Absolut” – a jednak Bóg jest Absolutem. Po prostu
terminy opisu powstały znacznie później. I dokładnie tak jest z terminem Trójca – nie jest on wymieniany
w Biblii, ale w wielu miejscach jest wspomniany i opisany. Samo słowo zostało po raz pierwszy (o ile
wiemy) użyte przez Teofila Antiocheńskiego (+182).
Biblia nie jest katechizmem i raczej mówi się w niej o prawdach bożych niż przytacza ich definicje. Jezus
mówi: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, ale nie definiuje ani nawet nie omawia pojęcia
„transsubstancja”. Podobnie nie definiuje pojęcia „Trójca”, ale mówi: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nie pozostawiając wątpliwości, że mowa
o osobach („imię”), że owe osoby są jednym (nie mówi o „imionach”, lecz o „imieniu”) oraz wymieniając je
w jednym kontekście i na jednakowym poziomie (co byłoby niewłaściwe, gdyby miało oznaczać Boga i
stworzenia).
Analogicznie: brak słowa Trójca w naszym wyznaniu wiary wcale nie oznacza, że nie wyznajemy tej
prawdy wiary, mówiąc Wierzę w Boga Ojca (…) i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego (…) Wierzę w
Ducha Świętego (…).

1.3.8 Triady pogańskich bogów
W religiach pogańskich także istnieją trójce Bogów. U Sumerów to Anu, Enlil i Ea, mity
greckie zawierają opowiadania o Zeusie, Posejdonie i Hadesie, w Indiach byli Brahma,
Wisznu i Sziwa zaś Egipcjanie czcili Ozyrysa, Izydę i Horusa.
ZARZUT

W pytaniu zawarte jest spore nieporozumienie: jego autorzy pomylili Trójcę z triadami (trójkami)
bogów. Różnice są zasadnicze. Aby je przybliżyć, przyjrzyjmy się podanym przykładom:

Strona

Brahma, Wisznu i Sziwa
Te trzy imiona nie oznaczają różnych bogów, lecz różne formy jednej istoty. Czytamy o tym w świętej
księdze hinduizmu o nazwie Puranas:
O trzej Panowie! Wiem, że uznaję tylko jednego boga. Powiadomcie mnie, który z was jest prawdziwy, bym
mógł tylko do niego wysyłać uwielbienia.
Trzej bogowie – Brahma, Wisznu i Sziwa objawili się mu i odpowiedzieli:
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Anu, Enlil i Ea
Anu, Enlil i Ea (a właściwie Enki – imię Ea nadali mu Babilończycy) to typowe bóstwa politeistyczne (byli
zresztą przywódcami znacznie większej grupy duchów) z klasycznym „podziałem kompetencji” – Anu
władał Niebem i złymi mocami, Enki był personifikacją podziemia (a później także morza), a Enlil władał
powietrzem. Bogowie ci – podobnie jak ci z panteonu greckiego – mieli swoje interesy, namiętności, a
nawet rodziny (np. Enlil był mężem Ninlil i ojcem Nanny, Nergala, Nisaby, Ninurty i Ningirsu).
Doprawdy, trudno byłoby się doszukać podobieństw do Trójcy.

Naucz się, wielbicielu, nie ma między nami różnicy. To, co ci się wydaje, to tylko pozory. Jeden byt
występuje pod trzema formami poprzez akty kreacji, ochrony i destrukcji, ale jest jeden.
Jako ciekawostkę dodam, iż była w historii chrześcijaństwa herezja, która podobnie pojmowała Trójcę; jej
przedstawiciele głosili, iż trzy osoby nie są rzeczywiste, ale są odmiennymi przejawami jednej osoby Boga.
Sabelianiści (bo oni wyznawali ten pogląd) wierzyli na przykład, iż Ojciec wcielił się w Syna i umarł na
krzyżu.
Hinduskie wyobrażenie Brahmy, Wisznu i Sziwy
jako trzech manifestacji jednej istoty (świątynia w
Ellora)
Aby uniknąć nieporozumień i zaakcentować
całkowitą odmienność koncepcji Trójcy od
koncepcji sebelian, papież Urban VIII zabronił
przedstawiania Trójcy w postaci osoby z trzema
twarzami.

Zeus, Posejdon, Hades
W panteonie greckim było 12 bogów. Nijak nie tworzyli trójcy (ani nawet triady). Bogowie greccy walczyli,
krzywdzili się wzajemnie, zawierali sojusze i kierowali się namiętnościami.

Artemida

Apollo i muzy

Strona
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Ozyrys, Izyda i Horus
Nie wiem, na jakiej podstawie zostało sformułowane twierdzenie, że postacie te tworzą trójcę (a nawet
trójkę czy triadę). Ozyrys jest kim innym niż jego żony (a zarazem siostry), Izyda i Neftyda, i jego dwaj
synowie – Anubis i Horus – i nie tworzy z nimi jakiejś wyjątkowej grupy.
W literaturze antytrynitarnej chętnie zamieszcza się zdjęcia artefaktów zawierających wizerunki
trójek (czy też triad) bogów. Jest to tym łatwiejsze, że mamy mnóstwo dzieł zawierających wyobrażenie
jednego, dwóch, trzech i więcej postaci bogów pogańskich. Nic łatwiejszego niż wybrać spośród nich
jedynie te zawierające trzy postacie i przedstawić ich zdjęcia.
Poniżej kilka zdjęć rzymskich dzieł:

Ołtarz pokoju, Rzym, Pole Marsowe

Wenus i Mars
(Dom Wettiuszów w Pompejach)

Jak widać, rzeźby czy wizerunki mogą przedstawiać różną liczbę osób. Jednak w broszurach
antytrynitarnych próżno szukać owego zróżnicowania – za to z pewnością znajdziemy tam te z nich, które
przedstawiają trzy postaci, jak poniższy wizerunek Demeter, Tryptolemosa i Persefony:

Ulubiona ilustracja antytrynitarystów,
przedstawiana jako wizerunek rzekomej
„trójcy rzymskiej” – Demeter, Tryptolemos
i Persefona

Bogowie egipscy – Mykerinos,
Hathor i bogini jednej
z prowincji Egiptu

Bogowie egipscy Horus,
Ozyrys i Izyda

Strona

Bogowie egipscy Amon-Ra,
Ramzes II i Mut
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Co gorsze, „dowodząc” tą metodą, można znaleźć w jednym i tym samym kręgu kulturowym kilka różnych
„zestawów” bogów tworzących rzekome „trójce” (co samo w sobie falsyfikuje ich podobieństwo z jedyną,
wszechmocną i niepowtarzalną Trójcą w chrześcijaństwie). Na przykład władca Egiptu, Mykerinos, kazał
sporządzić 8 różnych rzeźb przedstawiających różne „triady bogów” (w tym samego Mykerinosa, którego
również uważano za bóstwo). Również w innych okresach sporządzano podobne wizerunki. Oto niektóre z
nich:

Kończąc ten temat, chciałbym się podzielić jeszcze jednym spostrzeżeniem. Otóż gdybyśmy nawet
przyjęli (tylko na chwilę, bo to wyjątkowy absurd), że w innych religiach istniały trójce (a nie trójki czy
triady) bogów pogańskich – czy to prowadzi nas do wniosku, jakoby Bóg Trójjedyny był nauką błędną?
Gdyby rozumować w ten sposób, musielibyśmy także przyjąć, iż błędną nauką jest w ogóle monoteizm –
bowiem „istniały pogańskie kulty monoteistyczne”.
Powiem więcej – w każdym człowieku jest pewna „intuicja Boga” wynikająca z tego, iż zostaliśmy
stworzeni na Jego „obraz i podobieństwo”. W wielu religiach znajdujemy okruchy prawdy, bo człowiek
własnym rozumem szuka Boga. Klemens Aleksandryjski w V części swoich Kobierców podaje przykłady
takich intuicji wśród największych mędrców starożytności. Nie odnosili się oni do bożków pogańskich, ale
rozmyślali o Bogu. Niektórzy z nich doszli do wielu prawd na drodze rozumowej. Chyba to właśnie miał na
myśli św. Paweł, kiedy w Liście do Rzymian pisał: Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego
przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz
1,20a).
1.3.9 Modlitwa Jezusa

ZARZUT

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to
możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się
stanie! – tak w Mt 26,39 czytamy o Jezusie. Skoro Jezus jest Bogiem, a Bóg jest jeden, to
czy Jezus modlił się sam do siebie? I dlaczego mówił o wypełnieniu woli Ojca, a nie
swojej – czyżby Bóg miał dwie różne wole?

O Jezusie uniżonym podczas swojego pobytu na ziemi pisałem w rozdziale 2Błąd! Nie można
odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Natomiast jeśli idzie o
„modlenie się do siebie”, to zarzut byłby trafny, gdybyśmy wierzyli, że Bóg Ojciec i Jezus byli jedną
osobą. Tymczasem niczego podobnego nie twierdzimy – przeciwnie modalizm (bo tak się nazywa podobny
pogląd) jest w Kościele uznawany za herezję.
Może warto tu przy okazji przytoczyć inne błędy związane z tematem, a potępione przez Kościół
jako herezje:
- twierdzenie, że Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są jedną i tą samą osobą. Niekiedy
Modalizm
przejawia się w postaci tezy, iż istnieje jedna osoba boska, której Ojciec, Syn i Duch
Święty są jedynie manifestacjami. Taki pogląd znany jest pod nazwą sabelianizmu.
monarchianizm - twierdzenie, jakoby osoby Trójcy nie były sobie równe w majestacie.
- twierdzenie, że Jezus jest jedynie stworzeniem (nie jest Bogiem). Pierwotnie pogląd
Arianizm
ten zakładał podobną rolę dla Ducha Świętego, później jednak arianie odrzucili
całkowicie Jego osobowe istnienie.
- twierdzenie, że każda z osób nie jest Bogiem, lecz dopiero wszystkie trzy tworzą
damianityzm
Boga (każda z osób jest „częścią” Boga).

Strona

Na zakończenie rozdziału przypominam, co udało się nam ustalić:
1. Nauka o Trójcy Świętej (choć nie sam termin „Trójca”) została zawarta w Nowym Testamencie.
2. Pewne zapowiedzi tej Prawdy Wiary są obecne również w księgach Starego Testamentu.
3. Nauczanie o Trójcy Świętej i o Duchu Świętym jest obecne w licznych świadectwach chrześcijańskich
z pierwszych wieków.
4. Duch Święty został przedstawiony w Piśmie Świętym jako Bóg osobowy.
5. Nauka o Trójcy nie zawiera tezy, jakoby Ojciec, Syn i Duch Święty byli jedną osobą, ani też nie
utrzymuje, jakoby było „trzech Bogów”.
6. Istotą nauki o Trójcy są dwa fakty: to, że Bóg jest jeden, oraz to, że Bóg jest w trzech osobach.
7. Żaden z ludzi nie pojął Boga. Dotyczy to także Prawdy o Trójcy Świętej. Owa tajemnica jest silną
poszlaką dowodzącą prawdziwości chrześcijaństwa.
8. Pogańskie triady „bogów” mają zupełnie inny charakter niż Trójca Święta, a wszelkie podobieństwa są
powierzchowne.
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1.4 Podsumowanie

Strona
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9. Znaczna część argumentacji antytrynitarnej jest zbudowana na nieznajomości nauki o Trójcy; w istocie
bardzo często nieświadomi krytycy argumentują przeciw herezjom odrzuconym przez Kościół.
10. Twierdzenia, jakoby Konstantyn Wielki (czy w ogóle Sobór Nicejski) „wprowadził” naukę o Trójcy i
Duchu Świętym jest fałszywe – naukę tę odnajdujemy w pierwotnym przepowiadaniu chrześcijańskim,
na niemal trzy stulecia przed Soborem.

