
Studia Teologiczne 

Doktryna o Bogu 

Atrybuty Boże (1) 

(Bóg, który posiada charakter podobny naszemu) 

Notatki uczestnika 

Wstęp 

a) Na początek definicja atrybutu. Wg słownikowej definicji atrybut to podstawowa charakterystyka, 
„cecha przypisana osobie.”  

b) Atrybuty Boga są wyróżniającymi cechami charakteru, natury i doskonałości Istoty Bożej.  

I. Podział atrybutów 

a) Atrybuty może podzielić na nieprzekazywalne i przekazywalne (lub: niekomunikatywne i 
komunikatywne). Pierwsza grupa to te, które skupiają się na Bogu i nie można ich znaleźć w 
ludziach. Bóg nie jest jak my! Bóg jest: samoistny, niezmienny, nieskończony, wszechmocny, 
wszechobecny. 

b) Druga grupa atrybutów Bożych to te, które do pewnego stopnia mają swój odpowiednik w 
człowieku (tzw. przekazywalne). Zauważymy tutaj, że Bóg posiada charakter bardzo zbliżony do 
naszego. Większość z tych cech charakterystycznych dotyczy moralnych zalet, które (w mniejszym 
stopniu) można również spotkać wśród ludzi. Bóg jest dobry, miłością, łaskawy, święty i prawy.  

c) Atrybuty Boże stanowią fundament dla całej doktryny, która pochodzi z Biblii. 

II. Bóg o charakterze innym od naszego (nieprzekazywalne atrybuty) 

1. Bóg jest samoistny. 

a) Bóg jest całkowicie niezależny. Posiada źródło własnego istnienia w sobie samym. Nie 
potrzebuje pomocy od innych lub innych rzeczy by mógł przeżyć. Bóg jest samowystarczalny sam 
w sobie.  

b) Niezależność Boża dotyczy nie tylko Jego istnienia, ale również jego dzieł. Bóg ma niezależną 
moc i mądrość by samemu zaprowadzać swoją wolę. Boża niezależność i samoistność zawiera się 
w Jego imieniu: „Jahwe” - Jestem, który Jestem. Dosłownie oznacza to: „Jestem kim Jestem, 
Byłem kim Byłem, Będę kim Będę” (2 Moj. 3:14, Jana 5:26; Iz. 40:13-14; Rzym. 11:34n; Dan. 4:35; 
Ps. 115:3). 

c) Jest to prawda o chwale Ewangelii Łaski. Biblia naucza, że ten samoistny, niezależny Bóg 
zdecydował stworzyć świat i odkupić mężczyzn i kobiety by przebywali z Nim przez wieczność. 
Bóg nie musiał zbawiać upadłej ludzkości. Zbawił bo chciał. 

2. Bóg jest niezmienny. 

a) Oznacza to, że Bóg jest niezmienny w swojej Osobie i we wszystkich działaniach, celach i 
obietnicach. Bóg pozostaje wolny od wieku, rozpadu, rozwoju czy wzrostu. W Bogu nie może być 
żadnej zmiany, gdyż zmiana oznacza postęp lub regres (2 Moj. 3:14; Ps. 102:26-28; Iz. 41:4; 
Rzym. 1:23; Heb. 1:11-12; Jak. 1:17).  



b) C. Hodge (vol. 1 Systematic Theology) stwierdza, co następuje: „Bóg jest wywyższony ponad 
wszystkie przyczyny a nawet ponad możliwość zmiany. Nie może ani wzrastać ani się 
pomniejszać. Nie podlega żadnemu rozwojowi, żadnej samoewolucji. Jego poznanie i moc nie 
mogą wzrosnąć ani zmaleć. Nigdy nie może stać się świętszy lub mądrzejszy, bardziej prawy, 
bardziej miłosierny niż zawsze był i musi być. Podobnie w planach i celach – Bóg jest niezmienny.” 
 i) Boże życie się nie zmienia! 
 ii) Boży charakter się nie zmienia! 
 iii) Boża prawda się nie zmienia! 
 iv) Boże drogi się nie zmieniają! 
 v) Boże cele się nie zmieniają! 

3. Bóg jest nieskończony. 

a) Bóg jest wolny od wszelkich ograniczeń. Bóg nie posiada granic. Dla Boga nie ma nic 
niemożliwego w mierzalnym świecie (Job 11:7-9; Ps. 145:3; Mk 10:26). 

b) Berkhof (Systematic Theology) łączy nieskończoność z trzema aspektami Bożego charakteru. 
 i) Bóg jest absolutną doskonałością. Bóg jest nieskończony w swojej świętości, miłości,  
mocy, itd. 
 ii) Bóg jest wieczny. Bóg istnieje poza czasem, "od wieczności do wieczności" (Ps. 90:2; 2  
Moj. 3:14). 
 iii) Bóg jest nieogarniony - poza wszelkimi definicjami i opisami jak i poza granicami  
ludzkiego pojęcia (1 Król. 8:27; Dz. Ap. 7:48-50; Jer. 23:23-24). 

c) Izajasz wspomina Bożą nieskończoność w 40:25; 12-31. 

4. Bóg jest wszechmocny. 

a) Bóg posiada nieograniczoną moc. Bóg ma moc by uczynić, co chce przy użyciu środków lub 
bez nich. Bóg, który nie ma przyczyny jest przyczyną wszystkich rzeczy (Łuk. 1:37; 1 Moj. 18:14; 
Mat. 19:26; Iz. 40:26; 2 Moj. 32:11; Heb. 1:3; Łuk. 1:35; Ef. 1:19n; 2:1n; Dz.Ap. 1:8). 

b) Należy unikać dwóch zagrożeń.  
 i) Bóg nie może uczynić rzeczy sprzecznych. 
 ii) Boża wszechmoc nie oznacza, że może ona występować w sprzeczności z Jego innymi  
atrybutami. Bóg nie może zgrzeszyć! (Tyt. 1:2; 4 Moj. 23:19). 

c) Dwa aspekty Bożej wszechmocy: 
 i) Majestat Boży. Majestat (łac.) oznacza "wielkość". Oznacza również królowanie i władzę 
(Ps. 93:1; Heb. 13; 8:1). Majestat to postrzeganie Boga wywyższonego (Iz. 6:1; 57:15; Ps. 48:1; 
95:3; Iz. 40). Najpierw był to sposób pocieszenia zniechęconego narodu. Izajasz mówi o mocy 
Bożej w pięciu ilustracjach.  

 Po pierwsze widzimy majestat mocy Boga w stworzeniu świata (w. 12). 
 Po drugie widzimy majestat mocy Boga w relacjach z narodami (w. 15). 
 Po trzecie widzimy majestat mocy Boga w porównaniu z mieszkańcami świata (w. 22).  
 Po czwarte widzimy majestat mocy Boga w porównaniu z władcami świata (w. 23).  
 Po piąte widzimy majestat mocy Boga w porównaniu z całym wszechświatem (w. 26). 

 ii) Przez wszechmoc Bożą rozumiemy Jego pełne mocy prawo by czynić co zechce według 
swojej doskonałej woli. Jako król Bóg ma prawo i władzę by działać według upodobania swojej woli 
- jednocześnie nie odpowiada przed nikim, nikomu nie musi się tłumaczyć. Nikt nie może 
podważać Jego wyroków, nikt nie ma prawa się z Nim spierać (Dan. 4:35; Iz. 40:13-14; Ps. 135:6; 
Rzym. 9:19n). "Czy garncarz nie ma władzy nad gliną?" Bóg w swojej wszechmocy nie może 
popełnić błędu (1 Moj. 18:25). Boża świętość i Jego miłość nie może zostać zanegowana przez 
Jego wszechmoc (5 Moj. 32:4). Kiedy mówimy o Bożej wszechmocy mamy na myśli następujące 
praktyczne rzeczy: 



 - Wszechmoc Boża w stworzeniu 
 -  Wszechmoc Boża w każdym Jego działaniu 
 -  Jego moc (Rzym. 9:17n; Dz. Ap. 2:23; 4:27-28) 
 -  Wszechmoc Boża w zbawieniu (Dz. Ap. 13:48; Ef. 1:4; Rzym. 9:18-21).  
 -  Wszechmoc Boża w chrześcijańskim życiu (Fil. 2:13) 
 -  Wszechmoc Boża w Jego Drugim Przyjściu (Obj. 19:6) 

5. Bóg jest wszechobecny. 

a) Bóg nie jest związany żadnymi ograniczeniami przestrzeni. W każdym punkcie znajduje się całą 
swą Istotą. Niektórzy mówią o "ogromie" Boga (1 Król. 8:27; Jer. 23:24). 

b) Bóg nie jest jedynie częściowo obecny jednocześnie w każdym miejscu - ale cała Jego chwała, 
cały On jest obecny wszędzie. Cały Bóg jest obecny wszędzie w każdym czasie. 

c) Ogólnie rzecz biorąc możemy stwierdzić, iż Bóg jest obecny i działa wszędzie w swoim 
stworzeniu (Heb. 1:3; Mat. 5:45; 2 Tes. 2:7). Jednakże w szczególny sposób Bóg zamieszkuje 
pośrodku swego ludu (Mat. 18-20; 2 Moj. 23:15; Iz. 43:2; Mat. 19:20). 

d) Najwyraźniejszy opis Bożej wszechobecności znajdujemy w Psalmie 139. 

e) Paweł Apostoł naucza, że ciało wierzącej osoby jest Świątynią Ducha Świętego (1 Kor. 6:19; 
Jana 14-15; Ef. 3:19). 

Konkluzja 

 Izajasz wołał do ludu: Oto twój Bóg! (Iz. 40:9). Niestety nie zaprzątamy sobie głowy 
posłuszeństwem temu tak prostemu wezwaniu. Jeśli już medytujemy o Bogu - zwykle medytujemy 
o bogu naszych wyobraźni, lub o tych aspektach Boga, na których nam osobiście zależy. Zwykle 
zajmujemy się "przekazywalnymi" atrybutami takimi jak miłość, łaska, dobroć, itd - ponieważ te są 
bliższe naszym sercom i doświadczeniu. Wydaje nam się, że czyniąc to będziemy pocieszeni.  

Ale nie zawsze tak się dzieje. Kiedy zwrócimy się do urywków takich jak Iz. 40 (wszechmoc i 
samoistność) czy Psalm 139 (wszechobecność) - są to nieprzekazywalne cechy, które mogą 
obdarzyć nas pociechą w czasie potrzeby.  
Zachęcam was do oddanego studium atrybutów, aby lepiej zrozumieć Boga, który jest. 

Richard Lee 


