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Doktryna o Bogu 

Atrybuty Boże (2) 

(Bóg, który posiada charakter podobny naszemu) 
Notatki uczestnika 

Wstęp 
Najpierw zajmiemy się charakterystykami, które nazywamy „przekazywalnymi” (lub: 
„komunikatywnymi”), gdyż można je znaleźć również w człowieku stworzonym na obraz Boży. Bóg 
posiada podobne cechy charakteru: moralność, inteligencja i świadomość. 

1. Boża dobroć 

W języku hebrajskim „dobry” oznacza „przyjemny, radosny, pełen harmonii”. Greckie słowo odnosi 
się do fizycznej lub etycznej cechy i oznacza: „szlachetny, czcigodny, godny podziwu, cenny, 
piękny.” Mówiąc o „dobrym” mamy na myśli „doskonały”. Bóg jest Bogiem doskonałym. Jest 
uosobieniem całego naszego wyobrażenia o dobru. Bóg jest „dobry” ponieważ jest moralnie 
doskonały i szczodrobliwy.  

a) Przede wszystkim mówimy o dobroci Bożej w odniesieniu do niego samego, Jego charakteru 
(Ps. 105). Bóg nie jest zły, ale dobry czyli sprawiedliwy, fair i moralnie etyczny.  

b) Bóg jest dobry w każdym swoim działaniu (Ps. 119:68; 1 Moj. 1:31; 1 Tym. 4). Bóg jest dobry dla 
wszystkich ludzi (Ps. 145:9; Mat. 5:45; Dz.Ap. 14:17). Bóg jest doskonałym Ojcem dla swoich 
kupionych krwią dzieci (Mat. 7:11). W innych zastosowaniach słowa „dobroć” możemy mówić o 
„korzyści, powodzeniu i zdrowiu.” 

c) Bóg jest dobry w dziele zbawienia (Fil. 1:6; Heb. 6:5; Jak. 1:17; Rzym 8:28). 

2. Miłość Boża 

a) Bóg jest miłością (1 J 4:8). To zdanie, „Bóg jest miłością” wskazuje na samo sedno istoty Boga – 
miłość. Esencją Boga jest miłość. On nie jest jedynie „kochający”, ale w samym sercu jego istoty 
jest „miłość”. 

 b) Pochodzenie słowa „miłość” szczególnie nas interesuje.  
i) W Starym Testamencie miłość zarówna Boża jak i ludzka jest najgłębszym wyrazem 
osobowości i najbliższą  z więzi. Hebrajskie słowo chesed czasami tłumaczone 
„zmiłowanie” oznacza „miłość przymierza”. Jest ono spokrewnione ze sprawiedliwością, 
świętością, oddaniem i prawdą (Ps. 89:28). 
ii) W grece znajdujemy cztery słowa na miłość. Po pierwsze mamy fileo  - miłość 
przyjacielska lub przyjacielskie więzi. Następnie eros – seksualna, pełna uniesienia 
fizyczna miłość męża i żony. Po trzecie storge – oznacza bliskość rodzinną, umiłowanie 
narodu lub władcy, miłość rodzicielska. I po czwarte agape – najwyższa i 
najszlachetniejsza miłość. Oznacza bezinteresowną miłość, w której cały umysł i wola 
są skupione na szczęściu obiektu miłości (1 Kor. 13:4).  
iii) Agape występuje 120 razy w Nowym Testamencie, ale nie jest znane jego użycie w 
literaturze starożytnej.  

  
 c) Miłość Boże jest wyrażona na wiele różnych sposobów w Biblii.  



i) Miłość Boża w więziach. W swojej miłości Bóg przedstawia siebie jako „Ojciec” 
wyrażając w ten sposób chęć bliskości i intymności z nami (Ps. 103:13; Oz. 11:1n; 1 J 
3:1). W swojej miłości Bóg objawia siebie jako „Oblubieniec” (Jer. 3:14; Iz. 62:5; Ef. 
5:21-33; Obj. 19:7). Bóg objawia się nam jako „Przyjaciel” (Jak. 2:23). 
ii) Miłość Boża, której wyrazem jest utrzymanie całej ludzkości. Boża miłość pokrywa 
całą ziemię, dając jej utrzymanie i zaspakajając potrzeby (Mat. 5:43-45; Dz. Ap. 17:28). 

1. zym. 5:8; J 25:13; 1 J 4:10). 

3. Łaska Boża 

a) Nasza definicja łaski brzmi następująco: Łaska to obdarowanie życzliwością kogoś, kto na to 
zupełnie nie zasłużył. Zwykle mówimy: Niezasłużona uprzejmość okazana tym, którzy zbuntowali 
się i zasługują na potępienie.  

b) Hebrajskie słowo chen oznacza okazanie łaski poprzez zauważenie i oszczędzenie tego, który 
jej dostępuje. Arabskie znaczenie wskazuje na tęsknotę za kimś, umiłowanie kogoś, okazanie 
litości. 

c) Greckie słowo charis oznacza łaskę, dobre zamiary, umiłowanie i łaskę. Pochodnym słowem jest 
charisma, które oznacza dary łaski czyli dary Ducha. Chaprizomai oznacza okazać łaskę, dobroć i 
zwykle w tłumaczeniach oddane jest jako „przebaczenie” (2 Kor. 2:7; Ef. 4:32; Łuk. 7:42; itp.). 
Charitow oznacza okazać łaskę i wynieść na uprzywilejowaną pozycję (Łuk. 1:28; Ef. 1:6). 

d) Różne sposoby działania Bożej łaski 
 i) Starotestamentowi święci mogli znaleźć łaskę w oczach Pana (1 Moj. 6:8). 
 ii) Święci szukali łaski Boga jako najwyższego dobra (2 Moj. 34:9). 
 iii) Boża łaska jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa (Ps. 89:11). 
 iv) Odkupienie miało miejsce przez Bożą łaskę (Heb. 2:9). 
 v) Boża łaska jest źródłem zbawienia (Ef. 2:8). 
 vi) Łaska towarzyszy nam w życiu z Bogiem (Jak. 4:6). 
 vii) Usprawiedliwienie wprowadza nas w łaskę (Rzym. 5:1-2). 
 viii) Łaska przyjdzie wraz z Drugim Przyjściem Chrystusa (1 P 1:13). 

4. Świętość Boża 

a) Nie można porozdzielać atrybutów Bożych w Bogu. Mamy świętość i sprawiedliwość, ale mamy 
też świętą miłość i sprawiedliwą łaskę, itp. Łącząc wszystkie atrybuty w jeden – moglibyśmy 
powiedzieć, że Bóg jest nieskończony, wszechmocny, święty jak i sprawiedliwą miłością (łaska, 
dobroć). 
b)  Hebrajskie słowo kwodosz (święty) wywodzi się od „odcinać, oddzielać”. Jest to jedno z 
ważniejszych słów w Starym Testamencie i głównie odnosi się do Boga.  

c) Nowotestamentowe słowa hagios i hagiazo oznaczają podobnie „oddzielić, uświęcić, poświęcić, 
czysty”. 

d) Boża świętość oznacza zatem: 
 i) Jego całkowite oddzielenie od grzechu i wszelkiego zła (Job 34:10). 

ii) Jego najwyższą doskonałość 

f) Boża świętość objawia się na wiele sposobów. 
 i) Boża świętość oddziela Go od grzechu (Oz. 1:13). 
 ii) Boża świętość oznacza wymagania od Jego ludu by był święty jak Ja jestem święty (Lev. 
     11:45; Iz. 57:15). 
 iii) Boża świętość jest wielbiona i wywyższana (Ps. 99:3; 22:3). 
 iv) Boża świętość jest u Izajasza głównym imieniem Boga: Święty Izraela (Iz. 12:6; 6:3). 
 v) Boża świętość jest przedstawiana jako wspaniała (2 Moj.15:1). 
 vi) Boża świętość sprawia, że jest sam (1 Sam. 2:2). 
 vii) Boża świętość odróżnia Go od ludzkości (Oz. 11:9). 



 viii) Boża świętość jest objawiona w Jego świętym Prawie (Rzym. 7:12). 
 ix) Boża świętość objawia się w Jezusie Chrystusie (Dz. Ap. 3:14). 

5. Sprawiedliwość Boża 

a) W bliskiej relacji do Bożej świętości występuje Jego prawość, która odnosi się do Jego prawnej 
sprawiedliwości jak i prawości Jego istoty. Boża świętość jest wysokim standardem prawa, Jego 
prawość i sprawiedliwość są wypracowaniem tego standardu w praktyce.  

b) Hebrajskie tsedeg i greckie dikaiosune oznaczają zgodność ze standardem, który jest właściwy, 
normalny, poprawny w rozumowaniu i działaniu. 

c) Biblia często przedstawia Boga jako: „prawy i sprawiedliwy” na wszystkich swoich drogach w 
relacjach z ludźmi - bez względu na to jak im się to jawi (Ps. 145:17; Jer. 12:1; Jana 17:25; 2 Tym. 
4:8; 1 J 2:29). 

d) Prawość Boga nie jest bierną cechą. Ma ona wielki wpływ na działania Boga w stosunku do 
ludzi  (5 Moj. 32:4; 2 Kron. 19:7; 1 Moj. 18:25). 

e) Biblia przedstawia Boga jako Sędziego całej ziemi (1 Moj. 18:25). Bóg sprawiedliwie odpłaca w 
sowim gniewie (Iz. 9:19; Rzym.1:18; 2:5; Ef. 5:6). 

f) Gniew Boży można następująco zdefiniować: 
i) Gniew Boży nie jest niekontrolowanym wybuchem gniewu, ale wyrazem Jego świętej 
nienawiści grzechu. Gniew jest Bożą reakcją świętego Boga w obliczu grzechu. Gniew 
występuje w  doskonałej harmonii z Bożą miłością. Pismo mówi, że Bóg nienawidzi grzechu 
(Ps. 11:5), co nie powstrzymuje Jego miłości do ludzi (por. Oz. 9:15n z 11:4,8n). Można 
powiedzieć, że gniew i miłość można pogodzić w Istocie Boga prawego i sprawiedliwego.  

g) Biblijne obrazy prawości i gniewu Bożego:  
 i) Upadek jest pierwszym objawieniem Bożego gniewu na ziemi. 

ii) Stary Testament następnie obfituje w przykłady Bożego gniewu jako wynik Jego prawości 
i sprawiedliwości w obliczu grzechu: potop, zniszczenie wieży Babel, sąd nad Sodomą i 
Gomorą, plagi Egiptu, niewola asyryjska, wygnanie Judy, itd. 
iii) Nowy Testament maluje podobny obraz. Jezus nauczał więcej niż inni o mękach 
piekielnych, które są ostatecznym i najokropniejszym wyrażeniem Bożego gniewu (Mat. 
5:22-23; Mk 9:43n). 
iv) Sama Ewangelia jest przykładem Bożego gniewu – jest Bożym sposobem zaspokojenia 
Jego sprawiedliwości. Pojęcie „przebłagania” (Rzym. 3:25, gr. hilasterion) oznacza 
„zaspakajający gniew”. Jezus na krzyżu poniósł nasze grzechy i sprowokował reakcję Boga 
w postaci Jego gniewu i przekleństwa, które na Niego spadło (2 Kor. 5:21; Gal. 3:13; Iz. 
53:10). Dlatego Jezus zawołał z krzyża: „Mój Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?” W 
Liście do Rzymian Apostoł Paweł naucza, że krzyż objawia Bożą sprawiedliwość (3:25), 
gdy Jezus stał się naszym przebłaganiem. W ten sposób Bóg objawił swoją sprawiedliwość 
i obdarowują nią każdego, kto ma wiarę w Jezusa (Rzym. 3:26). Krzyż jest pełnym chwały 
sposobem by Bóg pozostał święty i sprawiedliwy i jednocześnie by grzesznicy, których Bóg 
umiłował mogli dostąpić przebaczenia i zostać zbawieni. Właśnie w krzyżu widzimy pełne 
chwały połączenie sprawiedliwości i miłości Bożej. Te dwa atrybuty nie wykluczają siebie 
wzajemnie, ale harmonijnie się łączą w ofierze Jezusa.  

h) Znaczące zastosowania tej cechy Bożej: 
       i) Sprawiedliwość i prawość Boga wskazuje na jego wierność (1 Kor. 1:9). 
       ii) Sprawiedliwość i prawość Boga upewnia nas, że On wszystko dobrym uczyni w naszym  
 życiu (Rzym. 8:28). 
 iii) Sprawiedliwość i prawość Boga upewnia nas w odpuszczeniu naszych grzechów (1 J  
1:9). 
 iv) Sprawiedliwość i prawość Boga daje nam zapewnienie wiecznego zbawienia (Neh. 9:8). 
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