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Biblijny Kościół Baptystyczny – podstawy doktrynalne 
 
Część II – Bóg (Teologia – doktryna o Bogu) 
 

1. Jak wszystkie kolejne doktryny, na których opieramy działalność naszego kościoła – oparta na 
tym, co mówi Pismo Święte – podkreśla to fundamentalne znaczenie tego, jak patrzymy na 
Biblię. 

 
2. Ważne: Bóg nie jest „produktem” Biblii i nie jest „definiowany” przez Biblię. To Biblia jest 

Jego „produktem”, Jego drogą objawienia się nam, ludziom. Można powiedzieć, że Bóg stoi 
„ponad” swoim Słowem, jeżeli chodzi o hierarchię i „treść” – podobnie jak o samym dziele 
Pana Jezusa Chrystusa można byłoby napisać znacznie więcej niż zostało nam przekazane 
(Ew. Jana 20;30 / 21;25), tak samo o Bogu i Jego istocie. Jednak z naszego punktu widzenia 
Pismo jest obecnie jedynym jednoznacznym (konkretnym) źródłem naszej wiedzy o Nim. 

 
3. Nie dowodzimy istnienia Boga – Biblia nie podaje „dowodów” na istnienie Boga, ZAKŁADA 

jego istnienie – I Mojżeszowa 1;1. Przyjmujemy wiarą fakt, że Bóg istnieje, ponieważ 
wierzymy w to, co mówi o Nim Pismo. List do Hebrajczyków 11;6. 

 
4. Podstawowe założenie (Statut BKB) – wierzymy w: „Jedynego Boga, wiekuiście 

współistniejącego i działającego w trzech Osobach jako Ojciec, Syn Boży i Duch Święty” 
oraz w: „suwerenność Boga w objawieniu Siebie, w dziele stworzenia i zbawienia człowieka 
oraz w wypełnianiu Jego woli na ziemi”. 

 
5. Jak rozumiemy poszczególne zwroty: 

 
a. „Jedynego Boga” – nie istnieje żadna inna istota lub siła, którą moglibyśmy określić 

takim pojęciem. Tylko Bóg objawiony w Piśmie Świętym jest Tym, który jest źródłem 
wszystkiego i stoi ponad wszystkim. 

i. Nie jest to tylko „nasz jedyny Bóg” – jest to w ogóle JEDYNY Bóg w całym 
wszechświecie – bez względu na to, w jakiego „boga” ktoś może wierzyć. 

ii. Bóg nie dopuszcza możliwości istnienia „konkurencji” – wszelka cześć 
oddawana komukolwiek lub czemukolwiek innemu jest mocno potępianym 
przez Boga bałwochwalstwem. 

iii. Wiersze:  
1. II Mojżeszowa 20;3-5 
2. V Mojżeszowa 6;4 
3. Izajasza 44;6 
4. List do Rzymian 1;18-23 
5. Ew. Jana 17;3 

 
b. „wiekuiście współistniejącego i działającego w trzech Osobach jako Ojciec, Syn Boży 

i Duch Święty” – Bóg będąc Jedynym Bogiem istnieje i funkcjonuje od zawsze i na 
zawsze w trzech Osobach – określamy to jako Trójca (choć samo słowo „trójca” 
w Piśmie Świętym nie występuje. 

i. Tajemnica, która wywołuje wiele kontrowersji i często jest źródłem sporów 
między chrześcijaństwem a innymi religiami. 

ii. Nie są to trzy „reprezentacje”, czy „postacie” Boga (tutaj niedoskonałość 
przykładu para wodna – woda – lód), są to trzy „oddzielne” Osoby, które 
wykonują swoje dzieło / zadania. 
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iii. Istnieje dużo najróżniejszych – mocniejszych i słabszych argumentów z Pisma 
pokazujących istnienie Trójcy. 

iv. „Najzdrowsze” podejście: Pismo wyraźnie podkreśla, że Bóg jest Jeden, ale 
z drugiej strony wyraźnie pokazuje, że każda z trzech Osób wspominanych 
w kontekście Boga – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty jest Bogiem 
(posiada cechy / atrybuty Jedynego Boga). Możemy pogodzić się z tym, że 
tego nie rozumiemy i przyjąć to tak, jak jest napisane, lub „kombinować” 
po swojemu. 

v. Bóg Ojciec jest Bogiem. 
1. Wiersze: 

a. Ew. Jana 17;1-3 
b. List do Efezjan 1;3 

vi. Syn jest Bogiem – posiada atrybuty Jedynego Boga. 
1. Wiersze: 

a. Ew. Jana 1;1-3 
b. Ew. Jana 20;28 
c. Dzieje Apostolskie 7;59 (modlitwa do Pana Jezusa) 
d. Objawienie Jana 1;8/17 („pierwszy i ostatni”, „Wszechmogący”) 
e. List do Tytusa 2;13 (najmocniejszy chyba fragment w NT) 

vii. Duch Święty jest Bogiem – posiada atrybuty Jedynego Boga. 
1. Wiersze: 

a. Ew. Mateusza 28;19 (chrzcić w imię Ducha Świętego tak jak i w 
imię Ojca i Syna) 

b. Dzieje Apostolskie 5;3-4 (okłamałeś Ducha Świętego = Boga) 
c. I List do Koryntian 2;10-13 (Duch wie wszystko o Bogu i naucza 

o tym) 
d. List do Hebrajczyków 9;14 (jest Wieczny) 

 
c. „suwerenność Boga w objawieniu Siebie” – Bóg sam decyduje, co nam objawić 

odnośnie swojej Osoby. 
i. Poznajemy w Piśmie te z Jego cech i atrybutów, które uznał, że są dla nas 

ważne – TAKIEGO Boga mamy czcić. 
ii. Pismo wyraźnie przedstawia Boże cechy, charakterystyki i atrybuty (literatura!). 

iii. Cały czas musimy pamiętać o PRZEPAŚCI, jaka jest między nami a Bogiem 
jeżeli chodzi o „możliwości poznawcze” – nie mamy żadnych szans poznać Go 
w jakikolwiek inny sposób, jak tylko dzięki Jego objawieniu. 

iv. Zasadniczą rolę w objawieniu Boga odegrał Pan Jezus Chrystus – sam będąc 
Bogiem. 

v. Wiersze: 
1. V Mojżeszowa 29;28 
2. Ew. Mateusza 11;27 
3. List do Hebrajczyków 1;2 
4. List do Rzymian 1;19 

 
d. „w dziele stworzenia” – Bóg jest Stwórcą wszystkiego, co istnieje. 

i. On istniał zawsze, wszystko inne zostało przez Niego stworzone. 
ii. On suwerennie zdecydował, jak zaprojektować i powołać do istnienia wszystkie 

elementy świata materialnego i duchowego. 
iii. Jako Stwórca ma suwerenną władzę nad całym swoim stworzeniem – 

materialnym i duchowym. 
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iv. Wierzymy w dosłowny zapis historii Bożego stworzenia zamieszczony 
w pierwszych rozdziałach I Księgi Mojżeszowej – Biblia nigdzie nie wskazuje 
na to, żeby zapis ten nie był literalny, wręcz przeciwnie opiera wiele prawd na 
elementach tego zapisu jako na faktach (np. sześć dni – przykazania). 

v. Wiersze: 
1. I Mojżeszowa 1;1 
2. II Mojżeszowa 20;11 
3. List do Hebrajczyków 11;3 
4. Objawienie Jana 4;11 

 
e. „i zbawienia człowieka” – Jedynie Bóg jest w stanie zbawić (wyratować od wiecznego 

potępienia) człowieka a człowiek może być zbawiony tylko „na Bożych warunkach”. 
i. Pismo mówi, że człowiek rodzi się grzeszny i jest od momentu poczęcia na 

drodze do piekła – tylko Bóg mógł coś z tym zrobić i zrobił – zaprojektował 
i wykonał doskonały plan zbawienia, dzięki któremu możemy być uratowani 
od wiecznego potępienia. 

ii. To jest Jego plan i Jego suwerenna decyzja, że człowiek może być zbawiony 
w taki, a nie w inny sposób – jeżeli chcemy ratunku – musimy się temu poddać. 

iii. Nie istnieją „inne drogi” zbawienia. 
iv. Wiersze: 

1. Dzieje Apostolskie 4;10-12 
2. Dzieje Apostolskie 17;22-31 
3. List do Efezjan 1;3-7 
 

f. „oraz w wypełnianiu Jego woli na ziemi” – On jest Tym, który ostatecznie i jedynie 
kontroluje wszystko, co się dzieje na Ziemi i we wszechświecie. Nic się nie „wydarza” 
bez Jego wiedzy i zgody. 

i. Pełna suwerenna władza nad wszystkimi aspektami całego istnienia – Bóg nie 
jest od nikogo i niczego uzależniony w swoich decyzjach i nikt nie może 
skutecznie sprzeciwić się Jego woli. 

ii. Jego kontrola rozciąga się również nad wszelkimi potężnymi siłami duchowymi, 
które są Mu przeciwne – łącznie z Szatanem. 

iii. Wiersze: 
1. Joba 1;6-7 
2. Izajasza 40;12-18 
3. Treny 3;37-38 
4. List do Rzymian 11;33-36 


