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KTO STWORZYŁ BOGA?
To pytanie można usłyszeć nawet z ust wierzącego. Naiwne, gdyż oparte na ludzkim doświadczeniu. Bóg jest Stwórcą, a nie stworzeniem;
więc nie podlega łańcuchowi przyczyn i skutków, jaki my, ludzie, dostrzegamy. On go ustanowił. Boga nie da się zobaczyć, ani zmierzyć
i dlatego nie może być podmiotem jakiejkolwiek
dyscypliny naukowej.
CO TO ZNACZY, ŻE BÓG JEST WIECZNY?
Może to znaczyć, że stworzył również i czas.
Sam żyje poza nim, w tak zwanej „jednoczasowości”, trudnej do wyobrażenia, ale i niezupełnie
abstrakcyjnej. Czas jest pojęciem zagadkowym.
Jego upływ jawi się człowiekowi względny. Zarówno w teorii naukowej (Einsteina), jak i w
psychicznych doświadczeniach jednostek (mówimy: czas płynie wolno, albo szybko).
JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY BOGA?
Bóg jest Miłością. Cóż to znaczy? Że jest Doskonały i Sprawiedliwy. Przy tym owe przymioty Stwórcy, nie są „kulawe, czy byle jakie”, lecz
skrywają wymiar Absolutu. Pozostają też nierozłączne. Jeśli w trakcie czytania Biblii jakaś
sprawa wyda się tajemnicza, to niechybnie rozdzieliliśmy te dwie cechy, zgodnie z ludzką,
upadłą naturą. Nadto Bóg pozostaje niezmienny,
wszechobecny, wszechwładny i wszechwiedzący. Bowiem całe Dzieło Stworzenia zaistniało
we wnętrzu Stworzyciela.
JAK ROZUMIEĆ WERSET: Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje?
Ten fragment Pisma wydaje się być „kluczem do wielu zamkniętych drzwi”. Skoro jesteśmy podobni do
Boga, więc w nas samych tkwi szereg odpowiedzi. Izraelici, a po nich uczniowie Jezusa wyznają Boga
Jedynego. W oparciu o naukę Jezusa przyjęliśmy, że występuje On w trzech „Osobach” (czy może lepiej
- Postaciach, gdyż Ich natura jest jedna): Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale są także oponenci. Arianie, a
obecnie Świadkowie Jehowy, nadal mówią o „niepodzielności” Stwórcy. Bo istotnie... Zarówno Żydom,
jak i każdemu człowiekowi, trudno sobie uzmysłowić Jedność, a zarazem trójpostaciowość Boga. Zastanawia też fakt, że objawiono ją dopiero przez Jezusa. Ano, właśnie. Czy istniały wcześniejsze zapowiedzi? Na początku Bogowie stworzył niebiosa i ziemię - tak można by rozpocząć Biblię. Wyraźnym błędem gramatycznym w języku polskim. W tekstach starohebrajskich bowiem, użyto słowa Elohim
(Bóg/Bogowie), czyli określenia zawierającego obie liczby (pojedynczą i mnogą równocześnie; porównaj
ze słowem - drzwi); by dalej zastosować czasownik „stworzył” - przynależny liczbie pojedynczej. Tłumacze nie znaleźli odpowiednika i dokonali uproszczenia. Dlatego otwierając Pismo, czytamy: Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Niemniej pierwotne sformułowanie prowadzi do Boga Jedynego,
który objawił się w trzech Postaciach. Podobne określenie odnajdziemy w I Mojżesza 3,22: Oto człowiek
stał się jak jeden z Nas, co do wiedzy dobrego i złego....oraz w słowach Jezusa z Ewangelii: ...co wiemy,
to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie (J. 3, 11). Kiedy
dochodzimy do wniosku, że natura Boga jest niepojęta - przypomnijmy sobie hierarchię bytów. Stwórca
różni się zasadniczo od człowieka. Chociaż... Jeśli stworzył nas na obraz i swoje podobieństwo, powinny
istnieć analogie. Dalekie, ale jednak...

