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J e s t  j e d e n  B ó g  

„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym.” Pwt 6,4 
 

1. Wprowadzenie 
Spotkanie ma na celu przypomnienie podstawowej prawdy naszej wiary, że BÓG JEST 
oraz BÓG JEST JEDEN. Odpowiedzią na ludzkie pytania czy Bóg istnieje i kim Bóg jest - 
jest Boże imię, które On sam objawia Mojżeszowi „JESTEM, KTÓRY JESTEM”.  

Słowa „Jestem, który Jestem” oznaczają bliskość, władzę nad teraźniejszością i nad 
przyszłością. Bóg nie jest więźniem tego, co się wydarzyło „przed wiecznością”; jest On 
zawsze teraźniejszością: „Jestem”. Jest równoczesny z każdym czasem i każdy czas 
wyprzedza. Boga tego mogę wzywać tu i teraz: jest On teraźniejszy i odpowiada mojemu 
„teraz”. /Ks. Jerzy Szymik/ 

W oparciu o poniższe fragmenty Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego 
należy odpowiedzieć na pytania. 
 
2. Odkrycie 

Jaki jest Bóg? Jakie są cechy Boga? 

KKK 212 W ciągu wieków wiara Izraela mogła rozwinąć i pogłębić bogactwa zawarte 
w objawieniu imienia Bożego. Bóg jest jedyny; poza Nim nie ma innych bogów. On 
przekracza świat i historię. To On uczynił niebo i ziemię: "Przeminą one, Ty zaś 
pozostaniesz. I całe one jak szata się zestarzeją... Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata 
Twoje nie mają końca" (Ps 102, 27-28). W Nim "nie ma przemiany ani cienia 
zmienności" (Jk 1, 17). On jest "Tym, Który Jest", bez początku i bez końca, i w ten 
sposób pozostaje zawsze wierny sobie i swoim obietnicom.  
 
3. Zrozumienie 

Co możemy znaleźć w Bogu? 

„W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28)  

Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, 
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu 
wiecznemu». (J 4,14) 

Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie 
łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,35) 

 W wyznaniu wiary w to, że Bóg jest Jeden, chodzi wyłącznie o ocalenie człowieka: 
żebyśmy nie marnowali życia w poszukiwaniu i zdobywaniu tego, co ostatecznie nie ma 
najmniejszego znaczenia. Poza Bogiem znajdziemy tylko rzeczy mniejsze. /Kard. Joseph 
Ratzinger/  
 

4. Zastosowanie 

Jak budować swoje życie na Bogu? 
 Chrześcijańskie wyznanie wiary w Jednego Boga nie jest jednym z wielu wyznań – jest 

wyznaniem, które diametralnie zmienia życie człowieka. Oznacza świadome wyrzeczenie 
się ubóstwienia czegokolwiek: władzy, chleba i erosu. Oznacza decyzję: nie będę 
budować swojego poczucia bezpieczeństwa na niczym, poza Bogiem.  /Kard. Joseph 
Ratzinger/ 


