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Bóg jest Miłością, moją Miłością

Papieska intencje modlitwy na
wrzesień:
Intencja ogólna: za polityków,
naukowców i ekonomistów. Aby
politycy, naukowcy i ekonomiści
wspólnie pracowali na rzecz ochrony
mórz i oceanów na świecie.

Bóg jeden i jedyny
Zasadniczym tematem Biblii jest dialog Boga ze

swym stworzeniem. Samo istnienie Boga jest dla tre-
ści Świętej Księgi faktem bezspornym, dlatego Pismo
Święte nie zawiera ani uzasadnienia dla tej kwestii,
ani nie rozwija specjalnie tego tematu. Autorzy biblij-
ni przyjmują Objawienie Boże, i nie wchodzą z nim
w dyskusję. Poza tym samo to, że Bóg jest stanowi
dla nich rację nadrzędną.

To sam Bóg chcąc dać się ludziom poznać - po-
znanie Boga jest źródłem wszystkiego - Objawia się i
niejako przedstawia. Sam do tego zachęca, kiedy mó-
wi – „szukajcie Boga dopóki jest blisko” a także
przestrzega, że „głupi już z natury są ci ludzie, którzy
z mądrości i piękna stworzeń nie potrafią poznać ich
Stwórcy”.

Bóg objawia człowiekowi siebie i to On mówi o
sobie, że jest Jeden i Jedyny. Pierwsze przykazanie
Dekalogu, słowa „Sz’ma Israel” są tego świade-
ctwem. Przy czym warto pamiętać, że biblijne słowo
„jeden-jedyny” jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek
wielości, zawiera w sobie wymiar absolutny, tzn. nie-
powtarzalność i niepodobieństwo do czegokolwiek.
(Tertulian pisał: „Bóg jeśli nie jest jeden, to Go w
ogóle nie ma!”).

Monoteizm biblijny trzeba jednak ocenić jako coś
zupełnie wyjątkowego, biorąc pod uwagę, że kształ-
tuje się on w czasach i środowisku wybitnie politei-
stycznym. Wszystkie ościenne narody czczą wielu
bogów. W Egipcie, gdzie przez wieki przebywali iz-
raelici, jak można powiedzieć trywialnie „na każdym
kroku” spotykali jakieś bóstwo. A jednak, prawda o
Bogu jedynym była dla nich czymś podstawowym.
Wielu badaczy twierdzi wręcz, że samo to potwierdza
autentyczność Objawienia, gdyż człowiek sam z sie-
bie, żyjąc w świecie wielości i podziałów nie mógł
niejako podjąć idei jedyności Boga i pozostać jej
wiernym.
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Wydaje się, że ci nasi starsi w wierze bracia, jak
też i nasi przodkowie byli w tym względzie ludźmi
szczęśliwymi. Nam, współcześnie, o ile łatwo jest
przyswoić sobie fakt, że jest Jeden Bóg, to jednak o
wiele trudniej przychodzi nam konsekwentnie zacho-
wywać wierność temu, że jest On jedyny.

Pozorna sprzeczność, ale niestety jest wiele prze-
słanek ku temu, że dla współczesnego człowieka ta
jedyność jest problemem. Każda wartość - niekonie-
cznie zła, lecz nawet ta dobra sama w sobie - może
stać się i często staje się zniewalającym nas bożkiem.
Czasem staje obok „Jedynego”, czasem niestety Go
przesłania. Ile jest w naszym życiu spraw i rzeczy,
które stają się ważniejsze od Boga? Stajemy wręcz do
swego rodzaju dysputy z Bogiem, kwestionujemy Je-
go prawa, w tym prawo do nas, jako stworzenia.

To, że Bóg jest jeden i jedyny staje się dla nas
wezwaniem i wyzwaniem, które każe nam widzieć
cel ostateczny i stawiać wartości w miejscu im prze-
znaczonym, nie zamiast Boga, czy wbrew Bogu, ale
jako narzędzia lepszego poznania Boga i podjęcia
dialogu z Nim.

Ciąg dalszy tych refleksji nastąpi
Moderator Żywego Różańca

Ks. Adam Ceynowa
P.S.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za
Wasze listy, w których piszecie o cennych inicjaty-
wach Waszych wspólnot, są też one świadectwem
Waszej troski i wsparcia dla posługi kapłanów

Bóg zapłać!


