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WSZECHMOG¥CY, KTÓREMU WIERZYMY.
KATECHIZM KO�CIO£A KATOLICKIEGO

O WSZECHMOCY BO¯EJ

Ja wiem, ¿e Ty wszystko mo¿esz,
wierzê w Tw¹ moc i gest�

B. Okud¿awa

Pojêcie Bo¿ej wszechmocy jest jednym z najbardziej �powszednich� po-
jêæ, jakie posiadamy o Bogu. Wyznanie wiary, które sk³adamy podczas ka¿dej
uroczystej Mszy �w. �oswaja� nas z nim. Jest to jednak równocze�nie jedno
z pojêæ najbardziej tajemniczych, trudno bowiem dok³adnie sprecyzowaæ,
co mamy na my�li, kiedy twierdzimy, ¿e Bóg wszystko mo¿e. Kiedy zaczy-
namy wnikaæ w sens owego �wszystko�, rodz¹ siê pytania i problemy, które
pokazuj¹, jak z³o¿one jest pojêcie wszechmocy1. Cz³owiek przyznaj¹cy siê do
wiary we wszechmog¹cego Boga musi zmierzyæ siê choæby z prowokacyjnie
stawianym pytaniem: �Czy Pan Bóg mo¿e stworzyæ kamieñ, którego nie
podniesie?�2 Odpowied� na pytanie o to, w co tak naprawdê wierzymy,
co twierdzimy o Bogu, przyznaj¹c Mu okre�lone zdolno�ci i atrybuty, jest
konieczna nie tylko do tego, aby swojej wiary skutecznie broniæ, ale tak¿e
by lepiej j¹ rozumieæ. Wiara w Bo¿¹ wszechmoc jest bardzo wa¿na dla ca³ego
naszego ¿ycia. Wp³ywa ona na sens i g³êbiê naszej modlitwy, okre�la
nasze doczesne i poza�wiatowe nadzieje. Formuje równie¿ nasz¹ spo³eczn¹

1 G. Hughes sugeruje, ¿e pomimo zasadniczej zgody co do tego, ¿e Bóg mo¿e
wszystko, czyniono i czyni siê dzi� wiele �milcz¹cych zastrze¿eñ� odnosz¹cych siê do
konkretnych przypadków, które mia³yby pozostawaæ w obszarze mocy Bo¿ego dzia³a-
nia. Por. G. Hughes, The Nature of God, Routledge, London � New York 1995, s. 93.

2 W zwi¹zku z tym podnosi siê w¹tpliwo�æ, �czy wszechmoc mo¿na zdefiniowaæ
w sposób, który nie jest samoobaleniem�. Por. L. Trinkaus Zagzebski, Wprowadzenie
historyczne do filozofii religii, t³um. A. Szwed, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 92.
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aktywno�æ. Dlatego jest rzecz¹ niezwykle istotn¹, aby�my dobrze rozumieli,
co stanowi tre�æ naszej wiary w �Boga Ojca Wszechmog¹cego�.

Niniejszy artyku³ bêdzie prób¹ odpowiedzi na pytanie, jaka jest zawarto�æ
pojêcia wszechmocy rozumianego tak, jak czyni to Ko�ció³ katolicki. Ponie-
wa¿ pojêcie to by³o i jest bardzo szeroko dyskutowane, punktem wyj�cia najle-
piej bêdzie uczyniæ te fragmenty Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego, które
wyja�niaj¹ sens pojêcia wszechmocy pojawiaj¹cego siê w Credo. Artyku³ bêdzie
zasadniczo komentarzem do punktów 268�278 Katechizmu. W niniejszym
tek�cie postaram siê wyja�niæ �dookre�lenia� wszechmocy, na jakie wskazuje
Katechizm, a wiêc co to znaczy, ¿e wszechmoc Bo¿a jest �powszechna�,
�mi³uj¹ca� i �tajemnicza�. Wyja�nienie to bêdzie mo¿liwe poprzez ukazanie
zwi¹zku pojêcia wszechmocy z pojêciem ojcostwa Bo¿ego, z rozumieniem
Boga jako Stworzyciela i wreszcie z tajemnic¹ Chrystusa jako najpe³niejszego
wyrazu Bo¿ej wszechmocy. Na koniec zwrócê uwagê na centralne znaczenie
pojêcia wszechmocy dla rozumienia ca³o�ci Credo oraz rolê wiary we wszech-
moc Bo¿¹ jako klucza do wiary w ogóle i do dawania jej wyrazu w postaci
¿ycia religijnego.

Wszechmoc powszechna

W Katechizmie czytamy, ¿e �Spo�ród wszystkich przymiotów Bo¿ych
Symbol wiary wymienia tylko wszechmoc Bo¿¹� (KKK 268). Choæ w dysku-
sjach na temat natury Boga przypisuje Mu siê wiele atrybutów, Credo wymie-
nia tylko ten jeden. Wydaje siê jednak, ¿e choæ Symbol wiary ogranicza siê do
opisania Boga jedynie poprzez ów przymiot, nazywanie Boga wszechmocnym
wystarczaj¹co podkre�la ca³¹ specyfikê chrze�cijañskiej wiary.

Pojêcie wszechmocy nie by³o znane my�li greckiej w tym kszta³cie,
w jakim pojawi³o siê pod wp³ywem chrze�cijañskiej koncepcji stworzenia3.
Staro¿ytni Grecy przypisywali poszczególnym bogom panowanie nad ró¿nymi
czê�ciami rzeczywisto�ci, nad konkretnymi miejscami czy rodzajami ludzkich
aktywno�ci. Moc oznacza³a dla Greków: posiadanie si³y, która sprawia, ¿e dany
element �wiata poddaje siê w³adzy bóstwa4.

3 Krótk¹ historiê pojêcia wszechmocy znale�æ mo¿na w: M. Koszka³o, Wszechmoc
a uniwersalny posybilizm. Uwagi historyka filozofii, w: Teologia filozoficzna. Wokó³
ksi¹¿ki Stanis³awa Judyckiego Bóg i inne osoby, red. J. Pyda, W drodze, Poznañ �
Kraków 2013, s. 356�376. W omówieniu kwestii historycznych korzystam z tego opra-
cowania.

4 Wskazuj¹c na pozabiblijne �ród³a chrze�cijañskiego rozumienia pojêcia wszech-
mocy, ograniczam siê jedynie do my�li greckiej jako najistotniejszego punktu odnie-
sienia dla chrze�cijañskiej filozofii i teologii.
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W Starym Testamencie równie¿ znale�æ mo¿na takie rozumienie mocy
Bo¿ej. Moc ta nie jest jednak partykularna, ograniczona przestrzennie, lecz
odnosi siê do wszystkiego, co istnieje, jest powszechna. Bóg jest Panem ca³e-
go wszech�wiata, a Jego panowanie wi¹¿e siê przede wszystkim z faktem,
¿e jest Stwórc¹ wszystkiego, co istnieje. Moc, któr¹ przypisuje siê Bogu
w ksiêgach Starego Testamentu jest o wiele wiêksza ni¿ ta, któr¹ sk³onni byli
przypisywaæ istotom boskim staro¿ytni Grecy. Potrzebna do wyprowadzenia
czegokolwiek z nico�ci do istnienia moc jest bowiem nieporównywalnie wiêk-
sz¹ moc¹ ni¿ ta, która potrzebna jest do sprawowania kontroli nad �wiatem.
Pojêcie Bo¿ej mocy nabiera równie¿ w Starym Testamencie wymiarów
ontologicznego i transcendentalnego, które nieznane by³y my�li greckiej. Bóg
nie tylko stwarza, ale tak¿e podtrzymuje w istnieniu stworzony przez siebie
�wiat, bêd¹c obecnym nieustannie we wszystkim tym, co dzieje siê z Jego
stworzeniem.

Chrze�cijañstwo przejmuje to starotestamentalne rozumienie. Dodatko-
wym aspektem, który siê tutaj pojawia, jest rozwa¿anie problemu wszech-
mocy w kontek�cie tajemnicy Wcielenia. Uzupe³nia je tak¿e o jeszcze jeden
niezwykle ciekawy i prowadz¹cy do rozbudowanych i zaciek³ych sporów
wymiar � rozwa¿anie wszechmocy w odniesieniu do pojêcia mo¿liwo�ci.
G. van den Brink wyró¿nia trzy mo¿liwe znaczenia pojêcia wszechmocy,
które pojawiaj¹ siê w dyskusjach prowadzonych w obszarze my�li chrze�ci-
jañskiej:

1) wszechmoc jako panowanie nad wszystkimi si³ami �wiata, posiadanie
w³adczej mocy, która sprawia, ¿e nic nie mo¿e siê oprzeæ Bo¿ej
w³adzy;

2) wszechmoc jako zdolno�æ do stwarzania i podtrzymywania w istnieniu
wszystkiego, co stworzone;

3) wszechmoc jako zdolno�æ do uczynienia wszystkiego, co mo¿liwe5.
O jakie znaczenie chodzi zatem w wyznaniu wiary, które sk³adaj¹ wie-

rz¹cy katolicy? W Katechizmie czytamy:

Bóg jest wszechmog¹cy �na niebie i na ziemi� (Ps 135,6), poniewa¿ On sam
je stworzy³. Dla Niego nic nie jest niemo¿liwe i rozporz¹dza On swoim dzie³em
zgodnie ze swoj¹ wol¹. Bóg jest Panem wszech�wiata, którego porz¹dek sam
ustali³ i który jest Mu ca³kowicie poddany i uleg³y. Jest On w³adc¹ historii; rz¹dzi
sercami i wydarzeniami wed³ug swego upodobania (KKK 269).

Na pewno chodzi zatem o znaczenie pierwsze i drugie. Wierzymy, ¿e Bóg
jest najwy¿szym w³adc¹ ca³ego �wiata, któremu nie jest w stanie przeciwsta-
wiæ siê ¿adna si³a. Jest tak dlatego, ¿e wszystkie si³y pochodz¹ od Niego i od

5 Por. G. van den Brink, Almighty God. A Study of the Doctrine of Divine Omni-
potence, Kok Pharos Publishing House, Kampen 1993, s. 48�49.
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Niego zale¿¹ w istnieniu. Pierwsze z wymienionych przez van den Brinka zna-
czeñ pojawia siê w Starym Testamencie, gdy Bóg okre�lany jest jako Jahwe
Sabaoth, co w greckim przek³adzie Biblii oddawane jest jako Pantokrator.
Dla wyra¿enia drugiego aspektu Bo¿ej wszechmocy u¿ywa siê czasem s³owa
Omnitenens. S³owem, które najpe³niej wyra¿a trzeci sens pojêcia wszech-
mocy Bo¿ej jest wyra¿enie Omnipotens. Jego znaczenie wyklarowa³o siê
w (zw³aszcza �redniowiecznych) dyskusjach na temat zakresu mocy Bo¿ego
dzia³ania. W jaki sposób jest ono jednak obecne w katechizmowym wyk³adzie
na temat wszechmocy Bo¿ej?

W Biblii mo¿na znale�æ fragmenty, które sugeruj¹, ¿e Bóg rzeczywi�cie
mo¿e wszystko, ¿e �u Boga nie ma nic niemo¿liwego� (Katechizm cytuje Hi
42,2 i £k 1,37). Dzieje dyskusji nad problemem Bo¿ej wszechmocy pokaza³y,
¿e rozumiana absolutnie, wik³a nas w wielkie trudno�ci natury konceptualnej.
Nie przypadkiem najwiêksze autorytety by³y sk³onne opowiadaæ siê za ograni-
czonym pojêciem wszechmocy.

Stanowisko, w my�l którego Bóg mo¿e absolutnie wszystko, nazywane
jest �uniwersalnym posybilizmem�. Tak rozumiany Bóg móg³by nie tylko zre-
alizowaæ ka¿dy stan rzeczy, który mo¿liwy jest do pomy�lenia, lecz móg³by
czyniæ rzeczy, które s¹ logicznie sprzeczne, a nawet móg³by zmieniaæ same
prawa logiki. Móg³by swobodnie wp³ywaæ na zmianê przesz³o�ci, odwracaæ
bieg zdarzeñ, czyniæ nieby³ym to, co siê sta³o. Najbardziej znanymi przedstawi-
cielami tego stanowiska w dziejach s¹ Wilhelm Ockham i Kartezjusz. Wspó³-
cze�nie stanowisko to utrzymuje jeden z najwybitniejszych polskich teologów
naturalnych Stanis³aw Judycki. Zwolennicy uniwersalnego posybilizmu po-
wo³uj¹ siê na fakt, ¿e nasze zdolno�ci pojmowania s¹ ograniczone, st¹d nie
mo¿emy uwa¿aæ, ¿e to, co pojmowalne dla nas jest wszystkim, co mo¿liwe
dla Boga. Co wiêcej, gdyby�my nie posiadali pojêcia wszechmocy absolutnej,
nie mogliby�my, zdaniem Judyckiego, przyjmowaæ jako mo¿liwych chrze�ci-
jañskich doktryn o Trójcy �wiêtej, Wcieleniu, a tak¿e przekonañ, ¿e wszech-
wiedza Bo¿a da siê pogodziæ z ludzk¹ wolno�ci¹, a Bo¿a dobroæ z istnieniem
z³a i cierpienia6.

S¹dzê, ¿e aby byæ chrze�cijaninem, nie trzeba koniecznie byæ jednocze�-
nie uniwersalnym posybilist¹. Jako chrze�cijanie jeste�my przekonani, ¿e Bóg
objawia nam czê�æ prawdy o sobie, która pozwala nam do pewnego stopnia
rozumieæ, kim On jest. To, ¿e nasze poznanie nie jest wyczerpuj¹ce, nie ozna-
cza, ¿e nie jest prawdziwe. Nie mamy adekwatnego (tzn. w pe³ni wyczerpu-
j¹cego) poznania Boga. Poznanie takie w ogóle nie jest mo¿liwe dla istot
ludzkich, ze wzglêdu na ró¿norakie ograniczenia naszych poznawczych per-
spektyw. Jeste�my jednak przekonani, ¿e dziêki Bo¿emu Objawieniu mamy

6 Por. S. Judycki, Wszechmoc i istnienie, w: Teologia filozoficzna. Wokó³ ksi¹¿ki
Stanis³awa Judyckiego Bóg i inne osoby, dz. cyt., s. 224�226.
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poznanie prawdziwe (tzn. aspektowo adekwatne), a to, czego nie wiemy
o Bogu, nie zmienia zasadniczo sensu tego, co o Nim wiemy. Nasze zakorze-
nione w Bo¿ym samoobjawieniu pojêcia odnosz¹ce siê do Boga, pozwalaj¹
nam tworzyæ teologiê, która mówi nam o tym, kim Bóg jest (teologia taka
nazywana jest �katafatyczn¹�), a nie tylko kim nie jest (�teologia apofatycz-
na�) . Równie¿ pojêcie wszechmocy, które posiadamy, nie jest pojêciem
jedynie negatywnym. Nawet je�li jest pojêciem zakresowo ograniczonym, nie
musi wcale zaciemniaæ poznania Boga.

Je�li chodzi o mo¿liwo�æ przyjêcia doktryn i przekonañ, które wykraczaj¹
poza dostêpn¹ nam logikê, odpowiedzieæ mo¿na, ¿e dziêki temu, i¿ tajemnice
te zosta³y nam objawione, mamy pewien dostêp do ich logicznej struktury.
Mo¿emy s¹dziæ, ¿e Bóg objawi³ nam najg³êbsze, istotne prawdy o sobie. Nasze
poznanie, które uzyskamy w wieczno�ci, nie uniewa¿ni poznania, które osi¹ga-
my dziêki objawieniu, a �jedynie� znacz¹co je pog³êbi. W wieczno�ci wzrastaæ
bêdzie adekwatno�æ naszego poznania, nie zostanie za� naruszona jego praw-
dziwo�æ. Bóg da nam siê poznaæ o wiele pe³niej, nie znaczy to jednak, i¿ oka¿e
siê, ¿e jest zupe³nie kim� innym, ni¿ dotychczas przypuszczali�my.

Jednym z tych autorytetów, które opowiada³y siê przeciwko skrajnemu
rozumieniu wszechmocy, by³ �w. Tomasz z Akwinu. Dyskutuj¹c na temat
tego, co dla Boga jest, a co nie jest mo¿liwe, Tomasz � podobnie jak wszyscy
uczestnicy tego sporu � odwo³ywa³ siê do pojêæ modalnych: mo¿liwo�ci, ko-
nieczno�ci. Wed³ug Tomasza dla Boga rzeczywi�cie wszystko jest mo¿liwe.
Sprzeczne stany rzeczy nie s¹ ¿adnymi mo¿liwo�ciami, je�li zatem mówimy,
¿e Bóg nie mo¿e zrealizowaæ jakiego� stanu rzeczy, którego opis zawiera
w sobie sprzeczno�æ, nie odbieramy Bogu niczego z Jego atrybutu wszech-
mocy. Bóg nie mo¿e czyniæ tego, co jest sprzeczne samo w sobie, bo to, co
samo w sobie sprzeczne, w ogóle nie mo¿e zaistnieæ. Tomasz pisze:

To wiêc, co nie zak³ada sprzeczno�ci, mie�ci siê po�ród tych rzeczy mo¿liwych,
odno�nie do których � jak mówimy � Bóg jest wszechmocny. Wszystko za�, co
zak³ada sprzeczno�æ, nie mie�ci siê w boskiej wszechmocy, poniewa¿ nie mo¿e
ono spe³niæ pojêcia tego, co mo¿liwe. Lepiej zatem mówiæ, ¿e co� takiego nie mo¿e
siê staæ, ni¿ ¿e Bóg nie mo¿e tego uczyniæ 7.

Pojêcie wszechmocy Bo¿ej, jakie zawiera Katechizm, nie jest uniwersal-
nie posybilistyczne w sensie Ockhama czy Kartezjusza, choæ nie mo¿na go
nazwaæ pojêciem �os³abionym� czy �ograniczonym�. Pojêcie mo¿liwo�ci,
które siê za nim kryje, jest wyra�nie Tomaszowej proweniencji. U¿ycie takich
w³a�nie pojêæ chroni nas przed k³opotami natury ontologicznej i epistemolo-
gicznej, które wi¹¿¹ siê z przyjmowaniem uniwersalnego posybilizmu. Naj-
wiêksze z nich to problem racjonalno�ci Boga i mo¿liwo�ci poznania Go przez

7 Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Summa teologii, 25, 4, 4.
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nas. Bo¿e Objawienie jest ods³oniêciem Bo¿ej racjonalno�ci, dlatego nawet
je�li nie jeste�my w stanie wyczerpuj¹co opisaæ i w pe³ni zadowalaj¹co zrozu-
mieæ Bo¿ych zamys³ów, mo¿emy siê czuæ �intelektualnie bezpieczni�, co nie
by³oby mo¿liwe wobec irracjonalnego bóstwa. Przekonanie o mo¿liwo�ci, choæ
ograniczonego, lecz jednak do pewnego stopnia adekwatnego, poznania Boga,
chroni nas przed gro�b¹ agnostycyzmu i relatywizmu.

Przekonanie o tym, ¿e Bóg jest racjonalny, a Jego wszechmoc nie jest
samowolna (KKK 271), wi¹¿e siê z przypisywaniem Mu innego atrybutu,
a mianowicie prostoty. Katechizm cytuje pogl¹d Tomasza, który twierdzi³,
¿e w Bogu zachodzi jedno�æ miêdzy moc¹ i istot¹, wol¹, rozumem, m¹dro�ci¹
i sprawiedliwo�ci¹. Jest to wyra�ne opowiedzenie siê przeciwko nurtom wo-
luntarystycznym (uznaj¹cym wolê za najwa¿niejsz¹ z w³adz przypisywanych
Bogu), które w dyskusji na temat Bo¿ej wszechmocy zaczê³y dochodziæ wy-
ra�nie do g³osu od czasu Ockhama i jego nastêpców. Rozwi¹zanie zapropo-
nowane przez Tomasza, za którym opowiada siê Katechizm, uto¿samiaj¹ce
w Bogu poszczególne w³adze, wydaje siê byæ rozwi¹zaniem mniej kontrower-
syjnym i nie wystawiaj¹cym nas na dodatkowe problemy natury konceptual-
nej, jak choæby problem zale¿no�ci miêdzy tym, co Bóg chce uczyniæ a tym,
co rzeczywi�cie czyni. W �wietle katechizmowego wyk³adu o wszechmocy,
Bóg mo¿e to, co chce, to za�, co mo¿liwe, wyznaczane jest przez Jego racjo-
naln¹ naturê. Powszechna wszechmoc Boga odnosi siê nie tylko do wszyst-
kich bytów, które zosta³y przez Niego stworzone, ale tak¿e do wszystkich
niesprzecznych stanów rzeczy.

Jest jednak jeszcze jeden problem natury jêzykowej, który pojawia siê,
kiedy polski tekst Credo porówna siê z jego tekstem ³aciñskim i tekstami
w innych jêzykach. W tek�cie ³aciñskim wystêpuje s³owo Omnipotens, polski
przek³ad ma za� s³owo: �Wszechmog¹cy�. W odniesieniu do okre�leñ poja-
wiaj¹cych siê w jêzyku angielskim, P. Geach wskaza³ na znacz¹c¹ ró¿nicê
miêdzy okre�laniem Boga jako Allmighty a okre�laniem Go jako Omnipo-
tent8. Pierwsze z tych okre�leñ przekazuje, zdaniem Geacha, zawarto�æ wiary
Ko�cio³a. Drugie sugeruje takie rozumienie Bo¿ej mocy, która zdolna jest do
swobodnej zmiany tak¿e praw logicznych. Polskie s³owo �Wszechmog¹cy�,
które mamy w tek�cie Credo, by³oby odpowiednikiem angielskiego Allmighty.
Poniewa¿ jêzyk ³aciñski nie posiada takiego odró¿nienia, w przek³adzie z ³a-
ciny  nale¿y pamiêtaæ o mo¿liwych zakresach pojêcia Omnipotens. Trzeba
je rozumieæ w sposób wykluczaj¹cy uniwersalny posybilizm.

8 Por. P. Geach, Providence and Evil, Cambridge: Cambridge University Press
1977, s. 3�6.
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Wszechmoc mi³uj¹ca

Wszechmoc Boga jest, jak wyja�nia Katechizm, mi³uj¹ca. Mi³o�æ ta, to
mi³o�æ Ojca do dzieci. Bóg �okazuje swoj¹ ojcowsk¹ wszechmoc, gdy trosz-
czy siê o nasze potrzeby; przez przybrane synostwo, jakiego nam udziela��
(KKK 73). Wszechmoc Boga jest nie tylko �wszechmoc¹ sam¹ w sobie�, ale
tak¿e �wszechmoc¹ dla nas�. Bóg chrze�cijan jest nie tylko �Bogiem Wszech-
mog¹cym�, ale �Ojcem Wszechmog¹cym�. To zestawienie, jak zauwa¿a
J. Ratzinger, ³¹czy pojêcie bliskiego, �rodzinnego� bóstwa z pojêciem kosmicz-
nej mocy9. Dla chrze�cijan Bóg nie jest jedynie, jak to by³o u Greków, opieku-
nem miejsca, lecz � jak ju¿ zosta³o powiedziane � Jego moc rozci¹ga siê na
ca³y �wiat. Z drugiej strony nie jest gro�n¹, irracjonaln¹ potêg¹, lecz Kim�,
kto udziela dobra i opiekuje siê swoimi stworzeniami � ta moc ma charakter
podmiotowy. Wszechmoc, która jest wyrazem ojcowskiej mi³o�ci, nie tylko nie
jest dla cz³owieka niczym przera¿aj¹cym, ale nie jest nawet niczym dziwnym.
Bóg objawia siê w sposób, który dla cz³owieka jest zwyczajny i codzienny.

S. Judycki komentuj¹c fragment Ksiêgi Rodzaju dotycz¹cy odwiedzin trojga
tajemniczych istot u Abrahama (tradycja widzi w tym fragmencie zapowied�
objawienia Trójcy �wiêtej, Jednego Wszechmocnego Boga w Trzech Oso-
bach), pisze:

Wêdrowcy przychodz¹cy do Abrahama nie pojawiaj¹ siê w ¿adnych okolicz-
no�ciach, które mog³yby wywrzeæ jakie� niesamowite wra¿enia na ludziach, wrêcz
przeciwnie, przychodz¹ jakby przypadkiem, maj¹c w tle codzienno�æ i konkret-
no�æ l�ni¹cego s³oñcem otoczenia. Chodzi im bowiem o osobê Abrahama, a nie
o prezentacjê mocy, któr¹ dysponuj¹ i która mo¿e wszystko. Ta wszechmoc jest
dla nas czym� fascynuj¹cym i przera¿aj¹cym, lecz jest tylko wszechmoc¹10.

Judycki s³usznie zauwa¿a, ¿e wszechmoc jest atrybutem, narzêdziem
w rêku wszechmocnych osób. Nie s³u¿y ona ani do wywierania presji, ani do
straszenia. Motywem ujawnienia przez Boga swojej mocy jest bowiem spo-
tkanie z cz³owiekiem � osob¹. W³a�nie dlatego, ¿e wierzymy we wszechmoc-
nego Boga, mo¿emy mieæ nadziejê na pe³ny rozwój naszego cz³owieczeñstwa.
Je�li za� przekonani jeste�my, ¿e zostali�my stworzeni na Bo¿y �obraz i podo-
bieñstwo�, mo¿emy z tego objawienia mi³uj¹cej po ojcowsku wszechmocy Boga
wyci¹gn¹æ wniosek, i¿ sami najpe³niej realizujemy siê jako osoby, u¿ywaj¹c

9 J. Ratzinger pisze: �stale wystêpuj¹ w biblijnym pojêciu Boga dwa elementy.
Z jednej strony osobowo�æ, blisko�æ, mo¿no�æ wzywania Go, pomoc osobista, wszystko
to, co kondensuje siê w nadaniu Mu imienia (�). Z drugiej strony jest fakt, ¿e tej
blisko�ci, tej przystêpno�ci udziela z w³asnej woli Ten, który stoi ponad przestrzeni¹
i czasem, którego nic nie wi¹¿e, a który wi¹¿e wszystko w sobie�. J. Ratzinger, Wpro-
wadzenie w chrze�cijañstwo, t³um. Z. W³odkowa, Znak, Kraków 2006, s. 136.

10 S. Judycki, Wszechmoc i istnienie, dz. cyt., s. 230�231.
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swojej mocy dla rozwoju miêdzyludzkich relacji i dla dobra innych osób. Naj-
wy¿szym wyrazem tej mocy jest przebaczenie.

Okazywanie mi³osierdzia, wyra¿aj¹ce siê w odpuszczaniu grzechów, jest
w³a�nie najistotniejszym elementem Bo¿ej wszechmocy, o jakim wspomina
Katechizm (KKK 73). Mowa o Bogu, który najpe³niej okazuje wszechmoc
przez przebaczanie i lito�æ, jest nawi¹zaniem do Kolekty z 26 niedzieli zwy-
k³ej11. B. Sesboüé i J. Wolinski wskazuj¹ (powo³uj¹c siê przy tym na badania
C. W. Rordorfa), ¿e najpopularniejsze w pierwotnym Ko�ciele okre�lenie Boga:
�Bóg Wszechmog¹cy� pochodzi z obszaru liturgii chrze�cijañskiej, która zako-
rzeniona by³a w liturgii ¿ydowskiej. Przy pomocy hymnów wys³awiano Boga,
którego nazywano Ojcem, Pantokratorem, Królem, Panem Wszech�wiata,
a tak¿e Stwórc¹. W Nowym Testamencie pojêcie Pantokrator najwiêcej (bo
a¿ 9) razy wystêpuje w Apokalipsie, najczê�ciej w kontek�cie liturgii niebiañ-
skiej. Ma to wskazywaæ, ¿e pojawienie siê tego okre�lenia w chrze�cijañskim
Credo nale¿y upatrywaæ w �w pierwotnej liturgii eucharystycznej, konkretniej
w tym, co przejmuje ona z liturgii ¿ydowskiej�12.

Zwrócenie uwagi na przebaczenie grzechów jako najpe³niejszy wyraz
wszechmocy jest czym� szczególnie interesuj¹cym w koncepcji katechizmo-
wej. Rozumienie wszechmocy jako si³y pozwalaj¹cej panowaæ nad wszystkimi
stworzeniami prowadzi raczej do rozumienia takiej w³adzy jako w³adzy s¹dze-
nia i karania, nie za� przebaczania i przywracania przy pomocy ³aski do przy-
ja�ni z sob¹. Tak¿e w tym punkcie Katechizm zdaje siê znów nawi¹zywaæ do
my�li �w. Tomasza z Akwinu. Zastanawiaj¹c siê nad tym przejawem Bo¿ej
wszechmocy, Tomasz wskazywa³, ¿e przebaczaæ grzechy mo¿e jedynie ten,
który nie podlega ¿adnym wy¿szym prawom. Przebaczenie grzechów jest ak-
tualizacj¹ tej suwerennej w³adzy Boga, który jest ostatecznym prawodawc¹
i sêdzi¹. Akwinata zauwa¿a jednak¿e co� jeszcze: �Bóg, maj¹c zmi³owanie
i mi³osierdzie nad lud�mi, prowadzi ich do uczestnictwa w dobru nieskoñczo-
nym, które jest ostatecznym skutkiem mocy Bo¿ej�13. Mi³osierdzie jest przy-
porz¹dkowane nieskoñczonemu dobru, którego Bóg chce dla ludzi. Gdyby
wszechmoc Boga nie polega³a na przebaczaniu grzechów, by³aby wszechmo-
c¹ ograniczon¹ przez grzech. Grzech nie jest w stanie zatrzymaæ Boga i Jego
planów w stosunku do ludzkich osób. Wyprowadzanie dobra ze z³a i dopro-
wadzanie cz³owieka do nieskoñczonego dobra mimo jego grzechów, jest
wyrazem najwy¿szej do pomy�lenia mocy � wszechmocy.

11 Brzmi ona: �Bo¿e, Ty przez przebaczenie i lito�æ najpe³niej okazujesz swoj¹
wszechmoc, udzielaj nam nieustannie swojej ³aski, aby�my d¹¿¹c do obiecanego nam
nieba, stali siê uczestnikami szczê�cia wiecznego�.

12 B. Sesboüé, J. Wolinski, Historia dogmatów, t. I: Bóg zbawienia, t³um. P. Rak,
Wydawnictwo M, Kraków 1999, s. 95.

13 Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Summa teologii, 25, 3, 4.
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Wszechmoc tajemnicza

Trzecie z dookre�leñ Bo¿ej wszechmocy Katechizm rozwa¿a w kontek-
�cie problemów, z jakimi musi siê uporaæ wiara skonfrontowana z do�wiad-
czeniem z³a i cierpienia.

Wiara w Boga Ojca Wszechmog¹cego mo¿e byæ wystawiona na próbê przez
do�wiadczenie z³a i cierpienia. Niekiedy Bóg mo¿e wydawaæ siê nieobecny i nie-
zdolny do przeciwstawienia siê z³u. Bóg Ojciec objawi³ jednak swoj¹ wszechmoc
w sposób najbardziej tajemniczy w dobrowolnym uni¿eniu i w zmartwychwstaniu
swego Syna, przez które zwyciê¿y³ z³o (KKK 272).

Problemy teodycealne uwa¿ane s¹ za najwiêksze wyzwanie dla prze-
konania o Bo¿ej wszechmocy. Z³o i cierpienie stanowi¹, w zgodnej opinii
zarówno filozofów i teologów, jak i w powszechnej opinii wierz¹cych, najpo-
wa¿niejsze falsyfikatory dla przekonania o mocy i dobroci Bo¿ej14.

Ju¿ filozofii greckiej znany by³ paradoks, który wskazywa³ na niemo¿no�æ
pogodzenia ze sob¹ przekonañ o istnieniu w �wiecie z³a oraz o istnieniu dobrego
i posiadaj¹cego moc Boga15. Wspó³cze�nie przekonanie o tym, ¿e po do�wiad-
czeniach XX-wiecznych totalitaryzmów nie da siê utrzymywaæ tradycyjnej kon-
cepcji Boga przyznaj¹cej Mu w pe³nym zakresie atrybuty takie jak wszechmoc,
jest elementem tzw. �idei Boga po Auschwitz�. Zdaniem H. Jonasa nale¿a³oby
zgodziæ siê na jaki� rodzaj s³abszej koncepcji Boga, odmawiaj¹cej Mu atrybutu
wszechmocy, je�li chce siê my�leæ o Bogu jako dobrym i zrozumia³ym16.

14 Istnienie z³a i cierpienia bywa powodem do formu³owania argumentów
przeciwko istnieniu Boga. Zob. np.:  J. L. Mackie, Evil and Omnipotence, �Mind�,
64 (1955), s. 200�212; W. L. Rowe, Evil Is Evidence against Theistic Belief, w: Con-
temporary Debates in Philosophy of Religion, red. M. L. Peterson, R. J. Van Arragon,
Blackwell Publishing, Oxford 2005, s. 3�13.

15 �Bóg (�) albo chce wyeliminowaæ z³e rzeczy i nie mo¿e, albo mo¿e, ale nie chce,
albo ani nie chce, ani nie mo¿e, albo zarówno chce, jak i mo¿e. Je�li chce i nie mo¿e, to jest
s³aby � a to nie stosuje siê do boga. Je�li mo¿e, ale nie chce, to jest on z³o�liwy �
co jest równie obce boskiej naturze. Je�li ani nie chce, ani nie mo¿e, jest zarówno s³aby, jak
i z³o�liwy, a zatem nie jest bogiem. Je�li chce i mo¿e, co jest jedyn¹ rzecz¹ stosowna dla
boga, sk¹d tedy pochodz¹ z³e rzeczy? Czyli dlaczego ich nie eliminuje?� Argument ten,
przypisywany Epikurowi, zachowa³ siê jedynie w przekazie Laktancjusza, który przywo-
³uje go w swoim dziele De ira Dei. Przytaczam go za: L. Trinkaus Zagzebski, Wprowadze-
nie historyczne do filozofii religii, t³um. A. Szwed, WAM, Kraków 2012, s. 146.

16 Por. H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz, t³um. G. Sowiñski, Znak, Kraków 2003.
Jak zauwa¿a M. Paluch, równie¿ w teologii ¿ywy jest nurt refleksji, w którym odmawia
siê Bogu pewnych przymiotów. Zob. M. Paluch, Wprowadzenie: Jak zdefiniowaæ
wszechmoc?, w: �w. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga, t. I,
red. M. Olszewski i M. Paluch, Wydawnictwo Marek Derewiecki-Instytut Tomistyczny,
Kêty � Warszawa 2008, , t. I, s. 19.
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Katechizm traktuj¹c powa¿nie wp³yw, jaki do�wiadczenie z³a i cierpienia
mo¿e wywrzeæ na nasze my�lenie o Bogu, nie sugeruje, aby nale¿a³o rezygno-
waæ z przypisywania Bogu wszechmocy. Ka¿e nam raczej zastanowiæ siê
g³êbiej nad sensem tajemnicy Wcielenia, która jest Bo¿¹ odpowiedzi¹ na cier-
pienie i z³o. Nazywa tajemniczym ten sposób objawienia wszechmocy, który
Bóg zrealizowa³ poprzez uni¿enie i zmartwychwstanie Chrystusa. Nazywanie
tego sposobu tajemniczym nie jest prób¹ ucieczki od zrozumienia sensu tego
objawienia, lecz raczej prób¹ wskazania na nieprzystawalno�æ Bo¿ych sposo-
bów realizacji Jego zamys³ów do naszych sposobów my�lenia. Trudno bowiem
zrozumieæ, w jaki sposób poprzez uni¿enie Chrystusa, poprzez okazywan¹
przez Niego zwyczajn¹ ludzk¹ niemoc w wielu sprawach, Bóg mo¿e objawiaæ
swoj¹ wszechmoc.

Niezwykle interesuj¹ca jest dyskusja dotycz¹ca znaczenia Wcielenia dla
zakresu i mo¿liwo�ci realizowania siê Bo¿ych atrybutów, w tym wszechmocy.
Stanowiska, które pojawiaj¹ siê w tej dyskusji okre�liæ mo¿na jako:

� �Bóg plus Jezus� � zakres atrybutów rozszerza siê dziêki Wcieleniu;
� �Bóg minus Jezus� � branie pod uwagê Wcielenia niczego nie zmienia

w my�leniu na temat atrybutów; poniewa¿ Wcielenie zawê¿a ich zakres, atry-
buty lepiej widaæ, rozwa¿aj¹c Boga bez Wcielenia;

� �Bóg � Jezus� � orzekanie czegokolwiek na temat Boskich atrybutów
musi wzi¹æ pod uwagê Wcielenie. Dopiero bior¹c pod uwagê Jezusa, Jego
czyny, gesty, a tak¿e wyrazy Jego ludzkiej s³abo�ci, mo¿na zrozumieæ, co to
znaczy, ¿e Bóg jest wszechmocny czy dobry.

Katechizm opowiada siê za trzeci¹ z wyró¿nionych przeze mnie mo¿li-
wo�ci. W Jezusie Bóg objawi³ swoj¹ wszechmoc, dlatego je�li chcemy
zrozumieæ, czym ona jest i na czym polega, musimy braæ pod uwagê Jezusa.
Wszechmoc Bo¿a objawiona w osobie Jezusa, w Jego �mierci i zmartwych-
wstaniu, wyra¿a siê przede wszystkim w pokonaniu z³a. W �mierci i zmar-
twychwstaniu Jezusa z³o zostaje pokonane niejako �od �rodka�, �od wewn¹trz�.
Na pierwszy rzut oka mo¿e siê wydawaæ, ¿e prostszym i bardziej odpowiada-
j¹cym Bo¿ej wszechmocy sposobem pokonania z³a, by³oby pokonanie go od
zewn¹trz, bez przyjmowania skutków z³a w postaci cierpienia i �mierci. Jezus
przyjmuje cierpienie, do�wiadcza tak¿e �mierci, która jest najbardziej drama-
tycznym skutkiem grzechu. Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e wybrany przez
Boga sposób pokonania z³a �od �rodka� jest adekwatny do grozy z³a. Sposób
ten jest dla nas tajemniczy, poniewa¿ tajemnicza jest dla nas istota i gro�ba z³a.
Im lepiej rozumiemy gro�bê z³a, tym ³atwiej nam jest zrozumieæ, dlaczego taka
droga jego pokonania by³a najbardziej odpowiednia. Duch �wiêty, którego
Jezus obieca³ uczniom, mia³ nie tylko pouczyæ ich o Bo¿ych tajemnicach, ale
tak¿e �przekonaæ �wiat o grzechu� (J 16,8-9). Poznanie tajemnic Bo¿ych,
w tym tajemnicy Jego wszechmocy, idzie w parze z poznaniem �tajemnicy
nieprawo�ci�, która zosta³a zwyciê¿ona przez zmartwychwstanie Jezusa.
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Wiara we wszechmoc

Jako najskuteczniejszy sposób poznania wszechmocy Bo¿ej Katechizm
proponuje przylgniêcie wiar¹ do �tajemniczych dróg wszechmocy Bo¿ej�. Jest
to wiara, która nie tylko nie boi siê w³asnej s³abo�ci, ale chlubi siê s³abo�ci¹
(KKK 273). Poznanie poprzez wiarê, które proponuje nam w tym punkcie
Katechizm, to specyficzny rodzaj poznania. Nie jest to bowiem poznanie jedy-
nie na poziomie intelektu, lecz obejmuje ono ca³o�ciowo rozumiane do�wiad-
czenie cz³owieka. Do�wiadczenie to pozwala rozeznaæ zakres i sposób
przejawiania siê Bo¿ej wszechmocy. Jego punktem wyj�cia nie jest rozwa-
¿anie tego, co jest (logicznie) mo¿liwe, ale wiara we wszechmoc Bo¿¹. Nie
chodzi o to, by zastanawiaæ siê nad tym, co da siê spójnie opisaæ i co, bez
sprzeczno�ci logicznej, mo¿emy uznaæ za mo¿liwe dla Boga. Pierwsze jest
przekonanie o tym, ¿e Bóg mo¿e wszystko, a co znaczy �wszystko� i jak Bóg
mo¿e to realizowaæ stanowi kwestiê do�wiadczenia, które zyskujemy dziêki
wierze. Bez wiary we wszechmoc nie jest mo¿liwe do�wiadczenie wszech-
mocnego dzia³ania Boga. Katechizm zdaje siê mówiæ: wierz we wszechmoc
i patrz, czym ona jest i jak siê przejawia.

W punkcie 274 KKK cytuje fragment Katechizmu Rzymskiego ukazuj¹-
cy jeszcze jedn¹ ciekaw¹ zale¿no�æ:

Je�li nasz rozum przyjmie my�l o Bo¿ej wszechmocy, z ³atwo�ci¹ i bez ¿adnego
wahania uzna to wszystko, co nastêpnie przedstawi nam do wierzenia (Credo):
to, co najwiêksze, najbardziej niezrozumia³e i najwznio�lejsze, wykraczaj¹ce poza
zwyczajne prawa natury.

Wiara we wszechmoc Bo¿¹ jest podstaw¹ wiary we wszystko to, co Bóg
objawi³ i co Ko�ció³ podaje do wierzenia. ̄ aden z elementów Symbolu wiary
nie bêdzie siê, w �wietle wiary we wszechmoc, wydawa³ niemo¿liwy ani obcy.
Wiara we wszechmoc �oswaja� nas z tajemnicami Boga i pozwala uznaæ je
za tajemnice naszego ¿ycia. Wszechmoc jest �kluczem hermeneutycznym�,
który otwiera pozosta³¹ zawarto�æ Symbolu wiary. Stanowi tak¿e klucz her-
meneutyczny do Katechizmu, który jest zarówno komentarzem do tre�ci Cre-
do, jak i do sposobów, w jaki tre�ci te przek³adaj¹ siê na ca³o�æ naszego ¿ycia
religijnego. Wszystko to bowiem, co opisuje i pozwala nam zrozumieæ Kate-
chizm, ca³a zawarto�æ naszej wiary, to �jedynie� wyraz i potwierdzenie Bo¿ej
wszechmocy. Nasze ¿ycie religijne jest za� odpowiedzi¹ na rozmaite sposoby
objawiania siê wszechmocy.

Ukazanie znaczenia pojêcia wszechmocy w wyk³adzie Katechizmu
Ko�cio³a Katolickiego, a tak¿e jego wyj¹tkowo�ci na tle ró¿nych dyskusji
dotycz¹cych tego pojêcia, pokaza³o, jak wiele tre�ci kryje siê w tym s³owie,
które w ka¿d¹ niedzielê i �wiêta wypowiadamy, sk³adaj¹c wyznanie naszej
wiary. Z im wiêkszym zrozumieniem wypowiadaæ bêdziemy to s³owo, tym
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³atwiej bêdzie nam przylgn¹æ do tajemnic Bo¿ej wszechmocy. Im bardziej
do nich przylgniemy, tym pe³niej do�wiadczymy, co to znaczy, ¿e nasz Bóg
jest Bogiem Wszechmog¹cym.

Summary

THE ALMIGHT WHO WE BELIEVE. CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH

ON THE GOD�S ALMIGHTINESS

Concept the God�s almightiness is both one from most everyday, as well as one
of the most complicated notions. The article is demonstrating how this concept
is understood in Catechism of the Catholic Church and is showing why this proposal
of understanding almightiness is unique. The Catechism is describing the almighti-
ness with three expressions: universal, loving, mysterious. The universality is connec-
ted with a fact that God is a creator of the world and is supporting world in being.
Almighty love is manifesting itself in the Father�s concern and forgiving sins.
The mystery is becoming clearer in the perspective of Jesus - His rising from the dead,
by which the evil is overcome. The faith in the God�s almightiness this way understood
lets experience the God�s power and is a key to the faith in other mysteries included
in the Catholic Credo.
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