Współistotność Ojca i Syna
Przedmowa
Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi współistotności Ojca i Jezusa oraz nakreślenie okresu powstania tegoż pojęcia.

Wstęp
Słowo „współistotny” oznacza naturę Boską, czyli że dana osoba inna niż Bóg Ojciec istniała od zawsze i będzie istnieć na zawsze, tak jak Bóg Ojciec.

Jezus jest Odwiecznym Ojcem, czyli Bogiem
Biblia ukazuje nam, że Jezus jest Odwiecznym Ojcem:
„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.” [Iz 9, 6]
Zatem tak samo jak On, Jezus również istniał od zawsze i będzie istnieć na zawsze. Ma więc taką samą naturę jak Ojciec (jest Bogiem — nie stworzeniem),
czyli jest Mu współistotny. Więcej fragmentów Biblii ukazujących Jezusa jako Boga, zamieściłem w oddzielnym artykule:
http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20Jezus.pdf

Duch Święty jest Bogiem
Omówienie fragmentów Biblii wskazujących, że Duch Święty jest Bogiem, czyli, że ma taką samą naturę jak Ojciec, omówiłem w oddzielnym artykule:
http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20Duch%20Swiety.pdf

Pojęcie współistotności
Termin „współistotność” nie istniał w chrześcijaństwie od zawsze. Po raz pierwszy został wprowadzony do wiary na pierwszym soborze w Nicei w 325 r.
i od razu wywołał skandal wewnątrzkościelny. Kwestią sporną stało się zapożyczenie go z filozofii greckiej. W tamtych czasach, taki czyn był przez wielu biskupów uważany za karygodny (hańbiący, niedopuszczalny), a przez Biskupów Wschodu całkowicie odrzucony. Mimo to, na soborze tym, zatwierdzono ten
termin, a kilkadziesiąt lat później na jego podstawie wprowadzono dogmat o istnieniu jednego Boga w Trzech Osobach. Zobacz artykuł o Trójcy Świętej:
http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20Trojca%20Swieta.pdf
Współistotność Ojca i Syna nie oznacza równości między nimi, lecz jedynie taką samą ich naturę (istnienie od zawsze i na zawsze). Brak równości między
nimi wynika choćby z faktu, że są rzeczy o których wie tylko Bóg Ojciec, np. data końca świata:
„Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.” [Mk 13, 32], [Mt 24, 36]
O tym, że za życia na Ziemi Jezus nie był równy Ojcu (choć był Mu cały czas współistotny), zaświadcza wprost kilka cytatów:
„Widzimy natomiast Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego [człowieka].” [Hbr 2, 9]
„On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się
podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.”
[Flp 2, 6-9]
Słowo „ogołocił” oznacza „całkowicie się pozbawił” lub „prawie całkowicie się pozbawił”. Niezależnie od tego z czego się ogołocił Jezus i w jakim stopniu to
zrobił, przestał na pewien czas (do śmierci krzyżowej) być Wszechmocnym, a stał się jedynie Mocnym:
„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, (…) Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.” [Iz 9, 6]
Mimo to, nadal pozostał Bogiem, będąc współistotnym swemu Ojcu.
Współistotność to nie równość w ogólnym znaczeniu. To jedynie równość w obrębie natury.
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