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się święta historia zbawienia, której końcowym celem jest uczestnictwo całego
stworzonego świata w świętości przewidzianej przez Boga. Równocześnie
„Istoty” sławią Boga jako istniejącego odwiecznie i niemającego kresu: „Który
był i Który jest, i Który przychodzi” (Ap 4, 8)35.
ŚWIĘTY GŁOSZONY PRZEZ WIEKI

Izajaszowy trishagion rozważany był nie tylko przez autorów natchnionych Starego i Nowego Testamentu. Jak bowiem pokazuje historia Kościoła,
a przede wszystkim historia jego przebogatej liturgii, potrójne nazwanie Boga
świętym miało kontynuatorów, zarówno w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jak i później. Nieznany autor dzieła Poimandres, będącego częścią gnostyckiego zbioru Corpus Hermeticum, umieścił w zakończeniu księgi (nr 31)
majestatyczny hymn, w którym wyraża radość, dumę i potrzebę dzielenia się
z innymi swoją tajemną wiedzą o zbawieniu. Trzyczęściowy hymn rozpoczyna się wezwaniem Świętego Boga w nawiązaniu do słów Księgi Izajasza
(por. Iz 6, 3), a jego autor, jak się wydaje, wskazuje na trzy obszary Bożego
zaangażowania:
Ś w i ę t y jest Bóg, Ojciec wszystkiego,
Ś w i ę t y jest Bóg, którego Wolę spełniają własne jego moce,
Ś w i ę t y jest Bóg, który chce być poznany i bywa poznany przez swoich36.

Podobne nawiązanie do Izajaszowego trishagionu odnajdujemy w Suplikacjach, w polskiej tradycji liturgicznej będących kierowanym do Boga wołaniem
o ochronę i ratunek przed katastrofami i klęskami. Hymn znany był w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i wciąż jest popularny, zwłaszcza w liturgii
bizantyńskiej. Rozpoczynające modlitwę wołanie: „Ś w i ę t y Boże, Ś w i ę t y
mocny, Ś w i ę t y a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!”, poszerza wołanie Izajaszowych serafinów. Również trishagion rzymskiej liturgii mszalnej, kończący
każdorazowo prefację, nawiązuje do tych samych anielskich słów ze sceny
powołania Izajasza: „Ś w i ę t y, Ś w i ę t y, Ś w i ę t y, Pan Bóg Zastępów. Pełne
są niebiosa i ziemia chwały Twojej” (por. Iz 6, 3; Ap 4, 8). Wołanie serafinów,
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które raz jeden wybrzmiało w wizji proroka, głosami wierzących rozbrzmiewa
przez wieki po całej ziemi.
*

Pojęcie świętości Boga, z jakim spotykamy się na kartach Biblii, wykazuje zadziwiającą jednolitość i niezmienność. W księgach Starego Testamentu,
których powstanie łączy się ze szkołami kapłańskimi, w pismach prorockich,
ale również w tekstach prawnych spotkać można to samo wzniosłe pojęcie
świętości Boga. Chociaż autorzy akcentują różne aspekty Jego świętości,
nie ma między tymi szkołami czy tradycjami istotnej różnicy. Ciągłość, ale
również rozwój i transpozycję ujęcia świętości można natomiast obserwować
w pismach Nowego Testamentu.
Biblia objawia naturę świętości Boga i podaje niejedno jej uściślenie.
Z pewnością świętość Boga jest czymś więcej niż tylko Jego przymiotem,
a idea separacji i transcendencji również nie wyczerpuje biblijnego orędzia
o Świętym. Autorzy natchnieni mówią wielokrotnie o bliskości Boga i Jego
udzielaniu się ludowi Bożemu – Bóg się niejako poświęca dla człowieka.
Świętość Boga obejmuje to wszystko, co jako Osoba posiada On w swoim
bogactwie, pełni życia, wszechpotędze, chwale, miłosierdziu, łaskawości. Te
same stwierdzenia wolno odnieść do Trójcy Osób Boskich ukazanych w pismach Nowego Testamentu (por. Ps 99; Iz 6, 3; Ap 4, 8).
Świętość – pozornie zastrzeżona dla dalekiego i niedostępnego Boga – ustawicznie odnoszona jest w Biblii także do ludzi (por. Wj 19, 2; 1 P 1, 15-16).
Będąc obrazem i podobieństwem Stwórcy, również człowiek winien być święty.
Świętość człowieka jest darem i działaniem łaski, która przezwycięża dystans
między Stwórcą a stworzeniem. I jest ona odpowiedzią stworzenia na powołanie do świętości. Jednakże człowiek jest świętym nie po to, żeby od świata
się oddalać i odgradzać, ale przeciwnie, by podobnie jak święty Bóg, być jako
święty widzialnym i się udzielać – światu i drugiemu człowiekowi (por. Mt
5, 13-16).

