„Jednorodzony”, „zrodzony”, „pierworodny”, „pierworodny
wszelkiego stworzenia”, Jezus jako „początek [arché] stworzenia
Bożego”, „nowe imię Jezusa”, Jezus jako „Potężny Bóg” i
„Wiekuisty Ojciec”

Najpierw jeszcze raz sobie wyjaśnimy znaczenie słowa jednorodzony MONO (jedyny, wyróżniony)
GENES (potomek, syn, córka, dziecko).
https://en.wikipedia.org/wiki/Monogen%C4%93s

„Monogenes ma dwie podstawowe definicje: "odnoszące się do jedynego (potomka) tego (a nie
innego) osobnika w konkretnym związku oraz odnoszące się do bycia jedynym tego rodzaju, lub
klasy, jedynym w swoim rodzaju. [1] Zatem monogenēs (μονογενὴς) może być używany zarówno
jako przymiotnik monogenēs pais , co oznacza wyjątkowy i specjalny . [2] Jego greckie znaczenie
często stosuje się do "jednego rodzaju, jednego i tylko (tego wyjątkowego rodzaju)". Monogenēs
(μονογενὴς) może być używany zarówno jako przymiotnik monogenēs pais , tylko (to) dziecko,
albo tylko prawowite dziecko, specjalne (wybrane) dziecko, a także samo w sobie, jako rzeczownik;
O monogenēs "jedyną", czyli "jedynym legalnym dzieckiem (np. jedynym pretendentem do tronu,
dziedziczenia majątku na zasadach pierworodnego, uprawnionego, wybranego ze względu na
urodzenie, pochodzenie, wierność, lojalność, zasługi itd.)". [3]
Słowo monogenēs jest użyte w Liście do Hebrajczyków 11: 17-19, aby opisać Izaaka , syna
Abrahama . Jednak Izaak nie był jedynym jednorodzonym synem Abrahama (był nim Ismael), ale
był wybrany, posiadając szczególną cnotę (był dzieckiej obietnicy, a więc z punktu widzenia Boga
prawowitym dziedzicem na zasadach pierworodnego).”

W języku greckim:
- μον : mono – Jedyny (jako ten jedyny, to jedyne, wyjatkowy(we) w swoim rodzaju).
- ογενὴς: genes – Zrodzony, narodzony, dziecko potomek.

Zastosowania w Nowym Testamencie:
http://biblehub.com/greek/monogene_s_3439.htm
Μονογενὴς (monogenēs)
Łukasza 7:12
W języku oryginalnym: ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τῇ
Łukasza 7:12 „Gdy się zbliżył do bramy miasta, oto wynoszono umarłego,+ który był
jednorodzonym (μονογενὴς) synem swej matki. Ona zaś była wdową. Był też z nią spory tłum
z miasta.”
Łuk 8:42
W języku oryginalnym:: ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ
Łukasza 8:42 „Miał bowiem jednorodzoną (μονογενὴς) córkę, która liczyła sobie około dwunastu
lat, i ta umierała.”

Łukasza 9:38
W języku oryginalnym: μου ὅτι μονογενής μοί ἐστιν
Łukasza 9:38 „ A oto jakiś mężczyzna z tłumu zawołał, mówiąc: „Nauczycielu, proszę cię, abyś
spojrzał na mego syna, gdyż jest moim jednorodzonym (μονογενής).”
W tym przypadku można by powiedzieć, że μονογενής (monogenes) znaczy jedynie „jest moim
jedynym synem”. Nie zmienia to faktu, że jest jedynym potomkiem w swoim rodzaju, ponieważ
sam fakt (zakładając, że jest jedynakiem), że nie ma konkurencji w postaci innych dzieci czyni go
dziedzicem i w dodatku jest jedynym w swoim rodzaju pod tym względem, że to na jego barkach
spocznie obowiązek opiekowania się nad starymi rodzicami (czy może już tylko ojcem). Pan jezus
nie jest jedynym synem Bożym, ale jest jedynym w swoim rodzaju synem (dzieckiem/ potomkiem)
Bożym, bo jest pierworodny wobec wszelkiego stworzenia, w tym innych duchowych synów
Bożych:
https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200004182?q=synowie+Bo%C5%BCy&p=par#h=3
„Pierwsza wzmianka o synach Bożych pojawia się w Rodzaju 6:2-4. Powiedziano tam, iż przed
ogólnoświatowym potopem „synowie prawdziwego Boga zaczęli zwracać uwagę na córki ludzkie,
jako że były piękne; i pojmowali za żony wszystkie, które sobie wybrali”. Znaczenie wyrażenia
„synowie prawdziwego Boga” wyjaśnia sama Biblia. Pojawia się ono potem w Hioba 1:6, gdzie
wyraźnie się odnosi do duchowych synów Bożych zgromadzonych przed Stwórcą. Znalazł się
wśród nich także Szatan, który wcześniej ‛wędrował po ziemi’ (Hi 1:7; zob. też 2:1, 2). Również
w Hioba 38:4-7 — gdzie powiedziano, że ‛synowie Boży z uznaniem wykrzykiwali’, gdy Bóg
‛położył kamień narożny’ ziemi — z pewnością chodzi o aniołów, a nie o potomków Adama (który
wtedy nie został jeszcze stworzony). I podobnie w Psalmie 89:6 „synowie Boży” to bezsprzecznie
istoty niebiańskie, a nie ziemskie.”

Jana 1:18
W języku oryginalnym: ἑώρακεν πώποτε μονογενὴς θεὸς ὁ
Jana 1:18 „Żaden człowiek nigdy nie widział Boga jednorodzony bóg (μονογενὴς), który zajmuje
miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie."
Zanim przejdziemy do wyjaśnienia znaczenia określenia „jednorodzony bóg” wyjaśnimy sobie
często pojawiajace się nieporozumienie. Pozwoli nam to również wyeliminować tą kwestię z
dyskusji, jako nieistotnej dla rozważań o pochodzeniu Jezusa. Niektórzy twierdzą, że określenia:
jednorodzony, pierworodny, zrodzony nie jest w Biblii wymienne na: stworzony. I w pewnym
sensie mają mają rację, ponieważ słowo „stworzony” może się odnosić jedynie do duchowych
synów Bożych oraz Adama, natomiast „zrodzony” do tych, których życie zaczyna się w wyniku
zapłodnienia, co nie znaczy, że Bóg nie może użyć określenia „zrodzony” do swoich stworzeń
duchowych i zaraz postaram się uzasadnić dlaczego. Proszę zwrócić jednak uwagę na to, że monogenes (co się tłumaczy na jednorodzony) nie jest tożsame ze słowem zrodzony, ponieważ znaczy:
jedyny potomek, dziecko w swoim rodzaju: syn albo córka. Jeżeli o aniołach nie można
powiedzieć, że są spłodzeni na sposób ludzki, to na pewno można stwierdzić, że są dziećmi, synami
Boga, a nawet jego potomstwem. Dokładnie takie znaczenie ma mono-genes w odniesieniu do
Jezusa, z tym, że z podkreśleniem, że jest on jedynym w swoim rodzaju dzieckiem Bożym! Innymi
słowy rodzinę duchowych synów Bożych możemy sobie wyobrazić, jako liczną grupę aniołów z
jednym szczególnie uprzywilejowanym naczelnym aniołem (archaniołem). I takie też zrozumienie
mają Świadkowie Jehowy. Zanim przejdę do sedna sprawy omówię znaczenie słowa „zrodzony” i
wyjaśnię dlaczego można je stosować do aniołów, ponieważ takie określenie pada w odniesieniu
do Jezusa. W Biblii słowo „zrodził” jest wymienne z określeniem „został jego ojcem”:
Księga Kronik 8:7 „Gera uprowadził ich do niewoli, on też został ojcem Uzzy oraz Achichuda.
Szacharaim zaś zrodził dzieci na polu moabskim — już po odprawieniu ich. Żonami jego były
Chuszim i Baara. A z Chodesz, swojej żony, zrodził Jobaba i Cibię, i Meszę, i Malkama, i Jeuca,
i Sachiasza, i Mirmę. To jego synowie, głowy domów patriarchalnych.”
Księga Kronik 8: 36-37 „Achaz zaś został ojcem Jehoaddy; Jehoadda zaś został ojcem Alemeta
i Azmaweta, i Zimriego. Zimri zaś zrodził Mocę; Moca zaś został ojcem Binei, jego synem Rafa”
Z uwagi na to, że określenia „zrodził” i „został jego ojcem” są w Biblii wymienne autorzy
przekładu Nowego Świata nie popełnili błędu w tym przypadku. Zastosowanie takiego tłumaczenia
jest bardziej zrozumiałe w dzisiejszych czasach, gdy piękne i poetyckie określenie „zrodził”
zastąpiono słowem „spłodził”. Najpierw zacytuję, jak to oddają inne przekłady, a następnie jak
oddaje Przekład Nowego Świata:
List do Hebrajczyków 1:5

τινι γαρ ειπεν ποτε των αγγελων υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε και
παλιν εγω εσομαι αυτω εις πατερα και αυτος εσται μοι εις υιον
Biblia Warszawska:
„Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś
zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem?”

Biblia Tysiąclecia:
„Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś
zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem.”
Biblia Gdańska:
„Albowiem któremuż kiedy z Aniołów rzekł: Tyś jest syn mój, jam cię dziś spłodził? I zasię: Ja mu
będę ojcem, a on mnie będzie synem?”

Teraz według przekładu Nowego Świata:
Hebrajczyków 1:5 „Na przykład do któregoż z aniołów kiedykolwiek rzekł: „Ty jesteś moim
synem; ja dzisiaj zostałem twoim ojcem”? I znowu: „Ja stanę się dla niego ojcem, a on stanie się
dla mnie synem”?"
Kiedy Bóg wypowiedział te słowa?: „Tyś jest mój Syn, umiłowany; ciebie darzę uznaniem” (Mk
1:9-11; Mt 3:16, 17; Łk 3:21, 22). A więc Bóg wypowiedział te słowa podczas chrztu Jezusa. Pan
Jezus wówczas już istniał, więc słowa te muszą mieć inne znaczenie. Pan Jezus w owym dniu został
namaszczony (został Chrystusem/ Pomazańcem) i zarazem zrodzony, jako duchowy Syn Boży:
Psalm 2:7 „Powołam się na postanowienie Jehowy; rzekł do mnie: „Ty jesteś moim synem; ja
dzisiaj zostałem twoim ojcem (w innych przekładach: „Jam ciebie dziś zrodził”)."
Jezus urodził się jako człowiek i jako człowiek umarł, lecz został wskrzeszony, jako duchowy Syn
Boży, a więc jego nowe zrodzenie otwierało mu drogę powrotu do nieba. Innymi słowy ten rodzaj
zrodzenia nie ma nic wspólnego z pochodzeniem Jezusa, nic nam nie mówi o jego początku, jako
istoty żyjącej (o tym, kiedy rozpoczęła się jego egzystencja):
https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1101989262?q=ciele+duchu&p=par
„1 Piotra 3:18: „Chrystus raz na zawsze umarł za grzechy, prawy za nieprawych, aby was przywieść
do Boga; uśmiercony został w ciele, ale ożywiony w duchu [„duchem”, Bg, Wujek; „przez Ducha”,
Bp; „w duchu”, Bw]”. (Jezus został wskrzeszony z martwych z ciałem duchowym. W tekście
greckim słowo „ciało” jest przeciwstawione „duchowi” i oba występują w celowniku. Jeżeli więc
tłumacz oddaje to wyrażeniem „przez Ducha”, powinien też konsekwentnie napisać „przez ciało”,
jeżeli zaś tłumaczy „w ciele”, powinien też przetłumaczyć „w duchu”).”
https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2009242?q=nowe+zrodzenie&p=par
Nowe zrodzenie
„Wczytanie się w słowa Jezusa pozwala zrozumieć, że decyzja o ponownym narodzeniu nie należy
do człowieka. Skąd taki wniosek? Grecki zwrot przetłumaczony na ‛narodzić się ponownie’ można
też oddać jako ‛narodzić się z góry’*. Zgodnie z tym alternatywnym tłumaczeniem ponowne
narodzenie pochodzi „z góry”, czyli z nieba, „od Ojca” (Jana 19:11; Jakuba 1:17). I rzeczywiście, to
Bóg sprawia, że ktoś dostępuje ponownego narodzenia (1 Jana 3:9).
Gdy mamy w pamięci wyrażenie „z góry”, łatwiej nam zrozumieć, dlaczego nikt nie może sam

narodzić się ponownie. Pomyślmy o przyjściu na świat dziecka. Czy to ono decyduje o tym, że się
urodzi? Oczywiście, że nie! Podobnie nikt wierzący nie może podjąć decyzji o swym „nowym
zrodzeniu”. Jest ono możliwe tylko wtedy, gdy spowoduje je Bóg, nasz niebiański Ojciec (Jana
1:13). Potwierdzają to słowa apostoła Piotra: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego
Pana, Jezusa Chrystusa, gdyż stosownie do swego wielkiego miłosierdzia dał nam (...) nowe
zrodzenie” (1 Piotra 1:3).”
Podsumowując: ważnym faktem jest jednak to, że zarówno aniołowie, jak i Jezus zostali nazwani
synami Bożymi, więc dla wszystkich tych istot Jehowa Bóg jest Ojcem. Można więc powiedzieć, że
w jakimś momencie ich zrodził, został ich Ojcem. A więc wszystkie te byty miały swój poczatek.
Żaden werset biblijny nie uprawnia nas do twierdzenia, że w przypadku Pana Jezusa należy to
rozumieć jakoś inaczej niż w stosunku do innych synów Bożych. Więc modlitwa katolicka, gdzie o
Jezusie mówi się „Zrodzony a nie stworzony” jest stwierdzeniem tautologicznym (jak „masło
maślane” czy „cofać się do tyłu”). W przypadku wszystkich zrodzonych ludzi czy aniołów ktoś
został ich ojcem. W przypadku aniołów i Adama był to Bóg Ojciec, w przypadku potomków Adama
ziemski ojciec, dlaczego więc w przypadku Jezusa miałaby obowiązywać inna zasada? Skoro w
wyniku zrodzenia zostało zapoczątkowane życie aniołów i ludzi, to dlaczego wyłącza się z tej
rodziny Jezusa?:
Efezjan 3:14, 15
„Dlatego też zginam kolana przed Ojcem (Jehową), któremu zawdzięcza swe miano każda rodzina
w niebie i na ziemi”
Wobec Jezusa zostało też użyte inne kreślenie:
Kol. 1:15, 16 (Bw):
„On [Jezus Chrystus] jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.”
Porównaj:
List do Hebrajczyków 1:1-4
”Wielokrotnie

i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych
ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy,
przez Niego też stworzył wszechświat. Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem
Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów,
zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile
odziedziczył wyższe od nich imię.”
Najpierw sobie wyjaśnijmy co to znaczy być czyimś obrazem, dokładnym odbiciem,
odzwierciedleniem czyjejś istoty. Z pewnością takie określenie, jak dokładne odzwierciedlenie nie
jest tożsame z jest tym samym, co np. osoba odbita w lustrze czy na namalowanym wizerunku. To,
że ktoś jest bardzo podobny do kogoś, czy nawet jego sobowtórem nie znaczy że stanowią jeden
byt. Innymi słowy, kiedy mówimy o kimś, że to jest wykapany ojciec, lub: wypisz wymaluj ojciec,
to nie mamy na myśli ojca, tylko syna, który odzwierciela wiele jego cech. Jego dziecko, potomka,
którego życie zastało zapoczątkowanie w wyniku zrodzenia/ spłodzenia i narodzin.

http://ciekawe.interia.pl/newsy/news-sa-do-siebie-podobni-jak-dwie-krople-wodydoslownie,nId,2153838#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
„Wykapany tata”, „wykapana mama”, „przypominasz swojego dziadka” – w przypadku tych
fotografii zdania te pasują wręcz idealnie. Podobieństwo między osobami na poszczególnych
fotografiach jest tak duże, że aż trudno w nie uwierzyć. Zobaczcie sami!
https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200001465?q=kto+mnie+widzia%C5%82+ojca+widzia
%C5%82&p=par
„Aniołowie jako stworzenia duchowe mogą widzieć olśniewające oblicze Jehowy (Mt 18:10; Łk
1:19), jeśli zaś chodzi o ludzi, to On sam powiedział do Mojżesza: „Żaden człowiek nie może mnie
zobaczyć i pozostać przy życiu” (Wj 33:20). Apostoł Jan napisał: „Żaden człowiek nigdy nie
widział Boga” (Jn 1:18). Dlatego gdy Jezus rzekł Filipowi: „Kto mnie ujrzał, ujrzał też Ojca” (Jn
14:9) albo gdy Jan oświadczył: „Kto czyni zło, nie widział Boga” (3Jn 11), z pewnością nie mówili
o widzeniu Boga fizycznymi oczami. Mieli na myśli to, co apostoł Paweł nazwał ‛oczami serca’ (Ef
1:18). Aby nimi widzieć, trzeba naprawdę poznać Boga, przyswajając sobie Jego przymioty.
W związku z tym Jan oznajmił: „Kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością” (1Jn
4:8).

Jezus zapewnił, że ‛świat go więcej nie zobaczy’ (Jn 14:19). A zatem wypowiedzi z Objawienia 1:7:
„Ujrzy go [Jezusa Chrystusa] wszelkie oko” nie należy odnosić do literalnych oczu. Oznacza ona
raczej, że ludzie, widząc rozgrywające się wydarzenia, uświadomią sobie, iż Jezus przybył zgładzić
swych nieprzyjaciół. Niemniej z Biblii wyraźnie wynika, że osoby powołane do życia w niebie
razem z Chrystusem naprawdę będą widzieć Boga; najpierw więc muszą zostać wskrzeszone
z martwych w ciele duchowym (1Ko 15:50-54; 1Pt 1:4; por. 1Pt 3:18).”

Jn 14:9
„Kto mnie ujrzał, ujrzał też Ojca”

W zacytowanych wersetach z Listu do Hebrajczyków napisano o Jezusie, że „zasiadł po prawicy
Majestatu (Boga Ojca, stał się jego prawą ręką w wielu nowych kwestiach) na wysokościach. On o
tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.”. Według logiki
zwolenników Trójcy Świetej Jezus dostał w 'spadku' od Ojca lesze, bardziej znaczące imię od
aniołów, z uwagi na nową rolę, jaką wyznaczył mu Bóg. Króla i Sędziego, który odkupił ludzkość.
Może najpierw o biblijnym znaczeniu nadawania komuś imienia czy nowego imienia:
Objawienie 2:17
„‚Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów: Zwyciężającemu dam trochę ukrytej
manny i dam mu biały kamyk, a na kamyku napisane nowe imię, którego nie zna nikt oprócz tego,
kto je otrzymuje’."
Objawienie 3:12
„‚Zwyciężającego uczynię filarem w świątyni Boga mojego i na pewno już z niej nie wyjdzie,
i napiszę na nim imię Boga mojego i imię miasta Boga mojego, nowej Jerozolimy, która zstępuje
z nieba od Boga mojego, i nowe imię moje."
https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102001043?q=nowe+imi%C4%99&p=par
„„Nowe imię” nadane przez Jehowę
Jaki zamysł Jehowa powziął wobec Syjonu — swej niebiańskiej „niewiasty”, reprezentowanej
przez starożytną Jerozolimę? Oznajmia On: „Ujrzą narody twą prawość, niewiasto, a wszyscy
królowie twą chwałę. I zostaniesz nazwana nowym imieniem, które wyznaczą usta Jehowy”
(Izajasza 62:2). Narody są zmuszone uważnie się przyglądać Izraelitom, którzy postępują w sposób
prawy. Nawet królowie muszą przyznać, że Jehowa posługuje się Jerozolimą i że Jego Królestwo
usuwa w cień wszelkie ich rządy (Izajasza 49:23).
Jehowa potwierdza teraz zmianę sytuacji Syjonu, nadając mu „nowe imię”. Jest ono świadectwem
pomyślności i chlubnej pozycji ziemskich dzieci Syjonu od roku 537 p.n.e.* Dowodzi też, że
Jehowa uznaje go za swą własność. Dzisiaj z takiego przysparzania radości Jehowie cieszy się
Izrael Boży — a wraz z nim drugie owce.
Nadawszy Syjonowi „nowe imię”, Jehowa obiecuje: „Staniesz się w ręku Jehowy piękną koroną
i królewskim zawojem w dłoni twego Boga” (Izajasza 62:3). Jehowa wywyższa więc swą
symboliczną małżonkę — niebiański Syjon — aby patrzono na nią z podziwem (Psalm 48:2; 50:2).
Wyrażenia „piękna korona” i „królewski zawój” wskazują, iż jest strojna w dostojeństwo
(Zachariasza 9:16). Niezwykłym dziełem ręki Boga — użytej przez Niego mocy — jest Izrael
duchowy, reprezentujący niebiański Syjon, czyli „Jerozolimę górną” (Galatów 4:26). Z pomocą
Jehowy ten symboliczny naród wyróżnił się niebywałą lojalnością i oddaniem. Miliony osób —
zarówno pomazańców, jak i drugich owiec — wzmacnia swe siły, żeby okazywać nadzwyczajną
wiarę i miłość. W czasie Tysiącletniego Panowania Chrystusa pomazańcy, którzy już uzyskają
wspaniałą nagrodę niebiańską, posłużą za narzędzia w ręku Jehowy do zapewnienia udręczonej
ludzkości życia wiecznego (Rzymian 8:21, 22; Objawienie 22:2).”

Skoro przed przyjściem na ziemię i powrotem do nieba Jezus był równy Ojcu (i Duchowi
Świętemu), to z samej definicji tego dogmatu bez początku przysłogiwały mu miana Najwyższego
Sędziego oraz Króla, czyli pełna wladza bez potrzeby obdarowywania go większą. Skoro pod tym
względem odziedziczył wyżesze imię, to jakie miał wcześniej w stosunku do aniołów i czy o takiej
istocie można powiedzieć, że jest równa Bogu Wszechmogącemu, do którego należy wszelka
władza i chwała? W proroctwach biblijnych „nowe imię” może oznaczać nowe stanowisko lub
nowy przywilej. Nawet jeżeli byśmy pominęli inne wersety dotyczące nowego imienia, stanowiska,
przwiwilejów, jakie Jezus otrzymał od Ojca Jehowy i skoncetrowali się tylko na samych zasługach
związanych z ofiarą okupu i uświecaniem imienia Ojca, to z uwagi na sąmą definicję Trójcy nie
można powiedzieć, że poniósł ją sam. W świetle tego dogmatu poniósł ją Bóg w trzech osobach.
Więc nawet pod tym względen Jezus nie góruje na Ojcem i Duchem Świętym i nie musiał
odziedziczyć większego stanowiska niż inni synowie Boży aniołowie. W takim układzie należałoby
powiedzieć, że wszystkie osoby Trójcy odziedziczyły takie imię, bo w przeciwnym razie nie można
by było powiedzieć, że złożył ją Bóg wyrażający się pod postacią Syna. Wynika z tego
wszystkiego, że trynitarna teologia nie daje nam odpowiedzi na wiele istotnych pytań. Tak
naprawdę jest to pokrętna argumentacja, która prowadzi z nikąd do nikąd. Jej siła nie wynika z
odwoływania się do rozumu i logicznych argumentów, tylko do emocji podsycanych zapewnianiem
o wielkiej tajemnicy wiary w Trójcę Świętą. Najlepszym przykładem takiego zagmatwania sprawy
jest ten błędnokołowy wywód:
https://www.youtube.com/watch?v=tzZQxJiQ3G0

Katecheta katolicki próbuje wytłumaczyć jaka jest istota nauki o Trójcy Świętej. Pan nauczyciel
usiłuje się odwoływać do różnych fałszywych analogii z dziedziny fizyki czy biologii, przy okazji
dowodząc, że nie rozumie podstaw tych rodzajów wiedzy. Katecheta w swoim nauczaniu nie
próbuje trafiać do rozumu i logiki, za to chce przekonać słuchaczy za pomocą wielokrotnych
repetycji, które często zahaczają o tautologię (masło maślane). Stosowanie różnych zawiłych
argumentów jest ewidentnie obliczone na to, żeby słuchacz się w tym wszystkim pogubił i odszedł
z przekonaniem, że ta „wielka tajemnica wiary (jak ją określił katecheta)”, jest dostępna tylko dla
jemu podobnych wybrańców.

Na koniec zapewnił, że choć to wielka tajemnica wiary, to nie ma w tej nauce żadnej sprzeczności i
żeby zagłuszyć wszelki protest - który mógłby być reakcją na ten atak na ludzki intelekt - swój
wykład przypieczętował katolickim wyznaniem wiary. Jeżeli ktoś z jego audytorium nie dał się
wciągnąć do labiryntu zawijasów myślowych i tam nie zabłądził, to powinien łatwo dojść do
wniosku, że skoro jest to wielka tajemnica wiary, to i pan katecheta jej nie ogarnia. Skąd w takim
razie wie, że nie ma w niej żadnej sprzeczności? Katecheta powołuje się na różne sprzecze
definicje Trójcy Świętej autorstwa wielu tzw. „dyrektorów Kościoła”, przy okazji pokazując, że
trynitarianie mają z tym problem od setek lat. Za to ani razu na Biblię!

Pan katecheta (przynajmniej pozornie) usiłował rozwikłać następujące kwestie:
(1) jak jeden bóg może być 'złożony' z trzech osób trójcy-bogów w pełni, zarazem być jednym
bogiem w pełni?
1. Ojciec jest w pełni Bogiem.
2. Syn jest w pełni Bogiem.
3. Duch Święty jest w pełni Bogiem.
Tym samym:
1) Bóg Ojciec JHWH
2) Bóg Syn Boży JHWH
3) Bóg Duch Święty JHWH
Innymi słowy twierdzą, że każda z Osób w Trójcy Świętej jest nie tylko w pełni Bogiem, ale ma na
imię JeHoWaH. Jak w takim razie tłumaczą wymowę poniższych wersetów?
Psalm 110:1
Tekst oryginalny (imię Boże zaznaczyłem gwiazdkami):
לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך
Werset przetłumaczony na język polski:

„Wyrocznia Jehowy dla Pana mego. Siądź po prawicy mojej aż położę wrogów twoich jako
podnóżek dla stóp twoich.”
Izajasza 61:1, 2
Tekst oryginalny (imię Boże zaznaczyłem tłustym drukiem):
רוח אדני יהוה עלי יען משח *יהוה* אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור
ולאסורים פקח קוח
Werset przetłumaczony na język polski:
„Spoczywa na mnie [na Jezusie] duch Wszechwładnego Pana,[Boga Ojca] Jehowy, bo Jehowa mnie
namaścił, bym opowiadał dobrą nowinę potulnym. Posłał mnie, abym opatrywał mających złamane
serce, (...) abym pocieszał wszystkich pogrążonych w żałości”.

Porównaj:
Łukasza 4:18
„[Jezus] otworzywszy zwój, znalazł miejsce, gdzie było napisane: 'Spoczywa na mnie duch
Jehowy, gdyż on mnie namaścił, abym oznajmiał dobrą nowinę biednym, posłał mnie, abym
ogłaszał jeńcom uwolnienie, a ślepym odzyskanie wzroku, abym zdruzgotanych odsyłał jako
uwolnionych.”
(2) Jak jeden Bóg 'złożony' z trzech umysłów może być jednocześnie niepodzielnym, jednym
umysłem?
(3) jak bóg, który jest 'kompletny' tylko wówczas, jak istnieją trzy osoby boskie mógł być dalej
bogiem w pełni, kiedy martwy jezus (też bóg w pełni) trzy dni martwy przebywał w grobie.
Niektórzy trynitarze posuwają się do twierdzenia, że martwy Jezus w jakiś sposób brał udział we
własnym zmartwychwstaniu. Żeby samemu móc zbudzić siebie z matwych nie mógłby być martwy,
a wówczas nie oddałby nam swojego życia. Dlatego Biblia uczy i to wiele razy:
Dz. 2:32: „Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.”
Dz. 3:15: „Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy
świadkami.”
Dz. 4:10: to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa
Chrystusa Nazarejczyka - którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że
przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy.
Dz.10:40: Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się
I tutaj: 17:31, Rz. 4:24,Rz. 8:11,Rz.10:9, 1Kor. 6:14, 2Kor. 4:14,Ga. 1:1,Ef. 1:20: Kol. 2:12, 1Tes.
1:10, 1P. 1:21, Dz. 5:30,Dz.13:30, Dz.13:34, Dz. 3:26.
Bardzo ciekawy jest ten werset, ponieważ mówi nam, że gdyby Jehowa Bóg nie wskrzesił Jezusa,
to jego ciało uległoby skażeniu. To znaczy uległoby rozkładowi. Czy żywy Jezus mógłby ulec
pośmiertnemu rozkładowi?: Dz.13:37: „Lecz nie uległ skażeniu Ten, którego Bóg wskrzesił.”
(4) W jakim sensie Jezus jest Synem Bożym, skoro jest zarazem Bogiem w pełni i tak jak Bóg

Ojciec i Duch Święty nie miał początku? To znaczy dlaczego jest nazywany synem, a nie np.
BRATEM? Itd…
Cytat zaczerpnąłem z ‚Mały słownik teologiczny’ Karl Rahener i Herbert Vorgrimler, Instytut
Wydawniczy Pax, Warszawa 1987, słowo wstępne: Ksiądz profesor Alfons Skowronek, strona 501:
„Na podstawie faktycznego rozwoju wiary w Trójcę Świętą i współczesnej teologii systematycznej
należy stwierdzić, że Bóg w absolutnym samoudzielaniu się stworzeniu tak udzielił siebie, jako
siebie, że „immanentna” (w samym Bogu istniejąca) Troistość jest troistością „ekonomiczną
(zbawczą wobec ludzi). I na odwrót: Troistość postępowania Boga wobec nas jest rzeczywistością
Boga, jakim jest On w sobie – Boga „trójosobowego”. Możemy zatem na podstawie naszego
doświadczenia wiary, którego dostarcza nam samo Słowo Boże (Jezus-Pismo Święte) powiedzieć:
Absolutne samoudzielanie się Boga światu, udzielanie się jako tajemnicy zniżającej się do nas
nazywane jest w swojej absolutnej pierwotności Ojcem, jako zasady działającej w historii – Synem,
jako zasady darowanej nam – Duchem Świętym. W tym odnoszącym się do nas, „jako” chodzi w
rzeczy samej o samoudzielanie się Boga „w sobie” : wypowiedziana troistość jest więc troistością
Boga samego w sobie. Ponieważ zaś w obu wypadkach chodzi o udzielanie się Boga, a nie o dwa
różne działania, jak jest w przypadku stworzeń, mamy do czynienia wciąż z tym samym Bogiem.”
Tyle na temat katolickiej (pseudo)teologii. Co na temat natury Boga ma do powiedzenia Biblia, w
której Jehowa Bóg osobiście objawił swoją naturę oraz naturę jego Syna?
Powt. Pr. 6:4
„Jehowa, nasz Bóg, to jeden Jehowa”.
Izajasza 42:8 „Jam jest Jehowa. To jest moje imię; i chwały mojej nie oddam nikomu innemu ani
mej sławy rytym wizerunkom.
Zachariasza 14:9 ” A Jehowa zostanie królem nad całą ziemią. W owym dniu Jehowa będzie jeden i
jego imię jedno.”
Marka 12:29 „Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: ‚Słuchaj, Izraelu, Jehowa, nasz Bóg, to jeden
Jehowa”
1 Koryntian 8:6 „Dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec, z którego jest wszystko, a my dla niego; i
jeden jest Pan, Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko i my przez niego.”
1 Tymoteusza 2:5 ” Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,
człowiek Chrystus Jezus”
Gal 3:20 „Otóż nie ma pośrednika, gdzie chodzi tylko o jedną osobę, a Bóg jest tylko jeden.
Wnioski dla szczerych poszukiwaczy prawdy o Bogu i jego woli:
1 Koryntian 4:6 „Mówiąc to, miałem […..] abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać
ponad to, co zostało napisane [w Biblii]”
1 Piotra 4:11 „Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże [Biblia]. [...] Amen.”
Objawienia 22:18-19 „Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi:

Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; A jeżeli ktoś ujmie
coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta,
opisanych w tej księdze.”
Polecam naukowy film dokumentalny o imieniu Bożym:
https://www.youtube.com/watch?v=DdM-qlNoDg0

Chociaż utwór utrzymany jest w humorystycznej formie i dobrze uwydatnia bezsens dogmatu o
Trójcy Świętej, to tak naprawdę ma tutaj zastosowanie werset, który trynitarze powinni wziąć sobie
głęboko do serca:
List do Rzymian 2: 24
"Z waszej to bowiem przyczyny - zgodnie z tym, jest napisane - poganie bluźnią imieniu Boga."
Ponieważ:
Marka 7:13
"Znosicie słowo Boże przez waszą tradycję."
Chociaż nie popieram tego typu formy artystycznej, to warto z tego wyciągnąć wnioski. Trynitarze
kpią z ludzkiego intelektu, to niektórzy odpłacają im tą samą monetą:

https://www.youtube.com/watch?v=zQlQ9651zKM

Czy Trójca Święta jest nauką biblijną?
Trójca nie jest Bogiem, o którym uczy Biblia. Nie znajdziemy w Piśmie Świętym nauki o jednym
Bogu w trzech osobach, nauki o współistotności Syna z Ojcem czy nauki o równości rzekomych
trzech osób Ojca, Syna i Ducha Świętego.
TUTAJ jest ardes serwisu: http://blog.antytrynitarianie.pl/
Antytrynitarianie.pl: http://blog.antytrynitarianie.pl/preegzystencja-jezusa/
Trójca : http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1101989276?
q=pierworodny+wszelkiego+stworzenia&p=par#h=1
Jeszcze trochę odnośnie argumentacji trynitarzy do takiego oddania wersetu: „w nim [Jezusie]
wszystko [inne] zostało stworzone”. Zarzucają oni Świadkom Jehowy, że stosują wymienie pojęcia
„w nim zostało stworzone” i „za jego pośrednictwem zostało stworzone” a już szczególnie ich
oburza, że przed „zostało” zostało dodają „wszystko [inne]”. Jednak ludzie, którzy podnoszą ten
zarzut z reguły usłyszeli go od innych osób i nie mają pojęcia, jak autorzy przekładu Nowego
Świata i inni Świadkowie Jehowy uzasadniają takie a nie inne oddanie tego wersetu, więc warto
szerzej się zapoznać z ich argumentacją zanim wyrobi się osobiste zdanie na ten temat. Przy okazji
autorzy artykułu wyjaśniają biblijne znaczenie slowa pierworodny:

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1101989276?q=wszystko+inne+stworzone&p=par#h=20
"Kol. 1:15, 16 (Bw): „On [Jezus Chrystus] jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym
wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi”.
W jakim sensie Jezus Chrystus jest „pierworodnym wszelkiego stworzenia”?
1) Rzecznicy Trójcy twierdzą, że „pierworodny” oznacza tu kogoś pierwszego rangą,
najznakomitszego, najwybitniejszego; Chrystus nie ma więc uchodzić za część stworzenia, lecz za
najwybitniejszego w porównaniu z tymi, którzy zostali stworzeni. Gdyby tak było i gdyby nauka
o Trójcy była prawdziwa, to dlaczego Ojciec i duch święty nigdzie nie zostali nazwani
„pierworodnymi wszelkiego stworzenia”? Tymczasem Biblia używa tego wyrażenia tylko
w odniesieniu do Syna. Zgodnie z ogólnie przyjętym znaczeniem słowa „pierworodny” wskazuje
ono, że Jezus jest najstarszy w rodzinie synów Jehowy.
2) Przed pojawieniem się wyrazu „pierworodny” w Kolosan 1:15 występuje on w Biblii ponad 30
razy i w każdym wypadku, kiedy odnosi się do żywych stworzeń, zawsze ma to samo znaczenie,
mianowicie że pierworodny należy do jakiejś grupy. „Pierworodny Izraela” to jeden z synów
Izraela; „pierworodny faraona” to ktoś z rodziny faraona; „pierworodne ze zwierząt” są
zwierzętami. Co wobec tego skłania niektórych do przypisywania temu wyrażeniu w Kolosan 1:15
innego znaczenia? Czy chodzi tu o słownictwo biblijne, czy raczej o pogląd religijny, którego się
trzymają i na który usiłują znaleźć dowody?
3) Czy słowa z Kolosan 1:16, 17 (Bw): „ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, (...)
wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone” wykluczają Jezusa spośród stworzeń? Greckim
wyrazem przetłumaczonym tu na „wszystko” jest pánta, odmieniona forma słowa pas. W Łukasza
13:2 przetłumaczono je na „wszyscy inni” (Bw), „wszyscy pozostali” (Romaniuk) (zob. też Łuk.
21:29, Bw, Romaniuk, Kowalski oraz Filip. 2:21, Bw). Przekład NŚ przypisuje słowu pánta
w Kolosan 1:16, 17 takie samo znaczenie, co jest zgodnie ze wszystkimi pozostałymi
wypowiedziami Biblii o Synu, wobec czego fragment ten brzmi: „Za jego pośrednictwem zostało
stworzone wszystko inne (...) Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego”. Z tego
wynika, że jest on istotą stworzoną, należącą do tego, co stworzył Bóg.”
Poza tym określenie „w nim zostało stworzone” nie jest tożsame z „stworzył to sam Jezus”. Jak
więc należy rozumieć określenie „w nim zostało stworzone”? Z pewnością jest ono wymienne z
„przez niego zostało stworzone”, ale czy to znaczy, że on sam stworzył to w sobie? Nie, ponieważ
jest napisane, że „przez niego i dla niego” wszystko zostało stworzone. Co to znaczy, że „dla niego
[zostało stworzone]”? Jako jednorodzony, to znaczy jedyne w swoim rodzaju dziecko/ syn Boga,
pierworodne wobec każdego stworzenia jest on dziedzicem wszystkiego, dziedzicem, którym
uczynił go Jehowa Bóg, rzeczywisty Stwórca wszystkiego co widzialne i niewidzialne w tym
samego Jezusa. Więc można powiedzieć, że wszystko zostało stworzone za pośrednictwem Jezusa
w jego niebiańskim bycie:

Hebrajczyków 1:1-4
"Bóg, który dawno temu przy wielu okazjach i wieloma sposobami przemawiał do naszych
praojców za pośrednictwem proroków, przy końcu tych dni przemówił do nas za
pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił
systemy rzeczy. On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego
istoty, on też podtrzymuje wszystko słowem jego mocy, a dokonawszy oczyszczenia za
nasze grzechy, zasiadł po prawicy Majestatu w miejscach wyniosłych. O tyle zatem stał się
lepszy od aniołów, o ile odziedziczył imię wspanialsze od ich imienia.”
Porównaj:
Jana 1:3
" Wszystko zaczęło istnieć przez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnieć.
Tym, co zaczęło istnieć.”
1 Koryntian 8:6
”Dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec, z którego jest wszystko [w tym Jezus], a my dla niego;
i jeden jest Pan, Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko i my przez niego.”
Psalm 2:8
"Proś mnie, bym ci dał narody w dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie."

Jana 16:15
„[W tym sensie] Wszystko, co ma Ojciec, jest moje.”
Rzymian 8:17
”Jeżeli więc jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami wprawdzie Bożymi, lecz
współdziedzicami z Chrystusem.”
Galatów 4:4
"Ale gdy się dopełnił czas, Bóg posłał swego Syna, który się urodził z niewiasty i który się urodził
pod prawem.”
Przy pewnej okazji Jezus powiedział:
Jana 13:16
„Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Niewolnik nie jest większy od swego pana ani posłany nie jest
większy od tego, który go posłał."

Jana 14:28
„Ojciec jest większy niż ja” (Nigdzie nie jest powiedziane, że tylko w ziemskiej egzystencji Syna
Bożego Ojciec był większy od Jezusa. Takie twierdzenie, to wychodzenie poza ramy tego, co
zostało objawione w Biblii).

Psalm 110:1
"Wypowiedź Jehowy do mego Pana: „Siądź po mojej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jako
podnóżek dla twoich stóp”."
Dzieje 2:33
"Skoro zatem został wywyższony na prawicę Bożą i od Ojca otrzymał obiecanego ducha świętego,
wylał to, co wy widzicie i słyszycie.” (a więc nawet będąc w niebie Jezus otrzymywał wszystko od
Ojca).
Dzieje 4:12
" I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego
ludziom [przez Boga Ojca], dzięki któremu mamy zostać wybawieni”.
Filipian 2:9
"Dlatego też Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i życzliwie [Ojciec] dał mu imię, które
przewyższa wszelkie inne imię.”
W związku z określeniem „w nim zostało stworzone” proszę zwrócić uwagę na argumentację w
zawartym poniżej tekście:
https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/05/czy-przekc582ad-nowego-c59bwiata-sc582uszniejest-krytykowany_.pdf

Pisząc „w nim [Jesusie] wszystko zostało stworzone” autor miał niewątpliwie też na myśli to, że
Jezus wszystko stwarzał w jedności z Ojcem. To znaczy według jego instrukcji, których dokładnie
przestrzegał w swoim umyśle, jako Mistrzowski Wykonawca. Porównaj z przypowieścią o Synu
marnotrawnym:
http://www.biblia-internetowa.pl/Luk/15/17.html
Łk 15: 17-19

εις εαυτον δε ελθων ειπεν ποσοι μισθιοι του πατρος μου περισσευουσιν αρτων
εγω δε λιμω απολλυμαι
Biblia Warszawska:
„A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z
głodu ginę.”
Biblia Tysiąclecia:
„Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z
głodu ginę.”

http://sjp.pwn.pl/slowniki/wejrze%C4%87.html

Żeby móc wejrzeć w siebie, to najpierw należy mieć coś w sobie:
http://synonim.net/synonim/mie%C4%87+w+sobie+co%C5%9B

Kolosan 2:3
”W nim [Jezusie] są starannie skryte wszelkie skarby mądrości i poznania."
Od kogo Jezus nabył tej mądrości i tego poznania, które to przymioty wykorzystał również przed
przy stwarzaniu świata?
Izajasza 11:2, 3
„Spocznie na nim [Jezusie] duch Jehowy, duch mądrości i zrozumienia, duch rady i potęgi, duch
poznania i bojaźni przed Jehową; i będzie znajdował radość w bojaźni przed Jehową”
1Ko 1:24, 30
"Gdyż i Żydzi proszą o znaki, i Grecy szukają mądrości; ale my głosimy Chrystusa zawieszonego
na palu — dla Żydów powód do zgorszenia, a dla narodów głupstwo; jednakże dla powołanych,
zarówno Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa — moc Bożą i mądrość Bożą.”
1 Koryntian 2:7, 8
"Ale głosimy mądrość Bożą w świętej tajemnicy, mądrość ukrytą, którą przed systemami rzeczy
Bóg z góry wyznaczył ku naszej chwale. Mądrości tej nie poznał żaden z władców tego systemu
rzeczy, bo gdyby ją znali, nie zawiesiliby na palu chwalebnego Pana.”
https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/05/ofiara-jezusa-chrystusa-dobrowolna-czy-w-wynikuprzymusu_1.pdf

W jakich rodzajach postępowania oprócz stwarzania Pan Jezus przejawiał jeszcze mądrość Bożą
można przeczytać w tym artykule: https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102002045?q=jezus+m
%C4%85dro%C5%9Bci%C4%85+bo%C5%BC%C4%85&p=par
Czy treść 1 rozdziału listu do hebrajczyków popiera tezę, że jezus jest Bogiem Wszechmogącym –
równym bogu Ojcu Jehowie? Czy jest Stwórcą w tym samym sensie, co Ojciec?
Psalm:

Zacytuję 1 rozdział Listu do Hebrajczyków i skomentuję. Koemntarze będą zamieszczone pod
cytatami:
Hebrajczyków 1: 1-4
„Bóg, który dawno temu przy wielu okazjach i wieloma sposobami przemawiał do naszych
praojców za pośrednictwem proroków, przy końcu tych dni przemówił do nas za
pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił
systemy rzeczy.
On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też
podtrzymuje wszystko słowem jego mocy, a dokonawszy oczyszczenia za nasze
grzechy, zasiadł po prawicy Majestatu w miejscach wyniosłych.
O tyle zatem stał się lepszy od aniołów, o ile odziedziczył imię wspanialsze od ich
imienia.”
W tej części jest mowa o Jezusie. chyba nie ma co do tego wątpliwości? Jeżeli Jezus przed zejściem
na ziemię byłby Bogiem równym Ojcu JHWH, to nie musiałby dziedziczyć lepszego imienia od
aniołów, bo posiadałby je bez początku. Ale o tym już pisałem.
Hebrajczyków 1:5
„Na przykład do któregoż z aniołów [JeHoVaH] kiedykolwiek rzekł:
„Ty jesteś moim synem; ja dzisiaj zostałem twoim ojcem”
I znowu: „Ja stanę się dla niego ojcem, a on stanie się dla mnie synem”
W tej części tekstu jest mowa o Bogu Jehowie [JHWH], który mówi do Jezusa. Te Boże słowa
powtórzył autor Psalmu 2 (werset 7), z którego cytował Paweł. Przytoczę ten fragment dla jasności:
Psalm 2:5 -7
„Wtedy [Bóg JeHoVaH] odezwie się do nich w swoim gniewie i zatrwoży ich w żarze
swego niezadowolenia, mówiąc:
„Ja ustanowiłem mego króla na Syjonie, mojej świętej górze”. Powołam się na
postanowienie Jehowy; rzekł do mnie: „Ty jesteś moim synem; ja dzisiaj zostałem
twoim ojcem.””
Hebrajczyków 1:6-7
„Lecz gdy znowu [Bóg Ojciec JeHoVaH] wprowadza swego Pierworodnego na
zamieszkaną ziemię, mówi:
„I niech mu [Jezusowi] złożą hołd wszyscy aniołowie Boży”. Ponadto w odniesieniu do
aniołów [autor Psalmu, z którego cytuje Paweł] mówi [o Jehowie Bogu]:
„I aniołów swoich czyni duchami, a swoich sług publicznych płomieniem ognia”.”

Fragment Psalmu, z którego cytował Paweł:
Psalm 104:1-5
„Błogosław Jehowę, duszo moja. Jehowo, Boże mój, okazałeś się bardzo wielki.
Dostojeństwem i wspaniałością się odziałeś, spowijając się światłem niby szatą,
rozpościerając niebiosa niczym tkaninę namiotową; On swe górne komnaty buduje z
belek pośród wód, czyni obłoki swym rydwanem, przechadza się na skrzydłach wiatru,
aniołów swoich czyni duchami, swoich sług — ogniem trawiącym.
Założył ziemię na jej ustalonych miejscach; nic nią nie zachwieje po czas niezmierzony,
na zawsze.”

Hebrajczyków 1:8 -9
„Natomiast w odniesieniu do Syna [autor Psalmu napisał, którego Psalm jedynie cytuje
Paweł]:
„Bóg jest twoim tronem na wieki wieków [inne przekłady: „tron twój Boże na wieki”],
a berło twego królestwa jest berłem prostolinijności. Umiłowałeś prawość, a
znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Bóg, twój Bóg [i Ojciec JeHoVaH], namaścił cię
olejkiem radosnego uniesienia bardziej niż twoich towarzyszy”.”
Powyżej Paweł cytuje słowa psalmisty, który mówi [jak się z czasem okazało] proroczo do Syna
Bożego.
Przypis:
http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1101989276?q=tron+tw%C3%B3j+bo%C5%BCe&p=par
„Hebrajczyków 1:8
W BT czytamy: „Do Syna zaś [mówi]: Tron Twój, Boże, na wieki wieków” (podobnie
Bw, Bp, Wp, Romaniuk, Kowalski, Dąbrowski). Tymczasem w NŚ powiedziano:
„Natomiast w odniesieniu do Syna: ‚Bóg jest twoim tronem na wieki wieków’”. (Tę
samą myśl zawiera AT, Mo, TC, By).
Które tłumaczenie jest zgodne z kontekstem? Z poprzednich wersetów wynika, że mówi
tu Bóg, a nie, że ktoś mówi do Niego; w następnym wersecie jest wyrażenie „Bóg, twój
Bóg” (Wp), co świadczy o tym, że adresatem tych słów nie jest Bóg Najwyższy, lecz
ktoś, kto temu Bogu oddaje cześć. W Hebrajczyków 1:8 przytoczone są słowa Psalmu
45:6 [45:7, BT i inne przekłady], skierowane pierwotnie do człowieczego króla
izraelskiego. Rzecz jasna pisarz tego psalmu nie uważał ludzkiego króla za Boga
Wszechmocnego. W przekładzie Miłosza Psalm 45:7 45:6 brzmi: „Tron twój: Bóg na
wieki wieków”, a u Cylkowa: „Tron twój, jak Pan wiecznie trwały”. O Salomonie, a
więc prawdopodobnie o tym królu, do którego pierwotnie odnosił się Psalm 45,
powiedziano, że zasiadł „na tronie Jehowy” (1 Kron. 29:23). Zgodnie z faktem, że Bóg
jest „tronem”, czyli Źródłem i Zachowawcą królestwa Chrystusa, w Daniela 7:13, 14
oraz Łukasza 1:32 wspomniano, iż Bóg daję mu taką władzę.

Biblista Brooke F. Westcott tak się wypowiada na temat wersetów 6 i 7 z Psalmu 45,
przytoczonych w Hebrajczyków 1:8, 9: „LXX [Septuaginta] dopuszcza dwie
możliwości tłumaczenia: (…) [ho theòs] można w obu wypadkach oddać jako wołacz
(Twój tron, Boże, […] dlatego, Boże, Twój Bóg) albo w pierwszym wypadku jako
podmiot (lub orzecznik) (Bóg jest Twoim tronem lub Tron Twój to Bóg), a w drugim
wypadku jako podmiot, po którym następuje dopowiedzenie (…) [ho theòs sou] (a
więc: dlatego Bóg, Twój Bóg). (…) Jest wysoce nieprawdopodobne, by użyte w
oryginale słowo (…) [’Elohím] odnosiło się do króla. Okoliczność ta przeczy więc
założeniu, że w LXX (…) [ho theòs] występuje w wołaczu. Biorąc to wszystko pod
uwagę, pierwszą część zdania chyba najlepiej byłoby przetłumaczyć następująco: Bóg
jest Twoim tronem (albo: Tron Twój to Bóg), to znaczy ‚Twoje królestwo jest
ugruntowane na Bogu, niewzruszonej Skale’” (The Epistle to the Hebrews, Londyn
1889, ss. 25, 26).”
Zobacz też:
Objawienie 3:21
„Zwyciężającemu dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i [na podobnych zasadach] ja
zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie.”
Pomazańcy wraz z Jezusem będą zasiadać na tronach i sądzić ludzi podczas tysiącletniego sądu nad
mieszkańcami ziemi [Mt 19:28; Łk 22:20, 28-30; Obj 3:21].
Porównaj:
http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200004391?q=tron&p=par
„Poprzez szczególny, obrazowy sposób traktowania Izraelitów Jehowa niejako umieścił
swój tron także na ziemi. Ponieważ władca Izraela miał być „królem, którego wybierze
Jehowa”, czyli panującym w Jego imieniu i zgodnie z Jego prawem, więc jego tron był
w gruncie rzeczy „tronem Jehowy” (Pwt 17:14-18; 1Kn 29:23).”
1 Kronik 29:23
” I zasiadł Salomon na tronie Jehowy jako król w miejsce Dawida, swego ojca, i
powodziło mu się, a wszyscy Izraelici byli mu posłuszni.”
Tron Boga i Baranka – Objawienie 22:1
http://blog.antytrynitarianie.pl/tron-boga/
Proszę się uważnie skupić na poniżej zacytowanym fragmencie.Teraz jest łącznik „ORAZ”. Jeżeli
w poprzednim wersecie psalmista – którego słowa cytuje Paweł – zwraca się proroczo do Jezusa, to
teraz można to zrozumieć tak:
Hebrajczyków 1:10-12
„ORAZ [cytowany Psalmista pisze dalej]
Tyś, Panie [Jehowo Boże], na początku założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk
są niebiosa. One zginą, ty zaś będziesz wciąż trwał; i jak szata wierzchnia wszystkie się
zestarzeją, a ty je zwiniesz jak okrycie, jak szatę wierzchnią; i zostaną zmienione, ale ty
jesteś ten sam, a twoje lata nigdy nie przeminą”.

Zacytujmy z kontekstem Psalm, z którego cytował Paweł pisząc 1 List do Hebrajczyków 1:10-12:
Psalm 102:16-27
„Bo Jehowa odbuduje Syjon; ukaże się w swej chwale Zwróci się ku modlitwie
ogołoconych ze wszystkiego i nie wzgardzi ich modlitwą. Zapisano to dla przyszłego
pokolenia; i lud, który ma zostać stworzony, będzie wysławiał Jah. Bo spojrzał on ze
swej świętej wysokości, z niebios Jehowa popatrzył na ziemię, by usłyszeć wzdychanie
więźnia, by rozwiązać skazanych na śmierć tak by na Syjonie głoszono imię Jehowy, a
jego chwałę w Jerozolimie, gdy wespół się zbiorą wszystkie ludy, a także królestwa, aby
służyć Jehowie.[…..]
Rzekłem:
„Boże mój [Jehowo], nie zabieraj mnie w połowie moich dni; twoje lata trwają przez
wszystkie pokolenia.
Tyś dawno temu założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa. One
zginą, ty zaś pozostaniesz; i jak szata wszystkie zniszczeją. Niczym odzież je
wymienisz i zakończą swój bieg. Ale ty jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą.”
Porównaj z wcześniej cytowanym fragmentem:
Psalm 104:1-5
„Błogosław Jehowę, duszo moja. Jehowo, Boże mój, okazałeś się bardzo wielki.
Dostojeństwem i wspaniałością się odziałeś, spowijając się światłem niby szatą,
rozpościerając niebiosa niczym tkaninę namiotową; On (JeHoVaH) […..]
Założył ziemię na jej ustalonych miejscach; nic nią nie zachwieje po czas niezmierzony,
na zawsze.”
Teraz podam dodatkowe argumenty świadczące o tym, że autor Psalmu, z którego cytował Paweł
Jehowie Bogu, a nie Jezusowi przypisuje zasługę za stworzenie nieba i ziemi. Wskazują na to
również inne wersety biblijne, a przecież „Całe Pismo jest natchnione” (2 Tymoteusza 3:16) i nie
można wyrywać z jego kontekstu, jak to czynił Szatan, gdy kusił Jezusa (Mateusza 4:3-11):
Izajasza 40:27-28
„Dlaczego mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: ‚Droga moja jest ukryta przed
Jehową, a należna mi sprawiedliwość uchodzi uwagi mego Boga’? Czy się nie
dowiedziałeś ani nie słyszałeś? Jehowa, Stwórca krańców ziemi, jest Bogiem po czas
niezmierzony.”
Objawienie 4:11
„Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś
stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”.”
Z resztą, jak już napisano w niniejszym tekście, sam 1 rozdział Listu do Hebrajczyków informuje
nas, jaka była rola Jezusa w stwarzaniu wszystkiego przez Boga Jehowę [JHWH]. Wróćmy do
zacytowanego już fragmentu:

Hebrajczyków 1:1-2
„Bóg, który dawno temu przy wielu okazjach i wieloma sposobami przemawiał do
naszych praojców za pośrednictwem proroków, przy końcu tych dni przemówił do nas
za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego [za
którego pośrednictwem] uczynił systemy rzeczy.”

Hebrajczyków 1:13 -14
„W odniesieniu zaś do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział: „Siądź po mojej
prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp”? Czyż oni
wszyscy nie są duchami do publicznej służby, posyłanymi w celu usługiwania tym,
którzy mają odziedziczyć wybawienie?”
Chyba nie mamy wątpliwości, kto kazał zasiąść Jezusowi po swojej prawicy? Ten sam, który
założył fundamenty ziemi. Ten, który stworzył wszystko za pośrednictwem Jezusa:
Psalm: 110:1
„Wypowiedź Jehowy do mego Pana: „Siądź po mojej prawicy, aż położę twych
nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp”

„Jednorodzony”, „zrodzony”, „pierworodny”, „pierworodny wszelkiego
stworzenia”, „początek wszelkiego stworzenia”, „nowe imię Jezusa”

Po nakreśleniu dość obszernego kontekstu biblijnego wróćmy do wersetu Jana 1:18 „Żaden
człowiek nigdy nie widział Boga jednorodzony (μονογενὴς) bóg, który zajmuje miejsce u piersi
Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie."Najpierw sobie wyjaśnimy znaczenie słowa „bóg” w Biblii,
aby wykazać, że nie stosuje się go jedynie do osób wszechmogących:

W jakim więc sensie Jezus jest jednorodzonym bogiem, zwłaszcza, że tylko o nim tak powiedziano,
a nie o Bogu ojcu czy Bogu Duchu Świętym, co jest co najmniej dziwne w przypadku dogmatu o
Trójcy Świętej? Na wstępnie niniejszego tekstu obszernie wyjaśniliśmy sobie znaczenie słowa
tłumaczonego na „jednorodzony” i wiemy już, że mono-genes określa potomka płci żeńskiej lub
męskiej, który jest jedyny w swoim rodzaju ze względu na przysługujące mu prawa np. do objęcia
tronu czy dziedzictwa po ojcu jakiejś ważnej czy najlepszej części spadku. Więc określenie
„jednorodzony bóg” wcale nie dowodzi, że Jezus jest Bogiem bez początku, ponieważ takie
twierdzenie stoi w wyraźnej sprzeczności ze znaczeniem słowa mono-genes, a przecież w Słowie
Bożym nie ma i nie może być sprzeczności! Innymi słowy: nie można być zarazem Bogiem bez
początku, jak i potomkiem, dzieckiem, synem Boga.

Łukasza 20:10-15
„Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją hodowcom, i wyjechał za granicę na dość
długi czas. A w stosownej porze posłał niewolnika do hodowców, żeby mu dali trochę z owoców
winnicy. Hodowcy jednak pobili go i odprawili z niczym.(….) Na to właściciel winnicy rzekł: ‚Co
mam uczynić? Wyślę mego syna, umiłowanego. Do niego zapewne odniosą się z respektem’. Gdy
hodowcy go ujrzeli, zaczęli rozważać między sobą, mówiąc: ‚To jest dziedzic (Kol 1:16; Heb 1:2);
zabijmy go, żeby dziedzictwo stało się nasze’."
Dkoro Jezus nie może być Bogiem bez początku, który jest równy Ojcu pod względem natury, to
jak rozumieć znaczenie słowa bóg, którym go określono? Jak już wyjaśniono wcześniej w
niniejszym artykule Pan Jezus otrzymał od Boga Ojca nowe imię (Obj 3:12). Przypomnijmy sobie
czym
zym jest „nowe imię” Jezusa: Imię to ma związek z nowym stanowiskiem i nowymi zadaniami
Syna Bożego (Filip. 2:9-11). Mimo że nikt nie jest w stanie poznać tego imienia tak jak Jezus, to
zapisuje on je na swych wiernych braciach przebywających w dziedzinie duchowej, nawiązując
z nimi szczególnie bliskie stosunki (Obj. 19:12). Dzieli się z nimi niektórymi swoimi przywilejami.
Dotyczy to również powziętego przez Boga zamiaru, by u boku Jezusa zasiadało w niebie 144 000
współkrólów. Biblia daje jasno do zrozumienia, że Jehowa powoła właśnie taką liczbę pomazańców
(Obj. 14:1-5, Daniela 7:9, 10, Objawienie 20:4 ).

Należy zadać sobie ważne pytanie: czy w przypadku Pana Jezusa nazywanie go bogiem stawia
Syna Bożego na równi z jego Ojcem Jehową, czy jest to jedynie nadane mu przez Boga imię, czy
raczej jedno z imion? Wątpliwości co do tej kwestii rozwiewa sama Biblia, więc nie trzeba tutaj
spekulować:
Izajasza 9:6, 7
„Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca.
I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę
Pokoju. Obfitości tej władzy książęcej i pokojowi nie będzie końca, na tronie Dawida i nad jego
królestwem, aby je ugruntować oraz wesprzeć sprawiedliwością i prawością odtąd aż po czas
niezmierzony. Dokona tego gorliwość Jehowy Zastępów."

Jak więc widzimy w przypadku Pana Jezusa nazwanie go „Potężnym Bogiem” określa jego
pozycję, jaką wyznaczył mu Jehowa Bóg, którego jedno z imion, atrybutów, jakimi go okreśano w
Biblii to „Bóg wszechmogący”. Czy gdziekolwiek w ten sposób nazwano Jezusa?
Wyjścia 6:3
"I ja ukazywałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale co do
mojego imienia, Jehowa, nie dałem się im poznać."
Jezusa nazwano „Potężnym Bogiem”, ponieważ sprawuje władzę w imieniu Boga Ojca
Wszechmogącego (jak Mojżesz i Izraelscy królowie) i należy go słuchać i szanować, jakby stał
przed nami sam Bóg Jehowa, który mu dał wszelkie pełnomocnictwa. Jezus otrzymał też od Ojca
moc, która pozwala mu czynić potężne dzieła, dlatego też został nazwany „mocą Bożą”
(1 Koryntian 1:24). Z Biblii wynika, że chrześcijanie, którzy pragną przystępować do Jehowy
w modlitwie, powinni robić to w imię Jezusa. Chrystus powiedział swym uczniom: „Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”. Dodał też: „O cokolwiek poprosicie [Jehowę
Boga] w imię moje, ja [zgodnie z jego wolą] to uczynię, żeby Ojciec był otoczony chwałą
w związku z Synem. Jeżeli poprosicie o coś w imię moje, ja to uczynię” (Jana 14:6, 13, 14).

Dzieje 4:13-29
„ Oni [uczniowie Jezusa] zaś, usłyszawszy to, jednomyślnie wznieśli głosy do Boga i rzekli:
„Wszechwładny Panie [Jehowo], ty uczyniłeś niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich
jest, i ty przez ducha świętego powiedziałeś ustami naszego praojca Dawida, twego sługi:
‚Dlaczego narody wszczęły tumult, a ludy rozmyślały nad rzeczami daremnymi? Królowie ziemi
się ustawili i władcy jak jeden mąż zgromadzili się przeciw Jehowie i przeciw jego
pomazańcowi’.Tak też zarówno Herod, jak i Poncjusz Piłat wraz z ludźmi z narodów i z ludami
Izraela istotnie zebrali się w tym mieście przeciw twemu świętemu słudze Jezusowi, którego
namaściłeś, żeby uczynić to, co twoja ręka i twe postanowienie wyznaczyły z góry, by
nastąpiło. A teraz, Jehowo, zwróć uwagę na ich groźby i daj twym niewolnikom oznajmiać twoje
słowo z całą śmiałością gdy ty wyciągniesz rękę, aby uzdrawiać, i gdy nastąpią znaki oraz prorocze
cuda przez imię twego świętego sługi, Jezusa."
Fragmenty te są zgodne z wersetami:
Dzieje 3:16
„Właśnie jego imię [Jezusa], dzięki naszej wierze w jego imię, umocniło tego człowieka, którego
widzicie i znacie, a wiara wzbudzona przez niego dała temu człowiekowi to pełne zdrowie wobec
was wszystkich.”
Jana 5:19
" Na to Jezus odezwał się do nich: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Syn nie może nic uczynić
z własnej inicjatywy, lecz tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. Cokolwiek bowiem Ten czyni,
podobnie czyni również Syn.”

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1101989238?q=jezus+panem+chwale&p=par
"Filip. 2:9-11: „Dlatego też Bóg wyniósł go [Jezusa Chrystusa] na wyższe stanowisko i życzliwie
dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię, żeby w imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano
tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią i żeby wszelki język otwarcie uznał, że Jezus
Chrystus jest Panem ku chwale Boga, Ojca”. [W przekładzie Wujka czytamy: „Żeby wszelki język
wyznawał, że Pan Jezus jest w chwale Boga Ojca”. Jednak w przypisie do tego wersetu przyznano:
„W gr.: ‚że Panem jest Jezus Chrystus na chwałę Boga Ojca’”. Podobnie w Bg, Bp, BT i Bw: „ku
chwale”]. (Zauważmy, że zaznaczono tu różnicę między Jezusem Chrystusem a Bogiem, jego
Ojcem, któremu Jezus jest poddany).”

Jak wynika z Biblii „Potężny Bóg”, to jedno z imion, jakie Jehowa Bóg nadał Jezusowi. ‛Każda
rodzina w niebie i na ziemi zawdzięcza swe miano’, czyli swą nazwę, Jehowie Bogu (Ef 3:14, 15).
IMIĘ — według pojęć starożytnych, nie tylko wyróżnia człowieka od innych ludzi, lecz stanowi
istotną część składową jego osobowości. Stąd, co nie ma imienia — nie istnieje, a człowiek bez
imienia jest jednostką bez znaczenia. Wszystkie ziemskie rody Jehowie zawdzięczają swe nazwy,
bo to On założył pierwszą człowieczą rodzinę i pozwolił Adamowi i Ewie mieć dzieci. Jehowa jest
także Ojcem swej rodziny niebiańskiej. A skoro woła po imieniu niezliczone gwiazdy (Ps 147:4), to
niewątpliwie nadał też imiona swoim niebiańskim synom, w tym jednorodzonemu (Sdz 13:18).
Jednak jako źródło wszelkiego życia tylko Jehowa może nisić najwyższe imię: „On powoduje, że
się staje”:
Ps 36:9
„[Jehowo] U ciebie jest źródło życia”

Jehowa stworzył „źródła wodnej głębiny” (Prz 8:28; Rdz 7:11). Jest też Źródłem wody żywej
i Źródłem Izraela (Ps 36:9; 68:26; Jer 2:13). Jego Syn, Jezus Chrystus, daje wodę, która w pijącym
staje się „źródłem wody tryskającej ku udzielaniu życia wiecznego” (Jn 4:14). Joel przepowiedział,
że gdy narody zostaną stratowane w tłoczni winnej na nizinie Jehoszafata, z domu Jehowy
wytryśnie orzeźwiające źródło (Jl 3:12, 13, 18). W wizji zrelacjonowanej w Księdze Objawienia
apostoł Jan zobaczył „rzekę wody życia, czystą jak kryształ”, płynącą od „tronu Boga i Baranka”
środkiem szerokiej ulicy miasta świętego, Nowej Jerozolimy (Obj 22:1, 2; 21:2). Bez wody nie ma
życia. Wizja ta dotyczy okresu po ustanowieniu „nowego nieba i nowej ziemi”, kiedy już
„poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły” (Obj 21:1). A zatem z kontekstu wynika, że
omawiana rzeka płynie po zagładzie obecnego systemu rzeczy. W wizji jest też mowa
o owocujących drzewach nad rzeką, których liście służą do leczenia narodów. Życiodajne wody
oznaczają więc środki przedsięwzięte przez Jehowę za pośrednictwem Baranka, Jezusa Chrystusa,
umożliwiające ludziom na ziemi dostąpienie życia, ponieważ apostoł Jan napisał: „A pośrodku
tronu (Jehowy Boga) i czterech żywych stworzeń i pośród starszych (144 000 pomazanych
wspókróli Jezusa) ujrzałem stojącego baranka, jak gdyby zabitego, mającego siedem rogów
i siedmioro oczu, a te oczy oznaczają siedem duchów Bożych, które zostały posłane na całą ziemię
(Obj 5:6).”:

1 Tym. 2:5, 6
„Jeden jest Bóg [Jehowa], jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,
który dał samego siebie na odpowiedni okup za wszystkich”

Gal 3:20
„Otóż nie ma pośrednika, gdzie chodzi tylko o jedną osobę, a Bóg jest tylko jeden” (zobacz też:
Hebrajczyków 9:24)

https://www.youtube.com/watch?v=iwlIkmoJMn4

Bardzo istotna jest informacja, że Bóg jest osobą, a nie że Jest jednym Bogiem w którego skład
wchodzą trzy osoby. Jezus został też nazwany imieniem „Wiekuisty Ojciec” (Izajasza 9:6).
Zwolennicy Trójcy powołują się na ten werset, aby dowodzić równości Boga Ojca i Syna Bożego,
jednak tak naprawdę przeczy on tej doktrynie, bo tu jest mowa o Synu, który został nazwany
Potężnym Bogiem oraz Wiekuistym Ojcem, a dogmat ten mówi, że w skład Trójcy wchodzi tylko
jeden Bóg Ojciec. Zwolennicy tej nauki nic nie mówią o czwartej osobie Trójcy: Synu/ Ojcu.

Wszyscy mieszkańcy ziemi, którzy otrzymają życie wieczne, zyskają je dzięki wierze w ofiarę
okupu złożoną przez Jezusa (Jana 3:16). Tak oto stanie się on ich „Wiekuistym Ojcem”.
Podsumowując: Co imion „Cudowny Doradca”, „Potężny Bóg” i „Wiekuisty Ojciec” wyjawiają
nam one o przymiotach Jezusa i o władzy, jaką będzie sprawował w nowym świecie (w Królestwie
Bożym).
Jezus Chrystus jest nazwany w Biblii:„Król królów i Pan panów” (Objawienia 19:16), ale to jehowa
jest Bogiem bogów w tym Pana Jezusa:

Powtórzonego Prawa 10:17
„Bo Jehowa, wasz Bóg, to Bóg bogów i Pan panów, Bóg wielki, potężny i wzbudzający lęk.”

Arché jako początek i zasada
https://en.wikipedia.org/wiki/Arche

„Arche (Starogrecki: ἀρχή) jest greckim słowem dotyczącym pierwotnych zamysłów: "początku
[np. jakiegoś bytu, istnienia czegoś lub kogoś]", "[początku] pochodzenia" lub może nas
informować o "źródle działania, zasady". ( Εξ 'ἀρχής : od początku lub εξ' ἀρχής λόγος : dotyczy
podtawowego argumentu, pierwotnej zasady czy elementu.”
http://www.stacja7.pl/article/1366/Arche,+czyli+pocz%C4%85tek
„Słowo Arché należy do najbardziej wieloznacznych terminów filozoficznych i nawet
jeśli zostanie wyjaśnione w bardzo wyczerpujący sposób, funkcjonuje w kontekście
języka starożytnego, którego dziś się nie używa. Dlatego trudno jest dociec, o czym tak
naprawdę myślał żyjący w czasach Chrystusa Grek, gdy mówił arche, a jeszcze trudniej,
co myślał piszący po grecku Żyd. Może więc warto trochę dłużej zatrzymać się nad
Prologiem, by „odpowiednie dać rzeczy słowo”
„Na początku”
W Biblii arche w różnych znaczeniach występuje wiele razy, np.:
Posadzono Nabota przed [arché] ludem (1 Krl 20,9);
Wymyślenie bożków to źródło [arché] wiarołomstwa, wynalezienie ich to zatrata życia (Mdr 14,12);
Początek [arché] Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym (Mk 1,1);
Na początku [arché] było Słowo (J 1,1);
Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną [arché] nadzieję do końca zachowamy

silną (Hbr 3,14).”
„A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek
[arché] stworzenia Bożego (Objawienie 3:14).”
https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1101989276?q=Arch%C3%A9&p=par
"Obj. 1:1; 3:14 (Bw): „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg (...). A do anioła zboru
w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek [gr.
arché] stworzenia Bożego” (podobnie w BT, Bp, NŚ i wielu innych przekładach). Zdaniem
niektórych chodzi tu o to, iż Syn jest „tym, który zapoczątkował stworzenie Boże”, to znaczy jest
jego „praprzyczyną [źródłem]”. Niemniej opracowany przez Liddella i Scotta Greek-English
Lexicon (Oksford 1968, s. 252) jako pierwsze znaczenie słowa arché podaje „początek”. Nasuwa
się więc logiczny wniosek, że ten, o którym czytamy w Objawieniu 3:14, jest stworzeniem,
pierwszym stworzeniem Bożym, i że miał początek. Porównaj to z Księgą Przysłów 8:22, gdzie —
jak przyznaje wielu komentatorów Biblii — jest mowa o Synu jako o uosobionej mądrości. Według
Bw, BWP, BT i Bp ten, który tam się wypowiada, został „stworzony””
Ew Mark 13:19
„Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku [arché] stworzenia Bożego
aż dotąd i nigdy nie będzie
ἀρχῆς κτίσεως początku stworzenia
2 Piotr 3:4
„I mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak
trwa, jak było od początku [arché] stworzenia.”
ἀρχῆς κτίσεως. początku stworzenia
http://blog.antytrynitarianie.pl/jezus-ma-poczatek/

O Jezusie powiedziano tu, że jest „początkiem stworzenia” co potwierdza wcześniejsze
rozważania, że został stworzony jako pierwszy z pośród innych istot duchowych (aniołów).
Niektórzy chcą zaciemnić to wyraźne oświadczenie odwołując się do niuansów gramatyki greckiej,
zapominając, że Biblia nie do znawców greki była kierowana, ale do prostych ludzi, dla których
początek to początek. Zresztą patrząc nawet na język grecki podobny zwrot znajdujemy np. w 2
Piotra 3:4 „… Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku [arché]
świata”

A co mówią proroctwa? Zwróćmy uwagę na Micheasza 5:1 (BW)

Czyż nie wynika z tych słów że Ten, który miał przyjść na ziemię miał swój początek?A o czym mówi
kontekst? W wersecie 3

„I powstanie [Jezus], i będzie pasł w sile Jehowy, w dostojeństwie imienia Jehowy, swego Boga.
I na pewno będą mieszkać, gdyż on będzie wielki aż po krańce ziemi." (Micheasza 5:4 PNŚ)

Jak widzimy nie Bóg miał zejść wg. proroctw na ziemię ale ktoś od Boga, kto w imieniu swojego
Boga i w mocy otrzymanej od niego narodzi się jako Mesjasz!
Słowo Boże ma rację, zgodnie z tym o czym pisał Paweł w 1 liście do Koryntian 8:6:

Stworzenie Słowa [Boga] (Jezusa) potwierdza także Jan w 1 wersecie tej ewangelii:

Chcę zwrócić uwagę na użyty tu zwrot „Na początku”. Co on wnosi do naszych rozważań?
Zwróćmy uwagę od jakiego zwrotu rozpoczyna się księga Rodzaju. „Na początku [arché] stworzył
Bóg niebo i ziemię.” Czy ziemia istniała zawsze czy miała początek? A Słowo, które „Na początku”
powołał do istnienia Bóg, istniało zawsze czy miało początek?
Czy to tylko przypadek, że Stary Testament i ewangelia Jana zaczynają się tymi właśnie słowami?
A czy możemy powiedzieć, że na początku był Bóg! NIE. Przecież Jehowa Bóg nie ma początku,

Bóg istniał od zawsze.

Dlaczego zatem o Słowie powiedziano jak czytamy w 2 wersecie ewangelii Jana ” Ono było na
początku [arché] u Boga [Ojca Jehowy]„? A dalej w Jana 1:3 czytamy „Wszystko przez nie
[„Słowo Boga” Objawienie 19:13] powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.” Tak jak
projektant jest twórcą domu chociaż nie on wznosił mury budynku, tak przez Jezusa powstało
wszystko co nas otacza.”
Wróćmy jeszcze do wersetu z Objawienia 3:14 „A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi
Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek [arché] stworzenia Bożego ”.Twierdzenie, że ten
werset dowodzi jedynie tego, że Jezus jest arché w sensie źródła czy zasady stworzenia Bożego
stoi w sprzeczności z innymi wersetami, a przecież wiemy, że „Całe Pismo przez Boga jest
natchnione” (2 Tymoteusza 3:16, 17) i nie może sobie przeczyć (https://www.jw.org/pl/naukibiblijne/pytania/czy-w-biblii-s%C4%85-sprzeczno%C5%9Bci/). Ta nauka, to próba manipulacji w
celu uzasadniania z góry podjętych przekonań na temat natury Boga. Jak już sobie wyjaśniliśmy:
Jezus nie był źródłem stworzenia, tylko za jego pośrednictwem dokonało się stworzenie.
Oczywiście istnieją wyjątki od reguły, ale większość fachowców biblistów jest przekonanych, że
arché w Objawieniu 3:14 należy rozumieć, jako początek (czegoś, kogoś). W tej sprawie istnieje
mocno ugruntowany konsensus naukowy, co się wyraża we wszystkich uznanych przekładach
Pisma Świętego. Nawet jeżeli wśród autorów tych przekładów istnieją ludzie wierzący w Trójcę
Świętą, to i tak żadne merytoryczne argumenty nie pozwalają im oddać tego wersetu inaczej. W
przeciwnym razie uznano by ich za pseudonaukowców. Więc wszelkie obiegowe opinie czy
opracowania stojące w sprzeczności z powszechną zgodą uczonych, co do stosowania arché w
Objawieniu 3:14 jako początku [czegoś, kogoś] są jedynie dywagacjami garstki powodowanych
ideologicznie osób.
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=3901
„Następujące miejsca występowania w ramach morfologii terminu greckiego < arché] > --Rodzaju 1:1, 16[2x]; 2:10; 10:10; 13:4; 40:13[2x], 20[2x], 21; 41:13, 21; 43:18, 20; 49:3; Wyjścia
6:25; 12:2; 34:22; 36:23; Liczb 1:2; 4:22; 24:20; 26:2; Powtórzonego Prawa 11:12; 17:18, 20;
21:17; 33:15, 27; Jozuego 24:2; Sędziów 7:11, 16, 17, 19[2x], 20; 9:34, 37, 43, 44; 20:18[2x]; Rut
1:22; 1 Samuela 11:11; 13:17[2x], 18[2x]; 2 Samuela 7:10; 14:26; 17:9; 21:9, 10; 1 Królów
7:21[2x]; 20:9, 12; 2 Królów 17:25; 1 Kronik 12:33; 16:7; 17:9; 26:10; 29:12; 2 Kronik 13:12;
23:8; 1 Ezdrasza [apokryf] 8:67; Ezdrasza 4:6; 8:18; 9:2; Nehemiasza 9:17; 12:46; Estery 4:17[2x];
8:12; Judyty [apokryf; Katolicy: deuterokanoniczna] 8:29; 1 Machabejska [apokryf; Katolicy:
deuterokanoniczna] 5:33; 10:52; 15:17; 2 Machabejska [apokryf; Katolicy: deuterokanoniczna]
4:10, 27, 50; 5:7; 8:27; 13:3; 3 Machabejska [apokryf] 6:24, 26; 4 Machabejska [apokryf] 4:15, 17;
8:7; Psalm 73:2; 76:12; 77:2; 101:26; 109:3; 110:10; 118:152, 160; 136:6; 138:17; Przysłów
1:7[2x]; 8:22, 23; 9:10; 15:28*, 33; 16:7, 12; 17:14; Eklezjastesa [w BH: Qoheleta] 3:11; 7:8;
10:13; Pieśń nad pieśniami 4:8; Hioba 37:3; 40:19; Mądrości [apokryf; Katolicy:
deuterokanoniczna] 6:17, 22; 7:5, 18; 9:8; 12:11, 16; 14:6, 12, 13, 27; Syracha [apokryf; Katolicy:
deuterokanoniczna] 1:14; 10:12, 13; 11:3; 15:14; 16:26, 27; 24:9; 25:24; 29:21; 36:10, 14; 37:16;
39:25, 26, 32; 51:20; Psalmy Salomona [apokryf] 2:30; 8:31; 17:30; Ozeasza 1:2; 2:2; Amosa 6:1,
7; Micheasza 3:1; 4:8; 5:1; Abdiasza 1:20; Nahuma 1:6; 3:8, 10; Habakuka 1:12; Zachariasza 12:7;
Izajasza 1:26; 2:6; 9:5, 6, 14; 10:10; 19:11, 15; 22:11; 23:7; 40:21; 41:4, 26, 27; 42:9, 10; 43:9, 13;
44:8; 45:21; 48:8, 16; 51:9; 63:16, 19; Jeremiasza 2:3; 13:21; 22:6; 25:15, 20; 28:58; 30:18; 32:20*;

33:1; 41:1; Barucha [apokryf; Katolicy: deuterokanoniczna] 3:26; Lamentacje 2:19[2x]; 4:1;
Ezechiela 10:11; 16:25, 31, 55[3x]; 21:24[2x], 26; 29:14, 15; 31:3, 10, 14; 36:11; 42:10, 12; 43:14;
48:1; Daniela 2:37; 7:27; 9:21, 23.
Mamy też wg tzw. "Sędziów (A)" -- 7:16, 20; 9:34, 37, 43, 44[2x] oraz "Daniela (TH)" -- 7:12, 14,
26, 27; 8:1; 9:21, 23; 11:41.
Proszę uwzględnić kwestię numeracji Psalmów [w stosunku do podziału w Biblii Hebrajskiej; np.:
Psalm 118, LXX = Psalm 119, BH] czy też odmiennej niekiedy numeracji w innych sytuacjach:
przy poszczególnych Przekładach Biblii oraz z innych względów. Oznaczenie "*" -- nie we
wszystkich wersjach LXX.
Wprawdzie podawałem już miejsca występowania w gr. "NT", ale powtórzę -wg Mateusza 19:4, 8; 24:8, 21; wg Marka 1:1; 10:6; 13:8, 19; wg Łukasza 1:2; 12:11; 20:20; wg
Jana 1:1, 2; 2:11; 6:64; 8:25, 44; 15:27; 16:4; Dzieje Ap 10:11; 11:5, 15; 26:4; do Rzymian 8:38; 1
do Koryntian 15:24; do Efezjan 1:21; 3:10; 6:12; do Filippian 4:15; do Kolossan 1:16, 18; 2:10, 15;
2 do Tessaloniczan 2:13*; do Tytusa 3:1; do Hebrajczyków 1:10; 2:3; 3:14; 5:12; 6:1; 7:3; 2 Piotra
3:4; 1 Jana 1:1; 2:7, 13, 14, 24[2x]; 3:8, 11; 2 Jana 1:5, 6; Judy 1:6; Objawienie dane Janowi 1:8*;
3:14; 21:6; 22:13.
Oznaczenie: "*" -- nie we wszystkich edycjach gr. "NT".
Oczywiście wiadomo, iż: miejsca w gr. "NT" mają rangę argumentacji w ramach kanonu Biblii; nie
tylko więc w ramach pomocniczego wsparcia leksykalnego, jak w przypadku Ksiąg Starego
Przymierza - LXX. Dobrze jest o tym pamiętać przy argumentowaniu.”

Jeszcze o Jezusie, jako o Słowie Boga

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2009250
„Jana 1:1-20 Na początku było Słowo a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na
początku u boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. [….] A
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką
jednorodzony [mono-genes] otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. (…) Boga [Ojca] nikt nigdy
nie widział, Ten jednorodzony Bóg [Jezus], który jest w łonie [na piersi] Ojca, [o Nim] pouczył.”
Jak przyznaje wielu grecystów i tłumaczy Biblii, wypowiedź z Ewangelii według Jana 1:1
uwypukla nie tożsamość „Słowa”, lecz jego cechę. Tłumacz Biblii William Barclay wyjaśnia:
„Ponieważ (...) przed tym theos rodzajnik nie występuje, wyraz ów nabiera charakteru opisowego
(...). Jan nie utożsamia tutaj Słowa z Bogiem. Krótko mówiąc: nie twierdzi, jakoby Jezus był
Bogiem”. Podobnie wyraził się uczony Jason David BeDuhn: „Jeśli w greckim zdaniu, takim jak to
w Jana 1:1c, sprzed rzeczownika theos usunie się rodzajnik określony, wówczas czytelnicy założą,
że chodzi o jakiegoś niesprecyzowanego ‚boga’ (...). Rzeczownik theos bez rodzajnika całkowicie
różni się od ho theos, tak jak ‚bóg’ różni się od ‚Boga’”. Następnie BeDuhn dodał: „W Jana 1:1
Słowo nie jest tym jednym jedynym Bogiem, lecz bogiem, bytem boskim”. A uczony Joseph Henry
Thayer, który pracował nad przekładem American Standard Version, ujął to tak: „Logos [czyli
Słowo] był boski, ale nie był samą boską Istotą”. „Słowo Boże” to kolejne imię Jezusa, które nadał
mu Bóg Ojciec Jehowa:

Objawienie 19:13
„[jezus] jest przyobleczony w wierzchnią szatę spryskaną krwią, a imię, którym go zwą,
brzmi Słowo Boga.”

„Jednorodzony syn” Boga, Słowo, był tak jak Ojciec osobą duchową, ponieważ „istniał w postaci
Bożej” (Flp 2:5-8). Później jednak „stał się ciałem” i żył wśród ludzi jako człowiek Jezus (Jn 1:1,
14). Gdy zakończył swą ziemską misję, „uśmiercony został w ciele, ale ożywiony w duchu” (1Pt
3:18). Ojciec wskrzesił go i spełniając jego prośbę, otoczył go u swego boku tą chwałą, jaką miał
w przedludzkim bycie (Jn 17:4, 5), a ponadto uczynił go „duchem życiodajnym” (1Ko 15:45).
W ten sposób Syn ponownie stał się niewidzialny dla ludzkiego wzroku, gdyż zamieszkał
„w niedostępnym świetle”, gdzie go „żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może” (1Tm 6:1416).
https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200002451?q=sensie+jezus+jest+s%C5%82owem+bo
%C5%BCym&p=par
„Dlaczego nazywany „Słowem”. Imię lub tytuł „Słowo” (Jn 1:1) najwyraźniej odnosi się do
funkcji, którą pełnił pierworodny Syn Boży, odkąd zostały powołane do życia inne rozumne
stworzenia. Podobne określenie można znaleźć w Wyjścia 4:16, gdzie Jehowa powiedział
Mojżeszowi o jego bracie Aaronie: „I on będzie za ciebie mówił do ludu; i będzie ci służył za usta,
ty zaś będziesz mu służył za Boga”. Aaron posłużył Mojżeszowi za „usta” w tym sensie, że
występował jako rzecznik głównego przedstawiciela Bożego na ziemi. Tak samo było ze Słowem,
czyli Logosem, który stał się Jezusem Chrystusem. Jehowa zapewne używał swego Syna do
przekazywania informacji i wskazówek innym członkom swej rodziny duchowych synów, tak jak
potem posłużył się nim do przekazania swego orędzia ludziom na ziemi. O tym, że Jezus jest
Słowem, czyli Rzecznikiem Bożym, świadczy jego wypowiedź do słuchających go Żydów: „To,
czego nauczam, nie jest moje, lecz należy do tego, który mnie posłał. Jeżeli ktoś pragnie
wykonywać jego wolę, będzie wiedział, czy ta nauka jest od Boga, czy też ja mówię sam z siebie”
(Jn 7:16, 17; por. 12:50; 18:37).
Nie ulega wątpliwości, iż Jezus podczas swego przedludzkiego bytu w charakterze Słowa
wielokrotnie występował wobec różnych mieszkańców ziemi w roli Rzecznika Jehowy. Wprawdzie
pewne wersety sugerują, że Jehowa rozmawiał z ludźmi bezpośrednio, ale inne wyjaśniają, iż czynił
to przez swego anielskiego przedstawiciela (por. Wj 3:2-4 z Dz 7:30, 35; zob. też Rdz 16:7-11, 13;
22:1, 11, 12, 15-18). Rozsądny jest wniosek, że w większości wypadków mówił za pośrednictwem
Słowa. Prawdopodobnie tak właśnie było w Edenie, gdzie według Biblii Bóg przemówił trzy razy,
a dwukrotnie jasno dano do zrozumienia, iż ktoś z Nim był — niewątpliwie chodzi o Jego Syna
(Rdz 1:26-30; 2:16, 17; 3:8-19, 22). A zatem Słowo, Syn Boży, mógł być także aniołem, który
prowadził Izraelitów przez pustkowie i którego głosu mieli pilnie słuchać, gdyż ‛było w nim imię
Jehowy’ (Wj 23:20-23; por. Joz 5:13-15).
Nie znaczy to, że Słowo jest jedynym aniołem, przez którego Jehowa przemawiał. Natchnione
wypowiedzi z Dziejów 7:53, Galatów 3:19 i Hebrajczyków 2:2, 3 wyjaśniają, że przymierze Prawa
zostało przekazane Mojżeszowi przez innych anielskich synów Bożych.

Po powrocie do chwały niebiańskiej Jezus w dalszym ciągu nosił imię „Słowo Boga” (Obj
19:13, 16).”

Objawienie 3:1 „Objawienie od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać swym
niewolnikom, co ma się stać wkrótce. A on posłał swojego anioła i przez niego przedstawił je w
znakach swemu niewolnikowi Janowi”

Podsumowanie
Niektórzy uważają, że nauczanie o stworzeniu Jezusa przez Boga Ojca Jehowę uwłacza mu w jakiś
sposób i ograbia go z należnej mu czci. Pogląd taki zbudowany jest na z góry powiętych
wyobrażeniach na temat natury Syna Bożego a nie, jak mogliśmy się przekonać, na Biblii. Warto by
się też zastanowić czy Panu Jezusowi podoba się taki pogląd na jego naturę. Innymi słowy
argumentacja trynitarzy odwołuje się do emocji, a nie rozumu, który powinien być kształtowany na
Słowie Bożym:

Nauki Pisma Świętego jednoznacznie określają naturę Jezusa. W Biblii nazwano go „Synem Boga”,
co wyraźnie pokazuje, jakie relacje zachodzą między nim i Ojcem. Gdyby Jezus był równy Bogu
Ojcu, to dla lepszego zrozumienia istoty Boga przez ludzi nazwano by go np. Bratem Bożym, a nie
Synem Bożym. Jak mogliśmy się przekonać Jehowa niezwykle wywyższył Pana Jezusa do tego
stopnia, że wymaga głębokiego szacunku do niego i zaznacza, że kto nie szanuje (nie czci) Syna nie
może zdobyć jego uznania i osiągnąć życia wiecznego (Jana 5:19-24, Jana 3:16-21, Heb 10:26-31)..
Jezus jest pierwszym synem Bożym, który otrzymał od Boga dar nieśmiertelności i dlatego sam
może dawać życie innym, jako Wiekuisty Ojciec. Jezus otrzymał od Ojca wszystko co zostało
stworzone, kieruje nawet aniołami, którzy nadzorują głoszenie Ewangelii (Obj 19:13, 16). ustępuje
Jehowie jedynie tronem! (Rodzaju 41:38-41)
https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2005649

"Na jakiej podstawie można twierdzić, że określenia „jedyny mający nieśmiertelność” i „ten,
którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może” odnoszą się do Jezusa, a nie do Jehowy
Boga?
Apostoł Paweł napisał: „Owo ujawnienie w jego wyznaczonym czasie ukaże szczęśliwy i jedyny
Mocarz — Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, mieszkający w
niedostępnym świetle, ten, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może” (1 Tymoteusza
6:15, 16).
Komentatorzy biblijni zazwyczaj twierdzą, że sformułowań: „jedyny Mocarz”, „jedyny mający
nieśmiertelność” oraz „ten, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może” po prostu nie
da się odnieść do nikogo oprócz Boga Wszechmocnego. I faktem jest, że można ich użyć w
stosunku do Jehowy. Jednak kontekst wskazuje, że w Liście 1 do Tymoteusza 6:15, 16 Paweł miał

na myśli Jezusa.
Pod koniec wersetu 14 apostoł wspomina o „ujawnieniu się naszego Pana, Jezusa Chrystusa” (1
Tymoteusza 6:14). Dlatego gdy w wersecie 15 pisze, że „owo ujawnienie w jego wyznaczonym
czasie ukaże szczęśliwy i jedyny Mocarz”, chodzi mu o ujawnienie Jezusa, a nie Jehowy Boga. Kto
zatem jest tym „jedynym Mocarzem”? Rozsądny wydaje się wniosek, że Paweł napisał tak o
Jezusie. Dlaczego? Z kontekstu wynika, że Paweł zestawił Jezusa z człowieczymi władcami. Jezus
naprawdę jest „Królem królujących [ludzi] i Panem panujących [ludzi]”.
*Podobnych określeń użyto w odniesieniu do Jezusa w Liście 1 do Koryntian 8:5, 6 i Księdze
Objawienia 17:12, 14; 19:16.
W porównaniu z nimi jest „jedynym Mocarzem”. Otrzymał „panowanie i dostojeństwo oraz
królestwo, aby jemu służyły wszystkie ludy, grupy narodowościowe i języki” (Daniela 7:14). Żaden
człowiek nie ma takiej władzy!
A co z określeniem „jedyny mający nieśmiertelność”? Tu również przeciwstawiono Jezusa
człowieczym królom. W odróżnieniu od niego żaden z ludzkich władców nie może twierdzić, że
otrzymał nieśmiertelność. Paweł napisał: „Wiemy, że Chrystus, dostąpiwszy wskrzeszenia z
martwych, już więcej nie umiera; śmierć już więcej nad nim nie panuje” (Rzymian 6:9). A zatem
Jezus jest pierwszą opisaną w Biblii osobą, która dostąpiła nieśmiertelności. W czasach Pawła był
wręcz jedyną taką osobą.
Należy także pamiętać, że Paweł nie mógł napisać, iż nieśmiertelny jest tylko Jehowa Bóg, bo
przecież w chwili powstania tego listu Jezus też był już nieśmiertelny. Niemniej apostoł mógł z
pełnym przekonaniem oznajmić, że w zestawieniu z człowieczymi władcami jedynie nad Jezusem
śmierć nie ma władzy.
Co więcej, Jezusa po zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba z całą pewnością można nazwać
‛tym, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może’. To prawda, że jego namaszczeni
duchem uczniowie widzą go, gdy po śmierci zostają wskrzeszeni do życia w niebie jako osoby
duchowe (Jana 17:24). Ale żaden człowiek na ziemi nie może ujrzeć Jezusa w jego niebiańskiej
chwale. Dlatego można powiedzieć, że odkąd zmartwychwstał i wstąpił do nieba, „żaden z ludzi”
go nie widział.
Na pierwszy rzut oka faktycznie mogłoby się wydawać, że opis z Listu 1 do Tymoteusza 6:15, 16
odnosi się do Boga. Jednak kontekst tych słów — a także porównanie z innymi fragmentami Biblii
— wskazuje, że Paweł pisał o Jezusie."
Tutaj też jest bardzo ciekawy artykuł na ten temat. Szczególnie ten fragment przykuł moją uwagę:
http://blog.antytrynitarianie.pl/krol-krolow-pan-panow/
"[.....] Wracając do 1 Tymoteusza 6:15 jeszcze raz zwróćmy uwagę ale tym razem na inne słowa
„Które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów„.
Właśnie te słowa poświadczają to co wcześniej czytaliśmy w 1 Koryntian 15:27, Bóg jest Królem
nad królami w tym nad królem Jezusem a Pan Jezus królem nad królami ale „…. z wyjątkiem
Tego, który mu wszystko poddał„. W Powt. Prawa 10:17 (BW) nazwano Jahwe Bogiem bogów co
pokazuje, że nawet nazwanie Pana Jezusa Bogiem nie czyni Go równym Ojcu. „Gdyż Pan, wasz

Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma
względu na osobę ani nie przyjmuje darów”"
„Jednorodzony”, „zrodzony”, „pierworodny”, „pierworodny wszelkiego stworzenia”,
„początek stworzenia Bożego”; w Biblii wszystkie te określenia wkazują na początek istnienia.
Nie ma ani jednego wersetu, któryby pozwalał sądzić, że jakiekolwiek z tych określeń nie dotyczy
Pana Jezusa. Argumenty, jakie zostały przytoczone w niniejszym artykule nie pozostawiają co do
tego cienia wątpliwości.
http://www.biblia-internetowa.pl/1Piotr/4/11.html
Tekst grecki (Textus receptus):

ει τις λαλει ως λογια θεου ει τις διακονει ως εξ ισχυος ης χορηγει ο θεος ινα εν
πασιν δοξαζηται ο θεος δια ιησου χριστου ω εστιν η δοξα και το κρατος εις τους
αιωνας των αιωνων αμην
Biblia Warszawska:
„Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże [Biblia]. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą,
której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała
i moc na wieki wieków. Amen.”
Biblia Tysiąclecia:
„Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli kto pełni posługę, niech
to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa.
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.”
Biblia Gdańska:
„Jeźli kto mówi, niech mówi jako wyroki Boże, jeźli kto posługuje, niech to czyni jako z siły, której
Bóg dodaje, aby we wszystkiem chwalony był Bóg przez Jezusa Chrystusa, któremu należy chwała
i panowanie na wieki wieków. Amen.”
https://www.youtube.com/watch?v=TT0qNVbyevg

Mateusza 26:39
"A odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz, modląc się i mówiąc: „Ojcze mój, jeśli to
możliwe, niech ten kielich oddali się ode mnie. Jednakże nie jak ja chcę, ale jak ty chcesz”."

Różne punkty widzenia
Kolosan 1:15-18
"On [Jezus] jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego
stworzenia; bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne
w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne — czy to trony, czy
zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez
niego i dla niego. On też jest przed wszystkim innym i za jego pośrednictwem
wszystko inne zostało powołane do istnienia, i on jest głową ciała, zboru.On jest
początkiem [arché], pierworodnym z umarłych, aby mógł się stać pierwszym we
wszystkim;”
http://www.biblia-internetowa.pl/Kol/1/18.html
Tekst grecki (Textus receptus):
και αυτος εστιν η κεφαλη του σωματος της εκκλησιας ος εστιν αρχη [arché]
πρωτοτοκος εκ των νεκρων ινα γενηται εν πασιν αυτος πρωτευων

Biblia Warszawska:
„On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we
wszystkim był pierwszy.”

Biblia Tysiąclecia:
„I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam
zyskał pierwszeństwo we wszystkim.”
Biblia Gdańska:
„On też jest głową ciała, to jest kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby on
między wszystkimi przodkował.”

„Nie zdziwiłaby nas przecież wypowiedź w rodzaju: „Pan Jezus jest
pierworodnym z umarłych, ponieważ w nim, przez niego i dla niego
wszyscy umarli będą wzbudzeni”.”
http://thaleia.pl/2017/04/22/monogenes/
„Monogenes
Niemal od początku jednym z argumentów przedstawianych przez ariańskich unitarian
podkreślających brak wieczności Syna było określanie Go jako monogenes, co zazwyczaj w
polskich przekładach oddawane jest jako „jednorodzony”. Jednym z najbardziej znanych
fragmentów Pisma, które o tym wspomina jest poniższy werset:
Jan. 3:16
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (BW)”
Ariańska linia rozumowania jest oczywista i omawiana już wcześniej - słowo “jednorodzony”
niesie z sobą informację o byciu czyimś potomkiem - jedynym bądź jedynym w swoim rodzaju, ale
zawsze potomkiem. A skoro potomkiem, to kimś kto miał początek istnienia, kto został zrodzony
jako jedyny bądź jedyny w swoim rodzaju. Te wnioski są dla trynitarian naturalnie niewygodne,
dlatego niektórzy z nich zaprzeczają poprawności tłumaczenia monogenes jako „jednorodzony”.
Ciekawie na ten temat wypowiada się protestancki uczony, Robert Countess. Komentując
wypowiedź J.O. Buswella postulującego rozumienie monogenes w oderwaniu od jakichkolwiek
konotacji z pochodzeniem oraz negującego w ogóle jakiekolwiek zrodzenie Syna przez Ojca, pisze
on co następuje:
„Jego sugestia, by teza o wiecznym zradzaniu Syna i wiecznym pochodzeniu Ducha była
całkowicie zaniechana, brzmi rewolucyjnie. Buswell mocno jednak przy tym podkreślał, że
odrzucenie tej tezy nie jest odrzuceniem absolutnej zasadniczej równości pomiędzy Ojcem i Synem,
a raczej ta równość uwydatnia się przez owo odrzucenie. Jego zdaniem ortodoksyjni chrześcijanie,

zgadzając się z opinią dość powszechną w historii Kościoła, że monogenes znaczy ‘jednorodzony’,
pośrednio wsparli sprawę subordynacjonistów, którymi są również Świadkowie Jehowy. Autor
niniejszej pracy wysnuwa z tego wniosek, iż poprzez zaprzeczenie twierdzeniu, że monogenes
znaczy ‘jednorodzony’, uwypukleniu ulega wieczność Syna, a Świadkowie tracą jeden z filarów
swojej ariańskiej budowli”. Uważne studia leksykograficzne dowodzą, że monogenes wywodzi się
nie od gennao, ale od genos, które znaczy ‘rodzaj’ lub ‘klasa’. [1]
Między innymi dlatego w niektórych trynitarnych tłumaczeniach spotyka się Jana 3:16 w
następujących wersjach:
„Jan 3:16 Bo Bóg tak ukochał świat, że dał swego jedynego i niepowtarzalnego w swoim rodzaju
Syna, aby każdy, kto pokłada w nim ufność, miał życie wieczne, nie doznał zaś zupełnej zagłady.
(Stern)
Tak więc Syn już nie jest jednorodzony (co sugeruje pochodzenie i początek istnienia) lecz jest
bytem jedynego, niepowtarzalnego rodzaju.”
Teza ta rodzi jednak pewne wątpliwości. Można przyjąć za prawdę, że nazwa monogenes [2] spaja
w sobie słowa monos („jedyny”) oraz genos („rodzaj”), choć ks. Popowski łączy monogenes ze
złożeniem monos („jedyny”) oraz ginomai (m.in. „stawać się”, „powstawać”, „rodzić się”) i
tłumaczy jako „jednorodzony, jedyny”.[3] Jest także prawdą, że większa część współczesnych
uczonych przychyla się do rozumienia monogenes innego niż „jednorodzony”.[4] Jednakże są też
tacy, których zdanie jest wprost przeciwne, jak choćby Charles K. Barrett [5] czy też John V.
Dahms. Ten ostatni, powołując się na analizę pism Jana a także Filona, Justyna i Tertuliana wprost
pisze, że gdy monogenes jest używany w kontekście osób, to zawiera ideę pochodzenia i powinien
być oddawany jako „jednorodzony”.[6]
Pomimo tego, że drugi składnik w postaci -genes sam w sobie może faktycznie nie budzić
skojarzenia ze zrodzeniem, jednakże jego występowanie w podobnych złożeniach w dawnej
literaturze wskazuje, że takie znaczenie również może posiadać. Jako przykłady, cytowany już John
V. Dahms wymienia między innymi słowa takie jak: gegenes („narodzony z ziemi”) czy też eugenes
(„dobrze/szlachetnie urodzony”) a inny uczony, Gerard Pendrick [7] dodaje do nich także
aithregenes („zrodzony w jasnym niebie”) czy też palaigenes („urodzony dawno temu”).[8]
Na temat znaczenia tego słowa ciekawie wypowiada się także Murray J. Harris. W swej znanej
książce „Jesus as God” pisze on następujące słowa:
„Z drugiej strony, jeśli pierwszym składnikiem w złożeniu z -genes jest przysłówek, pokazana jest
w ten sposób natura pochodzenia (stąd eugenes, „szlachetnego pochodzenia”) (F. Buchsel, TDNT
4:738). Przymiotnik monogenes należy właśnie do tej kategorii. Znaczy on „wyjątkowego/jedynego
pochodzenia” odnosząc się do jedynego dziecka w rodzinie, które to znaczenie jest potwierdzone w
świeckiej, greckiej literaturze, Septuagincie oraz innych żydowskich pismach, a także w Nowym
Testamencie”[9]
W dalszej części, negując prawidłowość oddania monogenes jako „wyjątkowy” bądź „jedyny w
swym rodzaju” w kontekście tytułu przysługującego Bożemu Synowi, konkluduje:
„To, iż monogenes w przypadku zastosowania do nieosobowych przedmiotów może nieść z sobą
znaczenie ‘wyjątkowego’, nie ulega żadnej wątpliwości. Lecz to, że jest to jego główny i
podstawowy sens nie jest już tak oczywiste […] Z pewnością zastosowane przez Jana połączenie
monogenes i hyios wskazuje, że nacisk nie jest położony na osobową wyjątkowość Jezusa w sobie
samym, lecz na jego ‘wyjątkowe pochodzenie’ jako Bożego Syna”[10]
Z przytoczonych cytatów widać więc, że choć dla Harrisa monogenes nie zawiera w sobie ściśle
idei zrodzenia, to jednak jego zdaniem, znaczenie terminu powiązane jest z pochodzeniem. To

ostatnie zaś w pewien sposób zrodzenie sugeruje. Tak więc z gramatycznego punktu widzenia
sytuacja nie jest na tyle oczywista jak chcieliby dzisiejsi przeciwnicy tradycyjnego spojrzenia na
omawiane przez nas słowo.
Warto także zastanowić się nad następującym pytaniem: skoro monogenes nie powinno się
oddawać jako „jednorodzony”, to dlaczego chrześcijanie pierwszych wieków, dla których wszak
greka była językiem wyssanym z mlekiem matki, często rozumieli je właśnie w znaczeniu
„jednorodzonego”, co przyznaje nawet sam Countess? Czyżby nie pojmowali we właściwy sposób
języka, którym się na co dzień posługiwali? Dlaczego część z nich tłumaczy greckie monogenes na
łacińskie unigenitus („jednorodzony”) [11] a nie unicus („jedyny”)? Odpowiedź wydaje się
oczywista i świadczy o tym, że rozumienie monogenes jako „jednorodzonego” było w tym
środowisku rozpowszechnione. Nie zawsze bowiem jest tak, że słowo złożone odpowiada
dokładnie sumie znaczeń dwóch swoich składników. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w
przypadku omawianego monogenes. Ponownie zacytuję tutaj Harrisa:
„Etymologicznie monogenes nie jest powiązany ze zrodzeniem (gennasthai) lecz z istnieniem
(gignesthai). Jednakże nie jest dziwne, że wkrótce zyskało ono odcień znaczeniowy „zrodzenia” lub
„pochodzenia” ponieważ w 1 Jana 5:18 [12] Chrystus opisany jako ho gennetheis ek tou Theou. I
rzeczywiście, Aleksander z Aleksandrii oraz antiocheńczycy rozumieli (ho) monogenes theos jako
odnoszące się do wyjątkowości zrodzenia Syna przez Ojca”.[13]
Jeśli tak faktycznie było, to należy wnosić, że chrześcijanie czytając fragmenty podobne do Jana
3:16 mieli w swoich umysłach dość silne przeświadczenie o tym, że Syn został w jakiś szczególny i
wyjątkowy sposób przez Ojca zrodzony. Nie jest to zresztą nic dziwnego ponieważ taką naukę w IV
wieku wyznawali zarówno arianie jak i nicejczycy, co znalazło wszak swój wyraz w ich
wyznaniach wiary. W tym ostatnim kontekście dość dziwna wydaje się więc tendencja niektórych
dzisiejszych apologetów trynitarnych do kwestionowania prawdziwości oddania monogenes jako
„jednorodzony”, z wyraźnie przy tym zaznaczaną niechęcią do samej idei zrodzenia jako takiej. Z
drugiej jednak strony, ich opór, choć sprzeczny z tak często miłowaną przez nich całą nicejską
tradycją, staje się zupełnie zrozumiały gdy się dostrzeże, że kryje się za nim intuicyjne
przeświadczenie o niebezpieczeństwie wynikającym z „tradycyjnego” odczytania terminu
monogenes.[14]
Mocno sugeruje ono bowiem zapoczątkowanie egzystencji Syna i Jego „zaprzyczynowienie” w
jakimś innym, zewnętrznym bycie.
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https://www.komentarzbiblijny.pl/new/nt/kol/kol_1_15-17.php
„Komentarz Biblijny do Kol. 1:15-17
"On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim
zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego
zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie." (BT)

Streszczenie komentarza: Kol. 1:15-17 szeroko opisuje stanowisko Jezusa Chrystusa przed jego
narodzeniem z Marii. Został stworzony jako pierwszy spośród wszystkich stworzeń, jako
pierworodny syn Boży, na obraz (charakter) swego Ojca. Wszystko inne we wszechświecie zostało
stworzone przez niego i dla niego jako pierworodnego syna i dziedzica. "Pierworodny" nie jest tutaj
określeniem rangi, a wskazaniem na fakt stworzenia Logosa jako pierwszego, dosłownie
pierworodnego spośród stworzeń.

Kol. 1:15-17 jest jednym z tych tekstów Biblijnych, które, widziane bez bagażu doświadczeń
religijnych, są tak na prawdę zupełnie jasne. W ten sposób widziany, Kol. 1:15-17 stwierdza o
naszym Panu, że był pierwszą istotą stworzoną przez Boga bezpośrednio, a jednocześnie
uczestniczył w procesie stwarzania wszystkiego innego jako Boski wykonawca, a jednocześnie
dziedzic całego stworzonego porządku. Taka interpretacja boleśnie jednak uderza w doktrynę
Trójcy, a jej dosłowność budzi sprzeciw jako produkt niskiego wyrafinowania i braku znajomości
symboliki Biblijnej. Są więc powody, aby tekstowi temu przyjrzeć się bliżej z punktu widzenia
języka i kontekstu Biblijnego, bliższego i dalszego.
"ON JEST OBRAZEM BOGA NIEWIDZIALNEGO"
Pierwszym określeniem naszego Pana, jakie spotykamy, jest eikon - "On jest obrazem Boga
niewidzialnego" (Kol. 1:15 BT). Eikon występuje w Nowym Testamencie w dwojakim znaczeniu:
1) wyobrażenie, wizerunek oraz 2) charakter. W znaczeniu 1) znajdziemy je w Mt. 22:20; Mk.
12:16; Łk. 20:24; Rzym. 1:23; 1 Kor. 15:49 oraz Hbr. 10:1. Natomiast eikon w znaczeniu

charakteru występuje w Rzym. 8:29; 1 Kor. 11:7; 2 Kor. 3:18 oraz Kol. 3:10. Dodatkowo
znajdziemy kilka przypadków występowania w księdze Objawienia ("obraz Bestii"), ale ze względu
na wysoce symboliczny wymiar tego zastosowania trudno je ująć w konkretnej kategorii (choć
zdaniem autora jest to znaczenie nr 2).
Choć w przypadku wyboru znaczenia eikon w Kol. 1:15 trudno posiłkować się kontekstem, z
pomocą może przyjść 2 Kor. 4:4. Jest to jedyny tekst Biblijny, obok badanego Kol. 1:15, w którym
Jezusa nazwano bezpośrednio obrazem (eikon) Boga. W 2 liście do Koryntian Paweł jednak
wyjaśnia, które znaczenie ma na myśli. W 2 Kor. 4:6 pisze bowiem: "Bo Bóg, który rzekł: Z
ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej,
która jest na obliczu Chrystusowym" (BW). A więc obraz Boga, który jest w Chrystusie Jezusie,
staje się dostępny także dla powołanych, poprzez rozświetlenie naszych serc. W Rzym 5:5 Paweł
pisze, że "miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam
dany" (BT). A więc działa w nas miłość Boża, pierwszy owoc ducha św. (Gal. 5:22). Rozwijając w
sobie miłość Bożą, a także pozostałe owoce ducha, przemieniamy się coraz bardziej na obraz Jezusa
Chrystusa, tak jak on jest obrazem Boga (Rzym. 8:29).
Przyjęcie znaczenia 2) w Kol.1:15 nie wyklucza automatycznie znaczenia 1). Jezus jest obrazem
Boga niewątpliwie także w sensie bycia Jego "wyobrażeniem" czy "wizerunkiem". Temu znaczeniu
bliskie jest greckie morfe, oznaczające kształt, formę, postać zewnętrzną, które także ma w Biblii
zastosowanie do naszego Pana. Apostoł Paweł uczy, że Jezus od samego początku istniał "w postaci
[morfe] Bożej", i choć "ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi", po swoim
zmartwychwstaniu "Bóg Go nad wszystko wywyższył" (zobacz komentarz Biblijny do Flp. 2:6-8
BT). Trzeba jednak zaznaczyć, że ani eikon, ani morfe nie dotyczą kwestii bytu, natury, ale
zewnętrznej formy, czy też, w przypadku Jezusa, zewnętrznych okoliczności jego egzystowania,
posiadanej władzy i stanowiska, etc.
"ON JEST ... PIERWORODNYM WOBEC KAŻDEGO STWORZENIA"
Jak już zostało to zaznaczone we wstępie do niniejszego komentarza Biblijnego, określenie Jezusa
mianem pierworodnego jest w zasadzie jasne. Greckie prototokos przetłumaczone tutaj jako
"pierworodny" jest złożeniem protos - pierwszy, oraz tikto - urodzić, narodzić się, co wskazuje na
naszego Pana, wówczas Logosa, który został stworzony jako pierwsza istota bezpośrednio przez
samego Boga. Zgadza się to także z Jn. 1:1,2, gdzie czytamy, że "Na początku było Słowo ... Ono
było na początku u Boga" (BT). Wspomniany tutaj początek to nic innego jak tylko moment
stworzenia Logosa, który był jednocześnie także momentem rozpoczęcia całego dzieła stwórczego.
Logos był jednak jedyną istotą stworzoną przez Boga bezpośrednio. Wszystko inne powstało za
jego pośrednictwem, "bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na
ziemi, byty widzialne i niewidzialne ..." (Kol. 1:16 BT). Wspomniane w dalszej kolejności przez
Pawła "czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze" zdają się przy tym wskazywać
nie tyle na władze ziemskie, co na rangi istot duchowych (Ef. 1:21, 6:12; 1 Kor. 15:24). Apostoł
idzie jednak dalej i mówi, że nie tylko wszystko wszystko zostało stworzone przez niego, ale także
dla niego, "Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone" (Kol. 1:16 BT). Zgadza się to
także ze świadectwem zapisanym w Hbr. 1:1,2, gdzie czytamy, że "Bóg ... przemówił do nas za
pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy

rzeczy" (NW).
Nie tylko więc został Logos stworzony jako pierwszy, ale także dzięki swojemu całkowitemu
posłuszeństwu woli Bożej został przez Boga dalece wywyższony do natury Boskiej i władztwa w
całym Królestwie Boga (Flp. 2:9-11; Hbr. 1:3,4). Trzeba jednak zauważyć, że jest to bardzo
nietrynitarny aspekt nauki Biblijnej, w związku z tym są podejmowane próby wyjaśnienia tego
tekstu w zgodzie z tą doktryną. Warto może odnieść się do jednej takiej interpretacji, głoszącej, że
"pierworodny" w tym miejscu nie oznacza "stworzony jako pierwszy", ale "najważniejszy".
Jakby na potwierdzenie takiej interpretacji, Biblia Tysiąclecia podaje w swoim tłumaczeniu, że
Jezus jest "Pierworodnym wobec każdego stworzenia", stawiając go niejako obok, a nawet
naprzeciw, wszystkich innych istot, które są mu podporządkowane. Tymczasem przyimek "wobec"
jest w tym miejscu dodatkiem. W tekście oryginału przeczytamy, że jest on "pierworodnym całego
stworzenia" (PG), czy też 'pierworodnym wszystkich rzeczy stworzonych' (BG), co niezależnie od
przyjętego znaczenia dla przymiotnika "pierworodny" stawia Logosa w rzędzie istot stworzonych,
nie obok nich.
Trzeba też zadać pytanie, czy "pierworodny" rzeczywiście może posiadać samodzielne znaczenie
niezwiązane ze znaczeniem podstawowym. Określenie pierworodnego mianem najważniejszego
może być uzasadnione kulturowo, gdzie pierwszemu dziecku, zwłaszcza jeśli był to syn,
przypisywano większe znaczenie niż w przypadku pozostałego potomstwa, co wiązało się m.in. z
kwestiami dziedziczenia czy przywilejem reprezentowania rodziny. Trzeba jednak podkreślić
wyraźnie, że pierworodny w tym sensie jest nie tylko derywatem znaczeniowym, ale nadal
pozostaje ściśle związany ze swoim źródłem. Z tego powodu nie używamy go jako samodzielnego
określenia znaczenia czy wagi. Możemy powiedzieć, że prezydent jest najważniejszą osobą w
państwie, ale niemożliwe jest powiedzenie, że prezydent jest pierworodną osobą w państwie z tego
właśnie powodu - pierworodny jako "najważniejszy" nie funkcjonuje odrębnie od swojego
podstawowego znaczenia bycia pierwszym synem.
Dotyczy to także naszego Pana. Niewątpliwie był i jest drugą najważniejszą osobą we
wszechświecie, ustępując jedynie swojemu Ojcu, ale jest to związane z faktem, że Logos był także
pierworodnym synem Bożym, o którym czytaliśmy, że nie tylko przez niego wszystko zostało
stworzone, ale także dla niego jako dziedzica wszystkich rzeczy. Miał jednak także i on swój
początek i pochodzi od Boga, tak jak każdy syn pochodzi od ojca. Jeśli także nasz Pan bezpośrednio
stwierdza "ja żyję dzięki Ojcu", nam nie pozostaje nic innego, jak tylko przyjąć to do wiadomości
(Jn. 6:57 NW).
"ZRODZONY, A NIE STWORZONY"
Powyższe nie jest cytatem Biblijnym, a pochodzi z wyznania wiary Kościoła Katolickiego.
Inspiracją tego elementu wyznania niewątpliwie jest badany Kol. 1:15. Z oświadczenia, że Jezus
jest "Pierworodnym wobec każdego stworzenia", teologia kościoła powszechnego wnosi, że Logos
był przez Boga zrodzony (tikto - urodzić, narodzić się), podczas gdy wszystko inne było stworzone
(ktisis - stworzenie, rzecz stworzona).
Przede wszystkim, ta rozłączność nie jest tak oczywista, jeśli weźmiemy pod uwagę brzmienie
oryginału: Logos jest "pierworodnym całego stworzenia", co raczej sytuuje go w tym gronie, a nie

osobno. Nawet jeśli stworzenie Logosa było wyjątkowe i inne od procesu stworzenia wszystkiego
innego - choćby z faktu, że był to jedyny akt twórczy dokonany bezpośrednio przez Boga - o
szczegółach tego tematu my po prostu nic nie wiemy, w związku z czym można zapytać, czy takie
rozróżnienia mają jakiekolwiek praktyczne znaczenie. Znaczenie ma fakt, że nasz Pan pochodzi od
Boga, jest Jego synem i jest mu w związku z tym synowsko podporządkowany (Jn. 8:28,42, 14:28).
My więc uwielbiajmy Chrystusa jako naszego Pana, Bożego syna i króla - dziedzica wszystkich
rzeczy, nie zaś jako Boga w Trójcy.
Określenie Logosa mianem pierworodnego także nie pozwala na wyciągnięcie znacznie dalej
idących wniosków dotyczących współistotności naszego Pana z Bogiem, czy jego stanowiska
wobec Ojca. O tym, że Jezus jest "Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga
prawdziwego" nie czytamy ani w Kol. 1:15-17, ani nigdzie indziej w Nowym Testamencie (tym
bardziej w Starym). Dochodzi do tego także duch św., o którym w żadnym wersecie Biblijnym nie
przeczytamy, że został zrodzony czy stworzony lub przez kogo.
Ostatecznie zwolennicy doktryny trynitarnej stoją przed dylematem natury czysto logicznej: jeśli to
Logos-syn jest pierworodny-najważniejszy, co powiemy wobec tego o jego Ojcu? Czy Logos zajął
pozycję przed Bogiem? Stwierdzenie o Logosie, że jest najważniejszy "wobec każdego
stworzenia", spycha de facto Boga na dalszy plan, a to właśnie Bóg Ojciec ma być "wszystkim dla
każdego" (1 Kor. 15:28 NW). A więc przyjęcie nawet tej nieuprawnionej interpretacji
pierworództwa naszego Pana również nie rozwiązuje problemu sensu badanego tekstu - owszem,
stając się neutralnym z punktu widzenia Trójcy, czyni jednocześnie z Logosa władcę wszechświata.
Nie jest jednak najlepszą rekomendacją dla takiego spojrzenia fakt, że już kiedyś ktoś chciał się w
ten sposób 'upodobnić do Najwyższego' (Iz. 14:12-14). Należy się zastanowić, czy "symboliczne"
interpretacje Kol. 1:15 także nie pochodzą z jego inicjatywy.
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„Jednym z terminów opisujących wyjątkową relację pomiędzy Bożym Synem a Ojcem jest
słowo prototokos. Występuje ono między innymi w znanym fragmencie z listu do Kolosan:

Kol. 1:15-17
15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy
widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy
zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
17. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, (BW)
W Wielkim Słowniku Grecko-Polskim Nowego Testamentu, ksiądz Remigiusz Popowski tłumaczy
prototokos jako „pierworodny” i jest to jedyna podana definicja. Słowo to występuje 125 razy w
greckiej Septuagincie oraz 9 razy w Nowym Testamencie. W przygniatającej większości
przypadków oznacza po prostu pierwsze chronologicznie urodzone dziecko, które z racji owego
pierwszeństwa dziedziczyło w Izraelu większy dział oraz wyższe stanowisko w rodzinie (5Mojż.
21:17).
Określenia tego użyto w stosunku do Pana Jezusa w Nowym Testamencie sześciokrotnie - dwa
razy jako do pierworodnego syna Marii (Mat. 1:25; Łuk. 2:7) i trzy razy jako do pierwszego, który
powstał z umarłych do nieśmiertelnego życia, czyli do pierworodnego nowego stworzenia (Rzym.
8:29; Kol. 1:18, Hebr. 1:6). Ostatnie przytoczenie znajduje się w cytowanym fragmencie z Kol.
1:15-17, gdy Zbawiciel został określony „pierworodnym wszelkiego stworzenia”. To właśnie ten
tekst stał się przedmiotem gorących kontrowersji, z przyczyn oczywistych: jeśli prototokos to
pierwszy chronologicznie syn, zatem Syn Boży jako pierworodny musiał mieć początek swego
bytu. Był więc pierwszym z Bożej rodziny, który został powołany do istnienia. Wyjątkowym,
jedynym w swoim rodzaju, ale jednak zawdzięczającym swą egzystencję Bogu. Sformułowania
użyte przez apostoła Pawła tak silnie sugerują zapoczątkowanie istnienia w czasie, że od początku
aż do teraz stanowią jeden z koronnych argumentów używanych przez unitarian dla podkreślenia
tego faktu. Dodatkowo, użyta w Kol. 1:15 konstrukcja gramatyczna (prototokos + genetivus) mocno
wskazuje na włączenie Pierworodnego w grono stworzenia, 1 ponieważ prototokos w tego rodzaju
wyrażeniach zawsze jest częścią rzeczownika zbiorowego występującego w genetivie (w tym
wypadku jest to część wszelkiego „stworzenia”), o czym będzie jeszcze mowa. Tak więc te dwie
rzeczy - samo znaczenie słowa prototokos oraz użycie go w tej konkretnej strukturze w połączeniu
z genetivem - stanowią dla unitarian (w tym wypadku szczególnie dla tych o odcieniu ariańskim)
dwa argumenty przemawiające za poglądem, iż Pan Jezus miał początek swego istnienia oraz był
pierwszym bytem powołanym przez Boga do życia.

„Zrodzony jako pierwszy” czy „najwyższy”?

Trynitarianie do powyższych argumentów ustosunkowują się w różny sposób. Pierwsza wątpliwość
jaką zgłaszają dotyczy samego użycia słowa prototokos („pierworodny”) a nie protokstistos
(„pierwostworzony”). To drugie miałoby faktycznie świadczyć o tym, że Syn był pierwszym
stworzeniem, to pierwsze - już niekoniecznie. Jednakże tego rodzaju argumentacja jest mało
przekonująca. Przyczyna, z powodu której apostoł Paweł nie użył nazwy protoktistos była dość
prozaiczna - otóż nie istniała ona w użyciu aż dopiero około 100 lat po napisaniu przez niego listu

do Kolosan2. Trudno byłoby więc oczekiwać, by zastosował on słowo, które w zasadzie znane nie
było. Interesujące jest jednak także to, że gdy już się pojawiło, to w pewnych kontekstach było
wymienne z prototokos,3 a zdaniem wielu uczonych, Klemens Aleksandryjski stosował je do
Bożego Syna utożsamionego z Mądrością.4 Jeśli tak było rzeczywiście, to mielibyśmy mocny
dowód na wiarę Klemensa w to, iż pierwszym stworzeniem Boga był Pan Jezus w swej
przedludzkiej egzystencji. W świetle przytoczonych poniżej słów wydaje się to bardzo
prawdopodobne:
„W jednym z fragmentów Hypotyposeis, w komentarzu do pierwszego Listu św. Jana,
Klemens pisze o Synu i Duchu Świętym w następujący sposób: ‘Te pierworodne i
pierwszo-stworzone moce, niezmienne jako substancje, wraz z poddanymi im aniołami i
archaniołami, z którymi noszą tę samą nazwę, spełniają różne działania’. W tym
wypadku aleksandryjski autor odnosi do Syna i Ducha Świętego miano ‘pierwszostworzone’ (’primo creatae’), które w oryginale z pewnością brzmiało: protokistoi lub
protoi ktisthentes, i zawierało w sobie określenie ’stworzony’. Dodajmy, iż takie samo
miano przysługiwało aniołom: ‘protoktistami‘ Klemens nazywa siedmiu najwyższych
archaniołów, najbliższych Synowi i Duichowi Świętemu, związanych z Nimi i
objawiających ludziom Boga.”5
Po drugie, nawet użycie prototokos i hipotetyczna świadoma rezygnacja z protoktistos nie
zmieniałyby faktu, że ten pierwszy wyraz wciąż związany jest z osobą, która została urodzona jako
chronologicznie pierwszy syn w rodzinie. Bez względu na to, czy nazwiemy go pierwszym
stworzonym czy też pierwszym zrodzonym, to jednak fakt otrzymania początku istnienia jest w
obydwu przypadkach niezaprzeczalny. Mało tego, gdyby użyto słowa “pierwostworzony”, nie
niosłoby ono ze sobą znaczenia wyjątkowej pozycji jaką posiadał pierworodny. Nie zapominajmy
bowiem, że pierworodny to nie tylko ten pierwszy, który się w rodzinie pojawił, ale również główny
dziedzic i najważniejsza osoba po śmierci ojca (por. Hebr. 1:2).
Druga linia trynitarnej obrony polega na tym, iż w tym konkretnym przypadku listu do Kol. 1:15,
zaprzeczają oni rozumieniu słowa prototokos w jego dosłownym znaczeniu. Trynitarianie twierdzą,
że czasami słowo to używa się w znaczeniu przenośnym i tak powinno być rozumiane w
interesującym nas fragmencie. Według nich prototokos użyte w tym miejscu nie powinno się
rozumieć jako chronologicznie pierwszego ze zrodzonych, lecz jako najwyższego, najważniejszego.
Powołują się przy tym na takie fragmenty Pisma jak: 2Mojż. 4:22, Jer. 31:9, Psalm 89:28, Rzym.
8:29 czy też Hebr. 12:23. Rozważmy zatem te teksty.
2 Moj. 4:22
22. I powiesz do faraona: Tak mówi Pan: Moim synem pierworodnym jest Izrael. (BW)
Zwraca się uwagę na to, iż Izrael nie jest przecież pierwszym w czasie narodem, który istniał. Stąd
Bogu nie chodziło o to, że Izrael jest pierwszy chronologicznie, lecz najważniejszy, najwyższy
wśród narodów. Jednakże taka interpretacja budzi wątpliwości ponieważ w rzeczywistości Izrael
był chronologicznie pierwszym narodem, który Bóg ukształtował, powołał i wybrał dla siebie
samego. Prototokos użyte w tym miejscu przez grecką Septuagintę nie zmienia więc w żaden
sposób swego znaczenia - w dalszym ciągu wskazuje na chronologiczne pierwszeństwo.
Analogiczna sytuacja występuje w drugim z przytaczanych wersetów:

Jer. 31:9
9. Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do
strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a
Efraim jest moim pierworodnym. (BW)
Co prawda w tym miejscu to nie Izrael jako taki lecz Efraim został nazwany pierworodnym,
jednak pamiętać należy o tym, iż pokolenie Efraima często reprezentuje cały naród Izraela, tak jak
zapisano to choćby w Oz. 11:8. W tym wypadku również brak podstaw do tego, by prototokos
rozumieć inaczej niż w znaczeniu kogoś/czegoś chronologicznie pierwszego.
Spójrzmy na kolejny fragment:
Rzym.
8:29
29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do
obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; (BW)
Pan Jezus jako pierwszy został wzbudzony z martwych do wiecznego, nieśmiertelnego życia
(1Kor. 15:20; Kol. 1:18; Obj. 1:5). Dlatego też również w tym miejscu nic nie stoi na przeszkodzie,
by tak rozumiane Jego pierworództwo rozpatrywać jako chronologicznie pierwsze. Podobnie
zresztą jak ma się to w przypadku Kościoła, Jego Ciała:
Hebr.
12:23
23. I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego
wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, (BW)
Kościół nazwany jest „zebraniem pierworodnych” ponieważ po swym spłodzeniu z Ducha staje
się „pierwocinami jego stworzeń”(Jak. 1:18 BT), mając przy tym zapewniony udział w pierwszym
zmartwychwstaniu (Obj. 20:5), rozumianym oczywiście także chronologicznie.
Wreszcie ostatni, i chyba najczęściej przytaczany fragment mający być argumentem na inne niż
dosłowne znaczenie Kol. 1:15, pochodzący z Psalmu 89:28. Oto interesujące nas słowa:
Ps.
28. Ja zaś uczynię go pierworodnym, Najwyższym wśród królów ziemi. (BW)

89:28

Komentatorzy zgadzają się w zasadzie z tym, iż fragment ten odnosi się w pierwszym znaczeniu
do króla Dawida, oraz w drugim - proroczo - do Mesjasza. Trynitarianie twierdzą przy tym, że
Dawid nie był pierwszym w czasie urodzonym dzieckiem swego ojca, wobec tego trudno stosować
do niego dosłowne znaczenie słowa „pierworodny”. Zarówno on jak i proroczo Mesjasz, nie tyle
mieli być „z natury” pierworodnymi, ile mieli być „uczynionymi” takimi. Stąd wniosek, iż chodzi
tutaj o najwyższego, najdostojniejszego a nie pierwszego w czasie. W podobnym znaczeniu miałby
funkcjonować “pierworodny” w Kol. 1:15 i oznaczać nie tyle pierwszego urodzonego, ile
najwyższego, wywyższonego ponad stworzenie.
Jednakże i ta argumentacja nie jest na tyle przekonująca by ją bez wahania przyjąć. O ile prawdą
jest, iż Dawid nie był pierwszym synem Jessego, o tyle warto zwrócić uwagę na jego status jako
króla. Co prawda pierwszym królem Izraela był Saul, jednak jak wiadomo został on przez Boga
odrzucony. Dawid mógł więc zostać pierworodnym w znaczeniu przejęcia przywilejów związanych
z byciem pierwszym prawowitym i wiernym królem Izraela. To z jego potomstwa a nie z

potomstwa Saula mieli pochodzić królowie oraz sam Mesjasz. Sytuację związaną z
pierworództwem Dawida najlepiej prześledzić na przykładzie Jakuba i Ezawa. Ezaw był
pierworodnym, czyli rzeczywistym, faktycznym pierwszym synem Izaaka. Jako takiemu należał mu
się przywileje z tym pierworództwem związane. „Sprzedał” je jednak i z tych przywilejów
pierworodnego skorzystał Jakub. Podobnie jak Jakub „przejął” przywileje związane z
pierworództwem od Ezawa, co spowodowane było niewiernością i lekkomyślnością tego drugiego,
tak samo Dawid stał się pierworodnym królem Izraela na skutek grzechu i odstępstwa Saula.
Wydaje się więc, że zarówno w pierwszym (Ezawa i Jakuba) jak i drugim (Saula i Dawida)
przypadku, słowo „pierworodny” nie traci swego podstawowego znaczenia, lecz wiąże się z
przejściem przywilejów i praw pierworodnego z jednej osoby na drugą.
Jeszcze bardziej prosto można wytłumaczyć prorocze, antytypiczne znaczenie pierworództwa
występujące w tym Psalmie. Wydaje się, że odnosi się ono do Pana Jezusa jako pierwszego, który
został wzbudzony z martwych do nieśmiertelnego życia w chwale.6 Świadczyć może również o tym
podobne słownictwo jakie znajdujemy w Psalmie 89:27 (LXX) oraz w Obj. 1:5. W tym pierwszym
Bóg czyni pierworodnego „wyniosłym wśród królów ziemi” (hypselon para tois basileusi tes ges),
w tym drugim pierworodny jest „władcą królów ziemi” (ho archon ton basileon tes ges). Jeśli ten
związek między dwoma fragmentami jest prawdziwy, a wydaje się, że tak właśnie jest, wówczas
Psalm 89:27 zapowiada pojawienie się chronologicznie pierwszego wzbudzonego z martwych
(„pierworodnego z umarłych”), który nie podlega więcej śmierci. Tak więc i tutaj dość łatwo
obronić „czasowe” znaczenie pierworództwa.
We wszystkich poruszonych tekstach, które mają być trynitarnymi kontrargumentami, trudno więc
jednoznacznie orzec, iż pierworództwo traci swój podstawowy sens. Co prawda wiąże się ono z
najwyższą pozycją w grupie i większym dziedzictwem (2Kron. 21:3), jednak w wymienionych
fragmentach nie jest pozbawione swego głównego znaczenia - chronologicznego pierwszeństwa,
związanego też oczywiście z początkiem istnienia jako istoty narodzonej. Nie posiadamy w
zasadzie ani jednego bezspornego przykładu użycia tego słowa w innym znaczeniu niż tym
związanym z pierwszeństwem czasowym. Trudno w takim przypadku wymagać by akurat w Kol.
1:15 nabierało ono sensu innego niż leksykalne oraz innego niż te, które występuje w innych
fragmentach Nowego Testamentu oraz greckiej Septuaginty. Pierworodny - to albo ten, który
rzeczywiście jest pierwszy w czasie, albo też ten, który z jakichś względów zajmuje miejsce
tego, który jest pierwszy w czasie i przejmuje Jego stanowisko. Wygląda na to, że nigdy
“pierworodny” nie jest wymieniony w żadnym innym znaczeniu. To drugie znaczenie
(zastępstwo) jest oczywiście w przypadku Pana Jezusa wykluczone, pozostaje zatem to pierwsze główne i podstawowe. Innymi słowy, czasami w Biblii pierworodnym nazywane mogą być osoby,
które przejęły prawa literalnego pierworodnego (1Kron. 5:1). Jednak w przypadku Jezusa tak
oczywiście nie jest - nie przejął On niczyich praw. Wszystko wskazuje na to, iż jest On
rzeczywistym pierworodnym, pierworodnym rozumianym w jak najbardziej dosłownym sensie. W
przypadku Kol. 1:15 jak i Hebr. 1:6 trudno znaleźć w kontekście dalszym lub bliższym jakąkolwiek
sugestię by mogło chodzić o jakiś inny wymiar tego słowa.

Część stworzenia czy ten, który jest ponad nim?

Oprócz samego znaczenia wyrazu prototokos, którą to kwestię omówiliśmy powyżej, istnieje
jeszcze jeden problem związany z poruszanym fragmentem. Chodzi mianowicie o powiązanie
nazwy „pierworodny” ze słowami następującymi po tym terminie. Po grecku cała fraza brzmi:
prototokos pases ktiseos. Zwróćmy uwagę na dwa różne sposoby jej oddania:
Kol.
1:15
15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, (BW)
Kol 1:15
15. On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
(BT)
Różnica jest widoczna gołym okiem. O ile pierwszy przekład sugeruje włączenie pierworodnego
w grono stworzeń, o tyle drugi już niekoniecznie. Oczywiście każdy kto ma dostęp do greckiego
tekstu od razu zauważy, iż słowa „wobec”, występującego w Biblii Tysiąclecia, w oryginale po
prostu brak. Z jakiego powodu zostało więc wstawione? Odpowiedź jest naturalnie oczywista - po
to by nieco zaciemnić ariańską wymowę tego fragmentu. Czy są jednak jakiekolwiek przesłanki do
tego, by taki proceder w ogóle uzasadnić? Otóż trynitarianie twierdzą, że są i podają dwa takie
powody.
Pierwszy zasadza się na samej gramatyce. Otóż w grece słowo prototokos użyte jest w
nominativie, czyli w pierwszym przypadku, natomiast pases ktiseos to genetivus, czyli przypadek
drugi - odpowiednik polskiego dopełniacza. Grecyści wyróżniają wiele rodzajów użycia genetivu nas interesować będą jedynie dwa z nich. Pierwszy, to tak zwany genetivus partitivus. Rzeczownik
występujący w tego rodzaju genetivie oznacza pewną zbiorowość, której częścią jest rzeczownik
główny. W naszym przykładzie ową zbiorowością byłoby „stworzenie”, natomiast rzeczownikiem
głównym „pierworodny”. W takiej konstrukcji „pierworodny” jest oczywiście częścią „stworzenia”.
Inny rodzaj genetivu został określony przez Daniela Wallace’a jako „genitive of subordination”. 7
W tym przypadku rzeczownik występujący w genetivie jest poddany lub pod władaniem tego, kto
jest wymieniony w rzeczowniku głównym. Jako przykład tego rodzaju konstrukcji można podać
fragment z księgi Objawienia 15:3:
Obj.
15:3
3. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są
wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje
drogi, o Królu narodów! (BT)
Słowa oddane jako „Królu narodów” to w grece ho basileus ton ethnon i oznaczają one, iż Bóg
jest królem ponad narodami. Zdaniem wielu trynitarian, w tym wspomnianego wyżej Daniela
Wallace’a, w Kol. 1:15 mamy do czynienia z taka właśnie sytuacją. Dlatego też fragment ów należy
odczytywać w sposób podobny do tego, jak oddała go Biblia Tysiąclecia - „pierworodny wobec
wszelkiego stworzenia”, lub nawet „pierworodny ponad wszelkim stworzeniem”.
Choć nie można wykluczyć, iż w Kol. 1:15 mamy taką właśnie konstrukcję gramatyczną, to
jednak wydaje się to mocno wątpliwe. Przede wszystkim, jeśli słowo „pierworodny” może

występować w takim kontekście, to wówczas całkiem naturalne byłoby powiedzenie, iż “Bóg jest
pierworodnym wszelkiego stworzenia”. Jednak nigdy w takim znaczeniu wyrażenie to nie zostało
użyte i czujemy gdzieś w środku, że podobne sformułowanie byłoby po prostu sztuczne. Całkiem
słusznie, ponieważ w każdym biblijnym przypadku występowania słowa prototokos, oznacza ono
zawsze kogoś, kto zawdzięcza swe istnienie Stwórcy, a nigdy Stwórcę samego.
Po drugie, gdy zajrzymy do Septuaginty oraz Nowego Testamentu i przyjrzymy się wszystkim
użyciom słowa prototokos z występującym po nim rzeczownikiem w genetivie, to zauważymy, że w
każdym takim przypadku mamy jedynie dwie możliwości. Pierwsza z nich to tzw. genetivus
possesivus (genetivus własności) wskazujący na fakt posiadania, przynależności kogoś/czegoś
określonego przez genetivus do osoby kryjącej się pod rzeczownikiem głównym. Przykładem takiej
konstrukcji może być 1Mojż. 35:23, w którym mamy wyrażenie prototokos mou Israel
(„pierworodnym mym Izrael). Zaimek w genetivie (gr. mou) wskazuje na to, iż pierworodny należy
do Boga. Oczywiście w Kol. 1:15 takie zastosowanie jest wykluczone ponieważ Chrystus nie jest
własnością stworzenia.
Drugie występowanie genetivu z terminem prototokos to właśnie wspomniany wcześniej genetivus
partitivus. Wskazuje on na to, że rzeczownik główny (czyli prototokos) jest częścią rzeczownika
zbiorowego występującego w genetivie. W takim przypadku Boży Syn byłby bezdyskusyjnie
wliczony w stworzenie (choć niekoniecznie jako takie samo stworzenie jak wszystko inne).
Zdaniem unitarian z obozu “ariańskiego” jest to jedyny prawidłowy sposób rozumienia Kol. 1:15.
Warto bowiem zauważyć, że zarówno w LXX jak również w Nowym Testamencie nie ma żadnych
przypadków użycia prototokos z genetivem w innym znaczeniu niż te dwa powyżej wymienione!
Albo jest to genetivus possesivus albo genetivus partitivus. Ani razu w przypadku
konstrukcji prototokos + genetivus nie mamy do czynienia z czymś, co Wallace nazywa „genitive
of subordination”! W związku z tym, nie ma absolutnie żadnych podstaw do tego, by tłumaczyć
fragment z Kol. 1:15 w sposób podobny do tego, jak uczynili to translatorzy Biblii Tysiąclecia.
Aby odeprzeć ariańskie argumenty przemawiające za tym, iż Pan Jezus jest chronologicznie
pierwszą istotą powołaną przez Boga do życia, trynitarianie stosują jeszcze jedną linię obrony.
Twierdzą mianowicie, iż użycie genetivus partitivus jest w tym miejscu wykluczone ze względu na
kontekst całej wypowiedzi. Skoro bowiem Boży Syn miałby być pierwszym z synów i jako taki
wliczony w stworzenie, to wówczas byłoby to sprzeczne z wersetem 16, który wszak naucza, iż „w
nim zostało stworzone wszystko”. Skoro więc „wszystko” zostało stworzone „w nim”, „dla niego” i
„przez niego”, to wykluczone jest by On sam był częścią samego stworzenia.
Taka argumentacja jest jednak ciężka do obrony i ignoruje zupełnie to, że słowo „wszystko”
czasami wyklucza osobę, o której mowa, z owego „wszystkiego”. Przykładem niech będzie choćby
Ewa, która została nazwana „matką wszystkich żyjących” (1Mojż. 3:20), choć sama będąc „żyjącą”
nie była przecież swoją matką. Podobna sytuacja występuje w 1Kor. 15:27, 28 w których to
tekstach Paweł zaznacza to, iż poddanie Chrystusowi „wszystkiego”, wyłącza z grona
„wszystkiego” samego Boga (i Chrystusa oczywiście również). Wydaje się, że identyczną sytuację
mamy w Kol. 1:16 i nie trzeba posiadać zbyt wielkich zdolności intelektualnych, by taką wykładnię
uznać za możliwą, a także przekonującą. Nie zdziwiłaby nas przecież wypowiedź w rodzaju: „Pan
Jezus jest pierworodnym z umarłych, ponieważ w nim, przez niego i dla niego wszyscy umarli będą
wzbudzeni”. W naturalny sposób odczytalibyśmy ją w taki sposób, że Syn jest chronologicznie
pierwszym powstałym z umarłych do nieśmiertelnego życia, a wszyscy pozostali swoje

zmartwychwstanie będą zawdzięczali właśnie Jemu. Taka hipotetyczna wypowiedź (oraz jej
przytoczona wyżej interpretacja) w żadnej mierze nie byłaby zdaniem logicznie wadliwym.
Dlaczego więc nie zająć podobnego stanowiska egzegetycznego w przypadku Kol. 1:15, 16? Na
przeszkodzie takiemu rozumieniu stoi tylko i wyłącznie uprzedzenie i przyjęte wcześniej
założenia. Trynitarianie, by utrzymać swoje rozumienie tego fragmentu, muszą zmienić znaczenie
słowa prototokos oraz zignorować całkowicie inne świadectwa występowania prototokos z
genetivem, jednoznacznie wskazujące na to, że w całej Biblii taka konstrukcja utożsamia prototokos
z częścią rzeczownika zbiorowego występującego w genetivie. My praktycznie nie musimy robić
nic. Wystarczy nam odczytać tekst w najbardziej naturalny i intuicyjny sposób. Co też czynimy.
Maj 2017
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Zajrzyj do artykułów
„Imię Boże JeHoWaH w Biblii” - Obszerne opracowanie.

„Imię Boże JeHoWaH w Nowym Testamencie” - Obszerne opracowanie.

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/05/imic499-boc5bce-w-nowym-testamencie-bardzoobszerne-opracowanie1.pdf
„Kim jest Archanioł Michał” - Obszerne opracowanie.
https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/05/kim-jest-archanioc582-michac582_-obszerneopracowanie.pdf
„Czy Archanioł Michał to Jezus?”

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/05/czy-archanioc582-michac582-to-jezus.pdf

„Semantyka greckiego słowa σταυρός(stauros).”

KRZYŻ czy PAL?
To jest najlepszy artykuł na ten temat, jaki czytałem. Porażają kunszt i prawdziwie naukowy
warsztat. Logiczny, systematyczny w oparciu o znajomość greki biblijnej oraz języków
indoeuropejskich, naszpikowany cytatami znanych autorytetów wywód, po którym każdy człowiek,
który ma otwarty umysł nie będzie miał wątpliwości, że Pan Jezus umarł na palu, a nie na krzyżu.
Jeżeli jednak ktoś pozostanie przy wierze w ukrzyżowanie Chrystusa, to przynajmniej pojmie, że
nie ma na to żadnych dowodów biblijnych. Mało tego, każdy kto przeczyta ten tekst i przyjmie
opisane w nim fakty do wiadomości przestanie wierzyć propagandzistom, którzy wszem i wobec
głoszą, że to Świadkowie Jehowy zmanipulowali tekst biblijny i zamienili krzyż na pal, ponieważ
jak się okazuje są oni na szarym końcu jeżeli chodzi o "bezkrzyżowe" przekłady. Ich autorzy, to
zarówno Żydzi, protestanci, jak i katolicy. Fakt ten może niektórych bardzo zdziwić (ja się
poczułem zdumiony), ale na prowadzeniu, jeżeli chodzi o "bezkrzyżowe" przekłady, są rownież

katolicy. Zostawmy więc amatorów po rozmaitych szkółkach niedzielnych, samozwańczych
pastorów, którzy o grece biblijnej mają takie pojęcie, jak ja o języku chińskim oraz innych
amatorów i zobaczmy, co mają do powiedzenia FACHOWCY!
Fragment dla zachęty. Kompetencje cytowanych autorytetów można sprawdzić w internecie:
"W wielu Bibliach ilustrowanych, literaturze religijnej, filmach, malarstwie i architekturze
przedstawia się Jezusa niosącego krzyż (dwie skrzyżowane belki) na Golgotę. Tymczasem kierując
się logiką i zdrowym rozsądkiem, a nie jakąkolwiek antychrześcijańską ideologią, jest wysoce
wątpliwe, czy Jezus (lub Szymon) mógłby przenieść DWIE ciężkie belki z pretorium do oddalonej
ok. 500 m Golgoty. Aby ominąć ten problem i bronić koncept krzyża niektórzy tłumacze Biblii i
wielu komentatorów biblijnych obstaje przy przekonaniu, że Jezus niósł jedynie patibulum – belkę
poprzeczną, którą na miejscu egzekucji dokooptowano do wbitego tam w ziemię pionowego
słupa/pala. Ale jeśli takie wyjaśnienie jest zgodne ze stanem faktycznym, to już z samej tylko tej
okoliczności bezstronny lingwista powinien wyciągnąć wniosek, że w NT greckie słowo σταυρός
przynajmniej w Mt 27:32 i tekstach paralelnych odnosi się do jednej belki, nie zaś wyłącznie do
krzyża.
[.....]
"Nawet gdyby skądinąd było wiadomo, że Jezus zginął na krzyżu poprzecznym, NT-owi pisarze
biblijni użyli NIEPRECYZYJNEGO terminu, toteż staranny tłumacz jest zobligowany użyć w
docelowym tłuma-czeniu terminu nieprecyzyjnego, generycznego. To tak jak angielskiego słowa „a
car” nie należy tłumaczyć „Ford”, nawet gdyby skądinąd było wiadomo, że ów „a car” to „Ford”.
Wiedzą prywatną nie należy się w takiej sytuacji dzielić. Jeśli tłumacz chce przedstawić swój
osobisty pogląd, zawsze może to zrobić w przypisie. W tekście głównym obowiązuje większy
rygor, zwłaszcza jeśli tłumacz opracowuje literalny przekład Biblii.
Dr Oun Jon Kwon, bezwyznaniowy koreański tłumacz An Invitation to Reading in English – N.T.
[The New Covenant in Yeshua the Mashiah], oświadczył:
W narracjach ewangelicznych tym, do czego Jeszua został przymocowany (przywiązany/przybity),
jest ‘pal egzekucyjny’. Tradycyjnego tłumaczenia na „krzyż” należałoby unikać, gdyż byłoby
wprowadzaniem anachronizmu.
Do podobnego wniosku doszedł rosyjski uczony Nikołai Aleksandrowicz Morozow (1854-1946):
Rozważając możliwe rozwiązania (…) zdecydowałem się pójść za tekstem kościoła słowiańskiego i
tłumaczyć słowo stauros jako „pal” (cmoлб), a czasownik stauroo jako „zgładzić na palu”
(cmoлбoвaние), gdyż nie przenosi ono żadnych szczegółów egzekucji.
Morozov dodał:
Słowo stauros w żadnym wypadku nie odnosi się do krzyża (…). (…) znaczy „pal” (кoл) i nic
więcej.
Z powyższych rozważań filologicznych wynika, że „uczciwość domaga się, abyśmy już dłużej nie
tłumaczyli biblijnych terminów greckich i hebrajskich na ‘krzyż’”, gdyż jest nieadekwatne
semantycznie, anachroniczne, a do tego „czysto pogańskim symbolem”, z czego każdy dobrze
poinformowany badacz doskonale zdaje sobie sprawę.Jest rzeczą zrozumiałą, że zerwanie z tak

głęboko zakorzenioną tradycją religijną, której korzenie sięgają przedchrześcijańskich czasów
pogańskich, może wymagać odwagi, ale pamiętajmy, że „odwaga jest córką miłości do prawdy”."
https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/05/semantyka-greckiegosc582owa-cf83cf84ceb1cf85cf81cf8ccf82.pdf
Na palu czy na krzyżu – w jaki sposób umarł Mesjasz?

https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/05/na-palu-czy-na-krzyc5bcue28093-w-jaki-sposc3b3b-umarc582c2a0mesjasz.pdf
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