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Boskość Pana Jezusa 

 

1 Piotra 3:15  Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed 

każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, 16  lecz czyńcie to z łagodnością i 

szacunkiem. 

 

Mateusza 8:27  Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest Ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? 

 

I. Kim jest Jezus Chrystus 

 

„Świadkowie Jehowy Przejęli Unitariańską koncepcję Boga. Pomimo tak przygniatających dowodów świad-

kowie Jehowy, wyznający unitarianizm, utrzymują, że Jezus nie był Synem Boga we właściwym tego słowa 

znaczeniu, mianowicie Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Utrzymują oni że, był On Synem Bożym przez 

stworzenie; przez narodzenie się w postaci ludzkiej; przez duchowe narodzenie się w duchu przy 

zmartwychwstaniu albo przez to trzykrotne życie. Przyjęli oni stary błąd socyniański, głoszący, że Jezus 

umarł za Adama, będąc sam dokładną kopią Adama.”   

 

W.J Snell – Ku światłu chrześcijaństwa” – wyznanie nawróconego Świadka Jehowy str.213 

 

Czy wedle Biblii tylko członkowie grona 144 000 mogą spożywać emblematy podczas święta Pamiątki?" 

 

Towarzystwo Strażnica (dalej: TS) twierdzi, że podczas wspominania Ostatniej Wieczerzy Jezusa (tzw. 

Pamiątka) tylko tzw. klasa niebiańska (tzw. pomazańcy, członkowie grona 144 000 osób) ma prawo 

spożywać chleb i wino (tzw. emblematy). Natomiast Jonadabowie, tzw. wielka rzesza osób mających 

nadzieję żyć w raju na ziemi zdaniem TS nie mają prawa spożywać emblematów. Poniższy cytat z jednej z 

książek Świadków Jehowy (dalej: ŚJ) ukazuje dlaczego TS uważa, iż tylko osoby mające nadzieje żyć w 

Niebie mogą w trakcie święta Pamiątki spożywać chleb i wino: 

 

„Kto ma spożywać chleb i wino? A kto uczestniczył w Wieczerzy Pańskiej, którą Jezus ustanowił na krótko 

przed śmiercią? Jedenastu jego wiernych naśladowców, do których powiedział:  Zawieram z wami 

przymierze – tak jak mój Ojciec zawarł przymierze ze mną – co do królestwa (Łuk. 22:29). Wszyscy oni 

zostali zaproszeni do udziału z Chrystusem w jego niebiańskim Królestwie (Jana 14:2, 3). Wobec tego 

również w naszych czasach chleb i wino powinni spożywać ci, których Chrystus objął ‘przymierzem co do 

Królestwa’. Ilu uczestniczy? Jezus powiedział, że tylko  mała trzódka otrzyma w nagrodę niebiańskie 

Królestwo (Łuk 12:32). Pełna jej liczba miała wynieść 144 000 (Obj. 14:1-3). Wybór członków tego grona 

zaczął się w roku 33 n.e. Słuszny więc wydaje się wniosek, że obecnie tylko niewielu powinno spożywać 

chleb i wino” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Brooklyn 1991, 2001, str. 229-230). 

 

Jak widać, dla TS ograniczenie spożywania emblematów tylko do grupy osób mających nadzieję na pójście 

do Nieba wiąże się ściśle z faktem uczestnictwa w Ostatniej Wieczerzy Jezusa i z faktem zawarcia przez 

Jezusa przymierza z 11 apostołami, którzy mieli pójść do Nieba. Innymi słowy, TS rozumuje następująco: 

Ostatnią Wieczerzę Jezus pozwolił spożywać współuczestniczącym w niej apostołom, którzy mieli nadzieję 

żyć w Niebie, stąd ci, którzy dziś spożywają chleb i wino na Pamiątce tej Wieczerzy również muszą mieć 

nadzieję na życie w Niebie. Ci, którzy wśród ŚJ żywią dziś nadzieję na życie w raju na ziemi nie mieli 

swych reprezentantów uczestniczących w Ostatniej Wieczerzy Jezusa, stąd Jezus nie pozwolił im spożywać 

chleba i wina podczas Pamiątki tego wydarzenia. Z nimi Jezus nie zawierał żadnych przymierzy.  

 

Jezus jest archaniołem Michałem – adwentyści. 

 

Wyznanie chrześcijańskie  

 

1. Jezus jest w 100% Bogiem na mocy swej odwiecznej natury jedynego Syna Bożego 

2. Jezus jest w 100% człowiekiem na mocy wcielenia. 

3. Pan Jezus ma dwie natury jednocześnie. 

 

II. W Jezusie jest najpełniejsze objawienie Boga 
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Jana 1:18  Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. 

 

Jednorodzony znaczy z jedyny nieba od Ojca. Ten, który objawił Ojca. 

 

Jana 3:13  A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, 

Między Ojcem i Synem istniej szczególna bliska zażyłość. 

 

Mateusza 11:27  Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt 

nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 

 

Hebrajczyków 1: 

3  On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, 

dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach 

4  i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. 

5  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? 

6  I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie 

Boży. 

7  O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia; 

8  lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. 

9  Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój 

olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. 

10  Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; 

11  one przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, 

12  i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się 

lata twoje. 

13  A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako 

podnóżek stóp twoich. 

14  Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają 

dostąpić zbawienia? 

 

Judy 1:9  Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił 

się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi. 

 

Jana 5: 

15  Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. 

16  I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. 

17  A Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam. 

18  Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga 

nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu. 

19  Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie 

nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. 

20  Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż 

te, abyście się dziwili. 

21  Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. 

22  Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, 

23  aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. 

24  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma 

żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. 

 

III. Prawo mojżeszowe zabraniało wykonywać pracy w szabat. W tradycji żydowskiej tylko Jahwe 

mógł naruszać szabat jako ten, który podtrzymuje i utrzymuje wszechświat.  

 

Mateusza 12:1  W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie jego byli głodni i poczęli rwać 

kłosy i jeść. 

2  A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego: Oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. 

3  A On rzekł im: Czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? 
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4  Jak wszedł do Domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z 

nim byli, tylko samym kapłanom? 

5  Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? 

6  Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. 

7  I gdybyście byli zrozumieli, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. 

8  Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. 

 

Jana 1:1  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 

2  Ono było na początku u Boga. 

3  Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. 

4  W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 

Jana 1:14  A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma 

jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. 

 

IV. Ojciec jest źródłem i przewodzi, lecz syn nie jest poszkodowany jest równy co do natury, lecz 

uległy co do funkcji. 

 

Jak można mieć coś przeciwko chwaleniu swojego syna. 

 

Jana 10:27  Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. 

28  I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. 

29  Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. 

30  Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 

 

1. Jedna natura Ojca i Syna – równość 

2. Jedno jest rodzaju nijakiego, a nie męskiego.  

3. Jedno w sensie uprawnień. 

4. Jezus jest dawcą życia wiecznego. Stworzenie nie może  udzielić życia wiecznego. Tylko Bóg 

może udzielić życia wiecznego. 

5. Żeby zatroszczyć się o wszystkie owce Jezus musi być wszechobecny, wszechwiedzący,  

 

Jana 16:13  lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie 

mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. 

14  On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. 

15  Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. 

 

V. Patrząc na Jezusa widzimy Ojca. 

 

Jana 14:10  Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od 

siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. 

11  Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków 

wierzcie. 

 

Rzymian 9:3  Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, 

krewnych moich według ciała, 

4  Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i 

obietnice, 

5  do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg 

błogosławiony na wieki. Amen. 

 

Filipian 2: 

3  I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni 

drugich za wyższych od siebie. 

4  Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. 

5  Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, 

6  który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, 
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7  lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy 

człowiekiem, 

8  uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. 

9  Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, 

10  aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią 

11  i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. 

 

Kolosan 2:8  Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na 

podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; 

9  gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości 

10  i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, 

 

Kolosan 2:8  Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na 

podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; 

9  gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości 

10  i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, 

 

Bóstwo – stan istnienia jako Bóg, czysta boskość była przed wcieleniem, podczas wcielenia, i obecnie w 

chwale 

 

VI. Jedyne różnice pomiędzy Ojcem i Synem. 

 

1. Ojciec jest nie zrodzony jest Bogiem sam w sobie. Syn jest zrodzony z Ojca. 

2. Ojciec jest niewidzialny i niewcielony. Syn przyjął postać ludzką. 

3. Ojciec pełni wiodącą funkcję jest głową Pana Jezusa. Jest to przewodnictwo w funkcji, a nie co 

do boskiej natury. 

 

Tytusa 2:11  Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, 

12  nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie 

wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, 

13  oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, 

Chrystusa Jezusa, 

14  który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na 

własność, gorliwy w dobrych uczynkach. 

 

VII. Pisarze Nowego Testamentu przytaczają bez skrępowania cytaty ze ST odnoszące się do Boga i 

te same atrybuty przypisują Jezusowi. 

 

Przytoczone niżej wersety stanowią jedynie część tekstów, przedstawiających Chrystusa jako 

Boga. Łącznie razem wykazują one, że Bóg i Chrystus to jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty. 

 
BÓG  CHRYSTUS  

Ps. 106, 21; Iz. 43,11 JAKO ZBAWICIEL                 Łuk. 2,11; Dz. Ap. 4, 12 

Jer. 17.10; 2 Kron. 6, 30; 

Ps. 130, 7, 8  

JAKO NASZ ZBAWICIEL  Obj. 2,23; Tyt. 2,13.14 

 

 JAKO STWÓRCA  Kol.1,16; Jana1,3; Hebr. 1,21 

Deut. 10,17 JAKO PAN PANÓW Obj. 19,16 

Ps. 18,2;2 Sam. 22,2;Deut. 32,4 JAKO SKAŁA 1 Kor. 10, 4 

Iza j. 26, 4  JAKO NASZA SIŁA Fil. 4,13 

Jer. 23, 24; Ps.139,7-10 JAKO WSZECHMOGĄCY Mat. 28, 20 

Zach. 12,10  JAKO PRZEBITY Obj. 1,7 

Exod. 3,14          JESTEM KTÓRY JESTEM Jan 8, 58 

Izaj. 8,13. 14; Piotra 2,8 JAKO SKAŁA OBRAZY         Rzym. 9, 32 - 33 

Ps. 96,13 JAKO SĘDZIA Jana 5, 22;  

Ps. 23   

 

JAKO PASTERZ  Jana 10,14.16; Hebr.13,20; 1Piotra 5, 

4  

Izaj. 60,19 ŚWIATŁOŚĆ W NOWYM  Obj. 21,23 
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JERUZALEM 

Zach. 14, 5    PRZYCHODZĄCY ZE 

WSZYSTKIMI ŚWIĘTYMI 

1Tes. 3,13 

Exod. 6, 3; Joel 2 32; Izaj. 40,3 JAHWE (IMIĘ)          Rzym. 10,11.13; Dz.Ap.16,31; Mat. 

3,1- 3; Jan 1,23 

Jer. 17,7.13 NASZA NADZIEJA  1 Tym. 1,1 

Ps.102,25 BUDOWNICZY  WSZYSTKIEGO Hebr. 1,10; 3,4; Kol.1,16 

 

Ps. 102, 27 NIEZMIENNY Hebr. 1,12; 13, 8 

Exod. 34,7 PRZEBACZAJĄCY Marek 2,5 - 12 

Ps. 71, 22; Izaj. 41, 14 ŚWIĘTY IZRAELSKI Dz. Ap. 3,14 

Ps. 27, 1 ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA Jana 8,12 

Ps. 24, 7 - 10   PAN CHWAŁY  

KRÓL CHWAŁY    

1 Kor.2,8 

 

Ps. 32,7; Izaj. 32, 2 MIEJSCE SCHRONIENIA Kol. 3,3 

Jer. 17,13 ŻYWE WODY Jana 4,14 

Nehem. 9,6        CZCZONY PRZEZ ANIOŁÓW         Hebr.1,6 

 

Ps. 29,1; Ps. 29,3; Ps. 115,1; Jer. 13,16; 

Izaj. 42, 8 

CHWAŁA Jana 17,24; Łuk. 9,26;  

Jak. 2,1; 2 Piotra 3,18; Obj. l, 6 

Izaj. 40,9.10; Ps. 47, 7.8; 

Ps. 45, 6 

EL ELOHIM Obj. 11,15; 19,16;  

1 Kor. 15, 24.25 

Izaj. 6,1- 3; 8,13 JAHWE ZASTĘPÓW    Jana 12,4; 1Piotra 2,5- 8 

Izaj.43,10 JAK WIELKIM JA Jana 4,36; 8, 24; 13,9;  

Marek 13,19 

Ps.110, 1  ADONAI Dz, Ap. 2, 34- 36 

Mat. 22, 41- 45 

  
VIII. Jezusowi oddajemy chwałę na równi z Ojcem. 

 

Objawienie 5:11  A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a 

liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; 

12  i mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i 

cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. 

13  I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, 

co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i 

moc na wieki wieków. 
14  A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. 

 

2 Piotra 3:18  Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu 

niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. 

 

Izajasza 42:8  Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom. 

 

1 Jana 5: 20  Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest 

prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym 

prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 

21  Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. 

 

IX. Wnioski praktyczne 

 

1. Skoro Jezus jest Bogiem to możemy prawdziwie poznać Boga. 

Jana 14:9  Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, 

widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? 

 

2. Mamy dostęp do odkupienia.   
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Efezjan 1:7  W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski 

jego, 

 

3. Bóg i człowiek zostali na nowo złączeni przez Jezusa. 

1 Koryntian 15:22  Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną 

ożywieni. 


