
NR 3/2022 (23)
MARZEC A.D. 2022

E-MAGAZYN KATOLICKI
ISSN 2719-3764

SIEJMY

NAWRÓCENIA
CZAS



E-MAGAZYN KATOLICKI

Wydawca
Piotr Ziemecki

Redakcja
Przemysław Banasik
Daniel Chrzanowski
Paweł Głowacki
Dominika Meller
Monika Piosik
Piotr Ziemecki

Korekta
Martyna Ostrowska

Kontakt
siejmy.pl@gmail.com

ISSN 2719-3764

siejmy.pl

https://siejmy.pl/


PIOTR ZIEMECKI
w s t ę p n i a k

TrwaWielki Post — czas nawrócenia, czas wzięcia swojego krzyża na ramiona,
czas radykalnego zwrócenia się ku Panu Bogu.

Niezwykle ważne jest, abyśmy nie „przespali” tego szczególnego okresu
w roku liturgicznym. Nawet będąc na półmetku Wielkiego Postu możemy
jeszcze podjąć działania, które nie tylko lepiej przygotują nas do Świąt
Paschalnych, ale również zintensyfikują nasz nieustanny proces nawrócenia.

Tym numerem SIEJMY chcemy pobudzić każdego z Czytelników do
intensywniejszego i bardziej pogłębionego duchowo indywidualnego dzieła
nawrócenia. Pragniemy zachęcić do otwarcia się w tym wielkopostnym czasie
na krzyż, który jest symbolem zbawienia i naszą do niego drogą.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury tego numeru SIEJMY!



W TYM NUMERZE
KLIKNIJ W OKŁADKĘ ARTYKUŁU, ABY PRZENIEŚĆ SIĘ DO NIEGO OD RAZU



i wreszcie się nawróć
Weź swój krzyż

PIOTR ZIEMECKI



Czasami słyszymy, że krzyż stał się niewygodnym
symbolem. Nie raz płomienne kazania biskupów ostrzegały
już nas przed zdejmowaniem krzyży zawieszonych
w miejscach publicznych, przed pozbywaniem się tego
widzialnego znaku chrześcijaństwa. Nie odmawiając
słuszności tak stawianym problemom, warto jednak
zapytać samego siebie, co takiego dzieje się z drugim
rodzajem „krzyża”, czyli z naszym krzyżem wewnętrznym.
Tym krzyżem, który mamy codziennie brać na swe ramiona
i naśladować w ten sposób Chrystusa. Bo czy nie jest tak,
że i ten krzyż na różne sposoby odrzucamy? Czyż nie
chcemy go zdejmować – tym razem nie ze ścian szkół
i urzędów, ale ze swoich barków? Czy nie chcemy się go
pozbyć z naszego życia?



Krótka dykteryjka – jaka jest różnica między usuwaniem
krzyży z przestrzeni publicznej a wyrzekaniem się swojego
wewnętrznego „krzyża”? Jedna, bardzo prosta: to pierwsze
czynią lewicowi aktywiści spod czerwonych lub tęczowych
sztandarów, zaś to drugie… czynimy wszyscy. Tak
bezbożnych, jak i pobożnych łączy tutaj jedno – modlitwa
o oddalenie przykrych doświadczeń, słabości, trudnej
przeszłości i innych wszelako rozumianych wewnętrznych
krzyży.

Zastanówmy się, czy tak naprawdę to nie ten rodzaj krzyża
stał się dziś najbardziej niewygodny, i to dla każdego z nas.
W czasach, kiedy grzech stał się powodem do dumy,
cierpienie zatraciło jakikolwiek sens, a bezproblemowe
życie w dobrobycie stało się ideałem oglądanym przez zbite
szkiełko zużytego smar�ona, „krzyż wewnętrzny” musi
zostać odrzucony. Najwyższy czas zdać sobie sprawę
z tego, że dla współczesnych jednym z najbardziej
niewygodnych fragmentów Nowego Testamentu nie jest
wcale (lub przede wszystkim) ten mówiący o zakazie
rozwodów, potępieniu czynów homoseksualnych, czy też
ogniu piekielnym czekającym tych, którzy nie uwierzą, ale
jest nim zdanie, w którym Jezus warunkuje naśladowanie
Go poprzez wzięcie własnego krzyża:

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!

Mk 8,34



Czemu mam się z czymś zmagać, skoro mogę się tego
pozbyć? Dlaczego kobieta ma rodzić niepełnosprawne
dziecko, któremu tak trudno będzie potem w życiu? Czy
muszę zmagać się z żoną, z którą się nie dogaduję, skoro
możliwy jest rozwód cywilny, a na jej miejsce czeka pięć
innych kobiet gotowych rzucić dla mnie wszystko? Po co
wyrzeczenie w postaci życia w czystości, jeśli coś sprawia
mi przyjemność i moim zdaniem na ten moment zbliża mnie
do drugiej osoby? Po co to całe znoszenie trudów,
zmaganie się z własną słabością, rezygnacja z ciągłej
przyjemności? Czy do nawrócenia jest mi potrzebne
znoszenie tego wewnętrznego krzyża i podążanie w ten
sposób za Jezusem?

Odpowiedź na tak postawione pytania nie jest prosta.
Próbę jej udzielenia podjął swego czasu Benedykt XVI
w „Jezusie z Nazaretu” przy okazji refleksji nad wezwaniem
z Modlitwy Pańskiej: …i nie wódź nas na pokuszenie…:

„Ażeby osiągnąć dojrzałość, ażeby miejsce powierzchownej
pobożności mogło zająć głębokie zjednoczenie z Bogiem,
człowiek musi przechodzić przez doświadczenia. Jak sok
z winogron, by się stać szlachetnym winem, musi przejść

proces fermentacji, tak też człowiek potrzebuje
oczyszczenia i transformacji. Bywa to niebezpieczne dla
niego, może nawet ponieść porażkę, są to jednak drogi,

które trzeba przejść, by dojść do siebie samego i do Boga.
Miłość jest zawsze procesem oczyszczeń i wyrzeczeń,

bolesnych przemian, prowadzących do dojrzałości. […]”
Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, s. 142



Zatem przechodzenie przez trudy i doświadczenia,
zmaganie się z wszelako rozumianym bólem, wreszcie –
niesienie własnego krzyża, jest niezbędne w procesie
nawrócenia i zbliżenia się do Pana Boga. Jest to również
konieczne do poznania tej jednej i obiektywnej prawdy
o nas samych – prawdy o grzesznikach powołanych do
świętości, a więc ludziach, którzy wezmą swój krzyż i będą
pragnąć zmienić się na lepsze, dążyć do wiecznego
szczęścia nie odpychając oczywistych ciężarów, ale
zmagając się z nimi.

Czy mamy jednak w sobie na tyle siły, aby to zrobić? Czy
każdy ciężar, jaki może potencjalnie nas spotkać lub który
może się w nas zakorzenić, jest przez nas do uniesienia?
A może powinniśmy modlić się o oddalenie pokus
i zmagań?

Benedykt XVI pozostając przy omawianiu szóstego
wezwania Ojcze nasz, tak odpowiada na powyższe pytania:

„[…]Gdy powtarzamy szóstą prośbę Ojcze nasz, musimy zatem
trwać w gotowości przyjęcia na siebie ciężaru wyznaczonego

nam doświadczenia. Z drugiej strony, jest to jednocześnie
prośba o to, żeby Bóg nie nakładał na nas większych ciężarów,

niż zdołamy udźwignąć, i żeby nas nie wypuszczał ze swych
rąk. Powtarzamy tę prośbę z ufną pewnością, którą Święty

Paweł przybrał dla nas w słowa: «Wierny jest Bóg i nie dozwoli
was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę,

równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli
przetrwać» (1 Kor 10, 13).”

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, s. 143



Abyśmy mogli przetrwać i nieść swój własny krzyż, musimy
otworzyć się uprzednio na rozwiązanie, którym obdarza nas
Pan Bóg. Musimy chcieć się zmienić na lepsze, stanąć
w odwadze ku przeciwnościom. Ileż to razy słyszymy
w medialnym przekazie, czy nawet bezpośrednio od
naszych bliskich: „Bądź sobą!”, „Kocham Cię takiego jakim
jesteś, nie zmieniaj się!”, „Bez względu, jaką drogę życiową
wybierzesz, będę to popierał...”

Chciałoby się rzec: na Rany Chrystusa! a co jeśli ja chcę się
zmienić? Co jeśli tak naprawdę nie jestem „sobą”, ale
wypaczoną wersją siebie? Co w sytuacji, gdy dokonam
wyboru zła, ale nikt mnie z tej drogi nie zawróci, w imię
fałszywego „wsparcia”? Co jeśli chcę spróbować nieść
swój krzyż…

Owszem, świat nie tylko stanął na głowie – świat zwariował
na naszych oczach… Zamiast wziąć swój krzyż, każdy wziął
swoje racje i subiektywnie rozumianą „prawdę”, która
z PRAWDĄ prawdziwą ma niewiele wspólnego. Jeśli
wydaje Ci się, że coraz mniej miejsca jest dla krzyża
w przestrzeni publicznej, to wiedz, że w naszych
współczesnych i postępowych sercach już go niemal
zabrakło. Co Ty zrobisz ze swoim wewnętrznym krzyżem?
Odrzucisz go, czy weźmiesz na swoje ramiona, podążysz za
Chrystusem i… wreszcie się nawrócisz.



ZBAWIENIE
W KRZYŻU

PRZEMYSŁAW BANASIK DANIEL CHRZANOWSKI



Karol Antoniewicz – polski kompozytor i poeta, który po
śmierci żony wstąpił do zakonu księży jezuitów w Starej
Wsi, a także zasłynął jako kaznodzieja i misjonarz na
ziemiach polskich, zwalczając narodowy alkoholizm,
otwierając placówki dla chorych i tworząc akcje
charytatywne, napisał wiele pieśni śpiewanych do dziś,
w szczególności w czasie Wielkiego Postu. Jedna z nich,
„W krzyżu cierpienie”, której tekst jest poniżej i w której
słowem kluczowym jest krzyż, będzie tematem naszego
rozważania.

Wkrzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu
miłości nauka.

Kto Ciebie, Boże, raz pojąćmoże, ten nic nie pragnie,
ni szuka.

W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda dla duszy smutkiem
zmroczonej.

Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu
zadanej.

Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce ci nawskroś
przepali,

gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, On ciebie
wesprze, ocali.

Gdy cię skrzywdzono albo zraniono lub serce czyjeś
zawiodło,

o, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, krzyż niech ci
stanie za godło.



W tej pięknej, pouczającej i wzruszającej pieśni możemy
odnaleźć miłość Boga do człowieka. Człowiek jako istota
stworzona na podobieństwo i obraz samego Boga
odrzuciła Jego prośby, ostrzeżenia czy samą naukę,
dlatego Ojciec zesłał swojego Syna na ziemię poprzez
Maryję, która wydała go na świat, aby On, czyli Jezus
Chrystus stał się wiecznym i najwyższym kapłanem
oddającym swoje życie za każdego człowieka: czy to
mordercę, złodzieja, czy prześladowcę. W wersach
utworu rzuca nam się w oczy pewne zapewnienie autora,
że jeśli pojmiemy Boga, choć Bóg jest niepojęty, ale autor
zapewne ma na myśli słowo zaufać lub odnaleźć, to wtedy
namyśl może przyjść Psalm 33: „Oto oczy Pananad tymi,
którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce”
(Ps 33,18), a także Psalm 34: „Szukałem Pana, a Onmnie
wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi” (Ps 34,5). Co
oznacza dla nas, abyśmy całe nasze życie poświęcili dla
Boga, a wtedy uzyskamy prawdziwe szczęście, którym jest
nasze zbawienie.

Takich fragmentów potwierdzających słowa pieśni jest
mnóstwo, a dwa powyższe mają na celu zachęcić do
otworzenia Pisma Świętego, do tego, by je medytować,
kontemplować, a przede wszystkim w nim szukać.
„W krzyżu cierpienie” ukazuje nam krzyż Chrystusowy
nie tylko jako symbol wiary, lecz także narzędzie
niezbędne do zbawienia. Nie możemy zapominać o roli
krzyża, kiedy niósł go sam Jezus i kiedy nosimy go sami.
Dziś zazwyczaj interpretujemy krzyż jako tylko drzewo



upchane grzechami i ludzką nieprawością, na którym
zawisło zbawienie świata. Warto jednak spojrzeć na krzyż
także przez pryzmat historii. W czasach Jezusa najwyższą
karą śmierci było ukrzyżowanie. Żydzi znali ten rodzaj
śmierci, jednak Rzymianie, którzy wtedy panowali na
tych terenach, dopiero uczyli się go i stopniowo go
wprowadzali. Ta kara była bardzo okrutna, ponieważ
przed jej „modernizacją” nie było poziomej beli na dłonie,
a sposobemna zabicie człowieka było wbijanie na pal. Już
teraz na samąmyśl o tym robi nam się słabo, alewtedy dla
mieszkańców dzisiejszej Ziemi Świętej było to dość
normalną karą o zaostrzonym charakterze, taką jak
dzisiejsze „dożywocie”. Dla Rzymu krzyż nie był, tak jak
obecnie dla nas, symbolem zwycięstwa życia nad
śmiercią, a symbolem śmierci haniebnej. Krzyż przez
około cztery wieki był symbolem gorszącym. Dopiero
św. Paweł z Tarsu w swych listach pisał o krzyżu jako
o znaku prawdziwego zbawienia. Z czasem krzyżowanie
zostało zakazane, a dzięki odnalezieniu przez św. Helenę
szczątków krzyża, na którym skonał Jezus Chrystus, ten
znak był grawerowany na zbrojach, wyszywany na
szatach czy sztandarach, aż rozpowszechnił się na cały
świat.

Wracając do pieśni Antoniewicza i wczytując się w jej
tekst: wyraźnie widzimy, jak bardzo autor jest wpatrzony
w krzyż, jak bardzo pragnie go dźwigać i iść w swoim
życiu według Ewangelii, a szczególnie fragmentu
Ewangelii wg św. Łukasza: „Potemmówił do wszystkich:



«Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie
naśladuje!” (Łk 9,23). Takie postępowanie, do którego
jesteśmy zapraszani przez samego Jezusa, jest
najlepszymwykorzystaniemwłasnego życia. Być dobrym,
wyrozumiałym, cierpliwym czy pokornym to jedno (też
ważne!), jednak drugie to nie patrzeć na przeciwności
losu, wydarzenia, znajomych, rodzinę, ale wziąć krzyż,
wziąć swoje cierpienie na barki, ofiarować je Bogu i po
prostu iść. Jak nawet doświadczony kierowca potrzebuje
znaków drogowych i pojazdu, tak i człowiek potrzebuje
krzyża – drogowskazu i Boga, który zaprowadzi go do
swojego domu.

My, katolicy wiele razy odrzuciliśmy krzyż i zaproszenie
Jezusa. Jesteśmy tego świadomi i ta świadomość nas
podtrzymuje. Chodzimy do konfesjonału, do Chrystusa
i prosimy o przebaczenie, postanawiając pokutę i naukę.
Tam otrzymujemy kolejne zaproszenie do
współuczestnictwa w cierpieniu Chrystusa. Teraz można
byłoby umieścić tutaj apel: Uczyńmy rachunek sumienia!
Ale czy go uczynimy? Czy jesteśmy w stanie przyznać się
do błędu sami przed sobą? Myślę, że jeśli spojrzymy na
konającego Chrystusa, a w okresieWielkiego Postumamy
do tego głębszą okazję – czy to podczas Drogi Krzyżowej,
czy podczas Gorzkich Żali – wtedy poczujemy prawdziwą
skruchę i uderzając się w pierś powiemy: Moja bardzo
wielka wina. Przy tym zachęcamy także do rachunku



sumienia częstszego niż spowiedź, do rachunku
sumienia, który naprawdę pomaga.

O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, krzyż niech ci
stanie za godło!



– czy jeszcze trwa?

„Jeszcze trwa czas łaski
i czas ofiary i przebłagania.

Jeszcze trwa...
czas obrony i ratowania...”

MONIKA PIOSIK



CzasWielkiego Postu jest dla nas momentem refleksji i pokuty.
W tym okresie odkładamy na bok rozrywki i staramy się
podejmować chociażby małe wyrzeczenia. Próbujemy wytrwać
w swoich postanowieniach zarówno duchowych, jak i tych
związanych z podejściem do drugiego człowieka. To szkoła
charakteru i wierności, niezbędna do tego, byśmy stawali się
silniejsi.

Moment zatrzymania, oderwania się od ziemskich spraw jest
nam potrzebny, abyśmy mogli dojrzeć Boga. Nasza indywidualna
pustynia pozwala na to, żebyśmy mogli rozeznać swoje lęki
i zmierzyć się ze swoimi największymi słabościami. Czas postu
obnaża naszą ułomność i małość. Pokazuje nam, jak bardzo nie
umiemy sami walczyć, jak wiele rzeczy, nawet takich drobnych,
potrafi nas przygnieść. Pokonać nasze demony możemy dopiero
wtedy, kiedy je rozpoznamy i pozwolimy, żeby przeniknął je Bóg.
To nie my sami, ale to On daje nam siłę do tego, by z nimi
wygrać.



„Twoje poczucie bezsilności porusza Moją moc, by cię ogarnąć
i napełnić. Pozostań bezsilna, aby Moja moc mogła objawić się
w tobie […].

Kocham twoją słabość i twoją niemoc. […] Kocham cię taką, jaka
jesteś. Pozostań taka, bym Ja mógł dowolnie cię przemieniać. Bym
mógł cię wypełniać.

Jeśli pragniesz otrzymać Moją moc, musisz stanąć przede Mną
w zupełnej słabości i zupełnym ogołoceniu z wszelkich złudzeń.
Musisz uświadomić sobie swoją ludzką nicość przede Mną, który cię
stworzyłem i pragnę nadal stwarzać.

Bądź niczym, abym Ja mógł uczynić Cię wszystkim we Mnie.”
(Świadectwo, 646)

Dopiero post jest dla nas czasem prawdziwego odcięcia od
naszego własnego ego, czasem, którego potrzebujemy, by
obudzić nasze sumienie. Post jest dla nas konieczny po to, by
rozeznać swoją grzeszność, by szczerze, z głębokości serca
zapragnąć zadośćuczynienia… Kiedy już zrozumiemy, że Bóg
chce jedynie przeniknąć nasze słabości i chce naszego
bezwarunkowego oddania, to dopiero wtedy zdamy sobie
sprawę z tego, jak bardzo cenna jest dla Niego nasza dusza.
W konsekwencji ta świadomość zacznie rozpalać w naszych
sercach prawdziwy ogień miłości Bożej.

Wielki Post jest czasem naszego wewnętrznego przygotowania
na wielkie i doniosłe wydarzenia - na żywe i prawdziwe
spotkanie z historią Zbawienia. Przemodlenie w zaufaniu swoich
lęków oraz szczera pokuta pozwolą nam zebrać duchowe siły,



rozeznać to, co jest naprawdę ważne, a w efekcie, gdy będzie
trzeba, to z całą mocą opowiedzieć się po właściwej stronie.

Jezus swoją czterdziestodniową wędrówką po pustyni pokazał
nam, że to właśnie postem i modlitwą gromadzi się duchową siłę
do realizacji swojego powołania. Taka postawa otwiera nas na
dary Ducha Świętego niezbędne do tego, aby wytrwać pomimo
największych przeszkód.

Bóg nie stawia przed nami prostych zadań, dlatego tym bardziej
istotne jest to, byśmy zrozumieli, że nie wykonamy ich sami.
Posłuchajmy, co Jezus do nas mówi:

„Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną nie będzie chodził
w ciemnościach” (J 8,12)

„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was
na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał.” (J 15,16)

„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.”
(Mt 10,38)

„Oto ja Was posyłam jak owce między wilki bądźcie więc roztropni jak
węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed
ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was
biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić
z mego powodu [...]” (Mt 10, 16-18)

„Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna, dzieci powstaną przeciw
rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści
u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten
będzie zbawiony.” (Mt 10, 21-22)



Nasz Pan ostrzegał swoich uczniów przed tym, jak wysoki jest
koszt podążania za Nim. Miecz, podział, nienawiść, konflikt
rodzinny, odrzucenie, rządy i królowie – wszystko to, co
przeciwko wyznawcom Chrystusa może rzucić piekło, to właśnie
stanie im na drodze.

Dlatego tak bardzo potrzebujemy duchowej siły, bo i my nie
możemy pozostać bierni – walka i krzyż, czyli konfrontacja
z siłami zła, jest konieczna również i dzisiaj. Cały czas musimy
stawać do walki, bo cały czas są dusze, które należy zbawić. Nie
ma możliwości wycofywania się, nie ma też dla nas wytchnienia,
ta walka jest duchowa, a to, co duchowe nie odpoczywa nigdy.

Pamiętajmy, że dopiero ten, kto wytrwa do końca, ten będzie
zbawiony. Św. Alfons Maria de Liguori podkreślał, jak bardzo
każdy z nas musi się modlić o wytrwałość, konieczność bycia
wiernym aż do ostatniego tchnienia.

Nauką płynącą z postu jest to, że te największe trudności,
z którymi przyjdzie się nam zmierzyć, nie są do pokonania przez
zwykłą ludzką logikę i kalkulację. Należy nieustannie podkreślać,
że post jest szkołą uznania swojej słabości. Jest czasem
prawdziwego zaufania i odsunięcia własnego ego na dalszy plan,
jest okresem oczyszczenia niezbędnym Bogu do tego, by mógł
nas napełnić mocą do realizacji naszego powołania.

Jezus przypominał Alicji Lenczewskiej, skąd pochodzi nasza siła:
„Bądź przy mnie i czerp siłę ze Mnie. Ważne jest trwanie mimo
wszystko. Ufne trwanie. Ty nie musisz być silna. Przylgnij do Mnie
i bierz Moją Moc, i przekazuj ją innym. […] Bądź wśród ludzi
promieniem mojej miłości, jaką wszystkich was obdarzam. Im więcej
rozdasz, tym więcej jej będziesz miała we własnym sercu. Nie będzie



niemrawe, będzie pulsowało Moją miłością i Moją mocą. Ufaj
i przyjdź do Mnie po Moją moc i po Moją miłość.” (Świadectwo, 85)

Zarówno Ewangelia, jak i nasza codzienność pokazują, że nauki
Jezusa były i będą odrzucane przez większość ludzi. Nie zwalnia
to jednak nas, wierzących z głoszenia Prawdy i opowiadania się
po stronie Chrystusa, niezależnie od tego, jakie będą
konsekwencje. „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co
nadto jest, od Złego pochodzi.” (Mt 5,37)

W zmiennych i niepewnych czasach pełne wykorzystanie
duchowej mocy, jaką daje nam dobrze przeżyty Wielki Post, jest
dla nas kluczowe.Właśnie teraz Bóg pozwala nam się zatrzymać.
To jest ten moment, by przemodlić najtrudniejsze kwes�e,
zahartować charakter wyrzeczeniami, oddać się Jemu po to, by
to, co na pozór niemożliwe, stało się częścią naszej codzienności.
Dobrze przeżyty post jest niezbędny, aby uzdolnić nas do walki
z mocami ciemności. Myślę, że warto tegoroczny okres pokuty
potraktować jako prawdziwą szansę na duchowe wzmocnienie,
na naukę prawdziwej ufności. Ta pełna niezachwianej wiary
postawa może okazać się niezbędna w naszej codzienności
i stanie się to dla nas jasne prawdopodobnie dużo szybciej, niż
się tego spodziewamy.

Źródła:

Tytułowy cytat to słowa Jezusa z dnia 4 czerwca 2007 roku, skierowane do
Alicji Lenczewskiej (Słowo pouczenia, 481).



Czy
katolik
potrzebuje
terapii?
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Wostatnim czasie wmediach
społecznościowych coraz wyraźniej jest
widoczny trend normalizowania tematów

związanych z dbaniem o zdrowie psychiczne.
Influencerzy i celebryci co i raz przyznają się
na przykład do tego, że chorowali na depresję

albo relacjonują, w jaki sposób decyzja
o podjęciu psychoterapii wpłynęła na ich życie.

Jednocześnie w niektórych środowiskach
konserwatywnych wciąż obecne jest

przekonanie, zgodnie z którym psychoterapia
może okazać się zagrożeniem duchowym.
Osoby podzielające ten pogląd przywołują
przykłady osób, które na skutek kontaktu
z terapeutą straciły wiarę albo odeszły

z Kościoła katolickiego. Jak jest naprawdę?
Czy katolik ma prawo bać się psychoterapii?
A może psychologia rzeczywiście jest zbędną
dziedziną wiedzy, skoro Bóg jest w stanie
wyleczyć nas z każdej choroby i z każdego

zaburzenia?



Nie tylko dla nienormalnych?

Żyjemy w czasach, w których psychoterapia jest coraz bardziej powszechna.
O ile pokolenie naszych dziadków i rodziców bez chwili refleksji potrafiło
przykleić osobie szukającej pomocy u psychologa łatkę osoby „nienormalnej”,
„psychola” albo „świra”, o tyle dziś bardzo często podkreśla się konieczność
dbania o swój psychiczny dobrostan. Z psychoterapii korzystają nie tylko
osoby mierzące się z poważnymi traumami, lecz także ci, którzy chcą poprawić
jakość swojego życia, rozjaśnić swoje myśli czy też po prostu widzą
konieczność pracy nad konkretnymi cechami charakteru. Od czasu do czasu
do głosu dochodzą jednak środowiska, które uważają korzystanie z usług
psychologa, nawet jeżeli nie za pierwszy krok do opętania, to przynajmniej za
świadectwo poważnych problemów z wiarą. W niektórych wspólnotach wciąż
znaleźć można plakaty, które na liście zagrożeń duchowych, obok satanizmu
i jogi, umieszczają właśnie określone nurty psychoterapii1. Zwolennicy tego
rodzaju poglądów bardzo często oferują osobom mierzącym się
z zaburzeniami psychicznymi pozornie dobre rady, zgodnie z którymi „jedynie
Bóg jest w stanie im pomóc”, a ich problemy rozwiązałyby się, gdyby tylko
„wystarczająco mocno uwierzyły”. Idąc tym tokiem rozumowania, przyczyną
tego, że zaburzenia nie ustępują, jest słaba i powierzchowna wiara.
Postawienie sprawy w ten sposób prowadzi jednak wyłącznie do pogłębienia
frustracji i poczucia winy samych poszkodowanych.

Słuchając wypowiedzi niektórych – mniej lub bardziej znanych – osób
opowiadających o swoim odejściu od Kościoła katolickiego (takie wypowiedzi
można bez problemu znaleźć w Internecie – są nawet podcasty poświęcone
wyłącznie temu tematowi), rzeczywiście można pokusić się o zrzucenie winy
za takich stan rzeczy na odbytą przez nich psychoterapię. Wielu spośród tych
byłych katolików podkreśla, że dopiero konfrontacja z terapeutą otworzyła im
oczy na błędy Kościoła – chociażby na to że w Jego ramach czuli nieustanne
poczucie winy, a konieczność spowiadania się ze swoich grzechów wzbudzała



w nich przekonanie, że są źli, brudni i słabi. W większości przypadków jednak
odejście z Kościoła wynika tu z błędnego rozumienia wiary, a także z faktu, że
w trakcie edukacji katechetycznej tych osób zbyt często podkreślano
konieczność bezmyślnego wypełniania nakazów i zakazów, zamiast kłaść
nacisk na korzyści płynące z budowania dobrej i pełnej miłości relacji z Bogiem
i drugim człowiekiem

2
.

Niektórzy przeciwnicy psychoterapii zdają się podejrzewać, że celem
wszystkich psychologów jest zniechęcenie swoich pacjentów do wiary
w Boga. Oczywiście może się zdarzyć, że psychoterapeuta jest człowiekiem
o odmiennym od nas światopoglądzie – w żadnym razie jednak nie powinien
on próbować przekonywać do swoich poglądów osób korzystających z jego
usług. Profesjonalnie prowadzona psychoterapia nie ma bowiem na celu
ingerowania w religijne przekonania pacjentów, a zachowanie
światopoglądowej neutralności przez psychologa podyktowane jest kodeksem
etycznym3. Co więcej, bogate życie duchowe pacjenta może być świetną
podstawą do radzenia sobie z lękiem przed śmiercią oraz odnajdywania sensu
trudnych doświadczeń.

Istnieją zresztą dwa odmienne historyczne nurty prezentujące podejście do
roli życia duchowego w rozwoju psychicznym człowieka. Pierwszy z nich
uznawał religijność za pewnego rodzaju patologię. Zgodnie z reprezentantami
tego poglądu każda forma religii czy duchowości stanowi przejaw nieradzenia
sobie przez człowieka z rzeczywistością. Jednym z przedstawicieli tego nurtu
był niemiecki filozof Ludwig Feuerbach, który twierdził, że wszystko, co
mówimy o Bogu, jest projekcją naszych wielkich tęsknot za nieśmiertelnością,
wiecznością itp., a obraz Boga służy człowiekowi do projekcji zaniedbanych
w nim rejonów – niechcianych i lękowych. Podobne poglądy wyrażał Zygmunt
Freud, który nie dopuszczał istnienia zdrowej religijności. Jego zdaniem
religijność jest „formą zaburzenia i nieradzenia sobie z rzeczywistością”.
Zgodnie z drugim nurtem może istnieć zarówno religijność dobra, integrująca
człowieka, jak i religijność chora, niszcząca. Przedstawicielem tego rodzaju
poglądów był Carl Gustav Jung. Jego zdaniem religijność jest elementem
koniecznym do rozwoju zdrowej osobowości, a brak głębokiego życia
duchowego stanowi podstawę do powstawania zaburzeń 4.



Coś więcej niż Freud

Może się oczywiście zdarzyć, że człowieka małej wiary konfrontacja
z psychoterapeutą o silnie ukształtowanych przekonaniach skłoni do
weryfikacji swojego światopoglądu. Jednakże osoba, którą zetknięcie
z odmiennym spojrzeniem na fundamentalne kwes�e tak łatwo może
doprowadzić do zwątpienia, narażona jest na doświadczenie kryzysu wiary
w każdej sytuacji - nie tylko w czasie psychoterapii. Na każdym etapie życia
warto więc pracować nad tym, żeby nasza wiara miała solidne i racjonalne
fundamenty. Trzeba też mieć na uwadze, że większość problemów
psychicznych niewiele ma wspólnego z życiem duchowym, religią i wiarą
w Boga. Walka z zaburzeniami to często czysto techniczna praca, polegająca
na przykład na nauce technik radzenia sobie z lękiem. Wówczas podstawy do
uznania konfrontacji z psychologiem za zagrożenie dla wiary są już w ogóle
nieuzasadnione.

Osoby, które rzeczywiście obawiają się relacji z niewierzącym
psychoterapeutą, mogą spróbować poszukać pomocyw poradni psychologów
chrześcijańskich. Jeżeli takiej poradni nie ma, dobrze jest poszukać informacji
o teraueptach w różnych źródłach i wybrać tego, którego profil będzie nam
najbardziej odpowiadał – robimy tak często w przypadku poszukiwania
okulisty, dentysty czy kardiologa. Nie ma więc przeszkód, aby z taką samą
rzetelnością podejść do poszukiwania ratunku dla naszego zdrowia
psychicznego. Wybranemu przez nas specjaliście warto przyglądać się
uważnie także po rozpoczęciu terapii. Może się bowiem zdarzyć, że
psychoterapeuta nie będzie akceptował naszej wiary albo zacznie powielać
nieprawdziwe i szkodliwe poglądy, twierdząc na przykład, że spowiedź może
zniweczyć skutki naszej terapii. Taki terapeuta ewidentnie postępuje w sposób
nieetyczny i nieprofesjonalny, zasadne będzie więc zastanowienie się nad jego
zmianą.

Niektórzy sceptycy dbania o zdrowie psychiczne nie piętnują co prawda
psychoterapii jako takiej, ale wysuwają zarzuty wobec jej konkretnych



rodzajów. Negatywnie patrzą oni na przykład na terapię w nurcie Gestalt,
która rzekomo czerpie wiele z buddyzmu. Do jej założeń należy między innymi
rozszerzanie świadomości rozumianej jako zdawanie sobie sprawy z tego, co
się dzieje w sferze naszych przeżyć, czyli cielesności, emocjonalności i umysłu.
Dla niektórych może to brzmieć nieco okulturycznie, prawda jest jednak taka,
że w tym nurcie terapii kładzie się po prostu nacisk na to, żeby człowiek zaczął
świadomie przeżywać samego siebie – przede wszystkim poprzez nauczenie
się rozpoznawania własnych emocji i poznawanie tego, w jaki one powstają.
Chociaż filozofia Gestalt, na bazie której powstały określone narzędzia
terapeutyczne, rzeczywiście inspirowała się buddyzmem, nie znaczy to
bynajmniej, że celem terapeuty pracującego w tym nurcie jest „nawracanie”
kogokolwiek na tę religię. Terapia nie ma bowiem prowadzić do przyjęcia
określonego światopoglądu, a – tylko i aż – do przezwyciężenia problemów
pacjenta za pomocą określonych sposobów i technik. Wątpliwości niektórych
wzbudza również nurt psychoanalizy ukształtowany przez przywoływanego
już wyżej Zygmunta Freuda. Pojęcie psychoterapii i psychoanalizy nie są
jednak tożsame i nie można stosować ich wymiennie. Dziś psychoanalizy w jej
pierwotnym kształcie praktycznie się nie stosuje, a najwięcej z psychoanalizy
czerpie nurt psychodynamiczny psychoterapii. Nie jest on jednak w żaden
sposób nastawiony wrogo do religii5. Wybierając rodzaj psychoterapii, nie
musimy więc kierować się obawami duchowymi związanymi z jej określonymi
nurtami. Powinniśmy jednak rozważyć, jaki rodzaj terapii będzie odpowiedni
ze względu na rodzaj problemów, z jakimi się mierzymy.

Innym zarzutem wobec psychoterapii jest to, że w trakcie jej trwania zbyt
często stawiamy w centrum siebie, a nie Boga. Przyczyn naszych problemów
szukamy wyłącznie w sobie albo w swoim najbliższym otoczeniu i nabieramy
przekonania, że sami jesteśmy w stanie je rozwiązać, wobec czego Bóg
przestaje nam być do czegokolwiek potrzebny. To współgra ze wspomnianym
już poglądem, zgodnie z którym osobie mającej zdrową relację z Bogiem nie

Bóg najlepszym psychoterapeutą?



potrzeba psychoterapii – On bowiem jest w stanie rozwiązać wszystkie nasze
problemy. Taka wiara jest oczywiście uzasadniona – cuda rzeczywiście się
zdarzają i tak samo jak Bóg jest w stanie wyleczyć raka, tak samo może On
w jednej chwili uwolnić nas od wszelkich zaburzeń, depresji czy stanów
lękowych. Trzeba jednak pamiętać, że bezpośrednia Boska ingerencja jest
pewnego rodzaju odstępstwem od normy, a łaska, jak się mówi, buduje na
naturze. Co więcej, Boskie działanie może objawić się również poprzez
postawienie na naszej wykwalifikowanych specjalistów, z których
doświadczenia i wiedzy mamy korzystać. Istnieją też zwolennicy bardziej
radykalnych poglądów, którzy wprost utożsamiają problemy psychiczne
z grzechem. Zdają się sugerować, że skoro ktoś ma problemu w tej sferze, to
na pewno coś jest nie tak z nim i jego postępowaniem. Tego rodzaju myślenie
jest zupełnie bezzasadne – to zupełnie tak, jakbyśmy powiedzieli, że skutkiem
grzechu może być ciężka choroba czy inna życiowa tragedia.

Tym, którzy uważają, że osobie zdrowej duchowo nie jest potrzebna terapia
albo – mówiąc inaczej – że problemy psychiczne świadczą o zbyt słabej więzi
z Bogiem, odpowiedź daje w jednym ze swoich wystąpień6 ojciec Tomasz Gaj,
dominikanin wykształcony jako psycholog i psychoterapeuta. Wyróżnia cztery
etapy dojrzałości wiary. Pierwszy z nich polega po prostu na przestrzeganiu
przykazań rozumianych jako surowych wytycznych prawa Boskiego. Osoby na
tym etapie są w stanie trzymać się nakazów i zakazów, nie rozumieją jednak
krzyża i ofiary, wobec czego nie są zdolni do wielkich poświęceń w imię
Ewangelii.

Kolejnym etapem jest odkrywanie Mesjasza, posłanie na zewnątrz i działanie
dla Jezusa. To duchowość młodzieńca, który odszedł zasmucony po tym, jak
Chrystus powiedział mu, że ten powinien sprzedać wszystko i iść za Nim.
Wiara człowieka na tym etapie jest trochę dojrzalsza – wychodzi on bowiem
wówczas poza siebie samego i pragnie działać, jednak nie jest jeszcze zdolny
do heroicznego oddania siebie Chrystusowi. O. Gaj zwraca uwagę na fakt, że
wiara osób na tych dwóch pierwszych etapach jest co prawda szczera, ale nie



jest na tyle silna i dojrzała, żeby samodzielnie poradziły one sobie ze swoimi
problemami psychicznymi. Kierownik duchowy powinien więc w razie
konieczności zaproponować im skorzystanie z psychoterapii.

Trzecim etapem jest „cisza”. Polega on na skupieniu do wewnątrz – słuchaniu
i zdumieniu. Wystawiamy się wówczas na ciche i subtelne działanie Jezusa
i przyjmujemy Go. Ostatni etap według o. Gaja to: „być”. Oddajemy wówczas
Bogu nie tylko sferę naszego działania i nasze wnętrze, lecz także całe nasze
„ja”. Osobie na dwóch ostatnich etapach terapia nie jest już potrzebna: potrafi
ona bowiem dostrzec istnienie trudności i ich korzenie, ale nie ma potrzeby,
żeby ten stan rzeczy zmienić. O swego rodzaju leczącym wymiarze wiary
możemy więc mówić dopiero w przypadku dwóch ostatnich etapów, na
których nabiera ona bardziej kontemplacyjnego wymiaru. Osoba znajdująca
się na dwóch pierwszych etapach jak najbardziej powinien korzystać z pomocy
specjalistów, samej trudno jej bowiem będzie poradzić sobie ze swoimi
zaburzeniami.

Warto pamiętać też, że wiele problemów z duchowością ma swoje podłoże w
sferze psychiki. Przykładem może być obsesyjne czekanie na znaki od Boga
przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub bluźniercze myśli, które mają być
symptomem opętania, a tak naprawdę stanowią manifestację nerwicy
natręctw albo zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. W takich sytuacjach
dobrze jest, kiedy spowiednik posiada jakąkolwiek wiedzę z podstaw
psychologii. Dzięki temu może określić moment, w którym kończy się rola
księdza, a penitenta należy odesłać do psychologa. Brak adekwatnego
działania może mieć dla człowieka z zaburzeniami opłakane skutki. Kiedy
bowiem ktoś w nieodpowiedzialny sposób zacznie na przykład odprawiać nad
nim egzorcyzmy, które okażą się nieskuteczne, może wpaść w głębokie
poczucie winy. Zdarzają się też spowiednicy, którzy zamiast odesłać penitenta
do psychologa, mówią, że spowiedź wystarczy, aby go uleczyć. W przypadku
niektórych zaburzeń spowoduje to „jedynie” pogarszanie się jakości
egzystencji penitenta, jednak w poważniejszych sytuacjach może stanowić
poważne zagrożenie jego życia.



Przedstawicielom duchowieństwa często wciąż brakuje odpowiedniej wiedzy.
Niestety, wiele osób, które odeszło z Kościoła, podkreśla, że do takiej decyzji
doprowadzili ich spowiednicy swoim wyjątkowo niewrażliwym zachowaniem
albo niestosownymi i bolesnymi komentarzami. Dobrze byłoby więc, gdyby
księża pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą psychologicznych mechanizmów,
doskonalili umiejętności obcowania z ludźmi i rozwijali w sobie empa�ę 7.
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ET RESURRÉXIT TÉRTIA DIE, SECÚNDUM SCRIPTÚRAS.
SUB PÓNTIO PILÁTO PASSUS, ET SEPÚLTUS EST.
CRUCIFÍXUS ÉTIAM PRO NOBIS:
ET HOMO FACTUS EST.
(HIC GENUFLECITUR) ET INCARNÁTUS EST DE SPÍRITU SANCTO EXMARÍA VÍRGINE:
ET PROPTER NOSTRAM SALÚTEM DESCÉNDIT DE CŒLIS.
QUI PROPTER NOS HÓMINES
PER QUEMÓMNIA FACTA SUNT.
GÉNITUM, NON FACTUM, CONSUBSTANTIÁLEM PATRI:
DEUM VERUMDE DEO VERO.
DEUMDE DEO, LUMEN DE LÚMINE,
ET EX PATRE NATUM ANTE ÓMNIA SǼCULA.
FÍLIUM DEI UNIGÉNITUM.
ET IN UNUMDÓMINUM IESUM CHRISTUM,
VISIBÍLIUM ÓMNIUM ET INVISIBÍLIUM.
FACTÓREM CŒLI ET TERRÆ,
PATREM OMNIPOTÉNTEM,
CREDO IN UNUMDEUM.

ET ASCÉNDIT IN CŒLUM: SEDET AD DÉXTERAM PATRIS.
ET ÍTERUM VENTÚRUS EST CUMGLÓRIA IUDICÁRE VIVOS ETMÓRTUOS:

CUIUS REGNI NON ERIT FINIS.
ET IN SPÍRITUM SANCTUM, DÓMINUM ET VIVIFICÁNTEM:

QUI EX PATRE FILIÓQUE PROCÉDIT.

Bóstwo
Jezusa Chrystusa
w ujęciu przekładu Nowego Świata
i nauczania Towarzystwa Strażnica

PAWEŁ GŁOWACKI



Organizacja Świadków Jehowy została założona przez C.T.
Russella pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Początkowo była znana jako Badacze Pisma Świętego,
jednak w 1931 roku następca Russella, J.F. Rutherford
zmienił jej nazwę na Świadkowie Jehowy¹. Można
zauważyć pewne podobieństwa w nauce Świadków
Jehowy do nauczania Kościoła Katolickiego, np. wiarę
w Pismo Święte jako natchnione Słowo Boże czy
stanowcze odrzucenie okultyzmu. Pomimo dzielenia
niektórych cech z chrześcijaństwem Świadkowie Jehowy
sami chętnie przyznają, że nie są chrześcijanami: Nie
należymy do chrześcijaństwa i nie wierzymy w Trójcę, tylko
oddajemy cześć Bogu Abrahama². Odrzucają wiarę w Trójcę
Świętą, w istnienie duszy nieśmiertelnej. Wierzą, że
Chrystus umarł na palu męki, a nie na krzyżu oraz
prawdziwie nie zmartwychwstał w swoim ludzkim,
umęczonym ciele, lecz został wskrzeszony przez Boga jako
duch, a Jego ciało zostało zdematerializowane, rozłożyło
się na atomy³. Na ewangeliczne pytanie Kimże On jest, że
nawet wichry i jeziora są mu posłuszne (Mt 8,27)⁴, odnoszące
się do osoby Syna Bożego, świadkowie mają gotową
odpowiedź: Jezus Chrystus jest pierwszym stworzeniem
Jehowy⁵, archaniołem Michałem w bycie przedludzkim. Na
Ziemi był tylko człowiekiem, a gdy zmartwychwstał,
ponownie stał się istotą duchową⁶. Towarzystwo Strażnica
wyraźnie zaprzecza, jakoby Jezus był Bogiem, oskarżając
chrześcijan o propagowanie kłamstwa: Kościoły
chrześcijaństwa kłamią, gdy powiadają, iż Jezus Chrystus jest
Bogiem i właśnie Bóg przyszedł na ziemię, aby umrzeć za
ludzkość i ją zbawić⁷. Taki właśnie jest obraz Jezusa

1. E. Bagiński, Świadkowie
Jehowy: Pochodzenie, historia,
wierzenia, Karmelitów Bosych,
Kraków 2004, s. 15.

2. Prowadzenie rozmów na
podstawie Pism, Watchtower
Bible and Tract Society of New
York INC, 1991, s. 23.

3. David R. A., Odpowiedzi dla
Świadków Jehowywedług
wersetów, KONCEPT Design,
Osielsko 2008, s. 12- 13, 16.

4. Wszystkie cytowania z
chrześcijańskiego Pisma
Świętego pochodzą z: Biblia
Tysiąclecia, wyd. 5, Poznań
2012.

5. Jest to błędnie odczytany
hebrajski tetragram JHWH,
który jest jednym z imion Boga.

6. E. Bagiński, Świadkowie
Jehowy…, s. 115-116.

7. Strażnica, nr 9, 1970 s. 18.



Chrystusa w nauczaniu Świadków Jehowy. Chrześcijańskie
kościoły, a w szczególności największy z nich, czyli Kościół
katolicki naucza, że Jezus z Nazaretu jest prawdziwym
Bogiem, Synem Bożym, który 2000 lat temu w Betlejem
przyjął naturę ludzką, nie tracąc natury Boskiej. Nie
oznacza to, że Jezus jest Bogiem Ojcem, jak głosili
sabelianie, ani również tego, że jest mniejszy od Ojca
w swoim Bóstwie, tak jak głosili to arianie. Chrystus
osobowo jest różny od Boga Ojca, jednak jest mu
współistotny, równy. Znając już nauczanie obu tych grup,
możemy wykazać doktrynalną genezę zafałszowania
tekstów Pisma Świętego mówiących o prawdziwej naturze
drugiej osoby Trójcy Świętej w Przekładzie Nowego Świata.
Skoro w myśl doktryny Świadków Jehowy Jezus nie może
być Bogiem, to ogromna część fragmentów mówiących
o tej odwiecznej prawdzie zostało opacznie
przetłumaczonych i zinterpretowanych. Pismo Święte
zostało skorygowane, dopasowane do nauk Świadków
Jehowy. W poniższym artykule przyjrzymy się dwóm takim
fragmentom Nowego Testamentu.

J 1,1 – Słowo było Bogiem
W prologu Ewangelii według św. Jana czytamy: Na
początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo
(J 1,1). Czym lub kim jest Słowo, o którym pisze apostoł
Jan? Grecki wyraz logos pierwszy raz został użyty przez
Heraklita, według którego ten boski pierwiastek jest siłą
kierującą całym wszechświatem. Dla stoików on przenika



wszystko, jest podstawą i istotą wszystkiego, co jest na
Ziemi. Natchniony autor używa tego sformułowania, które
było dobrze znane osobom wychowanym w kulturze
hellenistycznej, na określenie Syna Bożego. Apostoł Jan
pragnie przez to wykazać, że:

a) Chrystus Pan, który jest logosem, słowem jest przyczyną
sprawczą, celową i zachowawczą całego świata,

b) duchowe pochodzenie jedynego Syna Boga dokonało się
przez odwieczne zrodzenie, ponieważ logos było uważane
przez wielu zhellenizowanych Żydów z diaspory za
doskonałe odbicie natury Bożej⁸.
Ta nauka znalazła się również w sposób bardziej
bezpośredni w credo nicejsko-konstantynopolitańskim,
które odmawiane jest na każdej Mszy świętej: Zrodzony,
a nie stworzony. Przekazuje to nam pewną prawdę
o posiadaniu przez Jezusa takiej samej natury co Jego
Ojciec Niebieski⁹. Dlatego Jan apostoł wyraźnie stwierdza,
że to Słowo jest Bogiem.

Anonimowi tłumacze Przekładu Nowego Świata oddali ten
werset w następujący sposób: Na początku był Słowo,
a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem (J 1,1)¹⁰. Argumentacja
Towarzystwa Strażnica jest następująca: Skoro przy
greckim słowie theos (Bóg) w odniesieniu do logosu nie ma
rodzajnika określonego ho, a przy theos (Bóg) odnoszącym
się do Boga Ojca ten rodzajnik występuje, oznacza to, że
Jezus jest bogiem z małej litery, ponieważ brakuje mu
rodzajnika określonego ho, który zaświadczałby
o prawdziwym Bóstwie Chrystusa.

8. Np. Filon z Aleksandrii uczył,
że logos ma bezpośredni udział
w istocie Boga.

9. W. Granat, Dogmatyka
Katolicka Tom III Chrystus Bóg–
Człowiek, Towarzystwo
Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego
1959, s. 89-90.

10. Wszystkie cytowania
z Biblii Świadków Jehowy
pochodzą z: Pismo Święte
w Przekładzie Nowego Świata,
Strażnica – Towarzystwo
Biblijne i Traktatowe, 2018.



Ustosunkowując się do tej argumentacji, w starożytnym
języku greckim koine nie zawsze jest brana pod uwagę
zasada stosowania rodzajników. W tym samym rozdziale
Ewangelii według św. Jana, umiłowany uczeń, pisząc
o Bogu Ojcu, Bogu przez duże B nie używa ho przed theos:
Wystąpił człowiek posłany jako przedstawiciel Boga (J 1,6a).
Z tego rodziłby się absurdalny wniosek, że Jan Chrzciciel
został posłany przez mniejszego boga. Gdybyśmy poszli
dalej tym tokiem rozumowania, okazałoby się, że nawet
w Przekładzie Nowego Świata Jezus jest Prawdziwym
Bogiem. Pod koniec Ewangelii Janowej Tomasz uwielbił
Mesjasza słowami [rodzajnik określony ho] Pan mój
i [rodzajnik określony ho] Bóg mój (J 20,28). Gdyby Jezus nie
był prawdziwym Bogiem, wtedy z pewnością skarciłby
swojego apostoła za to, że bluźni i nazywa go swoim
Bogiem. Przecież Chrystus Pan znał idealnie wszystkie
święte pisma. W Księdze Wyjścia zapisane są następujące
słowa: Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
(Wj 20,3). Z tego wersetu wnioskujemy, że Tomasz, który
był Żydem, miał zakaz posiadania innych bogów oprócz
Boga jedynego. Co więcej, Jezus nie przemilczał tej
wypowiedzi, która padła z ust apostoła, nie oburzył się tym,
że został nazwany Panem i Bogiem, skoro tylko Jehowa nim
jest. Nie odpowiedział jak anioł, któremu apostoł Jan oddał
pokłon¹¹, lecz pochwalił Tomasza za jego wyznanie wiary
w zmartwychwstanie swojego Pana i Boga, jednocześnie
stwierdzając, że błogosławieni są ci, którzy go nie zobaczyli,
a jednak w niego uwierzyli¹².

11. Zob. Ap 22,8-9.

12. Zob. J 20,29.



Analiza fragmentu pierwszego wersu z pierwszego
rozdziału Ewangelii według św. Jana ukazuje logos jako
Stwórcę całego wszechświata. Wszystko, co istnieje, każde
pojedyncze stworzenie zawdzięcza swe istnienie Słowu:
Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co
się stało (J 1,3). Chrystus Pan w bycie przedludzkim nie
zalicza się do kategorii stworzeń¹³.
Od samego początku wielcy bibliści, znawcy biblijnej greki
poddali ostrej krytyce tendencyjne tłumaczenie
pierwszego zdania Janowej Ewangelii w Przekładzie
Nowego Świata. Dr Harry A. Sturz, przewodniczący
wydziału językoznawstwa i profesor greki w Biola
University, stwierdził: Dlatego tłumaczenie wg Przekładu
Nowego Świata: „Słowo był bogiem” nie jest dosłownym, lecz
niegramatycznym i tendencyjnym tłumaczeniem. Profesor
Nowego Testamentu w Seminarium Teologicznym
w Princeton, Bruce M. Metzger napisał, że: O wiele bardziej
zgubne w tym wersecie jest tłumaczenie, (...) „Słowo był
bogiem” wraz z przypisem na dole: „bóg” w przeciwieństwie do
„Boga”. Trzeba szczerze powiedzieć, że jeśli Świadkowie Jehowy
biorą to tłumaczenie poważnie, to są politeistami¹⁴.

Kol 1, 15-18 – Boska godność Chrystusa
Drugim fragmentem z Pisma Świętego ukazującym Boską
naturę Mesjasza jest hymn o bezwzględnym
pierwszeństwie Chrystusa z pierwszego rozdziału listu do
Kolosan. Na potrzeby wykazania manipulacji dokonanej
przez Świadków Jehowy zajmiemy się tylko pierwszą,

13. C. Natan, Inny Jezus, Inny
Duch, Inna Ewangelia,
KONCEPT Design, Myślęcinek
2009, s. 36-38.

14. Źródło: h�p://
www.piotrandryszczak.pl/
podolski_biblia_swiadkow_jeho
wy_kontra_uczeni.html
(dostęp: 21.03.2022).



kosmologiczną strofą tego hymnu¹⁵. We wskazanych
fragmentach św. Paweł ukazuje Chrystusa Pana jako
przyczynę sprawczą świata, która jest ponad wszelkim
stworzeniem, jest równa Bogu¹⁶. Natchniony autor
stwierdza, że Wszystko przez Niego i dla Niego zostało
stworzone (Kol 1,16b). Przez użycie takiego sformułowania
apostoł pogan zaświadcza o boskiej naturze Syna Bożego,
bowiem identycznie wypowiada się o Bogu Ojcu w liście do
Rzymian: Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest]
wszystko (Rz 11,36).

Jezus podtrzymuje wszystkie istoty przy życiu: (...) wszystko
w nim ma istnienie (Kol 1,17b). Podobne stwierdzenie
dotyczące Boga Ojca zostało wypowiedziane w Atenach,
na Areopagu przez apostoła Pawła: Bo w Nim żyjemy,
poruszamy się i jesteśmy (Dz 17,28a).

Co oznacza, że Boski Zbawiciel jest przed wszystkim (por.
Kol 1,17a)? Niewątpliwie apostoł chciał podkreślić
pierwszeństwo Syna Bożego przed wszystkimi bytami
w czasie i godności¹⁷.
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata oddaje ten
fragment następująco: Wszystko inne w niebie i na ziemi, to,
co widzialne i co niewidzialne — czy to trony, zwierzchnictwa,
rządy, czy władze — zostało stworzone za jego pośrednictwem.
Wszystko to zostało stworzone poprzez niego i dla niego. On
był przed wszystkim innym i wszystko inne zaczęło istnieć za
jego pośrednictwem (Kol 1,16-17). Niestety przez trzykrotne
dodanie słowa inne, którego nie ma w oryginalnym tekście
Biblii, myśl św. Pawła została wypaczona. We
wcześniejszych wydaniach Pisma Świętego w Przekładzie

15. Kol 1,15-18.

16. W. Granat, Dogmatyka
Katolicka…, wyd. cyt., s. 83.

17. J. Augustyn, Listy więzienne
Świętego Pawła, Pallo�num,
Poznań 1962, s. 230.



Nowego Świata, np. z 1994 roku, słowo inne występowało
aż czterokrotnie, również i w wersecie szesnastym:
Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego
(Kol 1,16b). Skoro Jezus był tylko przed wszystkimi innymi
stworzeniami, skoro powołał do istnienia jedynie wszystkie
inne byty, to na tej podstawie Świadkowie Jehowy zaliczają
Go do pierwszego stworzenia Boga, przez które zostało
stworzone wszystko inne¹⁸. Dodatkowo sfałszowano
werset 15 – On jest obrazem niewidzialnego Boga,
pierwszym spośród całego stworzenia (Kol 1,15).
Świadkowie Jehowy na podstawie tego błędnie
przetłumaczonego fragmentu argumentują, że Jezus nie
jest wcale Bogiem, lecz jest pierwszym stworzeniem.
Odpowiadając na ten zarzut, chciałbym podkreślić dwie
ważne kwes�e.

Po pierwsze, fragment ten został ponownie tendencyjnie
przetłumaczony, aby sugerować potencjalnemu
czytelnikowi doktrynę o tym, że Chrystus był pierwszym
stworzeniem Boga. W tym wersecie apostoł Paweł nie użył
łącznie greckich słów protos (pierwszy) oraz k�sma
(stworzenie), nie stwierdził, że nie Adam lecz Jezus jest
pierwszym stworzeniem (protoplastos¹⁹), lecz użył
greckiego słowa prototokos oznaczającego pierworodnego.
Jest to ogromna różnica, ponieważ bycie pierworodnym
w tym fragmencie łączy się głównie nie z czasem, lecz
z godnością. Jezus jest Pierworodnym wobec każdego
stworzenia (Kol 1,15b) z tej racji, że przewyższa swoją
godnością wszelkie stworzenie. Poświadczają to
następujące po tym słowa, które są komentarzem do tego

18. C. Natan, Inny Jezus…, wyd.
cyt., s. 17.

19. Mdr 10,1 wg. Septuaginty.



fragmentu: [Jezus jest] Pierworodnym wobec każdego
stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone
(Kol 1,15b–16a). Jezus przewyższa wszelkie stworzenie –
ludzi i aniołów – ponieważ wszystko dzięki niemu zaczęło
istnieć. Jest On Bogiem-Stwórcą i choć stał się
człowiekiem, to góruje nad każdą żyjącą istotą, ponieważ
przez cały swój czas spędzony na Ziemi pozostał Bogiem.
Jest jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym
człowiekiem.

Po drugie, kilka wersetów dalej czytamy, że Chrystus Pan
jest Pierworodnym spośród umarłych (Kol 1,18). Występuje
tu to samo słowo, co trzy wersety wcześniej – prototokos.
Świadkowie Jehowy nie oddali już tego tekstu, tłumacząc,
że Jezus jest pierwszym z umarłych. Czytamy za to
w Przekładzie Nowego Świata, że Chrystus Pan jest
pierworodnym z umarłych (Kol 1,18). Nie znaczy to – tak jak
w wersecie 15 – że Jezus jest chronologicznie pierwszym
z umarłych (ponieważ pierwszy umarł Abel), lecz oznacza
to, że pod względem godności Jezus, który w swojej ludzkiej
naturze też umarł, przewyższa wszystkich zmarłych ludzi.

Podsumowanie
W przedstawionych wyżej fragmentach Chrystus Pan jawi
się jako odwieczny Bóg, Stwórca całego wszechświata.
Dokonano sfałszowania fragmentów Słowa Bożego, aby
ukryć prawdziwe Bóstwo Jezusa przed osobami
korzystającymi z tego przekładu Biblii. Zredukowano osobę
Zbawiciela jedynie do boga przez małe b i postawiono go



na równi ze stworzeniem. Takie nauczanie jest jawnym
bluźnierstwem przeciw Synowi Bożemu, które poważnie
zagraża otrzymaniu życia wiecznego. Dlatego powinniśmy
modlić się za Świadków Jehowy i dzielić się z nimi Dobrą
Nowiną o Jezusie Chrystusie jako wcielonym Bogu, bo
tylko w Nim jest nasze zbawienie i ratunek dla świata.
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