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Wstęp
Nauki dotyczące naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, zajmują główny motyw
wszystkich współczesnych doktryn chrześcijańskich. Jest On w nich prawdziwym Bogiem i jednocześnie człowiekiem, a podstawę tego twierdzenia stanowi głęboka wiara
w Tajemnicę Wcielenia – Druga Osoba Trójcy Świętej przyjęła ciało ludzkie.
Jezus Chrystus stanowi także fundament doktryny Świadków Jehowy, chociaż
w zasadniczy sposób odbiega ona od nauki innych chrześcijańskich wyznań. Poza tym
twierdzą oni, że to właśnie ich religia, nie te inne, opiera się na Biblii. Głoszą, że nie
należą do zniekształconego błędami chrześcijaństwa, ale do prawdziwego i prawowiernego chrystianizmu, który wiernie odzwierciedla to, czego nauczał Syn Boży podczas
swojej ziemskiej misji.
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Świadkowie Jehowy stanowią w Archidiecezji Łódzkiej dość poważny problem pastoralny. Często można ich spotykać wykonujących pracę misyjną w różnychmiejscach.
Swoich rozmówców programowo zatrzymują na ulicach, czy pukają do ich mieszkań
i próbują przekonywać, i nauczać po swojemu o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. Dlatego rodzi się potrzeba poznania i upowszechniania ich poglądów w celu konfrontacji
z danymi nauki katolickiej.
Celem niniejszego artykułu jest próba ogólnego usystematyzowania nauki Świadków
Jehowy o naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Jak przedstawiają oni wizję Syna
Bożego i na ile różni się ona od powszechnie znanej nam doktryny Kościoła. Chodziło
również o pewne odniesienie do istniejących różnic.
Korzystając z metody analityczno-syntetycznej oraz porównawczo-egzegetycznej próbowano wyodrębnić z publikacji Towarzystwa Strażnica, centralnego organu Świadków
Jehowy do spraw doktryny, interesujące treści
i połączyć je w logiczną całość. Następnie porównano je z danymi nauk biblijnodogmatycznych. Podstawowym źródłem dla podjętego tematu była literatura wydawana
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przez nowojorskie Towarzystwo Strażnica. Natomiast w części porównawczej wykorzystano
dane z zakresu teologii biblijnej i dogmatycznej.
Jezus Chrystus, Syn Boży według Świadków Jehowy nie jest Bogiem. Początek Jego
istnienia i związane z tym faktem implikacje zostały poruszone w pierwszym punkcie
niniejszego artykułu. W paragrafie drugim przedstawiono znanego z ewangelii Syna
Bożego żyjącego i nauczającego na ziemi. W części trzeciej zaprezentowano Chrystusa
w relacjach z Bogiem, uczestniczącego w Bożej naturze. Każdy z punktów podsumowano krótkimi konkluzjami.
1. Jezus Chrystus – duchowy i wcielony
Świadkowie Jehowy dużo miejsca poświęcają nauce o Jezusie Chrystusie. Ale Jego
charakter i istotę ukazują w zupełnie inny sposób od powszechnie znanych przekazów
o Synu Bożym. Uczą, że na początku wszechrzeczy wolą Boga było stworzenie właśnie
Jego, jako Osoby Duchowej. Potwierdzeniem takiej tezy ma być przekaz Świętego
Pawła z Tarsu, który określał Syna, że jest On obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Syn miał zaistnieć wcześniej, aniżeli inne byty, przed
wszelkimi innymi stworzeniami 360. Natomiast w modlitwie do Boga, która zamykała
ostatnie rozmowy Jezusa z uczniami prosi On Stwórcę, by otoczył Go tą chwałą, którą
był obdarzony przebywając z Bogiem „zanim był świat” 361. Pismo Święte ma wyraźnie
podawać, że Jezus został stworzony w duchowym Boskim kształcie na początku, jako
pierwszy z bytów.
360

Por. Prowadzenie rozmów na podstawie pism, Brooklyn, New York 1991, s. 320. Od 1942 r.
u Świadków Jehowy obowiązuje ogólna zasada, by w ich literaturze nie kierować uwagi na
indywidualnych pisarzy, czy redaktorów. Dlatego książki wydawane prze Towarzystwo Strażnica są
opatrzone jedynie tytułami, bez podawania autorów tekstów.
361
Czy pojmujesz Sens Orędzia o Królestwie Bożym?, Strażnica 3 (1996), s. 19.
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Jezus jako Osoba Duchowa przebywał w ścisłej i zażyłej wspólnocie z Ojcem. Był On
doskonałą istotą duchową najwyższego rzędu, bo przewyższał nawet istoty anielskie.
Uczestniczył w naturze samego Boga. Na początku istniał jedynie Ojciec i Syn. Inne
byty duchowe zostały stworzone później362.
Podstawą więzi Ojca i Syna była najdoskonalsza miłość. Uzasadnieniem jej stopnia
stało się pochodzenie od istoty najdoskonalszej. Syn Boży obcując z Ojcem przejął
wszystkie Jego cechy. Z czasem mógł wyrażać miłość podobnie do Stwórcy. Było to
wynikiem bezpośrednich relacji z Jehową- tak jest nazywany i określany Bóg3634.
Jezus w Niebie stał się obrazem i odbiciem Boga. Dlatego jego Osoba odgrywa kluczową rolę w nauczaniu Towarzystwa Strażnica. Poznawanie Go ma pogłębiać wiedzę
każdego członka tej grupy religijnej. Jednak należy zauważyć i podkreślić to, że zasób
informacji i zainteresowanie Synem ma im służyć o tyle, o ile przybliża poznanie Jehowy i rozbudza religijność do Niego 364 . Istotą tej doktryny jest zdecydowany teocentryzm.
Miejsce Syna Bożego u Ojca w Niebie było zaszczytne. Panowała miedzy Nimi atmosfera doskonałej miłości. Jehowa-Bóg wyznaczył jednak dla Jezusa specjalne zadanie,
które wymagało tego, by opuścił On miejsce przebywania z Ojcem i życie
w bezpośredniej zażyłości z Nim. Duchowy Syn Boży miał narodzić się na ziemi. Taka
była wola Jehowy. Jezus akceptował ją. Wiedział, że Ojciec jest nieskończenie dobry,
więc wszystko czego pragnie musi być celowe i dobre365.
Ziemską matką Jezusa była Maria. Tylko ta kobieta, jako jedyna spośród wielu kobiet
przyjęła całość orędzia, z którym przybył do niej Anioł Gabriel. Dlatego Ojciec Niebieski przeniósł życie swego Syna właśnie do jej łona366.
Jezus w Osobie Duchowej miał świadomość swego boskiego synostwa. Postępował
zawsze tak, jak chciał Ojciec. Dążył do tego samego celu. Identyczną postawą charakteryzował się podczas swojego pobytu na ziemi. Jego synostwo tak doskonale odzwierciedlało byt i istotę Ojca, że poznawanie Jego Osoby przez ludzi i tego co On przekazywał było równoznaczne z obserwowaniem i słuchaniem Jehowy-Boga. Mają to potwierdzać często wypowiadane przez Jezusa słowa o Jego jedności z Ojcem 367.
Świadkowie Jehowy nazywają Jezusa największym i najwspanialszym człowiekiem.
Ma to wyrażać Jego niezwykłość, wielkość, doskonałość, wyjątkowość. Jest otaczany
w tej grupie religijnej głębokim szacunkiem dlatego, że pochodził bezpośrednio od Boga, jako pierwszy Boski akt stwórczy368.
Towarzystwo Strażnica kładzie nacisk na definitywne rozstrzygnięcie kwestii boskości
Jezusa. Przekazuje informację taką, że boskość jest cechą tylko i wyłącznie Jehowy.
362

Por. Ch. T. Russel, Wykłady Pisma Świętego,cz.1, Boski Plan Wieków, Brooklyn, New York 1886,
s. 194.
363
Por. Jak zachować niezłomną lojalność, „Strażnica” 6 (1996), s. 20.
364
Por. Największy ze wszystkich ludzi, Brooklyn, New York 1991, s. 11.
365
Por. Ch. T. Russel, dz. cyt., s. 196.
366
Por. Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi, Brooklyn, New York 1989, s. 23.
367
Por. Największy …, dz. cyt., s. 116.
368
Por. Tamże, dz. cyt., s. 8.
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A Jego Syna w żaden sposób nie można z Nim utożsamiać. On tylko pochodził od Boga, ale nie był tym samym bytem, co Stwórca. Dlatego nie należy nadnaturalnie patrzeć
na Osobę Jezusa. Przebóstwianie Go ma być charakterystyczne dla pseudochrześcijanńska. Natomiast prawowierna nauka dobrze rozumie i podaje różnice zachodzące miedzy Jezusem a Jehową, które są oczywiste – dwa odrębne, zupełnie oddzielne, autonomiczne byty. Błędy dotyczące Jezusa polegają głównie na złym odczytywaniu intencji
Pisma Świętego, a niekiedy - na celowym wprowadzaniu ludzi w błąd369.
Przykładów niewłaściwego odczytywania Biblii i przypisywania cech boskich Jezusowi
przez różne wyznania chrześcijańskie według Świadków Jehowy jest wiele. Można
wskazać między innymi na okrzyk podziwu Tomasza Apostoła skierowany do Chrystusa - „Pan mój i Bóg mój” (por. J 20,28). Właściwe rozumienie tego tekstu prowadzi do
wniosku takiego, że Tomasz po prostu miał na myśli dwie osoby, nie jedną – Osobę
Pana, którym jest Jezus i Osobę Boga Jehowy. Natomiast kuszenie Jezusa (por. Mt 4, 1)
dowodzi, że jest On tylko człowiekiem. Bóg nie mógłby zgrzeszyć, co w tym opisie
leżało jednak w granicach możliwości kuszonego370.
Powyższą naukę Towarzystwa Strażnica ma potwierdzać także odczytywana z Biblii
ograniczoność wiedzy Jezusa371. Syn Boży nie zna godziny Sądu Ostatecznego (por. Mt
13,32). Czynione cuda także nie stanowią o boskości Pana. Znaczyło to jedynie, iż Bóg
był z Nim w wielkiej zażyłości. Przecież w czasie chrztu w Jordanie „namaścił go duchem świętym i mocą”372.
Eliasz i Elizeusz czynili podobnie. Także Piotr apostoł czynił cuda, ale mimo to nikt nie
porównywał ich do Boga373.
Według Świadków Jehowy Pismo Święte podkreśla szczególne miejsce Syna Bożego
w dziejach wszechświata. Jest On jednak podporządkowany Bogu – w Niebie,
w Osobie Duchowej, jak i na ziemi – jako człowiek. Był On oczekiwanym Mesjaszem,
Pomazańcem Bożym, pochodził z rodu Dawida. Miał wykonać na ziemi specjalne zadanie zlecone przez Jehowę. Ale nigdy nie czynił się Bogiem i także Pismo Święte nie
przypisywało Mu takich cech374.
Jezus Chrystus w prezentowanej nauce narodził się jako człowiek w Betlejem Judzkim,
z Marii – ziemskiej kobiety. Jego wcielenie było zamierzoną decyzją Jehowy podjętą po
stworzeniu świata i człowieka oraz pojawieniu się na ziemi grzechu 375.
Jednym z motywów przyjęcia ciała ludzkiego przez Jezusa był dezyderat okupu. Bóg
zagniewany na ludzi zażądał zadośćuczynienia. Zniszczyli oni przecież to, co On stworzył jako dobre. Dlatego ludzie musieli być wykupieni, wybawieni z trudnej, wręcz drastycznej sytuacji, w jakiej się znaleźli376.
369

Por. Czy Biblia uczy o Trójcy?, Strażnica 20 (1993), s. 28.
Por. Prowadzenie rozmów na podstawie pism, dz. cyt., s. 129.
371
Por. Czy wierzyć w Trójcę, Brooklyn, New York 1989, s. 19.
372
Por. Prowadzenie …, dz. cyt., s. 130.
373
Por. Tamże, dz. cyt., s. 130.
374
Por. Prawda o Jezusie, „Strażnica” 24 (1996), s. 5.
375
Por. Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa Bożego, Brooklyn, New York 1995, s. 19.
376
Por. Prowadzenie …, dz. cyt., s. 217.
370
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Jehowa kocha człowieka i okazuje mu swoją miłość. Osoba ludzka jest przecież Jego
umiłowanym dziełem. Nie chce odbierać jej nadziei na przyszłe życie w łączności
z Nim. Dlatego stało się koniecznością, aby Syn Boży został posłany na ziemię. Musiał
stać się człowiekiem. Przez cierpienia i przelaną krew miał uwolnić rodzaj ludzki od
dziedzictwa grzechu. A takiego właśnie zadośćuczynienia zażyczył sobie Jehowa za
odejście ludzi od Jego przykazań. Przyszedł więc Syn Boży na ziemię, jako okup za
wszystkich ludzi. Osoba Duchowa, dotychczas przebywająca z Bogiem w Niebie, musiała stać się człowiekiem. Jego niezwykłe dzieło przyczyniło się do pojednania całej
ludzkości z Bogiem377.
Inną przyczyną wcielenia Syna było wyjaśnienie wątpliwości nurtujących ludzi, a dotyczących Jehowy. Jezus musiał dać świadectwo prawdzie. Miał przekazać światu to,
czego sam doświadczył i dowiedział się o Ojcu przebywając z Nim w Niebie. Należało
zapobiec dalszemu wykrzywianiu prawdziwej wizji Boga. Koniecznym było także
przypomnienie światu o poprawnym używaniu Jego imienia. Od dawna bowiem nie
czyniono tego we właściwy sposób. A prawdziwe imię Boga to brzmi Jehowa378.
1a. Wnioski
Świadkowie Jehowy opierają swoje wnioski na przekonaniu, że Pismo Święte zawiera
bezbłędność werbalną i tłumaczą je dosłownie. Nie analizują oni gatunków literackich
Biblii oraz mentalności środowiska, w jakim dany tekst powstał. Takie podejście sprzeciwia się metodzie historyczno-krytycznej oraz odrzuca naukowe interpretowanie świętego tekstu. Rodzi to wiele błędów doktrynalnych i nie pozwala dotrzeć do obiektywnej
prawdy o danym natchnionym utworze379.
Konstytucja Dei Verbum wypowiadając się na temat stworzenia wyraźnie podkreśla, że
Pan Bóg przez swoje Słowo, które jest z Nim współistotne, na początku stworzył
wszystko. Dlatego należy z całą pewnością przyjąć, że przedmiotem jednego aktu
stwórczego Boga w Trójcy Osób ( Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty) są aniołowie,
człowiek i świat380. Nauka Świadków Jehowy o Osobie Duchowej – Jezusie nie może
więc być prawdziwa. Odrzucenie przez Świadków Jehowy Bóstwa Chrystusa jest odrzuceniem Ducha Świętego i całej Trójcy Świętej.
Sens i podstawa chrześcijaństwa to wiara, że Jezus Chrystus był Bogiem i człowiekiem,
Drugą Osobą Trójcy Świętej, Współistotny Ojcu i naturą Mu równy 381 . To prawda
uznawana przez Katolików, Prawosławnych i Protestantów. Nie wierzyć w boskość
Chrystusa to tyle samo, co odrzucić z chrześcijaństwa samą jego istotę382.

377

Por. Ch. T. Russel, dz. cyt., s. 101.
Por. Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego, Brooklyn, New York 1995, s. 69.
379
Por. J. Radzikowski, Wizja Jezusa Chrystusa w doktrynie Świadków Jehowy, Praca magisterska, ATK,
Warszawa 1997, s. 20. W tej pracy autor w sposób szczegółowy odnosi się do błędów chrystologicznych
w nauce Towarzystwa Strażnica.
M. Peter, Prehistoria biblijna, „Biblioteka pomocy naukowych” 10, Poznań 1994, s.10.
381
Por. S. J. Stasiak, R. Zawiła, ABC teologii dogmatycznej, red. A. Małachowski, Wrocław 1993, s. 118.
382
Por. J. A. T. Robinson, Honest to God, London 1963, s. 66.
378
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Wcielenie Chrystusa było największym samoudzieleniem się Boga stworzeniu, zupełnie
bezinteresownie, za darmo, z miłości. Nastąpiło ono głównie z powodu grzechu 383. Natomiast motyw wcielenia jako naprawienie wizji Jehowy jest dość naiwny. Byłaby to
misja zupełnie bezowocna, gdyż pojęcie Boga nadal jest wykrzywiane, często bardzo
drastycznie. Jezus Chrystus rzeczywiście przyszedł na ziemie dać świadectwo prawdzie,
ale rozumianej inaczej, aniżeli w publikacjach Towarzystwa Strażnica.
2. Działalność ziemska Jezusa
Ważna część nauki Świadków Jehowy o Jezusie Chrystusie to aspekt Jego działalności
ziemskiej. Mocno akcentuje się tu historyczność osoby Jezusa. To postać realna, autentyczna, która odegrała w dziejach ludzkości bardzo ważną rolę. Trudno porównywać
Jego wielkość z kimkolwiek innym. Warto przytoczyć w całości jeden z cytatów przedstawiany przez Towarzystwo Strażnica jako dobitny argument historyczności Syna Bożego: „Gdyby kilku prostych ludzi za życia jednego pokolenia wymyśliło tak silną
i ujmującą osobowość, tak wzniosłe mierniki moralne i tak ujmującą wizję braterstwa,
byłby to cud o wiele bardziej niezwykły niż którykolwiek z opisanych w ewangeliach”384.
Jezus Chrystus jest przedstawiany jako posłaniec Boga, wierny Jego świadek aż do
śmierci. Dawał On świadectwo prawdzie i nauczał o Królestwie Bożym. Był największym ze świadków. Na przestrzeni wieków byli nimi Abel, Noe, Henoch, patriarchowie,
Mojżesz, prorocy. Jednakże to Chrystus stał się szczytem, apogeum świadczenia o Bogu. Był największym ze wszystkich świadków, którzy żyli na ziemi. Dzięki niemu Jehowa spełnił dane obietnice385.
Jezus spełniał zawsze wolę Jehowy. Wiedział, że płynie z niej tylko dobro. Posiadał
całkowita wolność i możliwość wyboru, ale zawsze kierował się wskazaniami Ojca.
Wiedział bowiem, że do Królestwa Niebieskiego wejdzie ten, kto spełnia wolę Boga.
Jezus spełniał wszystko w sposób idealny i dlatego jest nazywany przez wyznawców tej
doktryny Najdoskonalszym ze Wszystkich Ludzi386.
Bezwzględnym wymogiem rozpoczęcia misji było poddanie się namaszczeniu duchem
świętym. Taki akt dawał pełnię świadomości na temat powierzonych zadań. Dokonało
się ono w czasie chrztu w Jordanie. Była to bezwzględna konieczność dlatego Jezus dał
się ochrzcić. Wówczas stał się w pełni Chrystusem, czyli Pomazańcem387.
Jezus w momencie namaszczenia odsłonił prawdę o niezwykłym dla każdego wyznawcy chrystianizmu znaczeniu chrztu. Przyjął chrzest z rąk Jana, choć taki akt Go nie obowiązywał, bo był przeznaczony dla grzeszników. On natomiast żadnego złego czynu nie

383

Por. S. J. Stasiak, R. Zawiła, dz. cyt., s. 119.
Por. Największy …, dz. cyt., s. 9.
385
Por. Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świecie, Brooklyn, New York
1986, s. 16.
386
Por. Wiedza, która…, dz. cyt., s. 46.
387
Por. Ch. T. Russel, dz. cyt., s. 90.
384
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popełnił. Chrzest Syna miał inny wymiar. Było to całkowite oddanie się na służbę Ojcu,
Bogu Jehowie i skierowanie swojej woli w Jego kierunku – zupełnie dobrowo-lnie.388
Według Świadków Jehowy od momentu chrztu Jezus mógł podjąć w pełni wartościową
służbę. Była to pełna akceptacja Jego osoby przez Jehowę. Zstąpienie ducha świętego
w postaci gołębicy było pieczęcią Boga. Dokonało się wówczas pełne namaszczenie.
Chrystus po zmartwychwstaniu, kiedy miał już wszelka władzę w Niebie i na Ziemi,
nakazał uczniom chrzcić wszystkie narody (por. Mt 28, 18-20). To uświadamia nam, od
jak istotnej rzeczy rozpoczął swoje dzieło. Był to bardzo wymowny akt. Wykazywał, że
jeżeli ktoś naprawdę wierzy Słowu Bożemu i pragnie świadczyć na Jego rzecz, nie może powstrzymywać się od przyjęcia chrztu389.
Towarzystwo Strażnica naucza, że chrzest nakazany przez Chrystusa po zmartwychwstaniu, to tylko utożsamianie się z Nim. Ma to być oddanie się na służbę Jehowy
przez naśladownictwo Jego Syna. Chrystus powiedział bowiem, że aby być wybranym
Jehowy, należy przyjąć chrzest, wyrzec się samego siebie, zapomnieć o pokusach, profitach i dobrach tego świata, i Go naśladować390.
Towarzystwo Strażnica naucza, że Pismo Święte podaje, iż Jezus nie był jedynakiem.
Ma o tym mówić Marek (por. Mk 6,3) i Mateusz (por. Mt 13, 54-57).
Miał bowiem czterech młodszych braci: Jakuba, Józefa Szymona i Judę, a także siostry.
Chrystus miał być jedynie pierworodnym synem Marii, co ma potwierdzać także Mateusz (por. Mt 1, 25) już na początku ewangelii391.
W publicznej nauce Jezusa Towarzystwo Strażnica często koncentruje się na tzw. „Kazaniu na Górze”. Zawiera ono ważne elementy dotyczące mierników moralnych, które
muszą być nieodłącznymi cechami Świadków Jehowy. Jezus w „Mowach na Górze”
kieruje ludzi na właściwą drogę ku szczęściu. Większość ówczesnych słuchaczy utożsamiała szczęście z dobrami „tego świata”, bogactwem i używkami. Wypowiadając
słynne „biada” Jezus mocno potępiał ten zły stan moralny. Uświadamiał ludziom ich
grzeszny stan i wskazywał, że prawdziwe szczęście i właściwa droga życia ma polegać
na szukaniu i poznawaniu Boga. Zwracał również uwagę na potrzebę bezwarunkowej
i bezwzględnej lojalności względem Jehowy392.
Według Świadków Jehowy Chrystus wprowadził nową wizję małżeństwa. Był nim nowy pogląd na kwestie rozwodów. Prawo Mojżesz je dopuszczało. Jezus zwrócił uwagę
na pierwotny model małżeństwa zamierzony przez Jehowę. Mąż i żona mieli dążyć ku
sobie i nie myśleć o rozwodach. Dlatego zabronił tak elastycznego traktowania rozwodu, jak powszechnie robili to Faryzeusze zgadzając się na patologiczną instytucję „listu
rozwodowego”. Jezus wskazał tylko i wyłącznie na jedną podstawę do rozwodu – rażąca niemoralność płciowa, rozpusta jednego z małżonków393.
388

Por. Największy…, dz. cyt., s. 12.
Por. Prowadzenie rozmów na podstawie pism, dz. cyt., s. 55.
390
Por. Starsi traktujcie poważnie swoje obowiązki pasterskie, „Strażnica” 11 (1986), s. 20.
391
Por. W rodzinie Jezusa, „Strażnica” 1 (1986), s.7. Świadkowie Jehowy nie uznają także świętych
w swojej doktrynie. Dlatego przy imionach apostołów i ewangelistów nie używają określeń „święty”.
392
Por. Czy pojmujesz Sens Orędzia o Królestwie Bożym?, art. cyt., s. 17.
393
Por. Największy …, dz. cyt., s. 95.
389
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Jezus Chrystus w czasie swojego ziemskiego życia dokonywał wielu cudów. Mówią
o tym wszystkie ewangelie. Również Świadkowie Jehowy zwracają uwagę na ten
aspekt Jego działalności, ale we właściwym doktrynie świetle.
Prezentowana nauka mocno uzasadnia wiarę w cuda, w ich prawdziwość oraz faktyczne
zaistnienie. Ale przedstawia Jezusa jako osobę niemającą mocy ich czynienia. On –
twierdzą Świadkowie Jehowy w żaden sposób nie czynił ich swoją mocą. Robił to dzięki obfitej i dynamicznej energii przekazanej Mu przez Jehowę. Także powstanie
z martwych, największy cud Biblii został dokonany mocą Jehowy. Dla uwydatnienia
takiego punktu widzenia Świadkowie Jehowy posługują się słowem „wskrzeszenie” lub
„zmartwychwskrzeszenie” – Bóg wskrzesił go swoją potęga i siłą. Jezus w czasie ziemskiego życia czynił cuda jedynie dla ukazania ludziom mocy Jehowy. Czynił to jako
Syn Boży, któremu została dana jej cząstka. Miało to miejsce podczas namaszczenia
duchem świętym, kiedy Jezus przyjął chrzest w Jordanie394.
W nauczaniu Świadków Jehowy śmierć Jezusa to ważny element Jego misji. Była planem Jehowy. Przepowiadali ja prorocy. Musiała zaistnieć. Wydarzenia biblijne zmierzały ku punktowi kulminacyjnemu, jakim było cierpienie i śmierć Syna Bożego. Zanim do
niej doszło wystąpiły niezmiernie ważne, poprzedzające ją etapy395 .
Wyraźnym symptomem niechybnej męki była Ostatnie Wieczerza – nazywana pamiątką ponieważ Jezus nakazał powtarzanie jej dla upamiętnienia Jego śmierci. Była to uczta przypominająca wszystkim ludziom, wszystkich czasów to, co uczynił dla nich
Ojciec Niebieski wraz z Synem, aby uwolnić rodzaj ludzki od ciążącego na nim wyroku
śmierci. Wino i chleb wtedy spożywane to symbole bezgrzesznego ciała i krwi Jezusa396.
Kolejnym etapem drogi ku śmierci była modlitwa Jezusa na Górze Oliwnej, a następnie
jego aresztowanie i proces. Mimo, że ówczesny namiestnik rzymski Poncjusz Piłat nie
znalazł istotnej winy Jezusa, uległ jednak podburzanemu przez kapłanów tłumowi. Po
procesie przed władzą administracyjną Jezus został skazany i umarł na egzekucyjnym
palu męki, nie na krzyżu. Cierpiał wielkie katusze na górze zwanej Miejscem Czaszki.
Na taki sposób śmierci Jezusa, przez palowanie, ma wskazywać greckie słowo „stauros”
użyte w tekście Mateusza 27,40. W klasycznej grece znaczyło ono: słup, belkę, pionowy pal. Doktryna zwraca również uwagę na inne greckie słowo określające słup, belkę,
pal.
Jest nim wyraz „ksylon”, z którego korzystali Piotr i Paweł w kilku fragmentach Nowego Testamentu dotyczących śmierci Pana397.
Działalność Chrystusa zakończona śmiercią miała wskazać drogę chroniąca wiernych
przed wiecznym zatraceniem i uzmysłowić prawdziwym Świadkom Jehowy, że kiedy
Bóg będzie tego od nas żądał, to należy Mu się poddać z pełną świadomością
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Por. J.F. Rutherford, Harfa Boża, Brooklyn, New York 1929, s. 174.
Por. Największy…, dz. cyt., s. 34.
396
Por. Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi, dz. cyt., s. 170.
397
Por. Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata, dodatki, Brooklyn, New York
1994, s. 418.
395
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i podporządkowaniem. Śmierć miała być także przykładem lojalności wyznawców Jehowy w stosunku do Syna Bożego. Zbawiciel przed śmiercią mówił, że Jego naśladowcy, tak jak i On, będą prześladowani. Ma to być sprawdzian przyjęcia nauki Jezusa
i płynących z niej implikacji. Dla Świadków Jehowy wiara w Syna Bożego wymaga
absolutnej lojalności, pójścia za Nim nawet wtedy, a raczej wówczas, gdy sytuacja grozi
utratą życia398.
2a. Wnioski
Chrześcijaństwo jest religią historyczną. W dzisiejszej dobie nikt rozsądnie myślący
w ten fakt nie wątpi. Syna Bożego można z całą odpowiedzialnością określić postacią
historyczną i Świadkiem Jahwe, bo tak brzmi poprawna nazwa Boga Biblii399. Natomiast Świadek Jehowy, to członek związku religijnego powstałego w XIX w., nie mającego wiele wspólnego z nauką objawioną. Wydaje się, że jest to świadomy zabieg Towarzystwa Strażnica , który polega na zacieraniu dwóch różnych zakresowo nazw, choć
brzmiących jednakowo.
Chrzest Jezusa jest nową rzeczywistością, w której działają współzależnie woda i Duch
Święty (cała Trójca Święta). Otrzymujemy w nim obfite łaski (usprawiedliwienie, zrywamy z grzechem, stajemy się dziećmi Bożymi) i ma być przyjmowany w imię
Pańskie, nie Jehowy, i tak udzielano go w Kościele pierwotnym 400. Chrzest Świadków
Jehowy jest istotowo różny od chrześcijańskiego sakramentu. Jako taki nie ma dla katolika jakiejkolwiek wartości. Jest on tylko zewnętrznym znakiem wody – niczym innym.
Natomiast należy dokładnie podkreślić to, że odrzucenie przez Świadków Jehowy Bóstwa Chrystusa jest odrzuceniem Ducha Świętego i całej Trójcy Świętej.
Towarzystwo Strażnica nigdzie w swoich pismach nie analizuje rzetelnie semickiego
pojęcia „brat”, stąd istnieje w tej doktrynie wiele przekłamań na temat rzekomego rodzeństwa Pana Jezusa. Ewangelie nie mówią o rodzonych braciach Pana, a jedynie Jego
krewnych. Natomiast dziewictwo Marii zakłada ewangelia według Świętego Jana 401.
Rozwód nie był zamysłem Boga. Także Chrystus zabraniał rozwodów w związkach
sakramentalnych i nie dopuszczał w nich wyjątków. A mówiąc o „rozwodzie” miał na
myśli konkubinaty, które były plagą ówczesnych czasów402.
Wiara chrześcijańska widzi w Jezusie Chrystusie Boga i człowieka. Jako Bóg mógł On
dokonać każdego najbardziej niezwykłego dzieła, także zmartwychwstania. Czynił to
wszystko swoją własną mocą. W Biblii wiele postaci dokonywało podobnych niezwykłych czynów, ale tylko Jezus czynił je we własnym imieniu. Nie robił tego nikt inny. A
władza czynienia cudów jest tak własna dla Pana Jezusa, że może jej nawet udzielać
apostołom403.

398

Por. Jak zachować niezłomną lojalność, art. cyt., s. 19.
Por. Z. Domagała, Czy nauka Świadków Jehowy jest zgodna z Biblią, Lublin 1976, s. 16.
400
Por. Słownik Teologii Biblijnej, chrzest, red. X. L. Defour, tł. K. Romaniuk, Poznań 1994, s. 132.
401
Por. S. J. Stasiak, R. Zawiła, dz. cyt., s. 269.
402
Por. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, T. IV, komentarz do Mt 5, 31.
403
Por. Słownik Teologii Biblijnej, cud, dz. cyt., s. 167.
399
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Nauka Świadków Jehowy o śmierci Jezusa na palu jest także błędna. Powszechnie wiadomo, że skazaniec nie mógł nieść dwóch belek: jednocześnie poprzecznej i podłużnej.
Były one zbyt ciężkie. Ważyły ponad 100 kg. Dlatego Jezus pobity i umęczony niósł na
plecach tylko jedną belkę – poprzeczną. Natomiast belka podłużna była wkopana na
miejscu kaźni. Później dokonywano dalszej procedury ich połączenia . Nie ma więc
niczego niezwykłego w tym, że Pismo Święte w niektórych miejscach używa słowa
„stauros” i „ksylon”404. A śmierć krzyżowa Pana naszego jest oczywistym faktem.
3. Jezus uwielbiony
Punktem kulminacyjnym nauki Świadków Jehowy jest zmartwychwskrzeszenie Syna
Bożego. Odróżniają oni pojęcie zmartwychwskrzeszenia od zmartwychwstania. Pierwsze oznacza „powstanie z martwych”, przezwyciężenie śmierci mocą i z woli Boga –
Jehowy. Przyczyna sprawczą może być tylko i wyłącznie Bóg. Drugie oznacza także
powrót do życia, ale własną mocą.
Ponieważ powrót do życia z własnej mocy nie jest dla nikogo z ludzi możliwy, odchodzi się tu od użycia drugiej z nazw. Z punktu widzenia przedstawianej nauki jest to
istotne rozgraniczenie405.
Doktryna Świadków Jehowy zmartwywskrzeszenie Chrystusa nazywa również ponownym przywróceniem do życia. Chodzi o wyraźny akcent, dobitnie wskazanie, że
człowiek nigdy nie będzie w stanie sam dokonać takiego nadzwyczajnego dzieła. Los
osoby ludzkiej, choćby najdoskonalszej, w tym względzie zależy tylko od woli Boga.
Dotyczy to również Jezusa Chrystusa. Jego przypadek jest porównywany z kazusem
Łazarza i córki Jaira – dla lepszego zrozumienia istoty rzeczy. Oni także powstali
z martwych lecz nie z własnej mocy. To Jezus mógł przywrócić im życie mocą Jehowy
Boga406.
Jezus Chrystus został wskrzeszony do nieśmiertelnego życia duchowego. Duch jest rozumiany przez Towarzystwo Strażnica jako coś niedostrzegalnego przez człowieka, co
jest przejawem nieokreślonej siły będącej w ruchu. Może on przybierać ciało fizyczne
przez akt materializacji. I Syn Boży został przywrócony do życia w takim ciele duchowym. Miało on tę cechę, że nie można go było od razu rozpoznać, lecz dopiero po dłuższej chwili i wnikliwszym przyglądaniu się mu. Chrystus jako Osoba Duchowa za każdym razem, kiedy miał się ukazywać ludziom dokonywał aktu materializacji. Cud materializacji był koniecznością ponieważ ludzie nie mogą oglądać duchów, bo z natury są
one niewidzialne407.
Według Świadków Jehowy Chrystus przez czterdzieści dni na dowód, że żyje ukazywał
się swoim uczniom. Po definitywnym zakończeniu misji wrócił do Nieba, aby przedstawić Jehowie sprawozdanie ze swego doskonałego życia i tego, co w nim osiągnął. Na
oczach uczniów uniósł się w górę. Jego ciało fizyczne zdematerializowało się, On zaś
404

Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 188.
Por. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, Brooklyn, New York 1990, s. 167.
406
Por. Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi, dz. cyt., s. 86.
407
Por. Prowadzenie rozmów na podstawie pism, dz. cyt., s. 93.
405
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wstąpił do niebios jako Osoba Duchowa. Pobyt Syna w Niebie potwierdziły: duch święty zesłany w dniu pięćdziesiątnicy oraz wizja Szczepana, w której zobaczył on Syna
Człowieczego siedzącego po prawicy Bożej408.
Po wniebowstąpieniu Chrystusa rozpoczął się następny, bardzo ważny w nauczaniu
Świadków Jehowy, etap w życiu zmartwychwskrzeszonego.
Syn Boży zaczął przebywać w Niebie u boku Jehowy. Czeka tam na chwilę, kiedy
z Jego woli otrzyma prawo władania całym wszechświatem. Wtedy nastanie oczekiwane Królestwo Niebieskie, o którym Jezus nauczał podczas ziemskiego pobytu. Chrystus
oczekuje także na polecenie Boga, aby wyruszyć do walki ze złem. Spodziewa się bowiem w niedługim czasie rozpoczęcia „dnia Pańskiego”. Zacznie wtedy walkę z Szatanem Diabłem i jego demonami, by oczyścić ziemię z niegodziwości409.
Świadkowie Jehowy mają nadzieję na królewskie panowanie Jezusa nad wszechświatem. Jednak ich zdaniem Chrystus już otrzymał od Ojca bardzo zaszczytną godność. Po
wniebowstąpieniu, czekając na królewskie wywyższenie, w roku 1914 uzyskał władzę
niewidzialnego panowania nad ziemią. Stał się głową sprawującą nadzór i kierującą
założoną przez siebie organizacją jeszcze przed wniebowstąpieniem, która składa się
z najgorliwszych wyznawców. Świadkowie Jehowy mają na myśli właśnie swój związek religijny. Szczycą się tym, że są kierowani bezpośrednio przez niewidzialnego
Chrystusa410.
Chrystus w roku 1914, kiedy rozpoczął niewidzialne panowanie, dokonał tzw. Pierwszego zmartwywskrzeszenia umarłych. Dostąpili tego jedynie wybrani ludzie. Należą
oni do tzw. „małej trzódki”, która u końca czasów ma liczyć 144000. Powstali oni
w duchowych ciałach i pod przewodnictwem Pana pomagają Mu w spełnianiu misji.
Jezus panując nad ziemią działa na rzecz krzewienia wiary i kieruje swoimi wyznawcami. Korzysta, za zgodą Jehowy, z Jego ducha świętego (bezosobowa moc Boga).
Duch święty ma moc przezwyciężania wszelkich trudności, na jakie napotyka szlachetne dzieło Pana411.
Chrystus z władzą panowania otrzymał od Jehowy także władzę sądzenia. Jednak nie
skorzystał jeszcze z powierzonych Mu uprawnień. Zrobi to dopiero przy końcu czasów,
przy końcu Jego niewidzialnego panowania. Wówczas rozpocznie się Sąd zapowiadany
przez Pismo Święte. Daty Sądu jednak nikt nie zna i znać nie może412.
Według Świadków Jehowy Jezus Chrystus w czasie swojego niewidzialnego panowania
dokonuje dokładnego oglądu, obserwacji całego rodzaju ludzkiego, wszystkich aktualnie żyjących. Ocenia to, czyje uczynki i postępowanie oraz wyznawana wiara zasługują
na aprobatę, a kogo należy bezwzględnie potępić. Cały czas oddziela tych, którzy wejdą
do nowego Królestwa Bożego, nowego Bożego Świata, od tych, których spotka zagłada. Syn Boży musi w tym czasie wszystkich ludzi odpowiednio doświadczyć i wypró-
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Por. Największy…, dz. cyt., s. 132.
Por. Jak do tego dojdzie?, „Strażnica” 12 (1990), s. 5-6.
410
Por. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, dz. cyt., s. 113.
411
Por. Jezus Chrystus jest Panem. Jak to rozumieć?, „Strażnica” 11 (1994), s. 28-30.
412
Por. Wspaniały finał Objawienia jest bliski, Brooklyn, New York 1993, s. 295.
409
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bować. Ma również za zadanie uzupełnić liczbę wyróżnionych, którzy będą panować
z Nim w Niebie. Zgodnie z zapowiedziami biblijnymi wybranych ma być 144000 – ci
z prawowiernej organizacji Świadków Jehowy. Po definitywnym wypełnieniu swoich
zadań Chrystus dokona pomsty nad złem413.
Kiedy zło na świecie już nie będzie istniało, nastąpi tysiącletnie królowanie Jezusa
Chrystusa. Wówczas zostaną naprawione wszystkie te rzeczy, które zepsuli kiedyś Adam i Ewa. Na ziemi zapanuje wielki spokój, radość i pokój. Po tym okresie Bóg Jehowa
osądzi świat. Imiona tych, którzy ostaną się przy życiu zostaną zapisane w niebieskiej
księdze. Pozostali, ci którzy nie zyskali uznania Bożego będą unicestwieni w jeziorze
pełnym siarki i ognia. Po tych wydarzeniach Chrystus w pełni chwały będzie przebywał
w Niebie, we wspólnocie z Ojcem i gronem 144000 wybrańców414.
Nie jest to jeszcze koniec wizji Świadków Jehowy dotyczącej czasów przyszłych. Jednak dalsza nauka na ten temat nie dotyczy już Jezusa Chrystusa, ale szczegółów związanych z bytowaniem Boga-Jehowy.
3a. Wnioski
W Jezusie Chrystusie istniała unia hipostatyczna (W Drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej, Osobie Boskiej Jezusa Chrystusa po przyjęciu ciała ludzkiego nastąpiło połączenie dwóch natur: boskiej i ludzkiej) ale podmiotem była tylko i wyłącznie Osoba
Boska. Śmierć dotyczyła natury ludzkiej Osoby Syna Bożego. Jednak unia hipostatyczna i wówczas nie wygasła. Poszczególne elementy człowieczeństwa miały indywidualne odniesienie do Boga.
Zmartwychwstanie należy rozumieć jako powrót do stanu przed śmiercią. W tradycji
chrześcijańskiej nigdy nie występowało słowo, które jest jej zupełnie obce - „zmartwychwskrzeszenie”415.
Nie ma biblijnych podstaw do twierdzenia, jakoby Jezus Chrystus zmartwychwstał jako
duch. O Jego zmartwychwstaniu w ciele uczą wszystkie ewangelie i Dzieje Apostolskie416. Warto także zacytować zdanie Soboru Chalcedońskiego:” Chociaż nic nie zabrania nam głębokiego badania natury ludzkiej Chrystusa, to jednak w trudnych studiach tego rodzaju nie brak takich, którzy niesłusznie porzucają dawną naukę, ażeby
tworzyć nowe teorie i nadużywają powagi, by nimi podbudowywać swoje wymysły” 417.
Z teologicznego punktu widzenia Chrystus już został uwielbiony i wywyższony przez
Boga. Siedzi po Jego prawicy, jak podaje „Credo”. Rządzi wszechświatem dosłownie,
ale duchowo i w nadprzyrodzony sposób. Przyjdzie jako sędzia na Sąd Ostateczny418.
Świadkowie Jehowy mają tendencje do tworzenia różnego rodzaju wyliczeń i obliczeń
dokonywanych rzekomo na podstawie Biblii. Żyją ciągłą nadzieją na rychły „koniec
413

Por. Wspaniały …, dz. cyt, s. 117.
Por. tamże, s. 300.
415
Por. Słownik Teologii Biblijnej, zmartwychwstanie, dz. cyt., s. 1136.
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świata”, który nie następuje. Dlatego w ich nauce co rusz daty „końca świata” ulegają
zmianie. Tworzą także inne tajemnicze cyfry, liczby oraz dziwne daty, których bez liku
można znaleźć w literaturze wydawanej przez Towarzystwo Strażnica.
Zakończenie
Świadkowie Jehowy odmiennie niż inne wyznania chrześcijańskie nauczają o Osobie
Jezusa Chrystusa. Różnice są bardzo duże i trudno nawet znaleźć jakieś punkty wspólne
z tą nauką. Jezus Chrystus jest dla Towarzystwa Strażnica kimś, kogo my katolicy, czy
prawosławni i protestanci zupełnie nie znamy. Przede wszystkim Chrystus dla nich nie
jest Bogiem, ale pierworodnym wśród wszystkich stworzeń Jehowy. Dla chrześcijan
taka wizja Pana jest zupełnie nie do przyjęcia.
Należy stwierdzić, że w swoich interpretacjach Świadkowie Jehowy zdecydowanie odbiegają od teologii biblijnej.
Nie można więc powiedzieć, że poprawnie interpretują Pismo Święte. W swoim przedmiocie wykazują wiele spontanicznego zapału, ale nie ma to w rezultacie nic wspólnego
z prawdą biblijną i objawioną. Odrzucenie przez Świadków Jehowy Bóstwa Chrystusa
jest odrzuceniem Ducha Świętego i całej Trójcy Świętej.
Analiza tekstów przytaczanych przez Towarzystwo Strażnica wykazuje, że należy je
rozumieć inaczej niż oni. Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ich poglądy
wykazują cechy typowej sekty.

THE SON OF GOD IN THE SCIENCE OF JEHOVAH'S WITNESSES
Summary:

The article is an attempt to systematize the doctrine of the Jehovah's Witness about
Jesus Christ and to present the conclusions which flow from it. It was also to pay
attention to the relationship the views of this religious group in relation to Catholic
doctrine.
In the individual paragraphs it shows that Jehovah's Witnesses differently than Catholics
teach about the person of Jesus Christ. The differences are big and hard to find some
points in common.
It should be noted that, in their interpretations of Jehovah's Witnesses differ from
biblical theology. So you can not say that correctly interpret Scripture. Jesus Christ is
not God for them, but only the firstborn among all the creatures of God-Jehovah. Rejection by Jehovah's Witnesses rejection of the divinity of Christ is the Holy Spirit and the
entire Trinity. Redemption in the Catholic sense at all has taken place. For Christians,
this doctrine is totally unacceptable.
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