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NA POCZĄTKU 

 

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

2 Ono było na początku u Boga. 

 

Na początku, czy pamiętamy jakim zwrotem rozpoczyna się pierwsza księga Biblii? 

 

I Mojż.1,1 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. 

Czyż nie zostało więc już powiedziane nam "co było na początku"? 

Jednak w naszym fragmencie ten początek oznacza coś zupełnie innego! 

 

Otóż ten, który "na początku" stworzył niebo i ziemię jest nazywany początkiem! 

 

Grecki język jest o wiele bogatszy od polskiego. To samo greckie słowo ma wiele znaczeń i 

może zostać odpowiednio przetłumaczone. 

 

"Na początku było Słowo." 

 

Użyte tutaj greckie słowo "początek" to "arche" i oznaczało praźródło wszelkiego 

istnienia.  

Dokładnie takie samo słowo występuje w Obj.1:8, gdzie czytamy: "Jam jest alfa i omega, 

początek (arche) i koniec, mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, 

Wszechmogący." 

 

Bóg Wszechmogący jest "Arche" czyli początkiem! 

Jednak to greckie słowo początek w Ew.Jana 1,1 poprzedzone jest przyimkiem "na". 

 

Słowo "na" zostało w Biblii również przetłumaczone jako "w" albo "wobec", "w czymś", "w 

kimś", "u". 

 

Właśnie w znaczeniu bycia ukrytym w kimś to greckie słowo "ev" przetłumaczone zostało 

np. w 

 

Kolosan 3,3 Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; 

 

W kim jako nowonarodzone osoby mamy teraz ukryte nasze życie? 

W Bogu, ponieważ to On jest źródłem, przyczyną sprawczą naszego nowego życia! 

 

"Na początku było Słowo" Innymi słowy ten zwrot można przetłumaczyć: "W praźródle 

albo w przyczyną sprawczą wszelkiego stworzenia jest Słowo"! 

 

Ale dlaczego wyrazem "słowo" został oddany Bóg, przez którego wszystko istnieje? 

 

Otóż kiedy Duch Święty chciał dotrzeć z Dobrą Nowiną o Chrystusie do grzesznych 

Żydów i Greków to używał obrazów, słów, które docierały do obu kultur. 
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Do kogo najpierw miała dotrzeć Ewangelia? Do Żydów i to oni pierwsi stają się osobami 

zrodzonymi z Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Jednak potem czytamy w Dziejach 

Ap. jak Dobra Nowina przemierza Małą Azję, Grecję i dociera do Rzymu. Nawraca się o 

wiele więcej Greków niż Żydów. 

Jak dotrzeć do Żydów a potem nawet do pogan z Nowiną o potrzebie jakiegoś Mesjasza i 

to pochodzącego z Żydów? 

 

Bóg przemówił do wszystkich tym samym zrozumiałym pojęciem "Słowo". 

Dla nas Słowo to jakieś dzwięki niosące treść. 

Dla Żyda to coś więcej. 

Żydzi z respektem odnosili się do wypowiadanych słów mówiąc, że słowa są jak kule, które 

lecą do tarczy. 

Dla nas moc sprawczą ma dokument spisany. Dla Żydów wypowiedziane, dane Słowo 

jest święte, często nieodwracalne.  

Dlaczego Izaak nie mógl odwołać udzielonego błogosławieństwa Jakubowi, który 

podstępem wyłudził dziedzictwo od ojca? 

Ponieważ słowo błogosławieństwa zostało już wypowiedziane. 

Nasze słowo może wyrządzić komuś wiele dobrego lub złego, ale oczywiście tylko Boże 

Słowo ma moc tworzyć rzeczywistość:  „I rzekł Bóg...” (1 Mjż 1,3.6.11) 

Co dzieje się, kiedy Pan mówi słowo? 

„Tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust: nie wraca do mnie puste, lecz 

wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem” (Iz 55,11). 

Jeżeli Jezus jest nazywany Słowem to znaczy, że Bóg przez Niego uczynił np. niebiosa 

jak czytamy: 

 „Słowem Pana uczynione zostały niebiosa” (Ps 33,6).  

 

Co możemy uczynić, jeżeli chcemy zobaczyć wszechmoc, wielkość i charakter Boga 

Stwórcy? 

Spojrzeć na Jezusa, na objawienie przez Niego Bożego charakteru, Bożej chwały, jak 

czytamy: 

 

Ewangelia św. Jana 1:18 Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest 

na łonie Ojca, objawił go 

 

Podobno żył pewien grecki filozof Heraklit. Dla Heraklita Logos czyli Słowo było 

Umysłem Boga rządzącym tym światem i każdym człowiekiem. 

Dlatego Grecy kierując się tym myśleniem zadawali pytania: „Co sprawia, że gwiazdy 

trzymają się swoich torów? Co powoduje przypływy i odpływy? Dlaczego dzień i noc 

następują po sobie w niezmiennym porządku? Co sprowadza pory roku o wyznaczonym 

czasie?” A odpowiedź, której udzielali, brzmiała: „To Logos, Słowo, Umysł Boga rządzi 

wszystkim, nadaje sens światu. 
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I właśnie dlatego Duch Święty chcąc przekazać Grekom Dobrą Nowinę o Chrystusie, o 

Zbawicielu mówi do nich o Logosie, który przyszedł na świat! 

Dlatego Grek mógł odebrać to przesłanie w taki sposób: 

"Czyli Logos, moc sprawcza, która uczyniła świat, utrzymuje porządek, daje nam 

zdolność myślenia, pozwala skontaktować się z Bogiem jest w osobie Jezusa, który urodził 

się na ziemi w ludzkim ciele!" 

Drogi Żydzie i Greku, jeżeli chcesz poznać osobiście tego, który jest przyczyną Twojego 

istnienia, jeżeli chcesz być uratowany z duchowego mroku to spójrz na Światłość, na Słowo, 

które przyszło na świat! 

 

SŁOWO BYŁO U BOGA 

Gdzie było Słowo? u BOGA! 

 

Ten przyimek "u" można również przetłumaczyć jako "przy". 

Jakże to dla nas wymowne przesłanie, mianowicie, że "Syn-Słowo zawsze był u albo przy 

Bogu! To oznacza nieprzerwaną wieź, relację między nimi. 

 

Dlatego tylko On-wcielone Słowo jest odzwierciedleniem Bożego myślenia, Jego 

świętości i objawieniem Jego woli dla nas.  

A SŁOWO U BOGA, A BOGIEM BYŁO SŁOWO. 

 

Czy fakt, że Jezus-wcielone Słowo jest u Boga a jednocześnie jest nazywany Bogiem 

oznacza, że jest jedynym Bogiem JHWH? 

Jak może Bóg jednocześnie być u Boga i być Bogiem? 

Jeżeli będziemy próbowali istotę Boga ogarnąć ludzkim umysłem to tego nie pojmiemy. 

Jeżeli zaufamy Jego Słowu, temu co napisane to zobaczymy jednocześnie objawionego Boga 

w trzech osobach jako Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Niektórzy jednak próbując podważać Bóstwo Chrystusa próbują na podstawie tego tekstu 

wykazać, że słowo Bóg odnoszące się do Chrystusa nie oznacza Boga Wszechmogącego.  

W jaki sposób? 

Otóż na podstawie występowania rodzajnika przed słowem "Bóg", greckie "Theos". 

Rzeczywiście przed tym pierwszy słowem Bóg odnoszącym się do Ojca występuje rodzajnik 

"ho", natomiast przy tym drugim słowie Bóg odnoszącym się do Syna, brak jest tego 

rodzajnika. 

en archE En ho logos kai ho logos En pros ton  theon kai __ theos En ho logos 
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na początek było - słowo i - słowo było u - Boga i Bóg było - słowo 

Kiedy jednak patrzymy szerzej na zastosowanie rodzajnika określającego Boga w innych 

wersetach to zobaczymy, że np. 

1. Bóg Ojciec jest nazwany Bogiem (gr. 'theos') zarówno z rodzajnikiem:  

J 1,1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.(BT)  

en archE En ho logos kai ho logos En pros ton theon kai theos En ho logos  

 

jak i bez rodzajnika:  

Mr 12,27 Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.  

ouk estin __ theos nekrOn alla zOntOn polu planasthe  

w miejscu podkreślenia brak jest rodzajnika 'ho'  

 

2. Syn Boży jest nazwany Bogiem z rodzajnikiem:  

J 20,28 Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!  

apekrithE thOmas kai eipen autO ho kurios mou kai ho theos mou  

Hbr 1,8 Do Syna zaś: Tron Twój, Boże na wieki wieków [...]. 

pros de ton huion ho thronos sou ho theos eis ton aiOna tou aiOnos [...].(podobnie w Hbr 

1,9)  

 

jak i bez rodzajnika:  

J 1,1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 

en archE En ho logos kai ho logos En pros ton theon kai __ theos En ho logos 

w miejscu podkreślenia brak jest rodzajnika 'ho'.  

 

Co więcej - występowanie rodzajnika przed słowem Bóg wcale nie określa prawdziwego, 

Jedynego Boga, ponieważ Słowo Boże nazywa diabła - bogiem tego świata, gdzie w tekście 

greckim określającym diabła występuje też rodzajnik "ho": 

2 Kor 4,4 dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask 

Ewnagelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.  

en hois ho theos tou aiOnos toutou etuphlOsen ta noEmata tOn apistOn eis to mE augasai 

ton phOtismon tou euaggeliou tEs doksEs tou christou hos estin eikOn tou theou Stworzyciel 

wszystkich rzeczy (1,3) 

w.2 - "Ono było na początku u Boga". 

Czy ap.Jan się nie powtarza? 

Przecież w w.1 już powiedział, że Słowo było u Boga. 

Ale tutaj ap.Jan podkreśla tę prawdę jeszcze raz po tym, jak wyjaśnił, że wcielony Chrystus 

był Bogiem. 

Tutaj podkreśla tę prawdę, że On jako Bóg był już na początku u Boga czyli jak wcześniej 

wyjaśnialiśmy jest Żródłem wszystkiego, co jest u Boga. 
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To oznacza, że Bóg Ojciec nigdy nie stworzył i nie stworzy drugiego Boga, ale Syn był 

zawsze źródłem wszystkiego co dotyczy Boga. 

Izajasz pisze: Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami, których 

wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga 

nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. (Księga Izajasza 43:10) 

 


