
Kim jest Jezus?

Jezus z Nazaretu –

mit czy rzeczywistość?



Kim jest Jezus?

• To nie jest pytanie tylko naukowe.

• To pytanie dotyczy każdego z nas.

• Musimy je zadawać nieustannie.

• Pytanie to organizuje nasze życie, a 
szczególnie nasze życie wiary. 



Kim jest Jezus?
Fundamenty.

• „Przede wszystkim przekazałem wam to, co 
sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze 
grzechy zgodnie z Pismem, że został 

pogrzebany i trzeciego dnia 

zmartwychwstał zgodnie z Pismem. Ukazał się 
Kefasowi, a potem Dwunastu” (1 Kor 15, 3-5).

• „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to na nic

wasza wiara i nadal jesteście w grzechach” (1 
Kor 15, 17).



Czy mamy dowody 
na istnienie Jezusa z Nazaretu?

• (1) dowody pochodzą z Ewangelii i Listów 
Św. Pawła;

• (2) dowody pochodzą z pism chrześcijan: 
Ojcowie Apostolscy, Ojcowie Kościoła, 
świadectwa męczenników;

• (3) dowody pochodzą ze źródeł 
niechrześcijańskich;



Żydowski historyk Józef Flawiusz

• „W owym czasie żył Jezus (Jehoszua), człowiek 
mądry, o ile można nazywać go człowiekiem, 
czynił bowiem cudowne dzieła, nauczał takich 
ludzi, którzy z upodobaniem przyjmują 
prawdę. Przyciągnął do siebie zarówno wielu 
Żydów, jak i pogan”.

• Józef Flawiusz, jako Żyd i jako obywatel Rzymu 
nie miał „interesu” obiektywnie pisać o 
Jezusie.



Rzymscy historycy

• Tacyt w księdze XV w rozdziale 44 
„Roczników” wyjaśnia, skąd wzięli się 
chrześcijanie. Pisze: „Nazwa ich wywodzi się od 
Chrystusa, który za panowania Tyberiusza 
skazany został na śmierć przez prokuratora 
Pontu – Piłata”.

• Swetoniusz około roku 120 napisał w 
„Żywocie Klaudiusza”, że: „Klaudiusz wypędził 
Żydów z Rzymu, byli bowiem podżegani przez 
Chrystusa wywołując często zamieszki”.



Ewangelie

• Najstarszą Ewangelią jest „Ewangelia 
według św. Marka”, powstała, jak sądzą 
niektórzy, ok. 20 lat po śmierci Jezusa, i jest 
niekiedy nazywana „Pamiętnikiem Piotra”;

• Marek pisze ją w Rzymie, bazując na 
bezpośrednich opowiadaniach św. Piotra;

• Matka Marka miała dom w Jerozolimie, i być 
może tam właśnie odbyła się Ostatnia 
Wieczerza;



Ewangelie

• Wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne 
wykazują zależność od wspólnego Źródła, 
które dziś przez biblistów nazywane jest Q;

• Q to zbiór logionów, czyli słów bądź krótkich 
wypowiedzi Jezusa zapamiętanych czy 
zanotowanych, i przekazywanych innym;

• Zawarte w owym Q słowa Jezusa są 
prawdziwymi słowami wypowiadanymi 
przez Jezusa z Nazaretu;



Ewangelie

Mamy zatem schemat:

• Jezus z Nazaretu → zapisane Jego słowa (Q) 
→ Ewangelia według św. Marka → 
Ewangelie według św. Mateusza i Łukasza → 
nauczanie pierwszych chrześcijan;

Wniosek:

Ewangelie zatem nie są dowolnym ludzkim 
wytworem, choć są napisane przez człowieka;



Co wiemy z Ewangelii?

• Jezus miał ludzkie ciało: jadł, pił, męczył się, 
spał, chodził, nauczał;

• Jezus miał ludzkie uczucia: gniewał się, 
krzyczał, wzruszał, litował się, kochał;

• Jezus miał ludzkie przeżycia: niepewność, 
trwoga w Ogrójcu;



Objawienia się Jezusa

„Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? 
Jezus Odpowiedział: Ja jestem. A ujrzycie 
Syna Człowieczego siedzącego po prawicy 
Wszechmocnego i nadchodzącego z 
obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy 
kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Na cóż nam 
jeszcze trzeba świadków? Słyszeliście 
bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? Oni zaś 
wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci” 
(Mk 14, 61-64). 



Objawienie się Jezusa

• Bluźnierstwo Jezusa nie tkwi w tym, że nazwał 
się Synem Człowieczym;

• Bluźnierstwo Jezusa nie tkwi w tym, że mówił 
o sobie jako siedzącym po prawicy 
Wszechmocnego;

• Bluźnierstwo Jezusa tkwi w tym, że powiedział 
o sobie „Ja jestem”, co po hebrajsku jest 
imieniem Boga, a tego wypowiadać nie było 
można;

• Arcykapłan uznając bluźnierstwo Jezusa, 
potwierdza Jego Boskość;



A może to wszystko jest 
mistyfikacją?

Istnieją zatem trzy możliwości:

• Jezus jest oszustem, bowiem wiedział, że to, 
co mówi, jest fałszywe;

• Jezus jest szalony, bowiem nie wiedział, co 
mówi;

• Jezus jest prawdziwy, bo Jego życie 
potwierdza to, co mówił;



A może to wszystko jest 
mistyfikacją?

„Stoimy przed przerażającą alternatywą. Ten, o 
którym mówimy, albo był (i jest) tym, za kogo się 
podawał, albo też wydaje się szaleńcem lub kimś 
jeszcze gorszym. Wydaje się oczywiste, iż nie był 

ani szaleńcem, ani złym duchem; zatem, 
jakkolwiek dziwne, przerażające czy 

nieprawdopodobne może się to wydawać, 
zgodzić się muszę z poglądem, iż był i jest 

Bogiem. Bóg w ludzkiej postaci wylądował na 
tym okupowanym przez nieprzyjaciela świecie”.

(C.S. Lewis)



Co potwierdza prawdziwość Jezusa?

• Historyczność Jezusa z Nazaretu;
• Jego nauczanie;
• Jego czyny;
• Jego charakter;
• Niepowtarzalność w historii;
• Pierwotność Jego postaci: Wcielenie, 

Zmartwychwstanie;
• Wypełnienie się proroctw;



Co potwierdza prawdziwość Jezusa?

• Nieobecność ciała w grobie;

• Ukazywanie się uczniom;

• Ukazanie się Pawłowi pod Damaszkiem;

• Męczeństwa wielu ludzi;

• Doświadczanie Jezusa dziś;

• Przeorientowanie całej historii ludzkości;



Nieustanne poszukiwania

• Pytanie „Kim jest Jezus?” – jest pytaniem 
zasadniczym;

• Pytanie „Kim jest Jezus?” – nie jest 
pytaniem, na które znaleziona odpowiedź 
jest ostateczna;

• Pytanie „Kim jest Jezus?” – nakazuje nam 
ciągle pytać, ciągle poszukiwać i ciągle 
odpowiadać;



Bóg zapłać za cierpliwość!


