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Kim jest Jezus? 

Dobrym nauczycielem, krytycznym 
perfekcjonistą, jakimś szalonym człowiekiem, 
bajką dla dzieci. Jest wiele „wersji” Jezusa. A 

może ten Żyd, który żył 2000 lat temu, rzeczywiście 
jest Bogiem? Jak ktokolwiek mógł w to uwierzyć!? Być 
może Jezus był dobrym człowiekiem, który żył dawno 
temu, ale stworzycielem świata? Doprawdy? . . .

Przekonanie, że Jezus Chrystus jest Bogiem to 
sedno chrześcijaństwa. Jednak to twierdzenie wydaje 
się dla wielu śmieszne. Tak więc, odłóżmy na bok 
to, co myślimy, że wiemy oraz to, co zostało nam 
powiedziane przez naszych przyjaciół lub rodziców i 
zastanówmy się, kim jest prawdziwy Jezus?

 Patrząc  
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Dlaczego to ma znaczenie?

Tak jak twierdzą, że jest Bogiem, chrześcijanie 
również nazywają Jezusa Zbawicielem, 
mówiąc, że celem Jego przyjścia na ziemię 

było nasze zbawienie. „Chrystus” oznacza 
„Wybrany.” Jezus oznacza, ten „który zbawia.” Tak 
więc Jezus Chrystus jest wybranym, który zbawi nas 
(tj. naszym Zbawicielem). Uważają, że tylko przez 
Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, każdy może 
być uratowany.

Ale uratowany od czego?
Bóg stworzył nas do życia z Nim. Ale my wolimy 

żyć bez Niego, robiąc swoje własne rzeczy, żyjąc 
własnym życiem, wyznaczając  własne priorytety 
i ceniąc siebie wyżej od Niego. I wszyscy jesteśmy 
winni: „Nie ma ani jednego sprawiedliwego “ 
(Rzymian 3:10). Wszyscy 
ignorujemy Boga, naszego 
Stwórcę. To jest to, co Biblia 
nazywa „grzechem.” A 
karą za grzech jest śmierć. 
Chrześcijanie wierzą, że 
Chrystus, sam Bóg przyszedł 
na ziemię, aby zapłacić tę 
karę za nas i za nas umrzeć.

To dlatego tak ważne jest, 
aby upewnić się, kim rzeczywiście jest Jezus. Jeśli jest 

Nie ma  
ani jednego 

sprawiedliwego. 

—Rzymain 3:10



 DLACZEGO TO MA ZNACZENIE? [3]

tylko kolejnym zwykłym człowiekiem, 
jak każdy z nas, to zwyczajnie  nie 
może nas zbawić. Tylko Bóg, który 
jest doskonały i nie ma własnego 
grzechu do zapłacenia, może wziąć na 
siebie nasze grzechy i za nas umrzeć. 
Dlatego istotne jest to, że wiemy czy 
Jezus jest Bogiem czy nie i czy jest w 
stanie zbawić nas, tak  jak twierdzi.

Ale jak możemy ufać komuś, kto twierdzi, że jest 
Bogiem? Każdego, kto mówi, że jest Bogiem, a nie 
jest, należy unikać! I na pewno nie powinien być 
nazywany dobrym lub mądrym—to byłoby szalone! 
Więc, ponieważ Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że 
jest Bogiem, to albo jest szalony. . . albo mówi prawdę. 
Aby zdecydować, musimy spojrzeć na więcej niż tylko 
domysły lub opinie. Potrzebujemy dowodów.

Niektórzy ludzie uważają, że dowody o Jezusie 
powinny być poza Biblią. Są pewni, że ktoś, kto 
rzeczywiście czynił cuda i zyskał naśladowców, 
powinien być wspomniany w innych tekstach 
historycznych. I mają rację!

Jezus 
oznacza, 
ten „który 
zbawia.”
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Dowody

Ż ydowski nauczyciel i dowódca wojskowy 
Józef (ur. 37–zm.100), rzymski senator Pliniusz 
Młodszy (ur. 61–zm.113) i rzymski historyk 

Tacyt (ur.56–zm.117) wśród wielu innych, wszyscy 
pisali o Jezusie.

Józef nazywa Chrystusa „mędrcem” oraz 
„czyniącym zadziwiające dzieła.” W liście do cesarza, 
Pliniusz mówi, że chrześcijanie czczą Chrystusa 
jako „boga.” Tacyt wspomina o  „Chrystusie” jako 
założycielu buntowniczej religii („buntowniczej”, 
ponieważ nie było religią 
Imperium Rzymskiego) i 
wspomina, że został stracony 
z rozkazu Poncjusza Piłata.

Żaden z tych pisarzy nie był 
naśladowcą Chrystusa. Jednak 
wszyscy przyjęli, że Jezus 
istniał i że Jego naśladowcy 
uważali Go za Boga.

Jednak to Biblia jest 
księgą, która zawiera 
najwięcej dowodów na 
temat tożsamości Jezusa.  
Biblia wyraźnie stwierdza, 
że Jezus jest Bogiem. 
Biblia jest badana przez 

Zapisy 
pochodzące 

ze starożytnych 
cywilizacji 

potwierdzają  
historie biblijne, 
oś czasu oraz 
postaci jako 

faktyczne
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uczonych od prawie 2000 lat, którzy potwierdzają, 
że jest wiarygodna i dokładna. Zapisy pochodzące ze 
starożytnych cywilizacji potwierdzają historie biblijne, 
oś czasu oraz postaci jako faktyczne.

To jest ważne. Jeśli Biblia, według innych 
historycznych tekstów, jest 
dokładna, to musimy słuchać 
tego wszystkiego, co mówi o 
Jezusie. Jeśli wiemy, że treść 
Biblii odpowiada faktom 
dotyczącym tożsamości Jezusa, 
to musimy ją przeczytać, aby 
dowiedzieć się więcej, niż 
tylko poznać fakty. Musimy 
dowiedzieć się prawdy o tym, 
kim On był: Jego charakter, 
osobowość i czyny. Tak więc, On naprawdę istniał, ale 
czy był naprawdę Bogiem?

Biblia 
wyraźnie 

stwierdza, że  
Jezus jest 
Bogiem
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Biblia
Stary Testament
Część Biblii, o nazwie Stary Testament, została napisana 
setki lat przed narodzeniem  Jezusa. Wiele szczegółów na 
temat nadchodzącego Zbawiciela („Chrystusa”) zostało 
przepowiedzianych przez autorów w kilku księgach 
Starego Testamentu. Życie i śmierć Jezusa spełniła te 
proroctwa z niezwykłą dokładnością. Spójrzmy tylko na 
kilka z nich:

Izajasza 7:14: Oto panna pocznie i porodzi syna, i 
nazwie go imieniem Immanuel.

Imię Immanuel dosłownie oznacza „Bóg z nami” i jest 
przepowiednią  tego, że nadchodzący Chrystus będzie 
Bogiem. Autor  mówi dalej nazywając to dziecko, które 
ma się narodzić: „Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę 
Pokoju” (Izajasza 9: 6).

Micheasza 5:1: To proroctwo mówi o Betlejem jako 
miejscu narodzenia nadchodzącego władcy:

Ale ty, Betlejemie . . . z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie 
władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych.

Izajasza 53. Tutaj czytamy o kilku wyraźnych 
przepowiedniach o przyszłym Chrystusie:

Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, 
doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa 
się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego.  
Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na 
siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga 
zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki 
nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego 
zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (w.3-5)
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Nie tylko miał Chrystus być Bogiem, On też miał cierpieć, 
abyśmy mogli otrzymać pokój i uzdrowienie od Boga. Jego 
śmierć miała być środkiem, przez który przepaść między 
Bogiem a nami (spowodowane przez nasze skoncentrowanie 
się na sobie) miała zostać naprawiona. Proroctwo Izajasza 
53 kontynuuje, mówiąc nam, że Chrystus umrze za nasze złe 
uczynki i cierpienia dobrowolnie (w. 6-7).

Dlaczego to, że Stary Testament czyni przepowiednie 
dotyczące nadchodzącego Chrystusa ma znaczenie?

Nowy Testament
Nowy Testament (napisany przez ludzi, którzy żyli 
w tym samym czasie co Jezus) jest wypełniony 
odniesieniami do tego, jak Jezus wypełnia obietnice 
Starego Testamentu. Stary Testament jest jak Chrystusa 
„CV,” a Nowy Testament pokazuje, że Jezus spełnia 
kryteria doskonale! Spójrzmy na kilka przykładów!

Ew. Mateusza 1:22–23 mówi: A to wszystko się stało 
[Anioł pojawił się Józefowi we śnie, aby wyjaśnić mu ciążę 
Marii], aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez 
proroka: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu 
imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.

Ten fragment również mówi o tym, że Jezus urodził się 
w Betlejem (Mt 2:1-6), wypełniając proroctwo Micheasza.

Również obietnica Izajasza 53: 6-7 została 
wypełniony przez Jezusa, kiedy został pojmany 
i skazany na śmierć. Nie przeciwstawiał się 
zatrzymaniu, ale poszedł dobrowolnie na krzyż za nas.

Jest wiele innych proroctw, które zostały wypełnione 
przez Jezusa; zbyt wiele, aby pomieścić w tej broszurce. 
Proponuję, abyś zapytał przyjaciela chrześcijanina lub 
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jednego z liderów w kościele, aby podzielili się z tobą  
tym, w jaki inny sposób Jezus dowiódł swojej tożsamości?

Możemy również dowiedzieć się więcej o tym, kim był Jezus 
przez słuchanie słów tych osób, którzy znali go najlepiej.

Słowa Jego uczniów
Jan, jeden z pierwszych uczniów Jezusa, opisał życie 
Jezusa będąc naocznym świadkiem. Na początku swojej 
księgi powiedział o Jezusie: „ujrzeliśmy chwałę jego, 
chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.” 
(Ew. Jana 1:14). Jan powiedział, że Jezus, jako Bóg „przyszedł 
od Ojca,” aby być „widzianym” i żyć jak człowiek.

Kilkakrotnie Jan zapisuje to, co Jezus wyraźnie mówi 
o Swojej tożsamości. Spójrz na niektóre fragmenty: 
8:23, 58; 14: 1-7.

Nie tylko Jan mówił, że Jezus był Bogiem. Paweł, 
jeden z pierwszych uczniów Jezusa, który wcześniej 
nienawidził chrześcijan, napisał wiele listów do 
różnych ludzi i kościołów. Paweł zawsze potwierdzał, 
że Jezus jest Bogiem.

List do Filipian 2:5–7: Takiego bądźcie względem 
siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, 
który chociaż był w postaci Bożej . . . wyparł się samego 
siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom.

Tutaj Jezus jest przedstawiony  w pełni jako Bóg i 
człowiek. On zawsze istniał jako Bóg. Ale dobrowolnie 
odłożył Swoją chwałę, aby stać się ‘Bogiem—człowiekiem’—
pokornym Sługą, posłusznym aż do śmierci. Jezus był 
Bogiem i pozostał Bogiem, nawet gdy stał się człowiekiem.

Czy Jan i Paweł (i wielu, wielu innych) po prostu się 
mylili  co do Jezusa? Czy celowo kłamali o Nim? Czy 
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wymyślili pomysł Jezusa jako Boga? Ależ skąd! Jezus 
Sam powiedział, że jest Bogiem.

Własne słowa Jezusa
Najważniejszą rzeczą, którą należy  rozważyć, jeśli 
chodzi o Jezusa to, co On właściwie  powiedział o sobie. 
Poczynił kilka szokujących zapewnień!

Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im: „Syn Człowieczy 
[Inny tytuł  Jezusa] będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, 
ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie.” Oni jednak 
nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać.—Marka 9:30–32

Jezus mówił bardzo jasno o Swojej tożsamości 
i Swojej misji—On przyszedł umrzeć za nas i 
zmartwychwstać po trzech dniach. Więc spójrzmy na 
kilka różnych reakcji, z jakimi Jezus się spotkał.

Żydzi słuchający Jezusa rozumieli Go doskonale. W 
rzeczywistości, Jego słowa rozzłościły ich, gdyż Jezus 
twierdził, że jest Bogiem—więc właściwie próbowali  go 
zabić! W jednej napiętej rozmowie między Nim a  grupą 
przywódców żydowskich, Jezus powiedział: „pierwej niż 
Abraham był, JAM JEST!” (Ew. Jana 8:58). Wyrażenie „JAM 
JEST!”  to inne imię dla Boga, którego Bóg używał  w Starym 
Testamencie (Księga Wyjścia 3:14). Żydowscy przywódcy 
religijni doskonale zrozumieli, że Jezus nazywał Siebie 
Bogiem. I nie chcieli Mu wierzyć. Zamiast tego, chcieli Go 
zabić poprzez ukamienowanie za to, że podawał się za Boga.

W innym czasie, gdy nauczał publicznie, Jezus 
zapytał: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” 
(Ew. Mateusza 16,13). Kiedy usłyszał co tłumy myślały o 
Nim (że jest dobrym człowiekiem, nauczycielem, etc.), 
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zadał to samo pytanie Swoim uczniom : „A wy za kogo 
mnie uważacie?” (w.15). Jego uczniowie, którzy znali Go 
najlepiej, uważali zupełnie inaczej.

Szymon Piotr powiedział: „Ty jesteś Chrystus, 
Syn Boga żywego” (w.16). Jezus nie zaprzeczył temu 
stwierdzeniu, a wręcz przeciwnie, zgodził się  mówiąc: 
„Błogosławiony jesteś, Szymonie . . . Albowiem ciało i 
krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w 
niebie “(w.17). Jezus twierdził, że jest Bogiem i chciał, aby 
Jego uczniowie uwierzyli, jak i polegali na tej prawdzie.

Na koniec warto zauważyć, że zwątpienie było również 
powszechną reakcją. Ponad tydzień po zmartwychwstaniu 
Jezusa, Tomasz (uczeń Jezusa) jeszcze Go nie widział. 
Nikt nie mógł przekonać Tomasza, że Jezus żyje. „Jeśli 
nie ujrzę na Jego rękach znaku gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok 
Jego, nie uwierzę” (Ew. Jana 20:25).

A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z 
nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród 
nich, i rzekł: „Pokój wam!” Potem rzekł do Tomasza: „Daj tu palec 
swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie 
bądź bez wiary, lecz wierz.”—Jana 20:26–27

Jezus rozumiał wątpliwości Tomasza i nie odrzucił 
go, lecz robił wszystko, co potrzebne, aby upewnić go w 
prawdzie. Przejęty Tomasz odpowiedział: „Pan mój i Bóg 
mój!” (w.28). Tymi słowami, Tomasz przyznał, że Jezus, 
będąc wzbudzony z martwych, był rzeczywiście Bogiem!

Jezus rozumie nasze wątpliwości także i docenia naszą 
uczciwość. Chce, abyśmy z Nim rozmawiali i czytali o Nim 
w Biblii, dzięki czemu możemy być pewni tego, kim On jest.
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A według ciebie kim On jest?

C. S. Lewis, autor podejmujący tematykę 
chrześcijańską, wyjaśnia, że mamy tylko trzy 
opcje dotyczące tożsamości Jezusa:

Człowiek, który . . . mówiłby tego rodzaju rzeczy, 
które Jezus powiedział, nie byłby wielkim 
nauczycielem moralności. Byłby albo szaleńcem  - na 
równi z człowiekiem, który mówi, że jest gotowanym 
jajkiem—albo byłby diabłem z piekła. Musisz 
dokonać wyboru. Albo ten człowiek był i jest Synem 
Boga, albo wariatem albo czymś gorszym. Można 
uciszyć Go jako głupca, możesz napluć na Niego i 
zabić jako demona; lub można upaść u Jego stóp 
i nazwać Go Panem i Bogiem. Ale nie sugerujmy 
jakichś [bzdur] o tym, że był wielkim człowiekiem i 
nauczycielem. On nie zostawił takiej opcji.

Zasadniczo Lewis mówi, że jeżeli Jezus nie jest 
Bogiem, to albo był szaleńcem albo kłamał. Ale ci, 
którzy znali Jezusa uznali, że nie był ani szalony ani 
kłamcą. Wiedzieli, że jest Bogiem. Nawet spisywali 
to, co Jezus mówił i czynił, a czego byli naocznymi 
świadkami, abyśmy mogli poznać prawdę. Wielu 
wolało umrzeć, niż zaprzeczyć, że jest Bogiem. Życie, 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, wraz z Jego 
miłością i mądrością, nie mogą być wyjaśnione przez 
niepoczytalność lub złego ducha.
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Słowa i czyny Jezusa 
pokazują, że jest Bogiem. 
Jezus wypełnił proroctwa o 
Tym, który miał być Bogiem 
na ziemi. Pokazał charakter 
i miłość wiecznego Boga. 
Czynił rzeczy, które tylko Bóg 
może czynić.

Szaleniec może twierdzić cokolwiek, ale nie potrafi 
potwierdzić tego. Kłamca może stosować zadziwiające 
sztuczki umysłu, ale nie potrafi udowodnić niczego 
z tego, co mówi, a w końcu jest rozszyfrowany. Jezus 
urodził się tam, gdzie miał narodzić się Bóg-człowiek, 
żył tak  jak Bóg-człowiek powinien, umarł tak jak Bóg-
człowiek miał umrzeć i żył znowu, gdyż tylko Bóg-
człowiek tak  mógł.

Jak myślisz, kim jest Jezus? Twoja przyszłość i 
życie wieczne zależy od twojej decyzji. Ważne jest, 
aby nie ignorować Jezusa, ale żeby dokonać wyboru. 
Porozmawiaj z kimś w swoim kościele lub z innymi 
chrześcijanami, których znasz. Zapytaj ich, kim jest 
Jezus dla nich; i zapytaj ich, dlaczego.

Słowa i 
czyny Jezusa 
pokazują, że  
jest Bogiem
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        Głębiej

Seria Patrząc Głębiej oferuje znakomite nauczania biblijne 
dla chrześcijan. Bez względu na to, czy jesteś młodym 
chrześcijaninem, czy też dojrzałym wierzącym, mamy szereg 
krótkich rozważań biblijnych na wiele ważnych tematów i pytań.

W Our Daily Bread Ministries, naszą misją jest uczynić 
zmieniającą życie mądrość Słowa Bożego zrozumiałą 
i dostępną dla wszystkich. Pragniemy  pomóc naszym 
czytelnikom przybliżyć się do Boga oraz dzielić się 
swoją wiarą w Niego z tymi, których znają. Prosimy o 
udostępnianie artykułów z serii Patrząc Głębiej tym, którzy 
mogą z nich skorzystać na naszej stronie internetowej 
codziennychleb.org.

Wszystkie nasze zasoby są dostępne dla wszystkich, bez 
konieczności przekazywania darowizn. Jednak, gdybyś chciał 
wspierać Our Daily Bread Ministries finansowo, możesz 
zrobić to klikając na poniższy link.

PRAGNĘ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

http://codziennychleb.org/
http://codziennychleb.org/darowizny/

	LD Who is Jesus PL cover
	LD Who is Jesus PL text
	LD_lastpage_PL

