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Apologetyka (1) 

Notatki studenta   (Wykładowca: Richard. L. Lee) 

Wprowadzenie 

1. Apologetyka to nie przeprosiny. Oznacza ona obronę lub uzasadnienie 
jakiegoś wierzenia lub działalności.   

2.       Greckie słowo apologia pochodzi z 1 Piotra 3,15. Tłem listu Piotra jest 
prześladowanie za Nerona. Zachęca chrześcijan, by dawali apologię, rozsądną 
obronę wiary (patrz: Filipian 1,7.16).  

3.     W II wieku po Chrystusie chrześcijańskimi apologetami byli ludzie, którzy 
wierzyli, że potrafią obronić chrześcijaństwo dzięki napisaniu obrony, a nie za 
sprawą miecza, pokazując, iż chrześcijaństwo nie jest ruchem politycznym; 
chrześcijanie nie byli niemoralnymi ludźmi z tej racji, że nazywali się wzajemnie 
braćmi i siostrami oraz praktykowali uczty miłości.   

4.     Obecnie krytycy usiłują zakwestionować Ewangelię. Twierdzą, że 
chrześcijaństwo jest mitem; jedną z wielu religii; że nie posiada sprawdzalnych 
dowodów na swoją korzyść. Apologetyka ma za zadanie pokazać, że 
chrześcijaństwo nie jest pozbawione sensu, że jest wiarygodne, że rozsądnie jest 
uznać, iż jest ono faktem, a nie fikcją.    

5.     Pomyśl o apologetyce jako o wstępie do ewangelizacji. Apologetyka jest 
budowaniem mostów. Środkiem do nawiązania kontaktu z osobą niewierzącą na 
podstawie intelektualnego przekonywania. Starasz się wykazać, że Ewangelia 
jest rozsądna, a nie nierozsądna.  

6.     Apologetyka wskazuje, że istnieją zdrowe dowody pozwalające przyjąć 
przesłanie Ewangelii. Ewangelii nie można dowieść naukowo, lecz są dowody 
wskazujące, że przesłanie Ewangelii ma zdrowe uzasadnienie i zasługuje na 
poważne rozważenie.  

7.     Stanie się chrześcijaninem nie jest skokiem w ciemność polegającym na 
odrzuceniu rozumu i inteligencji. Chcemy wykazać, że wiara w Ewangelię jest 
doskonale racjonalna i godna przyjęcia w erze nauki. Chrześcijaństwo nie 
zamyka się na historyczne badania ze strony krytyków.  

8.     Apologetyka nie polega na przekonywaniu kogoś, by wszedł do Królestwa 
Bożego. Jej zadaniem jest udzielenie komuś pomocy w rozwiązaniu 
intelektualnych problemów. Serce nie może uwierzyć w coś, co odrzuca rozum. 
Apologeta stara się ułatwić danej osobie poważne przemyślenie twierdzeń 
Chrystusa.  

9.     W ramach ewangelizacji nie można pomijać umysłu i inteligencji. Trzeba 
odnieść się do poważnych kwestii spornych. Ewangelia musi być przedstawiana 
w taki sposób, który wydaje się inteligentny, uzasadniony, rozsądny i logiczny.  

10.    Apologetyka nie eliminuje dzieła Ducha Świętego. Usiłuje ona położyć grunt 
pod dalsze działanie Ducha Świętego.  
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1.    Czy Bóg naprawdę istnieje? Argumenty wskazujące, że wiara w Boga jest 
rozsądna.  

1:1 Teolodzy i filozofowie usiłowali udowodnić istnienie Boga za pomocą 
rozumowych argumentów, zwanych dowodami na istnienie Boga, albo 
wykazywaniem tego, co wspiera umysł w uznaniu istnienia Boga.  

1:2 Żaden filozoficzny argument nie może udowodnić istnienia Boga (Joba 11,7; 
1 Koryntian 1,21). Choć takie argumenty nie są w pełni przekonywające, to jednak 
mogą być pomocne dla apologety, wykazują bowiem, że rozsądnie jest wierzyć, iż 
Bóg istnieje.  

1:3 Po pierwsze, argument ontologiczny, autorstwa Anzelma z XI wieku. Możemy 
go nazwać ideą Boga. W każdym plemieniu i narodzie panuje wiara w istnienie 
jakiegoś boga lub bogów. Religia jest czymś powszechnym. W umyśle człowieka 
występuje naturalna wiara w Boską Istotę. Skoro taka idea istnieje w umyśle, a nie 
jest ona wyuczona, tylko powstaje naturalnie, to fakt ten sugeruje, że istnieje taka 
Boska Istota. Skąd wzięła się sama idea Boga?  

1:4 Po drugie, ruch. W tym świecie są rzeczy, które są w ruchu, i takie, które są w 
stanie spoczynku. Coś musiało zapoczątkować ten ruch. Musi istnieć 
Nieporuszony Sprawca ruchu; Ten, który porusza, a sam nie jest przez nic innego 
poruszony. Argumentuje się, że Sprawca ruchu musi być Bogiem.  

1:5 Po trzecie, przyczyna i skutek, czyli argument kosmologiczny. Każde 
wydarzenie musi mieć swoją przyczynę. Zatem za całym ciągiem przyczyn i 
skutków musi kryć się Sprawca nie mający przyczyny, Praprzyczyna wszystkich 
rzeczy, które rozpoczęły każdą przyczynę i skutek. Argumentuje się, że tym Kimś 
musi być Bóg.    

1:6 Po czwarte, projekt i cel, czyli argument teleologiczny. Widzimy oznaki 
projektu, harmonii, celu wzrostu i rozwoju w stworzeniu, które zmierza do 
doskonalszego końca. Mówimy o prawach natury. Projektantem lub Inteligentną 
Istotą musi być Bóg.   

  
1:7 W końcu argument moralny, autorstwa Immanuela Kanta z XVIII wieku. Kant 

mówił o kategorycznym imperatywie, który istnieje w każdym człowieku. Nazwał to 
ja powinienem. Jest w nas wszystkich poczucie dobra i zła. Nawet bez moralnego 
pouczenia znamy różnicę między dobrem a złem. Co sprawia, że w świecie 
istnieje poczucie moralnego obowiązku? Kant powiedział: Kiedy mówię, że coś 
powinienem, to tym, który to mówi jest Bóg, a ja doświadczam istnienia Boga. 
Możemy to nazwać sumieniem. Nasze etyczne standardy mogą się różnić od 
siebie, ale wszyscy wiemy, że istnieje dobro i zło. To przemawia za istnieniem 
Prawodawcy, którym jest Bóg.  

2. Czy Jezus naprawdę istniał? Dowody na rzecz historycznego Jezusa 

2:1 Apologeci mówią, że chrześcijaństwo nie opiera się na doświadczeniu lub 
osobistym świadectwie. Szukamy faktów; twardych faktów, które można 
obiektywnie zbadać.  

2:2 Czy Jezus naprawdę istniał? Żyjemy w takiej erze, w której poszukuje się 
dowodów, by potwierdzić realne istnienie osoby Jezusa w historii.  

2:3 Czy Jezus naprawdę żył? Jedna odpowiedź brzmi, że nigdy nie było takiej 
osoby jak Jezus, że jest to zwykłe przypuszczenie; mit stworzony na potrzeby 
religii; że Jezus nigdy nie żył. Chociaż rzadko podnosi się taki zarzut, to żaden 
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historyk cieszący się dobrą reputacją nie będzie kwestionował historyczności 
Jezusa.  

2:4 Czy można dostarczyć niechrześcijaninowi dowodów – pozabiblijnych – że 
Jezus to postać historyczna? Są takie dowody.  

2:5 Po pierwsze, mamy pisma Pliniusza (61-112 po Chr.), prawnika, pisarza i 
urzędnika w starożytnym Rzymie, mieszkającego w Bitynii. Napisał list do cesarza 
Trajana w 110 roku, pytając, co należy zrobić z chrześcijanami mieszkającymi w 
tamtej okolicy. Zyski ze sprzedaży pogańskich ofiar w świątyniach bardzo zmalały, 
ponieważ tak wielu ludzi stało się chrześcijanami, i oni już więcej nie składają ofiar 
pogańskim bogom.  

2:6 W swoim liście tak opisuje chrześcijan: mieli zwyczaj zbierać się w 
oznaczonym dniu przed świtaniem i wygłaszać hymn Chrystusowi jakoby Bogu. 
Trajan radzi, by zmuszać chrześcijan do składania ofiar, lecz gdy odmówią, 
powinno się ich karać śmiercią. Wzmianka o Jezusie pokazuje, że Chrystus był w 
centrum wielbienia pierwszych chrześcijan.  

2:7 Po drugie, rzymski historyk Tacyt, piszący około 115 roku. Sprawozdaje o 
prześladowaniu za Nerona w 64 roku, i tak opisuje chrześcijan: Twórca tej nazwy 
Chrystus za rządów Tyberiusza został przez prokuratora Poncjusza Piłata skazany 
(na śmierć). Ten autor wyraźnie odwołuje się do Jezusa jako postaci historycznej z 
czasów Poncjusza Piłata.  

2:8 Po trzecie, Swetoniusz (69-122) rzymski historyk, który napisał dwanaście 
biografii władców rzymskich, od Juliusza Cezara do Domicjana. W swoim Żywocie 
Klaudiusza (cesarz w latach 41-54) wspomina o Jezusie: Klaudiusz wyrzucił z 
Rzymu wszystkich Żydów, którzy ciągle wywoływali rozruchy podburzani przez 
niejakiego Chrestosa.  

2:9    Po czwarte, istnieją listy autorstwa cesarza Hadriana (117-138) nakazujące 
skazywać chrześcijan na śmierć. Pisze on: Ci, którzy czczą Serapisa są podobnie 
chrześcijanami; nawet ci, którzy ustanowili siebie biskupami Chrystusa są oddani 
Serapisowi. Pomieszał on chrześcijaństwo z kultem starożytnego boga egipskiego 
z III wieku przed Chr., Serapisa. Nas interesuje tylko wzmianka Hadriana o 
Chrystusie.  

2:10   Po piąte istnieje syryjski list, w którym stwierdzono: Cóż za pożytek odnieśli 
Żydzi z zabicia swego mądrego króla, skoro od owego czasu królestwo zostało im 
zabrane? Jest to ważne, ponieważ wskazuje na uznawanie Jezusa za króla w 
pogańskim świecie.   

2:11  Warto odnotować, że w żadnym z tych źródeł nie ma wątpliwości co do Jezusa 
jako historycznej osoby. Jego historyczność jest uważana za coś oczywistego. Nie 
ma dowodu, który by sugerował, że Jezus w opinii wczesnych pisarzy świeckich 
był postacią mityczną.  

2:12  Dlaczego jest tak mało pogańskich świadectw o Jezusie? Po pierwsze, istnieje 
bardzo mało literatury z tego okresu historycznego. Po drugie, osoba Jezusa nie 
była przedmiotem wielkiego zainteresowania pogańskich pisarzy. Na tle wielu kar 
wymierzonych przez ukrzyżowanie w całym imperium, egzekucja cieśli z Nazaretu 
nie była znaczącym wydarzeniem w historii rzymskiej. Ponadto od czasów 
Konstantyna (312 r.) Kościół miał upoważnienie od władz, by powstrzymać napływ 
wszelkiej antychrześcijańskiej literatury. Czyniono to przez niszczenie pogańskich i 
żydowskich książek, albo przez cenzurowanie ich.  
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2:13  Są jeszcze dwa ważne świadectwa, które musimy rozważyć. Pierwszym z nich 
są pisma Józefa Flawiusza, historyka żydowskiego, który żył od 38 roku do końca I 
wieku. Jako człowiek współczesny apostołowi Pawłowi musiał być świadomy faktu, 
że powstał Kościół chrześcijański. Józef Flawiusz brak udział w żydowskiej 
rewolcie przeciwko Rzymowi w roku 70.   

2:14  Najważniejsze działa Flawiusza, to Wojna żydowska oraz Dawne dzieje Izraela. 
W pierwszym z nich drastycznie opisuje okropności rzymskiego oblężenia 
Jerozolimy i jej upadku. W obydwu dziełach występują wzmianki o Jezusie, Janie 
Chrzcicielu i jego śmierci za Heroda, oraz o samym chrześcijaństwie.  

2:15   Nawiązanie do osoby Jezusa znajduje się w Dawnych dziejach Izraela, w 
których Flawiusz stwierdza: W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle 
można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był 
nauczycielem wszystkich ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Poszło za 
nim wielu Żydów, jako i pogan. On był Chrystusem. A gdy wskutek doniesienia 
najznakomitszych u nas mężów, Piłat zasądził go na śmierć krzyżową, jego dawni 
wyznawcy nie przestali go miłować. Albowiem trzeciego dnia ukazał się im znów 
jako żywy, jak to o nim oraz wiele innych zdumiewających rzeczy opowiadali boscy 
prorocy. I odtąd aż po dzień dzisiejszy istnieje społeczność chrześcijan, którzy od 
niego otrzymali tę nazwę.  

2:16   Druga wzmianka o chrześcijanach w Dawnych dziejach Izraela występuje w 
powiązaniu z Jakubem, bratem Jezusa. Annasz (...) zwołał sędziów Sanhedrynu i 
stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem...  

2:17   W końcu, są dowody w Talmudzie. Talmud jest zbiorem hebrajskich tradycji, 
interpretacji Biblii, komentarzy i dysput, baśni, legend i folkloru. Pisano go od I do 
VI wieku.  

2:18   W Talmudzie Jezus jest czasami nazywany Jeszuą z Nazaretu (Jeszua to 
hebrajskie słowo oznaczające Jezusa), czasami takim jednym, lub nawet Ben-
Panderą. Stwierdzono w nim: w przededniu Paschy powiesili Jeszuę z Nazaretu... 
Jezus miał pięciu uczniów. Gdy pewnego razu szedłem wzdłuż górnego rynku 
Seforis i znalazłem jednego z uczniów Jezusa z Nazaretu.  

2:19   Czego się z tego uczymy? Wskazuje to na fakt, że rabini z I wieku, którzy mieli 
wielką szansę, by poznać prawdę, uznawali historyczność Jezusa. Chociaż pisali 
przeciwko chrześcijańskiej tradycji, to nigdy nie kwestionowali tej jej podstawy, 
którą były autentyczne fakty historyczne, zwłaszcza realność osoby znanej jako 
Jezus.  


