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 Apologetyka (2) 

                 Notatki studenta   (Wykładowca: Richard. L. Lee) 

1. Dowody na wiarygodność Nowego Testamentu 

1:1 Czy NT jest wiarygodny? Nie można udowodnić naukowo wiarygodności NT, 
lecz istnieją wystarczające dowody, by wykazać, że NT, jako zbiór zapisków 
historycznych, jest wiarygodny.   

1:2 Musimy spojrzeć na NT jako na zbiór historycznych zapisków. Musimy 
patrzeć na NT tak, jakbyśmy badali inne aspekty historii, takie jak wydarzenia, które 
miały miejsce w imperium rzymskim za panowania kolejnych cesarzy; lub jak na 
napoleońskie wojny, czy też na wydarzenia z minionych dwóch wojen światowych.  

1:3 Podobnie jak w przypadku każdego wydarzenia historycznego, powinniśmy 
także patrzeć na wiarygodność dokumentów składających się na NT. O 
wydarzeniach historycznych wiemy tylko dzięki dowodom w postaci dokumentów.  

1:4 Dokumentalne dowody na rzecz NT i wydarzeń, które miały miejsce 2 tys. lat 
temu, znacznie przewyższają ilość dowodów na rzecz świeckich wydarzeń, które 
miały miejsce w czasach współczesnych okresowi NT lub wcześniej. Pisane 
dowody na rzecz NT są znacznie liczniejsze niż dowody na rzecz wielu pism 
klasycznych autorów starożytnej historii – a których autentyczność przyjmuje się 
ponad wszelką wątpliwość. Istnieje więcej dowodów, by przyjąć NT jako wiarygodny 
niż dowodów pozwalających zaakceptować pisma niechrześcijańskich pisarzy.  

1:5 Po pierwsze, musimy przyjrzeć się dziełu Cezara O wojnie galijskiej, 
napisanemu w latach 58-50 przed Chr. Dokumentalne dowody na istnienie tych 
bitew to 9 lub 10 rękopisów, z których najstarszy pochodzi z IX wieku, prawie 1000 
lat po tamtych wydarzeniach.  

1:6 Dalej, mamy 142 księgi historyka rzymskiego, Liwiusza, 59 r. przed Chr.-17 r. 
po Chr. Napisał historię Rzymu znaną jako Od założenia Miasta. Pozostało tylko 35 
z tych ksiąg i są nam one znane jedynie z 20 rękopisów. Tylko jeden z nich sięga IV 
wieku po Chr.  

1:7 Dzieje Tacyta zostały napisane ok. 100 roku po Chr. W postaci 14 ksiąg, z 
których ocalało tylko 4 i pół księgi. Z Jego Roczników ocalało pełnych 10, a 2 we 
fragmentach. Tekst ocalałych fragmentów jego 2 dzieł historycznych opiera się 
całkowicie na 2 rękopisach, z których jeden jest datowany na IX wiek, a drugi na XI 
wiek.  

1:8 Arystoteles, wielki filozof grecki, żyjący w latach 384-322 przed Chr. napisał 
swą Poetykę. Jej najstarszy rękopis datuje się na XI wiek po Chr., ponad 140 lat po 
oryginale.  

1:9 Historia (Wojna peloponeska – przypis tłumacza) spisana przez Tukidydesa, 
460-395 rok przed Chr., jest nam znana na podstawie 8 rękopisów, z których 
najwcześniejszy pochodzi z X wieku po Chr., natomiast kilka skrawków papirusu z 
tym dziełem pochodzi z I wieku po Chr.  

1:10  Żaden uczony klasycysta nie dałby posłuchu argumentowi, jakoby 
autentyczność tych pism była wątpliwa, mimo, że jest tak mało dowodów w postaci 
rękopisów, i że dokumenty są młodsze o ok. 130 lat (lub więcej) niż oryginalne 
pisma. Tacyta uważa się za źródło historyczne pierwszej klasy w odniesieniu do 
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tego okresu. I to pomimo faktu, że najstarszy rękopis jego dzieła datuje się na 1000 
lat później niż oryginał, a liczba dobrych rękopisów to zaledwie 20.  

1:11 Jak wyglądają na tym tle historyczne zapiski należące do NT? Jeśli jest to 
kwestia dowodów w postaci rękopisów, to datowanie takich manuskryptów NT 
wypada wprost znakomicie. Co składa się na dowody w postaci rękopisów na rzecz 
NT, i jaki jest wiek tych dokumentów?  

1:12 Istnieje około 4000 greckich rękopisów NT w całości, lub w części. Najlepsze  
i najważniejsze z nich datują się na ok. 350 r. po Chr., a inne zostały spisane w V i 
VI wieku.  

1:13 Te rękopisy są o wiele starsze niż te, które ukazują świeckie wydarzenia z 
tego samego okresu. Po ich porównaniu stwierdzamy, że spisane, dokumentalne 
dowody dostarczone przez pogańskich pisarzy datują się na okres 130 lat po 
opisanych wydarzeniach, podczas gdy dowody NT datują się na okres 300 lub 400 
lat po opisanych wydarzeniach.  

1:14 Oprócz kodeksów (dużych ksiąg) istnieją tysiące papirusów. Jeden taki 
rękopis, znany jako Biblijny Papirus Chester Beatty (P45), zawierający większą 
część NT datuje się na pierwszą połowę III wieku po Chr., na ok. 200 rok po Chr.  

1:15 Jeszcze starszy jest fragment papirusu zawierający Ewangelię Jana 
18,31-33.37, datowany na rok 130 po Chr. Są też fragmenty papirusu, złożone z 5 
części papirusu, ukazujące Ewangelię Mateusza 26,22. Prawdopodobny rok 
powstania, to 79 r. po Chr.  

1:16 Jest także ponad 8 tys. dokumentów, które są przekładami NT na różne 
języki, dokonanymi w II do V wieku. Jest także ogromna liczba (ok. 36289) cytatów 
z NT w pismach Ojców Apostolskich.  

2. Czy Jezus naprawdę jest Bogiem-Człowiekiem? Dowody na rzecz 
zmartwychwstania 

2:1  To właśnie zmartwychwstanie samo w sobie jest dowodem na rzecz 
Boskości Jezusa. Jeśli można dowieść na podstawie wiarygodnych dokumentów 
NT, że Jezus naprawdę powstał z martwych, to musimy zmierzyć się z faktem, iż 
Jezus jest Synem Bożym.   

2:2 Jakie są dowody na zmartwychwstanie Jezusa. Posługujemy się słowem 
dowody, ponieważ musimy przyjrzeć się twardym faktom, które pozwolą dowieść, 
że Jezus naprawdę powstał z martwych. Łukasz posługuje się tym słowem w 
Dziejach Apostolskich 1,3. Apologetyka patrzy na fakty, dowody i przekonujące 
potwierdzenia, a nie na subiektywne przeżycia. Przesłanie chrześcijańskie jest 
mocno zakorzenione w obiektywnych faktach. 

2:3 Fakt zmartwychwstania jest fundamentalny dla całego przesłania 
chrześcijańskiego. Jeżeli zmartwychwstanie nie miało miejsca, to nie ma też 
chrześcijańskiego przesłania. Jeżeli Jezus nie powstał z martwych – jak obiecał – to 
sam jest oszustem, uzurpatorem, i na pewno nie można Mu ufać ani wierzyć. Albo 
Jezus jest Synem Bożym, albo jest oszustem. Wszystko zależy od 
zmartwychwstania. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to Jezus był złym człowiekiem, 
a cała Jego nauka jest podejrzana, co czyni Go kłamcą, który zwiódł wielu ludzi. 
Paweł nauczał (1 Koryntian 15,17). Zadanie apologety polega na udowodnieniu 
zmartwychwstania na podstawie zapisków historycznych, i na obaleniu wielu 
zarzutów odnośnie zmartwychwstania ze strony sceptyków .  



!3

2:4 Po pierwsze, teoria omdlenia. Twierdzi się, że Jezus tak naprawdę nie umarł 
na krzyżu, tylko został złożony do grobu jako nieprzytomny. Po kilku godzinach się 
obudził i ukazał uczniom. Jezus wcale nie powstał z martwych.  

2:5 Czy Jezus naprawdę umarł na krzyżu, czy tylko stracił przytomność? 
Niewiarygodne jest to, że po ukrzyżowaniu Jezus byłby po prostu nieprzytomny, 
albo obudziłby się w grobie bez lekarstw, pożywienia i wody, a następnie miałby tyle 
energii, by odwalić kamień, pokonać strażników świątynnych, by wreszcie ukazać 
się uczniom, żeby przedstawić im wystarczający dowód prawdziwego 
zmartwychwstania.  

2:6 Rzymski żołnierz upewnił się, że wszystkie trzy ofiary ukrzyżowania były 
martwe. Nigdy nie pozwolono by im zdjąć ciała Jezusa z krzyża, gdyby nie byli 
absolutnie pewni Jego śmierci. Faryzeusze, jako świadomi twierdzenia Jezusa, że 
powstanie z martwych, woleliby się upewnić, że naprawdę umarł.  

2:7 Zmartwychwstanie jest prawdziwe, ponieważ śmierć jest prawdziwa. Gdyby 
Jezus po prostu ocucił się w grobie, a potem byłby w stanie przekonać uczniów, że 
zmartwychwstał, to co się stało z Nim potem? Czy Jezus oddalił się gdzieś na 
osobność, by w końcu umrzeć w podeszłym wieku?  

2:8 Po drugie, teoria oszustwa. W Ewangelii Mateusza 28,11-13 faryzeusze 
wymyślili historię, jakoby to uczniowie wykradli ciało Jezusa i udawali, że powstał z 
martwych.  

2:9 Uczniowie nie mieli motywu, by wykraść ciało Jezusa. Nie oczekiwali, że 
Jezus powstanie z martwych; zmartwychwstanie okazało się zupełną 
niespodzianką. Gdyby przekonali się, że Jezus nie zmartwychwstał, to uznaliby Go 
za kłamcę, oszusta. Motywacją do głoszenia zmartwychwstania nie może być 
wykradzenie ciała.  

2:10 Pomyśl o przeszkodach, jakie mieliby uczniowie, gdyby chcieli wykraść ciało. 
Usunięcie ogromnego kamienia i pokonanie żołnierzy. 

2:11 Faryzeusze nakazali żołnierzom, by stwierdzili, że gdy przysnęli, przyszli 
uczniowie i wykradli ciało. Nigdy nie wierz świadectwu kogoś, kto opisuje coś, co 
wydarzyło się, gdy spał! Ponadto żołnierze nie mieli powodu, by kłamać na temat 
tego wydarzenia. Trzeba ich dopiero było przekupić, by szerzyli kłamstwo, jakoby 
uczniowie wykradli ciało.  

2:12 Weź pod uwagę śmiałość, z jaką uczniowie głosili zmartwychwstanie w 
niedalekiej odległości od pustego grobu, narażając się na prześladowania. Jak 
można to wytłumaczyć teorią, że uczniowie wykradli ciało? Jak zdołaliby przekonać 
Tomasza, gdyby wykradli ciało? 

2:13 Kolejną jest teoria halucynacji. Głosi ona, że uczniowie mieli halucynacje. 
Wyobrazili sobie, że Jezus zmartwychwstał; była to religijna wizja.  

2:14 Halucynacje są udziałem ludzi, którzy są bardzo emocjonalni i których łatwo 
jest przestraszyć. Uczniowie byli jednak ludźmi bardzo silnymi, zwykłymi i 
przyziemnymi ludźmi: niektórzy byli rybakami; jeden był księgowym. Nie byli to 
ludzie z rodzaju mistyków lub osób religijnych. Halucynacje nie przytrafiłyby się 
takim zwykłym ludziom, jakimi byli uczniowie.   
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2:15 Po drugie, halucynacje zazwyczaj przytrafiają się ludziom oczekującym, że 
coś się wydarzy. Uczniowie raczej nie spodziewali się zmartwychwstania. Tomasz 
chciał fizycznie dotknąć ciała Jezusa. Tomasz nie uznałby mistycznej wizji.  

2:16 To nieprawdopodobne, by wielu ludzi miało w tym samym czasie te same 
halucynacje. A Jezusa widziało co najmniej 500 osób (1 Koryntian 15,6).  

2:17 Ukazywanie się Jezusa kończyło się nagle. Nie wyciszało się powoli, jak to 
ma miejsce w przypadku wizji i halucynacji.  

2:18 Halucynacji nie można dotknąć i z nią obcować, jak to było z Jezusem. 
Tomasz dotknął Go, podobnie jak inni uczniowie (Łukasza 24,39).  

2:19 Kolej na teorię pomylonego grobu. Bronił jej w 1907 r. Kirsopp Lake. Nauczał, 
że kiedy kobiety przyszły obejrzeć ciało Jezusa, wówczas udały się do złego grobu; 
anioł powiedział: Nie ma Go tu (Mateusza 28,6), chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie 
leżał, co oznacza, iż anioł wskazuje na inny grób. 

2:20 Kobiety znały położenie grobu. Oglądały pochówek. Nie powróciłyby do złego 
grobu.  

2:21 Jeśli kobiety pomyliły groby, to saduceusze i faryzeusze mogli łatwo 
dostarczyć martwe ciało Jezusa z odpowiedniego grobu, by zaprzeczyć 
zmartwychwstaniu.  

2:22 Ogród Józefa z Arymatei był ogrodem, a nie cmentarzem, i był w nim tylko 
jeden grobowiec, przeznaczony przez Józefa na prywatne miejsce pochówku.  

2:23 Kolejna rzecz – rozważ zmianę, jaka zaszła u trzech sceptyków. Pierwszym 
był Tomasz (Jana 20,24-25). Chciał otrzymać prawdziwy, fizyczny dowód. Tomasza 
nie można było nakłonić do zmowy, nie dałby się też ogłupić mistycznemu 
przeżyciu, ani przekonać do zmartwychwstania, gdyby Jezus oprzytomniał w 
grobie. Tomasz naprawdę wierzył w zmartwychwstanie.  

2:24 Drugim sceptykiem był Jakub, brat Jezusa. W 7 rozdz. Ewangelii Jana 
powiedziano, że żaden z braci Jezusa nie wierzył w Niego, co obejmowało Jakuba 
oraz całą rodzinę Jezusa, która myślała, że odszedł od zmysłów (Marka 3,21). 

2:25 W Górnej Izbie – jak to opisano w Dziejach Apostolskich 1,14 – byli 'Maria, 
Jego matka i bracia Jego', modląc się wraz z uczniami i czekając na Dzień 
Pięćdziesiątnicy. Jak to możliwe, że Jakub i rodzina Jezusa stali się gorliwymi 
wierzącymi w Jezusa? Jedyna odpowiedź, to zmartwychwstanie (1 Koryntian 15,7). 

2:26 Po trzecie, niewierzącym był też Saul z Tarsu. Był on wręcz prześladowcą 
Kościoła, terrorystą, który chciał zniszczyć Kościół chrześcijański, wierząc, że 
stanowi on groźną herezję i że jest wrogiem judaizmu (Dzieje 26,9-11).  

2:27 Zmieniło go dopiero zmartwychwstanie. Nie przekonałoby go ukradzione 
ciało; nie dałby się zwieść zmowie; nie dałby się omamić mistycznemu przeżyciu. 
Nie, to był człowiek, który musiał ujrzeć zmartwychwstałego Jezusa (1 Koryntian 
15,7-8).  

2:28 Rozważ też, że nastąpiła nagła zmiana dnia kultu z soboty (szabatu) na 
pierwszy dzień tygodnia, niedzielę. Jedynie zmartwychwstanie mogło przyczynić się 
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do tej dramatycznej zmiany w przypadku tych pierwszych żydowskich chrześcijan, 
dla których szabat był święty.  

2:29 Rozważ też, że Wieczerza Pańska jest wspominaniem śmierci Jezusa i że 
spożywa się ją z radością (Dzieje 2,46); podczas niej celebruje się także powtórne 
przyjście  (1 Koryntian 11,26). Do czegoś takiego mogło się przyczynić jedynie 
zmartwychwstanie. 

2:30 Zmartwychwstanie jest także wspominane w słowach o chrzcie (Rzymian 
6,4).  

2:31  Grób Konfucjusza – zajęty; grób Buddy – zajęty; grób Mahometa – zajęty. Ale 
grób Jezusa – pusty!  

Wnioski 

1. Praca apologety musi być uznawana za wstęp do ewangelizacji; zbadanie 
wraz z niewierzącym faktów i dowodów potwierdzających historyczną realność 
Ewangelii.  

2. Wiara w istnienie Boga jest rozsądna. Tak zwane argumenty na rzecz istnienia 
Boga wskazują na istnienie Boga i pokazują, że wiara jest rozsądna.  

3.     Jest wystarczająco dowodów w historii, by pokazać, że Jezus istniał. Jego 
istnienie uznaje wielu świeckich pisarzy. Chcąc być pewnymi historyczności Jezusa, 
nie polegamy tylko na NT.  

4. Dokumenty NT, traktowane jako historia są ważne i godne zaufania. Ogromna 
ilość rękopisów i niewielka luka czasowa między oryginalnymi autografami a 
ich istniejącymi kopiami, ukazuje NT jako historię godną zaufania.  

5.    Zmartwychwstanie Jezusa, opisane w NT jest faktem, nie fikcją. Krytycy mogą 
prowadzić badania nad relacjami ewangelicznymi. Wszystkie teorie usiłujące 
kwestionować fizyczne zmartwychwstanie, nie zdają egzaminu. Jezus naprawdę 
powstał z martwych.  

6. Z jakim nastawieniem powinniśmy się angażować w apologetykę? Nie polega 
to na spieraniu się, traceniu panowania nad sobą, gniewaniu się czy kłótniach. Nie 
chodzi o to, byś wygrywał na punkty z przeciwnikiem. Posłuchaj tego: 1 Piotra 3,15.  


