
Studia Teologiczne  
Chrystologia: Osoba Chrystusa 

Wykład 1: Boskość Chrystusa 

(Wykładowca: Richard. Lee) 

 Wstęp 
1.    Jezus chodził po tej ziemi prawie dwa tysiące lat temu. Pisma Tacyta i Józefa są dla nas 

dwoma wiarygodnymi dowodami Jego istnienia. Ale czy był On drugą Osobą Trójcy, 
wcielonym Bogiem, czy był jedynie człowiekiem?  

2.    Jeśli nasze rozumienie Osoby Chrystusa jest wadliwe to każda pojedyncza chrześcijańska 
doktryna, zbudowana na tym fundamencie, będzie także wadliwa.  

3.    Jeśli Chrystus nie jest wcielonym Bogiem to nie ma dla nas zbawienia, a nasza wiara jest 
na darmo. Jeśli Chrystus nie jest wcielonym Bogiem to z pewnością nie jest także dobry, 
ponieważ Jego własne twierdzenia o równości Bogu czyniłyby z Niego największego 
kłamcę, jakiego kiedykolwiek widział ten świat.   

4. Jezus jest Jedną Osobą posiadającą dwie oddzielne natury. Jezus pozostał Jedną Boską 
Osobą ale stał się posiadaczem dwóch natur: boskiej i ludzkiej.  Przybrał naturę ludzką, 
dodając ją do swojej natury boskiej.   

Sekcja 1 

Boskość Chrystusa 

 1. Własne twierdzenia Jezusa o Boskości  

1:1 Jezus wiedział, że był Bogiem (Łukasza 2:49, Jana 10:30, 14:9,5:23). Rościł sobie prawo 
do bycia równym Ojcu; wymaganie oddawania czci byłoby bluźnierstwem gdyby Jezus nie 
miał tej samej boskiej natury, którą ma Ojciec (Mat 11:23, Jana 5:21).  

1:2 Faryzeusze bynajmniej nie mieli wątpliwości odnośnie stwierdzeń Jezusa (Jana 5:18, 
10:33, 19:7). W czasie procesu przed Sanhedrynem, Jezus publicznie i wprost 
podtrzymywał Swoje roszczenia o boskości (Marka 14:62).  

1:3  Jezus używał zwrotów "Jestem” w takich stwierdzeniach jak, "Jestem prawdziwym 
krzewem winnym’ jestem światłością świata; jestem prawdziwym chlebem z nieba….". 
Czasami używał samego zwrotu “Ja jestem”, a było to w przypadku bezpośrednich 
odniesień do Starego Testamentu oraz mocnych stwierdzeń o boskości, Jana 8:58. Jezus 
powiedział, "Zanim Abraham był, Ja jestem” werset 24. W ten sposób chciał powiedzieć, 
że On jest Jahwe, (Wyjścia 3:14,Deut 32:39, Izajasza 43:10). 

1:4 Jezus identyfikuje się z Tym, który przemówił z płonącego krzaka do Mojżesza z 
płonącego oraz do Izajasza. On osobiście jest tym prawdziwym, jedynym Bogiem i poza 
Nim nie ma żadnego innego. Powiem więcej. Jezus oświadcza, że jako druga Osoba 
Trójcy, On jest “Jahwe."  

1:5  Żydowscy żołnierze przyszli aresztować Jezusa w ogrodzie (Jana 18:5). Obawiali się 
człowieka, który wypowiadał słowa takie jak te, On był niebezpieczny a oni nie chcieli mieć 
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do czynienia z kimś, kto czynił Siebie równym Bogu.   

1:6 Najwyższy kapłan zareagował, kiedy Jezus odpowiedział na pytanie, “Czy ty jesteś 
Chrystusem, Synem Błogosławionego?". On odpowiedział, "Ja jestem” Marka 14:62. 
Jezus rościł prawo do bycia równym Jahwe. .  

2. Własne wnioski Jezusa, wynikające z Jego Boskości  

2:1 Jezus wyciągnął wiele “wniosków/implikacji”  w Swoim nauczaniu, w którym ukazywał że 
jest jedno z Bogiem (Jana 14-16). 

2:2 Wiara (14:1). Jezus mówi Swoim uczniom, że mają wierzyć w Niego taką samą “wiarą,” 
jaką okazują Bogu.   

2:3 Znać Jezusa  i widzieć  Jezusa to jest to samo jakby poznać i zobaczyć Ojca, Jana 14:7, 
Jana 14:9. Jeśli Jezus nie jest Bogiem to w tych słowach znajdujemy wyraz arogancji i 
bluźnierstwa.   

2:4 Modlitwa (14:13-14). Jana 5:23, nakazuje się nam oddawać cześć Jezusowi w taki sam 
sposób, w jaki oddaje się cześć Bogu.   

2:5 Duch Święty (14:16)."Będę modlił się do Ojca i pośle wam innego Pocieszyciela". 
Widzimy jaki autorytet ma Syn u Ojca!  

2:6 "Jestem prawdziwym krzewem winnym..." (Jana 15:1-11).  Jezus twierdzi, że jest źródłem 
życia dla Kościoła.   

2:7 Życie wieczne ( Jana 17:1-5). Jezus twierdzi, że jest w stanie “dać życie wieczne.” 

2:8 Autorytet ( Mat 28:18) "Została mi dana wszelka władza w niebie in a ziemi".  

2:9 Wszechobecność (Mat 28:18-20). Jest to określona cecha przynależąca do Boskości 
(Izajasza 43:2n). 

2:10 Boskie “stowarzyszenie” (ang. Divine association) (Mat 28:19) Jezus umieszcza Swoje 
imię obok imienia Ojca oraz Ducha Świętego.   

2:11 Jezus robił rzeczy, które mógł czynić jedynie Bóg. Jeśli powiemy - na podstawie tych 
zapisów – że Jezus nie był Bogiem, to uczynimy z Niego największego kłamcę oraz 
oszusta, jaki kiedykolwiek się pojawił.   

3. Świadectwo Apostołów 

3:1  Anioł przekonał Marię o boskości jej jeszcze nienarodzonego syna, Łukasza 1:32-33. 
Porównaj z Izajasza 69:6nn. Anioł przekonał Józefa o tym, że jego syn był równy Bogu,  
Mateusza 1:21,23. Mędrcy ze Wschodu przyszli i „oddali Mu cześć” (Mat 2:11).   

3:2 Prolog Ewangelii Jana zapewnia o Boskości Jezusa, Jana 1:1. Porównaj Rodzaju 1:1. 
Frazeologia słów, "Ono było u Boga” [ang. “And the Word was with God"] może być 
zinterpretowana jako “Słowo było twarzą twarz z Bogiem” (ang. „the Word was face to 
face with God". Jana 1:18, znajduje poparcie w wielokrotnie potwierdzonym Greckim 
manuskrypcie, w którym czytam, “jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca...” (ang. "the 
only begotten God who is in the bosom of the Father..... "). 

3:3 Piotr wyznał Jezusa swoim Panem, Mat 16:16. Wątpiący Tomasz oddal cześć Jezusowi – 
Jana 20:28. Wyrażenie “Pan” (ang. "Lord"; greckie Kurios] w Septuagincie (LXX) zawsze 
jest użyte w odniesieniu do Jahwe. Dla mówiących po grecku Żydów, zwrot 
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“Κυριος„ (Kurios) zawsze był odniesieniem do Jahwe.   

3:4 Paweł nauczał boskość Jezusa. W Damaszku nauczał, że Jezus jest Synem Bożym 
(Dzieje 9:20, także Kol 1:15 oraz 2:9. W Filipian 2:6-7 “w postaci Bożej” oznacza noszenie 
w Sobie wszystkich atrybutów, cech charakterystycznych oraz istoty, która jest Bogu.  

3:5  Żydzi przypisywali Jezusowi Boskość - Heb 1:1-3.  

3:6 Centurion przy krzyżu poczynił wyznanie, (Marka 15:39).  Demony Go znały,  (Mat 8:29).  

3:7 Ostatecznym świadectwem Boskości Chrystusa jest zmartwychwstanie – Rzymian 1:4. 
Zmartwychwstanie było tym, co przekonało wątpiącego Tomasza o Jego Bóstwie. To 
zmartwychwstanie było tym, co przekonało niewierzących braci Jezusa (porównaj Jana 
7:5, gdzie oni kpią z Jezusa, z Dziejami 1:14).  

4. Tytuły przypisane Jezusowi Chrystusowi 

4:1 Jezus zaakceptował ważny tutuł “Pan” (Jana 13:14). W Nowym Testamencie Jezus jest 
nazywany Panem jako ten, który jest Absolutnym i w Najwyższym stopniu Suwerennym 
Dawcą i Obrońcą. Jest Panem dla chrześcijan w takim sam sposób, w jaki Jahwe był 
Panem dla ludzi Starego Testamentu (Łk. 2:11); (Łk. 6:5); (Fil. 2:11).  NT nadaje Jezusowi 
wszystkie te cechy Panowania, którymi charakteryzował się Jahwe. LXX używa ten sam 
grecki zwrot, Κυριος  (Kurios) tłumacząc słowo Jahwe. Paweł tak właśnie zwraca się do  
Niego na drodze do Damaszku (Dzieje 9:5). 

4:2 NT zastosował do Jezusa stwierdzenia ST, które odnosiły się do Jahwe (Rzym 10:13, por. 
Joel 2:32).  Podobnie, Izajasz 40:3 jest użyty w odniesieniu do Jezusa  w Marka 1:3; 
podobnie Izajasza 45:23 jest odniesiony do Jezusa w Filipian 2:10. 

4:3 Tytuł "Bóg" jest bez swobodnie stosowany w odniesieniu do Jezusa. Jana 1:1, patrz także 
1 Jana 5:20; Jana 20:28; Heb 1:8. Patrz Rzymian 9:5, Tytusa 2:13. NT postrzega Jezusa 
jako Boga w takim sam sposób, jak postrzega Bogiem Jahwe.  

4:4 Tytuł "Syn Boży". Jezus nigdy nie wypowiedział słów "Nasz Ojciec"; zawsze był to zwrot 
"Ojciec wasz i Mój Ojciec". W myśli Zachodniej normalne jest postrzeganie relacji “ojciec-
syn” w kategoriach "senior i junior", nadrzędny i podrzędny. Koncepcja "syna" oznacza 
poddanie się “ojcu”. Ale pośród Trójcy nie ma poddaństwa (z wyjątkiem do celu zbawienia, 
Ekonomia Trójcy). W myśli Semickiej, orientalnej, relacja “ojciec-syn” oznacza "taką samą 
istotę, podobieństwo, na wzór". Syn był postrzegany jako ten, który miał te same geny, tę 
samą krew oraz taką samą naturę jak ojciec. Koncepcja „równości” leży u podłoża 
wschodniego postrzegania relacji „ojciec-syn”. To taki sposób myślenia wyzwalał w 
Żydach chęć ukamienowania Jezusa (Jana 5:18). 
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5. Atrybuty Boskości  

5:1 W Nowym Testamencie znajdujemy cechy Boskie przypisane Jezusowi, i to takie cechy, 
które można przypisać jedynie Bogu.    

5:2 Świętość ( Marka 1:24). Takie określenie jest stosowane tylko w odniesieniu do Jahweh , 
na przykład w Izajasza 6.   

5:3 Wieczność (Jana 8:58). Patrz: Jana 17:24, Kol 1:17. Taki atrybut dotyczy jedynie bóstwa.  

5:4 Życie (Jana 1:4). (Jana 14:6). Jezus jest przedstawiony jako samo źródło wody życia.   

5:5 Niezmienność/Stałość.  (Heb 13:8). Jedynie Bóg charakteryzuje się niezmiennym 
charakterem.   

5:6 Wszechmoc. (Mat 28:18). (Heb 1:3) Taka moc należy tylko do Boga.  

5:7 Wszechwiedza ( Mat 9:4). "Ty wszystko wiesz" (Jana 16:30) ( Jana 2:24). 

5:8 Wszechobecność (Mat 18:20).   Mat 28:20. 

5:9 Stworzenie. "Wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co 
powstało" (Jana 1:3). (Heb 1:10). 

5:10 Autorytet/Moc do wybaczania grzechów. (Marka 2:5nn); jedynie Bóg może przebaczać 
grzechy. Uzdrawiając człowieka Jezus pokazał, że jest Bogiem.  

5:11 Autor zbawienia. ( 1 Jana 3:36). NT mówi "uwierz w Pana Jezusa Chrystusa a będziesz 
zbawiony" (Dzieje 16:31).  W ST Jahwe mówi, "Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, 
Święty Izraelski, twoim wybawicielem (Izajasza 43:3).  

5:12 Modlitwa i cześć. Jedynie Bóg może wysłuchiwać i odpowiadać na modlitwy, a oddawanie 
czci czemuś mniejszemu niż Bóg jest bałwochwalstwem. Jezus jest tym, do którego się 
modlimy i którego czcimy. (Jana 14:13). Jezus odbiera uwielbienie (Mat 2:11); (Mat 
14:33); (Jana 20:28). Jezus oczekuje czci i uwielbienia na tym samym poziomie, co Jego 
Ojciec (Jana 5:23).  

5:13 Sąd Ostateczny został oddany w ręce Syna (Jana 5:21). W Mat 25, Jezus portertuje 
Siebie jako ostatecznego Sędziego wszystkich narodów oraz “Króla”. W Mat 7:21-23 
Jezus jest Sędzią, który wyznacza przeznaczenie człowieka. Patrz także Dzieje 17:31.  

6. Cuda Jezusa 

6:1 Cuda w Ew. Jana są nazywane “znakami”. (Jana 2:11). Jan następnie informuje nas o 
celu tych “znaków” (Jana 20:30-31). 

6:2 Cuda były znakami Jego Boskości oraz Mesjańskiej roli. „Cuda, które czynię w imieniu 
Ojca, one świadczą o mnie" (Jana 10:25) (Dzieje 2:22). Kiedy Jezus czytał z Prawa 
(Łukasza 4:18nn), cytował Izajasza 61. Od Mesjasza oczekiwało się, że będą Mu 
towarzyszyły cuda, “przywrócenie wzroku ślepemu.” Jan Chrzściciel  nie był pewny, czy 
Jezus był Mesjaszem; tak odpowiedział mu Jezus (Mateusza 11:4n). 

!  4



7. Preegzystencja Chrystusa 

7:1 NT utrzymuje, że Chrystus nie był istotą stworzoną ale że istniał od zawsze. Jezus mówił 
o swoim narodzeniu używając takich zwrotów: “Przyszedłem,” “Zostałem posłany,” 
“Jestem z gory/wysokości,” (Łukasza 19:10), (Marka 1:38); (Jana 16:38);  (Jana 8:23);  
(Jana 3:31); (Jana 6:62). Jezus podtrzymywał i domagał się uznania swojej 
preegzystencji. .  

7:2 Jezus nauczał, że istniał od zawsze (ang. existed from all eternity), (Jana17:5).  (Jana 
17:24) ;( Jana 8:58).  

7:3 Apostołowie nauczali o preegzystencji Chrystusa, (Jana 1:1),   (1 Tymoteusza 1:15). 

7:4 ST wskazuje na preegzystencję Mesjasza. Jest On jedyną Osobą, która pojawia się w 
historii jako “Ten oczekiwany.” Nikt nie czekał na nadejście Julisza Cezara, Napoleona czy 
Waszyngtona. Mesjasz był ogłoszony Tym, który w swym istnieniu oczekiwał nastania 
“pełni czasów.” 
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