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SCHEMAT 

(1-3) 

 

1. Biblijne pojęcie znaku i cudu? 

2. Jaki jest związek pomiędzy dziełem stworzenia a wiarą w 

YHWH? 

3. Jaki jest związek pomiędzy znakami i proroctwami? 



Od samego początku doświadczenia religijnego Abrahama a później 

Izraela, a także – w pewnym sensie – począwszy od prarodziców, 

Boże objawienie ukazuje się wewnątrz  dynamiki” OBIETNICY i 

WYPEŁNIENIA. 

 

Ta dynamika ustanawia pierwotną logikę wiarygodności Objawienia. 

Słowo Boga jest osądzane jako wiarygodne, ponieważ sam Bóg 

wypełnia to, co obiecuje; spełnienie obietnic, które On sam pomaga 

rozpoznać poprzez bardzo precyzyjną hermeneutykę – jak to dzieje 

się ze słowem prorockim (które jest weryfikowalne w historii) 

dynamika  

doświadczenia 

religijnego 

obietnica 

wypełnienie doświadczenie 

oczekiwanie „jeszcze nie” 

„już” wiarygodność 

wiara 



Logika dynamiki doświadczenia religijnego zawiera w sobie oczywiście 

• pojęcie Apologetyki klasycznej, która zawierzała osąd o wiarygodności  

 - znakom / cudom [doświadczenie] 

 - oraz proroctwom [oczekiwanie] 

 

Poza tym ta logika spełnia również perspektywę teologiczno-

fundamentalną, jeśli chodzi o ścisłą relację 

 - pomiędzy słowami [oczekiwanie] 

 - i czynami [doświadczenie] 

 („czyny i słowa wewnętrznie z sobą powiązane” DV 2) 

Zbawcze działania Boga na rzecz Izraela (znaki i cuda) wskazują że 

dzieła dokonane przez Boga w historii zbawienia manifestują i 

wzmacniają doktrynę oznaczoną słowami. Natomiast sądy Boga o 

historii (prorocy) ukazują w jaki sposób słowa ogłaszają dzieła i 

wyjaśniają tajemnicę w nich ukrytą.  



IV – 1. Biblijne pojęcie znaku i cudu? 

W języku „zwyczajnym”, potocznym, słowo „znak” jest rozumiane 

jako coś, co „odsyła do” (wskazuje) czegoś innego. 

 

To odesłanie  może być spowodowane związkiem: 

 przyczynowym: w rzeczywistości rzeczy 

 -dym jest znakiem (efektem) ognia (przyczyna) 

 -symptom jest znakiem (efektem) jakiejś patologii (przyczyna) 

 zwyczajowym, umownym: w języku symbolicznym 

` - słowo oznacza zazwyczaj jakieś pojęcie myśli 

 -zielone światło na sygnalizatorze zazwyczaj oznacza drogę 

wolną 

 

 



 

 

 

 

PRZYCZYNA  

(ODPOWIEDNIA) 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAK 

(znak rzeczywisty a nie umowny) 

NATURALNA 

np. dym i ogień 

BÓG 
PRZYCZYNA TRANSCENDENTNA 

„Któryż bóg na niebie 

lub na ziemi dokonał 

takich dzieł i czynów 

potężnych jak Twoje?” 

(Pwt 3,23). 



Wszystkie znaki odsyłają do znaczenia. 

cud (miraculum – to co wzbudza zachwyt), może NIE być znakiem 

Bożym, posiadając pewne wytłumaczenie przyczynowe 

 - w sobie (zjawiska naturalne znane / nieznane) 

 - lub w mocach istot stworzonych / skończonych (wyjątkowe  

możliwości ludzkie, oddziaływanie anielskie lub szatańśkie). 

CUD staje się znakiem Bożym wówczas, gdy – aby być wyjaśnionym – 

wymaga odpowiedniej przyczyny, która nie znajduje się ani w nim 

samym [znaku] ani w jakimś autorze będącym stworzeniem.  

CUD, który może zostać wyjaśniony tylko jako skutek przyczyny 

transcendentalnej wobec mocy jakiegokolwiek autora „skończonego”, 

staje się znakiem Boskiej Natury jego Autora. 

W tym przypadku mówimy o CUDZIE we właściwym sensie, jak to jest 

rozumiane w kontekście teologicznym. 

W tym sensie CUDA zostały dokonane przez Jezusa, aby 

zamanifestować i wzbudzić wiarę w Jego naturę Syna Bożego.  



W Starym Testamencie cudowne znaki są prezentowane jako: 

⁃ bezpośrednie interwencje Boga, skierowane ku zbawieniu ludu 

Izraela (krzak płonący Wj 3,1-6; Manna Wj 16,1-35); 

- Czasem jednak dokonane są przez pośrednictwo człowieka 

(Mojżesz i woda ze skały Wj 17,1-7; Mojżesz i zamiana laski w węża 

Wj 4, 1-6; Mojżesz i rozdzielenia wód Wj 14,21). 

 

W Nowym Testamencie (a także częściowo już u Proroków) CUDA 

wydarzają się przede wszystkim jako 

⁃ Interwencje Boga za pośrednictwem człowieczeństwa Chrystusa 

lub innego człowieka (prorok, apostołowie), ukierunkowane na 

zbawienie jednej lub większej ilośći osób (uzdorwienie Syryjczyka 

Naamana 2Krl 1-27; uzdrowienia i wskrzeszenia dokonane przez 

Jezusa i przez apostołów [Ewangelie, Dzieje Apostolskie]). 



Z tej ekonomii cudownych znaków wyłania się obraz Boga 

wszechmogącego, który wykonuje pełne panowanie w historii, a 

jednocześnie pozostaje wierny swym obietnicom, czyniąc w ten 

sposób wiarygodnym własne słowo. 

 

Psalmy chwały i dziękczynienia są miejscem, w którym 

prawdopodobnie można dostrzec z dużą jasnością jakie naprawdę 

były czyny Boga.  

One zakorzeniły w ludzie Izraela głęboką wiarę, konstytuując 

całokształt doświadczeń, który jest utwierdzeniem wiarygodności 

Jahwe.  

Ta wiarygodność ma zostać przekazana poprzez pamięć 

historyczno-religijną tym pokoleniom, które nie miały możliwości 

poznania jej w sposób bezpośredni.  



Chociaż Pismo często mówi o znakach i cudach (prodigium), wraz z 

upływem czasu znaczenie teologiczne zostaje przyznane słowu CUD 

(miraculum). W zakres tego słowa wchodzą 

 zarówno różne nadzwyczajne dzieła spełnione przez Boga i zebranie 

w Starym Testamencie; 

 jak również, następnie, te dzieła dokonane przez Jezusa w Nowym 

Testamencie.  

 

 

 

 

Należy również pamiętać, że pierwotnym środowiskiem pojęcia „cud” 

było zawsze to religijne.  

Jakkolwiek, termin ten przyjmował w ciągu czasu różnorodność 

rozumień oraz zastosowań. Spowodowało to pewną „migrację” 

znaczenia również w kierunku innych kontekstów (magia, spirytyzm, 

satanizm).   



Trzy właściwe wymiary CUDU 

Istnieją trzy wymiary klasycznie uznane za właściwe CUDOWI. 

 wymiar ontologiczny [na poziomie bytu]: Bóg jest autorem cudu, 

jako podmiot, który ma władzę nad istotą wszystkich rzeczy; 

 wymiar semiotyczny: cud jest znakiem zawierającym pewną 

wiadomość; 

 wymiar antropologiczny: skierowany do człowieka, wzbudzając w 

nim uwagę [zainteresowanie] oraz zachwyt. 

 

Reasumując, CUD: 

 jest znakiem umiejscowionym pomiędzy Bogiem i człowiekiem, 

 jest znakiem, który może być przyjęty bądź odrzucony; 

 jest znakiem, który zaprasza, by przylgnąć do Słowa Bożego, bez 

zmuszania człowieka do jego zaakceptowania i uczynienia swoim.   



IV – 2. Jaki jest związek pomiędzy dziełem stworzenia a wiarą w 

YHWH? 

Natura stworzona jest właściwym miejscem do manifestacji auto-

świadectwa Boga. Ponieważ również ona [natura] uczestniczy  w 

logice [słowa/czyny] i w dynamice [obietnica/wypełnienie], które 

charakteryzują całe Objawienie [również objawienie kosmiczne]. 

Dzieło stworzenia zostało również w Starym Testamencie 

przedstawione jako fundamentalny akt, który przyznaje autorytet Jego 

słowu. 

Dzięki idei stanowczości i stabilności, która jest ogólnie 

przyporządkowana dziełu stworzenia, wiarygodność [credibilis: 

świadek godny wiary]  może współbrzmieć z pojęciem zaufania, 

znajdując w tymże pojęciu wyraz tych samych warunków dynamiki 

obietnica/wypełnienie.   



Odniesienie do świata stworzonego nie przestawia auto-świadectwa 

Boga na coś innego [co w tym przypadku stałoby się idolem], raczej 

ukazuje pewien locus [znak], w którym Bóg może wyrazić wierność 

wobec siebie samego, jako Wszechmogącego Stworzyciela i podmiot 

opatrznościowego projektu. 

Słowo Boga jest godne wiary, ponieważ to samo Słowo jest w stanie 

utrzymać świat (por. Ps 33,4-9) a stabilność Jego sądów jest 

porównywalna do stabilności praw, „odciśniętych” przez Niego w 

stworzeniu (por. Jr 31,35-36). 

Historia Zbawienia jest zdolna powiązać razem dzieło stworzenia i 

przymierze; wdzięczność za otrzymane stworzenie wraz z uznaniem 

za odzyskaną wolność (por. Ps 136). 

 



IV – 3. Jaki jest związek pomiędzy znakami i proroctwami? 

 

W literaturze prorockiej znaki i proroctwa zawierają: 

 zarówno symboliczne akcje [znaki] poprzez które prorok pragnie 

zaznaczyć jakieś wydarzenie, które się zrealizuje (por. Ez 4,3; 12,6; Oz 

1,2; Jer 19,10-12); 

 jak i nadzwyczajne wydarzenia [dzieła – prodigio] które zostają 

zastosowane jako dowód prawdziwości Bożego słowa (por. 1Sm 2,34). 

W tym ostatnim obszarze znak obiecany przez proroka ma jako cel 

uzyskanie wiarygodności w oczach słuchaczy. 

W słowie prorockim obecna jest więc logika: obietnica/spełnienie. Staje 

się więc klasycznym locus, aby wesprzeć wiarygodność Słowa Bożego.  

W takiej optyce Kościół – Nowy Izrael – odczyta wypełnienie się 

proroctw mesjańskich w Chrystusie, czyniąc z nich podstawowy punkt 

aby wspierać wiarygodność zwiastowania Ewangelii Żydom.  



Podsumowanie 

 

a) Doświadczenie religijne ludu Izraela [ST] zachowało pamięć 

cudownych interwencji zdziałanych przez Boga.  

Te interwencje nie mogą być jedynie rezultatem jakiejś religijnej 

literatury pocieszenia czy też historycznego wsparcia działalności 

Izraela, ale wskazują na fundacyjne źródło tego ludu jako ludu 

Bożego. 

b) Wielokrotnie Bóg ukazywał Izraelowi swoją zdolność i moc 

interweniowania w historię, towarzysząc losom swojego ludu oraz 

poszczególnym ludziom „sprawiedliwym”.  

 Nie ma się tutaj na myśli jedynie doświadczenia spotkania 

niezwykłego i cudownego (cud), raczej ma się na myśli spotkanie 

z czymś, co przynależy do sfery Boga, ponieważ Bóg poprzez 

wydarzenia, o których się pamięta, rzeczywiście dał się spotkać 

człowiekowi. 



c) Istnieją wystarczające biblijne podstawy, aby stwierdzić, że 

również w pierwotnym doświadczeniu religijnym ludu Bożego, 

począwszy od Abrahama, Bóg się objawił również jako 

Stworzyciel nieba i ziemi. On sam ukazuje siebie jako źródło 

wiarygodności.   



Przejdziemy teraz do Nowego Testamentu, przyglądając się 

specyficznym tematom tam obecnym – w kluczu wiarygodności 

Objawienia.  

 

Tematy te dotyczą bezpośrednio 

 wiarygodności Jezusa jako Człowieka – Boga, 

 wiarygodności Kościoła jako miejsca-sakramentu kontynuacji 

obecności Jezusa Chrystusa w historii.  

 



Wiarygodność Jezusa 

 

IV – 4. Aspekty fizyczne i psychologiczna charakterystyka osoby 

Jezusa 

 

Zaletą perspektywy chrystocentryczno - personalistycznej w 

zrozumieniu wiarygodności Objawienia jest fakt, że w miejsce 

ukazywania powodów do wiary w Chrystusa, można raczej mówić o 

jedynym powodzie tej wiary. Powodem tym jest sam Chrystus. 

„To, co mamy najdroższego w chrześcijaństwie to sam Chrystus. On sam 

i to wszystko co od Niego pochodzi – tak więc wiemy, że w Nim obecna 

jest cieleśnie cała pełnia Boskości” [W. Sołowjow, Krótka opowieść o 

Antychryście]. 

W ekonomii znaków wiarygodności, Jezus Chrystus ofiaruje w Sobie 

samym znak, że On jest naprawdę tym, co głosi. Motywem wiary w 

Chrystusa jest sam Chrystus, ponieważ wiarygodnością chrześcijaństwa 

jest zakorzeniona ostatecznie w wiarygodności Jezusa.  



W apologetyce tradycyjnej ta centralność chrystologiczna była mniej 

zaznaczana. Nie dlatego, że nie mówiło się o Jego Osobie, ale 

ponieważ podkreślało się przede wszystkim Jej funkcję pośredniczącą 

[pośrednik między Bogiem i ludźmi]. 

W perspektywie chrystocentrycznej, dzieła Jezusa  

 mają znaczenie dla wiary nie tylko dlatego, że manifestują – 

poprzez dokonywanie cudów – żywą obecność Boga,  

 one są tak w najwyższym stopniu znaczące ponieważ sam fakt 

działania Jezusa z Nazaretu ukazuje Jego człowieczeństwo 

przyciągające i wiarygodne.  



W swoim człowieczeństwie Jezus 

 ukazuje się zawsze jako „wychodzący” ku miłosierdziu i 

przebaczeniu, 

 w Nim współistnieją 

 słodycz i moc 

 miłość i sprawiedliwość 

 dystans od dóbr materialnych oraz ich właściwe używanie 

 miłość najbardziej rozpalona i najdoskonalsza czystość  

 



[doświadczenie] 

Człowieczeństwie 

Chrystusa 

To, do czego czuje się wezwany [przyciąganie] 

Człowiek rozpoznaje w 

To, do czego chciałby dotrzeć tak żyjąc [ideał] 

Odpowiedzi 

 na swoje pytania [poznanie] 

 na swoje pragnienia  

na swoje najgłębsze niepokoje 

 



Propozycja spełnienia, sensu, ofiarowana człowiekowi w Chrystusie, 

nie jest jednak normowana samymi oczekiwaniami człowieka ani nie 

wyczerpuje się w ich świetle [Chrystus to coś więcej aniżeli 

spełnienie ludzkich oczekiwań].  

Tak, jak to zostanie ukazane, ostatecznym horyzontem poznania 

człowieka wierzącego NIE JEST sama tylko prośba o sens, ale 

otwarcie na dar oraz na nową i obfitą logikę misterium paschalnego. 

 

PSYCHOLOGIA JEZUSA 

Osobę Jezusa Chrystusa zawsze się rozważa według perspektywy 

wiary. Jest tak, ponieważ źródła, których się używa, są zredagowane 

przez wspólnotę wierzącą.  

Nie ma się tutaj zamiaru „brać w nawias” boskości Jezusa Chrystusa, 

ani też próbować wyprowadzić tę boskość bezpośrednio z 

psychologicznego badania Jego człowieczeństwa. 



Zależy bardziej aby poddać ocenie to 

 czy Jezus z Nazaretu prezentuje siebie samego jako osobowość 

godna wiary, wiarygodna,  

 czy też źródła sugerują umiejscowienie wiarygodności jego 

nauczania na innych faktorach. 

 

 

a) Po pierwsze, należy zaznaczyć, że opowiadania ewangeliczne 

dostarczają pewnych  wskazówek  wystarczających, aby 

stwierdzić, że Jezus cieszył się bardzo dobrym zdrowiem 

fizycznym.   

Bardzo często przemieszcza się ku Galilei, wykonuje również 

pewną ilość wędrówek od Galilei do Judei. 

 

 





 Kocha życie na otwartym powietrzu oraz przebywanie w miejscach 

naturalnych posiadających pewien walor widokowy (wzgórza, 

ogrody, punkty widokowe na miasto Jerozolimę; por. Mk 1,35; 6,32; 

Łk 6,12-13; J 4,35), w których modli się, zbiera ludzi. 

 Odznacza się dobrą wytrzymałością fizyczną oraz przyzwyczajeniem 

spędzania dnia w intensywnym rytmie (por. Mt 8,20; Mc 3,20; 6,31) 

Wyłania się figura osoby zdrowej, której aktywność i formacja 

ścisłego grona uczniów na sposób rabinów nie sprawiła, iż zapomniał 

kontaktu z tłumami i z życiem codziennym 

 

 

 

J.R. WEHLE 

Jesus among the wheatfields 

 



b) Istotnym elementem, pomagającym przybliżyć się do psychologii 

jakiejś osoby jest jej spojrzenie. 

 Odnosząc się do spotkań Jezusa z jego rozmówcami, ewangeliści 

(przede wszystkim Marek) używają często takich zwrotów: 

 „Jezus spojrzał na nich” (Mt 19,26) 

 „spojrzał z miłością” (Mk 10,21) 

 „i spoglądając na siedzących dokoła Niego” (Mk 3,34). 

Intensywność i siła spojrzenia Jezusa przemawiają na korzyść: 

 stałej woli, 

 głębokiej szczerości  

 i prawości ducha 

Nie jest możliwym utrzymać tak intensywnego spojrzenia na kimś, 

nie będąc jednocześnie pewnym prawdy obecnej we własnym 

sumieniu, którą – właśnie poprzez to spojrzenie – chce się 

zakomunikować.  



Jezus z Nazaretu 

 ukazuje wolę bardzo zdecydowaną, 

 jak również precyzyjną świadomość tego, że musi spełnić misję. 

 

Posiadając taką wolę zdecydowaną i zintegrowaną, zarządza sytuacjami, 

które – w innych osobach – mogłyby łatwo zrodzić uczucia wahania aż 

po zniechęcenie. jak np. w dialogach/starciach z faryzeuszami i bardziej 

tendencyjnymi przeciwnikami (por. Mk 12,13-17; J 8,3-11; J 6,54-67) 

c) Jezus doświadcza normalnych ludzkich uczuć, radości i smutku. W 

kontekście różnych okazji ewangeliści opisują:  

 płacz (por. Łk 19,41; J 11,35) 

 ale w sposób szczególny sentymenty współczucia, tak częste 

wobec tych, którzy cierpią bądź znajdują się w sytuacji 

konieczności (por.  Mt 9,36; 14,14; 15,32; Mk 1,41; Łk 7,13). 

 Jego  osoba jest w stanie ukazać uczucia łagodność i 

zainteresowanie wobec innych. 



IV – 5. Cechy charakterystyczne stylu Jezusa 

 

Psychologia Jezusa pociąga za sobą, jako naturalna konsekwencja, 

pewien styl w zachowaniu oraz w relacjach z osobami, które spotyka. 

 Można dostrzec pewną tendencję do ironii a także obecność dobrego 

humoru – jak to zdają się wykazywać niektóre epizody, na przykład 

wymiana zdań między Nim i Piotrem wraz z faktami, które potem 

następują (por. Mt 14,28-31; 17,24-27; J 13,8-10) oraz relacje z 

innymi rozmówcami a także używanie przysłów ludowych (por. Mt 

24,28; Łk 7,31-35). 

 W szczególności to, co jest ukazane przez trzech synoptyków, jeśli 

chodzi o obecność dzieci wokół Jezusa, ich zaufanie, gdy pozwalają 

się Jemu błogosławić, brać się w objęcia, kłaść na siebie ręce. Fakt ten 

zaświadcza na korzyść charakteru osoby zdolnej przyciągać uwagę 

dzieci oraz spędzać z nimi czas (por. Mt 19,13-15; Mk 10,13-16; Łk 

18,15-17; a także Mt 18,2-5). 



 Sposób, w jaki Jezus konfrontuje się z cierpieniami fizycznymi i 

psychologicznymi swojej Męki, ukazuje zdolność pozostawania 

panem siebie samego oraz zachowywania jasności intelektualnej i 

opanowania emocjonalnego – cechy właściwe osobowości mocnej i 

zrównoważonej psychologicznie.  



IV – 6. Samookreślenie się Jezusa jako posłanego przez Boga aby 

zapoczątkować Królestwo 

 

Jezus z Nazaretu nie jest ekstatykiem, nie jest osobowością odznaczającą 

się przemocą ani gniewem. Jego determinacja w dążeniu do szczytu swej 

misji, której czuje się „bohaterem” nie ma nic wspólnego z obsesją ani w 

niczym nie przypomina przejawów typowych dla psychik maniakalnych. 

Punktem centralnym w tej kwestii jest fakt, że: 

 to zrównoważenie i ta dojrzałość współistnieją wraz z bezpośrednią 

afirmacją dotyczącą własnej tożsamości: (wie kim jest i po co został 

posłany), 

 Jezus się określa jako Syn Ojca Przedwiecznego . 

Osoba ta, psychologicznie zdrowa, deklaruje się jako Syn Boży, równy 

Ojcu, posłany przez Ojca, przybyły na świat z łona Ojca. Jego istnienie   

- jak On sam to stwierdza – poprzedza Abrahama oraz sam akt 

stworzenia świata.  



Stwierdzenia te, tak nadzwyczajne i wstrząsające w swej treści 

odnajdują w psychologii Jezusa z Nazaretu motyw wiarygodności, 

który narzuca rozumowi konieczność zwrócenia uwagi i 

zainteresowania tym człowiekiem i jego życiem.  



IV – 7. Dystans Jezusa co do prezentowania siebie jako Mesjasza: 

przyczyny i wyjątki [sekret mesjański] . 

Dyskrecja, która otacza cudotwórczą [taumaturgiczną] działalność 

Jezusa jest w całkowitej harmonii z:  

 kontekstem [odpowiedzieć na potrzebę aby formować sumienie] 

 oraz ze znaczeniem cudów [utwierdzić wiarę poprzez jej wzrost] 

Nie ma tutaj żadnego szukania siebie; nigdy żaden cud, którego dokonał, 

nie służył do uwypuklenia Jego osoby. Chrystus odrzuca głośne i 

rozrywkowe popisy, o które prosił Go Herod.  

Od tych, którzy doświadczyli cudu wymaga milczenia. Kiedy lud jest 

pełen entuzjazmu, Jezus się ukrywa. Po rozmnożeniu chlebów poleca 

uczniom oddalić się, aby uciec przed mesjańską „gorączką”, która 

zaczęła opanowywać tłum.   

Tym, którzy żądają od Niego znaku poza kontekstem, zobowiązując 

Jezusa do potwierdzenia prawdziwości swoich słów, On odpowiada 

wskazując na ZNAK w pełnym tego słowa znaczeniu [par excellence] – 

na własne zmartwychwstanie (por. Mt 12,38-39; J 2,18-22). 

 



Taką samą postawę zachowa Jezus w ostatecznym momencie śmierci: 

On, który dokonywał cudów dla innych, nie zaakceptuje wyzwania, 

aby spełnić cud dla siebie samego, SCHODZĄC Z KRZYŻA (por. Mk 

15,29-32). 

Crocifissione, Antonello da Messina, 1475 



IV – 8. Możliwość rozpoznania w Jezusie prawdziwego 

„posłańca” Bożego 

Cuda 

Ewangelie przytaczają liczne znaki i cuda spełnione przez Jezusa z 

Nazaretu. 

 Jednym z celów tych dzieł jest bez wątpienia zaświadczenie 

boskości Jego misji jako Syna i Mesjasza posłanego przez Ojca. 

Świadkowie, poprzez te znaki i cuda, zostają pociągnięci do wiary w 

Niego. Cudowny charakter znaków wzbudza w ludziach akty 

wychwalania i wdzięczności Bogu (por. Mk 2,12; Łk 7,15; 18,43; 

19,37). 

 Niemniej jednak, ważną przyczyną cudów Jezusa jest bez wątpienia 

fakt wychodzenia naprzeciw potrzebom tych, którzy się do Niego 

zwracali z wiarą; nierzadko sam Jezus uprzedza ich prośby działając z 

własnej inicjatywy.  

 



Zamysł objawienia mesjańskiego poprzez znaki jest szczególnie obecny 

u św. Jana. Ewangelista proponuje siedem znaków-cudów. 

1. Przemiana wody w wino w Kanie (por. J 2,1-11) 

2. Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego (4,46-54) 

3. Uzdrowienie chorego w sadzawce Betesda (5,1-18) 

4. Rozmnożenie chlebów (6,1-13) 

5. Jezus kroczący po wodach (6,16-25) 

6. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia (9,1-39) 

7. Wskrzeszenie Łazarza (11,38-44). 

Zarówno Mateusz jak i Jan przytaczają zdania bardzo jednoznaczne, 

poprzez które Jezus potwierdza celowość wzbudzania do wiary i do 

nawrócenia poprzez cuda: 

• „Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego 

cudów się dokonało, że się nie nawróciły” (Mt 11,20). 

•  Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, 

nie mieliby grzechu (J 15,24).  

 

 



Historyczność cudów Jezusa 

1. Pierwszym elementem, który zaświadcza na korzyść historyczności  

dokonanych znaków i cudów (przynajmniej większej części z nich) jest 

fakt, że ich narracja zdaje się być ściśle spleciona z konkretnym 

nauczaniem i z opisem reakcji osób tam obecnych.  

Trudno byłoby wskazać rozdział pomiędzy  

• przepowiadaniem Jezusa 

• i Jego czynami. 

Cuda i przepowiadanie tworzą integralną całość: tracąc jeden wymiar, 

traci się również ten drugi. 

2. Analiza historyczności cudów może skorzystać taką samą 

kryteriologią, która jest zastosowana w kontekście całości narracji 

ewangelicznych, a szczególnie: 

• kryterium wielokrotnego poświadczenia [mówi się o tym w różnych 

niezależnych  źródłach NT] 

• kryterium kontynuacji / dyskontynuacji [mówi się o tym na bardzo 

różne sposoby]  



Proroctwa 

Obok cudów, proroctwa były proponowane przez Apologetykę 

tradycyjną jako jeden z dwóch podstawowych kryteriów 

wiarygodności (zewnętrznych wobec podmiotu). 

Tak, jak się to dokonało w przypadku cudu, również znak proroctw 

wymaga pewnej relektury, która ukaże konieczne odniesienie 

chrystologiczne odsłaniając ich autentyczny sens w kontekście 

racjonalności wiary.  

Odniesienie do proroctw nie miałoby sensu jeśli nie byłoby 

umieszczone wewnątrz fundamentalnej logiki wiarygodności 

chrześcijańskiej: dynamika obietnica/wypełnienie. 

 

znak 

cud – przyczyna boska, transcendntna  

proroctwo 

przepowiednia 

 

realizacja 

wiarygodność 

obietnica 

 

wypełnienie 



Jeśli chodzi o proroctwa, to możemy dokonać ich podziału: 

1. Proroctwa o Jezusie: 

a) Proroctwa związanie z Obietnicą udzieloną Izraelowi, w perspektywie 

błogosławieństwa oraz potomstwa zdolnego ogarnąć wszystkie narody. 

Przede wszystkim proroctwa zawarte w Księdze Rodzaju jako te, które 

później spełniły się w uniwersalności odkupienia dokonanego przez 

Chrystusa oraz w propagowaniu orędzia  chrześcijańskiego (por. Rdz 12,2-

3; 15,5; 27,27-29; 35,10-12). 

b) Główne proroctwa ST stopniowo ukierunkowywane na przepowiednię 

ukazania się obiecanego Mesjasza, oczekiwanego przez narody (por. Rdz 

49,8-10; Lb 24,17; Ez 34,11-15; Mi 5,1-4; Zach 9,9-10). 

c) Proroctwa dotyczące natury Mesjasza oraz jego boskiego synostwa (por. Ps 

2; 2Sam 7). 

d) Proroctwa odnoszące się do męki i śmierci Jezusa (por. Ps 22,2.8-9.15-19; 

31,6; 54,13-15; 69,8-12.22; Mdr 2,18-20; Iz 53,2-10; 52,14; Zach 9,9; 

11,12-13). 

e) Proroctwa dotyczące zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (por. Ps 16,10; 

Iz 53,11-12; 52,15). 



2. Proroctwa  samego Jezusa: 

a) Przepowiednie, których Jezus dokonuje w odniesieniu do „finału” Jego 

ziemskiej pielgrzymki: męka, śmierć i zmartwychwstanie (por. Mt 16,21; 

17,12; Mk 8,31; 9,31-32; Łk 13,32-33; 17,25; 22,37); dodając te 

zapowiedzi, które się odnoszą do zachowania uczniów (por. Mk 14,27.30; 

Mt 26,21-25). 

b) Przepowiednie, które Jezus wygłasza o przyszłości ludu żydowskiego, 

spustoszenie Jerozolimy i jej świątyni (por. Mt 21,43; 23,37-38; 24,15; Łk 

13,34-35; 21,20.24; Mk 13,2.14). 

c) Przepowiednie opisujące reakcje Żydów i pogan w odniesieniu do Jezusa   

oraz do uczniów, jako towarzyszące uniwersalnemu głoszeniu ewangelii 

(por. Mt 10,17-25; J 12,32; Mk 16,17-18). 

d) Przepowiednie zawarte w mowach eschatologicznych (por. Mt 24,4-14; Mk 

13,5-37; Łk 21,5-36) 



IV – 9. Świadectwa historyczne o Jezusie z Nazaretu 

 

1. Informacje pochodzące ze świata pogańskiego i judaizmu. 

Poszukiwanie historycznych źródeł dotyczących życia Jezusa posiada 

bardzo konkretny sens.  

Zrozumienie Objawienia jako wydarzenia / tajemnicy, jego wymiar 

historyczny oraz ekonomia Wcielenia jako dowartościowanie 

człowieczeństwa, usprawiedliwiają skierowanie uwagi studium 

teologii ku źródłom historycznym o życiu Jezusa z Nazaretu.  

Teologia katolicka wykazała bezpodstawność separacji pomiędzy 

Jezusem historii i Chrystusem wiary, ukazując, że pierwotnym 

wyznaniem kerygmatu ewangelicznego była treść: „Jezus jest 

Chrystusem”. 



Mara bar Serapion (ok. 73 r.?) 

Wydaje się, że jest to najstarsze pozachrześcijańskie źródło 

wspominające o Jezusie. To list syryjskiego stoika, Mara bar 

Serapiona, odkryty w XIX w. przez brytyjskiego orientalistę Williama 

Cuertona (1808-1864). 

Mara bar Serapion pochodził z Samosaty (dziś miasto Samsat w 

Turcji), pisał po syryjsku z więzienia do swojego syna do Edessy. 

Odnosząc się prawdopodobnie do wojny rzymsko – żydowskiej (66-

74) wspomina o utracie królestwa, wygnaniu i rozproszeniu Żydów.  

W swym liście wspomina postać „mądrego króla”.  

 

 

 

    MARA BAR SERAPION 
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Wnioski: 

 Autor nie wspomina imienia Jezusa. Z dużą jednak pewnością to 

właśnie o Niego chodzi, gdy wspomina się „mądrego króla”. Mara bar 

Serapion wypowiada się o Nim z pewną sympatią, wspomina również 

tych, którzy postępują według „nowych praw” danych przez ‘mądrego 

króla”. 

 W Syrii, skąd pochodzi list, w latach 70-tych, chrześcijaństwo było już 

zadomowione. Autor czerpie więc wiadomości o Chrystusie z obrazu, 

jaki był już wówczas wytworzony przez chrześcijan syryjskich: Król i 

Pan. 

 List ma charakter pogański. Gdyby autor był chrześcijaninem nie 

wspominałby – jak czyni to w innym fragmencie – o „naszych bogach”. 

Dalej, napisałby, że Jezus zmartwychwstały żyje dalej. Tymczasem 

„mądry król” jest widziany jako jeden z trzech mędrców.  

 Autor traktuje życie po stoicku. W innym fragmencie listu do syna 

stwierdza: „Życie ludzi, mój synu, przemija na tym świecie, ich chwała 

zaś i talenty pozostają na wieki”. Nie ma więc u niegi wiary w 

zmartwychwstanie.  



Józef Flawiusz (ok. 37/38-102) 

Józef, kapłan i pisarz żydowski. Ze strony ojca, Matiasa, pochodził z 

jednego z rodów kapłańskich; zaś ze strony matki z królewskiej dynastii 

hasmonejskiej. Dobrze wykształcony, wybrał życie publiczne i przystał 

do ruchu faryzeuszy.  

W wieku 27 lat został wysłany do Rzymu w celu uwolnienia z więzienia 

kilku kapłanów żydowskich. Misja ta zakończyła się sukcesem Józefa.  

W 66 roku wybuchło powstanie antyrzymskie i Józefowi zostało 

powierzone przez sanhedryn dowództwo wojsk powstańczych w Galilei. 

Wobec nieuchronnej klęski Żydów z legionami Wespazjana i Tytusa, 

poddał się i został rzymskim kolaborantem (z tego też powodu zarówno 

Żydzi jak i Rzymianie uważali go za zdrajcę). Wyzwolony z niewoli, 

otrzymał imię gens Flavia. Resztę życia spędził w Rzymie wspierany 

przez cesarzy dynastii flawijskiej: Wespazjana (69-79), Tytusa (79-81) i 

Domicjana (81-96). Doczekał czasów Trajana. Przypuszczalnie zmarł ok. 

102 r.  



Pierwszym dziełem Józefa Flawiusza była Wojna Żydowska (De bello 

Judaico, ok. 75 r.). W latach 93-94 opublikował  Dawne dzieje Izraela 

(Antiquitates iudaicae). Dzieło to świadczy, że był znakomicie obeznany z 

historią żydowską.  

W kilku miejscach Dawnych dziejów Izraela wspomina o faktach będących 

w relacji do chrześcijaństwa.  

JÓZEF FLAWIUSZ 

1. Mówi o ruchu powstałym wokół Jana Chrzciciela. Jest również z wersją 

obecną w ewangeliach co do małżeństwa Heroda Antypasa z bratową, 

wpływu Herodiady na męża i śmierci Jana w Macheroncie. Sam Józef nie 

wiąże z sobą tych spraw, jedynie o nich wzmiankując. Jana charakteryzuje 

jako człowieka szlachetnego, a także jako „chrzciciela” wzywającego do 

sprawiedliwości.  

2. W innym miejscu wspomina o karze śmierci dla Jakuba, chrześcijanina z 

Jerozolimy, znanego jako „brat Jezusa zwanego Chrystusem”. Chodzi tu o 

Jakuba Mniejszego, zwanego z racji pokrewieństwa z Maryją, bratem 

Pańskim, być może tożsamego z Jakubem, synem Alfeusza, i uważanego za 

pierwszego biskupa Jerozolimy.  
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Jakub cieszył się dużym autorytetem wśród judeochrześcijan i dlatego w 

62 roku został skazany na śmierć z rozkazu Annasza II. Józef Flawiusz 

podkreśla, że wyrok był niesprawiedliwy i w konsekwencji doprowadził 

do zdjęcia Annasza II z urzędu.  

Jeśli chodzi o autentyczność tego fragmentu, nie budzi on takiej 

wątpliwości. Z jednej strony jest dobrze powiązany z kontekstem, z 

drugiej – był niewygodny dla pierwszych chrześcijan ze względu na zwrot 

„brat Jezusa”: gdyby dokonali oni w tym miejscu retuszu, z pewnością nie 

użyliby tego wyrażenia. Fragment ten pozwala również wyprowadzić 

pewne wnioski dotyczące osoby Jezusa: 

-Józef Flawiusz uważał Jezusa za postać powszechnie znaną; 

- zwięzłość fragmentu może wskazywać na to, że wcześniej dokładnie 

opisał Jego życie; 

- zwrot „zwany Chrystusem” stosuje dla odróżnienia „brata” Jakubowego 

od innych osób o imieniu Jezus. W swoich dziełach Józef wymienia ich 

około trzynastu. Nigdzie jednak, poza tym fragmentem i tekstem 

XVIII,3,3 nie używa zwrotu „Chrystus” w odniesieniu do rozmaitych 

pseudomesjaszy. Taki przydomek Jezusa musiał być mu znany. 



3. Istnieje również pewien fragment nazwany Testimonium Flavianum, w 

którym wymieniony jest tytuł Mesjasza, przypisany Jezusowi, a także cuda 

przez Niego dokonane oraz ukazywania się zmartwychwstałego po śmierci 

na krzyżu. Z powodu domyślnej wiary chrześcijańskiej, którą ten fragment 

zdaje się wyznawać, krytyka historyczno-tekstowa dokonała hipotezy, że 

tekst ten zawiera pewne interpolacje [wstawienie wyrazów, zwrotów, zdań 

do pierwotnego tekstu].  

Tekst w klasycznym przekazie występuje w najstarszych zachowanych 

rękopisach księgi: Codex Ambrosianus, Codex Vaticanus Graecus. 

Euzebiusz z Cezarei (†340) w trzech różnych dziełach przytacza fragment 

również w tej postaci. Nazwa Testimonium Flavianum zrodziła się z 

mylnego przekonania, jakoby Józef Flawiusz, oprócz potwierdzania 

faktów z życia Jezusa, uznawał (wyznawał?) również Jego mesjanizm. 

Jednak od XVI wieku, począwszy od luterańskiego teologa Lucasa 

Osiandera, poprzez liberalnych teologów oraz marksistowskich 

religioznawców, zaczęto podważać historyczność tak brzmiącego 

świadectwa. Jako podstawę tych wątpliwości przytaczano następujące 

argumenty:  



-Żyd i faryzeusz, który uznawał Wespazjana jako Mesjasza nie mógł 

napisać o Jezusie: On był mesjaszem. 

- Józef nie okazuje sympatii wobec ruchów mesjańskich ani wobec 

chrześcijaństwa. 

- fragment łamie pewną zasadę kompozycyjną: przerywa ciągłość 

opowiadania o „niepokojach” w narodzie żydowskim. 

- Testimonium nie wspomina żaden z apologetów chrześcijańskich aż do 

IV wieku. Należy tutaj wskazać ciekawy przypadek Orygenesa (ok. 185-

254). Wskazuje on na teksty Flawiusza dotyczące Jana Chrzciciela i 

Jakuba, natomiast nie przytacza tekstu XVIII,3,3. Z drugiej strony, 

trzykrotnie zarzuca Flawiuszowi, że ten nie wierzył w mesjańską godność 

Chrystusa. Można więc wnioskować, że Orygenes dysponował tekstem, w 

którym Józef Flawiusz nie wspomina o Jezusie jako Mesjaszu. Euzebiusz 

z Cezarei (ok. 265-339/340) w Historii kościelnej przytacza z kolei tekst, 

w którym Jezus jest nazwany Chrystusem. 

 

ORYGENES - EUZEBIUSZ 
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Wnioski: 

1.Józef Flawiusz, pisząc o Jezusie jako o „sprawcy zaburzeń”, odmawiając 

Mu również godności mesjańskiej, potwierdza, że uważał Go za Żyda o 

niezwykłych walorach moralnych i intelektualnych, który zyskał sobie 

duże grono zwolenników, ale stał się też przyczyną poważnych zamieszek 

w Palestynie. 

2. Za sprawą elity Izraela Jezus został skazany na śmierć przez Piłata. 

3.Jego uczniowie głosili, że objawił im się po ukrzyżowaniu, że w Nim 

spełniły się przepowiednie prorockie i że jest On mesjaszem, Chrystusem. 

Inni Żydzi, w tym sam Józef, odmawiali Mu tej godności. 

4.Józef Flawiusz wspomina o Jakubie „bracie Jezusowym” w rozdziale 

XX. Dokonuje bliższej prezentacji Jakuba nawiązując do Osoby Jezusa. 

Wynika z tego, że gdyby nie było tekstu pierwszego z rozdziału XVIII – 

objaśniającego kim jest Jezus, to zupełnie niezrozumiały byłby ten wyżej 

przytoczony. 

5.Od osoby Chrystusa, „brata” Jakuba, bierze początek i nazwę 

chrześcijaństwo. 

 



Talmud 

Talmud, czyli „nauka”, „studiowanie” (hebr.), powstał z 

systematyzacji zasad interpretacyjnych i komentarzy Tory. 

To uporządkowanie zostało dokonane przez rabiego Hillela  w I 

wieku, a następnie przez Akibę ben Josefa (†132) i Jehudę ha-Nasi 

(†219). 

Jehuda ha-Nasi zebrał znane komentarze i zawarł w zbiorze zwanym 

Miszna (nauki przekazywane przez powtarzanie). 

 

Ekskurs: przykład katolickiej pieśni 

 edukacyjnej, w której przyswajanie  

wiedzy polega na powtarzaniu treści. 

Kapela Brodów 

„A ty, żaczku nauczony” 

Jaroslaw, 2008 



Miszna, spisana po aramejsku, dzieli się na sześć części. Główne ośrodki 

zajmujące się studium Miszny znajdowały się w Palestynie oraz 

Babilonii. Owoc prac nad Miszną – komentarze – nazwano Gemarą 

(uzupełnienie Miszny). Talmud więc jest to Miszna wraz z Gemarą.  

Talmud palestyński został ukończono prawdopodobnie na przełomie IV i 

V wieku i jest o 1/3 krótszy od babilońskiego. 

Talmud babiloński ostatecznie został zredagowany przez rabina Asze 

(†427) i zamknięty prawdopodobnie w 499 roku.  

W Talmudzie napotykamy kilka wzmianek o Jezusie. Istnieją 

wątpliwości co do ich starożytnego pochodzenia oraz sensu jaki miały 

posiadać. Przyjmuje się, że po śmierci Jezusa rabini nie przywiązywali 

do tego faktu zbyt dużego znaczenia, stąd też nie pozostawiali żadnych 

wzmianek o tych wydarzeniach bądź też – z pełną świadomością – 

milczeli na ten temat. W późniejszych okresach, wobec rozrastania się 

chrześcijaństwa, mogły powstać pewne teksty (o charakterze 

obraźliwym, nie mające podstaw w historii) mające na celu podważanie 

nowej religii. Teksty o Jezusie mogą więc pochodzić z I-II wieku. 



Mając na uwadze wątpliwą wartość jeśli chodzi o fakty, teksty 

talmudyczne dostarczają jednak informację o pewnym klimacie, o tym, 

jak postrzegano osobę Jezusa – przynajmniej w niektórych kręgach. 

 

 

    TALMUD 

 

Wnioski: 

Śmierć Jezusa miałaby nastąpić w przeddzień Paschy. Odpowiada to 

przekazowi J 19,14. 

Jezusowi za magię i odwodzenie Izraela od wiary groziło 

ukamienowanie. Potem jednak móawi się tylko o powieszeniu, które 

może być nawiązaniem do ukrzyżowania. 

Relacja o 40-dniowym zapowiadaniu przez herolda grożącej Jezusowi 

śmierci może być apologią wobec oskarżenia o pospieszne, niezgodne z 

prawem skazanie Mistrza.   
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Sprowadzenie Izraela na bezdroża przez Jezusa jest oceną odnoszącą się 

prawdopodobnie do czasów późniejszych i do postawy chrześcijan, 

którzy nie zachowywali obrzezania, szabatu, przykazań dotyczących 

pokarmów. W oczach więc Żydów stali się apostatami. 

Wzmianka o pięciu uczniach zamiast o dwunastu: 

• ma na celu umniejszenie rangi Jezusa, 

• bądź odnosi się do jakiejś późniejszej grupy chrześcijan . 

 

Wiele talmudycznych przekazów to teksty stricte apologetyczne (z 

żydowskiego punktu widzenia), ośmieszające chrześcijaństwo, 

posiadające również spore elementy fantazji (np. rzekome spotkanie 

Eliezara Hyrkana z „uczniem Jezusa z Nazaretu” a także teksty 

zniesławiające Jezusa i Maryję). 



Pliniusz Młodszy (62 - ok. 114) 

Pliniusz Młodszy był siostrzeńcem Pliniusza Starszego (23-79), autora Historia 

Naturalis. W karierze państwowej doszedł w 100 r. do konsulatu, w latach 111-113 

pełnił urząd namiestnika Pontu i Bitynii. Zasłynął jako wybitny pisarz listów: 

napisał ich aż 10 ksiąg. Dziewięć pochodzi z lat 97-109 i składa się z 247 listów, w 

których opisywane są tematy rodziny, życia w Rzymie, zwyczajów, przyjaźni, 

odpoczynku. Księga dziesiąta została opublikowana po śmierci Pliniusza. Zawiera 

przede wszystkim urzędową korespondencję z cesarzem Trajanem (98-117) z okresu 

namiestnictwa Pliniusza w Poncie i w Bitynii. W zbiorze tym znajduje się list 96, w 

którym poruszona zostaje sprawa chrześcijan. List został napisany pomiędzy 18 

września 112 a 3 stycznia 113 r.  

Władców Imperium niepokoiły tajne związki. Tępili je, widząc w nich zagrożenie 

dla swej władzy. W taki właśnie sposób widziani są chrześcijanie. Pliniusz otrzymał 

informacje o tej grupie za pośrednictwem anonimowych donosów. Zaczął sprawę 

badać, jednak ta rozrosła się znacznie, stąd też – aby upewnić się, że postępuje 

słusznie, prosi o radę Trajana. 

 

    PLINIUSZ 
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L’impero romano dopo le conquiste di Traiano (†117) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 

W przekonaniu Pliniusza Młodszego chrześcijanie bityńscy nie czcili jednego z 

bóstw mitycznego panteonu, ale człowieka Chrystusa, w którym widzieli i 

wyznawali Boga. 

 



Gdyby Pliniusz uważał, że chrześcijanie czczą jakiegoś mitycznego bożka, użyłby 

sformułowania w takim stylu: „mieli zwyczaj […] śpiewać pieśń ku czci swojego 

Boga Chrystusa”. Podobnie więc mógłby napisać o oddawaniu czci pogańskim 

bogom Marsowi czy Dionizosowi. W tym przypadku jednak Pliniusz używa 

składni: „ku czci Chrystusa jako Boga”, to dlatego że widział, iż chrześcijanie czczą 

istniejącego ongiś historycznie człowieka Chrystusa, którego uważają za Boga.  

Warto również zauważyć, że w liście Pliniusza znajdujemy pierwszy pozabiblijny 

opis zgromadzenia eucharystycznego. W niedzielę przed świtaniem chrześcijanie 

zbierali się na modlitwę poranną, podczas której śpiewano rodzaj pieśni 

responsoryjnych „na cześć Chrystusa jako Boga” oraz przeprowadzano rodzaj 

ewangelizacji. Wieczorem następował „wspólny i niewinny posiłek”, a więc 

prawdopodobnie Eucharystia połączona z agapą.  

Pliniusz, podkreślając niewinność posiłku i wysoką moralność chrześcijan, miał 

prawdopodobnie na myśli oskarżenia pogan co do rzekomej rozwiązłości uczniów 

Chrystusa i o mordy rytualne, których mieli być sprawcami.  

Pod koniec I wieku chrześcijaństwo osiągnęło szeroki zasięg w Poncie i Bitynii. 

Pustoszały świątynie pogańskie – a więc zmniejszały się ofiary. Wspólnoty zaś 

chrześcijan były dobrze zorganizowane; rozpowszechniony był w nich kult Jezusa 

jako Boga. Nic dziwnego, że władze rzymskie traktowały je jako tajne 

zgromadzenia i jako religię nieuznawaną przez prawo rzymskie. 



Świadectwo Tacyta (55/56- ok. 120 ) 

Tacyt – jeden z największych historyków starożytności, retor, 

adwokat i polityk. Od roku 98 (rozpoczęcie rządów Trajana) zaczął 

publikować swoje dzieła. Jego autorstwa są, m.in. Żywot Juliusza 

Agrikoli (98 r.), Germania (98 r.), Dzieje (104-109) oraz Roczniki – 

znane jako Annales (109-116). Właśnie w tym ostatnim dziele, w 

którym opisane są dzieje cesarstwa od śmierci Augusta do śmierci 

Nerona (54-68), zawarta jest istotna wzmianka o Chrystusie. 

Według jego świadectwa cesarz Neron uznał chrześcijan z Rzymu za 

winnych wzniecenia pożaru, który w 64 roku zniszczył duże obszary 

Wiecznego Miasta. Oskarżenie to stało się powodem surowych 

prześladowań, które zostały z detalami przedstawione przez Tacyta. 

 

 

    TACYT    
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Wnioski: 

Tacyt opisuje przyczyny pożaru Rzymu (64 r.) i pierwsze prześladowanie 

chrześcijan (64-68), podczas którego zginęli św. Piotr i św. Paweł. „którzy tę wiarę 

wyznawali publicznie”(?). Łączy więc Tacyt początki chrześcijaństwa z Chrystusem 

i ze środowiskiem palestyńskim. Musiał Jezus być dla niego znaną postacią 

historyczną: żył za Tyberiusza, w Judei, został skazany na śmierć przez Piłata, 

prokuratora Pontu. 

Informacji o chrześcijanach mógł Tacyt zaczerpnąć ze swej praktyki sądowniczej 

jak również z obserwacji rzymskiej sceny politycznej i religijnej. Jest wielce 

prawdopodobne, że słyszał o nich podczas swojej działalności namiestniczej w Azji 

Mniejszej. Stąd być może jego surowy osąd nowej religii, ponieważ chrześcijaństwo 

zagrażało jedności cesarstwa. 

Jest prawdopodobne, że Tacyt wkomponował w życiorys Nerona jakąś wzmiankę o 

genezie chrześcijaństwa. Mógł ten teks znaleźć w jakichś pismach urzędowcyh czy 

dziennikach. Justyn i Tertulian uważali, że w archiwach rzymskich znajdują się 

protokoły i sprawozdania dotyczące Jezusa. 

W omawianym przez nas fragmencie należy rozróżnić dwie rzeczy: jest warstwa 

faktograficzna („za Tyberiusza”, „z rozkazu Piłata”, „w Judei”) od warstwy 

wartościującej (negatywna ocena chrześcijan: „zabobon”, „nienawiść ku rodzajowi 

ludzkiemu”, „winni”, „zasługujący na najwyższą karę”). 



Ta warstwa wartościująca jest zaczerpnięta z propagandy antychrześcijańskiej. 

Wzmacnia to wartość zapisu faktograficznego: Tacyt, nie sympatyzując z 

chrześcijaństwem, nie może być oskarżany o przekaz zmyślonych historii na temat 

Chrystusa, który dał początek nazwie „chrześcijanie”. 

Za czasów Nerona w imperium, a nawet w Rzymie, musiała już istnieć duża liczba 

chrześcijan, skoro „ogromne mnóstwo” (ingens multitudo) spośród nich zginęło w 

trakcie prześladowań.  

 



Swetoniusz (ok. 85-140 ) 

Był rzymskim adwokatem oraz sekretarzem na dworze cesarza 

Hadriana. Po dymisji w roku 122 zajął się wyłącznie twórczością 

pisarską. Prawdopodobnie z roku 120 pochodzi jego dzieło Żywoty 

Cezarów (De vita Caesarum), w którym opisuje życie dwunastu 

cesarzy rzymskich: od Cezara do Domicjana.  

Styl pisarski Swetoniusza jest żywy, plastyczny; odwołuje się do 

relacji ustnych, nowinek, ciekawostek, skandali, plotek. Jego 

wiadomości nie zawsze były przekazywane w sposób dokładny. 

Trudno jednak dziś określić na ile są one prawdziwe, na ile 

przesadzone czy też w ogóle fałszywe. Zastrzeżenie to dotyczy 

również fragmentów poświęconych chrześcijanom.  

 

    SWETONIUSZ  
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W pierwszym tekście jest mowa prawdopodobnie o dekrecie banicyjnym 

(49/50 r.), na mocy którego Klaudiusz usunął z Rzymu Żydów. Dekret ten 

potwierdzają Dzieje Apostolskie. Łukasz podaje, że Paweł   

„opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem 

Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, 

ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów” (Dz 18,1-2). 

Wyjaśnieniem restrykcji cesarza może być imię rzekomego wichrzyciela, 

niejakiego Chrestosa. Z dużym prawdopodobieństwem jest to odpowiednik 

tytułu Christos. 

Choć sam Jezus nigdy nie był w Rzymie, to już 20 lat po Jego śmierci byli 

tam Jego  uczniowie. Swoją nauką o stosunku do Prawa i świątyni, czystości 

rytualnej i obrzezania, a przede wszystkim o tym, że Mesjasz – Chrystus już 

przyszedł w Jezusie z Nazaretu, wywoływali oni gwałtowne spory na łonie 

społeczności żydowskiej w Rzymie. 

Drugi fragment pochodzi z życiorysu Nerona. Potwierdza on wzmiankę 

Tacyt, chociaż nie łączy podpalenia Rzymu z prześladowaniami. 



Wnioski końcowe 

Jak widać,  życie Jezusa jest dość dobrze udokumentowane w starożytnych 

źródłach historycznych. Ponad to, co zostało już powiedziane, na temat 

chrześcijan pisali również: 

• Epiktet z Hierapolis (50 ok. – 130) w Diatrybach [4,7,6], gdzie wspomina 

o uporze „Galilejczyków”. 

• Cesarz Hadrian (117-138) w liście do Minucjusza Fundanusa z roku 125 o 

prowadzeniu rozpraw sądowych przeciwko chrześcijanom. 

•Cesarz Marek Aureliusz (†180) w Myślach [XI,3,1-2] o uporze 

męczenników chrześcijańskich. 

•Lucjan z Samosaty (†190) w De morte Peregrini  pisze o „cudownej 

mądrości chrześcijan” i o „wielkim człowieku ukrzyżowanym w 

Palestynie”. 

• Celsus w Słowie prawdy (ok. 165-180) o „kłamliwej doktrynie” 

chrześcijan. 

http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Lukian.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Lukian.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Lukian.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Lukian.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Lukian.pdf


Wzmianki o Jezusie w starożytnych tekstach rzymskich czy żydowskich 

wskazują, że od początku w odniesieniu do rodzącego się chrześcijaństwa 

stosowano negatywne środki propagandowe. Widać to w wyrażeniach: 

zabobon, przesąd, zwodzenie ludzi, religia prostaków, itd. Jednakże ten 

negatywny kontekst potwierdza historyczność Jezusa. Najlepszym tego 

przykładem jest Talmud, gdzie absolutnie jest wykluczona jakakolwiek 

ingerencja chrześcijańska (interpolacja tekstu). Talmudyści w rozprawie z 

chrześcijanami nie mogąc podważyć faktu istnienia Jezusa, sięgali po 

oszustwo. 

 

Aleksamenos czci boga 

Paweł Janiszewski, Czciciele osła 

 

http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Aleksamenos-czci-boga.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Aleksamenos-czci-boga.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Aleksamenos-czci-boga.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Aleksamenos-czci-boga.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Aleksamenos-czci-boga.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Pawe%C5%82-Janiszewski.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Pawe%C5%82-Janiszewski.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Pawe%C5%82-Janiszewski.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Pawe%C5%82-Janiszewski.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Pawe%C5%82-Janiszewski.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Pawe%C5%82-Janiszewski.pdf
http://wsd.redemptor.pl/wp-content/uploads/2020/04/Pawe%C5%82-Janiszewski.pdf


2. Odkrycia archeologiczne 

Przejdziemy teraz do badań archeologicznych dotyczących środowiska życia 

i śmierci Jezusa. W teologii przeważała pewna tendencja, aby jako materiał 

źródłowy przyjmować wyłącznie źródła pisane. W związku z rozwojem 

nowych typów badań historycznych tendencja ta ulega zmianie. 

Współczesna teologia, chcąc dotrzeć do historii Jezusa, coraz częściej 

odwołuje się do archeologii, socjologii, geografii. Jest pewne, że na 

przebadanie wciąż czekają liczne relikwie i miejsca wykopaliskowe. Co 

będzie ich wynikiem? 

W naszym wykładzie zostaną ukazane najważniejsze odkrycia i 

wykopaliska, związane ze środowiskiem życia i śmierci Jezusa. Szczyt 

odkryć, to lata 80-te i 90-te XX wieku.  

  



 

 

 

Galilea 

 



• Jezus działał przede wszystkim na północnym i zachodnim brzegu Jeziora 

Genezaret. Tam, w Migdal (Magdala) w roku 1986 odkryto łódź, a w niej 

resztki kociołka rybackiego i lampy. Przedmioty te pochodzą z czasów 

Jezusa.  

• Powołanie pierwszych uczniów dokonuje się w Kafarnaum (Mk 1,16n). 

Tutaj Jezus zatrzymywał się w domu Piotra, a Mateusz określił tę 

miejscowość mianem „Jego miasta” (9,1). W latach 4 przed Chr. – 39 po 

Chr. Kafarnaum leżało na granicy pomiędzy terytorium Heroda Antypasa i 

Filipa. Z tego też powodu znajdowała się tam komora celna. Opis więc 

powołania celnika Mateusza (por. Mt 9,9) nawiązuje do realnej sytuacji 

mającej miejsce za czasów Jezusa, a nie podczas redakcji Ewangelii. 

Potwierdzałoby to wiarygodność historyczną przekazów.  

• W 1984 r. odkryto w Kafarnaum Synagogę z IV/V wieku. Pod nią zaś 

fundamenty i fragmenty murów z czarnego bazaltu. Mogą być to 

pozostałości po synagodze, do której udawał się Jezus. 



• W 1968 roku pod posadzką świątyni poświęconej Apostołowi Piotrowi (V 

wiek) odnaleziono w Kafarnaum tzw. Dom Piotrowy. Wg badań, było to 

skromne mieszkanie, podobne do innych wokół. Był jednak jeden wyjątek: 

ściany są pokryte rysunkami i freskami z użyciem słów greckich (151), 

aramejskich (9) i łacińskich (2). Najczęściej występuje imię lub monogram 

Jezusa (Pan, Zbawiciel, Chrystus, Najwyższy, Bóg). Występuje również imię 

Piotra oraz niektóre słowa, typu: Amen, Kyrie Eleison. Są również ślady po 

pielgrzymach, które poświadczają szczególną cześć oddawaną temu miejscu. 

Dom musiał należeć do rybaka: znaleziono tam m.in. lampki oraz małe haczyki 

do łowienia ryb. Ok. 50-100 r. został przekształcony w miejsce święte: 

wapienna posadzka, ściany wypolerowano i ozdobiono napisami i symbolami.  

Jest to więc najstarszy znany „kościół” chrześcijański. To odkrycie świadczy o 

fakcie, że przed rokiem 100, zanim został ustalony cały NT, oprócz kultu Jezusa 

istniał również kult Jego uczniów. 

Pierwszy kościół, rozszerzony w IV wieku został zbudowany wokół tego 

pomieszczenia. Później została zbudowana bazylika bizantyjska (oktagonalna). 

Według Ewangelii Jezus, opuszczając Nazaret, przybył do Kafarnaum, aby tam 

zamieszkać (Mt 4,12). Dość szybko Kafarnaum staje się domem adeptów 

chrześcijaństwa, staje się domus-ecclesia.  

 



W 1985 r. odkryto na skraju tzw. Terenu franciszkańskiego w Kafarnaum 

resztki łaźni garnizonu rzymskiego. Całkiem możliwe, że na tym terytorium, 

oddzielonym od „Kafarnaum żydowskiego”  mieszkał setnik, fundator 

synagogi (Łk 7,5). Jeśli byłoby to prawdą, to można zrozumieć słowa 

setnika: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach 

mój” (Łk 7,6). 





Judea 

• Wszystkie Ewangelie wspominają o roli prefekta Piłata podczas rozprawy 

przeciwko Jezusowi. Piłat jest postacią historyczną. Potwierdziły to, m.in. 

badania archeologiczne w Cezarei Nadmorskiej, gdzie w 1961 r. odkryto 

tablicę (82x62 cm) z napisem: Tyberiuszowi dedykował Poncjusz Piłat, 

prefekt Judei.  

«[...]S TIBERIÉUM 

[....PO]NTIUS PILATUS 

[...PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E 

[..FECIT D]E[DICAVIT]» 

 



• Cezarea Nadmorska, miasto leżące 30 km na południe od Haify,  była letnią 

siedzibą prokuratora rzymskiego w Judei. Została zbudowana przez Heroda 

Wielkiego  w latach 12-9 przed Chr., na cześć Cezara Oktawiana Augusta.  

 Herod podzielił Ziemię Świętą pomiędzy swoich synów: Archealosa, Heroda 

Antypasa i Filipa. Archealos, rządzący w Judei, został usunięty w 6 r. po Chr. 

Odtąd Galileą rządzili książęta żydowscy. Samaria zaś, Judea oraz Idumea 

zostały włączone do rzymskiej prowincji Syrii i były zarządzane przez 

prokuratorów. Od 6 r. po Chr. rezydowali oni w Cezarei Nadmorskiej i 

zazwyczaj przybywali do Jerozolimy tylko w czasie wielkich uroczystości. Piłat 

(26-36) zbudował w Cezarei teatr, który – jak o tym świadczy tablica – 

dedykował Tyberiuszowi.  

• Odnaleziono monety, które kazał wybijać Piłat. Również one świadczą o tym, 

że prefekt miał skłonność do ranienia wrażliwości religijnej – przedstawiają 

pogańskie naczynie ofiarne (29 r.) oraz laskę augura (30-31 r.) 

 

  TIBEPIOY KAIAPOC 



• Piłat wydał wyrok zkazujący Jezusa w miejscu zwanym lithostrotos (gr. 

wybrukowany plac), gabbata (aram. wzniesienie), praetorium (łac. siedziba 

namiestnika). 

•W 1927 r. francuski archeolog L. H. Vincent OP na dziedzińcu zamku Antonia 

(dzisiaj dziedziniec klasztorny) odkrył plac wyłożony dobrze zachowanymi 

płytami (1m x2m x 35 cm). Dzisiaj zgłasza się jednak poważne zastrzeżenia co 

do utożsamiania tego miejsca z lithostrotos z Ewangelii i wskazuje się albo na 

stary pałac hasmonejski, umiejscawiany w pobliżu południowo-zachodniego 

narożnika świątyni, albo na pałac Heroda, położony w zachodniej części 

Jerozolimy, w pobliżu dzisiejszej bramy do Jaffy. W latach 70-tych w tym 

ostatnim znaleziono platformę kamienną, prawdopodobnie będącą owym 

podwyższeniem, na którym sądzony był Jezus.  

• Na uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie jest przechowywane ossuarium 

odnalezione w 1942 r. w dolinie Cedronu. Na bocznych ścianach osuarium 

znajdują się inskrypcje greckie: Aleksander (syn) Szymona. Na wieku, obok 

dużego  napisu greckiego Aleksander, wyróżnia się inskrypcja aramejska 

Cyrenejczyk. Ów Aleksander jest z dużym prawdopodobieństwem wspominany 

w Mk15,21: „I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Rufusa i 

Aleksandra, który wracając z pola przechodził, żeby niósł krzyż Jego”. 



• W Giv’at ha Mivtar, na północ od starożytnej Jerozolimy, w pobliżu góry 

Scopus, w 1968 r. odkryto rodzinne grobowce wykute w skale, datowane na 

okres od II w. przed Chr. do 70 po Chr. W komorach grobowych znaleziono 15 

kamiennych ossuariów, zawierających kości 35 osób. W pierwszej komorze 

datowanej na I w. po Chr. odkryto kilka szkieletów. Szkielet nr 4 należał do 

dorosłego mężczyzny o imieniu Jehochanan ben Hagkol, liczącego ok. 26 lat. 

Obie kości jego pięt przebito długim gwoździem (20 cm.), a golenie połamano. 

Przyczyną śmierci było ukrzyżowanie. Jest to najważniejsze pozabiblijne 

potwierdzenie szczegółów męki i pogrzebu Jezusa, opisanych na kartach 

Ewangelii. 

• W Bazylice Świętego Grobu, w kaplicy należącej do Kościoła 

Prawosławnego, greccy archeolodzy G. Lavas i Th. Mitropoulos, odkryli w 

1986 r. prawdopodobne miejsce ukrzyżowania Jezusa. Pokrywała je warstwa 

wapienna, położona w tym miejscu, w celu zabezpieczenia właściwej skały. Po 

zdjęciu warstwy archeolodzy dotarli do wgłębienia, w którym prawdopodobnie 

osadzono pionową belkę krzyża. Odkryli też resztki kamiennego pierścienia, 

który utwierdzał całość. Inni badacze sądzą jednak, że pierścień podtrzymywał 

raczej krzyż wotywny, ustawiony w tym miejscu co najmniej już w IV w. 

Wzmiankuje go Egeria i Brewiarz Jerozolimski.  



• Grób czczony w Bazylice odpowiada danym biblijnym (J 19,41). Został on 

odkryty w czasach bizantyjskich wewnątrz murów miejskich. Bez znajomości 

starej tradycji nikt nie lokalizowałby w tym miejscu grobu – w epoce 

starożytnej zmarłych chowano poza murami miast. Leży blisko Golgoty w 

porzuconym kamieniołomie; miejsce to istotnie mogło służyć jako ogród. Jest 

„nowym grobem” – brakuje dodatkowych loculi, które wychodziłyby od 

głównej komory grobowej. 



3. Pierwotne świadectwa chrześcijańskie. 

 

3.1 . Historyczność Ewangelii. 

Już w epoce patrystycznej nie brakowało tych, którzy poddawali w wątpliwość 

historyczność Ewangelii. Odpowiedź na tę problematykę miała dwie formy: 

• próba ujednolicenia różnorodności poprzez rekonstrukcję ujednoliconej historii; 

• akceptacja różnorodności tłumacząc je na podstawie rzeczywistych różnic, 

obecnych zarówno w osobowościach hagiografów, a przede wszystkim w 

adresatach pism.  

Tacjan Syryjczyk (II wiek), wychodząc od rozbieżności pomiędzy Ewangelistami 

napisał około 150 roku Diatessaron, jednocząc w nim cztery Ewangelie, aby 

obronić ich zgodność oraz wydobyć koherentną i jednoznaczną historię życia 

Jezusa.  

Św. Augustyn (354-430) próbował udzielić odpowiedzi na rozbieżności w 

Ewangeliach w dziele De consensu evangelistarum (400). Stwierdza tam, że nie 

należy czytać Ewangelii w celu wydobycia dokładnych słów Jezusa (ipsissima 

verba Christi), ile raczej aby uchwycić ogólny sens wypływający z Jego nauczania. 



Począwszy od epoki nowożytnej, krytyka historyczności Ewangelii może być ujęta 

w trzech głównych prądach: 

• myśl oświeceniowo – racjonalistyczna; promowała ideę, że Ewangelie są 

dokumentami  spreparowanymi i zwodniczymi; 

• ruch tzw. demitologizacji Pisma świętego, aktywny wewnątrz „teologii liberalnej” 

promowanej przez teologów z kościołów reformowanych; ukierunkowany na 

dotarcie do źródeł mityczno-literackich przekazywanych opowieści; 

• perspektywa hermeneutyczna, która podkreślała gatunek kerygmatyczny 

Ewangelii, a więc świadomie nie koncentrujący się na historii. 

Jeśli chodzi o problem dostępności historycznej do Ewangelii należy wspomnieć 

postać Rudolfa Bultmanna (1884-1976). Ten niemiecki teolog ewangelicki nie 

uważał za konieczne, aby do wiary w Jezusa odwoływać się do wiarygodności 

prawdy historycznej. Nie my jesteśmy tymi, którzy mają stawiać pytania Słowu 

Bożemu, ale to Słowo Boże stawia nam pytania z taką skutecznością, która 

przerasta problematykę jego historycznej rekonstrukcji. 

Od lat 50-tych pozycja Bultmanna stała się przedmiotem krytyki ze strony jego 

uczniów, szczególnie Ernsta Käsemanna. 

Käsemann próbował usunąć separację pomiędzy Chrystusem wiary a Jezusem 

historii, podkreślając jednocześnie, że istnieje między nimi pewne pozytywne 

napięcie. 

 



Nawet jeśli Ewangelie zostały napisane w świetle wiary w Chrystusa 

zmartwychwstałego, to wydarzenia paschalne i to, co po nich następuje, nie mogą 

zostać zrozumiane bez realnego zakorzenienia w historii. Również dla Käsemanna 

poszukiwania historyczne są niewystarczające, aby poznać kim naprawdę był Jezus 

z Nazaretu. W odróżnieniu jednak od Bultmanna, poszukiwania historyczne są 

ważne dla samej wiary, ponieważ tylko będąc zakotwiczonymi w historii Jezusa 

możemy stwierdzić, że z tej właśnie historii przybywa do nas zbawienie.  

Wraz z Käsemannem krytyka egzegetyczna stwierdza: 

• jeśli nie byłoby żadnego związku pomiędzy Chrystusem wiary i Jezusem historii 

chrześcijaństwo stałoby się mitem; 

• jeśli Kościół pierwotny nie odznaczałby się żadnym zainteresowaniem „historią 

Jezusa”, nie byłoby wytłumaczalne w jakim celu zostały napisane Ewangelie; 

• aby nasza wiara była tą samą, jaką przekazali apostołowie, wymaga się pewności 

co do tożsamości pomiędzy Jezusem ziemskim a Chrystusem chwalebnym. 

 

 



W celu obrony historyczności Ewangelii, tradycyjna apologetyka, przynajmniej do 

końca pierwszej połowy XX wieku, próbowała dać odpowiedź rozwijając trzy 

argumentacje: 

• ukazać integralność tekstu, czyli wierną zależność pomiędzy tekstem, który dotarł 

do nas a tym oryginalnym; 

• obronić autentyczność literacką, rzetelną orientację informacyjną oryginalnych 

redaktorów Ewangelii; 

• utrzymać prawdziwość historyczną ukazując, że ewangeliści  nie tylko mogli 

powiedzieć prawdę, ale rzeczywiście ją powiedzieli z całą szczerością. 

 

Wraz z rozwojem krytyki historyczno-literackiej i metod krytyki wewnętrznej 

powyższe odpowiedzi okazały się niewystarczające. Było tak zarówno z powodu 

obiektywnych ograniczeń co do dokładnej rekonstrukcji pierwszych spisanych 

tekstów, jak i z powodu niewątpliwej obecności w Ewangeliach form literackich, 

które się dystansują od zwykłego historycznego raportu wydarzeń. 

 



Refleksja teologiczna wewnątrz Kościoła katolickiego dojrzała do stwierdzenia, że 

należy poszerzyć studium krytyki zewnętrznej (weryfikacja niezawodności 

tekstów poprzez badanie danych o autorach, czasie, miejscu, okolicznościach) o 

studium krytyki wewnętrznej na podstawie której można by zweryfikować wartość 

historyczną informacji w punkcie wyjścia, badając cechy wewnętrzne otrzymanego 

materiału. 

Podczas gdy krytyka zewnętrzna oraz analiza literacka dają możliwość dotarcia do 

starożytności tekstu, to krytyka wewnętrzna jest wezwana by czynić refleksję nad 

historyczną niezawodnością przekazanych informacji, docierając w ten sposób do 

poziomu autentyczności  (skoncentrowanego przede wszystkim na redagującym 

podmiocie) a następnie do wydania pewnego sądu o historyczności tekstu 

(skoncentrowanego przede wszystkim na jego zawartości). 

Istnieje między egzegetami pewna zgodność co do kryteriów, na podstawie których 

można określić autentyczność Ewangelii oraz ich historyczność. Można ukazać je w 

następujący, potrójny sposób: 

• Metoda porównawcza kontynuacji / dyskontynuacji. Opowiadania muszą być 

wystarczająco podobne  (prawdopodobne) na ile można by się tego spodziewać z 

kontekstu i okoliczności (historycznych, geograficznych, kulturowych, itd.) ale 

jednocześnie wystarczająco niepodobne (czyny lub słowa Jezusa, których nie można 

po prostu wyprowadzić ani z judaizmu Jego czasów ani z Kościoła, który powstał 

po Nim). 



Relacja między kontynuacją a dyskontynuacją ustanawia porównanie Jezusa ze 

światem żydowskim i/lub chrześcijańskim, ukazując jednoczesną harmonię 

(kontynuacja) i kontrast (dyskontynuacja).  

Możliwym się staje w ten sposób uchwycenie: 

 z jednej strony przylgnięcia Jezusa do świata, który Go otaczał, 

 a z drugiej strony pewne z nim zerwanie. 

Relacja kontynuacja – dyskontynuacja przebiega więc po linii wyróżnienie – 

komplementarność: jeśli dyskontynuacja pozwala uchwycić niepowtarzalność 

fenomenu Jezusa, to dzięki kontynuacji możliwym jest umiejscowienie tego 

fenomenu w jego świecie i jego czasie. 

•Analiza osoby Jezusa, która używa kryterium zwane również jako „styl Jezusa”; 

ocenia zarówno aspekty językowe (analiza filologiczno-literacka Jego powiedzeń), 

jak i te psychologiczne (osobowość, koherencja i szczerość życia). 

Tak więc z jednej strony ukazuje prawdziwość osobowości, badając jej wypowiedzi, 

nauczania oraz odniesienie do kontekstu religijno-kulturowego, w którym się 

porusza (styl językowy). Z drugiej zaś celuje zdecydowanie w jego strukturę 

psychofizyczną, a więc docierając do wiarygodności podmiotu tych wypowiedzi i 

nauczania (styl egzystencjalny). 



 Analiza wiarygodności świadków u początków redakcji tekstów lub też analiza 

wierzącej wspólnoty. 

Analiza ta pozwala ukazać pewne trzy rzeczywistości, będące własnością wspólnoty  

wierzącej – rozumianej w sposób szeroki jako autora pism ewangelijnych, a więc 

jako wspólnota, do której przynależeli poszczególni hagiografowie. Ma się na myśli 

autorów, którzy jednocześnie byli uczniami, apostołami i świadkami (a raczej, 

bardziej precyzyjnie: męczennikami).  

Jako uczniowie: zasadnym jest uznawać ich za zainteresowanych wiernym 

zarejestrowaniem nauk Mistrza, którego podziwiali i czcili; nauk, nad którymi 

wciąż się zastanawiali. 

Jako apostołowie: byli oddani misji, aby zwiastować precyzyjnie te nauki, do 

których od samego początku była przydana wartość zbawcza: to właśnie co 

sprawiało w nich wzrost zaangażowania by przepowiadać – słownie lub pisemnie – 

w sposób prawdomówny.  

Jako męczennicy: swoim życiem ukazali, że uznawali za prawdziwą i godną wiary 

zawartość przesłania, za które byli skłonni umrzeć.  

 

 



Historyczność można zrozumieć jako pewną własność, która pochodzi od 

autentyczności. Kiedy zostaje uznana, wykazuje fakt, że dokumenty, które się 

poddaje analizie pretendują do bycia historycznymi przekazicielami wydarzeń oraz 

komentarzy, które zrodziły się po tych wydarzeniach.  

O sposobie rozumienia historyczności opowiadań ewangelicznych interweniowała 

w przeszłości Papieska Komisja Biblijna wydając Instrukcję Historyczna prawda 

Ewangelii (1964).  W dokumencie tym, doceniając użyteczność metody 

historyczno-krytycznej, dostrzega się pewne zaproszenie do roztropności w jej 

użytkowaniu. Pozycja ta będzie podtrzymana w kolejnym dokumencie Interpretacja 

Pisma Świętego w Kościele (1993), w którym precyzuje się, że metody historyczno-

krytyczne, jako metody naukowe, nie podlegają dyskusji. Podlega jej jednak 

zastosowanie, które nie brałoby pod uwagę osobliwości i natury tekstu, Pisma 

świętego. Na przykład gdy zostaje obniżona rola tradycji oraz duchowego 

kontekstu, w którym tekst został zredagowany i wewnątrz którego musi być czytany 

i interpretowany. 



Perspektywa podsumowująca 

W świetle tego, co zostało ukazane, możemy zaproponować pewne odpowiedzi na 

zapytania o historyczność figury Jezusa z Nazaretu oraz o historyczność narracji 

ewangelicznych: 

a) Istnieją świadectwa historyczne „zewnętrzne” do Ewangelii odnośnie obecności 

duchowego ruchu i jego szybkiej ekspansji – jako konsekwencji wydarzeń, które 

miały miejsce w Jerozolimie i których protagonistą był Jezus z Nazaretu. 

Rzeczywiście, stoimy naprzeciw Osoby historycznie istniejącej oraz wobec 

religijnego przesłania przepowiadanego historycznie, którego On sam jest autorem. 

b) Na niekorzyść hipotezy struktury mitologicznej, która rzekomo miała być 

przyporządkowana figurze Jezusa z Nazaretu, przemawiają niektóre ważne faktory: 

 Szybkość, z jaką się uformowały tradycje zarówno wypowiedzi ustnych Jezusa, jak i 

pierwszych świadectw spisanych, które o Nim mówią; 

 Szybkość z jaką apostołowie i ci, którzy głoszą kerygmat chrześcijański wykazują 

precyzyjne teologiczne rozumienie misji Jezusa Chrystusa (Odkupiciel, pośrednik o 

wymiarze kosmicznym); manifestują w ten sposób bezdyskusyjną oryginalność w 

konfrontacji z religijną kulturą żydowską – z jakiej to przesłanie wyrasta. 

c) Istnieją pewne kryteria, oparte na krytyce wewnętrznej ewangelicznych źródeł, 

które pozwalają stwierdzić racjonalność sądu o historyczności/prawdziwości 

nauczania i czynów przypisywanych Jezusowi z Nazaretu – nawet jeśli brak jest 

wystarczających elementów do ich całkowitej rekonstrukcji. 



d) Historyczność Ewangelii nie jest rozumiana jako zbiór chronologicznych kronik 

z życia Jezusa. Tak samo nie ma tutaj obowiązku, aby uznawać wszystkie epizody 

opowiedziane w Ewangeliach za wydarzenia rzeczywiście (dokładnie, literalnie) 

zaistniałe. Celem Ewangelii pozostaje jednak zawsze przepowiadanie faktów 

historycznych, które są uznawane przez Ewangelistów jako pierwsza treść do 

przekazania, nawet jeśli czasem ich narracje oraz prezentacja tychże, mogły zostać 

przez nich ubogacone poprzez różne formy literackie. Te fakty historyczne, na 

podstawie opowiadań oraz ich literackiej prezentacji, zostały przez Ewangelistów 

wykorzystane jako dowód, by ukazać słuchaczom i czytelnikom racjonalność wiary 

w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, umarłego za grzechy ludzi i powstałego z 

martwych. 



IV – 10. Zmartwychwstanie Jezusa 

 

Próby zakwestionowania zmartwychwstania 

 

XX wieków istnienia chrześcijaństwa, to również okres powstawania różnych 

hipotez, mających na celu podważenie i zanegowanie realności zmartwychwstania 

– a więc w konsekwencji również wartości chrześcijaństwa jako religii objawionej i 

zbawczej. 

1. Hipoteza oszustwa 

Realność zmartwychwstania Jezusa była kwestionowana już przez faryzeuszy 

(przekupienie strażników – plotka o wykradzionym ciele. Mt 28,11-15). 

W czasach nowożytnych hipoteza oszustwa została zmodyfikowana przez 

Hermana Samuela Reimarusa (1694-1768) 

• Relacje o zmartwychwstaniu i o pustym grobie są wyrafinowanym i świadomym 

oszustwem uczniów Jezusa.  

• Uczniowie, po śmierci Mistrza, nie chcieli zrezygnować z prestiżu nauczycieli i 

ewentualnych stanowisk w życiu społeczno-politycznym i religijnym. 

• Dlatego też wykradli ciało Jezusa z grobu, ogłaszając, że zmartwychwstał, czego 

świadectwem miał być pusty grób. 



 

 

 

 

 

 

 

Teorię Reimarusa zmodyfikowali A.  Meyer i A. Loisy: 

• Ciało Jezusa zostało wrzucone do jakiegoś wspólnego grobu / rozpadliny 

skalnej, dlatego też trudno było je znaleźć i zidentyfikować. 

• Dlatego też pogłoska o pustym grobie nie świadczy o zmartwychwstaniu Jezusa. 

 

Apologetyka katolicka, na powyższą hipotezę, odpowiadała argumentując, że: 

• zaliczanie uczniów Jezusa Chrystusa, zwłaszcza Apostołów, do wyrafinowanych 

kłamców w zestawieniu z ich prawym życiem, szczerością i śmiercią poniesioną dla 

Chrystusa jest rażącym naruszeniem źródeł. 

• Poglądy twórców hipotezy oszustwa są całkowicie dowolne, wynikają z założeń 

naturalizmu, który z definicji neguje rzeczywistość nadprzyrodzoną. 

 



2. Hipoteza letargu 

Już w starożytności  gnostycy i manichejczycy lansowali tezę o pozornym 

cierpieniu i zmartwychwstaniu Jezusa. Poglądy te odżyły w koncepcji Heinricha 

Eberharda Gottloba Paulusa (1761-1851): 

• Jezus z Nazaretu umarł na krzyżu tylko pozornie; 

• do grobu pochowano Go w stanie letargu; 

• po trzydniowej śpiączce przebudził się; 

• odsunął kamień (sic!) barykadujący wejście do grobowca i wyszedł z niego. 

 

Hipoteza ta całkowicie ignoruje źródła biblijne. Jezus po swojej męce, drodze 

krzyżowej, biczowaniu, cierniem ukoronowaniu, ukrzyżowaniu, przebiciu boku – 

nawet gdyby nie umarł na krzyżu, to potrzebowałby długiej rekonwalescencji. 

Nawet gdyby ukazał się uczniom w stanie całkowitego wyczerpania, to prędzej  

wzbudziłby w nich współczucie niż wiarę – tymczasem oni w Niego uwierzyli, choć 

nie od razu. 

W świetle Ewangelii śmierć Jezusa na krzyżu jest nie do podważenia: świadczy o 

tym przebity bok, z którego wypłynęły krew i woda (nastąpiło oddzielenie osocza 

od czerwonych krwinek, który to proces jest nieodwracalny). 



3. Hipoteza wizji subiektywnych 

Realność zmartwychwstania odrzucają D.F. Strauss,  E. Renan.  

Wg Straussa: 

• zmartwychwstanie zostało wymyślone przez uczniów dla celów apologetycznych; 

• można historycznie potwierdzić jedynie śmierć Jezusa; 

• opowieść paschalna jest wynikiem subiektywnych przeżyć, wizji i halucynacji 

uczniów. 

 

 

 

 

 

 

Słabością tej hipotezy jest jej aprioryzm i nieliczenie się z realizmem przekazów 

paschalnych, które trudno porównać do snów czy halucynacji. 

Tylko zmartwychwstanie mogło uzdolnić uczniów do tak radykalnego 

zaangażowania się w misję chrześcijańską. 



4. Hipotezy krytyczno-literackie 

Protestanccy egzegeci, R. Bultmann,  M. Marxsen ze sceptycyzmem podchodzą 

do wiary w zmartwychwstanie.   

Wg Bultmanna: 

• zmartwychwstanie w tekstach NT nie oznacza realnego faktu, lecz jest 

teologiczną interpretacją zbawczego sensu krzyża; 

• wiara w zmartwychwstanie jest wiarą w krzyż jako wydarzenie zbawcze i 

eschatyczne: Jezus zmartwychwstał jedynie w kerygmie; 

• Wielkanoc rozumiana jako zmartwychwstanie Jezusa nie jest wydarzeniem 

historycznym, gdyż historycznie sprawdzalna jest jedynie wiara pierwszych 

uczniów; 

• błędne jest rozumienie orędzia paschalnego jako świadectwa o fakcie, który 

miał się wydarzyć po śmierci Jezusa. 

Wg Marxsena: 

• Jezus żyje dzięki swoim uczniom – relacje o ukazywaniu się Jezusa 

Zmartwychwstałego są refleksyjną interpretacją przeżyć uczniów; 

• pomimo śmierci krzyżowej, w uczniach przetrwała wiara, którą On w nich 

obudził za ziemskiego życia; mówienie o zmartwychwstaniu jest reflektującą 

interpretacją. 



Przekazy paschalne nie ukazują zmartwychwstania jako faktu czysto 

historycznego, jednak niesłuszne jest odrzucanie związku z historią. 

Chociaż zmartwychwstanie należy do rzeczywistości nadprzyrodzonej, to 

odcisnęło swój ślad na historii poprzez CHRYSTOFANIE i PUSTY GRÓB. 

Za dowolne i nieuzasadnione należy także uznać redukowanie zmartwychwstania 

do osobistych przekonań czy widzeń uczniów, gdyż NT opowiada o darze 

rzeczywistych spotkań ze Zmartwychwstałym. 



Historyczność zmartwychwstania i wiara w Zmartwychwstałego 

 

• Zwiastowanie Chrystusa zmartwychwstałego 

 - nie otrzymujemy w pełni jedynie z Pisma 

 - ale w pierwszej kolejności z Tradycji. 

• Ta Nowina nie bazuje na tym, co zostało napisanie, ale przeciwnie: to, co zostało 

zapisane, opiera się na tym co wpierw zostało ogłoszone poprzez żywą tradycję.  

Tak jest zazwyczaj, kiedy ma się do czynienia z jakimś niespodziewanym 

wydarzeniem, a przede wszystkim z takim, który wykracza poza pewną 

„normalność”. W świecie, który nie posiadał naszych błyskawicznych środków 

komunikacji, fakty takie komunikowano ustnie, od osoby do osoby. 

Później, zaczęto  odczuwać potrzebę utrwalenia ugruntowanej Tradycji w jakimś 

zapisanym podsumowaniu, aby zagwarantować jej poprawność i autentyczność.  



Istotą faktu, który się ogłasza jest to, 

• że grób okazał się pusty [Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono 

(J 20,2)]; 

•  że pewna grupa osób, apostołów i uczniów, widziała Jezusa żywego; 

• że sam Jezus spotykał się kilkukrotnie z uczniami w konkretnych momentach, 

kontynuując nauczanie ich również po swoim zmartwychwstaniu, zanim jeszcze 

definitywnie zniknął z ich doświadczenia fizycznego. 

 

To GŁOSZENIE zostanie później rozwinięte w różnych opowiadaniach o 

ukazywaniu się Jezusa, według kryteriów odpowiadających wymogom 

katechetycznym, apologetycznym, kościelnym, itd.  

stwierdzenie faktu 

pustego grobu 

poszukiwanie 

akceptowalnego wyjaśnienia 
kradzież? 

ukazywania się w 

formie fizycznej 

(posiłek, kontakt) 

ZMARTWYCHWSTANIE 



Oczywiście 

• nie mogło być innych świadectw aniżeli tych, pochodzących od Jego uczniów 

• oraz od osób, które – widząc ponownie pośród żywych człowieka, który z całą 

pewnością był umarły – uwierzyły w Jego zmartwychwstanie. 

• Kto się nie nawrócił nie może zrobić nic innego, jak tylko zanegować 

zmartwychwstanie jako fakt mający miejsce – nawet jeśli taki człowiek musiał 

„zarejestrować” obecność świadectwa osób wierzących. 

Jest faktem historycznym: 

• szybkie i postępujące rozszerzanie się rodzącego się Kościoła, którego początek 

oraz racja bytu jest wytłumaczona w sposób zadowalający jedynie w 

propagowaniu orędzia o Zmartwychwstaniu. 

• Mówi się tutaj o przekazie, który się rozszerza w sposób bezpośredni, osiągając w 

okresie niewielu lat cały basen Morza Śródziemnego. 

•Zgromadzenie niedzielne [Eucharystia] może w sposób racjonalny być 

potwierdzeniem na korzyść historycznych korzeni wydarzenia i tajemnic, które są 

przez nie celebrowane i reprezentowane. 



Zmartwychwstanie jest więc rzeczywistością, którą jednocześnie się głosi oraz w 

którą się wierzy, na podstawie świadectw przekazanych przez tych, którzy zdrowi 

na umyśle i psychologicznie godni zaufania stwierdzają, że 

• widzieli i rozmawiali z Jezusem 

• dotykali Jego ciała 

• widzieli Go jedzącego. 

Pośród nich 

• pierwszymi byli Jego uczniowie (kobiety, Apostołowie i inni uczniowie, por. 

Ewangelie, Dz 13,31) 

• a następnie dołączają 

 - inni nowi (ukazał się ponad pięciuset braciom jednocześnie, 1Kor 15,6) 

 - wróg i prześladowca, Szaweł z Tarsu ( Ja jestem Jezus, którego ty 

prześladujesz, Dz 9,4). 



Zmartwychwstanie Chrystusa – Paschalne świadectwa Nowego Testamentu 

Oprócz wielu fragmentów, w których pojawiają się jawne odniesienia do wiary w 

Chrystusa zmartwychwstałego, Nowy Testament ukazuje osiem ważnych 

świadectw mówiących o zmartwychwstaniu (Zmartwychwstałym): 

a) cztery podstawowe opowiadania obecne w czterech Ewangeliach (Mt 27,57-

28,20 ǁ Mk 15,42-16,18 ǁ Łk 23,50-24,49 ǁ J 19,38-21,14) 

• o pogrzebie, 

• o Zmartwychwstaniu, 

• o następującym po nim wielokrotnym ukazywaniu się Jezusa 

b) tradycja pawłowa dotycząca śmierci, pogrzebu i Zmartwychwstania Jezusa 

wraz z ukazywaniem się, które po nim następują, jak w opowiadaniu z 1Kor 

15,1-11, wraz z teologicznym rozwinięciem w kluczu eschatologicznym (ww. 

12-58). 

c) trzy obszerne konteksty dostarczone przez Dzieje Apostolskie: 

• podstawowe opowiadanie, które poprzedza Wniebowstąpienie (Dz 1,3-9), 

• dodatkowo dwie mowy kerygmatyczne Piotra: ta uroczysta w dzień 

Pentecoste (Dz 2,22-40) oraz ta skierowana bezpośrednio do Korneliusza (Dz 

10,37-43). 



Wiara i rozum w relacji do wiarygodności Jezusa z Nazaretu (Karl Adam) 

 

• Jedynie poprzez drogę wiary można dotrzeć do konkluzji, że Jezus jest 

Chrystusem, a nie za pomocą ludzkich nauk.  

• Jednocześnie wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, rozszerza swe korzenie 

aż po obszary rozumu i wydarzeń historycznych. 

Istnieją argumenty, które udowadniają wiarygodność  

 słów i czynów Jezusa z Nazaretu, 

 a także czynią upoważnionym pytanie o Jego rzeczywistą tożsamość 

 oraz racjonalnym sąd, że ma się do czynienia z Objawieniem, które za swój 

podmiot posiada Boga.  

• Sąd o wiarygodności i racjonalności, oparty na argumentach o charakterze 

historyczno-rozumowym, nie rodzi sam przez się wiary w Chrystusa. Wiara ta 

bowiem jest zawsze i jedynie darem Boga (intelekt-wola, wolność-łaska) 

Z drugiej strony, sąd o wiarygodności – chociaż będąc obiektywnym w swojej 

mocy argumentacyjnej – nie ma zawsze, dla każdej osoby, w każdym miejscu takiej 

samej siły dyspozycyjnej, by dokonać akt wiary w Chrystusa. Tenże akt, bowiem, 

jest aktem pełnej wolności i aby go spełnić duch ludzki napotyka opory grzechu 

pierworodnego i aktualnego. 



Wiarygodność chrześcijańskiego głoszenia Misterium Paschalnego 

Chrześcijańskie zwiastowanie Dobrej Nowiny, skoncentrowane na męce, śmierci i 

zmartwychwstaniu Jezusa znajduje podstawy swojej wiarygodności w 

następujących elementach. 

a) Kerygmat, który zwiastuje Jezusa Chrystusa Odkupicielem świata, umarłym 

za nasze grzechy i powstałym z martwych 

  „eksploduje” z zaskakującą szybkością chronologiczną 

 zawierając jednocześnie w sobie nowość treści, która nie wydaje się 

wypływać (nie jest dedukowalna) 

• ani z mentalności żydowskiej 

• ani z hellenistycznej. 

Rzeczywiście, możliwość, że 

  Bóg przyjął ludzką naturę 

 oraz, że umarł na krzyżu, aby nas zbawić 

pozostaje `dla wszystkich pewnym skandalem (nie było to do przewidzenia). W 

swej istocie przesłanie takie ukazuje się jako nowość, która wprowadza 

pewien „nieład”, „zamieszanie” zarówno w żydowskich oczekiwaniach 

mesjańskich, jak i w kanonach myśli greckiej. 



b) Jeśli zbawienie mogło być oczekiwaniem tych, którym głoszony był 

kerygmat, to sposób, w jaki się potwierdza, że właśnie teraz to zbawienie 

zostało udzielone, jest całkowicie nowy. 

Przesłanie Ewangelii, które „uruchamia” Apostołów Chrystusa jawi się jako 

wypełnienie tego, co ludy, w sposób fragmentaryczny i zaciemniony, już 

posiadają. 

To, że ta pełnia światła wyłania się jako wydarzenie historyczne – śmierć i 

zmartwychwstanie Chrystusa – jest w rzeczy samej trudnością i pewnym 

udręczeniem przepowiadania. 

Apostołowie dostrzegają bezprecedensowy ciężar słowa, przesłania, które 

zostało im powierzone. 

c) Uniwersalność Odkupienia jest ogłaszana jako fakt: męki, śmierci i 

zmartwychwstania Jezusa, który jest Chrystusem. Apostolski kerygmat 

prezentuje się od samego początku jako jedność wymiaru uniwersalnego i 

zbawczego Chrystusa [Chrystus wiary] oraz historycznych dziejów Jezusa 

[Jezus historii]. 

Przedmiotem wiary  

Nie jest: ani  CHRYSTUS BEZ JEZUSA 

            ALE JEZUS CHRYSTUS 

   ani JEZUS BEZ CHRYSTUSA 

 



Psychologia świadków ukazywania się Zmartwychwstałego 

Klasyczną obiekcją, która poddaje w wątpliwość prawdziwość doświadczenia 

Chrystusa Zmartwychwstałego przez uczniów, jest hipoteza, że chrystofanie 

opisane w Ewangeliach, były w rzeczywistości wizjami lub halucynacjami, 

których protagonistami byli przekaziciele tych wiadomości.  

Zjawiska te, natury subiektywnej, miałyby mieć miejsce pod wpływem emocji 

wypływających z faktu odkrycia pustego grobu, jak również z powodu mocnej 

inspiracji, jaką osobowość Mistrza wywarła na własnych uczniach. 

 

W Nowym Testamencie, „Dwunastu”, szczególnie Piotr, ale również i inni 

Apostołowie – jawią się jako ludzie prości, zdrowi, których psychologia objawia 

cechy ekstremalnego realizmu i konkretności.  

Duża część z nich było rybakami, przyzwyczajonymi do formułowania sądów 

szczerych i instynktownych, mało skłonnymi, może oprócz rzadkich wyjątków, do 

doświadczeń o charakterze mistycznym czy też intensywnie duchowym. 

Liczne epizody, którymi Ewangelie są zapełnione, ukazują częste „opóźnienie” 

Apostołów w zrozumieniu słów i nauk Mistrza; pojmują je oni często w sensie 

konkretnym [materialnym] a nie duchowym. 



W jednym z momentów najgłębszej intensywności egzystencjalnej Jezusa – 

podczas modlitwy w ogrodzie oliwnym – Apostołowie nie są w stanie współdzielić 

wraz ze swoim Mistrzem doświadczenia modlitwy. 

Idea, że ukazywania się Zmartwychwstałego odpowiadają subiektywnym wizjom 

bądź halucynacjom uczniów, nie znajduje potwierdzenia w ich ludzkiej psychologii. 

Utrzymywanie, że pierwsze i podstawowe ukazywania się Jezusa – przede 

wszystkim te w niedzielę Paschy – były owocem jakichś specyficznych 

doświadczeń mistycznych bądź ekstazy, zdaje się być mało racjonalnym.  

Zmartwychwstały, po swoim Wniebowstąpieniu, kontynuuje swą obecność [czyni 

się obecnym, udostępnia się] pośród swoich Apostołów (por. Dz 8,39; 9,5; 9,10; 

10,13; 18,9; 23,11). 

Podczas publicznej działalności Jezusa, uczniowie odznaczają się postawą głęboko 

realistyczną, która często stymuluje ich do upewniania się czy to, czego są 

świadkami, jest jedynie subiektywną wizją, jakimiś zwodniczymi zjawiskami, czy 

jednak faktyczną rzeczywistością.  

W scenie, w której Jezus idzie ku swoim uczniom krocząc po wodzie, ci myślą, że 

to „zjawa” (por. Mt 14,26; Mk6,49-50). 

Podobny osąd, według tradycji św. Łukasza: „zatrwożonym i wylękłym zdawało 

się, że widzą ducha” (Łk 24,37) odnoszą początkowo również do 

Zmartwychwstałego w wieczerniku podczas pierwszego ukazania się.  



Ten dystans uczniów powoduje w Jezusie Zmartwychwstałym komentarz: 

„Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie przekonajcie: 

duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam” (Łk 24,39). 

Inne fragmenty NT ukazują pewne wydarzenia:  

• Piotr kwalifikuje jako „wizję” ukazanie się wielkiego płótna wraz ze zwierzętami 

do zjedzenia (por. Dz 10,9-19); 

• Piotr pyta sam siebie czy cudowne uwolnienie przez anioła podczas przebywania 

w więzieniu było owocem jakiejś wizji (por. Dz 12,9); 

• Łukasz opowiada, że Paweł usłyszał słowa Pana podczas nocnego widzenia (Dz 

18,9); 

• Paweł opowiada Koryntianom o „widzeniach i objawieniach Pańskich” (por. 

2Kor 12,1). 

Chociaż terminologia użyta do wskazania tego rodzaju wizji w dużej części jest 

analogiczna do tej używanej do opisu chrystofanii, to jednak dwa oddzielne 

konteksty ujawniają istotne różnice. 

• Ukazywania się Zmartwychwstałego zostały opisane przez Ewangelistów jako 

doświadczenia stosunkowo przedłużone, nie natychmiastowe bądź niepewne, ani 

nie związane ze szczególnymi stanami świadomości (sny, ekstazy, modlitwy).  



One cieszą się szczególnym realizmem: całkowicie zamierzone wspólne posiłki 

(por. Łk 24,35; 24,43; J 21,12-13; Dz 10,41) czy też doświadczenie poprzez 

zewnętrzny zmysł dotyku rzeczywistości ciała Zmartwychwstałego (por. Łk 24,39; 

J 20,27). 

Należałoby stwierdzić, że obiekcje dotyczące wizji bądź halucynacji, raczej mają 

swój początek nie tyle w epoce nowożytnej, ile towarzyszą od początkowego  

głoszenia wiadomości o zmartwychwstaniu. Widać, że redaktorzy zdają sobie z 

tego sprawę, troszcząc się, by dostarczyć kryteriów ukierunkowanych na zwalczenie 

tychże obiekcji. 

• Patrząc „z zewnątrz” na źródło NT, dochodzi się do wniosku, że teoria 

halucynacji, wizji czy ekstaz nie byłaby w stanie udzielić racjonalnej odpowiedzi 

na fakt nagłego rozpowszechnienia się wiadomości o Zmartwychwstaniu oraz 

następującej po nim ekspansji przesłania chrześcijańskiego.  

Doświadczenia typu subiektywnego, przeżyte przez całkiem „różne indywidua” 

bardzo szybko wykazałyby sprzeczności między sobą, opóźniając i osłabiając tym 

samym determinację z jaką reszta uczniów miał przyjąć wiarę w 

Zmartwychwstałego.  

Jedynie zbiór obiektywnych faktów (nawet jeśli w ograniczonej i fragmentarycznej 

liczbie), przeżytych jednocześnie i w sposób bardziej porównywalny, mógł być w 

stanie szybko i pewnie ukierunkować wiarę uczniów by stali się głosicielami 

Zmartwychwstałego Pana.  


