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„A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje 

zgorszenie krzyża” – List św. Pawła do Galacjan 5:11 

 

Paweł uznał, że głoszenie „krzyża” stanowiło zgorszenie szczególnie dla jego żydowskich braci i sióstr. Mówi o tym w 1 

Liście do Koryntian 1:23, gdzie jest napisane: 

 

„My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo”. 

 

Paweł znał jedyny sposób dla grzesznika, aby został uznany jako sprawiedliwy przed Bogiem: przez wiarę w Jeszuę jako 

jedyne, skuteczne i wieczne zadośćuczynienie za grzech. Argumentacja Pawła w Liście do Galacjan 5:11 jest jasna: jeśli 
nadal głosiłby, że sprawiedliwość można uzyskać poprzez posiadanie żydowskiego statusu (obrzezanie), wtedy krzyż nie 

byłby konieczny. Ale właśnie głoszenie o krzyżu było równie istotne, jak głoszenie jedynej drogi do zbawienia, co 

stanowiło zgorszenie dla Żydów. 

 

Ponownie stało się to dla nas jasne, gdy wzięliśmy udział w dorocznym spotkaniu Society of Biblical Literature w 

Waszyngtonie. Gdy rozmawialiśmy tam z żydowskim profesorem, to przypomniał nam, że jego głównym problemem z 

nami – naśladowcami Jeszuy – był „ten człowiek na palu”, przez co rozumiał całe zagadnienie ukrzyżowania Jeszuy i 

centralne miejsce, jakie zajmuje jako cierpiący za Swój lud Mesjasz. 

 

Jednak oczywiste jest, że gdyby Jeszua był przedstawiany po prostu jako ceniony Mędrzec z 1. wieku, który umarł za 

Swoje przekonania, to takie problemy by nie istniały. Wielu żydowskich mędrców zostało skazanych przez Rzym na 

śmierć i są teraz otoczeni czcią jako bohaterowie żydowskiej wiary. Tym, co sprawia, że Jeszua różni się od pozostałych 

w oczach współczesnego judaizmu jest jednak to, że naśladowcy Jeszuy twierdzą, że był On kimś więcej niż 
człowiekiem; więcej niż nawet największy z ludzi. Owiany tajemnicą Mesjasz Jeszua to oczywisty biblijny fakt, że jest 

On boskiego pochodzenia. Opisując w skrócie jest to fakt, że wierzymy, iż Jeszua to Immanuel: „Bóg z nami”, co 

nakreśla ostateczną linię podziału między nami, a judaizmem rabinicznym. My wierzymy, że Jeszua jest godzien 

oddawania Mu czci, judaizm rabiniczny uważa taki kult za bałwochwalstwo. 

 

Nic więc dziwnego, że w powstających obecnie społecznościach opartych na Torze, kwestia boskości Jeszuy jest 

ponownie przedmiotem debaty. Ponieważ tylko judaizm rabiniczny stanowi długoletnią tradycję, która utrzymała 

żywotność Tory i ponieważ staramy się przywrócić Torę jako sposób życia, to doszliśmy do głębokiej wdzięczności za 

sporą część judaizmu rabinicznego. 

I zastanawiamy się: „Jak może tradycyjna synagoga mieć tak wiele pięknych i pomocnych tradycji Tory, a jednocześnie 

tak bardzo mylić się co do Jeszuy?” 

Niestety niektórzy odpowiedzieli na to pytanie sugerując, że tradycyjna synagoga tylko częściowo myli się w kwestii 

Jeszuy, to znaczy: „Oni popełnili błąd nie przyjmując Go jako Mesjasza, ale mają rację, gdy mówią, że Mesjasz jest tylko 

człowiekiem, nie Bogiem”. 

W ten sposób Jeszua jest przedstawiany jako największy z Mędrców jacy kiedykolwiek żyli, prawdziwie sprawiedliwy 

człowiek, ale pod żadnym względem nie pochodzenia boskiego. Taka perspektywa wydaje się rozwiązywać dwa 

problemy. Po pierwsze, oddala jedną z głównych kwestii spornych, którą judaizm rabiniczny wiedzie z naśladowcami 

Jeszuy, i po drugie, wydaje się rozwiązywać jeden z największych problemów, jakie niesie ze sobą wiara w boskość 
Jeszuy, a mianowicie, w jaki sposób można zachować podstawowy monoteizm (tylko jeden Bóg) i jednocześnie wierzyć, 
że Jeszua jest pochodzenia boskiego. Dla niektórych wiara w boskość Jeszuy dowodzi istnienia więcej niż jednego Boga. 
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Ale ustąpienie w kwestii boskości Jeszuy przynosi jedynie poważne problemy, zamiast je rozwiązywać. Przede 

wszystkim, nie-boski Jeszua nie jest Jeszuą z Pisma Świętego i dlatego nie jest Mesjaszem, Który zbawia 
grzeszników. Nic więc dziwnego, że ci, którzy zaprzeczają boskości Jeszuy bardzo często również nauczają, że 
istnieją inne drogi do dostąpienia wiecznego zbawienia poza śmiercią, zmartwychwstaniem, wniebowstąpieniem i 

wstawiennictwem Jeszuy. Kiedy Jeszua jest uważany tylko za czcigodnego Mędrca, Jego śmierć za grzeszników 
jest również zdegradowana. Chociaż może być postrzegana jako bardzo ważny przykład poświęcenia i miłości, nie 

jest już widziana jako istotna dla Bożego planu zbawienia. 
Nie jest niczym niezwykłym usłyszeć od tych, którzy przyjęli takie stanowisko w nauczaniu, że sprawiedliwość przed 

Bogiem można uzyskać przez prawdziwą pokutę i czynienie micwot. 

 

Ale Pismo Święte mówi inaczej w tej kwestii. Jan rozpoczynając swoją Ewangelię pisze, że: 

 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” – Ewangelia św. Jana 1:1 

 

Jan wyraźnie naśladuje słowa z Genesis 1:1, gdzie jest napisane: 

 

„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”. 

 

On zamierza nam dać do zrozumienia, że w ten sam sposób w jaki Mojżesz rozpoczyna Torę od Boga – ale bez 

jakiejkolwiek sugestii, że Sam Bóg miał początek – Jan rozpoczyna swoją Ewangelię: „Na początku było Słowo”, dając 

do zrozumienia, że Słowo także nie miało początku. Co więcej, w języku greckim jest dosłownie: „I Słowo było do 

Boga”, oznaczając, że Słowo miało intymną, bliską [twarzą w twarz] relację z Bogiem, relację, która świadczy o 

równości. Następnie Jan pisze: „A Bogiem było Słowo”. Po wyrażeniu relacji w zwrocie: „I Słowo było do Boga”, Jan 

czyni niewytłumaczalne twierdzenie, że: „Bogiem było Słowo”. W tych dwóch wypowiedziach Jan wyraża zarówno 

rozróżnialną osobowość Słowa, jak i Jego absolutną jedność z Ojcem. Co więcej, Jan nie pozostawia nam wątpliwości do 

Kogo odnosi się to Słowo. W wersecie 14 daje jasne tego wyjaśnienie: 

 

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od 

Ojca, pełne łaski i prawdy”. 

 

Oczywiście wiele napisano na temat prologu Jana do jego Ewangelii i wielu próbowało znaleźć inne sposoby na 

wyjaśnienie słów Jana. Niektórzy uważali, że jego wypowiedź dotycząca boskiej natury Jeszuy jest zbyt śmiała, aby o 

niej można byłoby nawet pomyśleć w judaizmie z 1. wieku. Ale studium innej, wczesnej literatury żydowskiej – takiej jak 

tekst Melchizedek z Qumran (11Q13) – pokazuje, że przypisywanie boskich atrybutów wywyższonej ludzkiej postaci nie 

jest całkowicie poza zakresem wczesnego judaizmu. 

 

Kolejny kontrowersyjny werset w prologu Jana, to werset 18. Tutaj warianty tekstowe doprowadziły do różnych 

tłumaczeń. Na przykład NBG ma: 

 

„Boga nikt nigdy nie widział; to jedyny Syn, będący na łonie Ojca, Ten wytłumaczył”. 

 

Jednak niektóre ze starszych greckich manuskryptów mają: „Jednorodzony Bóg”, zamiast: „Jednorodzony Syn”. W 

rzeczywistości, słowo przetłumaczone jako „jednorodzony” nie mówi tyle o byciu zrodzonym, ile o byciu 

niepowtarzalnym, unikalnym, jedynym w swoim rodzaju. W ten sposób to samo greckie słowo monogenes jest użyte w 

stosunku do Izaaka w Genesis 22:2, gdzie jest napisane: 

 

„Weź syna swego, jedynaka (monogenes) swego, Izaaka …”. 

 

Dlatego tłumaczenie Ewangelii św. Jana 1:18 w BW zostało zapisane tak: 

 

„Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go”. 

 

Również BT podąża za podobnym przekładem. Powodem, dla którego ci tłumacze opowiedzieli się za odczytem: 

„Jednorodzony Bóg”, zamiast: „Jednorodzony Syn” jest ciężar dowodowy manuskryptu, który sprzyja temu odczytowi. 

Tutaj, podobnie jak w wersecie otwarcia prologu (i w ten sposób tworząc literacki inclusio) Jan, bez dalszych wyjaśnień, 
wyraźnie odnosi się do Jeszuy jako Boga istniejącego na „łonie Ojca” (jest to dosłowne tłumaczenie wyrażenia z języka 

greckiego, ale oznacza: „Być blisko przy boku Ojca, być w ścisłej współpracy”). 
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Oczywiście Jan nie jest jedynym, który odnotowuje tak wyraźne stwierdzenia o boskiej naturze Jeszuy. Również Paweł 

włącza w swoich listach dwa hymny, które najwyraźniej były dobrze znane wśród kongregacji Drogi Pańskiej: 1 List św. 

Pawła do Tymoteusza 3:16 i List św. Pawła do Filipian 2:6-11. 

 

„Oczywiście, wielka jest tajemnica pobożności; Bóg został objawiony w cielesnej naturze, został uznany za 

sprawiedliwego w Duchu, został ukazany aniołom, został ogłoszony wśród pogan, dał uwierzyć na świecie, 

został wzięty do góry w chwale” – 1 List św. Pawła do Tymoteusza 3:16 [NBG] 

 

Hymn w 1 Liście św. Pawła do Tymoteusza 3:16 mówi o Jeszui jako „objawionym w ciele”, co oznacza „objawionym 

jako ludzka istota”. Fakt, że mówi on o Jeszui jako „objawionym” podkreśla okoliczność, że Jeszua istniał zanim się 
narodził jako dziecię w Betlejem. Jest to zbieżne ze słowami samego Jeszuy, gdy powiedział: 

 

„Powiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham się urodził – Ja Jestem” – 

Ewangelia św. Jana 8:58 [NBG] 

 

Nie powiedział: „Pierwej niż Abraham był, ja byłem”, ale: „Ja Jestem”. Reakcja ludzi, którzy chwycili za kamienie w tej 

oto chwili, aby zabić Jeszuę, wyjaśnia, że Jego słowa: „Ja Jestem”, zostały dobrze zrozumiane jako twierdzenie o byciu 

wiecznym. 

 

Jest to jedna z wyraźnych uwag poczynionych w drugim hymnie Pawła, który zawarty jest w jego Liście do Filipian. Ten 

hymn mówi o Jeszui składającym Siebie jako ofiarę. Po ustaleniu faktu, że Jeszua istniał w „postaci Bożej” (List św. 

Pawła do Filipian 2:6), hymn przechodzi dalej do omówienia Jego wcielenia jako prawdziwie istoty ludzkiej (nie jakiś 
super-człowiek czy jakaś zewnętrzna postać ludzka), Która stała się „posłuszna, aż do śmierci”. Podczas, gdy prawdziwie 

ludzki Jeszua miał ten unikalny status w tym znaczeniu, że mógł „stać się posłuszny aż do śmierci”. Nikt inny, kto 

odziedziczył upadłą naturę Adama, nie miał wolnego wyboru co do poddania się lub niepoddania się śmierci. Śmierć jest 

nieunikniona dla każdego z nas (List do Hebrajczyków 9:27). Jednak nie jest tak w przypadku Jeszuy. Śmierć nie miała 

nad Nim władzy. Dlatego śmierć dla Niego była aktem Jego własnego suwerennego i dobrowolnego wyboru. Co więcej, 

ponieważ On dobrowolnie poddał się śmierci – nawet najgorszemu rodzajowi śmierci przez okrutną egzekucję jako 

kryminalista skazany na ukrzyżowanie – Jeszua został wielce wywyższony i obdarzony „imieniem ponad wszelkie imię” 

(List św. Pawła do Filipian 2:9). Paweł jest bardzo uważny w doborze słów, ponieważ nie pisze, że imię zostało „nadane” 

Jeszui, ale że został On obdarzony” (charizomai) imieniem, co sugeruje bardziej koncept, że chwała, którą On miał u 

Ojca zanim się świat rozpoczął (por. Ewangelia św. Jana 17:5), została przywrócona. Podczas, gdy Jeszua istniał od 

wieczności, bez początku, to nie był On w pełni poznany tak, jak jest teraz, umarłszy, powstał z martwych i wstąpił na 

wysokości, gdzie zasiada po prawicy Ojca. To przez Swoje upokorzenie będzie znany jako Ten „posiadający „imię ponad 

wszelkie imię”. A jakie jest to imię? List św. Pawła do Filipian 2:11 mówi nam, że wszelki język wyzna, że Jezus 

Chrystus jest Panem (kurios)”. Podczas, gdy słowo kurios może być po prostu rozumiane jako „Pan” czy „Władca”, to 

żydowscy wierzący z 1. wieku nie mogli przeoczyć faktu, że w Tanach Septuaginty, kurios jest greckim słowem 

najczęściej używanym do przetłumaczenia niewysłowionego Imienia, Tetragramu (JHWH). Czyż nie jest Ono najwyższe, 

ponad wszelkie imię? I jest to Imię, pod którym zmartwychwstały, wywyższony Mesjasz jest teraz znany. Z tego powodu 

Paweł mówi nam, że: 

 

„Na imię Jeszua zegnie się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią” – List św. Pawła do Filipian 

2:10 

 

Tak, zaiste! Jeszua jest godzien, aby oddać Mu chwałę i jako taki, jest On jedno z Ojcem, nosząc Imię, przez które 

rozumiemy i wyznajemy, że ma On w pełni udział we wszystkich boskich atrybutach objawionych w tym Imieniu. 

 

To sedno wierzeń apostołów można znaleźć również w innych kontekstach. Paweł pisze do Tytusa odnośnie nadziei na 

powrót Jeszuy: 

 

„Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa 

Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na 

własność, gorliwy w dobrych uczynkach” – List św. Pawła do Tytusa 2:13-14 

 

Grecka konstrukcja tego wspaniałego stwierdzenia podkreśla fakt, że zarówno „Bóg”, jak i „Zbawiciel” odnosi się do 

Mesjasza Jeszuy we frazie otwierającej werset 13. 

 

Podobnie w Dziejach Apostolskich 20:28, w najstarszych manuskryptach greckich, Paweł napomina starszych w Efezie: 
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„Aby paśli kościół Boga, który sobie nabył przez swą własną krew” [EIB] 

 

Taki język mówi nam, że dla Pawła boska natura Jeszuy była dobrze utwierdzonym faktem w jego własnym poznaniu i 

teologii. Podobnie w Liście do Rzymian 9:5, gramatyka języka greckiego sprzyja zrozumieniu zastosowania przez Pawła 

słowa „Bóg” (theos) w odniesieniu do Jeszuy: 

 

„Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg 

błogosławiony na wieki. Amen”. 

 

Najprościej ujmując, jeśli przyjmujemy Pisma Apostolskie za natchnione przez Boga Słowo, to następnie również 
akceptujemy bez zastrzeżeń pełną i kompletną boskość Mesjasza, Jeszuy. Nie oznacza to, że możemy wyjaśnić jak to jest 

możliwe lub opisać ontologiczną rzeczywistość, która pociąga za sobą takie wyznanie. Nie szukamy odpowiedzi na 

tajemnicę tego, jak Bóg mógł przyjąć postać ludzką czy jak składając Siebie jako ofiarę, niezmienny Bóg mógł cierpieć z 

rąk zmiennego, grzesznego i śmiertelnego rodzaju ludzkiego. Z hebrajskiej perspektywy, utrzymujemy tę tajemnicę i 

poruszenie jakie wywołuje, za niewytłumaczalną prawdę. To, czego nie jesteśmy w stanie w pełni wytłumaczyć, 
wyznajemy w pełni za prawdę. Pośrodku kontrowersji chrystologicznych, które powstały w ramach ruchu powrotu do 

Tory, my w TorahResource pragniemy, aby każdy dokładnie wiedział, jakie jest nasze stanowisko w tej istotnej kwestii. 

W pełni uznajemy boskość Jeszuy, jak również Jego pełne człowieczeństwo. Wierzymy, że istniał On od wieczności, bez 

początku i bez końca, i nie jest On wytworem stworzenia, ale że On Sam jest Stworzycielem (Ewangelia św. Jana 1:3; 

List św. Pawła do Kolosan 1:16-17). Wierzymy, że w czasie oznaczonym przez Ojca, Jeszua został poczęty przez 

cudowną moc Ducha Świętego z Miriam (Maria), dziewicy poślubionej Józefowi. Narodził się jak zapisano w 

Ewangeliach, żył, cierpiał i zmarł jak człowiek, jak mówią nam pisarze Ewangelii. Wierzymy, że dokładnie tak, jak On 

powiedział, zmartwychwstał trzeciego dnia i po ukazaniu się wielu ludziom podczas okresu liczenia omeru, wstąpił na 

niebiosa, gdzie teraz przebywa po prawicy Ojca wstawiając się za wszystkich, którzy są Jego. Jako wywyższony Boży 

Syn, jest On tym Synem Człowieczym, o którym mówił Daniel (Księga Daniela 7:13), Który rządzi w chwale, i Który 

jest zatem godzien naszej czci oraz uwielbienia, i gdy składamy Jemu nasze uwielbienie, czyniąc to, oddajemy chwałę 
Ojcu (List św. Pawła do Filipian 2:11). Wierzymy również, że Jeszua powróci na ziemię zgodnie z suwerenną 
opatrznością Bożą, i że zbierze wszystkich tych, którzy są prawdziwie Jego i będzie panował w Jeruzalem jako Król z 

rodu Dawida zgodnie ze słowami proroków oraz apostołów. W związku z tym wierzymy, że Jeszua jest jedyną drogą do 

zbawienia dla każdego, kto zostanie zbawiony (Dzieje Apostolskie 4:12) i poza Nim nie jest możliwe wieczne zbawienie 

czy miejsce w przyszłym świecie. 

 

W tym krótkim artykule zwróciłem uwagę tylko na kilka ważnych wersetów, które mówią o kwestii boskości Jeszuy. 

Natomiast dostępne jest teraz pełniejsze studium, które stanowi kurs chrystologiczny, który niedawno ukończyliśmy w 

Jesziwie TorahResource. Materiały z tego kursu obejmują 152-stronicowy konspekt, który zawiera badania dotyczące 

wielu najważniejszych tekstów chrystologicznych w Pismach Apostolskich, jak również badania wczesnych tekstów 

żydowskich oraz krótki przegląd debat chrystologicznych w początkach Kościoła Chrześcijańskiego. Dodatkowo do 

konspektu dołączone są na płycie CD nagrania audio 14 wykładów (w formacie mp3). Jestem przekonany, że te materiały 

będą pomocne dla tych z was, którzy pragną głębszego studium na temat aspektów boskości i człowieczeństwa Jeszuy. 

Można nabyć cały kurs na stronie internetowej TorahResource. Link poniżej: 

 

http://store.torahresource.com/The_Messiah_An_Introduction_to_Christology_p/introchristology253.htm 

 

Poniżej kilka przykładów tego, co mieli do powiedzenia studenci na ostatnim kursie w naszej Jesziwie: 

 

„Po prostu chcę przekazać moje głębokie uznanie dla tego chrystologicznego kursu. Zrobiłem kilka innych kursów 

chrystologicznych, ale ten obejmuje materiały, których inni nie rozważają … żydowskie powiązania. Dziękuję”. 

 

„Powtórzę odczucia innych moich przyjaciół i kolegów. I tylko żałuję, że zajęcia chrystologiczne w seminarium 

teologicznym nie są tak interesujące i pouczające, jak były te”. 

 

„Świetne zajęcia. Te informacje ośmieliły mnie, aby stanąć w obronie boskości Jeszuy i Jego Dwoistej Natury przed 

przeciwnikami”. 

 

 

Tłumaczenia dokonano za zgodą autora / Translation done with the consent of the author 


