
BOSKOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 
 
Żyjemy w czasach, w których chrześcijaństwo zostało podzielone z powodu interpretacji (wyjaśnianie, 

tłumaczenie) niektórych nauk biblijnych. Istnieje wiele kierunków stawiających na równi z Biblią własne 
dogmaty i tradycje. 

Jednym z tematów spornych jest Osoba Pana Jezusa Chrystusa. Jedne kierunki twierdzą, że Chrystus - 
to Bóg objawiony w ciele ludzkim, inne, że Chrystus - to pierwsza osoba po Bogu, stworzona przez Boga; 
jeszcze inne twierdzą, że Chrystus - to człowiek, który osiągnął szczyt doskonałości, geniusz, lecz 
jednocześnie odmawiają Mu Boskości. 

W związku z powyższym będziemy się starali, by na podstawie wypowiedzi ze Słowa Bożego, wykazać, 
co Duch Święty mówi na ten temat - jednocześnie odsuwając na bok tradycje, dogmaty i wszelkie ludzkie 
naleciałości. 

1. Pierwszym stwierdzeniem Biblii jest to, że Bóg jest jeden: "Słuchaj Izraelu, Jahwe jest naszym 
Bogiem - Jahwe jedyny" (5 Mojż. 6,4. BT). Prawdę tę powtórzył Pan Jezus Chrystus w ewangelii 
Marka 12,29;  

2. Jeden Bóg występuje w Osobie Ojca, Syna i Ducha Św. - Mat. 28,19;  
3. Boga nikt nigdy nie widział - por. Jan 1,18; 1Jan 4,12;  
4. Bóg (najdoskonalej objawił się na świecie w Osobie Syna - Pana Jezusa Chrystusa: 1Tym. 3.16; 

Łuk. 1,68. 
Ap. Paweł (w 1Kor. 12,3) pisze: "I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Św." 

(Tytuł "Pan" należy się Bogu). Dalej ten sam apostoł dodaje "Lecz człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych 
rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo 
rozsądzać". 

Rozważając o Osobie Pana Jezusa Chrystusa dochodzimy do następujących wniosków: 
1. Chrystus posiada takie same atrybuty jakie posiada Bóg! 

a) wieczność, 
b) wszechmoc,  
c) wszechwiedzę 
d) wszechobecność; 

2. Chrystus twierdzi, że jest jedno z Ojcem;  
3. Chrystus twierdzi, że jest Bogiem;  
4. Chrystus twierdzi, że wiara w Ojca uzależniona jest od wiary w Syna;  
5. Chrystus odbiera chwalę należną tylko Bogu;  
6. Chrystus siedzi po prawicy tronu Bożego;  
7. W Nowym Testamencie spotykamy modlitwy kierowane do Pana Jezusa Chrystusa:  
8. Pan Jezus Chrystus odpuszczał grzechy, a to może uczynić tylko sam Bóg;  
9. Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym zrodzonym, a nie stworzonym:  
10. Chrystus jako Mesjasz przepowiedziany .przez proroków, przyszedł na ziemię w ciele ludzkim, 

m.in. aby odkupić grzeszników.  
11. Pisarze nowotestamentowi wymieniają Osoby: Ojca, Syna i Ducha Św. w różnej kolejności, nie 

wysuwając na czoło żadnej z Osób;  
12. Pan Jezus Chrystus stosuje starotestamentowe imiona Boga do swojej Osoby.  

 
Wprawdzie słowo "Trójca" nie występuje w Biblii, lecz ono właśnie najlepiej oddaje jedność trzech Osób: 

Ojca, Syna i Ducha Świętego w jednym Bogu. Dlatego wyznajemy: Trójjedyny Bóg. 
1Mojż. 1.21 - "A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam". 
1Mojż. 3,22 - "Po czym Jahwe Bóg rzekł: oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło...". 
1Mojż. 11.7 - "Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich języki, aby jeden nie rozumiał drugiego". 
Słowa występujące w powyższym tekstach: "uczyńmy", "nasz", "nam", "my", "zejdźmy", "pomieszajmy", 

występują w liczbie mnogiej i odnoszą się do Boga, który jest Trójcą. 
Pan Jezus Chrystus wydając ostatnie polecenie swoim uczniom, rzekł: "Idąc tedy czyńcie uczniami 

wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Z tekstu tego widać, że podkreślone 
jest jedno Imię, po czym wymienione są trzy Osoby. 

Rozpatrzmy teraz w świetle Słowa Bożego wyżej podane wnioski dotyczące Osoby Pana Jezusa 
Chrystusa. 
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1. BOSKIE ATRYBUTY PANA JEZUSA CHRYSTUSA 
a. Chrystus - Wieczny! 

Mich. 5,1.2: "A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, 
który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności". 

Izaj. 9,5.6: "Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany; na Jego barkach spoczęła 
władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju". 

Jan 17,5: "A teraz Ty mnie uwielbij Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim 
świat powstał". 

Hebr. 13,8: "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki". 
b. Chrystus - Wszechmogący! 

Mat. 28,18: "Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi". 
Obj. 1,8: "Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan, Bóg, który jest i który był i który ma 

przyjść, Wszechmogący" (przyjść ma Chrystus). 
Obj. 4,8: "Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść" 

(przyjść ma Chrystus). 
Psalm 33,6: "Słowem Pana uczynione zostały niebiosa". Słowo - to przedwieczny Boży Logos; a jest 

Nim Pan Jezus Chrystus. 
c. Chrystus - Wszechwiedzący 

Jan 1,48: "Rzekł mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał 
Filip widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym". 

Jan 2,24-25: "Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich, i od nikogo nie 
potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedz i a ł, co było w człowieku". 

Jan 16,30: "Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz...". 
d. Chrystus - Wszechobecny 

Mat. 28,20: "A oto Jam jest z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata". 
Mat. 18,20: "Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w Imię moje, tam jestem pośród nich". 
Jan 14,23: "Odpowiedział Jezus i rzekł mu: ...Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, i u niego za 

mieszkamy". 
Wyżej wspomniane atrybuty (cechy, właściwości), tj. wieczność, wszechmoc, wszechwiedza, 

wszechobecność występują i u (pozostałych dwu Osób - Ojca i Ducha Świętego. 

2. PAN JEZUS CHRYSTUS TWIERDZI, ŻE JEST JEDNO Z OJCEM 
Jan 10,30: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy". 
Jan 10,33: "Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy Cię za dobre uczynki, ale za 

bluźnierstwo i za to że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem". 
Jan 10,38: "Abyście poznali i wierzyli, że we mnie jest Ojciec a Ja w Ojcu". 
Jan 10,9: "Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca". 
Jan 16,15: "Wszystko, co ma Ojciec moje jest, dlategom rzekł, że z mego weźmie i wam oznajmi". 
Jan 17,11: "A Ja do Ciebie idę, Ojcze Święty; zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli 

jedno, jak my". 
Jan 14.11: "Wierzcie mi, żem Ja w Ojcu, a Ojciec we mnie...". 
Jan 14,10: "Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? ...Słowa, które do was mówię, nie od 

siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie wykonuje dzieło". 
Jan 14.20: "Onego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was". 

3. PAN JEZUS TWIERDZI, ŻE JEST BOGIEM 
Izaj. 9,6: "...nazwią imię Jego: ...Bóg mocny, odwieczny Ojciec...". 
Jan 1,1: "...a Słowo było u Boga. a Bogiem, było Słowo". 
Jan 1,18: "...Jednorodzony, który jest Bogiem, który jest na łonie Ojca..." (tłum. Ks. Kowalskiego). 
Jan 5,18: "...lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu". 
Jan 20,28: "Odpowiedział Tomasz i rzekł: "Pan mój i Bóg mój". 
Jan 10,33: "Nie kamienujemy Cię za dobre uczynki, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty będąc 

człowiekiem, czynisz się Bogiem". 
Rzym. 9,5: ,.Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad 

wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen". 
Fil. 2,6: "Który, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby równym być Bogu".  
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Kol. 1,19: "Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia Boskości". 
Kol. 2,9: "Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia Boskości". 
1Tym. 3,16: "Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawił się w ciele..." (odnosi się 

to do Jezusa Chrystusa). 
Tyt. 2,13: "Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, 

Chrystusa Jezusa". 
Hebr. 1,8.9. "Lecz do Syna: Tron Twój, o Boże, na wieki wieków... Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg 

Twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy Twoich". 
1Jan 5,20: "Wiemy też, że Syn Boży, przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest 

prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym 
prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym". 

Obj. 1,8: "Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan". 
Obj. 4,8: "Bóg ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący" (przyjść ma Jezus 

Chrystus). 
Chrystus z własnej woli pozbawił się chwały i oddał życie (Jan 10,11), lecz nie został pozbawiony 

Boskości (Jan 10, 17,18). 

4. CHRYSTUS TWIERDZI, ŻE WIARA W OJCA UZALEŻNIONA JEST OD WIARY W 
SYNA 

Jan 5,23: "Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna ten nie czci Ojca, który go posłał". 
Jan 6,40: "A to jest wola Ojca mego: aby każdy kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a 

Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym". 
Jan 15,23: "Kto mnie nienawidzi, i ojca mego nienawidzi". 
Mat. 11,27: "Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie 

zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić". 
1Jan 2,23: "Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca". 
1Jan 4,15: "Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu". 
Z powyższego widać, że nie można przyjąć Boga jako Ojca - bez Syna. 

5. CHRYSTUS ODBIERA CHWAŁĘ NALEŻNĄ TYLKO BOGU 
W Starym Testamencie Bóg objawił wybranemu narodowi, żeby nie oddawać chwały innym, fałszywym 

bogom. 
2Mojż. 20,3: "Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie". 
Izaj. 42,8: "Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu" (BT). 
Izaj. 48,11: "Przez wzgląd na Mnie, na Mnie samego, tak postępuję, bo jakże mogę być znieważony? 

Chwały mojej nie oddam innemu" (BT). 
Pan Jezus Chrystus odbierał chwałę, a nawet nakazał oddawać Sobie chwałę. 
Jan 5.23: "Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go 

posłał". 
Jan 9,38: "Ów rzekł: Wierzę, Panie. I złożył Mu pokłon". 
Mat. 28,9: "Bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon". 
Mat. 24,30: "...i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałę". 
Jan 17,5: "A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, która miałem u Ciebie, zanim 

świat powstał". 
Dz. 19,17: "...i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było uwielbione". 
1Kor. 2,8: "Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby byli poznali, nie byliby Pana chwały 

ukrzyżowali". 
2Tes. 1,12: "Aby Imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, było uwielbione w was, a wy w Nim...". 
Tyt. 2,13: "Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego. 

Chrystusa Jezusa". 
2Pt. 3,18: "Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu 

niech będzie chwała i teraz i po wieczne czasy". 
Jak. 2,1: "Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, 

naszego Pana chwały". 
Obj. 5,13: "Temu, który siedzi na tronie i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała i moc na wieki". 
Obj. 5,12: "Godzien jest ten Baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę i cześć, i chwałę, i 

błogosławieństwo". 
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Z powyżej przytoczonych wierszy Słowa Bożego wyraźnie widać, że Pan Jezus Chrystus, odbiera cześć 
i chwałę należną Bogu Ojcu. Pan Jezus Chrystus nie Jest stworzeniem, jak niektórzy sugerują, ponieważ 
Bóg zabronił oddawać cześć i chwałę stworzeniu. "Zamienili Boga prawdziwego na fałszywego, i oddawali 
cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki" (Rzym. 1,25). 

6. CHRYSTUS SIEDZI PO PRAWICY TRONU BOŻEGO 
Ps. 110,1: "Wyrocznia Jahwe dla Pana mego: Siądź po mojej prawicy, aż Twoich wrogów położę Jako 

podnóżek pod Twoje stopy". (BT, wyd. II). 
Mk 16,19: "A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy 

Boga". 
Dz. 7,55: "On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwalę Bożą i Jezusa 

stojącego po prawicy Bożej". 
Efez. 1,20: "Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy Swojej w 

niebiesiech". 
Kol. 3,1: "A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po 

prawicy Bożej". 
Hebr 1,3: "...dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach". 
Hebr. 8,1: "Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po 

prawicy tronu Majestatu w niebie". 
Hebr. 10,12: "Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej". 
Obj. 5,13: "I słyszałem, jak wszelkie stworzenie... mówiło: Temu który siedzi na tronie i Barankowi, 

błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków". 
Obj. 22,1.3: "I pokazał mi strumień wody czystej jak kryształ, wypływającej z tronu Boga i Baranka ...i nie 

będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka a słudzy Jego służyć mu będą". 
Czy Bóg, który wyrzekł: "Chwały mojej nie dam innemu" dzieliłby tron ze stworzeniem? Ż przytoczonych 

tekstów biblijnych wynika, że Chrystus jest Osobą Boską, która odbiera taką samą część, siedząc na 
tronie Bożym, jak Ojciec. Dlatego Chrystus powiedział: "Aby wszyscy czcili Syna jak czczą Ojca" (Jan 
5,23). 

7. W NOWYM TESTAMENCIE SPOTYKAMY MODLITWY KIEROWANE DO 
PANA JEZUSA CHRYSTUSA 

Dz. 7,59: "I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij Ducha mego". 
Jan 14,13: "I o cokolwiek prosić będziecie w Imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w 

Synu". 
Jan 14,14: "Jeśli o co prosić będziecie w Imieniu moim, spełnię to". 
1Jan 5,14: "Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeśli prosimy o coś według Jego woli, 

wysłuchuje nas". 
Pan Jezus - będąc Bogiem - mógł kazać modlitwy kierować do Siebie, i jak widzimy Szczepan, jeden z 

pierwszych chrześcijan, pokładając nadzieję w Jezusie Chrystusie, modli się do Niego. 

8. PAN JEZUS ODPUSZCZA GRZECHY 
W Starym Testamencie jest powiedziane, że grzechy może odpuszczać tylko sam Bóg. 
Ps. 130: "Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bo jaźnią". 
Izaj. 43,25: "Ja, właśnie Ja, przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów". 
Tymi wierszami posługiwali się Żydzi, zarzucając Jezusowi bluźnierstwo. 
Jezus Chrystus miał moc odpuszczać grzechy, gdyż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, 

Boga?". 
Jezus Chrystus miał moc odpuszczać grzechy, gdyż był Bogiem objawionym w ciele ludzkim (1Tym. 

3,16). 
Mat. 9,6: "Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy - więc mówi 

do sparaliżowanego: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego". 
Mk 2,5: "A Jezus ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje" (także 

wiersz 10). 
Łuk. 7,48: "I rzekł do niej: Odpuszczone są grzechy twoje". 
Efez. 1,7: "W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski 

Jego". 
Kol. 2,14: "W Nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów". 
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9. PAN JEZUS CHRYSTUS JEST SYNEM BOŻYM, ZRODZONYM, A NIE 
STWORZONYM 

Ps. 2,7: "Ogłoszę wyrok Jahwe. Powiedział do mnie: Ja Ciebie dziś zrodziłem" (BT). 
Dz. 13,33: "Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich, przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w drugim 

Psalmie: Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem". 
Hebr. 1,5: "Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, jam Cię dziś 

zrodził". 
Lecz czy Bóg może zrodzić? 
Jan 1,18: "Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony, który jest Bogiem, który jest na łonie Ojca, On Go 

objawił" (ks. Kowalski). 
Izaj. 66,9: "Czyżbym Ja, który otwieram żywot, rodzić nie miał? mówi Pan. Czyżbym Ja, który to czynię, 

że rodzą, zawartym był? Mówi Bóg twój" (BG). 
Już pochodzenie Jego świadczy o Boskości. Bóg zrodził Boga. Poza Chrystusem nikt inny nie został tak 

zrodzony (Hebr. 1,5). 
Człowiek może zrodzić tylko człowieka; nie może zrodzić osoby niższego rzędu niż sam jest. Tak też 

Bóg zrodził Boga, a więc Chrystus jest Bogiem, o czym też Sam świadczy. 
W wieczności nie liczy się czas. Chrystus jest od wieczności zrodzony, a więc wieczny. Prorok nazywa 

Go "Ojcem wieczności" (Izaj. 9,5.6). 
 

10. CHRYSTUS JAKO BÓG I OBIECANY MESJASZ PRZYCHODZI W CIELE 
Najpopularniejszy wiersz Biblii brzmi: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 

jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny". W słowach tych 
czytamy, że Bóg zrodził Boga. To znaczy, że Bóg nawiedził ludzkość w Osobie swego Syna, czyli 
objawiony został w ciele ludzkim. 

1Tym. 3,16: "Bo bezprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony jest w ciele, Został 
usprawiedliwiony w Duchu, Ukazał się aniołom, Był zwiastowany między poganami, Uwierzono w Niego 
na świecie, Wzięty został w górę do chwały" (BG). 
Łuk 1.68: "Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud Swój, i dokonał jego odkupienia". 
Jan 1,14: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma 

jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy". 
Filip. 2,6.8: "Który chociaż był w postaci Bożej... lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał 

się podobnym ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem...". 
Kol. 2,9: "Gdyż w Nim (Chrystusie) mieszka cieleśnie cała pełnia Boskości". 
Hebr. 2,17: "Dlatego (Chrystus) musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać 

miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu". 

11. PISARZE NOWOTESTAMENTOWI WYMIENIAJĄ OSOBY: OJCA, SYNA I 
DUCHA ŚW. W ROŻNEJ KOLEJNOŚCI 

Mat. 28,19: "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego". 

2Kor. 13,13: "Łaska Pana Jezusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami. 
Amen". 

Efez. 4,4-6: "...jeden Duch ...jeden Pan ...jeden Bóg i Ojciec wszystkich". 
1Piotra 1,2: "Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku 

posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnoży". 
Z powyższych cytatów widzimy, że w pierwszym przypadku jako pierwszy wymieniony jest Ojciec, w 

drugim Pan Jezus Chrystus, w trzecim Osoba Ducha Świętego. Przestawienie (kolejności Osób dla 
pisarzy nowotestamentowych było normalnym zjawiskiem, gdyż pamiętali na słowa Jezusa: "Ja i Ojciec 
jedno jesteśmy". 

 

12. JEZUS CHRYSTUS STOSUJE STAROTESTAMENTOWE IMIONA BOGA DO 
SWOJEJ OSOBY 

2Mojż. 3,13-14: "Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg ojców naszych 
postał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? 
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Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM 
posłał mnie do was" (BT). 

Jedno z imion Boga objawione Mojżeszowi, "Jahwe", zostało objawione w słowach "ehje aszer ehje", co 
znaczy Jestem, który jestem. Odpowiednikiem tych słów są w Nowym Testamencie słowa "ego eimi", co 
znaczy Jam jest; zwrotu tego używa Pan Jezus Chrystus w stosunku do siebie. 

Jan 8,24: "Powiedziałem wam że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja 
jestem, pomrzecie w grzechach swoich" (BT). 

Jan 8,28: "Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA 
JESTEM I że Ja nic od siebie nie czynię, ale to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył" (BT). 

Jan 18,6-8: "Skoro więc rzekł do nich JA JESTEM, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtóre ich zapytał: 
Kogo szukacie? Oni zaś odpowiedzieli: Jezusa z Nazaretu, i Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że JA 
JESTEM. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść". 

Pełne imię Chrystusa brzmi: PAN JEZUS CHRYSTUS. Żydzi nie mogli się pogodzić z faktem, że Jezus 
(człowiek) czyni się Panem. I za to (w ich pojęciu bluźnierstwo) chciano Go ukamienować (Jan 5,18; 
10,33; Mat. 26,63-65). 

Oprócz imienia PAN, Jezus Chrystus używał stale takich określeń, które odnoszono wyłącznie do Boga: 
Jam jest Droga - Jan 14,6; Jam jest Prawda - Jan 14,6; Jam jest Drzwiami - Jan 10,9; Jam jest Chleb 

Żywota - Jan 6,35; Jam jest Zmartwychwstanie - Jan 11.25; Jam jest Mesjasz - Jan 4,25-26; zanim 
Abraham był, Jam jest - Jan 8,58; itd. 

Pan Jezus Chrystus posiada m.in. następujące tytuły: "Chrystus", "Mesjasz", "Zbawiciel", "Odkupiciel", 
"Dziwny", "Radny", "Świadek wierny", "Słowo Boże", "Prawda", "Światłość świata", "Droga", "Dobry 
Pasterz", "Pośrednik", "Wybawiciel", "Największy arcykapłan", "Sprawca i dokończyciel wiary naszej", 
"Wódz zbawienia naszego", "Nasz Orędownik", "Syn Boży", "Jednorodzony Syn", "Bóg Mocny", 
"Wyobrażenie Boga", "Wieczny Ojciec", "Pan", "Pan wszystkich", "Pan chwały", "Pan panów", 
"Błogosławiony i jedyny Władca", "Król Izraelski", "Król królów", "Książę żywota", "Książę pokoju", "Syn 
Dawida", "Różdżka". "Gwiazda jasna i poranna", "Emanuel", "Drugi Adam", "Baranek Boży", "Lew z 
pokolenia Judy", "Alfa i Omega", "Pierwszy i Ostatni", "Początek i koniec", "Amen". Określenia te i 
dystynkcje (tytuły) można zastosować tylko do Osoby Boskiej. 

Dokonamy teraz kilku porównań wierszy występujących w Starym Testamencie i odnoszących się do 
Osoby Boga, które Pismo Święte odnosi do Chrystusa. 

BÓG 
Izaj. 45,23: "Tak, przede raną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie". 
Joel. 2,32: "Wszakże stanie się, że ktokolwiek by wzywał imienia Pańskiego wybawiony będzie..." (BG). 
Izaj. 44,8: "Czy jest jaki Bóg oprócz mnie? Albo jaka opoka? - Ja nie znam takiego!". 
Izaj. 35,4: "Z nagrodą Bóg sam przyjdzie, i zbawi was". 
Izaj. 48,12: "Słuchaj mnie, Jakubie i Izraelu, wezwany mój, Jam jest, Jam pierwszy, Jam i ostatni". 
1Mojż. 1,1: "Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię".  
1Mojż. 1,2: "A Duch Boży unosił się nad wadami". 
CHRYSTUS 
Filip. 2,10: "Aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią". 
Rzym. 10,9.13: "Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem... Każdy bowiem, kto wzywa 

imienia Pańskiego zbawiony będzie". 
1Kor. 3,11: "Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć prócz tego, który jest założony, a 

którym jest Jezus Chrystus". 
1Kor. 10,4: "I wszyscy ten sam napój duchowy pili: pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, 

a skałą tą był Chrystus". 
Dz. 4,12: "I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, 

danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni". 
Obj. 2,8 "A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarł, a ożył". 
Jan 1,3: "Wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało". 
1Piotr 1,11: "Starając się wybadać, na który albo na jaki czas wskazywał działający w nich Duch 

Chrystusowy...". 
Biblia powiada o Duchu Świętym, iż On jest wychodzący z Ojca i z Syna (Rzym. 8.9). 
Z powyższych porównań widać, że Chrystus nie mógłby stosować wypowiedzi starotestamentowych do 

swojej Osoby, gdyby był stworzeniem Bożym. Lecz Chrystus jest Bogiem, który wyrzekł się chwały 
niebiańskiej (Filip. 2,6-11), przyjął postać człowieka (upodobnił się do braci) (Hebr. 2,17). aby m.in. mógł 
odkupić ród ludzki od grzechu i śmierci, jednając człowieka z Bogiem i Ojcem Swoim (2Kor. 5,19). 

Wielu ludzi zastanawiając się nad Osobą, życiem i pracą Jezusa Chrystusa ogranicza się tylko do 
rozmyślań nad Jego życiem doczesnym (ziemskim). Lecz Biblia mówi, że Chrystus jest wieczny, nazywa 
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Go - "Ojcem wieczności". Stąd też biorą się błędne pojęcia, ponieważ wielu spogląda na Jego życie 
jednostronnie. 

Dlatego nie powinno się zastanawiać nad Nim - Jego pracą i życiem - zawężając to rozmyślanie do Jego 
bytu ziemskiego. Musimy uwzględnić Jego byt przed przyjściem na ziemię (Filip. 2,6; Jan 17,5), Jego 
pracę nad narodem wybranym (1Kor. 10,4; Hebr. 11,24-25), także Jego wywyższenie po wykonaniu dzieła 
Odkupienia (Filip. 2,9-11). 

Lecz spraw Pańskich nie można zgłębić rozumem ludzkim. W Rzym. 11,34 czytamy: "Bo kto poznał 
myśli Pana? Albo któż był doradcą Jego?". 

Poznać możemy tylko tyle, ile nam Bóg przez Ducha Świętego objawi. "Albowiem nam objawił to Bóg 
przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże" (1Kor. 2,10.11). 

Dlatego "nikt nie może rzec: "Jezus jest Panem", chyba tylko w Duchu Świętym" (1Kor. 12,3b). 
Władysław Peliak 
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