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wierząc,
nie błądzić Bożego planu?
w perspektywie
48 KimAbyjestem

Jezus Chrystus, obraz Leopolda Kupelwiesera, kościół św. Piotra, Wiedeń

W związku z osobą Jezusa od początku rodziły się 3 zasadnicze pytania:
– Czy jest Bogiem?
– Czy jest człowiekiem?
– Czy jest możliwe, żeby był jednocześnie Bogiem i człowiekiem?
Poprawna odpowiedź na nie zależy od poprawnego rozumienia tego, co Jezus mówi
sam o sobie, od respektowania świadectwa o Nim, które daje Nowy Testament, wreszcie
od pozostawania w zgodzie z nauką Kościoła, który próbował i wciąż stara się zrozumieć,
kim jest Jego Głowa – Jezus Chrystus.
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Jak więc przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej
w Nim postępujcie: zapuśćcie [w Nim] korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.
Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą
wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach
świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo
na sposób ciała, a zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej
Zwierzchności i Władzy.

Błędy, które pojawiały się w dziejach, były wynikiem jednostronnego akcentowania
prawdy o boskości lub prawdy o człowieczeństwie Chrystusa bądź negowania faktu, że
Jezus jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem.
Najważniejsze błędy chrystologiczne
Doketyzm – Jezus jest tylko pozornie człowiekiem, nie ma prawdziwego ludzkiego
ciała, a jedynie „ciało niebiańskie”; jego cierpienie i śmierć także są pozorne.
Gnoza – Jezus nie jest Bogiem, a jedynie człowiekiem, który przynosi „prawdziwe
poznanie”, głębszą wiedzę, która pozwoli osiągnąć zbawienie.
Manicheizm (jedna z odmian gnozy) – dzieje świata to walka dobra ze złem; Jezus
nie wyzwala nas poprzez śmierć krzyżową, lecz jedynie poprzez głębsze poznanie, które
przynosi.
Monofizytyzm – ludzka natura Jezusa została „wchłonięta” przez naturę boską, dlatego
Jezus nie jest naprawdę człowiekiem.
Arianizm – Jezus nie istnieje odwiecznie, lecz został stworzony przez Ojca; nie jest
prawdziwym Bogiem, lecz jedynie został ustanowiony Synem Bożym.
Nestorianizm – Jezus jest człowiekiem, w którym, jak w świątyni, zamieszkał Bóg; dwa
podmioty: Słowo Boże i Jezus Chrystus są ze sobą jedynie zespolone i współdziałają ze sobą.
Kościół posłuszny świadectwu Pisma Świętego sformułował dogmat chrystologiczny
w czasie następujących Soborów:
• w Nicei (325),
• w Konstantynopolu (381),
• w Efezie (431),
• w Chalcedonie (451).
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(Kol 2,6-10)

Jeden z najważniejszych uczestników debat dotyczących Jezusa Chrystusa, św. Ignacy
z Antiochii, zwrócił uwagę, że ceną za odrzucanie zarówno boskości, jak i człowieczeństwa
Jezusa Chrystusa, jest możliwość naszego zbawienia.
„Wielbię Jezusa Chrystusa Boga, który uczynił was tak mądrymi. Poznałem
bowiem, że jesteście utwierdzeni w niezachwianej wierze, niby przybici duchem
i ciałem do krzyża Pana Jezusa Chrystusa (…), który będąc naprawdę według
ciała z rodu Dawida jest Synem Bożym według woli i potęgi Boga, naprawdę
urodził się z Dziewicy (…), a za Poncjusza Piłata i tetrarchy Heroda naprawdę

161

© Wydawnictwo Jedność | Materiały do pracy zdalnej

został przybity za nas w ciele (…) to wszystko wycierpiał dla nas, abyśmy zostali
zbawieni. A cierpiał naprawdę i naprawdę zmartwychwstał, nie tak, jak mówią
niektórzy niewierni, że cierpiał pozornie”.
(św. Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Smyrnie)

Gdyby Jezus nie był Bogiem, byłby bezsilny i nie mógłby nas zbawić; gdyby nie był człowiekiem, cierpienie byłoby „na niby”, a wówczas również zbawienie nie byłoby możliwe.
Współczesne błędy dotyczące Jezusa Chrystusa, poglądy zaprzeczające Jego bóstwu,
człowieczeństwu czy negujące fakt, że jest Bogiem-człowiekiem, nie są niczym nowym.
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Są powtórzeniem dawnych błędów, z którymi Kościół mierzył się już w przeszłości. Najlepszym sposobem, aby im nie ulegać i aby nauczyć się skutecznie bronić swojej wiary,
jest zapoznawanie się z nauką Kościoła i z historią dyskusji na temat Jezusa Chrystusa.
Aby zaś coraz głębiej poznawać Jezusa, należy starać się Go naśladować.

Pomyśl
„Wyznajemy, że Jezus jest «Bogiem i człowiekiem».
Im bardziej naśladować będziemy Jezusa, tym pewniej «poznamy», kim On jest”.

– Co robisz, by lepiej poznać Jezusa?
– W jaki sposób starasz się Go naśladować?

Zapamiętaj
„Jeden jest Lekarz cielesny i zarazem duchowy, zrodzony i niezrodzony, przychodzący w ciele Bóg, w śmierci życie prawdziwe, zrodzony z Maryi i zrodzony
z Boga, najpierw podległy cierpieniu, a teraz mu już nie podlegający, Jezus
Chrystus, nasz Pan”.
(św. Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Efezie)

Modlitwa
Wierzę (…) w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie
będzie końca.

Zadanie
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(kard. Franz König)

Znajdź w Ewangelii zdania wyrażające bóstwo Jezusa i postaraj się je zapamiętać.
Warto przeczytać

H. Seweryniak, Tajemnica Jezusa, Warszawa 2001.
J.M. Verlinde, Antychrześcijańskie oszustwa. Od apokryfów do Dana Browna, tłum. A.
Graboń, Kraków 2007.
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