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o czym nie jest ten referat

● o kwestii istnienia Jezusa
● o sprawcach jego zabójstwa
● o antysemityzmie
● o tym czy Biblia chrześcijańska jest jego źródłem



3/30

o czym jest

● jak Biblia ma się do faktów
● Biblia na tle różnych innych źródeł
● metody ich badania
● jak rzeczywiście wyglądał ten kociołek z Rzymianami, saduceuszami, 

faryzeuszami, zelotami, herodianami, chrystusami i innymi
● stosunek różnych grup do Jezusa i ich motywy
● kto o tym pisał i jakie miał cele
● co z tego wynika
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części

● biblistyka i krytyka tekstu                                   3 s.
● źródła z epoki           1 s.
● Prowincja Judei w czasach Jezusa i jej mieszkańcy     6 s.
● zarzuty w stosunku do Żydów w ewangeliach    12 s.
● wnioski                                                                   1 s.
● źródła akademickie                                             2 s.
● źródła amatorskie i urzędowe                         1 s.
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biblistyka i krytyka tekstu 1/3

● problemy biblijne, podejście naiwne
– ujednolicanie

– cenzurowanie (Paweł w Gal 5,12: Bodajże i odcięci byli, którzy was wzruszają. Biblia Wujka)

– łączenie (siedem ostatnich słów Jezusa)

● krytyka biblijna, początki
– XVII w. Thomas Hobbes, Benedict Spinoza, Richard Simon - pochodzenie i niespójność 

Pięcioksięgu

– 1753 Jean Astruc – bronił autorstwa Mojżesza, użył metod krytyki tekstu, znalazł cztery 
teksty składowe

– 1774, 78 Hermann Samuel Reimarus - historyczny Jezus prorokiem apokaliptycznym i 
mesjaszem politycznym
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biblistyka i krytyka tekstu 2/3

● krytyka tekstu, niższa (porównanie, drzewo, odnośniki, 
wersje językowe, błędy tłumaczeń)

● … i wyższa (źródła, styl, tendencje, tradycja ustna, 
kontekst historyczny)

● przykładowe zasady 
– lectio brevior praeferenda
– lectio difficilior potior (mocniejsze)
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biblistyka i krytyka tekstu 3/3

● hermeneutyka (interpretacja)
– koło hermeneutyczne
– hermeneutyka religijna

● teksty natchnione - egzegeza: odczytanie intencji świętych autorów i 
Boga

● Tora jako tekst bezbłędny, znaczący i spójny
– zasady hermeneutyczne używane do wywnioskowania praw z Tory pisanej i 

ustnej (kal wa-chomer (וחומר  z dayyo i in., Hillel 7 zasad, Rabbi (קל 
Iszmael 13 zasad)
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źródła z epoki

● Biblia hebrajska, Biblia chrześcijańska (ST i NT?)
● Euzebiusz z Cezarei, Ireneusz z Lyonu, Papiasz z 

Hierapolis, Orygenes
● Flawiusz, Filon z Aleksandrii
● Tacyt, Swetoniusz, Pliniusz Młodszy 
● faryzeusze - piśmiennictwo rabiniczne, Mechilta, Talmud, 

Midrasze
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Prowincja Judei i jej mieszkańcy 1/6

● Izrael, Prowincja Judei, Idumea, Palestyna (od 135 r., brak w Biblii)
● Rzymianie - okupacja, wyzysk, masowe egzekucje buntujących się

● faryzeusze - nauczyciele
– zwykle z ludu, 6000 według Flawiusza (na 600 tys. ludności)
– interpretacje halachiczne, rozstrzygnięcia większością głosów
– często zmiękczanie Prawa: rozwody kobiet, kompensacja za oko/ząb, leczenie w szabat  

(szabat dany tobie, nie ty szabatowi), prozbul, …

● zeloci - zwolennicy walki zbrojnej
– wśród apostołów: Barjona, Zelota, Iskariota/Sicarius, Boanerges(?) - Jakub i Jan

● saduceusze – oddzielna funkcja kapłańska, kolaboranci



10/30

Prowincja… 2/6

● herodianie - podwładni Heroda Antypasa
● samarytanie - odszczepieńcy
● goje (גוים), nokriyyôt (וֹת ִ ּתֹו֛נָכְר י ), ἔθνη (éthnē), Gentiles, obcokrajowcy, poganie, umót ), Gentiles, obcokrajowcy, poganie, umót 

ha'olám (ֻאּמוֹת ָהעוֹלָם)
– judaizm lepszą, łatwiejszą drogą
– Prawa Noego (bałwochwalstwo, zabójstwo, kradzież, rozwiązłość, bluźnierstwo, okrucieństwo 

wobec zwierząt, sprawiedliwość), bogobojni

● wspólnota (zgromadzenie) jerozolimska (ἐκκλησία, ecclesia), nazarejczycy, ebionici
● chrześcijanie

– w sporze z nazarejczykami o sposób pozyskiwania prozelitów

– reinterpretacja judaizmu, spożywanie krwi i politeizm
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Prowincja… 3/6

● Jezus z Nazaretu - Izrael, Fenicja (Tyr, Sydon), Dekapolis, 
kraj Gerazeńczyków/Gadareńczyków
– prorok apokaliptyczny, namaszczony na króla, opierał się na 

proroctwie Zachariasza - m.in. osiołek i otwarcie się Góry 
Oliwnej

– syn człowieczy/Adama – stworzenie nieznaczące (Hiob 25,4-6), 
niewiele mniej niż Bóg (Ps 8,3-6), prorok z nieba (Dan 7,13-14), 
człowiek po aramejsku
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Prowincja… 4/6

● Paweł - czy faryzeusz?
– służył saduceuszom
– inne poglądy niż Gamaliel, który usprawiedliwiał uczniów Jezusa w czasie ich procesu - 

prześladował nazarejczyków
– pomysł spożywania ciała i krwi Boga w duchu hellenistycznych religii misteryjnych, odległy od pojęć 

judaizmu (wspólnota jerozolimska prowadzona przez brata Jezusa nie znała tego zwyczaju),
– cytował Biblię hebrajską Septuaginty, z błędami tłumaczenia, niedokładnie i zniekształcając 

znaczenie
– sposób argumentacji niezgodny z rygorami faryzejskimi, ułomne kal wa-chomer

● Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy 
przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. (Rz 
5,17 Uwspółcześniona Biblia Gdańska)

– kiedy opowiadał o swoich związkach z Gamalielem (u stóp…), ten już nie żył
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Prowincja… 5/6

● Piłat, prokurator, prefekt (A. Świderkówna) Prowincji Judei
– W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, 

których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. (Łk 13,1)
– Był okrutny z natury, o kamiennym sercu i całkowicie wolny od wyrzutów 

sumienia. … Przekupstwa, wyniosłe i bezwstydne zachowanie, grabież, 
ucisk, upokorzenia, ludzie często wysyłani na śmierć bez postępowania 
sądowego i niekończące się, straszne okrucieństwo (Filon z Aleksandrii, 
O poselstwie do Gajusza, 38)

– Flawiusz: prowokacja z wniesieniem do Jerozolimy sztandarów z 
wizerunkiem Tyberiusza jako boga
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Prowincja… 6/6

● ewangeliści
– wykształceni, dobry styl greki (chociaż u Marka - chropawa, kolokwialna)
– miejsca powstania ewangelii: Rzym 70, Aleksandria 80, Grecja lub Syria 85, Azja Mniejsza 100
– nie byli Żydami (może Jan był)
– imiona dodane później, Markus - rzymskie
– słaba orientacja w topografii (Łukasz)
– nieznajomość hebrajskiego (Mateusz), brak semityzmów (Łukasz)
– nie byli to apostołowie

– Mateusz kopiuje „powołanie Mateusza” od Marka (Mt 9,9 z Mk 2,14 – powołanie Lewiego, syna Alfeusza)
– Marek i Łukasz nie zaliczani do apostołów nawet tradycyjnie
– Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi (αγραμματοι - niepiśmienni), dziwili się. 

(Dz 4,13)

– cytowanie z Septuaginty (Marek)
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zarzuty w stosunku do Żydów w 
ewangeliach
● obłudnicy          2 s.
● nakładający na lud ciężary     1 s.
● spiskowanie przeciw Jezusowi, prowokowanie 5 s.
● dążenie do zabicia Jezusa, oskarżenie o bluźnierstwo (i 

idolatrię?) i proces przed Sanhedrynem    1 s.
● wydanie Piłatowi, szantaż     1 s.
● wybranie Barabasza      1 s.
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obłudnicy 1/2

● Biada wam …! (Mt 23)
● według Jezusa faryzeusze są wyjątkowo sprawiedliwi (Mt 5,20) i zdrowi moralnie (Mt 9,12-13), 

zasiedli na katedrze Mojżesza … czyńcie … co wam polecą (Mt 23,2-3) 
● korban, usprawiedliwianie braku opieki nad rodzicami (wypomniane po uwadze o nieumytych 

rękach) 
– Jezus: 10 Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech 

śmiercią zginie. 11 A wy mówicie: "Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem [złożonym w 
ofierze] jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie" - 12 to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla 
ojca ni dla matki. (Mk 7,10-12)

– [przykłady przysiąg nieważnych, tu z powodu błędu:] Jeżeli ktoś dostrzegł jedzących jego figi i mówi „[niech te 
figi] będą dla was jak korban”, ale [okazuje się], że jego ojciec i bracia. Jeżeli byli z nimi inni Dom Szammaja 
mówi: [ojcu i braciom] wolno, ale [innym] z nimi nie. Ale Dom Hillela mówi: jednym i drugim wolno [zjeść figi]. 
(Miszna, Nedarim 3,2)

– bałwochwalca Dama ben Netina – przykład wzorowej opieki nad ojcem (b. Avod Zar. 23b, y. Pe’ah 1.1)
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obłudnicy 2/2

● (samo)krytyka faryzeuszy w Talmudzie
– Biada im, studiującym Torę, którzy zanurzają się w Torze, a nie mają strachu przez Niebem. (b. Joma 72b,11) 
– Udają, że umieją czytać Pismo i Misznę, ale nie umieją: zawijają wokół siebie szale modlitewne, zakładają 

filakterie na głowy i prześladują ubogich. (Koh. Rabbah 4,1,1) 
– Mędrcy uczą, że jest siedem rodzajów sprawiedliwych: sprawiedliwi z Szechem [zgodzili się na obrzezanie dla 

korzyści], samobiczujący się [wlokący stopę aby wyglądać skromnie i raniący ją], sprawiedliwi krwawiący 
[którzy zamykają oczy ze skromności i uderzają głową w ścianę], sprawiedliwi jak tłuczek [ze skromności 
chodzący pochyleni jak tłuczek w moździerzu], sprawiedliwi, którzy mówią: powiedz mi jakie są moje obowiązki 
[oprócz tych, które wypełniam tak dobrze], a ja je wypełnię, sprawiedliwi z powodu miłości [do nagrody] i 
sprawiedliwi ze strachu [przed karą]. (b. Sotah 22b,2, wyjaśnienia wzięte z 22b,3-5)

– Król Jannaj [z dynastii Hasmoneuszy] powiedział do swojej żony: Nie obawiaj się faryzeuszy ani tych, co nie są 
faryzeuszami [saduceuszy], ale obawiaj się hipokrytów, którzy wyglądają jak faryzeusze, ale ich działania są jak 
[uzurpatora i mordercy] Zimriego, a żądają nagrody takiej jak dla [sprawiedliwego kapłana] Pinhasa. (b. Sotah 
22b,6)
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nakładający na lud ciężary

● Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na 
ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. (Mt 23,4)

● zmiękczanie Prawa
● popularność faryzeuszy wśród ludu
● Nie oddzielaj się od wspólnoty. (Hillel w Misznie, Pirkei Avot  

2,4)
● rytuały? Czystość rytualna nie jest wymagana na co dzień
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spiskowanie przeciw Jezusowi, 
prowokowanie 1/5

● Jezus i faryzeusz chwalą siebie nawzajem: Podszedł także jeden z uczonych w Piśmie, 
który się im przysłuchiwał, gdy rozprawiali między sobą. Widząc, że Jezus dobrze im 
odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus 
odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. 
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym 
swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w 
Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma 
innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować 
bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». 
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od 
królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. (Mk 12,28-34, inaczej u 
Mt 22,34-40: „próba” i nie ma pochwał)
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spiskowanie przeciw Jezusowi, 
prowokowanie 2/5

● Ostrzeżony przez faryzeuszy: W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: 
«Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić». (Łk 13,31 ) 

● Jezus u faryzeuszy na obiadach: Łk 7,36, 11,37, 14,1
● mycie rąk (Mk 7,2-5) - zwyczaj higieniczny (rytualny dopiero od 66 r.), riposta nie na 

temat i nie dotyczy faryzeuszy (korban)
● wspólne poglądy Jezusa i faryzeuszy

– najważniejsze przykazania (Mk 12,28-34),

– Hillel: Co jest ci niemiłe, nie czyń tego innym: jest to całe Prawo, a reszta to komentarz. (b. 
Szab. 31a)

Jezus: Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem 
na tym polega Prawo i Prorocy. (Mt 7,12)
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spiskowanie przeciw Jezusowi, 
prowokowanie 3/5

● wspólne poglądy Jezusa i faryzeuszy – c.d.
– opieka nad rodzicami,

– zmartwychwstanie (w przeciwieństwie do saduceuszy),

– szabat dany człowiekowi (łuskanie kłosów i zaginieni prześladowcy)

Rabbi Jonatan ben Jozef mówi, że zostało stwierdzone „Przetoż 
przestrzegajcie sabbatu, święty bowiem jest wam.”, Wj 31,14 [wg Biblii 
Gdańskiej]. Jest dany w twoje ręce, nie ty jesteś dany jemu. (b. Joma 85b,2) 

Jezus: I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla 
szabatu. (Mk 2,27)

– zakaz rozwodów (wspólne z szammaitami, ale nie z hillelitami)
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spiskowanie przeciw Jezusowi, 
prowokowanie 4/5

● wspólne poglądy Jezusa i faryzeuszy – c.d.
– uzdrawianie w szabat

… Z czego wynika, że obowiązek ratowania życia anuluje szabat? Rabbi Eleazar ben Azaria 
odpowiedział: jeżeli obrzezanie, które dotyczy tylko jednego organu jest ważniejsze od szabatu, 
o ile bardziej [kal wa-chomer, a fortiori] ratowanie całego ciała! Rabbi Akiwa mówi: Jeżeli 
ratowanie życia jest ważniejsze od obrzędu w świątyni, który jest ważniejszy od szabatu, o ile 
bardziej ratowanie życia jest ważniejsze od szabatu! … (Mechilta Rabbiego Iszmaela do Wj 
31,13, 2, podobnie Mechilta R. Szymona bar Jochaja 31,2, b. Szab. 132a,4, b. Joma 85a,13)

Jezus: Jeżeli człowiek może przyjmować obrzezanie nawet w szabat, aby nie przekroczono 
Prawa Mojżeszowego, to dlaczego złościcie się na Mnie, że w szabat uzdrowiłem całkowicie 
człowieka? (J 7,23)

– człowiek ważniejszy od rytuałów (Mk 12,28-34)
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spiskowanie przeciw Jezusowi, 
prowokowanie 5/5

● Jezus i idiom faryzejski, podobieństwo pojęć i rozumowania
– o obłudzie:

Rabbi Tarfon powiedział: zastanawiam się czy ktokolwiek w tym pokoleniu wie jak przyjąć 
upomnienie. Jeżeli ktoś powie: usuń drzazgę z twoich oczu, on odpowie: usuń belkę z 
twoich oczu. (b. Arachin 16b)

Jezus: Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć 
drzazgę z oka twego brata. (Mt 7,5)

– Jezus i kal wa-chomer z dayyo: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary 
swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy 
Go proszą (Mt 7:11, par. Łk 11,13).

– Jezus jako pomysłodawca interpretacji halachicznej - R. Eliezer i Jakub z Sechanii (b. 
Avod. Zar. 16b)
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dążenie do zabicia Jezusa, 
oskarżenie o bluźnierstwo, proces
● brak faryzeuszy na procesie (Mt)
● brak procesu (Jan)
● tytuł mesjasza i oburzenie arcykapłana - on też miał ten tytuł, a mesjasze-

królowie nie byli oskarżani o bluźnierstwo
● zapowiedź zburzenia i zbudowania świątyni - faryzeusze nie byli bardzo 

przywiązani do świątyni Heroda, saduceusze pewnie bardziej
● problem Gamaliela (proces Piotra i innych uczniów, Dz)
● 58 proces Pawła - faryzeusze: Nic złego nie znajdujemy w tym człowieku. (Dz)
● 62 zabicie Jakuba (następcy) - faryzeusze byli przeciw (Flawiusz)
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wydanie Piłatowi, szantaż

● Nam nie wolno nikogo zabijać. (J 18,31) - wolno, za 
bluźnierstwo, za zgodą prokuratora/prefekta

● czy Piłat był łagodny i chwiejny?



26/30

wybranie Barabasza

● nagłe pojawienie się Jezusa Barabasza
● zmyślone:

– zwyczaj zwalniania więźniów w święto żydowskie

– łagodność Piłata

– Barabasz - ληστης (zbójca, J 18,40) (czy δεσμιον επισημον, znaczący więzień, Mt 27,16?)

– domaganie się przez lud ukrzyżowania Jezusa i przyjęcie na siebie przekleństwa

● dziwne paralelizmy: Jezusowie; buntownicy; powołujący się na ojca lub o 
przydomku „syn Ojca”

● podwojenie? - Jezus bar Abba?, bar Rabbi?, Barabbi? (dom mistrza)
● znaczenie propagandowe – niewinni Rzymianie, winni Żydzi
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wnioski

● podobieństwo ideologii i terminologii faryzeuszy i Jezusa
● Jezus był rabinem faryzejskim, w przeciwieństwie do Pawła
● faryzeusze nie mieli motywu do działań przeciwko Jezusowi, 

patrzyli również życzliwie na zelotów 
● lud nie miał okazji nagle (lub po pół roku) zmienić zdania i poprzeć 

Barabasza
● Rzymianie wycięci (poza J 11,48) lub wybieleni
● czarny obraz Żydów w Biblii jest w większości fałszywy
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źródła akademickie 1/2

● J. D. Crossan, Kto zabił Jezusa : korzenie antysemityzmu w ewangelicznych relacjach o 
śmierci Jezusa (1995), 1998

● B. Ehrman, Przeinaczanie Jezusa : kto i dlaczego zmieniał Biblię (2005), 2009
● B. Ehrman, Naśladowcy Jezusa : prawda i fałsz - Piotr, Paweł i Maria Magdalena (2006), 2010
● B. Ehrman, How Jesus Became God?, 2016  https://www.youtube.com/watch?v=7IPAKsGbqcg
● Jesus Seminar, Five Gospels, 1996
● H. Jonas, (The Gnostic Religion, 1958), Religia gnozy, 1994
● H. Maccoby, Jezus i żydowska walka wyzwoleńcza (1973, 1980), 1999
● H. Maccoby, Kowal mitu : Święty Paweł i wynalazek chrześcijaństwa (1987), 2008
● H. Maccoby, Paul and Hellenism, SCM Press, 1991

https://www.youtube.com/watch?v=7IPAKsGbqcg
https://www.youtube.com/watch?v=7IPAKsGbqcg
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źródła akademickie 2/2

● H. Maccoby, Jesus the Pharisee, 2003
● H. Maccoby, Judas Iscariot and the Myth of Jewish Evil, 1992
● H. Maccoby, Early Rabbinic Writings (Cambridge Commentaries on Writings 

of the Jewish and Christian World), May 27, 1988
● H. Maccoby, Judaism in the First Century (Issues in Religious Studies), 1989
● H. Maccoby, Philosophy of the Talmud (Routledge Jewish Studies Series), 

2002, 2013
● A. Świderkówna, Sekrety Biblii, 2012
● G. Vermès, Jezus Żyd : Ewangelia w oczach historyka (1973), 2003
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źródła amatorskie i urzędowe

● R. Amos, Hypocrites or Heroes?: The Paradoxical 
Portrayal of the Pharisees in the NT, 2015

● B. Bruce, Jezus : dowody zbrodni : śledztwo w sprawie 
śmierci najsłynniejszego człowieka wszech czasów (2010), 
 2011

● P. Lisicki, Kto zabił Jezusa?, 2013, 2018


