Biblijny Kościół Baptystyczny – podstawy doktrynalne
Część III – Jezus Chrystus (Chrystologia – doktryna o Jezusie Chrystusie)
1. Jak wszystkie kolejne doktryny, na których opieramy działalność naszego kościoła – oparta na
tym, co mówi Pismo Święte – podkreśla to fundamentalne znaczenie tego, jak patrzymy na
Biblię.
2. Centralna postać Biblii – Jego Osoba i dzieło „przenikają” wszystkie pozostałe doktryny Pisma
Świętego. Ewangelia Jana 5;39.
3. Podstawowe założenie (Statut BKB) – wierzymy w: „Boskość Jezusa Chrystusa, Jego
niepokalane poczęcie, bezgrzeszne życie, ...”.
4. W Statucie BKB jest dużo więcej odniesień do osoby i dzieła naszego Pana Jezusa Chrystusa,
ale bezpośrednio wiążą się one z innymi doktrynami (np. zbawienie, Kościół, powtórne
przyjście) i tam będę omawiane.
5. Jak rozumiemy poszczególne zwroty:
a. „Boskość Jezusa Chrystusa” – Jezus Chrystus jest Bogiem
i. Argumenty i wiersze było podane przy okazji omawiania Trójcy (doktryna o
Bogu – część 2).
ii. Jezus Chrystus jest Bogiem – posiada atrybuty Jedynego Boga.
1. Wiersze:
a. Ew. Jana 1;1-3
b. Ew. Jana 20;28
c. Dzieje Apostolskie 7;59 (modlitwa do Pana Jezusa)
d. Objawienie Jana 1;8/17 („pierwszy i ostatni”, „Wszechmogący”)
e. List do Tytusa 2;13 (najmocniejszy chyba fragment w NT)
iii. Z faktu iż Jezus Chrystus jest Bogiem wynika wiele Jego atrybutów i
charakterystyk, których nie będziemy tu omawiać – np. istniał od wieczności,
jest wszechwiedzący, wszechmocny, itd. Jest taki jak Bóg Ojciec w swojej
osobie.
b. „Jego niepokalane poczęcie” – jest człowiekiem i urodził się bez udziału mężczyzny
i. Sam fakt „poczęcia” mówi nam, że Pan Jezus jest 100% człowiekiem – przyjął
postać człowieka, stał się człowiekiem i żył jak człowiek na Ziemi.
1. Wiersze:
a. Ew. Mateusza 1;23 – informacja dla Józefa
b. Ew. Łukasza 1;26-35 – zapowiedź Gabriela
c. Ew. Jana 1;14 – Słowo ciałem się stało
d. Galacjan 4;4 – „się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi”
e. Hebrajczyków 2;10-14 – miał udział w ciele
ii. Nie jesteśmy w stanie określić dokładnie „roli” Marii jako człowieka w
„procesie” przyjścia Jezusa Chrystusa na świat. Wiemy, że była „brzemienna” i
urodziła Go jako „zwyczajne” dziecko.
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iii. Znaczenie faktu iż jest człowiekiem.
1. Jako człowiek wypełnił proroctwa Starego Testamentu dotyczące
Mesjasza, potomka Adama, Abrahama i Dawida – tylko pochodząc z
ludzkiej linii mógł je wypełnić.
a. Wiersze:
i. I Mojżeszowa 3;15 – potomstwo kobiety
ii. I Mojżeszowa 12;3 – potomstwo Abrahama (por.
Galacjan 3)
iii. Izajasza 11;1 / Jeremiasza 23;5 – potomstwo Dawida
2. Dla wykonania Bożego planu odkupienia przez śmierć na krzyżu
niezbędny był człowiek – tylko człowiek mógł „reprezentować” ludzi i
umrzeć na nich, stać się ich arcykapłanem i pośrednikiem.
a. Wiersze:
i. Hebrajczyków 2;9 / 2;17-18 / 4;15 / 5;1-2
iv. Nie do końca jesteśmy w stanie pogodzić fakt iż Jezus Chrystus będąc w 100%
Bogiem funkcjonował jednocześnie w 100% jako człowiek. Są różne teorie.
Pismo mówi nam, że w jakiś sposób zostało to pogodzone poprzez
„wyrzeczenie” się pewnych charakterystyk przez Pana Jezusa na czas Jego
ziemskiej służby – List do Filipian 2;5-8.
v. Dlaczego „niepokalane” poczęcie – jakie to ma znaczenie? Dlaczego nie mógł
narodzić się jak każdy inny człowiek – przy udziale mężczyzny?
1. Takie pochodzenie Pana Jezusa jako człowieka uczyniło go
wyjątkowym – nie był po prostu jednym z ludzi – był doskonałym
człowiekiem.
2. W jakiś sposób „zwyczajne” – ludzkie poczęcie jest związane z
„przeniesieniem” grzesznej natury na dziecko – Pan Jezus był od tego
wolny jako poczęty z Ducha Świętego.
3. Wiersze:
a. Psalm 51;7 – w grzechu poczęła mnie ...
b. Hebrajczyków 7;26 – czysty, nieskalany, odłączony od
grzeszników ...
c. „bezgrzeszne życie” – żył jako człowiek i był poddany wszelkim ludzkim
doświadczeniom, ale NIE ZGRZESZYŁ – nigdy nie przekroczył Bożej woli i Bożego
prawa.
i. Ponieważ Pan Jezus nigdy nie zgrzeszył, mógł złożyć za nasz doskonałą ofiarę
– za nasze grzechy, w nasze miejsce
1. Wiersze:
a. II Koryntian 5;21 – który nie znał grzechu
b. Hebrajczyków 4;15 – z wyjątkiem grzechu
c. I Piotra 2;22 – On grzechu nie popełnił
d. I Jana 3;5 – grzechu w Nim nie ma
6. O śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa Chrystusa powiemy przy okazji
doktryny o zbawieniu.
7. O powtórnym przyjściu na Ziemię powiemy przy okazji doktryny o rzeczach przyszłych.
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