
Drodzy Czytelnicy

Osoba Jezusa Chrystusa dająca początek chrześcijaństwu pozo-
staje żywym paradygmatem i źródłem przesłania, które wzbudza 
ciągle nowe interpretacje. Jak postrzegają Jezusa wyznawcy innych 
religii, adepci ruchów religijnych oraz sympatycy nieformalnych szkół 
duchowości? W 143. tomie „Nurtu” podejmujemy próbę odpowiedzi 
na niektóre pytania o Jezusa pojawiające się zarówno w chrześcijań-
skiej cogitatio fidei, jak i w wolnej od dogmatu refleksji ezoterycznej.

Wprowadzając w temat, M. Rzym przypomina kontrower-
syjną postawę judaizmu wobec Jezusa. Podczas gdy dla jednych jest 
On „fałszywym mesjaszem”, dla innych – założycielem „antypodycz-
nej odrośli judaizmu” potrzebnej do oświecenia Starego Przymierza  
(F. Rosenzweig). Pozostając w kręgu judaizmu, D. Brylla bada istniejącą 
od XII wieku ezoteryczną naukę judaizmu i żydowskiego mistycyzmu – 
kabałę. Czy istnieje związek neokabały Bnei Baruch z nauczaniem Jezu-
sa? W duchu myślenia kabalistycznego Jezus Chrystus może wyznaczać 
idealną personifikację ideału „otrzymywania w celu obdarowywania”.

Próbę dopełnienia kanonicznej historii Jezusa podejmują auto-
rzy apokryfów. Te wywodzące się z tradycji gnostycznych bądź juda-
istycznych teksty były – twierdzi K. Mich – zarówno narzędziem przeka-
zywania treści heretyckich (ebionici, manichejczycy), jak i odpowiedzią 
na pytania teologiczne: w jaki sposób Jezus pochodził z rodu Dawida? 
kim byli „bracia Jezusa”? czy Jezus istotnie narodził się w ciele?

Kolejne teksty – S. Mazurek i E. Dzwonkowskiej – odsłania-
ją wolną od dogmatu i chrześcijańskiej tradycji interpretację Jezusa 
dokonaną przez adeptów mętno ezoterycznej duchowości New Age 
oraz entuzjastów ruchu Raeliańskiego. „Ewangelia Wodnika” opisuje 
młodzieńcze lata Jezusa w Indiach, gdzie dostąpił wielkiego wtajemni-
czenia… Natomiast założyciel „UFO-religii” C. Vorilhon-„Raël”, mito-
logizując naukę i technologię, twierdzi, że ojcem Jezusa był kosmita, on 
też przekazał synowi niektóre zdolności telepatyczne.

Powrotem do klasycznej, chrześcijańskiej teologii inkulturacji jest 
pytanie S. Obirka o afrykańskie oblicze Chrystusa. Na południe od Saha-
ry Jezus jest przede wszystkim Wyzwolicielem z historycznego upodle-
nia i wyzysku oraz początkiem integralnej promocji Afrykańczyków.  
P. Szuppe doda, że w chrystologii afrykańskiej próby nowego odczytania 
postaci Jezusa ukazują Go jako Przodka, Władcę, Lekarza-Uzdrowiciela.

Zapraszam do lektury!
Adam Michałek SVD



Dear Readers

The person of Jesus Christ, the founder of Christianity, remains the 
living paradigm and the wellspring of the message that is prone to ever 
new interpretations. How is Jesus perceived by adherents of other reli-
gions, devotees of various religious movements and enthusiasts of informal 
schools of spirituality? The 143rd issue of ”Nurt” attempts to answer some 
of the questions about Jesus that are present both in esoteric reflections, free 
of dogmatic considerations, and in the more rigid Christian cogitatio fidei.

M. Rzym leads the inquiry by recalling the controversy that 
Jesus aroused among his contemporaries. For some, he was, and still is, 
the ”false messiah”; for others, the founder of the ”antipodal offshoot 
of Judaism”, necessary for enlightening of the Old Covenant (F. Rosen-
zweig). D. Bryll delves into the more esoteric Judaism and investigates 
Jewish kabbalistic mysticism, born in the 12th century. Is there any 
connection between the neo-kabbalah of Bnei Baruch and the teaching 
of Jesus? According to kabbalah, Jesus Christ may represent the ideal 
personification of the idea of ”receiving in order to bestow”.

The apocryphal stories had their origins in gnostic, or Judaistic, 
traditions. Their authors attempted to add the final touches to the canonical 
history of Jesus. K. Mich thinks that they were both the means of spreading 
heresy (Ebionites, Manicheans), and providing answers to such theologi-
cal questions like: how was it possible for Jesus to come from the house of 
David? who where Jesus’ ”brothers”? was Jesus really born in flesh?

S. Mazurek and E. Dzwonkowska examine the interpretations 
of Jesus proposed by followers of the misty and esoteric New Age spir-
ituality, and enthusiasts of the Raëlian Movement. The Aquarian Gospel 
of Jesus the Christ describes the early life of Jesus in India, where he 
allegedly experienced some great initiation. Claude Vorilhon, known 
as Raël, the founder of UFO religion, mitologised science and technol-
ogy and concluded that Jesus was the son of an extraterrestial being, 
from whom he inherited some telepathic abilities.

S. Obirek brings the reader back to the classical, Christian theol-
ogy of inculturation and evaluates the African image of Christ. In Sub-
Saharan Africa Jesus is viewed most of all as the liberator from historical 
degradation and exploitation, and the initiator of the integral promotion 
of Africans. P. Szuppe explores the latest developments in African chris-
tology, identifying Jesus as the Ancestor, Ruler, Physician and Healer.

Enjoy your reading!
Adam Michałek SVD


