
 
 

 Biblia |      S T A R Y      I      N O W Y      T E S T A M E N T 
 

 

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Biblia.pdf


 „Weźcie też hełm zbawienia 
i miecz Ducha, to jest Słowo Boże”. (Ef. 6:17)      
 

 

 

           

 
 
                                                   Ps. 53 po aramejsku: https://youtu.be/3d-Nc0N9jT8 
Język hebrajski  -  nauka czytania Księgi Rodzaju:  https://youtu.be/WT1dzIinCLc 
                                                                                          https://youtu.be/SnBnXmCO-cQ 

Język hebrajski -   nauka czytania  Księgi Wyjścia:   https://youtu.be/MVKcLmUeBYM 

 

ALFABET HEBRAJSKI: https://youtu.be/UvIgnDLLeAQ?list=PLywd8Xq9Uw7kzFvlV16hJ-F__U4QsT4Mk 

http://biblia.oblubienica.eu/#rodo   http://bibliaapologety.com/   http://worldbibles.org/search_languages/pol 

 

INSTRUKCJA:  . W przypadku tłumaczeń Biblii w j. greckim i hebrajskim musisz mieć odpowiednie 
czcionki.  Możesz je pobrać z mojego serwera: https://www.biblia.info.pl/biblia.html 

 
https://biblia.deon.pl/index.php 

Księga Rodzaju 
Księga Wyjścia 
Księga Kapłańska 
Księga Liczb 
Księga Powtórzonego Prawa 
Księga Jozuego 
Księga Sędziów 
Księga Rut 
1 Księga Samuela 
2 Księga Samuela 
1 Księga Królewska 
2 Księga Królewska 

1 Księga Kronik 
2 Księga Kronik 
Księga Ezdrasza 
Księga Nehemiasza 

Księga Tobiasza 
Księga Judyty 
Księga Estery 
1 Księga Machabejska 
2 Księga Machabejska 
Księga Hioba 
Księga Psalmów 

  

Księga Przysłów 
Księga Koheleta 
Pieśń nad Pieśniami 
Księga Mądrości 
Mądrość Syracha 
Księga Izajasza 
Księga Jeremiasza 
Lamentacje 

Księga Barucha 
Księga Ezechiela 
Księga Daniela 

Księga Ozeasza 
Księga Joela 
Księga Amosa 
Księga Abdiasza 
Księga Jonasza 
Księga Micheasza 
Księga Nahuma 
Księga Habakuka 
Księga Sofoniasza 
Księga Aggeusza 
Księga Zachariasza 
Księga Malachiasza

NOWY TESTAMENT 

Ewangelia wg św. Mateusza 
Ewangelia wg św. Marka 
Ewangelia wg św. Łukasza 
Ewangelia wg św. Jana 
Dzieje Apostolskie 
List do Rzymian 

1 List do Koryntian 
2 List do Koryntian 
List do Galatów 
List do Efezjan 

List do Filipian 
List do Kolosan 
1 List do Tesaloniczan 

  

2 List do Tesaloniczan 
1 List do Tymoteusza 
2 List do Tymoteusza 
List do Tytusa 
List do Filemona 

List do Hebrajczyków 
List św. Jakuba 

1 List św. Piotra 
2 List św. Piotra 
1 List św. Jana 
2 List św. Jana 
3 List św. Jana 
List św. Judy 
Apokalipsa św. Jana
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COOKIES |WYKAZ SKRÓTÓW | BIBLIA MP3 
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Biblia mp3:  http://swiatlopana.com/1698/biblia-tysiaclecia-mp3-pismo-swiete-starego-i-nowego-testamentu-audio/ 

Biblia w plikach MP3: http://www.biblia-mp3.pl/ 

Komentarze do Ewangelii:  https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii 

Biblia on-line:  https://www.biblia.info.pl/blog/biblia-on-line/ 
Słownik TERMINÓW BIBLIJNYCH: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zrozumieć Biblię:   https://www.biblia.info.pl/blog/tematy/zrozumiec-biblie/                                                                                                                                

 

Dzieje Biblii:   https://www.biblia.info.pl/blog/tematy/dzieje-ksiegi/                                                                                                                                             

 

Ziemia Biblii:   https://www.biblia.info.pl/blog/tematy/ziemia-biblii/                                                                                                                                                  

 

Świat Biblii:    https://www.swiatbiblii.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.biblia.info.pl/blog/slownik-terminow-biblijnych/ .    https://www.biblia.info.pl/blog/slownik-miejsc-biblijnych/   .    
https://www.biblia.info.pl/blog/slownik-postaci-biblijnych/      .    https://www.biblia.info.pl/blog/ciekawostki-biblijne/ 
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.                                                                                                                  https://www.biblia.info.pl/blog/ciekawostki-biblijne/ 
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Biblia Tysiąclecia:   https://biblia.deon.pl/                                                                                                                                                              

 

Biblia Interaktywna:   https://www.biblia.info.pl/biblia.html                                                                                                        

 

BIBLIA INTERNETOWA: http://www.biblia-internetowa.pl/                                                                                                                                        

 

BIBLIA DLA NIEWIDOMYCH: http://katolicyzm.blogspot.com/                                                                       
 

BIBLIA DLA NIEWIDOMYCH: http://bibliaaudio.pl/pobierz/                                                                                     

 

POSŁUCHAJ BIBLIĘ: http://www.biblijni.pl/czytania/                                                                                                                                             

 

SZUKAJ W BIBLII: wpisz słowo lub zwrot, wyświetlone zostanie 100 miejsc: https://www.biblia.info.pl/szukaj.html   

 

DZIEŁO BIBLIJNE: http://www.biblista.pl/                                                                                                                                   

 

STAROPOLSKA Ta Księga oddali grzech od Ciebie albo grzech oddali Cię od tej Księgi:  https://biblia.apologetyka.com/search  

 

Komentarze do Ewangelii:  https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii                                                

 

NIEZBĘDNIK KATOLIKA: Czytanie na dziś:   Czytanie na dziś                                           

 

NIEZBĘDNIK KATOLIKA: Liturgia:   https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia                                   

 

NIEZBĘDNIK KATOLIKA: Kalendarz: Kalendarz .   https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii   

 

NIEZBĘDNIK KATOLIKA: Brewiarz:   Brewiarz                                                                                                                          

 

APOKRYFY: https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokryf .   http://staropolska.pl/sredniowiecze/biblia_i_apokryfy/rozmyslanie_01.html  

 

 
https://youtu.be/hrFu0pdW5j0
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BIBLIO OJCZYZNO MOJA: https://youtu.be/z4AGYyZVUcY .  https://youtu.be/uT5lInOaqQs . 

 

Dlaczego Pismo Święte rozpala serce? Bo w nim Bóg mówi z serca do serca. Film 
„Biblio, ojczyzno moja" to żywe i poruszające świadectwo osób, które pod wpływem 
czytania Biblii, rozkochane w Słowie, przeżywają w swojej wierze duchową wiosnę i 
w nowy sposób odczytują codzienność.  
 
Za literami Pisma „skrywa się” żywe Słowo Oblubieńca.                                                                            
( Film do kupienia na: http://www.sklep.katolik.tv/biblio--o.. 
 

 

 

https://youtu.be/z4AGYyZVUcY
https://youtu.be/uT5lInOaqQs
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbl9VWEpNOEZ0WmVVQXJYcHZ4VjFrcFhPVnVOZ3xBQ3Jtc0tsaW1Ednl5UW1OSnVHLVN5bmRqNXZxVmJieVNwZFo5bEVCVmh2TVhsZnh4ZU03NGhwUE10NVdIblA3TXV4eDBLb285UGNHMmhQdlNVTjB0MlpNVUJTVVZYX3duQV90RloxU1pYMnliUm1uZHJWMEZFRQ&q=http%3A%2F%2Fwww.sklep.katolik.tv%2Fbiblio--ojczyzno-moja%2C204%2C827%2Cprodukt.html&v=z4AGYyZVUcY


Stworzenie - https://youtu.be/suB4PGeE0T0?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS                                      

Abraham - https://youtu.be/2yPWqzugpgo?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Jakub i Ezaw - https://youtu.be/zdPwA07gIsI?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Wypuść mój lud! - https://youtu.be/43jSzuAFoco?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Dziesięć przykazań - https://youtu.be/0wkCU5bJyUk?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Olbrzymia przygoda - https://youtu.be/Njmjf42Nggc?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

W lwiej jamie - https://youtu.be/HZBCnsCq-ww?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

 

 
 

Boże Narodzenie - https://youtu.be/Wo4_BmYYJn4?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Cuda Jezusa - https://youtu.be/Ywm0x4c_j8Y?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Ostatnia wieczerza - https://youtu.be/-V5CZIW-S6U?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

On zmartwychwstał! - https://youtu.be/3RcKfsmweVw?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Droga do Damaszku - https://youtu.be/H1NfJ89wi1c?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

https://youtu.be/suB4PGeE0T0?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS
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Bitwa ostateczna! - https://youtu.be/b_4sbRbWluA?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Jonasz - https://youtu.be/nCRDs5GX8Fg?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Józef i Sen Faraona - https://youtu.be/MylG0yyygnM?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Próba Ogniowa - https://youtu.be/oQXpUoBxBZM?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Rachab - https://youtu.be/kbEanRZpzBg?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Estera - https://youtu.be/96y7Vj7acDs?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Jan Chrzciciel - https://youtu.be/fpV0Bpl1Nxw?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Paweł - https://youtu.be/F7jQTLpYvXM?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Hiob - https://youtu.be/_QrAE98Oebg?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 
 

Arka Noego - https://youtu.be/RFy8HCX13Z8?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Gedeon - https://youtu.be/30kQlsXu9hc?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Zaparcie się Piotra - https://youtu.be/k3VGWRJvSeg?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Syn Marnotrawny - https://youtu.be/_LiyHrIV8-s?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 

Eliasz i Prorocy Baala - https://youtu.be/qcp5d7yKD-E?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS 
 

 

https://youtu.be/b_4sbRbWluA?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS
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https://youtu.be/qcp5d7yKD-E?list=PL43asGTg6VF8qlP0ZvWzAB4-F7SohmAMS


... Podaj dalej! Pomóż nam dotrzeć do ludzi,                                                                                                    
którzy może nie spotkali jeszcze Boga, a może z różnych przyczyn oddalili się od Niego. Chcemy, 
aby każdy poznał miłość, dobroć i bliskość Boga, która jest dostępna codziennie :)   
                                                                                                                                       

 
 

1. https://youtu.be/9OSpB1diwm4?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB 
2. https://youtu.be/JQO8sqqBCfo?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB 
3. Nie strać swego powołania: https://youtu.be/H9cIpBirv20?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB 
4. Relacja z Bogiem: https://youtu.be/mGGT_ZMmym0?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB 
5. Moc krwi Jezusa cz.1: https://youtu.be/rotYDn7WumE?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB .... 

 

 
 

 
 

https://youtu.be/2CyaBGg-XeY   Rozpal Wiarę #2 - Czy nauka przeszkadza w wierze? https://youtu.be/XriharhOYxQ  Odcinek Świąteczny Rozpal Wiarę #3 - 

Czy Bóg dalej mówi? | Łukasz, Edyta i Paweł Golec: https://youtu.be/AbL96Bn1vrE   

 

Grał jako piłkarz w klubach Widok 
Skierniewice i Unia Skierniewice; 
występował na pozycji obrońcy

[1][2]
. 

Ukończył Akademię Wychowania 
Fizycznego w Warszawie

[3]
. 

W 2007 roku doświadczył nawrócenia, po 
czym został liderem wspólnoty „Głos Pana” 
w Skierniewicach przy parafii Miłosierdzia 
Bożego

[3]
. Następnie podjął się 

ewangelizacji w Polsce i za granicą. W 
2017 roku był prelegentem w ramach 
rekolekcji „Jezus na Stadionie”, które 
odbyły się na PGE Narodowym

[4]
, zaś rok 

później na tym samym stadionie był 
prelegentem rekolekcji „Stadion Młodych”

[5]
. 

Jest autorem podcastów 
na YouTube „Rozpal 
wiarę” oraz „Kwadransik 
ze Słowem”

[6][7]
. 

 

 

https://youtu.be/9OSpB1diwm4?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB
https://youtu.be/JQO8sqqBCfo?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB
https://youtu.be/H9cIpBirv20?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB
https://youtu.be/mGGT_ZMmym0?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB
https://youtu.be/rotYDn7WumE?list=PL-gA5Jv9ev2AsKGlqR7BBFyqHl9dgXmDB
https://youtu.be/2CyaBGg-XeY
https://youtu.be/XriharhOYxQ
https://youtu.be/AbL96Bn1vrE
https://pl.wikipedia.org/wiki/Widok_Skierniewice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Widok_Skierniewice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Skierniewice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obro%C5%84ca_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obro%C5%84ca_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Zieli%C5%84ski_(ewangelizator)#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Wychowania_Fizycznego_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Wychowania_Fizycznego_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Wychowania_Fizycznego_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skierniewice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego_w_Skierniewicach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego_w_Skierniewicach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego_w_Skierniewicach
https://pl.wikipedia.org/wiki/PGE_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/PGE_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Zieli%C5%84ski_(ewangelizator)#cite_note-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Zieli%C5%84ski_(ewangelizator)#cite_note-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Zieli%C5%84ski_(ewangelizator)#cite_note-6


 
Czym jest Biblia?   https://youtu.be/p_3VMHJ2AFg        

 

 
 
                                                                                                                                                                 

 
 

Omówienie: Objawienie Jana, 1-11   https://youtu.be/JLuSoLERM1I 
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Księga Hioba:   https://youtu.be/uTo5Myd_M0w 

 

 
 

Apokalipsa 12 - 22:   https://youtu.be/xJGNvT_M70s 
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Ewangelia – Mk:   https://youtu.be/fOMJeROLpc0 

 

 

Ewangelia - Mt:   https://youtu.be/Hzaury6Iwc4    
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Wielki powrót. Od czego zacząć? 

Lockdown zatrzymał nas wszystkich. Zostaliśmy w mieszkaniach, zrezygnowaliśmy ze spotkań, pracowaliśmy i 

uczyliśmy się zdalnie, modliliśmy się w domach… nauczyliśmy się zachowywać społeczny dystans i nosić maseczki. 

Potem wyszliśmy z domów, ale wciąż mniej lub bardziej, stosując się do zasad reżimu sanitarnego, pozostając w 
niepewności.  

Wydawało się nam, że wyjdziemy inni. I wyjdziemy do świata, który będzie już całkiem inny. Rozmawiałam o 

tym wielokrotnie podczas wakacji z przyjaciółmi i ze znajomymi. Różnorodność doświadczeń i spostrzeżeń. Niektórzy 

mówili, że podczas wiosennej izolacji coś w nas drgnęło, coś się wydarzyło. Na zewnątrz zmieniały się słupki i krzywe 
wzrostu zachorowań, a wewnątrz zmieniał się człowiek. Inni powtarzali, że pandemia wymusiła na nas zmianę 

(poglądów, zachowań, postaw), ale jej nie podjęliśmy, nie wykorzystaliśmy szansy. Kiedy o tym myślę i słucham 

kolejnych rodzących się pytań, wciąż powraca myśl, że po pierwsze mamy szansę wracać do NIEGO, do SŁOWA: 
„Ono było na początku. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało (J1, 2).                

Może zatem warto zadać pytanie: do KOGO wracamy? 

Zamknięcie kościołów, ograniczenie liczby wiernych na nabożeństwach, niemożność uczestnictwa 
w sakramentach dla wielu z nas okazały się sprawdzianem z wiary, odsłoniły katechetyczne 
zaniedbania oraz obnażyły chrześcijaństwo ograniczone do religijności. Jednocześnie w wielu 
sercach odkryły głód Boga i pragnienie żywej z Nim relacji. Może zatem u progu powrotu do 
„jakiegoś” rytmu zacząć od powrotu do Boga…? Jak to zrealizować? 

Pytania stawiane przed Bogiem inspirują. Codzienna Ewangelia, może wyzwolić w nas pytania 
istotne, a także przynieść odpowiedź na znaki zapytania, które w sobie nosimy. 

Pytania można zadać tylko Osobie. Pandemia, izolacja społeczna, sprawiły, że na nowo odkryliśmy jak 

ważna jest osoba. Ja i Ty. Bóg, który jest Osobą i zaprasza nas do relacji skraca wszelki dystans, sprawia bliskość. 
Słowo, lektura kilku zdań codziennej Ewangelii, może stać się spotkaniem z Osobą. Warto wracać do pamięci, że w 

Słowie jest obecny Bóg. Wtedy powrót do kilku zdań lub do jednego wybranego słowa w ciągu dnia może nas bardziej 
otworzyć na samych siebie i na tych, z którymi żyjemy, pracujemy, spędzamy wolny czas. Świat poznajemy przecież 

dzięki osobom. Wracanie do lektury kilku zdań Ewangelii zawsze jest powrotem do Osoby i jednocześnie wyprowadza 

nas do osób, do budowania więzi. 

Cisza. Coraz częściej jesteśmy zagubieni w gąszczu informacji, w chaosie sprzecznych i wzajemnie wykluczających 

się wiadomości. Oprócz niepokoju i zadziwienia coraz mniej w nich treści i sensu. Słuchamy, ale trudno nam cokolwiek 

usłyszeć. Oprócz tego świat dźwięków, które zewsząd nas otaczają. Żyjemy w zgiełku i gwarze codzienności. Coraz 

trudniej usłyszeć nam samych siebie. Cisza jest miejscem Jego obecności; jakby upodobał ją sobie. Cisza – 
środowisko Boga. Skoro już się pojawiła, już jakoś została doświadczona, to może warto się o nią zatroszczyć. 

Potrzebujemy ciszy. Ona pozwala nam usłyszeć samych siebie, a także Jego. Słowo, do którego można wracać w 
ciągu całego dnia, najpierw musi zostać usłyszane. Dlatego warto znaleźć chwilę, pewnie najlepiej o poranku, choć 

każdy ma swój rytm, by pobyć w ciszy. Dzień przyniesie zgiełk i hałas więc troska o ciszę, jest tak naprawdę troską o 

siebie, o pokój serca, o harmonię. W ciszy otwiera się niejako „ucho serca” i pozwala nam także być bliżej ludzi. Dzięki 
chwilom ciszy łatwiej nam usłyszeć co mówią do nas, a nie zatrzymywać się na powierzchni wyobrażeń, uprzedzeń, 

własnych opinii. Wracając do Boga nie sposób nie wracać do ciszy. A tylko z Nim staje się ona twórcza, płodna i 
zdolna wybrzmieć Słowem. A w konsekwencji naszymi słowami, które nam i innym będą niosły życie. 

Więzi. Jeśli wracamy, to wracamy razem. Pandemia, kwarantanna, noszenie maseczek, znoszenie zakazów i 

nakazów sprawiło, że wszyscy byliśmy zaskoczeni, bezsilni i bezbronni. I nagle okazało się, że potrzebujemy siebie 

nawzajem. Trzeba było zrobić komuś zakupy, pożyczyć samochód, dostarczyć leki… Niektórzy poznali swoich 
sąsiadów, a niektórzy – jak pokazywały krążące memy – członków swoich rodzin. Wielu dorosłych czekało z 

niecierpliwością na możliwość pierwszych spotkań, na otwarcie kafejek i restauracji. Skwery i parki szybko zaludniały 

się rodzinami i grupami przyjaciół. Wracając do Boga, wracamy do siebie nawzajem. Potrzebujemy relacji, 
potrzebujemy więzi. Nie jesteśmy samotnikami. Bóg stworzył nas do wspólnoty, do bliskości, do bycia razem. On w 

swoim Słowie zaprasza nas do dialogu, do słuchania i do rozmowy, do budowania z nim więzi. Nie do wypełniania 
praktyk religijnych, ale do bycia. Więzi dają nam życie. Codzienne Słowo zawsze nas zbliża do siebie. Jego lektura, w 

ciszy, z konkretnymi pytaniami stawianymi Osobie, rodzi w nas więź i zaprasza do budowania relacji tam gdzie 

jesteśmy, tu i teraz, w naszej codzienności. 



 
Wj 17,3–7,   Rz 5,1–2.5–8,   J 4,5–42 

Kiedyś św. Makary Egipski wybrał się w drogę ze swoim uczniem. Ponieważ on był młody, a 
Makary był już trochę starszy, poprosił ucznia, żeby poszedł nieco szybciej, szybciej dotarł do celu 
i tam przygotował co trzeba. Więc ten uczeń się wysforował, poszedł trochę do przodu i po drodze 
spotkał kapłana pogańskiego. Zawołał złośliwie do tego kapłana, który bardzo się spieszył, biegł 
wręcz, żeby dotrzeć do celu: Hej, szatanie, dokąd tak pędzisz? Kapłan zdenerwował się, zawrócił i 
pobił tego młodego mnicha tak, że zostawił go właściwie półżywego, umierającego, i pobiegł 
dalej. Makary Egipski poszedł trochę inną drogą i tam spotkał tego kapłana pogańskiego. Rzekł do 
niego dobrotliwie, po ojcowsku: Powodzenia, pracowniku, powodzenia! Wtedy ten kapłan 
pogański zatrzymał się, podszedł do Makarego, zdziwiony tym, że tak życzliwie Makary odniósł się 
do niego, i zapytał: Dlaczego tak się życzliwie do mnie odnosisz? Przecież jestem poganinem, a ty 
jesteś chrześcijańskim mnichem! Na to Makary oczywiście skromnie odpowiedział, że jest 
chrześcijaninem, a więc stara się tak postępować. Wówczas kapłan przyznał mu się, że po drodze 
pobił innego mnicha, tego młodszego ucznia Makarego, i zostawił go umierającego, ponieważ 
tamten zwrócił się do niego złośliwie. Makary w takim razie zaproponował, żeby wrócili po tego 
mnicha. Wrócili razem, przyprowadzili go do osady, gdzie żyli mnisi, i ten kapłan pogański nie 
chciał puścić Makarego, dopóki nie przyrzekł mu, że uczyni z niego mnicha. Wszyscy mnisi dookoła 
dziwili się, dlaczego Makary zadaje się z kimś takim. A on — znany ze swego miłosierdzia — 
zgodził się i przyjął go na ćwiczenie do życia mniszego. 

Ta historia jest podobna – w pewnym sensie – do tej, którą przytacza dzisiejsza Ewangelia. Zanim jednak do tego przejdziemy, zwróćmy uwagę, że 
w pierwszym czytaniu Izraelici oraz Samarytanka w Ewangelii mają w gruncie rzeczy te same, proste pragnienia, tzn. chcą się po prostu napić, 
czują pragnienie, chcą wody. Pomyślmy o tym, ile razy Izraelici, którzy wędrują przez pustynię, otrzymywali różne dowody Bożej opieki. Pan 
wyprowadził ich z Egiptu mocną ręką, walczył w ich obronie, sprawił, że morze się rozstąpiło przed nimi, doprowadził ich aż do tego miejsca, a 
chwilę wcześniej nakarmił ich pokarmem z nieba, manną. I mimo tych wszystkich licznych dowodów, że Bóg sprawuje nad nimi opiekę, Izraelici 
pytają jeden drugiego: Czy Pan rzeczywiście jest z nami? Czy rzeczywiście jest wśród nas? Czy On się rzeczywiście nami opiekuje? 

A Samarytanka, która idzie kierowana tym samym pragnieniem zaczerpnięcia wody, zmienia całe swoje 
życie w trakcie jednej, krótkiej rozmowy z Jezusem. Co właściwie zrobił Jezus, żeby ją do tej zmiany 
przekonać? Wydaje mi się, że kiedy z nią rozmawiał, stały się trzy rzeczy. 



I. Samarytanka wybrała taką godzinę w ciągu dnia, żeby być samą przy studni, kiedy będzie czerpać wodę. Wybrała 

szóstą godzinę dnia, czyli południe, porę najgorętszą, kiedy nikt nie wychyla nosa z domu, więc poszła tak, żeby nikt 
jej nie widział. Z tego, co Jezus do niej mówi — „ten mężczyzna, z którym żyjesz nie jest twoim mężem” — możemy 

wnioskować, że Samarytanka nie żyła zbyt moralnie. Nie chciała nikogo spotkać, ponieważ bała się osądu innych 
ludzi. Trzymała się na uboczu wraz ze swoimi grzechami. Chciała być sama z tym wszystkim, co w sobie nosi. I Jezus 

to przełamuje. Tam, gdzie ona chciała być sama, On jest i na nią czeka. 

II. Kiedy ona pragnie wody, której może się po prostu napić i kiedy nie rozumie tego, co Jezus mówi o wodzie żywej, 
o wodzie, po której więcej już nie czuje się pragnienia, o wodzie, która sprawia, że w naszym sercu zaczyna bić źródło 

– choć tego nie rozumie, w końcu się do tego przekonuje. Samarytanka, mimo że ma tak proste, zwykłe pragnienie, 
nagle pozwala Jezusowi wynieść się o wiele wyżej. Nagle to się staje pragnieniem wody żywej. 

III. Samarytanka, która pewnie po raz pierwszy w życiu spotkała kogoś, kogo uważa za proroka, wykorzystuje tę 
okazję, żeby dowiedzieć się czegoś o Bogu, i pyta: Wy, Żydzi, twierdzicie, że w Jerozolimie trzeba czcić Boga, a my, że 

tutaj — na świętej górze Garizim. Kto ma rację? I Jezus zmienia jej wyobrażenie o Bogu. Ani w Jerozolimie, ani na tej 

górze! Przychodzi czas, że będziemy czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Myślisz, że wiesz wszystko o Bogu, bo wiesz, że 
jedni go czczą tu, a inni tam? Nie, ja ci powiem coś nowego o Bogu. Boga czci się w duchu i w prawdzie. 

Te trzy elementy tak naprawdę odnoszą się do każdego z nas. Nikt z nas nie jest wolny od grzechu i nam nie jest łatwo ujawniać swoje grzechy. W 
każdym z nas jest taki mroczny zakątek, do którego nikogo nie wpuszczamy. I Jezus przez tę Ewangelię przychodzi, żeby powiedzieć każdemu z 
nas: nikt z nas nie może zostać sam ze swoim grzechem. Jeżeli sobie tak to zaplanowaliśmy, że nikomu go nie wyjawimy, że on na zawsze 
pozostanie tylko z nami, że będziemy zawsze wybierać tę szóstą godzinę dnia, żeby nikogo nie spotkać, żeby to nie wyszło na jaw, to Bóg zrobi 
wszystko, żeby to przełamać, żeby to obejść, żeby nas spotkać w taki sposób, byśmy nie byli w tym sami. Nie możemy być samotni z naszym 
grzechem. Żeby uzdrowić naszą ranę, musimy najpierw ten grzech wyznać. 

Jeżeli myślimy, że dobrze już znamy samych siebie, to musimy pozwolić Bogu, żeby nas przekonał o czymś innym. Jeżeli wiemy, czego chcemy w 
życiu, jakie są nasze najgłębsze pragnienia, Bóg może nas zaskoczyć i pokazać nam, że tak naprawdę jakieś większe pragnienia na nas czekają. 
Samarytanka wyszła po dzban wody, a wróciła do swojego domu z zupełnie nowym życiem. 

Nie tylko nasze wyobrażenia o samych sobie Bóg rozbija, ale też wyobrażenia o Nim. Jeżeli myślimy, że Pana Boga znamy, to nie zgadzajmy się na 
to, by pozostać z takim wyobrażeniem. Bóg, o którym wiemy już wszystko, jest Bogiem nudnym. Bóg chce nas pociągnąć w głąb, żeby nam siebie 
pokazać. Bóg pokaże nam, kim jest, wbrew temu, co o nim dziś myślimy. Choćbyśmy myśleli o Nim jako o dobrym Ojcu, choćbyśmy myśleli o Nim, 
że jest miłosierny, On chce nas jeszcze zaskoczyć tym, jak bardzo jest miłosierny, jak bardzo jest kochającym Ojcem. Tak, jak zaskoczył syna 
marnotrawnego, który myślał, że zostanie najemnikiem w domu swojego ojca, a otrzymał najlepszą szatę i pierścień na rękę. 

To nie Ewangelia musi się dopasować do naszego życia, ale to Ewangelia musi postawić całe nasze życie do 
góry nogami w sposób, którego nie oczekujemy. To jest czymś przełomowym, że Samarytanka, która 
ukrywa się przed ludźmi w swojej wiosce, nagle staje się heroldem Bożego miłosierdzia, nagle staje się jak 
apostołka. Chodzi od człowieka do człowieka i mówi wszystkim chętnie o tym, co zrobiła złego w swoim 
życiu, i że ten człowiek, który jest Zbawicielem, On jej to wszystko powiedział. Osoba, która była 
zniewolona grzechem, nagle staje się kimś, kto głosi wszystkim Ewangelię. Dlaczego? Bo Jezus nie 
poprzestał tylko na tym, że powiedział jej, co złego uczyniła, ale nastąpił ciąg dalszy. Powiedział jej: Dam ci 
wody żywej, dam ci wody, po której już nie będziesz pragnęła. Możesz zbliżyć się do Boga pomimo tego, co 
zrobiłaś. Nic się dla ciebie nie skończyło. I nic się nie skończyło dla żadnego z nas. 

Kiedy św. Makary Egipski dotarł do tej wioski mnichów z tym kapłanem pogańskim, powiedział, że złe 
słowo potrafi zepsuć nawet coś dobrego, a dobre słowo potrafi zbawić nawet złego. To było jego motto, 
którym się kierował w swoim postępowaniu z kapłanem pogańskim. 

Jeżeli jakieś słowo mamy zabrać ze sobą z tego rozważania, to niech to będzie to słowo: Bóg 
okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze 
grzesznikami (Rz, 5,8). My, którzy przychodzimy do kościoła, nie jesteśmy wezwani przez Boga 
dlatego, że jesteśmy doskonali, ale dlatego, że On chce nas przemienić. W tym czasie, weźmy te 
wszystkie grzechy, które nas obciążają, z którymi jesteśmy może samotni, o których nie mamy 
komu powiedzieć, przynieśmy je do Pana Boga do konfesjonału, a może też do jakiejś zaufanej 
osoby. Wyjdźmy z tego mroku, zejdźmy z Chrystusem choćby do otchłani i razem z Nim 
powstańmy do nowego Życia.  
 
 https://cspb.pl/powrot-do-ojca-3/ 

 

 

https://cspb.pl/powrot-do-ojca-3/


TYLKO DO WSI NIE WCHODŹ!: HTTPS://SYNOPSA.PL/TYLKO-DO-WSI-NIE-WCHODZ/ 

 

Werset z Mk 8:26 jest wyjątkowy. Nie tylko z uwagi na brak sensu we współczesnych przekładach, ale też z 
uwagi na ilość wariantów. We współczesnej biblistyce dominuje pogląd, że im tekst jest „gorszy”, mniej 
sensowny, tym musi być starszy. Im krótszy, tym bardziej pierwotny. Im więcej „najlepszych” kodeksów go 
wspiera, tym lepiej. A po czym poznajemy, że dany kodeks jest lepszy od innego? Po tym, że zawiera 
warianty uznane przez nas wcześniej za właściwe. Czyli dany wariant tekstu musi być prawidłowy, 
ponieważ wspiera go grupa kodeksów uznanych za „najlepsze”, a są one najlepsze, ponieważ zachowały 
one wariant tekstu, przez nas wybrany. Czy tylko ja widzę tutaj błąd logiczny? Wróćmy do wersetu z Mk. 
Jezus „odsyła do domu” uzdrowionego ślepca, mówiąc mu „by nie wchodził do wsi”. Czy można wrócić do 
swojego domu, jednocześnie nie wchodząc do swojej wsi? No właśnie. Jest to wariant mniejszościowy, 
aleksandryjski. Warianty zachodnie mają tekst całkowicie inny: „Idź do domu swego i nikomu nie mów nic 
we wsi!”. Warianty bizantyjskie kaleczą tekst jeszcze bardziej niż aleksandryjskie łącząc te dwie wersje w 
jedno: „Ani do wsi nie wchodź, ani nie mów nic we wsi!”. Skąd więc ten błąd? Odnoszę wrażenie, że z 
podobieństwa słów w języku greckim. μηδενὶ εἶπῃς εἰς ἐν τῇ κώμῃν -> μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς. 
me:deni (nikomu) skrócono do me:de (ani) a eipe:s eis pomylono z eis-elthe:s. (mów we – wejdź) 
Możliwe, że najstarszy i najbardziej sensowny wariant tego tekstu zachowała grupa cezarejska oraz większa 
część kodeksów łacińskich na czele z Wulgatą: „Idź do domu swego i jakbyś do wsi wchodził nikomu [nic] 
nie mów!”. Taki też przekład zawiera oparta na Wulgacie Biblia Gdańska: „Idź do domu swego: a jeśli 
wnijdziesz do miasteczka, żadnemu nie powiadaj”. Ma to największy sens i jest w pełni zgodne ze stylem 
markowym. Pełną analizę tego wersetu znajdziecie we wprowadzeniu do Synopsy, której kolejna, nowa 
wersja za niedługo trafi do rąk patronów. Poniżej pełne zestawienie powiązań pomiędzy wskazanymi wyżej 
wariantami. Który z nich ma Waszym zdaniem ma największy sens? 

 

https://synopsa.pl/tylko-do-wsi-nie-wchodz/


DOBRE I ZŁE OKO: HTTPS://SYNOPSA.PL/DOBRE-I-ZLE-OKO/ 

 

„Wszystkie Ewangelie kanoniczne powstały w języku greckim” z takim poglądem spotykamy się 
powszechnie. Otwieram krytyczny „Nowy Testament” prof. Barta D. Ehrmana z 2013 r. i czytam: „Księgi 
te… zostały spisane przez nieznanych nam autorów, którzy posługiwali się GREKĄ… Ewangelie należy uznać 
za przykład biografii grecko-rzymskiej” (s. 102-103). 

Nie jest to do końca prawda, a świadczy o tym jedna, podstawowa rzecz (ale nie tylko ona): użycie 
hebrajskich idiomów i dosłowne ich tłumaczenie na język starożytnej greki (koine). 

Przykładem może być Mt 6:22-23 i przypowieść o dobrym i złym oku: „Świecą ciała jest oko. Jeśli więc 
byłoby oko twe bez skazy (ἁπλοῦς – zdrowe, dobre), całe ciało twoje pełne światła będzie. Jeśli zaś oko 
twe byłoby spaczone (πονηρὸς – chore, złe), całe ciało twe pełne ciemności będzie”. 

Przypowieść ta nazywana jest „tajemniczą” i „nie do końca jasną”, natomiast jej sens staje się całkowicie 
jasny, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, co oznaczają użyte w tej perykopie wyrażenia. „Zdrowe oko” to w 
jęz. hebrajskim idiom oznaczający szczodrość, bycie szczodrym (por. np. Prz 22:9), a „złe oko”: skąpstwo i 
chciwość (por. np. Pwt 15:9, Prz 23:6). Mamy więc w tej krótkiej wypowiedzi grę słów i semicką 
dwuznaczność: ktoś kto ma chore oko, żyje w ciemności, tak jak osoba, która pożąda dóbr doczesnych i 
żyje w chciwości. 

Cały fragment Mt 6:19-34 poświęcony jest niezabieganiu o dobra doczesne: 

 6:19-21 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi 
 6:22-23 „Zdrowe i chore oko” 
 6:24 Nie możecie Bogu służyć i mamonie – bogactwu 
 6:25-34 Nie martwcie się o to co zjecie ani co wypijecie. 

i cały ten fragment ma sens w języku hebrajskim (czy też aramejskim), natomiast osoba, redaktor, który go 
tłumaczyła, przełożyła go dosłownie, zatracając pierwotny kontekst wypowiedzi. 

Polski czytelnik, który dostaje do rąk kolejną wersję tekstu, widzi tylko jedną warstwę znaczeniową. Nie 
znając języka źródłowego, tracimy sens wypowiadanych słów. I podobnie też działa drugi redaktor zwany 
Łukaszem, który wyjmuje perykopę o złym oku z jej kontekstu dotyczącego chciwości i wstawia ją obok 
przypowieści o świecy, widząc tylko jedną warstwę, dotyczącą światła. I nawet tak drobny przykład 
pozwala określić zależność redakcyjną pomiędzy Łk a Mt, gdzie pierwszy porusza się wśród wyrażeń 
greckich, drugi hebrajskich lub aramejskich. 

 

https://synopsa.pl/dobre-i-zle-oko/


UCHO IGIELNE: HTTPS://SYNOPSA.PL/UCHO-IGIELNE/ 

 

Na jednej ze stron pojawia się kwestia wielbłąda i ucha igielnego. Mamy adnotację autora o myleniu słowa 
κάμηλος (wielbłąd) z κάμιλος (sznur), nie o ucho od igły tu chodzi, ale o bramę w Jerozolimie. 

 

Ten krótki fragment zmotywował mnie do sprawdzenia źródeł, które były jeszcze bardziej zaskakujące. 
Zarówno u Marka, Łukasza jak i Mateusza wielbłąd ma przejść przez „ucho igielne”, nawiązując do losu 
bogaczy (dosłownie „tych, co posiadają pieniądze” – οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες) na ich drodze do królestwa 
Boga. Tymczasem w tekście koine w każdej z ewangelii użyty jest inny termin i inne słownictwo: Ewangelia 
Łukasza zawiera frazę: τρήματος βελόνης, Marka: τρυμαλιᾶς ραφίδος, Mateusza τρήματος ραφίδος. Wersja 
Mateusza wydaje się być wtórną. Po pierwsze, łączy zwroty z Łukasza i Marka (τρήματος (Łk) + ραφίδος 
(Mk), po drugie, używa zwrotu „Królestwo Boga”, które dla języka Mateusza jest kompletnie obce (gdyby 
kopista się bardziej postarał, to wpisałby królestwo niebios…). Tak więc krótki rzut oka na tekst koine 
pozwolił na wyodrębnienie potencjalnego fałszerstwa i wstawki, łączącej słownictwo Łk i Mk. Pierwotną 
wersję znajdziemy werset wcześniej: 

Mt 19:23 „Amen powiadam wam, że bogatemu trudno wejść będzie do królestwa niebios. 
Werset identyczny z Mt 19:24, ale obejmujący inne słownictwo, choć ten sam przekaz. 

https://synopsa.pl/ucho-igielne/


Łk i Mk stosują całkowicie odmienne wyrażenia. Tρήματος βελόνης, oznacza τρυμαλιᾶς ραφίδος, i stanowi 
wyrażenie synonimiczne. Z polskich przekładów jedynie Świadkowie Jehowy postarali się o zróżnicowanie 
przekazywanej treści (Łk: ucho igły do szycia / Mk: ucho igły). Wojciechowski w swoim tłumaczeniu 
interlinearnym wersję Mt i Łk oddaje przez otwór igły, Mk – dziurkę igły [1]. Igła jednak pozostaje nadal 
igłą. Słownik Stronga, stanowiący podstawę głównie tłumaczeń anglojęzycznych, w podobny sposób 
ujednolica te znaczenia, odsyłając do tej samej pozycji (4476), podczas gdy źródłosłowem słowa rafidos 
jest repo – opadać, uderzać, stąd też rapto – szyć, natomiast belones ballo – rzucać, stąd belos – strzała, 
włócznia. Inne znaczenie słowa belones to nazwa ryby – włócznik. W Septuagincie belos występuje tylko w 
jednym znaczeniu – strzały. Poniżej fragment Leksykonu Thayera: 

 

The Robertson’s Word Pictures of the New Testament tłumaczy belos jako igłę chirurgiczną, zapewne z 
prostego powodu: skoro słowo to zostało użyte w ewangelii Łukasza, a Łukasz był lekarzem to pewnie 
zwrot, którego użył musi mieć konotacje medyczne… Taki sposób tłumaczenia nie jest niczym nowym i 
niczym specjalnym. Większość tłumaczy nie tyle tworzy przekład, co dostosowuje go do potrzeb wiary, 
wyznania i Kościoła. Dość powiedzieć, że w tekście ewangelicznym Jezus występuje pod wieloma 
przezwiskami; Nazareńskim, Nazorejczykiem, z Nazaretu Galilejskiego, co mimo całkowicie rozbieżnego 
słownictwa tłumaczy się jednakowo (mimo że zwrot Nazorejczyk nie ma nic wspólnego z Nazaretem…). 

Podobnie jest i z uchem igielnym. Ewangelie tłumaczy się pojedynczo, a nie synoptycznie, nie mając przed 
oczami innych fraz i wersetów „wspólnych”, przez co te same wyrazy i zwroty (a nawet całe zdania) 
tłumaczy się całkowicie inaczej. Z drugiej strony, zwroty całkowicie inne, o innym znaczeniu przekłada się 
stosując te same wyrazy. Problem w tym przypadku może polegać również na znalezieniu dobrego, 
polskiego odpowiednika. Ucho igielne stanowi w języku polskim zwrot idiomatyczny. Grecy nie pisali o 
„uchu” tylko o „otworze” lub „szczelinie”, Anglicy używają określenia „oko” igły itd. Podobnie zresztą jest z 
innymi idiomami i problemami w ich przekładzie. Dla przykładu w językach semickich ktoś kto ma „serce z 
kamienia” nie oznacza kogoś bezlitosnego, tylko – przeważnie – głupca, bo serce stanowi synonim myśli i 
rozumu, a za uczucia odpowiadają trzewia, dosłownie „jelita”. I wszystkie te semickie idiomy występują w 
tekstach pisanych rzekomo przez Greków dla Greków w języku greckim… 

Jak więc poradzić sobie ze zwrotami synonimicznymi, które w języku polskim mają tylko jeden w miarę 
sensowny odpowiednik – „ucho igielne”? Można np. poszczególne zwroty różnicować, posługując się 
zamiennie przymiotnikiem (igielny) oraz rzeczownikiem (igła). Można posłużyć się dodatkowym przypisem 
albo też dodać dookreślenie w nawiasie; można użyć też synonimów igła – szydło. 

W aktualnej wersji Synopsy użyłem następujących odpowiedników: 

Łukasz 18:25: τρήματος βελόνης – otwór szydła (= dużej igły, igły tkackiej od βελος – strzała, włócznia, 
żądło) 

Marek 10:25: τρυμαλιᾶς ραφίδος – szczelina igły 

Mateusz 19:24b: τρυπήματος ραφίδος – oczko igły. 
Te same wyrażenia w koine oddane są tymi samymi słowami w wersji 
polskiej. τρήματος / τρυπήματος to otwór, oczko (pol. ucho igielne), τρυμαλιᾶς oznacza górskie 
szczeliny i tak też ten rzeczownik oddano, ραφίδος to igła do szycia (od ραπτο – szyć). 



Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem. Przekazywanie tego samego, ale przy użyciu innych 
odpowiedników, wyrażeń synonimicznych (Łk zawiera całkowicie inny zwrot od Mk, mimo że oba znaczą 
dokładnie to samo, ten sam przedmiot) skłania do zastanawiania się czy przypadkiem nie mamy do 
czynienia z przekładem z języka pierwotnego – aramejskiego (w wersji zachodniej lub wschodniej, 
syriackiej). Dość powiedzieć, że w języku aramejskim termin gamla (gamlo’) ma dwa znaczenia: wielbłąda 
oraz sznur, liny okrętowej. Przy okazji, również część greckich rękopisów posiada kamilos a 
nie kamelos (sznur, lina, zamiast wielbłąda). Ta sama gra słów występuje zarówno w języku hebrajskim, 
aramejskim jak i greckim. 

Jak pisze Jona Lendering: 

Kamilos is not a scribal error from kamelos, but simply the lectio difficilior, ergo the original reading. 
Granted, the rule doesn’t apply in all cases, but trying to force a rope through the eye of a needle (instead 
of the usual yarn) is an extremely plausible analogy for something impossible. In any case: whether it’s a 
camel or a cable/rope doesn’t change the theology behind it, but camel does sound quite stupid in 

this context. [2] 
I trudno się z tym zdaniem nie zgodzić. Takich wręcz śmiesznych pomyłek, które urastają do rangi 
dogmatu i których zwolennicy na siłę szukają bram w Jerozolimie o nazwie „ucho igielne” jest więcej. 
Owszem, jest taka brama, tyle że nazwa nadana została w średniowieczu w oparciu o tekst ewangelii a nie 
na odwrót, podobnie zresztą jak „szukano” nieistniejącej wioski Nazrath. Charakter wtórny w stosunku do 
ewangelii mają również fragmenty Talmudu powielające błędny przekład, który w kilka wieków później 
stanowić już musiał znane wśród chrześcijan przysłowie. 

Na koniec jeszcze jeden przykład pomyłek. Jezus spotyka kobietę z alabastrowym flakonem prawdziwego 
nardu w domu Szymona Trędowatego (gr. Leprou, ar. Garoba). Po aramejsku brzmi to niemal identycznie 
jak Szymona Garncarza (ar. Gariba). Pytanie: gdzie łatwiej spotkać kobietę z flakonem, w domu 
Trędowatego czy w domu Sprzedawcy flakonów (ang. jar-maker)? 

Jak widać w przypadku Ucha Igielnego, nie miał racji autor piszący o wielbłądzie, nie miał też racji 
czytelnik, dopisujący wzmiankę o bramie. Ale te dwie uwagi na marginesie przeglądanej książki 
zapoczątkowały wiele lat temu moją prywatną podróż w świat biblistyki i problemu synoptycznego. 

 



 
 
 

Życie po śmierci:   https://www.biblia.info.pl/blog/zycie-po-smierci/ 

 
 

 
 

Można włączyć głos:   https://www.biblia.info.pl/blog/the-chosen-serial-w-ktorym-jezus-jest-prawdziwy/ 
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Niewiasta depcząca Węża - Rdz 3,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy oznacza to, że wizerunki Maryi depczącej Węża są niepoprawne teologicznie? Maryja objawiła się, uwzględniając błędny 

łac. przekład Biblii. Ale z drugiej strony, może to wcale nie jest takie dziwne. Bóg, zwracając się do Niej, uwzględnia wyobrażenia 

i symbole, które są jej bliskie. Dlatego stygmaty pojawiały się na środku dłoni, a nie na przegubach, bo tak malowano rany 

Chrystusa na obrazach. A ikonograficzne wizerunki Maryi depczącej głowę Węża były już wpisane w religijną wyobraźnię. 

Wiadomo, że to Jezus pokonał Szatana, ale stało się to możliwe dlatego, iż Maryja zgodziła się powiedzieć Bogu: Tak. 

 

 

    Biblia to zbiór natchnionych Ksiąg, które 

zostały spisane w starożytnych językach; 

hebrajskim, aramejskim i greckim.                                             
Charyzmat natchnienia nie obejmuje przekładów. 

 
 
 
 
 
 
                                      
W Marysinie Wawelskim 

Św. Hieronim występujący w tekście zaimek osobowy [hû’, w zapisie hw’] 
odczytał jako zaimek rodzaju żeńskiego: „ipsa conteret caput tuum - ona 
zmiażdży ci głowę”. We współczesnych przekładach tłumacze już nie idą 
za tą interpretacją, gdyż to Jezus, potomek Niewiasty, pokonał Szatana.    

BT: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo 
twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.             
BW: ” I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem 
a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę”.                 

 

 W 1830 roku, kiedy Francją wstrząsała tak zwana 
Rewolucja Lipcowa, w paryskim klasztorze Sióstr 
Miłosierdzia (Szarytek) przy ul. du Bac, młoda 
nowicjuszka Katarzyna Labouré miała wizję 
Najświętszej Panny depczącej stopą głowę Węża. 
Matka Boska nakazała, aby sporządzony został medalik 
wg wzoru, jaki ujrzała Katarzyna (były tam jeszcze 
promienie, litera „M” z wystającym z niej Krzyżem i 12 
gwiazdami dokoła,                      a pod monogramem 
Serca Jezusa i Maryi. Takie są początki słynnego 
Cudownego Medalika. 



Zakazane jabłko? Naszą wyobraźnię kształtują obrazy i kojarzymy zakazany owoc, z jabłkiem. (Król Władysław 

Jagiełło, nawrócony z pogaństwa, manifestował nawet swą chrześcijańską pobożność między innymi wielką awersją do jabłek, 

których nie jadał w ramach pokuty). Tymczasem oryginalny tekst hebrajski w ogóle nie wspomina o jabłku, 

ale mówi, że to był owoc. Hieronim przetłumaczył słowa Węża: malum, które w j. łacińskim może oznaczać 

zarówno zło jak i jabłko. A ponieważ soczyste, czerwone i okrągłe jabłko doskonale nadawało się jako symbol pokusy 

i uwiedzenia, zaczęto je malować na obrazach ukazujących kuszenie w Ogrodzie Eden (wyjątkowo Michał Anioł namalował 

w Kaplicy Sykstyńskiej figi). I tak z czasem symboliczne drzewo poznania dobra i zła stało się jabłonią. W tym 

wypadku chodzi nie tyle o pomyłkę w przekładzie, co o wpływ przekładu poprzez wieloznaczność terminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mojżesz z rogami -   Wj 34, 29  / poniżej: Lublin, kościół OO. Dominikanów, ul. Złota i Rzym, Mojżesz, dłuta Michała Anioła 

 

 

 

 

 

 

 

 

Św. Hieronim oddał hebrajskie słowo qaran (promienieć, wypuszczać rogi) jako łacińskie cornatus (rogaty).               

Biblia Wujka (wyd. 1599 r.): A gdy schodził Mojżesz z góry Synaj, trzymał dwie tablice świadectwa, a nie 

wiedział, że twarz jego była rogata z społeczności mowy Pańskiej.                                                                               

Biblia Tysiąclecia: Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku,                                                      

nie wiedział że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. 

 

  

 Soczyste, czerwone i okrągłe 

Jabłko doskonale nadawało się 

jako symbol pokusy i uwiedzenia, 
zaczęto je malować na obrazach 
ukazujących kuszenie w Ogrodzie 
Eden.                 Wyjątkowo Michał 
Anioł namalował w kaplicy 

Sykstyńskiej - figi. 

  

http://twojabiblia.pl/czytaj/Wj/34


Tajemnica przebitych rąk Jezusa. Naukowcy badający Całun Turyński jasno stwierdzają, że Pan Jezus miał 

przebite nadgarstki, a nie dłonie. Tymczasem u znanych powszechnie stygmatyków, takich jak chociażby 

św. Ojciec Pio, widzimy przebite dłonie. Jak można to wyjaśnić?   

 

Rana po gwoździu widnieje nie w środku dłoni, ale na nadgarstku. Specjaliści stwierdzili, że Jezus nie mógł 

mieć przebitych dłoni, ponieważ układ kostny w tej części ręki jest bardzo słaby. Tłumaczyli, że dłonie 

przebite gwoździem nie są w stanie utrzymać Ciała na Krzyżu i szybko przerywają się pod wpływem ciężaru 

ofiary. Rzymianie, którzy stosowali ten rodzaj kary, wiedzieli o tym doskonale, dlatego wbijali gwoździe 

między kości nadgarstka, w miejsce, w którym występuje bardzo silny układ kostny. Przebicie tej części ręki 

wywołuje okropny ból. W wyniku uszkodzenia nerwów dochodzi do wygięcia się kciuków do środka dłoni.  

 

Ukrzyżowanie w sztuce. Artyści w większości przypadków pokazywali Jezusa z przebitymi dłońmi.                

Gdzie szukać wytłumaczenia? Kara śmierci przez Ukrzyżowanie była stosowana do II wieku,                                 

zaś obrazy i rzeźby pojawiły się dopiero w VII wieku.  

Jeśli chodzi o stygmatyków, to w historii Kościoła zapisało się 150 takich ludzi. Osoby, które otrzymały 

widzialne znaki męki Pańskiej, miały jednak rany na dłoniach, a nie na nadgarstkach. Tak było m.in. w 

przypadku św. Franciszka i św. O. Pio. Wytłumaczenie jest jedno – Pan Bóg dostosował się do ludzkiej 

wiedzy. Gdyby stygmaty od początku pojawiały się na nadgarstkach, byłyby niewidoczne, niezrozumiałe dla 

ludzi i niewiarygodne. Nie utożsamiano by ich z ranami Chrystusa.  

Dzięki Całunowi Turyńskiemu nasza wiedza o ukrzyżowaniu jest dziś znacznie pełniejsza. Prawa anatomii się 

nie zmieniły, mimo upływu lat. Powoli do opinii publicznej przedostaje się nowa wiedza, a wielu artystów w 

swoich dziełach ukazuje już Jezusa z przebitymi nadgarstkami. Jeśli Pan Bóg zapragnie powołać w 

przyszłości nowych stygmatyków, to kto wie, jak zechce ich uwiarygodnić przed ludźmi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedyny na świecie Krucyfiks, wiernie ukazujący rzeczywistą, naturalną postać Jezusa i Jego cierpienie, na 

podstawie badań Całunu przez Uniwersytety w Bolonii i Pavii, przedstawia Człowieka mającego 180 cm 

wzrostu, z ramionami rozciągniętymi na Krzyżu pod kątem 650,z dokładnie odtworzonymi ranami Człowieka 

z Całunu Turyńskiego. Autorem jest rzeźbiarz Juan Manuel Miñarro z Uniwersytetu Bortherhood w Cordobie.    

http://blaber.pl/news/historia/fakty-o-calunie-turynskim/ 

Więcej zdjęć  -   http://www.elevados.com.br/artigo/371/o-cristo-da-irmandade-universitaria-de-cordoba.html
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  BIBLIA  O  KULCIE  RELIKWII:  

 

  

Biblia przestrzega przed myleniem Boga z jakimkolwiek stworzeniem. Oddawanie czci 
przedmiotom, jest rzeczą miłą Bogu. Oddawanie im czci boskiej jest bardzo ciężkim 
grzechem i obrazą Boga. Przypatrzmy się innemu fragmentowi Biblii, scenie z Exodusu, z 
wędrówki Narodu Wybranego po pustyni: „Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy 

każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. (Lb 21:5-9) Ale stała się rzecz znacznie gorsza, następne pokolenia zaczęły mylić Stworzyciela ze 
stworzeniem. Źródło i przyczynę uzdrowień z drogą i środkiem te uzdrowienia umożliwiającymi. Wąż miedziany uzyskał swe własne imię i zaczęto go czcić jak 
Boga: „Ezechiasz potłukł węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne - nazywając go 
Nechusztan”. (2 Krl 18, 1-4) Widzimy więc wyraźnie, że słuszne w oczach Pana jest zniszczenie każdego kultu, którego celem jest bożek. Oddawanie czci 

przedmiotom używanym przez Boga dla okazania nam łask jest czymś zupełnie innym. To naprawdę jest proste i wyraźne rozgraniczenie. Podam może 
jednak inny przykład dla tych braci, którzy dalej tego nie widzą. Gdy spędzam długie dni, a 
nawet tygodnie poza domem, zaczynam tęsknić za moimi bliskimi. Mam tu ze sobą laptopa i 
na nim mam wiele zdjęć rodziny. Mam też w portfelu zdjęcie mamy. Czasem nawet zdarzy 
mi się, jak nikt nie widzi, pocałować to zdjęcie. Czy to znaczy, że w ten sposób sprawiam jej 
przykrość? Czy gdyby ona to widziała, obraziłaby się na mnie? Na pewno nie. Myślę, że 
byłaby zachwycona, bo jest to jakiś sposób wyrażania mojej miłości do niej. To zdjęcie jest 
tylko jej przypomnieniem, prawdziwy afekt mam do niej, nie do zdjęcia. A czy Biblia 
pokazuje jakiś przykład oddawania czci przedmiotom?  Tej poprawnej, miłej Bogu? 
Oczywiście, że tak. Wystarczy wspomnieć jaką czcią Izrael darzył Arkę Przymierza.         
                                
I robili to na wyraźne polecenie Boga. Cześć oddawana Arce była tak wielka, że za dotknięcie jej przez nieuprawnioną osobą Bóg 

karał śmiercią: „Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły.I zapłonął gniew Pana przeciwko 
Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej”. (2 Sm 6,6-7) A król Dawid tak się radował z odzyskania utraconej Arki, że prowadząc ją 
w procesji składał sam przed nią ofiary co parę kroków, przebrany za kapłana: „Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, wśród radosnych 
okrzyków i grania na rogach”. (2 Sm 6:12-15) 

a) Płaszcz Eliasza:                                                                                                                                                                     
„(…)i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry i uderzył w wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł [środkiem].” [2 Krl 2, 1-

14] Czytając ten fragment przypomina się laska Mojżesza i jego przejście przez Morze Czerwone [Wj 14, 21-22]. Tym razem jednak relikwią nie jest laska, a 

płaszcz. Eliasz do którego ten płaszcz należał, został wzięty do Nieba, więc bez żadnych wątpliwości przez Boga został uznany za świętego. Płaszcz zaś który 

należał do niego, stał się więc relikwią stopnia drugiego. Elizeusz który go podniósł z ziemi, zapewne wiedział o szczególnych właściwościach tego typu relikwii i 

postanowił go wykorzystać do przejścia przez jakiś zbiornik wodny, naśladując Mojżesza. Udało mu się to, więc Bóg za sprawą tej relikwii także zechciał czynić 

cuda. To zaś oznacza, że relikwie należące do osób prawdziwie świętych, istotnie mają uznanie u Boga i Bóg za ich pomocą rzeczywiście potrafi działać nawet 

nadprzyrodzone rzeczy. Dobitnie pokazał to Bóg gdy za pomocą płaszcza Eliasza umożliwił Elizeuszowi rozdzielenie wód. 

b) Kości Elizeusza:                                                                                                                                                                   
„Zdarzyło się, że grzebiący człowieka ujrzeli jedną bandę. Wrzucili więc tego człowieka do grobu Elizeusza i oddalili się. Człowiek ten dotknął kości Elizeusza, ożył i 

stanął na nogi.” [2 Krl 13, 21] Kości świętego spowodowały ożywienie zmarłego. Niesamowite! Ale to jeszcze wcale nie koniec. Nowy Testament też nam daje 

przykłady relikwii: Tutaj zresztą mamy od razu wytłumaczenie, skąd się bierze moc tych relikwii. To „Bóg czyni niezwykłe cuda” używając czasem pośrednictwa 

materii. Sam Jezus czasami tak czynił: To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego: Idź, obmyj się w sadzawce 

Siloam i wrócił widząc. (J 9, 6-7) Czy Jezus musiał używać śliny i ziemi? Oczywiście, że nie.                                                                                                                                         

c) Kości Józefa:                                                                                                                                                                                    
„Gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskę, zabierzcie stąd moje kości.” [Rdz 50, 25, Hbr 11, 22] Gdy setki lat później do Egiptu przybył Mojżesz z Aaronem celem 

wyzwolenia swojego narodu spod władzy faraona, zabrał ze sobą kości Józefa [Wj 13, 19] i pochował je w Sychem, na polu należącym do ojca Józefa [Joz 24, 32] 

w grobie kupionym osobiście przez Abrahama [Dz 7, 16]. Nie ma tu mowy co prawda o tym by kości Józefa kogokolwiek uzdrowiły lub by za ich pomocą dokonał 

się jakikolwiek cud, ale jest mowa o szacunku do nich i pochowaniu ich w grobie kupionym osobiście przez Abrahama. Mamy więc ukazany ich kult.  

d) „Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce [apostoła] Pawła, tak że nawet chusty i przepaski z jego ciała 
kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy”. Dz 19:11, 12]  

Bóg dokonywał tych niezwykłych dzieł, posługując się chustami i przepaskami Pawła. (Dz 14:8-18). W ogólnym 
więc rozumieniu, kult relikwii jest Biblijnie uzasadniony. To rozróżnienie jest naprawdę 
wyraźne i nie musimy się obawiać przeżegnania się przed przydrożnym Krzyżem czy 
ucałowania z szacunkiem Relikwiarza. Musimy tylko pamiętać, że czcimy w ten sposób 
jedynego, prawdziwego Boga. 

 



R E L I K W I E     Z W I Ą Z A N E     Z     J E Z U S E M : 
 

 Całun Turyński 

 Całun z Manoppello 

 Chusta z Oviedo 

 Graal 

 Kolumna biczowania 

 Korona cierniowa 

 Krzyż Prawdziwy 

 Scala Sancta 

 Suknia z Trewiru 

 Świętokrzyskie relikwie drzewa krzyża świętego 

 Titulus Crucis 

 Tunika z Argenteuil 

 Włócznia Przeznaczenia 

R  E  L  I  K  I  A  R  Z  E :  

 Relikwiarz 

 Relikwiarz świętego Andrzeja w Trewirze 

 Relikwiarz świętej Barbary 

 Relikwiarz Grobu Świętego w Pampelunie 

 Relikwiarz świętej Jadwigi królowej 

 Relikwiarz świętej Korduli 

 Korona świętego Wacława 

 Relikwiarz świętego Krzysztofa w Bazylei 

 Krzyż relikwiarzowy 

 Madonna z Dzieciątkiem Joanny d'Evreux 

 Relikwiarz świętego Maura 

 Relikwiarz z Mężem Boleści i aniołami 

 Tronująca Madonna z Dzieciątkiem z Châlons 

 Relikwiarz Trzech Króli 

 Relikwiarz świętej Urszuli 

 Relikwiarz świętego Zygmunta 

 

 

 

      Relikwie Św. Andrzeja Boboli                        
w Pałacu Prezydenckim 
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ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE 
UWIARYGODNIAJĄCE ZAPIS BIBLIJNY 

ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNE ZNACZENIE 

Tabliczki   z Mari 
Ponad   20 tys. tabliczek pokrytych pismem klinowym datujących się z czasów Abrahama   wyjaśnia wiele 
tradycji patriarchalnych przedstawionych w Księdze Rodzaju. 

Tabliczki   z Ebla 

Ponad   20 tys. tabliczek, z których wiele zawiera prawa podobne do przepisów znanych   z Księgi 

Powtórzonego Prawa. Tablice wzmiankują pięć miast z 14 rozdziału   Księgi Rodzaju, które wcześniej 

uważano za fikcyjne — Sodoma, Gomora, Adma,   Seboim oraz Soar. 

Tabliczki   z Nuzi 
Przedstawiają   szczegółowo zwyczaje panujące w XV i XIX wieku przed Chrystusem, które   pokrywają 
się z relacjami dotyczącymi patriarchów, np. zwyczaj zastępowania   niepłodnych żony w roli matek przez 

ich służące. 

Czarna   stela Stanowi   dowód na to, że na trzysta lat przed Prawem Mojżeszowym istniało pismo i   spisane prawa. 

Mury   świątyni w Karnaku, Egipt Zawierają   wzmiankę dotyczącą Abrahama datowaną na X wiek przed Chrystusem. 

Kodeks   Eszunny (ok. 1950 przed Chrystusem)Kodeks 

Lipitisztara (ok. 1860 przed Chrystusem)Kodeks Hammurabiego 

(ok. 1700 przed Chrystusem) 

Te   odkrycia dowodzą, że kodeks prawny Pięcioksięgu nie był zbyt zaawansowany jak   na okres, z 

którego pochodzi. 

Tabliczki   z Ras Shamra Zawierają   informacje dotyczące poezji hebrajskiej. 

Listy   z Lakisz 
Opisano   w nich najazd Nabuchodonozora na Judę i przestawiono informacje pomocne w   lepszym 
zrozumieniu okresu, w którym żył Jeremiasz. 

Pieczęć   Gedaliasza Wymienia   Gedaliasza, o którym jest mowa w 2 Księdze Królów 25:22. 

Cylinder   Cyrusa 
Potwierdza   autentyczność biblijnego opisu dekretu Cyrusa, który zezwalał Żydom na   odbudowę 

świątyni w Jerozolimie (zob. 2 Księga Kronik 36:23; Księga Ezdrasza   1:2-4). 

Kamień   Moabicki Zawiera   informacje na temat Omriego, szóstego króla w Izraelu. 

Czarny   obelisk Salmanesara III Przedstawia   hołd złożony królowi asyryjskiemu przez Jehu, króla Izraela. 

Stela   pryzmowa Taylora 
Zawiera   tekst asyryjski przedstawiający atak Sennacheryba na Jerozolimę za czasów   Ezechiasza, króla 

Izraela. 

WCZEŚNIEJSZE ZARZUTY KRYTYKÓW WYJAŚNIENIA UZYSKANE DZIĘKI ZNALEZISKOM ARCHEOLOGICZNYM 

Mojżesz   nie mógł napisać Pięcioksięgu, ponieważ żył w 

czasach przed wynalezieniem   pisma. 
Pismo   istniało już kilkaset lat przed Mojżeszem. 

Rodzinne   miasto Abrahama, Ur, nigdy nie istniało. Archeologowie   odkryli ruiny miasta Ur. Na jednej z kolumn widniała inskrypcja „Abram”. 

Miasto   zbudowane na skale, „Petra”, nigdy nie istniało. Archeologowie   odkryli ruiny tego miasta. 

Historia   zdobycia Jerycha to mit. Miasto nigdy nie istniało. 
Archeologowie   odnaleźli ruiny tego miasta i przeprowadzili wykopaliska. Odkryto, że mury   Jerycha 

zapadły się dokładnie tak, jak opisano to w przekazie biblijnym. 

„Hetyci”   nigdy nie istnieli. 
Odnaleziono   setki opisów i wzmianek dotyczących niezwykłej cywilizacji hetyckiej. Obecnie   można 
nawet uzyskać doktorat z badań nad cywilizacją hetycką na Uniwersytecie   w Chicago. 

Belszazar   nie był prawdziwym królem Babilonu; nie jest 

wzmiankowany w żadnej kronice. 

Tablice   odkryte na terenach starożytnego Babilonu opisują panowanie Belszazara jako   współregenta i 

syna Nabonidusa. 

 

anachronizmem, a wielkość Asyrii i potęga króla Dawida są mocno przesadzone. Ale XX-wieczne wykopaliska wykazują coś innego: Hetyci byli 

wielkim starożytnym ludem, Sargon był królem potężnego imperium asyryjskiego, Baltazar władał Babilonem, zwyczaje patriarchów zgadzają się w 

drobnych szczegółach z biblijnym opisem, zaś dom Dawida był liczącą się w X wieku p.n.e. dynastią. Podobne przykłady można mnożyć. Czy Nowy 

Testament cechuje się podobną wiarygodnością w świetle wykopalisk? Weźmy pod lupę Ewangelię Łukasza i napisane przez niego Dzieje 

Apostolskie, gdyż księgi te obfitują w historyczne dane o osobach, datach i wydarzeniach. 

„Ogólnie rzecz biorąc… prace archeologiczne zdecydowanie 
zwiększyły pewność, co do wiarygodności zapisu biblijnego. Więcej 
niż jeden archeolog zwiększył swój szacunek dla Biblii poprzez swoje 
prace wykopaliskowe. Archeologia w wielu sprawach obaliła zarzuty 
współczesnych krytyków odnośnie niedokładności Biblii”. 
-Millar Burrows, Profesor Archeologii na Yale University 
Nie ma takiego archeologicznego odkrycia, które zaprzeczyłoby choćby 

jednemu zdaniu z Biblii – napisał prof. Nelson Glueck, zapewne największy 
izraelski archeolog. Dzięki wykopaliskom znamy miliony szczegółów. Samych 

tylko miejsc wspomnianych w Biblii odkryto już około 30 tysięcy! Nie 
znaleziono niczego sprzecznego z jej zapisem. Jeszcze w XIX wieku krytycy 

mogli twierdzić, że Hetyci, król Sargon czy Baltazar, wymienieni w Starym 

Testamencie, nigdy nie istnieli, że opis czasów patriarchów jest 



#         Krytycy uważali, że Łukasz mylił się, nazywając przywódcę Filippi praetorem, gdyż 

miastem tym rządzili duumviris, ale okazało się, że ewangelista miał rację, gdyż tytuł praetora 

przysługiwał zarządcom rzymskich kolonii. 

#         Łukasz użył wobec Galiona tytułu prokonsul, co uważano za błąd, dopóki nie odkryto 

takiej samej inskrypcji w Delfach. 

#         Wobec władz Tesalonik Łukasz użył tytułu politarch, który zanegowano, jako że nie 

występował w starożytnej literaturze. Po odkryciu kilku inskrypcji odnoszących go właśnie do 

władz Tesalonik, uczeni zmienili zdanie. 

#         Łukasz nie wymienił Ikonium wśród miast Likaonii, co poczytano mu za błąd, ponieważ 

Cyceron wymienił je wśród miast likaońskich. Tymczasem William Ramsay natrafił na monument, 

który traktuje Ikonium jako miasto frygijskie, co też potwierdziły późniejsze wykopaliska. 

#         Łukasz napisał, że Lizyniasz był tetrarchą Abilene około 27 roku, co przez ponad sto lat 

było przedmiotem krytyki uczonych, gdyż Lizyniasz był znany jako żyjący pół wieku wcześniej 

władca Chalkis! Kiedy jednak odkryto inskrypcje z czasów Tyberiusza (14-37), które wymieniały 

imię i urząd Lizyniasza, tetrarchy rezydującego w Abilene (tak jak sprawozdał Łukasz), stało się 

jasne, że było dwóch władców o tym samym imieniu. 

#         Łukaszowi zarzucano, że popełnił błąd, gdy pisząc o narodzinach Jezusa w Betlejem, 

połączył ówczesny spis ludności z osobą Kwiryniusza, który przeprowadził spis w 6-7 roku n.e., a 

więc wiele lat po narodzinach Jezusa. Błąd nie tkwił jednak w sprawozdaniu Łukasza, lecz w 

tłumaczeniu z greckiego. Znawca tego języka, prof. Nigel Turner z uniwersytetu w Edynburgu, 

zwrócił uwagę, że greckie słowo protos poprzedzone dopełniaczem nie znaczy ‘pierwszy’, lecz 

‘przed’. Zamiast „pierwszy spis za namiestnika Kwiryniusza” tłumaczenie powinno brzmieć: „przed 

spisem za namiestnika Kwiryniusza”. 

Łukasz wymienił w swej ewangelii 32 kraje, 54 miasta, 9 wysp oraz imiona wielu władców. Prof. 

William Ramsay, który skonfrontował te wzmianki z rzeczywistością, nie doszukał się w nich ani 

jednej pomyłki! Ramsay, wykładowca uniwersytetu w Aberdeen, znawca starożytnej historii i 

geografii, zwłaszcza nowotestamentowej, początkowo był sceptykiem przekonanym, że Pismo 

Święte zawiera liczne nieścisłości. Zorganizował wyprawę do Azji Mniejszej i Palestyny, aby 

wykazać, że Biblia była produktem ambitnych mnichów, a nie pisarzy natchnionych przez Boga. 

Uważając Ewangelię Łukasza i opisane w Dziejach Apostolskich podróże misyjne apostoła Pawła za 

najmniej wiarygodne pisma Nowego Testamentu, spędził 15 lat, badając wymienione w nich 

miejsca. W efekcie powstała książka, która spotkała się z furią sceptyków, gdyż ku ich wielkiemu 

zaskoczeniu Ramsay dowodził, że materiał archeologiczny potwierdza wiarygodność Nowego 

Testamentu, a Łukasz powinien zająć miejsce wśród największych historyków. Skoro Łukasz był 

tak rzetelny w drobiazgach geograficznych i historycznych, które nie miały większego 

znaczenia dla jego narracji, trudno spodziewać się po nim niefrasobliwości, gdy pisał o 

życiu, śmierci i zmartwychwstaniu swego Mistrza. 

Jeszcze więcej wsparcia ze strony wykopalisk otrzymała najbardziej atakowana Ewangelia Jana. 

Podejrzliwość krytycznych uczonych brała się stąd, że Jezus występuje w niej jako Bóg, a trudno 

było im uwierzyć, że już apostołowie tak rozumieli naturę swego Mistrza. Co więcej, Ewangelia 

Jana wymienia miejsca nieznane z innych przekazów. Twierdzono więc, że nie mogła powstać w 

czasach apostolskich, skoro jej autor myli się co do geografii Judei. Na przykład Jan podaje, że 

Jezus uzdrowił sparaliżowanego człowieka przy sadzawce zwanej Betezda, która miała pięć 

krużganków. Zarzucano, że takiego miejsca nie było w Jerozolimie, gdyż nie wspominał o tym 

Stary Testament, Józef Flawiusz ani inne starożytne źródła. Tymczasem niedawno odkryto 



Betezdę w Jerozolimie. Przez wieki nikt o niej nie wiedział, gdyż leżała 12 m poniżej obecnego 

poziomu miasta. Miała zaś dokładnie tyle krużganków, ile wymienił apostoł Jan. 

Z innych kwestionowanych wcześniej miejsc i obiektów wymienionych w Nowym Testamencie 

odkryto między innymi sadzawkę Syloe, studnię Jakuba w Sychar,       łódź rybacką z tego okresu 

zbudowaną tak jak łódź wspomniana w ewangeliach, grób z kośćmi ukrzyżowanego w Judei w I 

wieku n.e. człowieka imieniem Johanan, którego stopy były przybite gwoździem zgodnie z 

nowotestamentową relacją, w którą krytycy powątpiewali, miasta Nazaret oraz Kafarnaum. 

Krytycy wątpili też w autentyczność takiej postaci jak Poncjusz Piłat — rzymski namiestnik, który 

skazał Jezusa na śmierć (Mateusza 27:1, 22-24). Jednakże w roku 1961 koło dawnego izraelskiego 

miasta Cezarea znaleziono kamienną płytę z inskrypcją zawierającą imię Piłata i jego tytuł. 

Wykopaliska wykazały, że Herodot, rzymscy historycy, a także Józef Flawiusz mylili się czasem 

odnośnie miejsc, osób czy wydarzeń5, natomiast ewangelie, nawet tam, gdzie je podejrzewano o 

niedokładność, okazały się wiarygodne. Znawca archeologii biblijnej, prof. John McRay, napisał: 

„Archeolodzy nie znaleźli dotąd niczego, co byłoby sprzeczne ze sprawozdaniem biblijnym. 

Przeciwnie, archeologia wykazała błędność wielu poglądów wyznawanych przez sceptycznych 

uczonych, poglądów, które przez całe lata uważano za fakty”. 

1939 r. podczas wykopalisk w Herkulanum odkryto na ścianie bardzo wyraźne odbicie krzyża w 

części willi patrycjuszy, przeznaczonej dla niewolników. Wokół krzyża znajdują się gwoździe, które 

podtrzymywały drzwiczki lub malowidło religijne. Dom zalała lawa podczas wybuchu Wezuwiusza 

w 79 r po Chr. A więc chrześcijaństwo znalazło dość czasu aby dotrzeć do Włoch z Palestyny i 

ustanowić tam kult religijny. 

Więcej takich odkryć obiecują nowe technologie, które skanując powierzchnię ziemi przy pomocy 

radaru i fal dźwiękowych, potrafią wykryć pod ziemią zarys ruin, a nawet przedmiotów. Ich 

zastosowanie w Palestynie wymaga tylko pokoju, o który tam trudno. Złoty wiek archeologii 

biblijnej jest więc dopiero przed nami, mimo że już druga połowa XX wieku przyniosła wielką 

liczbę odkryć afirmujących wiarygodność Pisma Świętego. Craig Blomberg z uniwersytetu w 

Cambridge wyznał: 

„Wielu uczonych specjalizujących się w Nowym Testamencie, którzy wcześniej nie byli 

chrześcijanami, uwierzyło w Chrystusa przez studium tych tematów, a jeszcze więcej uczonych już 

wierzących wzmocniło i ugruntowało swą wiarę za sprawą dostępnych dowodów. Do tej drugiej 

kategorii zaliczyłbym także siebie”. 

Czy Pismo Święte ostałoby się jako wiarygodne źródło w obliczu milionów detali odkrytych przez 

archeologów, gdyby było wyłącznie ludzkim produktem? Czy nie zostałoby zdyskredytowane jak 

na przykład Księga Mormona, której relacji nie potwierdziły żadne wykopaliska? 

W tygodniku U.S.News & World Report z 25 października 1999 roku tak wypowiedziano się o 

ścisłości Pisma Świętego: 

„Podstawowe fakty historyczne ze Starego i Nowego Testamentu — najistotniejsze kwestie 

związane z dziejami izraelskich patriarchów, exodusem, panowaniem dynastii Dawidowej oraz 

życiem Jezusa i realiami jego czasów — zostały w zdumiewający sposób potwierdzone przez 

nowożytną archeologię”. Wśród archeologów badających Bliski Wschód od dawna panuje 

przekonanie, że nie warto się tam wybierać bez Biblii. Wybitny archeolog Yigael Yadin, który 

prowadził prace między innymi w Hazor, napisał: „Prowadziliśmy poszukiwania z Biblią w jednej 

ręce, a szpadlem w drugiej”. Trude Dothan, która badała teren dawnych miast filistyńskich, 

stwierdziła, że „bez Biblii nawet nie wiedzielibyśmy, że Filistyni istnieli”. 
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2013/10/22/argumenty-za-wiara12-archeologia-potwierdza-wiarygodnosc-biblii/

 

https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2013/10/22/argumenty-za-wiara12-archeologia-potwierdza-wiarygodnosc-biblii/
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Szarańczyn strąkowy czy szarańcza? Czym żywił 

się Jan Chrzciciel? 

Wdług Ewangelii Mateusza i Marka dieta Jana Chrzciciela składała się z „szarańczy 
i miodu leśnego”. Zgodnie z innymi fragmentami Pisma Świętego oraz we 
współczesnej literaturze greckiej słowo akris oznacza owada – szarańczę. Stąd też 
większość komentatorów biblijnych było przekonanych, że składnikiem diety Jana 
Chrzciciela był gatunek owada. Niezaprzeczalnym jest także fakt, iż od czasów 
starożytnych, szarańcza była popularnym składnikiem diety mieszkańców Bliskiego 
Wschodu. Jednak greckie słowo akris, może zostać przetłumaczone zarówno jako 
gatunek owada, jak i pewien gatunek drzewa. Szarańczyn strąkowy, inaczej chleb 
świętojański, karob, drzewo karobowe czy ceratonia to niewielkie, ale długowieczne 
drzewo, które najczęściej spotykamy na terenach Bliskiego Wschodu. Owoce 
drzewa karobowego dobrze się suszą i można je przechowywać praktycznie w 
nieskończoność. Po wysuszeniu strąki można po prostu przeżuwać, ugotować lub 
zmielić na mąkę, z której piecze się chleb. Strąkami, którymi syn marnotrawny 
karmił świnie, były właśnie owoce drzewa karbowego (Łk 15,16).  
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Według słownika Oxford English Dictionary: „Greckie 
słowo akris, które przede wszystkim oznacza gatunek owada, 
jest stosowane na obszarze Lewantu (Syria, Jordania, Liban, 
Izrael oraz Autonomia Palestyńska) jako odpowiednik owocu 
karobu ze względu na podobieństwo kształtu.                                                        
 

Już od bardzo dawna popularna była opinia, 
że akrides spożywane przez Jana Chrzciciela 
oznaczały właśnie te owoce”.  

 

https://www.akademiadietetyki.pl/dietetyka/janowe-strakowe-jest-zdrowe-czyli-
kilka-slow-o-chlebie-swietojanskim/ 

 
https://jeszu.info/post/gehenna-jezioro-ognia-czelusc-tartar-hades-szeol-co-
oznaczaja 
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