
Te s³owa wierne s¹ i prawdziwe
�Je�liby kto przyda³ do tego, przyda mu te¿ Bóg plag opisanych w tej ksiêdze;

a je�liby kto uj¹³ z s³ów ksiêgi proroctwa tego, odejmie te¿ Bóg cze�æ jego
z ksiêgi ¿ywota i z miasta �wiêtego� (Obj. 22:18-19).

Kiedy bierzemy do rêki 27 ksi¹g Nowego Przymierza, rzadko
u�wiadamiamy sobie ca³¹ historiê trudu i walki, jak¹ tysi¹ce bada-
czy, naukowców, mê¿ów Bo¿ych dzia³aj¹cych pod niew¹tpliwym
wp³ywem ducha �wiêtego stoczy³o o to, aby S³owo Bo¿e dotar³o
do naszych r¹k �wierne i prawdziwe�. Niekiedy u�wiadamiamy
sobie trud t³umacza, sk³adaj¹c jedynie na jego barki ca³¹ odpowie-
dzialno�æ za wszelkie niejasno�ci w tek�cie Biblii. Tylko czasami
s³owa �nie znajduje siê w najstarszych manuskryptach�, jak ma-
giczna formu³a usuwaj¹ca wiele trudno�ci w wyja�nianiu Pisma
�wiêtego, przypominaj¹ nam o istnieniu ca³ej ogromnej dziedziny
wiedzy biblistycznej, jak¹ jest tak zwana �krytyka tekstu�. Jej za-
daniem jest ustalenie, co w biblijnym tek�cie jest oryginalnym
zapisem natchnionych autorów, a co pó�niejszym dodatkiem czy
komentarzem przepisywaczy Biblii.

Ko�ció³ pierwotny nie zna³ takiego problemu. ¯yli przecie¿
Aposto³owie � to oni w wiêkszo�ci byli autorami natchnionych
ksi¹g � mogli wiêc bez w¹tpienia potwierdziæ lub zaprzeczyæ au-
tentyczno�ci tego lub owego zapisu w powstaj¹cych ju¿ za ich
¿ycia odpisach ksi¹g Nowego Testamentu. Pó�niej ¿ywa jest jesz-
cze ich tradycja, kr¹¿¹ gdzie� byæ mo¿e autografy ksi¹g Nowego
Testamentu. Pojawia siê za to inny problem � jak odró¿niæ �wiête,
natchnione, apostolskie ksiêgi od licznie powstaj¹cych w tym cza-
sie, opowie�ci biblijnych, z których wiele nie oddala siê zbytnio
od tekstu Biblii, ale przecie¿ s¹ to tylko apokryfy, ksiêgi, które nie
mog¹ uchodziæ za natchnione. Wzmiankê o takiej w³a�nie próbie
dla pierwotnego Ko�cio³a znajdujemy w poselstwie Objawiciela
Jana do Ko�cio³a Efeskiego � �...i do�wiadczy³e� tych, którzy siê
mieni¹ byæ Aposto³ami, a nie s¹ i znalaz³e� ich, ¿e s¹ k³amcami�
(Obj. 2:2). Ko�ció³ z czasem wypracowa³ sobie metody oddziela-
nia ksi¹g natchnionych od ca³ej plejady innych. W tym celu po-
wstaje kanon Nowego Testamentu. D³ugo, co prawda, trwaj¹ dys-
kusje, czy niektóre z ksi¹g nale¿y uznaæ za kanoniczne, ale w koñ-
cu prawie wszyscy chrze�cijanie przyjmuj¹ 27 ksi¹g jako swoj¹
natchnion¹ Bibliê Nowego Testamentu. Wydawaæ by siê zatem
mog³o, ¿e odt¹d wszystko winno ju¿ byæ jasne i nie podlegaj¹ce
¿adnej dyskusji, a jednak stan taki nie trwa³ d³ugo. Rozwój chrze-
�cijañstwa rzymskiego i teologii ³aciñskiej spowodowa³, ¿e od IV
wieku w powszechne u¿ycie wesz³y ³aciñskie t³umaczenia, a szcze-
gólne miejsce w�ród nich zajê³a Hieronimowa Vulgata (340�420
r.). Co prawda w Bizancjum przetrwa³a przez ca³e �redniowiecze
tradycja tekstu NT czytanego w jêzyku ojczystym Aposto³a Paw³a
i innych pisarzy natchnionych, ale te¿ nie by³a to tradycja, której
bez zastrze¿eñ mo¿na by zawierzyæ. Na Zachodzie natomiast po-
woli zapominany jêzyk grecki sprawi³, ¿e wkrótce podstaw¹ do
rozwa¿añ nad tekstem stanie siê wy³¹cznie ³aciñskie t³umaczenie i
to w oficjalnej wyk³adni ko�cio³a rzymskiego. Choæ Vulgata nie
jest z³ym t³umaczeniem, jest jednak tylko t³umaczeniem i ka¿dy,
kto zna dwa jêzyki, mo¿e sam stwierdziæ, jak ograniczone s¹ mo¿-
liwo�ci przenoszenia my�li z jednego jêzyka do drugiego. Tote¿
Reformacja, dostrzegaj¹c ten problem, rozpoczyna walkê o po-
wrót do autentycznego, a wiêc greckiego tekstu Biblii NT. Dziêki
ogólnym zainteresowaniom ludzi doby Renesansu klasyczn¹ kul-
tur¹ i jêzykiem powstaje mo¿liwo�æ badania tekstu oryginalnego.
Pojawia siê jednak zasadnicza trudno�æ. W 1500 lat po powstaniu
orygina³ów ksi¹g NT, które przypuszczalnie zapisywane by³y w
wiêkszo�ci na papirusie � znacznie mniej trwa³ym od pergaminu �
znane by³y tylko w¹tpliwej warto�ci odpisy o tysi¹c lat m³odsze
ni¿ orygina³y. I tak rozpoczê³a siê walka o to, aby tekst grecki,
który odt¹d bêdzie stanowi³ podstawê do t³umaczeñ Biblii NT na
jêzyki narodowe zawiera³ jak najmniej dodanych lub ujêtych s³ów,

aby nikt z tych, którzy bior¹ do r¹k �ksiêgê proroctwa tego� nie
mia³ dodane z plag ani ujêtej czê�ci z drzewa ¿ywota i miasta �wiê-
tego.

NOWO¯YTNE WYDANIA NOWEGO TESTAMENTU W
JÊZYKU GRECKIM

Renesansowy rozwój nauk humanistycznych i zainteresowanie
�wiatem antycznym spowodowa³y, ¿e pojawi³o siê wielu filolo-
gów, specjalistów od jêzyków klasycznych, w tym greki i hebraj-
skiego. Z pewno�ci¹ te w³a�nie nurty reformacyjne w obrêbie ko-
�cio³a chrze�cijañskiego spowodowa³y, ¿e dwóch naukowców jed-
nocze�nie rozpoczyna pracê nad wydaniem Nowego Testamentu
w jêzyku greckim. Kardyna³ Ximens z Uniwersytetu Korooluteñ-
skiego (Alcala � Hiszpania) oraz Erazm z Rotterdamu do dzisiaj,
w opiniach specjalistów, rywalizuj¹ o palmê pierwszeñstwa w
wydaniu drukiem tekstu NT w jêzyku greckim. Prawd¹ jest, ¿e
teologowie z hiszpañskiej Alcali ju¿ w 1514 r. przygotowali do
druku swoj¹ Kompluteñsk¹ Poliglottê, lecz opór papie¿a i niechêæ
do udostêpniania szerokim rzeszom chrze�cijan �wiat³a Prawdy
spowodowa³y, ¿e dopiero w 1522 r. dzie³o to uzyska³o aprobatê
Rzymu i mog³o siê ukazaæ drukiem. W tym samym czasie podob-
n¹ pracê ukoñczy³ s³ynny humanista Erazm z Rotterdamu. W 1516
r. w Bazylei u drukarza Frobeniusa wydrukowano ³aciñsko-grec-
k¹ Bibliê Nowego Przymierza. Tekst grecki oparty na kilku zaled-
wie i to pó�no�redniowiecznych manuskryptach bizantyjskich �
w czê�ci nawet t³umaczony przez Erazma z ³aciny(!) � nie móg³
oczywi�cie ro�ciæ sobie pretensji do precyzyjnej blisko�ci orygi-
na³om ksi¹g NT, niemniej jednak z niewielkimi poprawkami i re-
cenzjami uwzglêdniaj¹cymi wiêksz¹ liczbê manuskryptów, a szcze-
gólnie Kodeks Aleksandryjski z V w. podarowany w 1627 r. kró-
lowi Anglii przez patriarchê Konstantynopola, przetrwa³ a¿ do
czasów Tischendorfa, Westcotta, Horta i Nestlego, a wiêc do dru-
giej po³owy XIX wieku. Przez oko³o 360 lat by³ on podstaw¹ do
niezliczonych t³umaczeñ Biblii na jêzyki narodowe. Miêdzy inny-
mi w oparciu o ten tekst powsta³a powszechnie przez nas u¿ywana
Biblia Gdañska, najwiêksze chyba osi¹gniêcie polskiej biblistyki
dokonane si³ami jednego tylko cz³owieka � Daniela Miko³ajew-
skiego.

Kolejny prze³om w podej�ciu do problemu ustalenia, jakim by³
oryginalny tekst ksi¹g Nowego Testamentu, przynosi dopiero wiek
XIX. Kolejne wydania greckiego NT pomiêdzy 1516 a 1842 r. nie
odbiegaj¹ w³a�ciwie od redakcji tekstu Poliglotty Kompluteñskiej
i Erazmowej, ograniczaj¹c siê jedynie do podawania w przypisach
wariantów tekstu wynikaj¹cych z badania kolejnych, coraz to star-
szych rêkopisów. Dopiero C. £achman w swoich wydaniach po-
suwa siê dalej stawiaj¹c sobie za cel ustalenie, jaki tekst obowi¹-
zywa³ powszechnie w IV wieku po Chrystusie. Odkrycie przez K.
Tischendorfa Kodeksu Synaickiego w 1859 roku i jego ósme wy-
danie greckiego NT stanowi¹ wa¿ny etap w rozwoju krytyki tek-
stu. Wieloletnie badania dwóch uczonych angielskich B. F. West-
cotta oraz J. H. Horta zaowocowa³y nowym krytycznym opraco-
waniem NT, który zosta³ wydany drukiem w Cambridge w 1881
roku.

W naszym krótkim opracowaniu nie sposób wspomnieæ cho-
cia¿ o niektórych wa¿niejszych koncepcjach czo³owych biblistów,
które stanowi¹ podstawê do poczynienia pewnych zmian w spo-
sobie czytania tekstu greckiego. Warto jednak wiedzieæ, ¿e naj-
nowszym i najbardziej uznanym tekstem jest tzw. tekst rezulta-
tywny, który stanowi chyba ukoronowanie wszystkich dotychcza-



sowych osi¹gniêæ �wiatowej biblistyki. Ustala siê go w oparciu o
jak najwiêksz¹ liczbê starych manuskryptów, papirusów, t³uma-
czeñ staro¿ytnych i tradycji, okre�laj¹c jednocze�nie miejsca o
w¹tpliwej warto�ci krytycznej. W przypisach do tekstu podaje siê
inne mo¿liwe warianty i wypisy �róde³ stanowi¹cych podstawê do
takiej lekcji. Najbardziej rozpowszechnionym obecnie tekstem
rezultatywnym jest NT Nestlego.

DOKUMENTY �RÓD£OWE

Obserwuj¹c historiê rozwoju badañ biblistycznych nad kszta-
³tem tekstu greckiego NT zastanawiamy siê zapewne, sk¹d a¿ tak
wielka liczba wariantów i wydañ, dlaczego nie istnieje jeden obo-
wi¹zuj¹cy tekst Biblii, czy nie zaprzecza to przypadkiem Boskie-
mu natchnieniu ksi¹g NT? Odpowiadaj¹c na te pytania przejrzy-
my pobie¿nie �ród³a, które stanowi¹ podstawê do takich badañ.
Zobaczymy tak¿e, jaki jest zakres ró¿nic miêdzy nimi.

PAPIRUSY

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e orygina³y ksi¹g Biblii zapisane zosta³y w
wiêkszo�ci w³a�nie na papirusie. Niestety nietrwa³o�æ tego mate-
ria³u spowodowa³a, ¿e nie dysponujemy dzi� ani jednym z nich.
Niemniej jednak zachowane fragmenty odpisów ksi¹g NT stano-
wi¹ najwspanialszy dowód autentyczno�ci i natchnienia posiada-
nej przez nas Biblii. W XIX wieku na przyk³ad wiele mówi³o siê o
powstaniu czwartej Ewangelii w II a nawet w III wieku po Chry-
stusie. I oto w 1935 roku w Anglii opublikowano Papirus Ryland-
sa (P52), który zawiera³ piêæ zaledwie wersetów z Ewangelii wg
�w. Jana (18:31-33,37-38). Nie by³oby w tym nic rewelacyjnego,
gdyby nie fakt, ¿e. papirus ten pochodzi z pocz¹tku II wieku po
Chrystusie! A zatem oko³o 130 roku Ewangelia ta by³a ju¿ znana
w Egipcie, gdzie odnaleziono papirus P52. Nie mog³a zatem po-
wstaæ pó�niej ni¿ oko³o 100 r.!

Ogó³em znanych jest oko³o 70 papirusów i wszystkie one po-
chodz¹ z II-IV wieku, a zatem niektóre z nich s¹ o oko³o 200 lat
starsze ni¿ najlepsze kodeksy pergaminowe.

Wa¿niejsze grupy papirusów, zawieraj¹ce wiêksze fragmenty
ksi¹g NT to:

Papirusy z Oxyrhynchos (P5, P 13-18, z III w.) zawieraj¹ce
m. in. fragmenty Ew. Jana i Listu do ¯ydów.

Papirusy Chester Beatty (P45-47, z III w.) zawieraj¹ce oprócz
ST prawie ca³y NT. Ich odkrycie i opublikowanie (1933-37) ma
podobn¹ wagê co odkrycie Kodeksu Synaickiego przez Tischen-
dorfa.

Papirusy Bodmer (P72-75, oko³o 200 r.) zawieraj¹ce Ew. £u-
kasza i Jana (z pominiêciem historii o jawnogrzesznicy � Jan 8:1-
11), listy Piotra i Judy oraz Objawienie.

KODEKSY UNCJALNE

Pergamin, jako materia³ pisarski by³ znacznie dro¿szy od papi-
rusu. Daje temu wyraz miêdzy innymi Ap. Pawe³, gdy pisze do
Tymoteusza: �Gdy przyjdziesz, przynie� ze sob¹ i ksiêgi zw³aszcza
pergaminy� (2 Tym 4:13). W czasach Aposto³a Paw³a pergamin
zwijano w rulony, lecz praktyczni i oszczêdni chrze�cijanie starali
siê do koñca wykorzystaæ cenny materia³ i wymy�lili w tym celu
formê, która pozwala³a na dwustronny zapis. Pergaminy w kszta-
³cie prostok¹tnych kart zszywano tak jak zeszyt. Tak¹ ksiêgê na-
zywano kodeksem. Najstarsze zachowane kodeksy z tekstem ksi¹g
NT pochodz¹ z IV w. po Chrystusie. Widaæ wcze�niej biednych
chrze�cijañskich gmin nie by³o staæ na zakup tak wielkiej ilo�ci
cennego materia³u. Te najstarsze kodeksy zapisywane by³y du¿y-
mi, drukowanymi literami o wysoko�ci uncji, st¹d te¿ ich nazwa �
uncjalne lub majusku³owe (pisane du¿ymi literami). Miêdzy wy-

razami nie zachowywano odstêpów ani nie czyniono ¿adnych in-
nych znaków. Warto zatem pamiêtaæ, ¿e podzia³ na wyrazy w nie-
których w¹tpliwych wypadkach (l Kor 16:22 � ,,marana ta�, czy
mo¿e �maran ata�?), interpunkcja oraz podzia³ na wersety i roz-
dzia³y jest dzie³em pó�niejszych wydawców maj¹cych na celu u³a-
twienie czytania Biblii.

A oto krótki przegl¹d najwa¿niejszych zachowanych kodek-
sów uncjalnych:

Kodeks Synaicki (oznaczany hebrajsk¹ liter¹ �alef�, S lub w
najnowszym oznaczeniu liczbowym � 01, z IV wieku) odnalezio-
ny zosta³ przez Konstantego Tischendorfa w 1844 roku w starym
klasztorze prawos³awnym �w. Katarzyny na Synaju. Obecnie znaj-
duje siê w British Museum w Londynie od czasu, gdy zosta³ on
sprzedany przez Zwi¹zek Radziecki w 1933 roku. Kodeks ten za-
wiera ca³y Nowy Testament oraz ST w t³umaczeniu Septuaginty.
Stanowi on niezwykle istotne odkrycie i potwierdzenie wiary wie-
lu chrze�cijan w autentyczno�æ posiadanego przez nas tekstu Bi-
blii. Jest on tak¿e cennym uzupe³nieniem innego wa¿nego manu-
skryptu z IV wieku � Kodeksu Watykañskiego, który nie zawiera
koñcowych ksi¹g NT.

Kodeks Watykañski (B lub 03, z IV wieku) napisany w Egip-
cie lub w Cezarei Palestyñskiej, zawiera NT do ¯yd 9:14, brak
pozosta³ych listów oraz Objawienia. Zawiera tak¿e Septuagintê
pocz¹wszy od l Moj 46:28. Od 1481 roku rêkopis ten znajduje siê
w Bibliotece Watykañskiej, ale przez wieki nie by³ udostêpniony
szerokim rzeszom biblistów. Wydany drukiem dopiero w 1889 r.,
a wiêc ju¿ po odkryciu Kodeksu Synaiokiego. Codex Vaticanus
uwa¿any jest przez wielu biblistów za najlepszy dokument �ró-
d³owy Nowego Testamentu.

Kodeks Aleksandryjski (A lub 02, z V wieku) napisany praw-
dopodobnie w Egipcie. Zawiera prawie ca³e Pismo �wiête (brak 2
Kor). Znajduje siê w British Museum w Londynie od 1627 roku,
kiedy to zosta³ podarowany królowi Anglii Karolowi I jako dar od
patriarchy Konstantynopola. Jego tekst ró¿ni siê nieco od �alef� i
B gdy¿ jest on wynikiem tzw. recenzji antiocheñskiej dokonanej
w III wieku przez Lucjana, który poprawi³ prawdopodobnie nie
najlepsz¹ greczyznê Ewangelii i uzgodni³ je miêdzy sob¹. Tekst
wed³ug tej recenzji przetrwa³ z ma³ymi zmianami w tradycji bi-
zantyjskiej i stanowi³ podstawê do wszystkich prawie wydañ grec-
kiego NT a¿ do odkrycia Kodeksu Synaickiego.

Kodeks Efrema (C lub 04, z V wieku) nazwany w ten sposób,
gdy¿ w XII wieku stary zapis zosta³ dok³adnie wytarty z pergami-
nowych kart, a na jego miejsce wpisano rozprawy syryjskiego na-
uczyciela Ko�cio³a � Ephraema. Kodeks ten znalaz³ siê pó�niej w
Pary¿u, gdzie dopiero w XVII wieku odkryto, ¿e pod literami z
XII w. znajduje siê o wiele starszy zapis, ale odczytanie go w tam-
tym czasie okaza³o siê niemo¿liwe. Dokona³ tego dopiero znany
nam ju¿ naukowiec K. Tischendorf. Przez dwa lata przepisa³ on
prawie niewidoczne litery i ujawni³ �wiatu jeden z najstarszych
manuskryptów zawieraj¹cy z pewnymi wyj¹tkami ca³¹ Bibliê.

Kodeks Bezy (D lub 05 z VI wieku) zawiera grecko-³aciñski
tekst Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Przywieziony na sobór w
Trydencie w 1546 r., a nastêpnie wykradziony z klasztoru w Lyonie
dosta³ siê w rêce T. Bezy, jednego z przywódców reformacyjnych,
ten za� podarowa³ go Uniwersytetowi w Cambridge, gdzie znaj-
duje siê do dnia dzisiejszego. Jest on interesuj¹cy, gdy¿ obok tek-
stu zawiera tak¿e kanon NT.

W�ród innych interesuj¹cych dokumentów �ród³owych wymie-
niæ nale¿y kodeksy minusku³owe, czyli pisane ma³ymi literami
(oznaczane s¹ liczbami od l do 2768, a powsta³y przewa¿nie po-
miêdzy X a XV wiekiem), lekcjonarze (zbiory fragmentów NT do
czytania w czasie nabo¿eñstw, z tego samego okresu co kodeksy
minusku³owe), staro¿ytne t³umaczenia ³aciñskie, syryjskie, kop-
tyjskie i inne, a tak¿e cytaty z NT w pismach tzw. ojców ko�cio³a.
£¹czna ilo�æ znanych rêkopisów NT przekracza liczbê 4 tysiêcy.



Z tej ogromnej liczby dokumentów �ród³owych wyró¿niono oko-
³o 200 tysiêcy wariantów tekstu! Wydawaæ by siê mog³o, ¿e ta
ogromna liczba wyklucza nasz¹ wiarê w autentyczno�æ tekstu Bi-
blii, a jednak sprawa ma siê dok³adnie przeciwnie. Z badañ zna-
komitych biblistów Westcotta i Horta wynika, ¿e 7/8 tekstu prze-
kazywane jest przez wszystkie te rêkopisy w sposób identyczny.
Wszystkie zatem warianty dotycz¹ 1/8 tekstu, a zdecydowana wiêk-
szo�æ z nich to b³êdy literowe i form gramatycznych nic nie zmie-
niaj¹ce w znaczeniu tekstu. Wariantów dotycz¹cych zmiany sensu
wyró¿niono zaledwie 200 (pe³na lista tych miejsc jest przygoto-
wywana do druku). ¯aden z nich jednak nie narusza wa¿no�ci in-
nych miejsc NT, a nawet wrêcz przeciwnie, w trakcie badañ bibli-
stycznych okazuje siê, ¿e eliminowane s¹ wersety o w¹tpliwej
warto�ci, zawieraj¹ce fa³szywe niekiedy nauki, bo by³y one dopi-
sywane przez gorliwych przepisywaczy ksi¹g Biblii. Takim na przy-
k³ad dopiskiem okaza³ siê byæ werset z l Listu Jana 5:7-8 potwier-
dzaj¹cy niebiblijn¹ naukê o Trójcy.

Wierz¹cemu chrze�cijaninowi nie jest w³a�ciwie potrzebna tak
szeroka wiedza biblistyczna, aby móg³ poznaæ Chrystusa i to, co
do zbawienia jest niezbêdne, ale rozwój tych nauk stanowi cenny
argument w dyskusji z ateistami, którzy jeszcze niedawno mogli

Fragment Kodeksu Synaickiego zawieraj¹cy s³owa z 1 Tym 3:16. Obok podajemy ten werset w dos³ownym t³umaczeniu i bez
zachowania odstêpów miêdzy wyrazami, dziel¹c s³owa wersetu na podobne wiersze jak w kodeksie. Celem tego eksperymentu jest
próba wyobra¿enia sobie trudno�ci w odczytywaniu takiego manuskryptu. Czytaj¹c ten tekst zauwa¿ymy te¿ zapewne istotn¹ ró¿nicê
pomiêdzy zapisem Kodeksu Synaickiego a naszym polskim t³umaczeniem Biblii Gdañskiej, która ma w tym miejscu s³owa: �...¿e Bóg
objawiony jest w ciele�. S³owo �Bóg� (greckie �theos�) w tym kodeksie nie wystêpuje podobnie jak i w innych wa¿nych manuskryptach
(Watykañskim, Aleksandryjskim i Efrema). Umieszcza go tutaj natomiast wiele innych manuskryptów, ale wszystkie one powsta³y nie
wcze�niej ni¿ w IX wieku. �wiadczy to niezbicie, ¿e s³owo to jest pó�niejsz¹ poprawk¹ naniesion¹ przez trynitarsk¹ tradycjê. W
czwartym wierszu tekstu greckiego z ³atwo�ci¹ mo¿na wyró¿niæ s³owo �OC� (10 i 11-ta litera), które nale¿y odczytaæ �hos� i przet³uma-
czyæ �który�. Tak te¿ oddaj¹ ten werset wszystkie nowsze t³umaczenia polskie, opieraj¹ce siê na tekstach rezultatywnych. W Biblii
Gdañskiej natomiast s³owo to znalaz³o siê w �lad za Erazmow¹ Poliglott¹, której tekst wziêty jest z pó�no�redniowiecznych manuskryp-
tów bizantyjskich. Nie jest to zatem b³¹d t³umacza, lecz niedostatek wiedzy biblistycznej w XVI wieku.

prawie bezkarnie wysuwaæ setki nieuzasadnionych zarzutów prze-
ciwko autentyczno�ci Biblii, a dzisiaj dziêki ofiarno�ci i pracy wielu
ludzi pozostali w³a�ciwie bez logicznego argumentu. W zaawan-
sowanych natomiast studiach biblijnych elementy tej¿e wiedzy staj¹
siê prawie ¿e nieodzowne, pozwalaj¹ce na lepsze zrozumienie
Nowego Testamentu i wyeliminowanie argumentów opartych na
nieprawid³owym odczytaniu tekstu. I chocia¿ Ewangelia jest spraw¹
serca i ducha �wiêtego, nie poddaj¹c¹ siê �szkie³ku i oku�, to jed-
nak tak¿e i Pan Jezus zachêca³ do takiego zaawansowanego bada-
nia, zwracaj¹c uwagê uczniom: �Kto czyta, niechaj uwa¿a� (Mat
24:15).
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