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POLEGAMY NA
NOWYM TESTAMENCIE

\X' poprzednich lekcjach nauczyłeś si\."wielu rzeczy o księgach Nowego
Testamentu. Nauczyłeś się o S)1U:J.cji politycznej, religijnej i kulturalnej. co sta-
nowiło otoczenie dla ich treści. Poznalcś pewne fakty o ich autorach. Rozważy-
łcś pewne przyczyny, dla których je napisali. Przeczytałeś kaźclą z nich
i przcstudlowaleś jej przesłanie.

Lecz nadal istniej:} pewne pytania wymagatącc odpowiedzi. Na przy-
kkid. dlaczego Nowy Testament zawiera akurat 27 ksiąg? \VIjaki sposób ksi<;gi
te zostały nam przekazane? jak! dowód wykazuje. 7,edzisiaj istnieją one w lej
samej formie, w jakiej zosl:dy napisane przed ok. 1900 laty?

\VItej lekcji znajdziesz odpowiedzi 0:1 te pytanta. Poznasz, w jaki sposób
został ukształtowany Nowy Testament. Zaznajomisz się z dowodem, że został
on przekazany n:l111dosłownie. Fakty. których nauczysz się, pomogą ci uświń-
domić sobie, że możesz mieć całkowite zaufanie do Nowego Testamentu.
Pomoże to zobaczyć. dlaczego można na nim bezpiecznie polegać. ponieważ
chcesz .służyć Punu i żyć w Nim.



Fragment
papirusu
Jana

Kodeks Synajski (Sinaiticus)

wersja współczesna

plan lekcji
Ukształtowany poci przewodnictwem Boga

\X!iarygodnie zabezpieczony i przekazany

cele lekcji
Kiedy SkOllcZYSZtę lekcję, powinieneś umieć:

• \\7yjaśnić, jak został ukształtowany Nowy Testament.

• Podać dowód na Lo, że nasz Nowy Testament jest autentycznym zapisem
życia jczusa i naliczania apostołów.

• Przyjąć Nowy Testament jako swój autorytet i polegać na jego przc\vod-
nictwic we wszystkich sprawach wiary i życia chrześcijmskiego.
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czynności lekcyjne
l. Przestudiuj lekcję zwracając szczególną uwagę na informacje podane

w tabelach. Należy odpowiedzieć na pytania zadane w trakcie studiowa-
nia i sprawdzić swe odpowiedzi.

2. Sprawdź 113 podanej mapie miejsca związane z kształtowaniem się kano-
nu Nowego Testamentu.

3. Po skończeniu lekcji przejrzy] ją jeszcze faz i odpowiedz na pytania kon-
trolne. Następnie przejrzyj lekcje 8. 9. i lO. (część 3) i odpowiedz na pyta-
nia w sprawozdaniu studenta z części 3.

słowa kluczowe
kanon
klasztor
kodeks
lekcjonarz

majuskuła
minuskuła
papirus
pergamin

rękopis
welin

treść lekcji
Duch Święty nie tylko inspirował pisarzy ksiąg Nowego Testamentu,

lecz również prowadził Kościół w ukształtowaniu kanonu Nowego Testamentu
i \V przekazaniu go nam. Przestudiowanie tych procesów pomoże zobaczyć,
dlaczego można dzisiaj polegać na Nowym Testamencie jako na Slowie Bożym.

UKSZTAŁTOWANY POD PRZEWODNICfWEM BOGA

Cel l. ~vbrtlt1ic optsóu. czterech glóu~uych etapou! u' łesztaltotraniu Nowego
Testamentu,

Kształtowa nic Nowego Testamentu bylo procesem, który zachodzil
przez wiele lat po napisaniu samych ksiąg. Księgi krążyły między zborami.
były gromadzone, używane przez przywódców Kościoła i w końcu zostały
uznane oficjalnie przez Synod Kościoła.
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Pisane przez wybranych ludzi

Niedługo po wnicbowstąpicruu Jezusa, Bóg natchnął pewnych ludzi
do napisania ksiąg nazywanych przez nas Nowym Testamentem. Na po-
czatku apostolewic glosili na podstawie własnych doświadczeń z Chrystu-
sem, przeżyć z pierwszej reki i ukazywali jak Jezus wypełnił Stary Testament
t Dz 2, H-41, 3.17-26, 7,2-53, 8,26-35 l, Nastcpnrc Paweł, Ptotr i inni napisali
listy do różnych zborów i osób, aby potwierdzić na piśmie to, co wyjaśnili
;uz przez głoszenie i nauczanie. Porem Mateusz, Marek, Łukasz ija n napisa-
li Ewangcllc. aby wierzący mieli dokładne odtworzenie życia i nauk Jezusa,
a Łukasz napisał Dzieje. Wreszcie Jan Apostoł opisał sprawy. które objawił
mu Bóg celem przekazania wierzącym tego, co hędzrc miało miejsce
w przyszłości (Obj 1,1.11). Cala gnJp~l27 pism została napisana w latach 49-95.

Zebrane przez wierzących

Niektóre zbory wyuuontnly otrzymane listy (Kol 4,16). Jednakże bez
wątpienia pisma były puszczane w obieg i przepisywane. niektóre z nich kom-
pletowano. W samym Nowym Testamencie I'iotr pisał o listach Pawła tak, jak
gdyby były one już uznaną cześerą Pism Śwlctych (2P 3,15-16). Znaleziono
manuskrypty, w których listy Pawia były zgrupowane właśnie w taki sposób.
\y,/ dodatku okazuje się. że cztery Ewangelie były często zebrarie razem. Czasa-
mi w ten zbiór były wlqczanc Dzieje Apostolskie. Wkrótce wszystkie księgi
Nowego Testamentu powtążano ze sobą. Jeden ważny manuskrypt, który
posiadamy od czwartego stulecia, zawiera cały Nowy Testament.

l Księgi Nowego Testamentu

a) prawdopodobruc najpierw krażyły jako oddzielne listy lub pisma,

b) były pisane w okresie dwustu lat,

c) były napisane, zanim apostołowie poczatkowo zaczęli głosić o Chrystusie,

ci) były potwierdzeniem prawd, których wierzący już zostali nauczeni.

Potwierdzone przez przywódców Kościoła

Księgi Nowego Testamentu zostały rozpoznane jako Słowo Boga przez
tych, którzy je otrzymali. Jak widzieliśmy, Piotr uznal ltsty Pawła jako Pismo
Święte (2P .~,15-16). \XI Pierwszym Liście do Tymoteusza 5,18 Paweł zasto-
sował termtri .Ptsmo" zarówno do cytatu ze Starego Testamentu: "Nie zu-ia-
zesz pyslea uołou-i młócącemu" (5Moj 25,4) jak i do powiedzenia jczusa.
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"Z{lSłligl~i(' robonnte JW Stl'O.I~1ZfljJ/{f!f''' t ł.k 10,7). Zarówno Paweł jak iJan spo-
dziewali si!:,',że ich listy bedu czytane przez zbory', lak jak lo było w zwyczaju
w synagogach z Pismarni Starego Testamentu tlTcs S,27; Koili, ló; Ob] 1,3d.

Korzystanie z Nowego Testamentu
przez wczesnych Ojców Kościoła

Imię idata Miejsce Księgi cytowane lub na które się
powoływano

Klemens z Rzymu Rzym Mateusz, Rzynuan. 1 Korynttan.
I lebralczyków

Poli ka rp Smyma Mateusz, Dzieje' Apostolskie. Ust y
(ok. 69-1 'i'iJ Pawła, l Piouu, 1jana

Papiasz l lierapolis Mateusz, Marek, I jana. I I'iotra
(ok. 80-1 'i'iJ

Justyn Męczennik Rzym Evvangclic. Dzieje Apostolskie,
(ok. 1OO-Ió'i J I Protra. Rzynuan, i Korymian.

Gula cja n. l.fe zja n . Ko l o sa n ,
2 Tesaloniczan, Hebrajczyków,
Objawienie .Jana

Ireneusz Azja Mniejsza, Calv Nowy Testament Z wyj.
(ok. HO-200) Galia Filomona i .:\JlnJ

Tertultan Kartagtna Cały Nowy Testament z wyj.
(ok. 1'iO-222) Filcmona.Takulxr. 2 i 5.lana

Tacjan (ok. 170) Syria Rzvm \Vil,'kszość Nowego Testamentu

Teofil Anuochla Wil,'kszość Nowego Testamentu
(ok. 11'i-188)

Klemens Aleksandria Clły N()\\y Testament z \\')1 . jakuba
(ok. Iss-z: 'i)

Orvgencs Aleksandria (:Iły NowyTestament z \\)1. l iżlana
(ok. 18'i-2'i5 )

Dionizy Aleksandria Cały Nowy Testament z wyj.
(ok. 200-2ó'iJ 2 Protra ijudy
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z uplvwcm lat po napisaniu i obiegu ksiag Nowego Testamentu, przy-
wódcy zborów w różnych mie-jsc-ac-h uznawali jc za Słowo Boże. Cytowali
różne księgi Nowego Testamentu \\' swych pismach okazując im ten sam
rodzaj szacunku, jakim były otaczane Pixmn Surego Testamentu. Tabela
podana wyżej ukazuje krótkie zcstawtcn!c niektórych z tych przywódców,
podaje kiedy i gdzie mieszkali oraz określa księgi Nowego Testamentu,
które przytaczali lub do których się odwolywalt.

2 Znajdź każde miejsce wyszczególnione w wyże] przytoczonej tabeli na
mapie cesarstwa rzymskiego poelanej w lekcji 1. Tubela podając wykorzv-
stanie Nowego Testamentu przez przywódców Kościoła oraz map<-lwskazu-
jq. że;

a l ksi<,,~gaObjawienia nie była cytowana, nni si\' do niej nic odwoływano
w pismach przywódców Kościob aż do roku 180:

hl Polikarp ze Smyrnv i .Justyn Mcczermik powof ...wali się na Ewangelię
przed rokiem 170;

c) \V czasach kiedy Ireneusz skoriczyl swe pisma powolano się na wszyst-
kie księgi Nowego Testamentu z \\yi,-}lkiem Trzeciego Listujn na:

d) przywódcy spoza Rzymu nic cytowali ani nic wykorzystywali ksi:lg
Nowego Testamentu przed rokiem 100;

c) okolo roku 215 ksit,'gi Nowego Testamentu były wykorzystywane przez
przywódców Kościoła w prz ynnjrnnte] picci u rruejscach wtaczatac
w to Egipt i Afrykę.

Przywódcy wymienieni w tabeli ruc tylko cytowali księgi Nowego Testa-
mentu i powolvwo!t si~ na nic, lecz również o(1iL'r~i1isię T1<-1 nich podczas prze-
ciwstawin nia sil,.'fałszywym nauczvctclom. Ireneusz i Orygcncs, na przykład,
odwoływali sic.,.~do Pism Nowego Tcsuuncntu. gdy polemizowali z gnostykami.
(Prosz\-, sobie przypomnieć, że wlckcu 9. mówiliśmy, iż Pierwszy l.Jstlana był
napisany przeciwko wczesnej fonnie -,lego samego rodzaju t~t1szywcj nauki -
idei, że duch [est dobry, a materia /.b l, Korzystanie z ksiąg Nowego Testamen-
tu przez przywódców Kościoła uka/.ltje okazywany im wysoki szacunek.

Uznanie przez Synod Kościoła

\V końcu czwartego stulecia przvwódcv Kościoła wyrazili formalne
uznanie ksiqg, które zostały przYi<,,'tcjako natchnione. Mówiło się o nich
jako należących do Kanonu l'tsmu lub jako Ionnuiących go, Kanon jest
trzonem pism. które zostały zainspirowane przez Boga i S~)autorytatywne.
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S:.Jtrl.y główne powody, dla których dokonano lego formalnego uzna-
nia: (l) ukazanie się innych pism przyimow.mych przez niektórych jako
natchnione, U} 'wpływ niepełnej listy lub kanonu Man-tona i <.~)przcślado-
wanta Z:.I Dioklerjana.

I. Ukazanie sir inuvcb pism. 27 ksL.JgNowego Testamentu nic było
jedynymi pismami o Chrystusie i apostołach, które zostały napisane \V pierw-
szych 1'50 latach istnieni:l Kościoła. Łukasz we wstępie do swojej Ewangelii
powiedział. ,,\flieltł ju i sra rolo siv utożvc cpou-iada II ic o zdarzeu iacb, które
sif dokolla~v jJo,\(rńd I1(1S" (Lk I,1). Paweł ostrzega Tcsnlontczu n. aby nie wic-
rzyli żadnemu listowi, który zaprzecza jego słowom o Dniu l'nń: skun i który
rzekomo pochodzi od niego t ż'Tcs 2,2).

Później ukazały się takie pisma jak I Ust Klemensa (ok. 96 r.), List Bar-
nnbv (ok. 150 r.), Didacbc. Naulea UlI'U nastu ..1jXJsto/óu' (ok. ] 20 r.). Były lo

pisma o charakterze pobożnym i były wysoko uznawane przez pewne zbory.
\'\/ drugim i trzecim wieku pojawiła sit; znaczna ilość pism. które rościły sobie
również prawo do uznawania je za pisma natchnione. Wśród nich znal:tzly sit;
1Jzieje Piotra, Apokalipsa Piotra i Eu-angcli« Tomasza. Wiele z nich miało
dziwaczny i fantazyjny charakter.

Stojąc w obliczu takiej sytuacji przywódcy Kościoła musieli stwierdzić,
które ksit;gi zostały przyjęle przez wszystkich jako autentyczne u/ieb Ducha
Świctego.

2. Kanon starejona (ok. HO r.). WI miarl,-' ukazywania się innych pism
wzrastał wpływ nicpełnej listy lub kanonu Marclona. Marcjon był fal.szywym
nauczycielem, który uzna wal tylko Ewangelię Lukasza i dziesięć listów Pawia,
po usunięciu z nich wszystkiego, co mu sit.,"nic podobało. Odrzucił inne księgi,
które już zostały uznane za natchnione przez większość przywódców oraz
zgromadził wiciu zwolenników. którzy przyjęli jego niepełna listę. Przywódcy
Kościoła musieli potwierdzić autorytet ksiąg, którym zaprzeczył Marcjon.

3. l'rzesladotrauia Dioklecjana. Innym czynrukicm. który doprowadził
do ukształtowaniu kanonu było PI:1\\'O ustanowione przez cesarza rzvmskrego,
Dioklccj.ma w roku ..~O.~.wcdlug lego prawa wszystkie KsiC;gireligijne miały
być palone. \'Vażnym więc stało siC;dla Ojców Kościola. aby formalnie uznać
te ksicg], Które powinny być zabezpieczone i chronione przez zniszczeniem .

.i l'rosze w zeszycie krótko wyjaśnić, w jaki sposób poniższe wydarzenia
doprowadziły do stworzenia kanonu Nowego Testamentu.
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a Ukuzalv sit; takie pisma jak List Barnaby i Pasterz Hermasa.

b Mnrcjon zaakceptował tylko Ewangdi,: Lukasza i dziesięć listów Pawła.

c Cesarz Dioklecjan wydał prawo, według którego wszystkie święte księ-
gi miały być spalone.

Znaczącym wydarzeniem dla kształtowania kanonu Nowego Testa-
mentu był Trzeci Synod w Kartaginie, który miał miejsce w roku ")97. Po-
przednie sobory Kościoła odbywalv się w różnych miejscach, jak Sobór
Niceiski (j25r.), Sobór w l.aodycci ()65r.) i Sobór Damasceński (,-\28r.), gdzie
tworzono różnorodne listy. Jednakże to właśnie na Trzecim Synodzie
w Kartaginie dokonano pierwszego formalnego ustalenia ksiąg. które miały
bvć uważane za kanoniczne, lZI1. hyć częściq kanonu. Ustalenie to było
listą, która wyszczególniula te same 27 ksrqg jakie zawiera dzisiejszy Nowy
Testament.

Każda księga zawarta w kanonie musiała spełniać wszystkie poniższe
warunki:

L Apostolskosć. Autorem jej musiał być apostoł tub osoba ściśle
związana z apostołem.

2. Duchotrosc. Musiała O"" postudać duchowy i moralny charakter
najwyższego gatunku, skuptający sit; na osobie i dziele Chrystusa.

3. Uniuxnsalnosc. Musiala być przyjęta przez Kościół jako całość .

.1. Ncuctnnenie. Musiał istnieć bezbiedny dowód na to, że powstała
w wyniku natchnienia Ducha Świętego.

\'\I;lżne jest uświadomienie sobie, że Ojcowie Kościoła nie mogli uznać
za natchnioną tylko fragment jakiejś księgi. Dany list lub księga musiały być
natchnione przez Duciu Świ<;,tcgo i autorytatywne w całym tekście albo
uznawano je za nicnatchnione. Zadaniem OjCĆl\V Kościoła było rozpozna-
nie tych pism, które były godne statusu kanonicznego i umieszczenia
w kanonie.

Jest to w pełni widoczne. że Duch Święty prowadził Ojców Kościoła,
ponieważ uznane przez nich kSi(,."'giprzeszły próbę czasu i zawierały odpo-
wiedź na każclą potrzebę Kościola.

4 Zakreśl litery na początku każdego PHA\V'DZI\'\IEGO stwierdzenia.

a Niektóre z ksiąg włączonych do kanonu Nowego Testamentu nie były
pisane przez apostołów.
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b Cdy zebrał siC; Trzeci Synod w Kurtaginic. wielu Ojców Kościoła cyto-
wala 27 ksiąg Nowego Testamentu i powoływało si<,.'nu nic.

e Trzeci Synod w Kartaginie nazwał księgi, które spełniały wszystkie testy
kanoniezności.

d Z wiciu pism, które spclmaly cztery testy k.monlczności, Trzeci Synod
w Kurtaginie wybrał tylko 27,

5 Wykonaj nastepujące ćwiczenia w swym zeszycie.

a Wyjaśnij dlaczego stwierdzenie d w ćwiczeniu 4 jest meprawdzrwc.

b \X!yjJśnij dlaczego pewne ksil,'gi nic napisane przez apostoła, zostały
włączone do kanonu Nowego Testamentu.

6 Połącz etap ksztaltowania Nowego Testamentu (po prawej) z każdym
wydarzeniem związanym z tym na podstawie lej lekcji (po lewej) .

. . . . a Tacjan cytował lub odnosił si~>do wiekszos- 1) Pisanie
ci Nowego Testamentu. 2) Zbieranie

5) Zatwierdzenie
4) Uznanie

.... b Cztery Ewangelie były ze sobą powiązane .
Ptorr mówił o listach Pawlu tak, jak gdyby
byly one już zgromadzone w jakqś calość.

Trzeci Sobór w Kartugtnte opublikowu! Itstc
ksiąg kanonicznych.
Lukasz opisał życie Chrystusa i początek
Kościoła,

.... c

.... d

.... e

.... f Orygenes korzystał z Nowego Testamentu
w zwalczaniu gnostycyzmu

WIARYGODNIE ZABEZPIECZONY I PRZEKAZANY

Cel 2. Skojarzenie stunerdren o pau-noset tvou-ego Testamentu ze szczcgol-
nvmi faktami umacniajacvmt je.

Poprzednio poznawaliśmy kształtowanie się kanonu Nowego Testa-
mentu. Teraz będziemy omawlać postudany dowód na to, że został on
dokładnie skopiowany i przekazany w takiej formie, w jakiej był pierwotnie
napisany. W miarę omawiania tego uzasadnienia dowiemy się, jaka jest
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przyczyna tego, że możemy być pewni Nowego Testamentu jako wiarygod-
nego zapisu życia Jezusa i nauk apostołów.

Istnieje wiele starożytnych rękopisów

Jesl prawdą. że żaden z oryginalnych manuskryptów kslqg Nowego
Testamentu nie zachował si<;- na przykład Prcrwszy List do Korynttan napi-
sany przez Pawła. Jednakże znaleziono i zabezpieczono wiele setek ich
kopii. Niektóre pochodzą aź z drugiego wieku po Chrystusie. Te rękopisy
i pisma można podzielić na cztery główne grupy: papirusy i pergaminy
greckie. tlurnaczenia i przekłady, cyuty wykorzystane przez ojców Kościoła
i lekcjonarze, czyli lekcje do czytani~l uźvwanc w kościołach.

P({jJin/,'y i jJClp,am inv grectac

lak wiemy, pisZ~ICYNowy Tcstumcnt uźvvval! języka greckiego. Orygi-
nalne Iisly i ~,sięgioraz ich pierwsze kopic były pisane na materiale zwanym
papirusem. Później kopic robiono na pergamtnie.

Pnpirus był materiałem piśmiennym robionym z liści trzciny papiruso-
wej, która rośnie w Egtpctc. Na począiku teksty były wpisywane na zwoje
papirusu. Następnie odcinano poszczególne strony, wiązano je razcni
w forrnc kslązki zwane] leodelesem. Dzisin] kstąźk! S:J robione w podobny
sposób. Paptrus nie był drogi, lecz byl kruchy. W suchym klimacie, np.
w Egipcie, arkusze paptrusu mogły' przcchowvwac się przez setki łat. .Jed-
nak \V klimacie wilgotnym łatwo ruszczaly. Mimo ich kruchości przetrwało
około osiemdziesięciu ośmiu m.muskryptów na papirusie. Najstarszym
z odkrytych do chwili obecnej, jest papirus Rvlandsa 457 (P 52). Pochodzi
on z pierwsze] połowy drugiego stulecia i zawiera fragment Ewangelii jana.
Jeżeli Ewangelia Jana była pisnnu pod koniec pierwszego stulecia (około
roku 9'5l, oznacza to, że fr:lglllent ten pochodzi z manuskryptu sporzadzo-
nego mniej niż ptccdzicsiat lal później.

Sześć z najważniejszych papirusowych manuskryptów opisano krótko
\V poniższej tabeli.

(Uwaga: manuskrypty na papirusie s~!oznaczone lirerą P z liczbą pod-
niesioną. Czasami jest podane imic osoby, która odkryła manuskrypt).
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Manuskrypty papirusowe Nowego Testamentu

Numer I imię Kiedy Zawiera następujące fragmenty
sporządzone Nowego Testamentu

p 52 Paptrus pocz. II w, łan 1831-3337-3R
Ryłamisa 4S7

I' 7S II w. większość rozdz. jana l-S; 8-9;
czc;ść rozdz . .Jana 6-7; 10-I S; rozdz.
Lukasza ~-2tj.

1'13 III w. IIcbrajczyków 2,14 - ); S;
1O,R-22; 10,29 - 11,13: 11,2R-12,17.

I' 4S Chester III w. fragmenty Mateuszu, Marku,
Bcatty I Łukasza, ja na i Dz. Ap.

1'46 Chester III w. większość listów Pawła z wyątktem
Beany II do Filcmona i listów pasterskich;

l lebrajczyków.

I' 47 Chester III w. większość Objawienia .Jana 9,10- 17,2.
13catty III

Od okol o IV w. kstęg! Nowego Testamentu były kopiowane na perga-
minie lub na welinie, trwalszych Ci droższych) materiałach piśmiennych
sporządzonych ze skóry zwierząt. One także były składane w postaci ko-
deksów. [SInieje więcej niż 270 rękopisów pisanych dużymi literami grecki-
mi na pergaminie lub welinie (majuskuły) oraz wit,:cej ni): 2790 rękopisów
pisanych małymi lneram! (minuskuły).

Pi<;ć najważniejszych zestawiono w poniższej tabeli.
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Rękopisy Nowego Testamentu na pergaminie iwelinie

Nazwa ';
Kiedy. " Jakle ':"wie"'fm~rn~

'F, ~porzą(jzony Nowego Testamentu' •

Kodeks Watykański połowa IV w. Mateusz, Hebrajczyków 9,13

Kodeks Synajski koniec IV w. Cały Nowy Testament

Kodeks Aleksandryjski początek V w. Prawic Glly Nowy Testament;
brakuje dwu rozdziałów
Ew. Mateusza, dwu Ew. Jana
i większość 2 Korynlian.

Kodeks Waszyngtoński schyłek IVw. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan.

Minuskuła 3:\ IX w. Ewangelie, Dz. Ap., Listy.

7 Zakreśl literę na początku każdego PRAWDZIWEGO twierdzenia.
a Najstarsze istniejące rękopisy papirusowe pochodzą z trzeciego stulecia.
b Tennin kodeks odnosi się do rodzaju liter greckich, którycli używano

w starożytnych rękopisach.

c Paptrusy Chester Beatty'ego P ,15, p Ij6, i p 17 wykonano w trzecim
stuleciu.

d Najstarszy pełny rękopis Nowego Testamentu, który posiadamy, po-
chodzi z końca czwartego stulecia.

e Istnieje ponad 2650 rekopisów na papirusach, na welinie lub na perga-
minie z zapisem czc;ści lub całości Nowego Testamentu.

Najstarsze tłumacrenta i przetdadv

Ksicg! Nowego Testamentu po ich napisaniu i puszczeniu w obieg
były przetłumaczone na różne języki. Niektóre z tych tłumaczeń sporzadzo-
no na dwieście lal przed sporządzeniem Kodeksu \Vatykańskiego.

S<:) one zatem jeszcze wcześniejszymi świadectwami istnienia i kształ-
towania sic Nowego Testamentu. Pięć z najważniejszych wersji opisano
w następującej tabeli.
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Najstarsze wersje Nowego Testamentu

Nazwa IMa Język Zawartość części Nowego
Testamentu

Afrykańsko ok. ISO r. łacina Prawic clly Nowv Testament
-łacińska

Dr.ucssaron ok. 170 r. syryjski Przeplauuącv sit;" zestaw
Tacjana czterech Ewangelii

Synaityk IV\\'. syryjski \X!i<:kszość Ewangelii
syryjski

\'Vcrsja ZOO r.. egipski Prawie caly Nov..'Y Testament
sahydycka (koptyjski)

Wulg:lla 38,i r. łacina Cały Nowy Testament
łacińska

Pisma Ofcou- Kosetola

Poza rękoptsami greckimi Nowego Testamentu i jego wersjami w in-
nych Iezvkach istnieje, poezawszy do pierwszego stulecia, wiele cytatów
z Nowego Testamentu w pismach róznych OjCÓ\V Kośetola. Wśród nich
wtckszość wyszczególniono \V przedstawionej wcześniej tabeli zatytułowa-
nej "Korzystanie z Nowego Testamentu przez wczesnych Ojców Kościoła".
Cytaty tych autorów wskazują na to, że rckoptsy ksi~,gNowego Testamentu
l>yły już znane w wielu nuciscach. Jeśli zestawiono l)y wszystkie cyuly tych
Ojców Kościoła, WÓWCZ~lS obcjmowalvl r;' one prawie calv Nowy Testament.

t.elecjonarrc

Oprócz rekopisów greckich różnych wersji i pism Ojców Kościoła
istnieje również ponad 200 lekcjonarzy zawierających części Nowego Testa-
mentu. Lekcjonarzy tych używano do publicznego czytania Pismu w Koś-
ciołach. Najstarsze ze znalezionych pochodzą z VI wieku,

Jak widać, istnieje przvnaimnic! '5500 rękopisów zawrerających calv
Nowy Testament lub jego część, licz:}c tylko papirusy greckie, rckoptsv na
pergaminie i welinie oraz lekcjonarze kościelne.

Ciekawe jest porównanie Nowego Testamentu z innymi dziełami, na-
pisanymi prawic \\' tym samym czasie, pod \\'zgl~>dcl1lilości i wieku, biorąc
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pod uwagę rckoptsy istniejące dzisiaj. Trzy z tych dzieł to: ..Rocznik: cesars-
tu-a rzymskiego" - Tacyta, ,,\Vojll{{ galltjslea" - Juliusza Cezara i "Wojna
z l/tl1111 tbalem -Ż: Liwiusza. Wszystkie one są pismami dotyczącymi politycz-
nej i militarnej historii cesarstwa rzymskiego. Proszę zwrócić uwagę na po-
równanie Nowego Testamentu Z tymi dziełami przytoczone w poniższej
tabeli.

Porównanie danych w rękopisach

Liczba istnieją- Ilość lat pomiędzy napisa-
Dokument cych rękopisów niem a najważniejszym

istniejącym pismem

.,Roczniki 2 800
cesarstwa rzymskiego"

"Wojna gallijska" !O 900
"Wojna z Hannibalem" 20 _,00

Nowy Testament wiece] niż ')300 2')0, niektóre rekopisy
mniej niż 50 lat po naptsa-
niu oryginału

Rzeczywiście istnieje ogromna obfitość rekopisów Nowego Testamen-
tu. Ilość dowodów dostarczonych przez tak wielką hczbc i wczesne daty
papirusów, pergaminów, welinów, lekcjonarzy. cytatów i wersji Nowego
Testamentu prowadzi do jedynego nieodpartego wniosku: życie, śmierć
i zmartu-vcbu stanic Chrystusa jest najlepiej udoteumentou-anvm usvdarze-
niem li' całej bistorii starożytnej.

8 Kiedy porównać dzieła napisane przez Tacyta, Juliusza Cezara i Liwiusza
w tym samym okresie co Nowy Testament, wówczas występuje przynaj-
mniej:

a) 10 razy więcej rękopisów Nowego Testamentu,

b) 100 razy więcej rękopisów Nowego Testamentu,

c) 250 razy więcej rekopisów Nowego Testamentu,



226 Krćlestu'o noże, Moc i Ch/mi"

Nowy Testament jest całkowicie wiarygodny

Przez czternaście wieków istnial \V formie rekopisu. \X!iększość
z nich przechowywano w dużych kośetolach i klasztorach \V Europie,
a niektóre \V domach bogatych ludzi. Sytuacja uleglu jednak gwałtowne]
zmianie wówczas, kiedy w roku 14~7 Gutenberg wynalazł druk. Pierwszą
wydrukowaną przez niego ksiązką \\' lIJ50 roku \\/ Moguncji \V Niemczech
była Biblia - znana pod nazwa Biblia Gutenberga. Było lo epokowe wyda-
rzenie. Zamiast pracowitego odręcznego przcptsvwarua. Biblia mogla być
drukowana szybciej i taniej całymi setkami. Teraz wielu mogło mieć własną
kopię Starego i Nowego Testamentu.

Dokonano wielu tłumaczeń Biblii. Wiele nowoczesnych tłumaczeń
bazuje na najlepszych tekstach z dostępnych rękopisów greckich. Istnieją
mniejsze i mało znaczące odmiany wśród tych źródel. Jednakże obecne
różnice wśród setek rękopisów greckich są tak małe, że mogłyby one zają ć

mniej nil. dwie trzecie strony calego Nowego Testamentu - jedna tysięczną
część całości. Fakt ten wskazuje na to, że wszystkie rekopisy pochodzą
z jednego oryginału. Wskazuje to również i na to, że ludzie, którzy przepi-
sywal! księgi Nowego Testamentu. robili to z wielką starannością. Zgod-
ność tych rękopisów jest tak wielka, że z pcwnośclą można mówić o tym, iż
nasz Nowy Testament wiernie odtwarza oryginał pod każdym względem.

9 \X'iększość nowoczesnych tłumaczeń Nowego Testamentu opiera się na
tekście uzyskanym pierwotnie z:

a) cytatów Ojców Kościoła,

łi) lekcjonarzy przechowywanych przez kościoły,

c) istniejących rękopisów greckich.

d) wersji syryjskiej i koptyjskiej.

10 Polącz stwierdzenie dotyczące Nowego Testamentu (z prawej) z każdym
zdaniem podającym fakt popierając-y to stwierdzenie (z lewej) .

. . . . a W drugie] połowic II w. każda
księga Nowego Testamentu
z wyjątkiem Filemona i .~jana
była wykorzystywana przez Ire-
neusza lub cytowana przez niego.

, , . ,b Istnieje ok. 5300 rękopisów
części lub całego Nowego Testa-
mentu wobec 20 pism Liwiusza.

I) Nowy Testament dzisiaj jest
wiarygodnym i całkowitym
odbiciem dokumentów orygr-
nulnych.

2) Znaleziono rekopisy Nowego
Testamentu sporządzone w cią-
gu pięćdziesięciu lat po orygr-
nalach.
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.... c Róźnice między rękopisami grec-
kimi wynoszą mniej niż [cdnq
trzecią strony całego Nowego
Testamentu.

.... d Sahydycką wersję Nowego 'Fes-
tamentu sporządzono w roku
200

.... e Paprrus Ryla ndsa i(()7 (P 52)
datuje się \V pierwsze] połowie
II w.
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~) Cały Nowy Testament istniał
nie późnie] niż na początku
trzeciego stulecia.

.::j) Istnieje przynajmniej 250 razy
wiece] rckopisóv v• Nowego Te-
siamemu niż innych pism spo-
rządzonych w tym samym
czasie.

Mamy dzisiaj Nowy Testament dzicki pracy wielu wiarygodnych, peł-
nych poświęcenia chrześcijan - tych, którzy pisali Nowy Testament natchnieni
przez Boga, tych, którzy starannie go przepisywali, przcchowywall i prze-
kazywali nam. Tych, którzy cierpliwie porównywali setki greckich rękopi-
sów, aby' wykonać nowoczesną dokludna wersie oraz tych, którzy tłumaczyli
je na nasze języki. A jakiż to jest bezcenny skarb! Mówi o naszym niezrów-
nanym Zbawicielu. o cudownym Królestwie, które zamieszkało \V n:1,S
i pewnego dnia objawi się \V chwale, o mocy, która jest nam elana clo
służby, i o chwale, którą będziemy dzielić z Chrystusem na zawsze, Przestu-
diujmy pilnie Nowy Testament. \X!eimy sobie do serca [ego przesianie.
Nauczajmy innych o prawdach w nim zawartych z całkowitą pewnosetą.
wiedząc, że jest lo Słowo Boga działnjqce , żywe i przcnucniajqce życie
człowieka.
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pytania kontrolne

Krotestu-o Boże, Moc i Chu-ała

1 KOJARZENIE. Polacz osoby lub rzeczy (strona prawa) z każdym zda-
niem, które opisuje te; osobę lub rzecz (strona lewa).

o ••• a Cesarz, który w roku 303 rozkazał spa-
lić wszystkie święte kstcgt.

· ... b Fałszywy nauczyciel, który zaprzeczał,
że kilka ksiąg Nowego Testnmeruu jest
księgami natchnionymi.

· •.. c Ojciec Kościoła. który żył w latach 30-
WO i cytował z ksiąg Nowego Testa-
mentu.

.... d Wydntkował pierwszą Biblię w Mo-
guncji, w Niemczech.

Termin dla szczególnego znaczenia
ksiąg natchnionych i autorytatywnych.
Dzielo sporządzone w roku 140 i nic
włączone do kanonu.

Najwcześniejszy kompletny rękopis
grecki Nowego Testamentu.

Tłumaczenie Nowego Testamentu spo-
rządzone ok. roku 150.
Akceptowało tylko Ew. Łukasza idzie-
sięć listów Pawia.
Uznał oficjalnie księgi kanoniczne
w roku 397.

•••• C

.... f

.... g

.... h

·... i

.... j

1) Klemens z Rzymu
2) Matejon
3) Dtoklccjan
4) Pastcrz Hermesa
5) Trzeci Synod w Karta-

ginie
6) Kanon
7) Kodeks Synajski
8J wersja afrykańsko-ła-

cińska
9) [ohann Gutenberg

WlEWRAKl WYBÓR. Wybierz jeden fragment, który najlepiej uzupełnia
poniższe zdarun.

2 Kanoniczny sprawdzian apostolski odnosi się w szczególności do:

a) aktualnej zawartości księgi,

b) autorstwa księgt,
c) oddziaływania księgi na jej czytelników,
d) uznana księgi przez kościoły.

3 Najwcześniejszym posiadanym przez nas świadectwem formy i istnienia
Nowego Testamentu jest jedno z niżej podanych:

aj Wulgata,
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h) Kodeks watykański,
e) \'V'ersjaafrykańsko-łacińska.
d) Biblia Gutenberga.

4 Znaczenie Papirusu Rylandsa 4:;7 (P :;2) polega na tym, że:
a) był on wykonany w okresie picćdzicsicciu lat po orvgtnalc.
h) zawiera całą Ewangelię Iana.

c) wykazuje, że Listy Pawia były już skompletowane.

d) przypada na pierwszą polowę trzeciego stulceru.

5 Wazność Trzeciego Synodu w Kartaginie polega na tym, że;

a) zebrał razem po raz pierwszy księgi Nowego Testamentu,

b) opisał. co znaczy, że ksi~-'gabyb natchniona.

c) określił, które księgi spelniaja wszystkie cztery testy kanoruczności.

(I) wyłączył wszystkie księgi nie pisane bezpośrednio przez samych
apostołów.

6 Rękopisy Nowego Testamentu jako calośrt, gdy porównywano je z istnie-
jącymi rękopisami dzieł Tac-yta. Liwiusza i .Juliusza Cezara:
a) w tej samej liczbie, lecz mają wcześniejszą datę,

h) znacznie liczniejsze i znacznie wczcśriiejszc,

c) mniej liczne i późniejsze,
d) liczniejsze lecz późniejsze.

7 Okoltcznosclą. która prowadziła bezpośrednio do formalnego stwterdzc-
nia kanonu:
a) był wpływ kanonu Marcjona ,

b) było zebranie czterech Ewangcl!i \V jeden tom,

c) było tłumaczenie Nowego Testamentu na syryjski.

d) było cytowanie ksiąg Nowego Testamentu przez I'ohkarpa.

8 Najważniejszym dowodem spośród niżej podanych na to, te Nowy Testa-
ment jest wierną reprodukcja orvntnału pism, [est istnienie:

a) ponad 2200 lekcjonarzy kościelnych znalezionych w różnych miastach,

b) cytatów z Nowego Testamentu pochodzących od Ojców Kościoła
z Rzymu

c) wiciu tiumaczeń Nowego Testamentu po łacinie,

d) wielu wczesnych rękopisów greckich, które zgadzaj:! się ze sobą
dokładnie.
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9 CłmONOI~OGL\. Ułóż poniższe zdarzenia \V kolejności historycznej pi-
sząc l na początku opisu wydarzenia. które zdarzyło się najpierw, 2 na
początku opisu wydarzenia. które zdarzyły srę następnie, i tak dalej.
• ••• a Trzeci Synod w Kurtaginie uznał oficjalnie księgi kanoniczne.
· ... b Paweł pisał do Korymian.
• ••• C 'aha no Gutenberg wydrukowal pierwszą Biblię.
· d Piotr cytowal Stary Testament w dniu Pięćdziesiątnicy.
· e Orygcncs powolvwał si\> na księgi Nowego Testamentu w argu-

mentacji przeciw gnostycyzmowi.
· ... f Została wykonana afrykuńsko-łaclńsku wersja Nowego Testamentu.

Zakończ swe sprawozdanie ze studiowania części .3
i wyślij Arkusz Odpowiedzi nr .' do Instytutu ICI.

odpowiedzi na pytania nauczające

6 a 3) Zatwierdzenie.
b 2) Zbieranie.
c 2) Zhiern nie.
d 4) Uznanie.
e 1) Pisanie.
f 3) Zatwierdzanic.

1 a) prawdopodobnie najpierw krążyly jako oddzielne listy lub pisma,
(i) były potwierdzeniem prav....'d, których wierzący już zostali naliczeni.

7 aNieprawdziwe.
b Nieprawdziwe.
c Prawdziwe.
d Prawdziwe.
e Prawdziwe.
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1 al prawdopodobnie najpierw krużvły jako oddzielne listy lub pisma,
dl były potwierdzeniem prawd. których \vicrz~Jcy już zostali naliczeni.

7 a Nicprawdziwe.
b Nicprawdziwe.
c Prawdziwe.
d Pruwdzrwe.
c Prawdziwe.

2 h) Polikarp ze Smyrnv; przed rokiem 170.
e) \V czasuch. kiedy Ireneusz Listu jn rut.
c) okola roku 21') Egipt i Afrvkc.

8 c) 2)0 razy więcej rękopisów Nowego Testamentu.

3 Sugerowane odpowiedzi S;! następuj;!ce:
a Ojcowie Kosetola musref zadecydować, czy pixrnn te mnjq być przy-

jęte tako CZt;ŚĆ kanonu Nowego Testamentu.

b Ojcowie Kościoła musicli ogłosić, że inne księgi natchnione odrzu-
cone przez Marctona były częśctJ kanonu.

c Ojcowie Kościola musieli zdecydować, które księgi były częścią ka-
nonu i powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem.

9 c) Istntcjącvch rckoptsow greckich.

4 a Prawdziwe.
b Prawdziwe.
c Prawdziwe.
d Nieprawdziwe.

10 a 5) Cały. stulecia.
b vi) Istnieje ... czasie.
c l) Nowy Testament ". dokumentów oryginalnych.
d 3) Ct/y. stulcera.
e 2) Znaleziono ... po orygmalach.

5 a Stwierdzenie jest nicprawdziwe. ponieważ było tylko 27 ksiąg, które
wypełniały wszystkie cztery testy kanoniczności.

b Byly wlurzone. ponieważ napisał je ktoś, kto był blisko związany
z apostołem.




