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1. Na czym spisano Nowy Testament 
1:1 Nowy Testament oryginalnie został napisany po grecku w przeciągu pierwszego wieku 
na papirusie. Używano brązowego atramentu, pisano dużymi literami – równo oddzielonymi. 
Czasami można spotkać małe litery ciasno upakowane przy końcu linijki – bez żadnych 
przerw między słowami i bez znaków interpunkcyjnych.  

1:2 Papirus nie jest trwałym materiałem. Tak więc, oryginały tekstów dawno temu zaginęły 
lub uległy zniszczeniu. Jednak skopiowano je zanim nie można ich było odczytać. Przez 
wiele lat po śmierci apostołów powstało wiele kopii oraz kopii kopii.  

1:3 Chrześcijanie najprawdopodobniej wynaleźli tzw. „księgi” zwane „kodeksami”. Za 
pomocą ksiąg łatwiej było dotrzeć do danego urywka niż przy pomocy zwoju. Co więcej, w 
przypadku kodeksu (książki) można było pisać po obydwu stronach kartki, co sprawiało, że 
był tańszy.  

1:4 Prawie wszystkie manuskrypty Nowego Testamentu mają formę kodeksów. Wydaje się, 
że wielu niechrześcijan przejęło kodeksy od wczesnych Chrześcijan.  

2. Trudności w kopiowaniu Nowego Testamentu 

2:1 Profesjonalni kopiści zwani skrybami kopiowali teksty. Kopista był opłacany w zależności 
od jakości swojej pracy i liczby skopiowanych linijek. Kopista najprawdopodobniej głośno 
czytał tekst, nad którym pracował. W scriptorium – starożytnym punkcie ksero, bywało po 
kilku kopistów, którzy jednocześnie kopiowali tekst, który czytał lektor. W ten sposób 
powstawało kilka kopii naraz.  

2:2 Pojawił się jednak problem omyłek powstałych podczas kopiowania (ręcznego czy 
maszynowego).  

2:3 Nie istnieje ani jedna kopia, w której nie byłoby żadnego błędu. Lecz pomimo różnic 
pomiędzy kopiami – nigdy nie dotyczą one żadnej ważnej doktryny. Kopiści bardzo 
pieczołowicie i starannie podchodzili do swojej pracy.  

2:4 Do bardziej oczywistych pomyłek dochodziło na przykład, kiedy słowo brzmiało 
podobnie do innego słowa lub kiedy wyglądało jak inne słowo. Czasami kopista źle podzielił 
słowo. Czasami pomyłkowo opuścił całą linijkę (lub większą) część tekstu, czasami 
skopiował coś dwa razy, a czasami tylko raz – kiedy w tekście było napisane dwa razy.  

2:5 Oczywiście konserwatywny kopista rzetelnie traktował swoje powołanie i celowo nie 
popełniał błędów. Co więcej, automatycznie nie kopiował czegoś, co jawiło się jako wyraźna 
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sprzeczność pomiędzy dwoma autorami. Czasami próbował naprawić „błąd”. Na przykład, 
mógł znać jedną ewangelię lepiej niż inną, i z tego powodu próbował zharmonizować obie 
ewangelie. Podobnie, jeśli natrafił na nauczanie, które według niego nie było prawowierne – 
mógł nie oprzeć się pokusie  i nanieść swoje poprawki.  

2:6 Kwestię błędów czy skażenia tekstu podczas kopiowania można podzielić na dwie 
grupy:  
 i) Błędy nieumyślne – błędy spowodowane wadami wzroku lub słabym słuchem 
kopisty (także powtórzenia wynikłe ze słabej pamięci – powtórzenia tej samej linijki, brak 
powtórzenia linijki, która była w tekście, przeoczenie linijki tekstu, itp.) 

  ii) Błędy umyślne – błędy powstałe na skutek zapisania przez kopistę nie tego, co 
znajdowało się w tekście źródłowym – ale tego, co w jego opinii było znaczeniem tekstu, lub 
kiedy usiłował poprawić coś, co jemu wydawało się być błędem poprzedniego kopisty.   

3. Zbiór manuskryptów Nowego Testamentu 

3:1 Żadne dzieło starożytnej literatury na świecie nie cieszy się takim bogactwem solidnego 
tekstowego potwierdzenia jak Nowy Testament. Nowy Testament posiada niesłychaną ilość 
wspierających dowodów tekstowych, tak iż innych starożytnych tekstów historycznych (wiele 
z nich z bardzo dobrym poparciem tekstowym) – nie można nawet porównywać z Nowym 
Testamentem. Liczba greckich manuskryptów Nowego Testamentu jest większa niż 5000. 

3:2 Dowody wspierające tekst Nowego Testamentu to głównie ogromny zbiór Greckich 
manuskryptów, wersje w innych językach (ok. 8000 sztuk), cytaty Nowego Testamentu w 
pismach ojców kościoła i w lekcjonarzach (ok. 2100).  

3:3 Dziedzina nauki zwana krytyką tekstu ma na celu przygotowanie tekstu źródłowego, tak 
aby był zrozumiały i mógł być tłumaczony na inne języki. Nie ma pojedynczego manuskryptu 
zawierającego całość Nowego Testamentu.  

3:4 Możemy rozróżnić 5 głównych etapów przygotowania tekstu greckiego przy wydaniu 
Nowego Testamentu.  
 a) Każdy manuskrypt jest uważnie badany, by odkryć możliwe błędy 
 b) Różne manuskrypty są następnie układane w rodziny i grupy lub „typy tekstów” - 
wg wspólnej tożsamości. Wielkie historyczne centra chrześcijańskie wypracowały własne 
specyficzne rodziny tekstów (w trakcie kopiowania). Zakłada się, iż wszystkie manuskrypty 
wykazujące określone podobieństwa pochodzą od konkretnego tekstu źródłowego (oryginał 
lub prototyp greckiego tekstu). 
 c) Po zaklasyfikowaniu tekstów wg rodziny tekstów źródłowych (standardowe 
oryginalne teksty greckie), poddaje się je skrupulatnym badaniom.  
 d) Po ustaleniu wspólnego źródła – które reprezentuje już ostateczny standardowy 
oryginalny tekst grecki – tekst wciąż jednak poddawany jest skrupulatnym badaniom.  
 e) Następnie procedura „domniemanej poprawki” znajduje zastosowanie – z wszelką 
surową dokładnością, tak aby otrzymać jak najczystszy tekst.  

4. Papirusy i ich datowanie 
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4:1 Papirus jest wytwarzany z trzciny papirusowej, która rośnie głównie w Egipcie. W krytyce 
tekstu, każdy papirusowy manuskrypt oznaczony jest literką „p” i liczbą. Niektóre papirusy są 
w kawałkach, inne stanowią część kodeksów (książek). Nie mamy jednak ani jednej 
kompletnej księgi, czy nawet fragmentu w żadnym z papirusów. Wiele stron uległo 
częściowemu zniszczeniu lub brakuje w każdym z papirusów.  

4:2 Najważniejszy papirusowy manuskrypt to Chester Beatty Biblical Papyri odkryty w 1931 
r. Jest to zbiór 11 manuskryptów oznaczonych p45 (1 poł. III w), p46 i p47 (2 poł. III w). 

4:3 Najstarszy z papirusowych manuskryptów to mały urywek Ewangelii Jana 18:31-33, 37, 
38. Znajduje się on w Rylands Library w Manchesterze i znany jest jako p52. Jego 
powstanie określa się na połowę II w, co oznacza, iż jeśli Ewangelia Jana została napisana 
ok. 90 r. (lub 100), ten fragment został spisany 50 lat po oryginale.  

4:4 Szczególnie interesujący jest Papyrus Magdallen – manuskrypty znane jako p64 i p67. 
Składa się na nie 5 bardzo małych fragmentów papirusa zawierających urywki Mat. 26:22. 
Pierwotnie określano ich wiek powstania na późny II w., później na III w. lub IV w. Późniejsze 
badania wykazały jednak późny I w. lub wczesny II w. (z wyraźnym wskazaniem na 1. 
opcję). Niektórzy zasugerowali datę powstania fragmentów na 79 r.  

4:5 p4 dokument pochodzący z II w. został użyty jako wypchanie okładki dzieła Filona 
(pisarz, III w.). Manuskrypt odkryto w Egipcie w 1880 r. wepchnięty w słoik, który następnie 
zamurowano w ścianie prywatnego domu.  

5. Pergaminowe kodeksy Nowego Testamentu 

5:1 Papirus i pergamin miały szerokie zastosowanie. Pergamin, w odróżnieniu od papirusa, 
jest zrobiony z twardych skór cielęcych, kozich i owczych, co sprawia, że jest trwalszy. Ilość 
pergaminowych manuskryptów jest o wiele większa niż papirusów.  

5:2 Mamy do czynienia z dwoma rodzajami pisma: uncjała (głównie duże litery) i minuskuła 
(mieszanka ręcznego pisma i druku). Uncjała odnosi się do manuskryptów Nowego 
Testamentu pisanych na pergaminie. Konstantyn zalegalizował Chrześcijaństwo (325 r.). 
Rozpoczął się okres pokoju dla Kościoła. Można było czytać Biblię publicznie. Wtedy 
właśnie powstało więcej kopii wykonanych przez profesjonalnych skrybów.  

5:3 Kopie tekstów Nowego Testamentu sporządzone na pergaminie i pisane uncjałą (tylko 
duże litery) były o wiele lepszej jakości. Dokumenty papirusowe oznaczone były literką „p” i 
cyfrą, podczas gdy uncjały oznaczone zostały nazwą w j. ang, później przez wielką literę 
grecką i zero np. 02, 048, 0250. 

5:4 Codex Sinaiticus jest pergaminowym manuskryptem zawierającym całość Biblii w j. 
greckim (włączając w to sporą część Starego Testamentu). Został spisany w IV w., a odkryty 
przez Dr Tischendorfa w klasztorze na Górze Synaj w 1844 r. Obecnie znajduje się w British 
Museum.  
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5:5 Codex Sinaiticus datuje się na początek IV w. (nie później niż 350 r.) - 
najprawdopodobniej powstał w Egipcie.  

5:6 Codex Alexandrinus (Codex A) datowany jest na V w. Został odnaleziony w Aleksandrii, 
a następnie umieszczony w British Museum. Zawiera on pełny tekst greckiej Biblii (zarówno 
Stary jak i Nowy Testament). Stary Testament zawiera również apokryfy (LXX – 
Septuaginta). Jako, że powstał w 1 poł. V w. jest młodszy niż Codex Sinaiticus czy 
Vaticanus.  

5:7 Jest to bardzo ważny kodeks. Westcott i Hort uważali go za najczystszy grecki tekst – 
wolny od rzucających się w oczy błędów. Nazwali go „tekstem neutralnym”. 

5:8 Codex Vaticanus (Codex B) znajduje się w zbiorach Watykanu. Napisany ok. połowy IV 
w. Pierwotnie zawierał całą Biblię (Stary i Nowy Testament). Ten kodeks uważa się za 
najważniejszy pojedynczy manuskrypt Nowego Testamentu.  

5:9 Western Text (Tekst zachodni) (Codex D, V-VI w.) - znany też jako Codex Beza. Cechą 
charakterystyczną tego manuskryptu jest skłonność do elaboracji.  

5:10 Western Text jest znany ze swoich wyrażeń, zmian, dodatków i przyswojeń. Właśnie z 
powodu innowacyjnych wstawień – ten właśnie wariant jest preferowany, kiedy akurat 
pomija tekst, który znajduje się w innych manuskryptach. Western Text nie pominęłoby 
niczego, o ile nie ma ku temu mocnych powodów.  

5:11 Inne ważne manuskrypty pisane uncjałą to Codex C (zwany też 040) – kopia ewangelii 
Łukasza z VIII w. Kodeksy N, O, S – to grupa szykownych manuskryptów zawierających 
ewangelie, spisanych srebrnym atramentem na czerwonym pergaminie. 

6. Greckie manuskrypty i tłumaczenia Nowego Testamentu 

6:1 Tekst bizantyjski przyjęty przez kościół wschodni (Konstantynopol) jest o wiele 
późniejszym tekstem niż te już omówione. Składają się na niego późniejsze greckie 
manuskrypty i on właśnie posłużył do przygotowania pierwszych drukowanych wydań 
greckiego Nowego Testamentu – tzw. Textus Receptus  („Przyjęty tekst”). W okresie 
Reformacji, Erazm opublikował słynny greckie wydanie Nowego Testamentu korzystając z 
tekstu bizantyjskiego (w 1514 i 1520 r.) 

 6:2 Ważnym faktem jest, że właśnie Textus Receptus (tj tekst bizantyjski) posłużył jako 
grecki tekst do przetłumaczenia Biblii Króla Jakuba (odpowiednik polski: Biblia Gdańska). 
Później, kiedy odkryto pozostałe kodeksy (np. Vaticanus, Alexandrinus i Sinaiticus), tekst 
bizantyjski przestał być traktowany jako oryginalny tekst Nowego Testamentu, co nie 
wszyscy od razu przyjęli. Dzisiaj niewielu naukowców dzisiaj uważa tekst bizantyjski za 
najbardziej wiarygodny.  

 6:3 Textus Receptus reprezentuje zaledwie ok. 1/100 tekstów greckich jakie obecnie mają 
do dyspozycji tłumacze Nowego Testamentu. Tym samym mamy do czynienia z o wiele 
gorszym materiałem greckich tekstów.  
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6:4 Erazm wykorzystał jedynie gorsze teksty (takie miał do dyspozycji) i miał do wglądu 
niewiele uncjalnych manuskryptów – takich, które zawierały cały Nowy Testament. 
Najstarsze i najlepsze do jakich miał dostęp pochodziły z X w. Jego pierwsze dwa wydania 
Nowego Testamentu w 1514 r. nie zawierały bardzo słabo uzasadnionego urywka 1 Jana 
5:7-8 („a ci trzej są zgodni”). Manuskrypt zawierający ten tekst został wykonany w XVI w. i 
następnie Erazm uwzględnił te wersety w swoim trzecim wydaniu w 1522 r. Jednakże w jego 
4. wydaniu Erazm ostatecznie opuścił to wyrażenie.  

 6:5 Tak jak prawdą jest, iż tekst bizantyjski, który stanowił podstawę Textus Receptus nie 
jest najlepszy – tak samo prawdą jest, że Kościół nigdy nie ucierpiał z powodu korzystania z 
tego tekstu. Nie miało to wpływu na żadną fundamentalną doktrynę. Późniejsze tłumaczenia 
nie uległy większym zmianom z powodu wielu dostępnych wariantów. Zdecydowana 
większość różnic w greckich manuskryptach dotyczy kwestii nieistotnych.  

 6:6 Niektóre różnice są znaczące. Na przykład w Marka 1:1 Textus Receptus stwierdza: 
„Jezus Chrystus Syn Boży”. Jednakże lepsze manuskrypty opuszczają „Syn Boży”. Bardziej 
prawdopodobne jest, iż pobożny skryba dodał „Syn Boży” niż miałby to pominąć. Wiele 
jednak przemawia za tym by uwzględnić to wyrażenia dlatego, że widzimy je w Vaticanus 
(B), ale Alexandrinus (A) opuszcza ją. Późniejsze wydania Nestle mają ją podobnie jak 
Wescott i Hortt. W swoim komentarzu Cranfield argumentuje za zatrzymaniem wyrażenia 
„Syn Boży”. Biblia New International Version też je umieściła.  

6:7 Pomimo wielu wariantów „nie występują takie rozbieżności pomiędzy manuskryptami, 
które w najmniejszy sposób wpłynęłyby na odpowiedzialność Kościoła by głosić i strzec 
Pismo Święte” (F.F. Bruce). 

7. Inny grecki tekst 

7:1 Textus Receptus był przez wiele lat preferowanym tekstem i niechętnie widziana była 
jego krytyka. Naukowcy powoli dochodzili jednak do wniosku, iż można go polepszyć i ok. 
XVIII w. nowe wydania greckiego Nowego Testamentu zaczynały być publikowane. W 1707 
r. John Mills opublikował wersję greckiego tekstu – z nielicznymi jedynie zmianami w Textus 
Receptus. W 1734 r. niemiecki uczony Bengel, opublikował grecki tekst z większą ilością 
zmian.  

7:2 Naukowcy niechętnie wprowadzali poprawki do greckiego tekstu, ponieważ często byli 
oskarżani o zmienianie oryginalnych tekstów. Jednakże zaczęto odkrywać coraz więcej 
manuskryptów. Uczony niemiecki Karl Lachmann w 1831 r. opublikował swoją wersję 
greckiego tekstu, która nie była oparta na Textus Receptus. Potem pojawiło się kolejne 
niezależne wydanie opublikowane przez Tregellesa w 1857 r.  

7:3 Jednym z bardziej znanych uczonych tekstu Nowego Testamentu był Constantine von 
Tischendorf. Jego zasługą jest 8. publikacji greckiego tekstu – całkowicie niezależnych od 
Textus Receptus, uwieńczonych publikacją z lat 1881-1882, która przypieczętowała długą 
batalię przeciwko dominacji tego tekstu.  

7:4 Następnie pojawiły się słynne dzieła brytyjskich uczonych: Brooke Foss Westcott i 
Fenton John Anthony Hort, 28 lat pracowali na swoją wersją tekstu greckiego, który 
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udostępnili tłumaczom Revised Version z 1881 r. (w wielu miejscach różnił się z Textus 
Receptus).  

7:5 Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne opublikowało tekst Eberhard Nestle, 
czwarte wydanie z 1904 r. Obecnie od Towarzystwa Biblijnego można kupić 27. wydanie 
greckiego tekstu z porównawczymi notatkami Kurta Atlanda (wyd. 1993).  

Konkluzja 

Stwierdzono, iż „żadna doktryna wiary chrześcijańskiej nie uległa zmianie z tej prostej 
przyczyny, że żaden z tysięcy wariantów zawartych w manuskryptach nie wskazywał na 
potrzebę takiej zmiany.” 

Warianty zawarte w papirusach i pergaminach są bardzo liczne, podobnie jak inne 
świadectwa dotyczące realiów Nowego Testamentu. Wszystkie te świadectwa, przy całej ich 
różnorodności, są zgodne, co do każdego z punktów chrześcijańskiej doktryny.  

Sir Fredric Kenyon, największy uczony nowotestamentowej krytyki tekstu powiedział: 
„Napawa otuchą, iż przy końcu naszych badań i naszych odkryć jest umocnienie 
autentyczności Pisma, jak i umocnienie przekonania, że trzymamy w rękach czyste i 
wiarygodne Słowo Boże.” 
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