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Skąd wiemy
o Jezusie Chrystusie?

Pamiętnik Arka
Majowa wycieczka do Karpacza była super! Uwielbiam chodzić
po górach (na naszych Mazurach jest tak płasko...), a Karkonosze okazały się przepiękne. Pierwszego dnia o świcie wyruszyliśmy niebieskim szlakiem, przed sobą mieliśmy 6, 5 km drogi
do schroniska „Samotnia”. Przewodnik powiedział, że marsz nie
powinien zająć nam więcej niż 4 godziny. Na szlak wyszliśmy
koło uroczego kościółka Wang (zbudowano go bez użycia nawet jednego gwoździa!), do którego dojechaliśmy ciuchcią. Na
trasie zrobiłem mnóstwo zdjęć. Niemal przez cały czas szliśmy
szeroką brukowaną drogą dojazdową na Śnieżkę. Z Polany odbiliśmy w kierunku najwyższej grupy skalnej Karkonoszy – Pielgrzymów. Tam znów sesja zdjęciowa: fotki wyszły znakomicie.
Pomidorówkę w „Samotni” jedliśmy tak, jakbyśmy od tygodnia
nie mieli nic w ustach.

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus
czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym
dał polecenia Apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba.
Dzieje Apostolskie 1, 1-2

Historyczność Ewangelii
Kościół potwierdza historyczność czterech Ewangelii. Napisali
je w latach 60-100 po Chrystusie święci autorzy, wybierając niektóre z wielu wiadomości przekazanych im ustnie lub pisemnie.
Zawsze brali pod uwagę sytuację ludzi, dla których pisali: chrześcijan pochodzenia żydowskiego, nawróconych pogan czy konkretnych wspólnot wiernych z różnych miast. Opowiadali tak,
aby przekazać prawdę o Jezusie i Jego Dobrą Nowinę. Korzystali
z własnych wspomnień oraz świadectw tych, którzy od początku
byli naocznymi świadkami Jego życia i działalności.

Kanon Nowego Testamentu
Kanon Nowego Testamentu oprócz czterech Ewangelii zawiera
także inne pisma apostolskie: Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła, List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, Listy św. Piotra, Listy
św. Jana i Apokalipsę św. Jana. Znajdujemy w nich:
•
•
•
•
•

potwierdzenie wiadomości o Jezusie Chrystusie,
objaśnienie Jego nauki,
ogłoszenie zbawczej mocy dzieła Jezusa Chrystusa,
opis początków Kościoła i jego rozwoju,
zapowiedź powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa.

Pierwsze zapisy

Pamiętnik Tomka
Znowu Karpacz! Jestem tu już chyba dziesiąty raz. Góry są
w porządku, wycieczka ogólnie też, ale przewodnik się uparł,
żeby zrobić jakąś trasę w 4 godziny. Po długiej nocy (gadałem
z Marcinem chyba do piątej nad ranem) brzmiało to dla mnie
przerażająco. Całe szczęście, że szliśmy głównie wybrukowaną
drogą, więc jakoś to przeżyłem. Jola to bardzo miła dziewczyna,
ale jak pojawia się na horyzoncie ktoś z aparatem, to robi takie
miny, że mnie denerwuje. Poprosiłem Arka o parę fotek z Jolką.
Cały czas robił zdjęcia. Fajne będą chyba te spod Pielgrzymów.
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Księgi Pisma Świętego, a zwłaszcza teksty Ewangelii, były często
i pieczołowicie przepisywane, a od IV wieku szczególnie dobrze
przechowywane. Zachowało się około 5 tysięcy starożytnych
i średniowiecznych ▶ manuskryptów Nowego Testamentu.
Najstarsze ▶ kodeksy zawierające tekst czterech Ewangelii pochodzą z IV i V wieku (Kodeks Synajski, Kodeks Watykański,
Kodeks Aleksandryjski). W XX wieku dzięki poszukiwaniom
archeologicznym znaleziono kilkadziesiąt fragmentów ▶ papirusowych zwojów bądź kodeksów. Istnieje jeden niewielki fragment dwustronnie zapisanego papirusu, znany jako „papirus
Rylandsa”, który pochodzi z lat 125-135 po Chrystusie i zawiera
urywek tekstu z Ewangelii świętego Jana. Jest to najstarszy znany
dziś odpis tekstu ewangelicznego.
Dla porównania: najstarszy rękopis eposów Homera (IX-VIII
w. przed Chrystusem) pochodzi dopiero z XII wieku, a odpisy

dzieł Platona (V-IV wiek przed Chrystusem) z IX wieku. Dzieła
współczesnego Jezusowi Filona zachowały się w odpisach z X
lub XI wieku.
na podstawie: Ł. Kamykowski,
Dlaczego Chrystus? Dlaczego Kościół?

Refleksja i modlitwa
Jakie są twoje zmartwienia? Jakie masz problemy?
Powiedz o nich w myślach Jezusowi Chrystusowi.
Gdy ci ciężko i smutno, nie trać nadziei. Jezus
zostawił ci Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę. Przypomnij
sobie o Nim. On jest wcielonym Synem Bożym, On chce
cię uratować i zbawić.
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).

Jeśli chcesz...

Koloński kodeks Maniego (fragment)

Kto nie zna Ewangelii, nie może powiedzieć, że zna Jezusa Chrystusa. Czytaj codziennie fragment wybranej
Ewangelii i zapisuj w zeszycie Myśli te cytaty, które
szczególnie zwrócą twoją uwagę.
SŁOWNIK

PYTANIA I ZADANIA

1. Porównaj fragmenty pamiętników Arka i Tomka. Które
z różnic dotyczą faktów, a które odczuć chłopców?
2. Na podstawie Dziejów Apostolskich oraz tekstu Historyczność Ewangelii napisz, co jest główną treścią Ewangelii.
Jak sądzisz, dlaczego cztery Ewangelie różnią się między
sobą?
3. Wykonaj schemat do wiadomości zawartych w tekście Kanon Nowego Testamentu.
4. Na podstawie tekstu Pierwsze zapisy sformułuj argumenty
przeciw tezom, że treść Ewangelii została w ciągu wieków
zniekształcona.

ZADANIE DODATKOWE

Dlaczego Ewangelie są nazywane sercem Pisma Świętego?

▶ manuskrypt – rękopis
▶ kodeks – od łac. caudex „pień” – pergaminowa księga rękopiśmienna
▶ papirus – wytwarzany z włókien trzciny papirusowej materiał piśmienny w postaci rulonu długości do 10 metrów, rzadziej księgi

Masz wiadomość!
• Ewangelie są głównym świadectwem życia i nauki Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela świata.
• Apostołowie, pisząc Ewangelie, czerpali z własnych wspomnień oraz ze świadectwa tych, którzy byli naocznymi świadkami życia i działalności Jezusa. Wybrali niektóre z wielu wiadomości przekazanych ustnie lub pisemnie.
• Kanon Nowego Testamentu oprócz czterech Ewangelii zawiera także Listy świętego Pawła i inne pisma apostolskie spisane pod natchnieniem Ducha Świętego.
• Najstarsze źródła chrześcijańskie o życiu Jezusa to fragmenty Ewangelii i innych pism Nowego Testamentu zachowane na
papirusach z II wieku oraz w kodeksach z IV i V wieku.

Jak sądzisz?
Czy badania
naukowe biblistów
nad historycznością Ewangelii nie są
sprzeczne z przekonaniem
o świętości słowa Bożego?

Odkrycia archeologiczne:
sadzawka Betesda w Jerozolimie.
Nad tą sadzawką Jezusuzdrowił
chorego, który nie mógł chodzić
(J 5, 2-9).
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