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Czy rzeczywiście możemy zaufać Biblii?

Wnaszym współczesnym świecie, wiele osób 
jest przekonanych, że Biblia nie jest niczym 
więcej niż jakąś absurdalną, dawną księgą. Jej 

religijna paplanina nie jest oparta ani na faktach ani na 
rzeczywistości i jest czytana tylko przez garstkę religijnych 
ludzi, którzy chcą poczuć się lepszymi od innych. Jest ona 
po prostu zbiorem mitów, bajek i opowiadań dla dzieci, 
przepisywanych na przestrzeni wieków. Jest nieistotna, 
nudna i zupełnie nieprawdziwa. Prawdopodobnie 
słyszałeś mnóstwo jednozdaniowych ‘obelg’ w stosunku 
do Biblii. Czy któraś z nich brzmi znajomo?

• Biblia nie jest historycznie dokładna.
• Żadni inni pisarze w historii nie potwierdzają 

relacji z Biblii.
• Nauka uniemożliwia wiarę w biblijne cuda.
Jeśli one są słuszne, to czy możemy traktować Biblię 

poważnie? Z pewnością nie jest godna zaufania? W 
rzeczywistości może  być bardzo niebezpieczna! Więc jaka 
jest prawda? Czy są jakieś dowody, które potwierdzają, że 
Biblia jest dokładną, godną zaufania księgą?
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Co to jest Biblia?

Biblia opisuje siebie i swoje historie oraz 
nauczanie jako dane nam przez Ducha 
Bożego. Myśl zawarte w tym jest taka, że 

będąc zainspirowaną i daną przez Boga, Biblia jest 
całkowicie wiarygodna i autorytatywna (2 Tymoteusza 
3:16; 2 Piotra 1:16-21).

Ponadto Jezus, własny Syn Boga, powiedział, że 
Pisma (napisane na długo zanim On się pojawił) 
są od Boga i opowiadają Jego historię. Dał jasno do 
zrozumienia, że Stary Testament (wcześniejsza część 
Biblii) był czymś więcej niż tylko narodową historią 
i religijnymi mitami (Ew. Mateusza 4:1-11; 5:17-19). 
Wierzył, że Pisma były o Nim—że opowiadają o Bożej 
obietnicy przyjścia Zbawiciela (Ew. Jana 5: 39-40).

Pod wieloma względami, Biblia jest bardzo 
bezceremonialna. Rejestruje moralne i duchowe 
słabości ludzi na swoich stronach. Taka szczerość jest 
ważna. Zwykle kłopotliwe lub obciążające historie są 
przemilczane. Fakt, że zostały w ten sposób podane 
do wiadomości publicznej sugeruje, że Biblia jest 
księgą zdeterminowaną, przedstawić prawdę, „bez 
upiększeń,” dokładnie tak jak było.

Ale czy to rozsądne, aby uważać, że Biblia jest 
godna zaufania? Czy istnieją jakieś zewnętrzne 
dowody, które potwierdzają twierdzenia Biblii?



 HISTORYCZNE I ARCHEOLOGICZNE WSPARCIE DLA BIBLII [3]

Historyczne i 
archeologiczne  
wsparcie dla Biblii

W  całej Biblii, zdarzenia, które są 
odnotowane, są powiązane z określonymi 
osobami, czasem i miejscem w historii. 

Wiele z tych miejsc jest rozpoznawalnych, jak  Egipt, 
Syria, Jerozolima i Galilea.

Inskrypcje wyryte w  kamieniu pochodzące 
ze starożytnych cywilizacji potwierdzają wiele 
biblijnych historii. Wyryte kamienie lub gliniane 
cylindry były w starożytnym świecie rodzajem 
książek historycznych. W ten sposób zapisywano 
wydarzenia, prawo lub polecenia.

Jednym z przykładów jest Taylor Prism (gliniany 
cylinder datowany między 705-681 p. n. e.), który 
potwierdza asyryjskie oblężenie Jerozolimy, którą 
Biblia opisuje w 2 Księdze Królewskiej 18-19, 2 
Księdze Kronik 32 i w Księdze Izajasza 36-37. 
Odkrycie innego kamienia z wyryta inskrypcją, Tel 
Dan Stele, potwierdza, że izraelski król Dawid istniał 
w tym czasie, o którym mówi Biblia. Cylinder Cyrusa 
zapisuje decyzję Cyrusa z Persji, aby pozwolić Żydom, 
którzy zostali pojmani rok wcześniej, powrócić do 
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swoich domów w Izraelu (Ezdrasza 1:1-3, 6: 3; Izajasza 
44:28; i 2 Kronik 36:23), kamień Moabitka rejestruje 
bunt Moabitów, o którym mowa w Biblii w 2 Księdze 
Królewskiej 3.

Historyczne dokumenty także potwierdzają 
świadectwo Biblii o Jezusie. Żydowski nauczyciel i 
dowódca wojskowy Józef (ur. 37-zm.100), rzymski 
senator Pliniusz Młodszy (ur. 61-zm.113) i rzymski 
historyk Tacyt (ur. 56–zm.117) pisali o Jezusie.

Józef nazywa Chrystusa „mędrcem” oraz 
„czyniącym zadziwiające dzieła.” W liście do cesarza, 
Pliniusz mówi, że chrześcijanie czczą Chrystusa jako 
„boga.” Tacyt pisze o „Chrystusie” jako założycielu 
buntowniczej religii („buntowniczej,” ponieważ nie 
była religią Imperium Rzymskiego) i wspomina, że 
został stracony z rozkazu Poncjusza Piłata.

Żaden z tych autorów nie był naśladowcą 
Chrystusa. Jednak wszyscy przyjęli, że Jezus istniał i 
że Jego naśladowcy uważali Go za Boga.

To jest tylko jeden z wielu dowodów 
potwierdzających Biblię i on wyraźnie  pokazuje, że 
raczej niż podważać biblijne teksty, historia właściwie 
je potwierdza.



 CZY NAUKA NAPRAWDĘ ZANEGOWAŁA BIBLIĘ? [5]

Czy nauka naprawdę 
zanegowała Biblię?

Dla wielu, Biblia opisuje świat, którego nigdy 
nie widzieli i nie potrafią zaakceptować. 
Nadprzyrodzone wydarzenia i cuda po prostu 

nie pasują do otaczającego ich świata.
Podstawą tej krytyki jest przekonanie, że nauka 

jest najbardziej niezawodnym sposobem poznania 
czegokolwiek co dotyczy naszego świata. Niektórzy 
nawet twierdzą, że to jedyny niezawodny sposób. Ale 
czy jest to jedyny sposób, lub nawet najlepszy sposób, 
aby odkryć prawdę o naszym świecie? Czy istnieją 
granice tego, co nauka może zmierzyć i zbadać?

Dziewica rodząca dziecko, człowiek chodzący 
po wodzie, osoba powstająca z martwych, kilka 
kawałków chleba, które wystarcza, aby nakarmić 
tysiące ludzi—odkrycia naukowe nie pozwalają 
nam traktować takich rzeczy poważnie. Ponieważ 
nauka nie potrafi tych rzeczy zmierzyć ani wyjaśnić,  
większość ludzi myśli, że nie mogą być prawdą.

Na przykład, jak inteligentni ludzie mogą 
wierzyć w dziewicze narodziny? Chrześcijanie 
całkowicie zgadzają się tym, że dziewicze narodziny 
są naukowo niemożliwe. Jednak wierzą, że Jezus 
narodził się z dziewicy, nie tylko dlatego, że Biblia 
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tak mówi, ale dlatego, że wierzą, że Bóg Biblii jest w 
stanie sprawić, aby tak się stało.

To może wydawać się zbyt proste, ale jest istotą tej 
kwestii. Biblia mówi nam prawdę o tym, kim jest Bóg! 
Chrześcijanie wierzą, że coś pozornie niemożliwego 
wydarzyło się, pomimo wiedzy naukowej, ponieważ 
wierzą, że Bóg, twórca praw natury, ma prawo do działania 
poza nimi. Nauka może być w stanie zmierzyć i zbadać 
prawa, które Bóg stworzył, ale to nie ogranicza tego, co 
Bóg może zrobić. A Biblia tak naprawdę nie jest o prawach 
tego świata (tym zajmuje się nauka). Biblia jest o Bogu! 
Czy On naprawdę może być zmierzony przez naukę?

Ludzie, którzy wierzą tylko w badania naukowe 
często mówią, że wszechświat przypadkiem pojawił się z 
niczego. Ten punkt widzenia nie wymaga Boga. Jeśli nie 
ma „projektu” dla naszego świata, to nie ma projektanta.

Ale jeśli nie ma Boga, to nie może być żadnych 
cudów (rzeczy, które dzieją się poza naturalnymi 
prawami). A jeśli nie ma cudów, to coś nie może 
powstać z niczego. A jeśli coś nie może powstać z 
niczego, to nasz wszechświat nie może istnieć . . .

Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ w jakimś 
sensie wszyscy wierzymy w rzeczy, które nie mogą 
być udowodnione naukowo. Ci, którzy wierzą Biblii 
nie dyskredytują praw natury; po prostu wierzą, 
że jest coś więcej niż tylko same prawa. Bóg czyni 
rzeczy, które nas zadziwiają, a czasami wprowadzają 
dezorientację w nasze ludzkie rozumienie. To 
pokazuje, że On jest Bogiem i może robić coś, co jest 
wbrew prawom, które sam ustalił!
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Prawda jest taka, że wszyscy—ci, którzy zaufali Biblii i 
ci, którzy nie zaufali—wierzą, że wiele rzeczy nie może być 
zbadanych lub udowodnionych. Nauka nie jest po prostu w 
stanie odpowiedzieć na każde pytanie. W rzeczywistości, 
nauka nigdy nie była przeznaczona do tego.

Na przykład, czy nauka może udowodnić że:
• Dwie osoby się kochają?
• Widok ze szczytu góry zapiera dech w piersiach?
• Dobre jest lepsze od złego?
Nauka nie potrafi wyjaśnić dobra i zła ani dać nam 

podstawy do podejmowania moralnych decyzji. Nie może 
nam powiedzieć, co jest piękne. Nawet stwierdzenie „nauka 
zanegowała Biblię” jest twierdzeniem, którego nie można 
udowodnić naukowo. Biblia nie jest jednym esejem lub 
jedną pozycją literatury; jest zbiorem 66 ksiąg napisanych 
przez 40 autorów na przestrzeni około 1500 lat. Czy nauka 
naprawdę twierdzi, że je wszystkie podważyła?

Czy współczesna nauka uniemożliwiła to, aby 
wierzyć Biblii? Nie. Nauka po prostu mówi nam, że nie 
istnieją żadne zwyczajne wyjaśnienia dla cudownych 
twierdzeń Biblii. Ale kiedy o tym pomyślimy, to nie 
ma zwyczajnych lub naukowych wyjaśnień miłości, a 
jednak nikt nie powie, że nauka zanegowała miłość.

Nauka mierzy prawa tego świata, ale nie może 
zmierzyć Boga, który je ustanowił. Nie mierzy 
osobowości, charakteru i moralności. Jednak Biblia jest 
o tym, kim jest Bóg, o Jego osobowości, Jego charakterze, 
Jego moralności! Mierzenie Boga za pomocą nauki jest 
jak próbowanie użycia linijki, aby zmierzyć ciepło! 
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Zachowanie się Biblii

Więc, co z obawą, że Biblia, którą mamy 
dzisiaj, nie jest taka sama jak oryginalne 
teksty, napisane tysiące lat temu? Czy 

oryginalne przesłanie zostało zachowane, czy też 
zostało zagubione w tłumaczeniu z upływem czasu? 
Czy jest to po prostu niewiarygodna stara księga, tak 
jak niektórzy twierdzą?

Prawda jest taka, że księgi Biblii są zdecydowanie 
najlepiej zachowanymi dokumentami w historii. Jest 
to dość śmiałe twierdzenie. Ale biorąc pod uwagę 
dowody, nie jest przesadą.

Dziś mamy Biblię, bo wieki temu skrybowie 
kopiowali oryginalne teksty w 
celu ich zachowania. Zwracali 
baczną uwagę na szczegóły, 
kiedy przepisywali każde 
słowo, co sprawia, że dziś wielu 
uczonych uważa, że kopiom 
można zaufać jako dokładnym 
replikom oryginałów.

Ale co z czasem, który 
upłynął między kopiami? 
Krytycy twierdzą, że długi okres 
czasu pomiędzy momentem, 
kiedy księgi zostały napisane po 

Prawda jest 
taka, że 

księgi Biblii są 
zdecydowanie  

najlepiej 
zachowanymi 
dokumentami 

w historii.



 ZACHOWANIE SIĘ BIBLII [9]

raz pierwszy a najstarszą istniejącą kopią gwarantuje, 
że błędy zostały wprowadzone do tekstu.

Czy słyszałeś o zwojach znad Morza Martwego? 
Zostały one odkryte w okresie pomiędzy końcem lat 
40-tych a połową lat 50-tych XX wieku. Zwoje znad 
Morza Martwego to zbiór ponad 950 dokumentów i 
fragmentów tekstu Biblii. Większość z nich to kopie 
ksiąg Starego Testamentu, które pochodzą z okresu 
od III wieku p. n. e. do połowy pierwszego wieku 
naszej ery. Zwoje znad Morza Martwego nie tylko 
dają nam najstarsze kopie Starego Testamentu, ale 
także pozwoliły uczonym zbadać różnice między 
wcześniejszymi i późniejszymi kopiami. To, co 
odkryli było uderzające.

Porównując nowsze kopie Izajasza 53 (na 
przykład) i kopie tego samego fragmentu znad 
Morza Martwego, uczeni uznali, że dokumenty 
pokrywają się! Były bardzo małe różnice, a żadna z 
tych różnic nie ma żadnego wpływu na znaczenie. 
Nawet jeśli te dokumenty  dzieli około 1000 lat, 
ich podobieństwo pokazuje, że bardzo dbano, aby 
skopiować i zachować oryginalny tekst biblijny.1

Możemy także porównać Biblię do innych 
starożytnych, cenionych książek, aby zobaczyć, jak jej 
rzetelność wypada w porównaniu do nich. Na przykład 
istnieje 8 kopii „Historii Herodota,” a czas między 
oryginałem i najwcześniejszą kopią wynosi 1350 lat. 
Istnieje 10 kopii „Galijskich Wojen” Cezara i różnica 
wynosi 1000 lat. Istnieje 20 kopii „Roczników” Tacyta, 
7 kopii „Historii Naturalnej” Pliniusza Młodszego i 
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20 kopii „Historii Rzymu” Liwiusza z historycznym 
dystansem odpowiednio 1000, 750 i 400 lat.2

Mimo długości czasu pomiędzy oryginalnymi pismami 
i najwcześniejszymi kopiami, 
nikt nie kwestionuje ich 
dokładności ani autentyczności 
tych dokumentów.

Więc jak Biblia wypada 
w porównaniu do innych 
starożytnych dzieł? Obecnie 
mamy około 5500 pełnych 
lub częściowych kopii 
ksiąg Nowego Testamentu. 
Najstarsze potwierdzone kopie 
Nowego Testamentu sięgają 
114 n.e. Oznacza to, że czas 

między naszymi najwcześniejszymi kopiami a datą 
oryginalnego zapisu wynosi, co najwyżej, tylko 50 lat.3

W porównaniu do innych starożytnych dzieł, 
dowody tekstowe Pism chrześcijańskich są jedyne w 
swoim rodzaju! Badania pokazują, że Biblia wyróżnia 
się jako najbardziej autentyczny dokument w historii.

1 Norman L. Geisler and William E. Nix, A General Introduction to the Bible 
(Chicago: Moody Press, 1986), 196, 261-70, 351-85.
2 Craig L. Bloomberg, Jesus and the Gospels: An Introduction and Survey (Nashville: 
B&H Academic, 2009), 424-44. Zobacz. też McDowell, New Evidence, 38.
3 Dan Wallace, “Earliest Manuscript of the New Testament Discovered?”, 
The Center for the Study of New Testament Manuscripts, <csntm.org/News/
Archive/2012/2/10/EarliestManuscriptoftheNewTestamentDiscovered.> 
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Najlepszy powód,  
aby ufać Biblii

Jeśli chcesz pewnych i niezbitych argumentów 
dotyczących Biblii, to ich nie mamy. Chrześcijanie 
nie mogą udowodnić ponad wszelką wątpliwość, 

że Biblia jest godna twojego zaufania i przekonania 
bardziej niż mogą ci udowodnić, że miłość jest realna, 
lub że dobre jest lepsze od złego.

Ale po przyjrzeniu się dowodom, możemy śmiało 
powiedzieć, że Biblia jest prawdziwa i godna 
zaufania. Dlaczego? Biblia jest rzetelna, odkrycia 
archeologiczne potwierdzają jej historie, jest czymś 
więcej niż tylko „ludzką księgą,” a sam Jezus mówi, że 
słowa Biblii są prawdziwe (w Swoim nauczaniu, Jezus 
odnosił się do wielu historii w Starym Testamencie. 
Na przykład, spójrz na fragment w Ew. Mateusza 
12:38-41, gdzie Jezus mówi o starotestamentowej 
księdze Jonasza).

To jest rzeczywiście najlepszy powód ze 
wszystkich, aby ufać Biblii. W kartach Biblii 
spotykamy najbardziej zdumiewającą historię, jaką 
kiedykolwiek opowiedziano. Bóg wszechświata—
nasz Stwórca i projektant—postanowił stać się 
człowiekiem, aby przywrócić naszą relację z Nim. 
Zerwaliśmy naszą relację z Bogiem żyjąc bez Niego, 
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robiąc własne rzeczy, 
ustalając własne priorytety i 
ceniąc siebie wyżej on Niego. 
To jest to, czym jest grzech.

Bóg stworzył dobry 
świat, ale kiedy ludzkość 
zignorowała Boga i zaczęła 
grzeszyć, doprowadziliśmy 
do oddzielenia od Niego 
i dystansu pomiędzy Nim 
a nami. Ale Bóg nie chciał 
pozwolić, aby ta separacja 
dalej trwała, więc zrobił coś, 
czego nie mogliśmy zrobić 
sami. Jezus, który jest Bogiem, wziął na siebie karę, 
na jaką zasługujemy za nasze grzechy, umierając 
na krzyżu. Następnie powstał do nowego życia trzy 
dni później, oferując wszystkim, którzy mu zaufają 
nowe, niekończące się życie z Bogiem. To jest 
przesłanie Biblii.

Czy istnieją dobre historyczne powody, aby wierzyć 
Biblii? Oczywiście. Jednak najlepszym powodem 
jest jej przesłanie o Jezusie. To nie tylko dobra 
wiadomość—to jest najlepsza możliwa wiadomość.

Bóg 
wszechświata 

postanowił 
stać się 

człowiekiem, 
aby przywrócić 
naszą relację z 

Nim.
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Seria Patrząc Głębiej oferuje znakomite nauczania biblijne 
dla chrześcijan. Bez względu na to, czy jesteś młodym 
chrześcijaninem, czy też dojrzałym wierzącym, mamy szereg 
krótkich rozważań biblijnych na wiele ważnych tematów i pytań.

W Our Daily Bread Ministries, naszą misją jest uczynić 
zmieniającą życie mądrość Słowa Bożego zrozumiałą 
i dostępną dla wszystkich. Pragniemy  pomóc naszym 
czytelnikom przybliżyć się do Boga oraz dzielić się 
swoją wiarą w Niego z tymi, których znają. Prosimy o 
udostępnianie artykułów z serii Patrząc Głębiej tym, którzy 
mogą z nich skorzystać na naszej stronie internetowej 
codziennychleb.org.

Wszystkie nasze zasoby są dostępne dla wszystkich, bez 
konieczności przekazywania darowizn. Jednak, gdybyś chciał 
wspierać Our Daily Bread Ministries finansowo, możesz 
zrobić to klikając na poniższy link.

PRAGNĘ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

http://codziennychleb.org/
http://codziennychleb.org/darowizny/
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