
 

                              A  jednak  sprzeczności 
 
                                                          Autor : Zbigniew ChorąŜy 
 
                 Jan Lewandowski na stronie http://www.trinitarians.info/load.php?artykulID=82 
                opublikował artykuł Sprzeczności w Biblii? ,oraz na stronie 
                http://www.trinitarians.info/load.php?artykulID=90  artykuł Inne  sprzeczności 
                (część 2) . W tych artykułach polemizuje z poglądami Agnosiewicza. Robi to jednak                       
                w sposób nieuczciwy i nierzetelny. Wykorzystuje wszelkiego rodzaju argumenty                       
                mające pozór prawdziwych oraz róŜne techniki manipulacyjne. To wszystko gęsto                     
                oplata nieistotnym tekstem czyli pustosłowiem. Mało doświadczony czytelnik tekstu 
                Lewandowskiego często daje się nabrać na te pozornie spójne racje i uzyskuje obok             
                wiedzy prawdziwej duŜy bagaŜ fałszu. W ramach posiadanej wiedzy będę się starał 
                ujawniać wszelki fałsz i błędy tego polemisty.  
                 
                W analizach tekstu biblijnego najczęściej występuje konieczność posłuŜenia się 
                hipotezą G.H. Grafa i J.Wellhausena o źródłach tekstu biblijnego J, E, D i P. 
                Współcześnie ta hipoteza stała się juŜ teorią w badaniach biblistycznych. Wielu 
                uczonych stara się tę teorię unowocześnić, ale nikomu nie udało się jej obalić. 
                Lewandowski w swoich artykułach stara się nie ujawniać istnienia tej teorii chyba 
                z oczywistego powodu. Ta teoria nie popiera Ŝadnej dogmatyki, a wiadomo,                                      
                Ŝe Lewandowski jest nieprzejednanym obrońcą dogmatów Kościoła katolickiego. 
                Argumentacja Lewandowskiego w poniŜszym artykule oznaczana jest J.L. Moje 
                komentarze – Z.Ch. 
 
 
               J.L.: Nie musi być między tymi tekstami sprzeczności. Bóg w Rdz 6,20n mówi po                       
               prostu Noemu ogólnie, Ŝe będzie do arki zabierał po parze zwierząt, uzupełniając 
               potem w Rdz 7,2n, Ŝe dodatkowo z par czystych Noe będzie musiał zabrać po 7 par.                  
               Nie ma sprzeczności pomiędzy twierdzeniami: 1) weźmiesz do arki po parze zwierząt, 
               2) dodatkowo z czystych zaś weźmiesz po 7 par. Twierdzenia te uzupełniają się                              
               i doprecyzowują. To, Ŝe w Rdz 6,20n i w Rdz 7,2n mowa dwukrotnie o wszystkich 
               (hebr. kol) istotach Ŝywych, co zdaje się wprowadzać właśnie sprzeczność w tym 
               miejscu, wcale nie musi być rozumiane dosłownie. ZauwaŜmy, Ŝe np. w Rdz 1,30                     
               czytamy o tym, Ŝe wszelka (kol) zielona trawa ma być pokarmem dla wszystkich (kol)              
               zwierząt ziemi, dla wszelkiego (kol) ptactwa i wszelkich (kol) istot pełzających. Wiemy               
               jednak, Ŝe tak naprawdę nie wszystkie stworzenia pełzające, latające, itd. Ŝywią się  
               trawą. Nawet jeśli wszystkie zwierzęta w raju nie byłyby mięsoŜerne, to wcale jeszcze                  
               nie oznacza, Ŝe wszystkie Ŝywiły się trawą. Nawet do dziś zwierzęta roślinoŜerne nie 
               zawsze Ŝywią się trawą. Podobnie uŜyto słowa kol w Rdz 45,20, gdzie czytamy, 
               Ŝe śydzi mogą porzucić bez Ŝalu swój dobytek, bo dobra ?całej ziemi?(kol-‘erec) 
               Egiptu staną się własnością Izraelitów, co oczywiście nie moŜe być rozumiane 
               dosłownie. W Rdz 6,13 i 17 (por. teŜ Rdz 7,4?  podobnie) Bóg mówi, Ŝe nastąpi                    
               koniec wszystkich istot ziemi (?wszelkiego ciała? ? kol-basar), co oczywiście nie 
               moŜe być rozumiane dosłownie, bo przecieŜ na arce przetrwał Noe, jego rodzina                                
               i wiele gatunków zwierząt. Podobne przykłady moŜna by mnoŜyć. Jak widać,                   
               występujące w Rdz 6,20n i 7,2n słówko kol (?wszystko?) nie musi być rozumiane                 
               dosłownie i absolutnie. Ta pozorna sprzeczność znika więc w tym miejscu, gdy 
               weźmiemy pod uwagę ten właśnie fakt. W takim wypadku pomiędzy powyŜszymi                 
               tekstami nie ma nawet najmniejszej sprzeczności.             
                  



               Z.Ch.: Włosy dęba stają. Dla kogo ten dowód zrobiony tak naiwnie przy pomocy 
               niesamowitej manipulacji? Lewandowski twierdzi, Ŝe przekaz biblijny nie musi być 
               rozumiany dosłownie. A przecieŜ nieraz dowodzi, Ŝe o rozumieniu jakiegoś wyraŜenia            
               decyduje kontekst. W relacji biblijnej do czasu potopu ani razu nie występuje nawet 
               sugestia o pokarmach mięsnych. To znaczy, Ŝe autor źródła P ( Rdz 1/1 – 2/4 ), 
               rozumiany jako Kapłan, wyraził koncepcję, Ŝe cały świat istot Ŝywych, stworzonych 
               przez Boga, był roślinoŜerny. Świadczy o tym Rdz 9/3-4, gdzie Bóg juŜ wyraźnie 
               dopuszcza spoŜywanie przez człowieka mięsa zwierzęcego. Podobnie było w świecie             
               zwierząt. Niektóre rodzaje, do tej pory roślinoŜerne, zaczęły uzupełniać potrzeby 
               organizmu białkiem zwierzęcym, aby z czasem stać się w pełni mięsoŜercami. 
               Skoro w Rdz 6/13 i 17 Bóg mówi, Ŝe nastąpi koniec wszystkich istot ziemi, to musi                       
               być rozumiane dosłownie z wykluczeniem mieszkańców arki, bo o tym świadczy Rdz 
               6/18. Wbrew wielu pouczeniom zawartym w polemikach, Lewandowski prezentuje tu 
               mentalność i poglądy współczesnego Europejczyka, a nie staroŜytnego Semity. To                    
               znaczy, Ŝe dla konkretnej potrzeby Lewandowski łamie głoszone przez siebie zasady: 
               o kontekście i o rozumowaniu semickim. 
               W kwestii ilości zwierząt zabieranych do arki występuje kompletna sprzeczność relacji: 
 
                          według Rdz 6/19-20       po parze wszystkich istot Ŝyjących, 
                          według Rdz 7/2-3           po siedem par z czystych i po parze z nieczystych, 
                          według Rdz 7/8-9           po dwoje z czystych i nieczystych, 
                          według Rdz 7/15-16       po parze wszystkich istot Ŝyjących. 
 
                A więc nieprawdą jest, Ŝe Rdz 7/2-3 jest jakimś dodatkiem uzupełniającym.                             
                Natomiast prawdą jest, Ŝe naleŜy tylko do źródła J, jahwistycznego, sugerującego 
                konieczność zwierząt ofiarnych dla Boga Jahwe. Pozostałe wersety naleŜą do źródeł 
                E i P. W wielu polemikach Lewandowski unika tematu źródeł J, E, D i P w Biblii,                
                twierdząc, Ŝe są nowe koncepcje w kwestii powstawania ksiąg MojŜeszowych.                         
                Pewnie ma na myśli jakieś propozycje młodych badaczy - biblistów, które wcale nie 
                muszą zostać uznane. 
 
 
               J.L.:  Wystarczy jednak odrobinę dobrej woli i moŜna te rozbieŜności wyjaśniać.                 
               Osobiście dziwię się trochę katolickim teologom, którzy tak łatwo są skłonni                      
               przyznawać rację róŜnym przeciwnikom Biblii, co do jej sprzeczności 
               w opowiadaniach o potopie czy wpływach mitów pogańskich. Efekty tego są potem                                 
               dość kłopotliwe, o czym pisałem juŜ wyŜej, bowiem potem róŜni przeciwnicy  Biblii 
               wykorzystują tylko te opinie (jak to robi właśnie Agnosiewicz, powołując się na                     
               tłumaczy Biblii Tysiąclecia ? dalej: BT), aby zwalczać chrześcijaństwo i to, co naucza 
               Kościół o Bogu. Czyni się tak np. w bardzo lekcewaŜąco nastawionej do wywodów             
               teologów ksiąŜce Alexandra i Edith Tollmann o potopie, w której autorzy w ten oto 
               sposób próbują wykorzystać opinię pewnego teologa, który przyznał, iŜ opowiadanie                       
               o potopie to swobodna opowiastka ludowa: ?Zwolennicy doktryny muszą stopniowo                  
               iść na ustępstwa, lecz droga ta nie jest pozbawiona niebezpieczeństw: określanie coraz 
               liczniejszych treści Starego Testamentu mianem <<ludowej kompozycji>> zaciera                   
               bowiem wszelkie granice między wyobraźnią, dowolnością a niezbędną substancją 
               wiary?[5]. Sam niegdyś zgadzałem się z opiniami, Ŝe w opowiadaniu o potopie                             
               i w Pięcioksięgu moŜna doszukiwać się pewnych niezgodności, z czasem jednak                   
               przestałem być tego juŜ tak pewny bowiem zauwaŜyłem, Ŝe wystarczy głębiej wejrzeć 
               w tekst oryginalny Biblii, a te domniemane sprzeczności po prostu znikają, okazując 
               się często jedynie sprzecznościami pomiędzy przekładami Biblii, i niczym więcej.                       
               Obecnie mam więc nowy pogląd na tę sprawę i uwaŜam, Ŝe zarzuty tego typu są po                    
               prostu naciągane.                 



 
               Z.Ch.: Niestety, nie potrafi Lewandowski wyjść poza magiczny krąg  bezsensu.                    
               Katoliccy teolodzy mają taki poziom, na jaki ich stać. Niektórzy z nich plotą 
               niesamowite bzdury. Przykładem są liczne komentarze w Biblii Poznańskiej 
               (4-tomowej z 2000 roku). Dziwienie się nic tu nie pomoŜe. Przeczytałem wiele 
               artykułów Agnosiewicza i nie mogę potwierdzić, Ŝe totalnie zwalcza on  wiarę w Boga. 
               Natomiast potwierdzam, Ŝe wyszydza głupotę i dogmatyzm religijny czyli błędy 
               ludzkiego rozumu. A takim błędem ludzkiego rozumu jest choćby powyŜszy  przykład 
               z rodzajami zwierząt w arce. Lewandowski, jak twierdzi, głębiej wejrzał w tekst 
               oryginalny Biblii i znalazł tylko dwa wersety Rdz 6/20 i Rdz 7/2, z których drugi jest                 
               rzekomo uzupełnieniem pierwszego. 
               Domniemana sprzeczność w jego przekonaniu zniknęła. Lewandowski, mimo 
               głębokiego wejrzenia nie spotkał wersetów Rdz 7/8-9 i 15-16, które umacniają 
               sprzeczność. CzyŜby to była sprzeczność między przekładami Biblii? Z przykrością 
               muszę stwierdzić – opinie Jana L. są wyłącznie nonsensami i niczego nie wyjaśniają.  
 
 
               J.L.:  Nigdzie nie jest jednak powiedziane, Ŝe chodzi tu o jedną i tą samą Beer-Szebę.                     
               W Biblii mamy wiele przypadków, gdzie dwie róŜne miejscowości noszą tę samą                      
               nazwę. Dobrym przykładem tego jest nazwa Rimmon. Jedno Rimmon  leŜało                                      
               w Zabulonie, drugie zaś leŜało w południowej Judzie[6]. Tak samo jest z miastem 
               Jarmut, były dwa miasta noszące taką samą nazwę[7]. W Biblii aŜ roi się od                       
               przypadków, gdzie dwa róŜne miasta noszą tę samą nazwę.(...) 
               Nie ma Ŝadnego dowodu na to, Ŝe w powyŜszych tekstach mowa o jednej i tej samej                 
               Beer-Szebie, tym samym nie ma Ŝadnego dowodu na to, Ŝe pomiędzy tymi tekstami       
               rzeczywiście musi występować jakaś sprzeczność. 
                  
               Z.Ch.:  W Biblii bardzo niewiele miejscowości nosi tę samą nazwę. To nie w Biblii roi 
               się, ale w głowie Lewandowskiego. Jeśli zaś chodzi o Beer-Szebę, była tylko jedna                     
               taka miejscowość w Negebie, a wynika to z kontekstu. Zamieszkiwał w niej Abraham.                 
               Według Rdz 21/31-32 Abraham i Abimelek złoŜyli tu przysięgę w obecności 
               dowódcy Pikola. Jest to informacja źródła E. Natomiast wg Rdz 26/31-33 Izaak, syn        
               Abrahama i Abimelek złoŜyli równieŜ tu przysięgę w obecności Pikola. I jest to relacja                
               źródła J. W obu przypadkach nazwano miejsce Beer-Szeba. Występuje zatem                       
               ewidentna sprzeczność, wbrew kłamstwom Lewandowskiego. Które źródło podaje                
               prawdę, zapewne nie dowiemy się nigdy. Dowodem zaś, Ŝe tekst biblijny mówi o tej                   
               samej Beer-Szebie jest fakt, Ŝe zarówno Abraham (Rdz 20/1) jak i później Izaak 
               (Rdz 25/11) chcieli przeczekać klęskę głodu na ziemiach Abimeleka, króla Geraru. Po 
               odejściu od Abimeleka zarówno Abraham (Rdz 21/14-15, 31-33) jak i później Izaak 
               (Rdz 26/3, 23) osiedlają się w Beer-Szebie. Warto zwrócić uwagę, Ŝe według Rdz 
               22/19 Abraham zamieszkuje w Beer-Szebie razem z młodym Izaakiem. Dlaczego po               
               śmierci ojca dorosły Izaak miałby osiedlać się w jakiejś innej Beer-Szebie, a nie  
               w Beer-Szebie, która była przecieŜ ojcowizną Izaaka. Wszystkie opisane sytuacje 
               biblijne Abrahama i jego syna Izaaka dzieją się na terenie południowego Kanaanu 
               w obrębie miejscowości: Hebron, Lachaj-Roj (Beer-Lachaj-Roj) i Gerar. Na tym,                         
               w gruncie rzeczy niewielkim terenie, mogła być tylko jedna Beer-Szeba, tak jak jeden 
               był Hebron i jeden był Gerar. 
               A wogóle, to jak sobie Lewandowski wyobraŜa biblijne potwierdzanie, Ŝe Beer-Szeba 
               Izaaka to ta sama Beer-Szeba, w której mieszkał Abraham? 
 
 
               J.L.:  Tutaj dopatrywanie się sprzeczności równieŜ jest dość naciągane. W powyŜszych          
               tekstach sprzeczność istniałaby tylko wtedy, gdyby w przytoczonym przez                      



               Agnosiewicza Wj 33,20 Bóg powiedział, Ŝe nikt nigdy nie widział jego oblicza, i gdyby                   
               w przytoczonym przez Agnosiewicza Rdz 35,25n. Bóg powiedział Jakubowi, 
               Ŝe widział on Jego oblicze. Tymczasem z tekstu wcale to nie  wynika. W Wj 33,20                       
               Bóg mówi do MojŜesza, Ŝe człowiek (hebr. ?adam) nie moŜe oglądać Jego oblicza,                        
               co nie oznacza, Ŝe nie moŜe go oglądać ?Ŝaden? człowiek. ChociaŜ Agnosiewicz                  
               podkreślił sobie wyŜej słówko ?Ŝaden? w cytacie z Wj 33,20, to nic mu to nie da, bo                       
               w tekście hebrajskim go nie ma. W Wj 33,20 Bóg mówi zatem MojŜeszowi, Ŝe Bóg 
               zadecydował, iŜ człowiek nie moŜe oglądać Jego oblicza, co jednak nie zakłada 
               wyjątków, skoro nie mówi się tam, Ŝe nikt nie moŜe go zobaczyć, ani, Ŝe nikt go nie 
               widział. Następnie, w  przytoczonym przez  Agnosiewicza Rdz 32,25n. wcale nie 
               czytamy, Ŝe Jakub widział Boga. Czytamy tam tylko, Ŝe tak mniemał Jakub, i nic 
               więcej. We wspomnianym tekście ktoś mówi co prawda Jakubowi, Ŝe ?z Bogiem 
               walczył?, co wcale nie musi znaczyć, Ŝe Jakub ?walczył z Bogiem osobiście?. Wśród 
               semitów istniał taki sposób wyraŜania się, gdzie mówiło się, Ŝe ktoś ?walczył 
               z Bogiem? tylko dlatego, Ŝe walczył z Jego reprezentantami. Np. w Dz 5,39  Gamaliel                 
               mówi śydom, Ŝe moŜe się okazać, iŜ walcząc z apostołami walczą z Bogiem. W tym               
               samym sensie Jakub walczył z Bogiem, walcząc być moŜe z Jego aniołem. Piszę ?być               
               moŜe?, bo w rzeczywistości tekst hebrajski nie mówi nawet tego. Rdz 32,25 podaje                
               jedynie, Ŝe Jakub mocował się z ?kimś?.                              
               W tekście hebrajskim pada w tym miejscu słowo isz, które oznacza przede  wszystkim 
               męŜczyznę, człowieka.  Przytoczony przez Agnosiewicza tekst z Rdz 32,25n wyraźnie                
               mówi zatem tylko to, Ŝe Jakub walczył ?z kimś?, być moŜe z aniołem, a nie z Bogiem.                     
               Nie ma więc tym samym dowodu na Ŝadną sprzeczność pomiędzy powyŜszymi                        
               tekstami. Swoją drogą, to trudno przypuszczać, Ŝe Bóg ma twarz jak człowiek                               
               i Ŝe MojŜesz mógł w nią patrzeć. Tylko ignorowanie antropomorfizmów w Biblii moŜe 
               doprowadzić do takich wniosków w przypadku tak dosłownej interpretacji Biblii.                  
               Zgodnie z takim rozumowaniem Bóg powinien teŜ mieć skrzydła, jak to wynika z Ps 91!  
 
               Z.Ch.: DuŜo słów, mało treści. Jasna tylko konkluzja Lewandowskiego : nie ma 
               sprzeczności. Uporządkujmy sprawę relacji Bóg – człowiek. Autor źródła J w Rdz18 
               informuje, Ŝe Bóg w towarzystwie dwóch aniołów realnie spotkał się z Abrahamem                        
               w Mamre. Abraham początkowo nie rozpoznał ich. NaleŜy więc rozumieć, Ŝe mieli                   
               postacie ludzkie. Rozmawiali z Abrahamem i uczestniczyli w posiłku. Później Abraham 
               rozmawiał tylko z Bogiem o Sodomie. 
               Skoro tak, to Bóg musiał mieć twarz (oblicze) podobną do ludzkiej. Czemu nie, jeŜeli                        
               u Boga wszystko jest moŜliwe. Lewandowski dał jednak wyraz swoim wątpliwościom.                   
               CzemuŜ to Lewandowski wierzy, Ŝe Bóg jest Osobą, a nie wierzy, Ŝe ta Osoba moŜe                   
               mieć twarz, kiedy zechce? Czy to nie dziwna niekonsekwencja? Ten sam biblijny autor 
               w Rdz 25/22-23 informuje, Ŝe Rebeka osobiście i realnie rozmawiała z Bogiem. Tym                   
               razem nie wiadomo, czy Bóg wystąpił w postaci ludzkiej. Jako ciekawostkę warto 
               wspomnieć opinię komentarza katolickiego przy tych wersetach w Biblii Poznańskiej 
               (4-tomowa 2000r) : ''Rebeka radzi się Boga prawdopodobnie za pośrednictwem 
               jakiegoś jasnowidza lub kapłana pogańskiego''. Tak się dzieje, jak ktoś wierzący nie                 
               wierzy w relację biblijną o Bogu. Autor źródła E równieŜ informuje, Ŝe Bóg 
               kontaktując się z ludźmi, przybierał postać ludzką. Przynajmniej tak wynika 
               z kontekstu : 
 
                Wj24/11  - ''Na wybranych synów Izraela nie podniósł On swej ręki, mogli przeto 
                                    patrzeć na Boga. Potem jedli i pili.'' 
                Lb12/8    - ''Twarzą w twarz mówię do niego (Bóg o MojŜeszu-p.a.) -- w sposób                    
                                    jawny, a nie przez wyrazy ukryte, on teŜ postać Jahwe ogląda.'' 
                    
               PoniewaŜ relacja walki Jakuba z ''ktosiem'' teŜ  naleŜy do Ŝródła E, wcale nie jest               



               wykluczone, Ŝe z Jakubem siłował się sam Bóg po przyjęciu postaci człowieka. 
               Zupełnie inaczej widzi relacje między Bogiem i MojŜeszem autor źródła P : 
 
                 Wj33/20  - ''Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyŜ Ŝaden człowiek nie                     
                                     moŜe oglądać mojego oblicza i pozostać przy Ŝyciu.'' 
                 Wj33/23  - ''...ujrzysz Mię z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukarzę.'' 
 
               Tu teŜ Bóg ma jakieś oblicze, ale nie chce go pokazywać ludziom, nawet MojŜeszowi.                
               Bez cienia wątpliwości te dwa wersety są sprzeczne z wcześniej cytowanymi lub        
               wspomnianymi. I nie ma tu znaczenia uŜyte słowo ''Ŝaden''. 
 
               Ostatnie zdanie jest bezsensowną uwagą Lewandowskiego. Wszyscy dobrze wiemy,                     
               Ŝe w razie potrzeby Bóg moŜe, jak zechce, mieć równieŜ skrzydła. Dlatego jest 
               właśnie Bogiem. Oczywiście, pod warunkiem, Ŝe  w konwencji biblijnej  tenŜe Bóg                      
               jest prawdziwym Bogiem. 
 
  
               J.L.: Rdz 35,10 nie podaje wcale Ŝadnej nowej etymologii. Bóg w tym wersie                        
               powtarza jedynie to, co zostało powiedziane w Rdz 32,29, Ŝe Jakub będzie 
               w przyszłości nazywany Izraelem. Nie ma tu Ŝadnej sprzeczności. 
 
               Z.Ch.: Lewandowski jest w błędzie. Skoro twierdzi, Ŝe nie ma tu sprzeczności, to daje             
               dowód, Ŝe nigdy nie czytał dokładnie tych wersetów. A jeŜeli nie czytał, to czemu                    
               zabiera głos i innych krytykuje. Między Rdz 32/28 i Rdz 35/10 występuje sprzeczność               
               miejsca i czasu. W przypadku pierwszym rzecz dzieje się w Zajordaniu, w pobliŜu 
               rzeki Jabbok, w miejscowości Penuel. W przypadku drugim Jakub przebywał w Luz, 
               miejscowości przemianowanej na Betel, w Kanaanie. Obie te miejscowości dzieli                      
               Jordan i odległość w linii prostej 57 kilometrów. Zanim Jakub z Penuel przybył do Betel,            
               osiedlił się na pewien czas w Sychem (Rdz 33/18). Występuje tu sprzeczność miejsca.                   
               Z treści powyŜszych wersetów jasno wynika, Ŝe Jakub otrzymał imię Izrael 
               jednorazowo. Bóg nie powtarzał swojej decyzji. Rdz 32/28 jest relacją źródła E, 
               natomiast Rdz 35/10 – źródła P. Nie dowiemy się pewnie nigdy, które źródło mówi 
               prawdę. Podobnie ma się sprawa ze zmianą nazwy miejscowości Luz na Betel. Jakub                    
               aŜ trzykrotnie dokonuje tego w róŜnych okresach czasu :  Rdz 28/19 -- wg źródła J, 
               Rdz 35/7 -- wg źródła E i Rdz 35/15 -- wg źródła P. W rzeczywistości Jakub tylko raz          
               dokonał zmiany  nazwy. Sprzeczności czasowe  występują więc między źródłami. 
 
 
                                                                       *   *   * 
 
               M.A.:  Według Łukasza, gdy świeŜo zmartwychwstały Jezus zapytał uczniów: "«Macie                  
               tu coś do jedzenia ?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby."(24, 41n). Gdy się 
               posilił, zamienił z nimi jeszcze kilka zdań i odleciał do nieba.  
                      
               J.L.:  Nieprawda. Nigdzie w Ew. Łk 24,36-52 nie jest powiedziane, Ŝe to wszystko 
               stało się akurat podczas jednego wieczoru. 
 
               Z.Ch.: Wcale nie musi być coś powiedziane, aby mimo to uzyskać informacje.                    
               Informacja, Ŝe wszystko stało się podczas jednego wieczoru  w sposób oczywisty                    
               wynika z ciągłości treściowej.  
 
                                 
               M.A.: Było to pierwsze i ostatnie ich spotkanie po zmartwychwstaniu.                  



 
               J.L.: Nieprawda. Łukasz pisze o co najmniej dwóch spotkaniach uczniów z Jezusem,                    
               kiedy spoŜywał z nimi posiłek (Łk 24,30-31,35,41-43).  
 
               Z.Ch.: I to ma być rzeczowa i sensowna polemika? Przy braku argumentów                   
               Lewandowski udaje Greka. Czy nie obchodzi Lewandowskiego to, Ŝe myślący 
               czytelnik wymownie popuka się w czoło wobec tak dennego argumentu? PrzecieŜ nie                 
               chodzi o jakichś uczniów, ale o apostołów Jezusa. 
               W tej kwestii Agnosiewicz ma całkowitą rację. Apostołowie byli zatrwoŜeni 
               i zmieszani (Łk 24/37-38), bo było to pierwsze spotkanie ich z Jezusem po 
               zmartwychwstaniu. Kontekst dalszych wersetów przesądza, Ŝe było to równocześnie 
               ostatnie spotkanie. Jest jeszcze jeden bezsporny dowód, Ŝe spotkanie z Łk 24/36-43 
               miało miejsce w pierwszym dniu. W trakcie tego spotkania Jezus pokazał apostołom               
               swoje ręce i nogi. O tym samym spotkaniu równieŜ wspomina Jan w J 20/19-20:             
               ''Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia (...) pokazał im ręce i bok''.  
 
 
               M.A.:  U Jana pierwszy posiłek zmartwychwstałego Jezusa z uczniami ma miejsce 
               dopiero przy trzecim wspólnym spotkaniu: "«Dzieci, czy macie co na posiłek?»              
               Odpowiedzieli Mu: «Nie»"  (J 21, 5). 
                             
               J.L.: Nie. Nigdzie w tekście Ew. J nie czytamy, Ŝe dopiero wtedy nastąpił pierwszy 
               wspólny posiłek Jezusa i uczniów. Wedle całego rozdziału 20 z Ew. J Jezus spotykał                       
               się wcześniej z Apostołami a z wzmianki w J 20,30 moŜna wnioskować, Ŝe było                            
               o wiele więcej okazji do takich spotkań. Agnosiewicz tu zatem zwyczajnie naciąga.  
                  
               Z.Ch.: ZałóŜmy na chwilę, Ŝe Lewandowski ma rację pisząc : Nie moŜna twierdzić,                         
               Ŝe ''dopiero wtedy nastąpił pierwszy wspólny posiłek'', poniewaŜ ''nigdzie w tekście                     
               Ew. J nie czytamy'' o tym. Ale dokładnie na tej samej zasadzie Lewandowski nie moŜe 
               twierdzić, Ŝe ''było o wiele więcej okazji do takich spotkań'', poniewaŜ o tym równieŜ                    
               nie czytamy w tekście Ew. J. W tej sytuacji wnioskowanie Lewandowskiego z J 20/30                   
               jest wykluczone jako bezsensowne, albo mówiąc inaczej – nie ma racji bytu Ŝadne 
               wnioskowanie. JeŜeli chcemy mieć prawo wnioskowania dla potrzeb argumentacji, to 
               konsekwentnie musimy wykluczyć argument : ''nigdzie w tekście nie czytamy''. Czy 
               Lewandowski wyciągnął prawidłowy wniosek ze wzmianki w J 20/30? Niestety, 
               w rozdziale 20 Jan informuje tylko o dwóch spotkaniach : J 20/19-23 i 20/26-29.                         
               W rozdziale 21 w wersecie 14 Jan definitywnie mówi o trzecim spotkaniu. Bardzo 
               dziwne, Ŝe Lewandowski nie wykorzystał wersetu J 21/23 do poglądu o wielości 
               spotkań Jezusa z apostołami.  
 
 
               M.A.: Dlaczego Jan nas okłamał? Zrobił to dlatego, aby przydać Jezusowi okazję do 
               uczynienia cudu łowienia (wyczarował im w sieci mnóstwo ryb) . 
                                    
               J.L.: Dziwne, Ŝe tutaj nagle Agnosiewicz zaczął twierdzić, Ŝe Jan jest autorem 21                   
               rozdziału w czwartej Ewangelii, skoro w innym swym tekście pt. Prymat papieski                   
               zaprzecza temu i twierdzi, Ŝe rozdział 21 jest dopiskiem pochodzącym dopiero gdzieś 
               z IV wieku[2]. Jak więc widać, kiedy to Agnosiewiczowi potrzebne do tego aby 
               Janowi nawymyślać od kłamców, to wtedy Jan jest wedle Agnosiewicza autorem 21              
               rozdziału czwartej Ewangelii; kiedy zaś Agnosiewiczowi 21 rozdział jest solą w oku 
               podczas dyskusji o prymacie papieskim, to wtedy Agnosiewicz zaprzecza sobie                                 
               i twierdzi, Ŝe Jan juŜ tego nie napisał, i nagle jest  to wedle Agnosiewicza dodatek                    
               „gdzieś z IV wieku”. Na marginesie warto tu dodać, Ŝe tak samo Agnosiewicz                       



               postępuje w przypadku św. Pawła. Kiedy bowiem w jednym z tekstów jest mu 
               potrzebne to, aby oskarŜyć św. Pawła o rzekome popieranie idei, Ŝe „kobieta była 
               dobrym materiałem na złoŜenie zeń ofiary Panu”, to przypisuje św. Pawłowi autorstwo                 
               Listu do Hebrajczyków, oświadczając: „Według Pawła kobieta była dobrym                    
               materiałem na złoŜenie zeń ofiary Panu. Dowodzi tego głosząc chwałę Jeftego 
               (Heb.11,32),  którego stawia na równi z Samuelem i Dawidem, a który wsławił się 
               właśnie taką ofiarą na rzecz pana złoŜoną ze swej córki-dziewicy za wymordowanie                  
               wielu wrogów. Jefte według Pawła zalicza się to tych co <<dokonali czynów 
               sprawiedliwych>>”[3]. Agnosiewicz zatem przypisuje tu św. Pawłowi autorstwo                         
               Listu do Hebrajczyków, choć zdaje on sobie sprawę z tego, Ŝe Paweł nie jest                        
               uwaŜany dziś juŜ za autora tego listu (!), z czym zdradza się w innym swym tekście, 
               pisząc: „List do Hebrajczyków nie jest autorstwa św. Pawła, lecz został mu 
               przypisany” [4]. Widać tu ewidentnie manipulowanie czytelnikami w kwestii 
               Agnosiewiczowego „ukazywania prawdy” o tekście biblijnym, i zmienianie poglądów                     
               w zaleŜności od potrzeby chwili. Po drugie, pomiędzy powyŜszymi tekstami nie ma 
               Ŝadnej sprzeczności, istnieje ona jedynie w głowie Agnosiewicza. Ani Ew. Łk nie mówi,                   
               Ŝe był tylko jeden posiłek zmartwychwstałego Jezusa z uczniami, ani Ew. J nie podaje,                     
               Ŝe ten trzeci posiłek z Ew. J był ostatnim posiłkiem, tym samym, o którym mówi Ew.                      
               Łk 24,41n. Tylko w takim wypadku mielibyśmy sprzeczność pomiędzy powyŜszymi             
               tekstami, jednak z tekstów tych wcale to nie wynika. Ba, z podanych tekstów wynika                 
               nawet, Ŝe są to dwa róŜne spotkanie, jedno nad Morzem Tyberiadzkim (to z Ew.                             
               J 21), kiedy Jezus przyrządził posiłek, drugie zaś wtedy, kiedy przyrządzili go 
               Apostołowie (Łk 24,41-43). Nie ma tu Ŝadnej sprzeczności. 
  
               Z.Ch.: Moim zdaniem naleŜy podchodzić zdroworozsądkowo do przypadków 
               kwestionowania autorstwa jakiegoś wątku biblijnego przez polemistę, który w innej 
               polemice tego autorstwa juŜ nie kwestionuje. NaleŜy przyjąć, Ŝe ten polemista nadal 
               kwestionuje autorstwo, ale Ŝeby nie komplikować polemiki, nie mówi o tym. W tym 
               konkretnym przypadku Agnosiewicz równie dobrze mógłby postawić pytanie: 
               Dlaczego autor rozdziału 21 ewangelii Jana nas okłamał? Istotą tego pytania jest 
               sprawa kłamstwa, a nie autorstwo rozdziału 21. Chcąc być tak złośliwym jak  
               Lewandowski, moŜna z powodzeniem postawić Lewandowskiemu zarzut   
               formułowania opinii kłamliwej. Nie da się bowiem ukryć faktu, Ŝe w pytaniu 
               Agnosiewicza nie zostało zawarte Ŝadne twierdzenie o autorstwie rozdziału 21.  
 
               Trzeba przyznać Lewandowskiemu rację, kiedy twierdzi, Ŝe między Łk 24/41-43 
                i J 21/5-14 nie zachodzi sprzeczność, pod warunkiem, Ŝe rozpatrywane są treści 
                opisanych spotkań Jezusa z apostołami. Natomiast występuje sprzeczność 
                w wykazanych ilościach tych spotkań. U Jana wyraźnie wymienia się trzecie 
                spotkanie (J 21/14), natomiast u Łukasza uŜyte dwukrotnie słowa ''potem'' (Łk 24/44                      
                i 50) stanowią o bezpośrednim następstwie opisanych zdarzeń, niekoniecznie pod 
                względem czasowym. MoŜliwe, Ŝe słów ''potem'' uŜył tylko tłumacz BT. Widocznie  
                w trakcie tłumaczenia tekstu hebrajskiego równieŜ uwaŜał, Ŝe zdarzenia następowały 
                po sobie bezpośrednio. Dlatego właśnie cały kontekst u Łukasza wskazuje na jedyne 
                spotkanie Jezusa z apostołami. I tę oczywistą sprzeczność miał na myśli Agnosiewicz.   
 
                                    
               J.L.:  JednakŜe wcale nie jest powiedziane, Ŝe Ew. J mówi o trzech oddzielnych 
               świętach Paschy. Na początek wymienię wszystkie miejsca, w których Ew. J mówi                          
               o święcie Paschy: J 2,13; 2,23; 6,4; 11,55; 12,1; 13,1; 18,28; 18,39; 19,14. I teraz 
               tak, J 2,13 nie mówi, Ŝe odbyło się święto Paschy, tylko Ŝe „zbliŜało się”, stąd Jezus                       
               udał się do Jerozolimy.  J 2,23 mówiący o tym, Ŝe kiedy Jezus „przebywał                                          
               w Jerozolimie w czasie święta Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego” równieŜ nie musi             



               zakładać, iŜ mowa tu o jakimś oddzielnym, czy wcześniejszym święcie Paschy. Tekst                     
               ten jest tylko ogólną dygresją narratora czwartej Ewangelii, który pisze, Ŝe w czasie                    
               bliŜej niesprecyzowanego święta Paschy wielu w Jerozolimie nawróciło się do Jezusa.                 
               MoŜe być tu mowa o kaŜdym święcie Paschy, nawet tym jednym, podczas którego                    
               Jezus wedle synoptyków przebywał w Jerozolimie i został ukrzyŜowany. J 6,4 równieŜ                  
               nie mówi nic o Ŝadnym konkretnym odbytym święcie Paschy, wspomina tylko tak jak                         
               J 2,13, Ŝe „zbliŜało się” święto Paschy. MoŜe tu być równie dobrze znowu mowa 
               o tym ostatnim święcie Paschy, w czasie którego Jezus przybył do Jerozolimy i został 
               ukrzyŜowany. Tak samo moŜna skomentować wzmiankę o święcie Paschy z J 11,55                               
               i 13,1, gdzie znów czytamy, Ŝe święto to „zbliŜało się”. J 12,1 podaje, Ŝe święto 
               Paschy ma być  za 6 dni. Reszta wersów z czwartej Ewangelii (J 18,28; 18,39; 19,14), 
               które mówią o święcie Paschy tyczą się tej samej i jednej Paschy, kiedy Jezus został 
               ukrzyŜowany. Nie ma zatem dowodu, Ŝe czwarta Ewangelia mówi o trzyletnim okresie 
               publicznej działalności Jezusa, jeśli Agnosiewicz oczywiście na podstawie świąt                          
               Paschy z Ew. J wylicza ten okres (a ja nie znam innego sposobu, i przypuszczam,                           
               Ŝe innego nie ma, stąd zakładam, Ŝe tak właśnie Agnosiewicz to „obliczył”). Tym                        
               samym nie ma w tym miejscu sprzeczności między Ewangeliami synoptycznymi                                  
               a czwartą Ewangelią.  
 
               Z.Ch.: W powyŜszym wywodzie Lewandowski, chętnie pouczający innych, sam nie                   
               stosuje się do konieczności brania pod uwagę kontekstu. A treść wersetu J 2/23 
               stanowi spełnienie zapowiedzi Paschy z J 2/13. PoniewaŜ Jezus przebywał 
               w Jerozolimie w czasie trwania tej Paschy, naleŜy  przyjąć, Ŝe była to u Jana pierwsza 
               ze wspomnianych Pascha w okresie misji Jezusa. Mimo, Ŝe J 6/4 nie mówi o odbytym             
               święcie Paschy, to informacja w J 6/5 o ''licznych tłumach'' kaŜe domniemywać, Ŝe są                     
               to pielgrzymi zdąŜający na święto Paschy do Jerozolimy. Była to więc druga juŜ                          
               Pascha w okresie misji Jezusa. Wbrew wątpliwościom Lewandowskiego ta Pascha                           
               nie dotyczy Ŝadnego innego wersetu spośród wymienionych. Ona dotyczy tylko J 6/5                         
               z prostej przyczyny. Według J 7/2 Jezus przebywał w Galilei, a zbliŜało się Święto 
               Namiotów, obchodzone jesienią. Dopiero licząc od J 11/55 aŜ do 19/14 wszystkie 
               wzmianki dotyczą Paschy ostatniej, przed którą Jezus został ukrzyŜowany. Łączny 
               okres nauczania Jezusa od Jego ''chrztu'' do Ostatniej Wieczerzy według ewangelii 
               Jana wynosi 25-28 miesięcy. 
 
 
 
               M.A.: Jan nigdy nie wymienia całej Dwunastki, lecz wspomina o Natanaelu, a później 
               o Tomaszu, którzy to nieznani są pozostałym ewangelistom.  
                  
               J.L.: Błąd za błędem. Natanael nie jest w czwartej Ewangelii zaliczony do Dwunastu. 
               Nigdzie nie jest w czwartej Ewangelii explicite zaliczony nawet do Apostołów. Z tekstu                   
               NT co najwyŜej pośrednio wynika, Ŝe Natanael był uczniem Jezusa (por. J 21,2).                    
               Jednak nawet gdyby NT określał Natanaela mianem ucznia Jezusa, to wciąŜ nie 
               rozstrzyga to o tym, Ŝe czwarty Ewangelista pisał o Natanaelu jako o jednym                                   
               z Dwunastu, bowiem mianem uczniów w czwartej Ewangelii określa się teŜ tych,                       
               którzy nie naleŜeli do grona Dwunastu (por. J 6,66). Najlepszym przykładem tego 
               o czym piszę jest nazwanie przez czwartego Ewangelistę Józefa z Arymatei „uczniem”                       
               Jezusa, choć przecieŜ nie był on Apostołem (por. J 19,38). Natomiast co do Tomasza, 
               to Agnosiewicz podaje nieprawdę pisząc, Ŝe Tomasz jest nieznany pozostałym               
               Ewangelistom. W rzeczywistości jest bowiem tak, Ŝe wszyscy trzej Ewangeliści 
               wymieniają go właśnie w spisie Dwunastu Apostołów (Mk 3,18; Mt 10,3; Łk 6,15).    
             
               Z.Ch.: Przydałoby się tu Lewandowskiemu więcej pokory. Łatwo jest kogoś    



               ośmieszać (''błąd za błędem''), łatwo teŜ niepotrzebnie błysnąć łaciną zamiast, jak Bozia 
               przykazała, uŜyć polskiego wyraŜenia : jasno, wyraźnie, bez ogródek, bez osłonek. Na 
               dobrą sprawę to ani obce,  ani polskie słowo nie jest tu potrzebne, skoro Jan nie                         
               uŜywa słowa ''apostoł''.  Natomiast trudniej jest ukryć własną niewiedzę. KaŜdy, kto             
               interesuje się tematyką biblijną łatwo zauwaŜy, Ŝe Lewandowski zgubił czterech                     
               apostołów : Mateusza Lewiego, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona Kananejczyka,                   
               zwanego Zelotą lub Gorliwcem oraz Bartłomieja. Wymieniają ich synoptycy, ale Jan                         
               pomija ich milczeniem. Dlaczego? Pomijam Tadeusza, wymienianego przez Mateusza                         
               i Marka, a nie wymienianego przez Łukasza i Jana. Ci dwaj ewangeliści wymieniają za                    
               to Judasza, syna Jakuba, którego nie ma u Mateusza i Marka. A to dlatego,                                    
               Ŝe Tadeusz to Judasz. 
 
               Lewandowski zapewne nigdy nie wziął pod uwagę informacji z rozdziału 21 ewangelii 
               Jana o umiłowanym uczniu Jezusa. Ten umiłowany uczeń ani w swojej ewangelii, ani 
               teŜ w trzech listach, nigdy nie ujawnił swojego imienia, przydomku lub pseudonimu. 
               W duŜym stopniu moŜna to przypisać jego skromności. Chyba dlatego conajmniej 
               dwie osoby starały się potwierdzić jego wiarygodność : ''Ten właśnie uczeń daje 
               świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, Ŝe świadectwo jego jest 
               prawdziwe''(J 21/24). Nie był to apostoł Jan, syn Zebedeusza, jak głosi tradycja                       
               kościelna. Był to Jan Marek, wspominany w Dziejach Apostolskich, u synoptyków 
               występujący jako apostoł Bartłomiej. Dlaczego Jan Marek w swojej ewangelii pomija 
               milczeniem trzech apostołów? Pewnie z powodów zupełnie prozaicznych – mniejszej                    
               lub większej niechęci na tle religijnym lub politycznym. Szymon Kananejczyk to 
               Szymon Mag, znana postać w literaturze pozabiblijnej tamtego okresu. Jan Marek 
               wspomina o nim w J 21/2, ale teŜ bezimiennie. Drugim bezimiennym z tego wersetu to 
               właśnie Jan Marek. Drugi raz bez ujawniania się występuje Jan Marek obok Andrzeja 
               jako uczeń Jana Chrzciciela (J 1/35-40). Natanael swoją pogardą do Galilejczyków 
               (J 1/46) wywołał do siebie niechęć Jana Marka, Galilejczyka. W gronie apostołów 
               Natanael u synoptyków występuje jako Jakub, syn Alfeusza. W rzeczywistości był to              
               Jonatan Annasz, Judejczyk, jeden z pięciu synów arcykapłana Ananosa. Sprawował                 
               urząd arcykapłana Judei w okresie 10.36 – 3.37 n.e. Jego brat, Mateusz Annasz teŜ            
               sprawował urząd arcykapłana w okresie 9.42 – 9.43, ale w czasach Jezusa był jego          
               apostołem jako Mateusz Lewi. Pod pseudonimem Agabos działał na rzecz 
               judeochrześcijańskiej wiary w Antiochii (Dz 11/28). 
 
 
               M.A.: Kiedy Piotr stał się opoką. Marek twierdził, Ŝe Jezus zamianował go tak 
               w czasie wyboru Dwunastki (3,16), Mateusz sądzi, Ŝe było to później, w czasie                    
               nauczania w Cezarei Filipowej(16,18).          
                  
               J.L.: Tu Agnosiewcz dokonuje zwykłej manipulacji, bowiem Mk 3,16 wcale nie 
               podaje opisu sytuacji, w której Jezus nazwał Piotra Opoką, i który to opis miałby być               
               niejako paralelny z Mt 16,18. Opis ten znajduje się dopiero w Mk 8,27-33, o czym 
               Agnosiewicz dobrze wie (!), bo w innym swym tekście[9] zestawia te dwa fragmenty 
               jako odpowiadające sobie teksty paralelne (i takie one są, bo w obu czytamy                                 
               o pobycie uczniów w Cezarei Filipowej – por. Mk 8,27 i Mt 16,13). Nie moŜe być                     
               więc sprzeczności między dwoma opisami, które się ze sobą nie wiąŜą, tzn. Między                       
               Mk 3,16 i Mt 16,18. Marek w Mk 3,16 wspomina ogólnikowo tylko tyle, Ŝe Jezus                   
               nazwał Szymona Piotrem, nie mówiąc kiedy to konkretnie nastąpiło.  
                  
               Z.Ch.: Nie wiadomo dlaczego Lewandowski nie przywołuje relacji Jana (1/42) :                            
               ''A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: “Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz                        
               nazywał się Kefas”- to znaczy : Piotr''. Według Jana Jezus zmienił imię Szymona tuŜ po             



               spotkaniu Jezusa z Janem Chrzcicielem i ''chrzcie'' Jezusa. Lewandowski skupił się na              
               rzekomej sprzeczności, a głównym pytaniem Agnosiewicza było : ''Kiedy Piotr stał się              
               opoką?'' 
 
               PowyŜej uŜyłem słowa chrzest w cydzysłowie, poniewaŜ Jan w ewangelii ani słowem                       
               o tej ceremonii nie wspomina. Lewandowski uŜyłby w tym miejscu typowego                         

          argumentu : ''Jan nie musiał wcale o tym pisać''. OtóŜ nieprawda. Skoro Jan ujawnił                               
               treść J 1/28-34, to jest oczywiste, Ŝe napisałby o ceremonii chrztu Jezusa przez Jana      
               Chrzciciela, gdyby taka miała miejsce. Był przecieŜ naocznym świadkiem zdarzeń. 

 
               Wobec tylu świadomych przekłamań i błędów wbrew biblijnym informacjom,  
               polemiczny artykuł Lewandowskiego staje się bezwartościowy. Gorzej, Ŝe z powodu 
               tych błędów Lewandowski staje się niewiarygodny nawet wtedy, gdy obiektywnie 
               ma rację. I przestaje dziwić nowe miano ''najlepszego'' apologety - adwokat diabła. 
                
 
                        Zbigniew ChorąŜy , październik 2006 


