
  

Za cznik C

[120-123, 138]

   Katolicki Stary Testament jest obszerniejszy o oko o 20% ni  
niekatolicki. Dodatki stanowi ce ponad 4000 wersetów, pocho-
dz  z grupy 15 pism znanych w staro ytno ci jako Apokryfy, co 
dos ownie oznacza ukryte lub trudne do zrozumienia.   

  Apokryfy zawieraj  cenne informacje historyczne dotycz -
ce okresu 400 lat pomi dzy Starym i Nowym Testamentem.  
  Pierwsi pisarze chrze cija scy cytuj  Apokryfy, a niektórzy 
jak na przyk ad Augustyn z Hippony, uwa ali ich fragmenty 
za natchnione Pismo wi te.      Pochodz ce z IV wieku r kopisy 
Septuaginty – greckiego t umaczenia Starego Testamentu, do-
konanego w III wieku przed Chrystusem – równie  zawieraj  
Apokryfy. Nie wiadomo dok adnie, kiedy do czono Apokryfy 
do Septuaginty.  

   W 1546 roku Ko ció  katolicki oficjalnie og osi , e Bóg na-
tchn  12 z 15 pism apokryficznych. W szczególno ci jest to sie-
dem nast puj cych ksi g:

 Ksi ga Tobiasza (Tb) 

 Ksi ga Judyty (Jdt) 

 1 Ksi ga Machabejska (1 Mch) 



 2 Ksi ga Machabejska (2 Mch) 

 Ksi ga M dro ci (Mdr) 

 Ksi ga Syracha (Syr)  

 Ksi ga Barucha (Ba) 

oraz pi  nast puj cych fragmentów:

 List Jeremiasza, który sta  si  6 rozdzia em Ksi gi Barucha 

 107 wersetów rozszerzenia Ksi gi Estery 

 Modlitwa Azariasza, która sta a si  fragmentem Ksi gi 
Daniela 3,25-90 

 Opowiadanie o Zuzannie, które sta o si  13 rozdzia em 
Ksi gi Daniela 

 Opowiadanie o Belu i w u, które sta o si  14 rozdzia em 
Ksi gi Daniela    

 Twierdzenie Ko cio a katolickiego, e te pisma apokryficzne 
s  natchnione, musi by  zdecydowanie odrzucone z nast puj -
cych powodów:

 1.  Apokryfy nie okre laj  siebie pismami natchnionymi.   Autor 
2 Ksi gi Machabejskiej mówi, e jego ksi ga jest skrótem 
pism ludzkich (2 Mch 2,23).   Ko czy on t  ksi g  stwier-
dzeniem: „Je eli jest ono pi kne i zgrabnie u o one, to tego 
w a nie ja sam chcia em; je eli za  ma  ma warto  i jest 
przeci tne, to zrobi em, co by o w mej mocy” (2 Mch 15,38).  
Przeci tno  jest dobrym okre leniem Apokryfów.       Pomi-
mo ich historycznej warto ci promuj  one w tpliw  etyk  
(Jdt 9-11), zabawne legendy (Ksi ga Tobiasza) i doktryn , 
która zaprzecza Pismu wi temu (Tb 4,10; Tb 12,9).      

 2.  ydzi palesty scy nigdy nie zaakceptowali Apokryfów 
jako cz ci Pisma wi tego.  W okresie, w którym Apokry-
fy zosta y napisane (300-30 p.n.e.), nie y  aden ydowski 
prorok.

 3.  Jezus i pisarze Nowego Testamentu nie traktowali Apo-
kryfów jako pism natchnionych.   Chocia  Nowy Testament 



cytuje praktycznie ka d  ksi g  Starego Testamentu, to nie 
ma ani jednego cytatu pochodz cego z Apokryfów. 

 4.  Pierwotny Ko ció , jako ca o , nigdy nie uzna  Apokry-
fów za natchnione.               Co wi cej, wielu przywódców chrze-
cija skich wypowiada o si  przeciwko Apokryfom, w -

czaj c w to Hieronima, Orygenesa, Atanazego i Cyryla 
Jerozolimskiego.             

 5. Nawet Ko ció  katolicki nie og osi  dogmatycznie Apokry-
fów za natchnione a  do czasu Soboru Trydenckiego, który 
odby  si  w XVI wieku.   Katolicki kap an, ojciec H.J. Schro-
eder, t umacz dekretów Soboru Trydenckiego, pisze: „Lista 
lub dekret Soboru Trydenckiego by  pierwsz  nieomylnie 
i skutecznie og oszon  deklaracj  kanonu Pisma wi te-
go”  [551]  .  Celem Soboru Trydenckiego by o przeciwstawie-
nie si  protestanckiej Reformacji.  Protestanci odrzucili 
Apokryfy.  Rzym zareagowa  dogmatycznym og oszeniem 
wi kszo ci Apokryfów natchnionymi. Apokryfy zawiera-
y równie  nauk , która mog a pomóc Rzymowi w obronie 

w asnej doktryny przed wzrastaj c  krytyk  protestanck .  
Na przyk ad, Marcin Luter gwa townie przeciwstawia  si  
uprawianej przez Rzym praktyce sprzeda y odpustów.  Na-
tomiast Ksi ga Tobiasza 12,9 wspiera t  praktyk , stwierdza-
j c: „Ja mu na uwalnia od mierci i oczyszcza z wszelkiego 
grzechu”.  Nawet niektórzy pisarze katoliccy przyznaj , e 
decyzja Soboru Trydenckiego w sprawie akceptacji Apo-
kryfów jako pism natchnionych jest problematyczna  [552]  .

[120, 124-127, 138-139]

Ksi gi katolickiego Nowego Testamentu s  takie same jak 
w Biblii protestanckiej, a ich t umaczenia s  generalnie wiary-
godne. Jednak niektóre wersety przet umaczone s  z zauwa al-
nym katolickim akcentem.   Na przyk ad, katolicki przek ad New 
American Bible (NAB) t umaczy ostrze enie Jezusa skierowane 
do ydów w sposób nast puj cy: „Lecz powiadam wam, je li si  



nie poprawicie, wszyscy tak samo sko czycie” ( k 13,5 NAB).   
U yte tutaj greckie s owo metanoeo, oznaczaj ce zmieni  po-
gl d lub upami ta  si , jest przet umaczone poprawi  si , a to 
oznacza zmieni  si  w now  i ulepszon  form .  Co gorzej, tytu  
rozdzia u Ewangelii wed ug ukasza 13, dodany przez edytorów 
katolickiego przek adu New American Bible (NAB), brzmi: We-
zwania Opatrzno ci do sakramentu pokuty. 


