

Post ten jest początkiem nowego cyklu, jaki już kiedyś zapowiadałem tutaj na
liście. Będzie to skompletowana przeze mnie lista sprzeczności biblijnych.
Chrześcijaństwo od dwóch lat opiera się na Biblii. Z powodu tego co czytano
w tej księdze, często ginęli ludzie. Często było tez na odwrót, ktoś dzięki
niej zachował życie (męczeństwo np. o Kolbego). .Decydowała ona o życiu
często całych pokoleń, o sposobie ich rozumowania pojmowania świata itd.
Księgę ta uważano przez ponad tysiąc lat, za "dzieło boskie", za "stenogram
boskiego wykładu", zapis "boskiego przesłania", itd. Przez wieki jednak,
pojedyncze glosy na pustyni wołały, ze księga ta nie musi być czymś innym,
wyjątkowym, lepszym od wielu ludzkich dziel, które były ludzkie i omylne.
Tak na przykład Celsus już w II wieku, zwrócił uwagę na sprzeczny - jego
zdaniem - w sobie i niekonsekwentny system jakim jest chrześcijaństwo. Był
to jego pośredni atak na niespójne przesłanie Biblii, atak często wcale nie
bezzasadny. Mało tego. Nawet wielcy apologeci chrześcijaństwa z czasem
zdawali sobie sprawę (św. Augystyn) ze w księdze tej istnieją problemy,
jakie przeczą jej nadzwyczajnemu charakterowi - niezgodności, sprzeczności,
które budzą ich niepokój. Augustyn napisał nawet dzieło, pt. "Problemy
Heksateuchu" gdzie zbiera argumenty przeciwników spójności przesłania
Biblii, wyjaśnia je, czasem jednak nie dając sobie rady z zarzutami, popada
w rozpacz, zdając się w swym zwątpieniu już tylko na boska opatrzność, która
jak wierzył, kiedyś pomoże mu to wyjaśnić. Te rozumne glosy tych bardzo
inteligentnych ludzi jednak ginęły w entuzjazmie ciemnej hołoty, która
przez swa fanatyczna działalność i zręczną erystykę wpłynęła na świadomość
dziesiątek zabobonnych pokoleń, utwierdzając je w przekonaniu, ze Biblia to
idealnie zharmonizowany sam w sobie "stenogram boskiego przesłania". Stan
taki trwał aż do XIX wieku naszych czasów. Wtedy to tez w Europie,
szczególnie w Niemczech pojawili się odważni teolodzy (Bultmann, itd),
którzy z pozycji liberalnej krytyki wystąpili odważnie wobec spójności
przesłania Biblii. Ludzie ci przez swa działalność wstrząsnęli nawet
posadami chrześcijaństwa, które musiało zweryfikować nawet swój pogląd na
dotychczasowa koncepcje natchnienia biblii. Kościół katolicki i pewna część
protestanckiego chrześcijaństwa, zachowały się bardzo rozsądnie wobec tej
krytyki, przyjmując jej zastrzeżenia i modyfikując swa koncepcje
natchnienia Biblii, w ten sposób, ze nie bronią już dziś spójności Biblii na
pewnych płaszczyznach. Kościoły te rozwinęły rożnego rodzaju dyscypliny
naukowe, np. metody badania "gatunków literackich", krytyka wyższa, itd.
Przez te dyscypliny próbuje się dziś mozolnie na nowo odkryć charakter
teologicznego natchnienia Biblii, przy jednoczesnym nie upieraniu się już,
ze Biblia to nieomylny pod każdym względem dokument, ale tak samo omylny i
ludzki jak każdy inny, którego Bóg był inspiratorem ale już tylko w dalece
pośredni sposób . Te kierunki są większości tej listy doskonale znane.
Jednak istnieje tez po dziś dzień na świecie pewna grupa ludzi, którzy
interpretują Biblie w sposób fundamentalistyczny, z niewiedzy często o tej
księdze, traktują ja wciąż jak zabobonny człowiek średniowiecza, czyli jak
"boski stenogram". To tzw fundamentaliści. Oni nie akceptują faktu, ze mogą
istnieć niespójności w Biblii. Oczywiście tak być nie mogło, inaczej nie
znajdowalibyśmy w biblii wielu niezgodności, nawet przy nieuważnej lekturze.
Na liście tej, często już były dyskusje o niezgodnościach w Biblii. Kolega
Mr all, iszbin, Mc Key, Lewandowski, Zaroff, często już wysuwali rożne
zastrzeżenia wobec niespójności Biblii. Byli tez inni, których nickow nie
pamiętam. Oni mnie zainspirowali do stworzenia tej listy. Cześć z ich
argumentów wciągnąłem do tej listy, żeby ich spostrzeżenia nie zaginęły i
przechowały się jakoś w sposób bardziej uporządkowany. Główny korpus tej
listy jednak, ok 80 % materiału, to jednak moje własne spostrzeżenia, które
postanowiłem żebrać tutaj i jakie spotykałem przez lata podczas swej lektury
Biblii. Lista niniejsza byłaby krótsza, gdybym ograniczył się tylko do
zaprezentowania ewidentnych sprzeczności w biblii. Jednak byłaby ta lista
wtedy mniej ciekawsza. W ostatniej chwili jednak, żeby lista ta była
bardziej interesująca, zdecydowałem się do niej tez włączyć mniej ewidentne
sprzeczności, które dadzą się przy pewnym wysiłku rozwikłać. Tym samym nie
twierdze, ze wszystko co tu prezentuje nie da się rozwikłać. Prezentuje te
mniej ewidentne sprzeczności po to, żeby lista była ciekawsza, inspirująca
i skłoniła do swego rodzaju łamigłówek teologicznych, pobudzała do nabywania
zdolności harmonizowania pewnych tekstów Biblii ze sobą, rozwijania
zdolności interpretacji tekstów, itd. Będzie dla mnie ciekawym
doświadczeniem, zobaczyć różnorakie próby rozwiązań pewnych problemów, ze
strony wierzących Biblii. Nie włączając się, chętnie prześledzę ewentualne
dyskusje tych, którzy by mieli koncepcje wyjaśnienia pewnych niezgodności z
tymi, którzy uważają ze można to rozwiązać inaczej lub w ogóle nie można.
Jeśli jakiś wers rożni się od podawanych przez inne przekłady zaznaczałem to
podając rodzaj przekładu do jakiego się odwołuję. Niestety nie miałem czasu
sprawdzić jak we wszystkich przekładach wygląda dany wers, mogło mi cos wiec
umknąć. za ewentualne uwagi na listę, będę wdzięczny.

Pozdrawiam grupę

concord
rubin@pologne.pl
optima@polbox.com
(ten drugi adres jest kaprysny i nie od kazdego dochodzi, wiec w razie co na
rubina).





STWORZENIE

Trawa i roslinnosc stworzona przed sloncem 2 dnia, slonce 3 dnia (Rdz 1:
12-18. Adnotacja: Rosliny bez swiatla nie moga zyc).





CO BYLO STWORZONE PIERWSZE ?


Zwierzeta przed czlowiekiem (Rdz 1:25-26)

Czlowiek przed zwierzetami (Rdz 2:18-19)

Czlowiek po roslinach (Rdz 1:11, 26)

Rosliny po czlowieku (Rdz 2: 4-8)





KAIN

Plemie Kaina to ludzkosc przedpotopowa (Rdz 4: 16).

Potop wyniszczyl cala ludzkosc, tylko Noego i jego synow z zonami oszczedzil
(Rdz 7: 23).

Potem potomkowie Kaina wciaz sa na ziemi (Lb 24: 21- 22).

Pozniej czasach Sedziow wciaz sa na ziemi (Sdz 4: 11, Biblia Tysiaclecia).





OBRZEZANIE

"przymierze obrzezania, bedzie przymierzem na zawsze" (Rdz 17:13).

"ani obrzezanie, ani jego brak, nie maja wiekszego znaczenia" (Gal 5:6).



POTOP

Do arki wchodzilo po 7 par nieczystych zwierzat i tylko po parze z czystych
(Rdz 7: 1).

Z czystych i nieczystych wzial po parze (Rdz 6: 20).

Jahwe troszczy sie, zeby nic nie wyginelo (Rdz 6: 20).

Choc ze zwierzat czystych wzieto tylko po parze (Rdz 7: 1) to Noe zabija
czyste ptaki na ofiare, co o oznacza ich wyginiecie (Rdz 8: 20).




ABRAHAM

Mial "jedynego syna" Izaaka gdy go skladal na ofiare (Hbr 11:17).

Abraham mial wtedy nie tylko Izaaka, ktorego porodzil gdy mial sto lat (Rdz
21: 5), bo juz wczesniej gdy mial 86 lat urodzil mu sie pierwszy syn Izmael
(Rdz 16: 16).

"Abraham mial dwoch synow" (Gal 4:22).

Nie dwoch, ale oprocz Izaaka i Izmaela jeszcze szesciu (Rdz 25 :1 -2).





KETURA

Konkubina Abrahama (1 Kron 1: 32).

Zona Abrahama (Rdz 25: 1).




ZIEMIA OBIECANA KAANAN

Bog dal ja w posiadanie Abrahamowi (Rdz 17:8).

"Nie dal mu jednak w posiadanie ani piedzi tej ziemi. Obiecal tylko, ze da
ja w posiadanie jemu...." (Gal 7:5).





WYJSCIE ABRAHAMA Z CHARAN

Terach zrodzil Abrahama gdy mial 70 lat (Rdz 11: 26).

Gdy minelo nastepne 75 lat Abram ruszyl do ziemi Kaanan (Rdz 12: 4).

Terach ojciec Abrama zatem powinien jeszcze wtedy zyc, bo mial zgodnie z
powyzszym "dopiero" 140 lat, i zostalo mu jeszcze 65 lat zycia bowiem zyl w
ogolnosci jak podaje Rdz 11: 32 "205" lat w Charanie. Zatem zgodnie z tym
Terach zyl gdy Abram wyszedl do ziemi Kaanan.

Terach juz nie zyl gdy Abram wyszedl (Dz Ap 7: 4).







ZAMIESZANIE

Jahwe pomieszal jezyki (Rdz 11:9).

"Bog bowiem nie jest Bogiem zamieszania" (1Kor 14:33).





SZEBA I DEDAN

Synowie Ramy (Rdz 10:7)

Synowie Jokszana (Rdz 25:3)





JAKUB I EZAW

Jakub obiecuje Ezawowi, ze pojdzie za nim do Seiru (Rdz 33: 14).

Jakub nie idzie do Seiru, ale do Sukkot (Rdz 33: 17).





BEER SZEBA

Powstala z okazji przysiegi Abrahama i Abimeleka (Rdz 21:27-31)

Powstala z okazji czynu slug Izaaka (Rdz 26:32-33)





ZMIANA IMIENIA JAKUB NA IZRAEL

Miala miejsce nad potokiem Jabbok w Peniel, gdy Jakub walczyl z aniolem (Rdz
32: 22- 28).

Zmienil mu imie dopiero pozniej, gdy wracal on z Paddan- Aram (Rdz 35: 9 -
10).



LUZ

Jakub zmienia nazwe Luz na Betel (Rdz 28: 19).

Dlugo pozniej, miasto Luz i Betel to wciaz dwa oddzielne miasta (Joz 16: 2).

Miasto Luz nazywalo sie Betel (Sdz 1: 26).



JOZEF

Madianici sprzedali go Potifarowi w Egipcie (Rdz 37: 36).

Byli to Izmaelici (Rdz 39: 1).





CZAS TRWANIA NIEWOLI

400 lat (Rdz 15: 13)

430 lat (Wj 12: 40).





DAN

Nazwa miasta istniala juz w czasach Abrahama (Rdz 14:14)

Powstala dopiero w czasach Jozuego (Joz 19:47, patrz Joz 20:1, gdzie wciaz
mowi sie o nim, ze on zyje).

Powstala dopiero po smierci Jozuego (Sdz 18: 29, por o jego smierci wzmianke
wczesniej w Sdz 2: 8).





ILOSC POTOMKOW IZRAELA KTORZY ZSTAPILI DO EGIPTU

Siedemdziesiat (Rdz 46: 27)

Siedemdziesiat piec (Dz Ap 7: 14).





EZAW

Poslubil Ade corke Elona Chetyty (Rdz 36: 2).

Nazywala sie ona Bosmat (Rdz 26: 34).







AMALEK

Amalek byl dalekim potomkiem Abrahama, zyjacym dlugo po nim [Amalek byl
synem Elifaza, Elifas synem Ezawa, (Rdz 36: 10), Ezaw synem Izaaka, a Izaak
synem Abrahama (Rdz 25: 19-25).]



Amalek nie byl dalekim potomkiem Abrahama, ktory zyl dlugo po nim. Juz w
czasach Abrahama (Rdz 14: 13), Amalekici byli ludem ktory mial nawet juz
swoj kraj (Rdz 14: 7).



"Amalek byl pierwszym z narodow" (Lb 24: 20).



KROLEWSKIE POKOLENIE JUDY

Pokolenie Judy jest krolewskie, berlo od Judy nigdy nie zostanie odjete (Rdz
49: 10).

Pierwszy krol Izraela, Saul, nie byl z pokolenia Judy, ale z pokolenia
Beniamina (Dz Ap. 13: 21).





OSIEDLA JAIRA [tzn. Chawwot-Jair, patrz przypis w BT II do Lb 32:41].

Powstaly za Mojzesza, Mojzesz o nich mowi sam w swej przemowie do ludu (Pwt
Pr 3:14).

Powstaly dopiero w czasach Sedziow, od imienia Sedziego Jaira, czyli dlugo
po Mojzeszu (Sdz 10:4-5).





KRZAK PLONACY

W krzaku objawil sie Mojzeszowi sam Jahwe i z nim rozmawial (Wj 3: 4 i
nastepne).

W krzaku objawil sie Mojzeszowi aniol Jahwe (Dz Ap 7: 30, 35).

Aniol Jahwe dal Mojzeszowi Prawo na gorze Synaj i z nim rozmawial (Dz Ap 7:
38; Gal 3: 19).

Sam Jahwe do Niego mowil na Synaju z ognia (Pwt Pr 5: 3- 5; Wj 19: 19).





IMIE JAHWE

Abraham je zna, Jahwe przedstawia mu sie z imienia (Rdz 15:7-8)

Tak samo "Izaak, zbudowal wiec tam oltarz i wzywal imienia Jahwe" (Rdz
26:25).

"Jam jest Jahwe. Ja objawilem sie Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bog
wszechmocny, ale imienia mego, Jahwe, nie objawilem im" (Wj 6:2).


ZERACHICI

Pochodza do Zeracha syna Symeona (Lb 26: 12- 13).

Pochodza od Zeracha, syna Judy (Lb 26: 20).



KONIE EGIPCJAN

Wszystkie konie Egipcjan Bog wyniszczyl zaraza (Wj 9:3-6).

Krotko potem Egipcjanie gonia Izraelitow na koniach (Wj 14: 9).



OG, KROL BASZANU

To ostatni potomek Refaitow (Pwt Pr 3: 11; Joz 13: 12). Zyl w czasach
Mojzesza (Pwt Pr 3: 11).

Dlugo po Ogu, wciaz zyli potomkowie Refaitow (np. Sippaj, 1 Krn 20: 4).





ZLOTO IZRAELITOW NA PUSTYNI

Jakie tylko zloto w bizuterii mieli izraelici, spozytkowano na ulanie
zlotego cielca (Wj 32: 24).

Mojzesz pali cielca na proch i wyrzuca do potoku (Pwt Pr 9: 21).

Potem izraelici wciaz maja zlote ozdoby nawet po ulaniu cielca (Wj 35: 22).





PRAWO O OFIARACH SPALANYCH I KRWAWYCH

Jahwe twierdzi, ze nie nakazywal nic zydom odnosnie ofiar calopalnych i
krwawych w czasie Exodusu (Jer 7: 21-23).

A jednak nakazywal (por Kpl 23: 27).





ZONA MOJZESZA

Midianitka, Sefora (Wj 2:2:16-21)

Kuszytka (Lb 12:1).






WEDROWKA

Jahwe zeslal aniola, ktory to aniol wyprowadzil izraelitow z Egiptu, on to
czynil cuda przez 40 lat na pustyni (Lb 20: 16; Wj 23: 20 - 21; Dz Ap 7:
35 - 36).

Jahwe ich wyprowadzal z Egiptu (Lb 14: 14).





TESC MOJZESZA

Kenita (Sdz 1: 16).

Midianita (Wj 18: 1).

Chobab jest synem tescia Mojzesza (Lb 10:29).

Chobab jest tesciem Mojzesza (Sdz 4:11).

Tesc Mojzesza ma na imie Jetro (Wj 3:1).

Tesc Mojzesza ma na imie Reuel (Lb 10:29, Wj 2: 18)



MOWA MOJZESZA

Mojzesz w momencie powolywania go przez Boga byl kiepskim i tchorzliwym
mowca. Bog musial az specjalnie w tym celu znalezc mu mowce i do
przemawiania za niego wyznaczyc jego brata (Wj 4: 10-17).

Mojzesz byl juz przed powolaniem wprawnym mowca (Dz Ap. 7: 22-23).





PRAWO NIEWOLNICZE

Niewolnik hebrajski ma sluzyc do roku jubileuszowego , ktory byl co 49 lat
(Kpl 25:40).

Ma sluzyc tylko szesc lat, potem moze odejsc (Wj 21:2; Jer 34: 14).

To prawo odejscia obejmuje niewolnice hebrajskie (Pwt Pr 15:12)

Nie obejmuje niewolnic hebrajskich (Wj 21:7).





PRAWO O KAPLANACH

Tylko synowie Aarona sa kaplanami (Lb 3:10, Wj 28: 1, 41; 29:9).

Wszyscy lewici sa kaplanami (Pwt Pr 18:1-8).






PLEMIE CHESRONITOW

Pochodzi od Chesrona, z pokolenia Rubena (Lb 26: 5 - 6).

Pochodzi od Chesrona, syna Peresa (Lb 26: 21), ktory byl z pokolenia Judy
(Lb 26: 20).

Peres ojcem Chesrona (j.w).

Juda ojcem Chesrona (1 Kron 4: 1).

Peres znow wymieniony jak ojciec Chesrona (1 Kron 2: 5; Rdz 46: 12).

Peres to brat Chesrona (1 Kron 4:1).







PRAWO O OFIARACH

Skladac je wolno tylko przed Namiotem Spotkania kaplanom lewickim (Kpl
17:1-10, Pwt Pr 12: 5-14).

Gedeon choc nie byl z pokolenia Lewiego a Manassesa (Sdz 6:16, o Lewitach
por Lb3:14-37) sklada ofiare zgodnie z poleceniem Jahwe lecz nie przed
Namiotem Spotkania (Sdz 6: 25-26).

Manoach choc jest Danita (Sdz 13:2), sklada ofiare i Jahwe mu blogoslawi
(13:23-25).

Dawid rowniez sklada ofiare (2 Sm 24:25). [Dawid nie byl lewita, poniewaz
jego ojciec pochodzil z pokolenia Judy, por. 1 Sm 17:12].







PRAWO O LEWITACH

Maja sluzyc od dwudziestego piatego roku zycia (Lb 8: 24).

Maja sluzyc od 30 roku zycia ( Lb 4: 23; 1 Kron 23: 3).





DATAN I ABIRAM

Ziemia otworzyla sie i zgineli pochlonieci przez nia (Pwt Pr 11: 6).

Zgineli tak, ze wyszedl ogien od Pana i ich spalil (Mdr Syr 45: 18 - 19).





PRAWO O KRWAWIENIACH U KOBIET

Kto uprawia sex z kobieta majaca krwawienie miesiaczkowe bedzie nieczysty
tylko siedem dni (Kpl 15: 19 -24).

Powinien byc wykluczony z ludu na stale (Kpl 20: 18 Biblia Tysiaclecia,
ciekawe, ze wg Biblii Warszawskiej inaczej - maja byc zamordowani za ten
grzech).



OFIARA POKARMOWA

W dniu wyswiecenia synow Aarona miala byc zlozona ofiara pokarmowa z maki
(1/10 efy) (Kpl 6: 13).

W dniu wyswiecenia synow Aarona na kaplanow nie zlozono tej ofiary (Kpl 8 -
10).





SMIERC AARONA I TRASA WEDROWKI PO NIEJ

Aaron zmarl na gorze Hor, potem Izraelici ruszyli do Salmona, potem do
Punon, itd. (Lb 33: 38 - 42).

Aaron zmarl w Moser, stamtad ruszyli do Gudgody, Jotbaty, itd. (Pwt Pr 10:
6 - 7).





POTOMKOWIE BENIAMINA

Ard i Naaman sa synami Beniamina (Rdz 46: 21).

Sa jego wnukiem, Bela jest ich ojcem (Lb 26: 38- 40).





RZEZANCY (MEZCZYZNI Z USZKODZONYMI GENITALIAMI).

Nie moga wejsc do spolecznosci Jahwe (Pwr Pr 23 : 2).

Moga wejsc (Iz 56: 4 - 5).



NER

To:

Wujek Saula, brat Kisza ,ojca Saula (1 Sm 14: 51).

Ner to dziadek Saula, ojciec Kisza (1 Kor 8: 33).





CHLEB NIEKWASZONY I SWIETO PASCHY

Siedem dni bedziesz jadl chleb niekwaszony (Wj 12: 15).

Przez szesc dni ( Pwt Pr 16: 8).



ARAM

Aramejczycy (Syryjczycy) pochodza z linii Nachora brata Abrahama (Rdz 22:
20- 21).

Pochodza z innej linii, z linii Abraham- Izaak - Jakub, od syna Jakuba Asera
(1 Krn 2:1- 2), przez Chebera do Szemera (1 Krn 7: 30 - 34).



ZIEMIA

Stoi na podstawach (1 Sm 2: 8; Hioba 9:6, 38:6; Ps 104: 5).

Wisi nad niczym (Hiob 26: 7).



Joba 9:6
6. On ziemię poruszy w posadach: i poczną trzeszczeć jej słupy.

Joba 26:7
7. Dach rozciąga nad pustką, ziemi niczym nie umacnia,


***

Wj 34:7
7. (..) zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia.


Pwt 24:16
16. Ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców. 

Iz 14:21
21. Przygotujcie rzeź dla jego synów z powodu niegodziwości ich ojca. 

Ez 18:20
20. (...) Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca 

***

Sdz 4:21
21. Lecz Jael, żona Chebera, wzięła palik od namiotu, uchwyciła młot w rękę, i zbliżając się cicho do niego, przebiła jego skroń palikiem, tak że ten utkwił w ziemi, [Sisera] spał bowiem głęboko, wyczerpany do ostatka. W ten sposób zginął.


Sdz 5:25-27
25. Prosił o wodę, a mleka mu dała, w naczyniu odświętnym podała mu mleko.
26. Lewą ręką sięgnęła po palik, prawą - po ciężki młot. Uderzyła Siserę, zmiażdżyła mu głowę, skroń mu przebiła, przekłuła.  

***

1 Sm 10:17-24
17. Tymczasem Samuel zwołał lud do Mispa.
19. (...) Ustanów króla nad nami. (...)
21. (...) a los padł na Saula, syna Kisza. (...)
24. (...) A wszyscy ludzie wydali okrzyk wołając: Niech żyje król!


1 Sm 11:15
15. Wszyscy wyruszyli do Gilgal i obwołali tam królem Saula, przed obliczem Pana w Gilgal. 

***

1 Krn 2:15
15. szóstego Osema, siódmego Dawida.


1 Sm 16:10-13
10. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: Nie ich wybrał Pan.
11. Samuel więc zapytał Jessego: Czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. (Dawid - ósmy syn)

1 Krn 2:13-15
13-15. Jesse był ojcem: (...) siódmego Dawida.


***

Kpł 1:5
5. (...) kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew, to jest pokropią nią dokoła ołtarz stojący przed wejściem do Namiotu Spotkania.


Kpł 9:12
12. Potem zabił [żertwę] ofiary całopalnej. Synowie Aarona podali mu krew, i wylał ją (Aaron, a nie jego synowie) dokoła ołtarza.


***

Rdz 26:34
34. Gdy Ezaw miał czterdzieści lat, wziął za żonę Jehudit, córkę Chetyty Beeriego, oraz Bosmat, córkę Chetyty Elona.


Rdz 36:1-3
1. Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu.
2. Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Chiwwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona,
3. i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota.


***

Joz 13:32-33
33. Pokoleniu Lewiego nie dał Mojżesz dziedzictwa.

Joz 21:1-3
1. Przyszli przełożeni rodów lewickich do arcykapłana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, i do naczelników rodów pokoleń Izraelitów
2. i rzekli do nich w Szilo w kraju Kanaan: Pan polecił przez Mojżesza, aby nam dano miasta na zamieszkanie wraz z ich pastwiskami dla naszego bydła.
3. Izraelici oddali więc lewitom ze swego dziedzictwa, zgodnie z rozkazem Pana,

***

Lb 18:20
20. Rzekł Pan do Aarona: Nie będziesz miał dziedzictwa w ich kraju; nie otrzymasz również pośród nich żadnego przydziału ziemi

1 Krn 6:35-39
35. Oto są synowie Aarona: (...) 
39. A oto miejsce ich zamieszkania, według ich siedzib w wyznaczonych dla nich granicach. Synom Aarona, z rodu Kehata 

***

1 Krl 22:49
49. Jozafat wystawił flotę dalekomorską, aby płynęła do Ofiru po złoto. 

2 Krn 20:36-37
36. Związał się z nim, aby budować okręty do podróży ku Tarszisz.

***

2 Sm 3:3
3. drugim był Kileab z Abigail, dawnej żony Nabala z Karmelu, a trzecim Absalom z Maaki, córki Talmaja, króla Geszur,


1 Krn 3:1
1. Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, pochodzącej z Karmelu,


***

1 Sm 15:35
35. Odtąd już Samuel nie zobaczył Saula aż do chwili swej śmierci. (ale niedługo potem...)

1 Sm 19:22-24
22. Saul udał się osobiście do Rama (...)
24. Wtedy zdjął swe szaty i prorokował w obecności Samuela

***

Ps 34:1
1. Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego.


1 Sm 21:13-14
13. Dawid przejął się tymi słowami, a że obawiał się bardzo Akisza, króla Gat,
14. zaczął udawać wobec nich szalonego, 




WINY

Synowie poniosa kare za niegodziwosci swych ojcow (Wj 34:7).

Synowie nie poniosa kary za winy swych ojcow, a ojcowie za winy synow (Pwt
Pr 24:16).

Synowie poniosa kare za winy ojcow (Iz 14:21).

Synowie nie poniosa kary za winy swych ojcow, a ojcowie za winy synow (Ez
18:20).

Smierc przyszla na wszystkich z powodu grzechu Adama (Rz 5:12).



SISERA

Zginal podczas snu (Sdz 4:21).

"upadl zabity" (Sdz 5:27).



USTANOWIENIE SAULA KROLEM

Saul ustanowiony krolem w Mispa (1 Sm 10: 17-24).

Saul ustanowiony krolem pozniej. Dopiero w Gilgal ( 1 Sm 11: 15).



DAWID

Dawid siodmym synem Isajego (1 Kron 2: 15).

Dawid osmym, najmlodszym synem Isajego (1 Sm 16: 10-13).



OFIARNIK

W ofierze calopalnej z cielca krew dookola oltarza miala byc wylana (przez
pokropienie) przez synow Aarona (Kpl 1: 5).

Aaron ja wylewa przez pokropienie (Kpl 9: 12).



BOSMAT

Bosmat, zona Ezawa byla Chetytka (Rdz 26:34).

Bosmat byla Izmaelitka (Rdz 36: 1-3).



KABUL

Istnial juz za Jozuego ( Joz 19: 27).

Zaistnial dopiero za Salomona, czyli dlugo pozniej (1 Krl 9: 13, BT).



DZIEDZICTWO LEWITOW

Mojzesz nie dal lewitom zadnych miast w przydziale, bo Pan jest ich
dziedzictwem (Joz 13: 32 - 33).

Mojzesz dal lewitom takie miasta w przydziale (Joz 21: 2 - 3).



DZIEDZICTWO SYNOW AARONA

Nie beda mieli w Kaanan dziedzictwa i posiadlosci (Lb 18: 20).

Otrzymali losem takie posiadlosci (1 Krn 6: 39).



OKRETY JECHOSZAFATA

Gdy plynely do Ofiru rozbily sie w Esjon Geber (1 Krl 22: 49).

Gdy plynely do Tarszysz rozbily sie w Esjon Geber (2 Krn 20: 36-37).



SYNOWIE JESSE, OJCA DAWIDA

Jesse mial przynajmniej osmiu synow, Dawid byl najmlodszy i byl osmym (1 Sm
16:10-12).

Jesse nigdy nie mial wiecej niz siedmiu synow (1 Krn 2:13-15).



SYNOWIE DAWIDA ZRODZENI W HEBRONIE

Drugi syn to Kileab z zony Abigail (2 Sam 3: 3).

Drugi syn to Daniel z Abigail (1 Kron 3: 1).



SAUL I SAMUEL

Ostatnie spotkanie Saula i Samuela (1 Sm 15: 35).

Krotko potem jednak znow sie spotkali (1 Sm 19: 22- 24).



UCIECZKA DAWIDA

Udawal opetanego wobec Abimeleka, wobec ktorego uciekal (Ps 34: 1).

Udawal opetanego wobec Akira, krola Gat (1 Sm 21: 13), przed Abimelekiem nie
musial uciekac bo ten mu pomagal (1 Sm 21: 9).



HADADEZER

Dawid zabral mu siedem tysiecy jezdzcow (1 Kron 18: 4).

Zabral mu tysiac siedmiuset jezdnych (2 Sm 8: 4).



ARAMEJCZYCY POD WODZA SZOFAKA

Dawid pobil mu siedemset wozow wojennych (2 Sm10: 18).

Pobil mu siedem tysiecy wozow wojennych (1 Kron 19: 18).



MIKAL CORKA SAULA

Nie miala dzieci az do dnia swej smierci (2 Sam 6: 23).

Miala 5 synow (2 Sm 21: 8 Biblia Warszawska).





DOLINA SOLNA I ZWYCIESTWO NAD EDOMEM

18 tysiecy Edomitow w Dolinie Solnej pobil Dawid (2 Sm 8: 13).

Pobil ich Abiszaj (1 Kron 18: 12).

Pobil ich Joab, bylo ich 12 tysiecy (Ps 60 : 2).



40 000 POBITYCH ZOLNIERZY SZOFAKA

To Jezdzcy (2 Sm 10: 18).

To Piechota (1 Kron 19: 18).



MOABICI

Nie wejda do spolecznosci Jahwe nigdy (Pwt Pr 23: 4).

Moabitka Rut babka krola Dawida (Mt 1: 5-6).



POCHODZENIE PRZYSLOWIA "CZY I SAUL MIEDZY PROROKAMI ?"

Pochodzi stad, ze lezal caly dzien przed Samuelem nagi w Najot kolo Rama (1
Sm 19: 23-24).

Pochodzi z pytania zadanego w Gibea o to kto jest ojcem Saula (1 Sm
10:10-12).



SAUL I DAWID

Saul znal Dawida, az tak, ze "pokochal go bardzo" (1 Sm 16:19-23).

Krotko potem Saul nie wie kim jest Dawid, choc wczesniej go znal (1 Sm
17:55-58).



SWITA DAWIDA

Pisarzem Dawida byl Seraja (2 Sm 8: 17).

Pisarzem byl Szewa (2 Sm 20: 25).



SMIERC SAULA

Zginal z wlasnych rak (1 Sm 31:4-5).

Zginal zabity przez mlodzienca (2 Sm 1:10).

Zabili go Amalekici (2 Sm 1: 8)

Zabili go filistyni (2 Sm 21: 12).



GRZECHY DAWIDA

Jedynym grzechem Dawida przez jego cale zycie, byla sprawa Chetyty Uriasza
(1 Krl 15:6).

Dawid zgrzeszyl jednak tez przez to, ze zliczyl lud (2 Sm 24:10).



SPIS LUDNOSCI DOKONANY PRZEZ DAWIDA

Izrael 800 000 wojownikow, Juda 500 000 (2 Sm 24 : 9).

Izrael liczyl milion sto tysiecy wojownikow, Juda 470 000 (1 Krn 21:5).

(ale za czyja sprawa ten spis dokonano?????????? czy Pan i szatan to to
samo?
BW
II Samuela 24;1
"Potem ponownie rozgorzał gniew PANA na Izraela, tak iż pobudził Dawida
przeciwko nim mówiac : nuze, policz Izraela i Jude"

I Kronik 21:1
"Wtedy wystapil SZATAN przeciwko Izraelowi, ponudziwszy Dawida do tego, aby
policzył Izraelitów.")


POSIADLOSC NABYTA PRZEZ DAWIDA

Dawid nabyl posiadlosc za 50 syklow srebra (2 Sm 24:24).

Nabyl to pole za 600 syklow (1 Krn 21 :25).



SZEOL (KRAINA ZMARLYCH W ST).

Mysli bedacych w Szeolu gina, umarli nie maja swiadomosci (Ps 6: 6; Ps 115:
17; Kazn 9: 10)

Duchy w Szeolu maja swiadomosc (Iz 14: 9).

Duchy z Szeolu mowia (Ez 32: 21).

Mowia po raz drugi (Mk 9: 4).

Mowia po raz trzeci (Ap 6: 9-10)

Mowia po raz czwarty (Ap 7: 13).









 



DAWID I GOLIAT

Dawid zabil Goliata z Gat (1 Sm 17:23), "zabil go, nie majac w reku miecza"
(1 Sm 17:50).

Dawid zabil Goliata, "chwycil jego miecz, i dobywszy z pochwy, dobil go" (1
Sm 17:51).

Elchanan zabil Goliata z Gat (2 Sm 21:19).

Elchanan zabil Lachmiego brata Goliata z Gat (1 Kron 20: 5).



HIRAM SPROWADZONY PRZEZ SALOMONA DO PRAC ARTYSTYCZNYCH PRZY BUDOWIE SWIATYNI

Byl synem Danitki i Tyryjczyka (2 Kron 2: 12-13).

Byl synem kobiety z pokolenia Neftalego i Tyryjczyka (1 Krol 7: 13-14).



CZAS TRWANIA BUDOWY SWIATYNI SALOMONA

Salomon budowal swiatynie przez 7 lat (1 Krl 6: 38).

Budowano ja czterdziesci szesc lat (Jana 2: 20).



ODLEWNA KADZ SWIATYNNA

Salomon kazal ja oplesc ozdobami w ksztalcie ogorkow (2 Krn 4: 2 - 3 BW).

Kazal ja oplesc ozdobami w ksztalcie paczkow kwiatowych (1 Krl 7: 24).



WYGINIECIE OLBRZYMOW (REFAITOW WG. B Tysiaclecia)

Og którego zabito był ostatnim z rodu olbrzymow (Pwt Pr 3: 11).

Dlugo po nim zyli olbrzymi (1 Krn 20: 4).



DATKI NA REMONT SWIATYNI ZA JOASZA

Z datkow na remont nie sporzadzono przyborow zlotych ani srebrnych,
naprawiano tylko uszkodzenia w swiatyni (2 Krl 12: 14).

Robiono z nich przybory srebrne i zlote do uzytku swiatynnego (2 Krn 24:
14).



ILOSC NADZORCOW SALOMONA PRZY ODBUDOWIE KRAJU

250 (2 Krn 8: 10).

550 (1 Krl 9: 23).



JEZDNI SALOMONA

Mial ich dwadziescia tysiecy (2 Kron 9: 25).

Dwanascie tysiecy jezdnych (1 Krl 10 : 26).



TARCZE

Po grabiezy Szyszaka, Rechabeam kaze sporzadzic miedziane tarcze (1 Krl 14:
27).

Spizowe nie miedziane (2 Krn 12: 10).



JEHORAM

Choc potomek krola (2 Krn 21: 4) nie spoczal obok swych przodkow (krolow) w
grobowcach (2 Kron 21: 20).

Spoczal obok swych przodkow (2 Krol 8: 24).



WOZY WOJENNE SALOMONA

4 tysiace (2 Krn 9: 25)

Okolo poltora tysiaca (1 Krl 10: 26).



DRZEWO SANDALOWE Z OFIRU

Salomon kazal z nich sporzadzic porecze dla przybytku Jahwe (1 Krl 10 : 12).

Kazal sporzadzic z nich schody do swego palacu i schody swiatyni Jahwe (2
Krn 9: 11).



SAUL

Zmarl, bo nie szukal rady Jahwe, tylko poszedl do wrozbiarki (1 Krn 10: 13 -
14).

Saul szukal rady Jahwe, lecz Jahwe nie odpowiadal, wiec dlatego poszedl do
wrozbiarki (1 Sm 28: 6- 7).



PASCHA

Nie moze byc surowa, ani gotowana w wodzie (Wj 12: 9).

Ma byc gotowana (Pwt Pr 16:7, Biblia warszawska).



POBYT IZRAELA W EGIPCIE

430 lat (Wj 12: 40).

400 lat (Rdz 15: 13).



10 PRZYKAZAN I DRUGIE TABLICE (PIERWSZE MOJZESZ POTLUKL).

Na drugich tablicach Mojzesz wypisal 10 przykazan po 40 dniach pobytu w
poscie na Horebie (Wj 34: 1, 28).

Jahwe wypisal na drugich tablicach przykazania (Pwt Pr 10: 1- 2).



ZWIAD DO ESZKOL

Jahwe wpada na pomysl, zeby rozkazac isc zwiadowcom do Eszkol (Lb 13: 1- 3).

Sami zwiadowcy na ten pomysl wpadaja (Pwt Pr 1: 22-23).



MASSA MERIBA

Woda ze skaly wyplynela w Kadesz na pustyni Sin, bylo to na granicy z
Edomem, ktory chwile pozniej natarl na izraelitow (Lb 20 : 1, 14, 20).

Bylo to w Refidim, chwile potem nadciagneli na nich Amalekici nie Edomici
(Wj 17: 1-8).



CHLEB

Izraelici nie jedli chleba w czasie czterdziestoletniego pobytu na pustyni
(Pwt Pr 29: 5).

Jedli, chocby synowie Aarona podczas obrzedu ich wyswiecenia na pustyni (Wj
29: 32 - 33).



KONDYCJA MOJZESZA

Do konca zycia "wzrok jego nie byl przycmiony, a sily jego go nie opuscily"
(Pwt Pr 34: 7).

Chwile przed smiercia Mojzesz wdrapuje sie jednak na gore Nebo i oglada
panorame ziemi obiecanej (Pwt Pr 34: 1).

Gdy mial 120 lat byl tak slaby, ze nie mogl juz swobodnie chodzic (Pwt Pr
31: 2).



IMIONA OJCOW 12 POKOLEN IZRAELA

Juda, Ruben, Gad, Asera, Neftali, Dan, Symeon, Lewi, Issachar, Zabulon,
Jozef, Beniamin (Rdz 49: 2-28; Por Ez 48: 30).

Ap 7: 5-8 nie wymienia w tym spisie Dana, zamiast niego daje Manassesa.

1 Kron 2: 1 nie wymienia Manassesa, za to znow wymienia Dana.





PODBOJ KAANAN

"W ten sposob Jozue zajal cala ziemie" (Joz 11: 22-23).

Jozue potem zestarzal sie, a ziemia wciaz nie jest zdobyta (Joz 13: 1).



ZNISZCZENIE JEBUSYTOW

Jahwe nakazuje, ze Izrael w Kanaan nie moze zostawic przy zyciu zadnego z
Jebusytow (Pwt Pr 20: 16 - 17).

"Po tym poznacie, rzekl Jozue, ze Bog zywy jest posrod was i ze wypedzi z
pewnoscia przed wami Kananejczykow,................... i Jebusytow" (Joz 3:
10).

Jahwe obiecuje, ze "wygladzi" przed nimi Jebusytow, gdy wejda do ziemi
obiecanej (Wj 23: 23).

"Potomkowie Judy nie mogli jednak wypedzic Jebusytow, mieszkajacych w
Jerozolimie; jeszcze dzis mieszkaja Jebusyci obok potomkow Judy" (Joz 15:
63).

"Natomiast synowie Beniamina nie wyrzucili z Jerozolimy mieszkajacych w niej
Jebusytow, tak ze ci mieszkaja w Jerozolimie wspolnie z synami Beniamina az
po dzis dzien" (Sdz 1: 21).


"Mieszkali wiec Izraelici wsrod Kananejczykow,.................. i
Jebusytow" (Sdz 3: 5).


Jebusyci wciaz nie wytepieni, bowiem izraelici "nie zdolali ich wytracic" (2
Kron 8: 7-8).

Izraelici "nie zdolali ich poddac klatwie" i "nie zdolali wybic do nogi" (1
Krl 9: 20-21).

Mimo iz proroctwo o Jebusytach nie spelnilo sie az do teraz i nawet pozniej
do czasow Krolow (patrz cytat wyzej), to jednak Jozue zapewnia, ze "ze
wszystkich dobrych obietnic, ktore Pan uczynil domowi Izraela, zadna nie
zawiodla, lecz kazda sie spelnila" (Joz 21: 45).

Jozue znow przekonuje, ze "ze wszystkich wspanialych obietnic, ktore dal wam
Pan, Bog wasz, ani jedna nie zawiodla: wszystkie wam sie spelnily; zadna z
nich nie okazala sie prozna" (Joz 23: 14).




WYNISZCZENIE NARODOW W ZIEMI OBIECANEJ

Jahwe obiecuje Mojzeszowi "wygladzenie wszystkich mieszkancow kraju" przed
Izraelczykami (Joz 9: 24).

"Nie ostal sie przed nimi zaden ze wszystkich ich nieprzyjaciol" (Joz 21:
44).

Ostali sie jednak przeciwko niemu mieszkancy dolin Gazy, ktorych nie mogl
wypedzic "gdyz ci mieli zelazne wozy" (Sdz 1: 19).

"Nie mogli jednak wypedzic Jebusytow mieszkajacych w Jerozolimie; jeszcze
dzis mieszkaja Jebusyci obok synow Judy" (Joz 15: 63).

"Ale nie mogli oni wypedzic Kananejczykow zamieszkujacych Gezer, i
Kananejczycy pozostali posrod Efraima po dzien dzisiejszy" (Joz 16: 10).

"Nie mogli jednak synowie Manassesa wziac w posiadanie tych miast i dlatego
Kananejczycy pozostali w tym kraju" (Joz 17: 12).


"Natomiast Manasses nie zdobyl Bet-Szean i miejscowosci przynaleznych ani
Tanaku i miejscowosci przynaleznych, ani [nie wypedzil] mieszkancow Dor i
miejscowosci przynaleznych, ani mieszkancow Jibleam i miejscowosci
przynaleznych, ani mieszkancow Megiddo i miejscowosci przynaleznych.
Kananejczycy mieszkaja w tej ziemi az do dnia dzisiejszego. [...] Efraim
rowniez nie wypedzil Kananejczykow mieszkajacych w Gezer: Kananejczycy
mieszkali posrodku nich w Gezer. Zabulon nie wypedzil mieszkancow Kitron ani
Nahalol, tak ze Kananejczycy mieszkali wsrod nich i wykonywali roboty
przymusowe. Aser nie wypedzil mieszkancow Akko ani Sydonu, ani Achlab, ani
Akzib, ani Chelba, ani Afik, ani Rechob. Mieszkali wiec Aseryci wsrod
Kananejczykow, zamieszkujacych kraj, bo ich nie wypedzili. Neftali nie
wypedzil mieszkancow z Bet-Szemesz ani mieszkancow z Bet-Anat i mieszkal
wsrod Kananejczykow zajmujacych te ziemie. [....] Amoryci zas wypchneli
synow Dana na gory i nie pozwalali im zejsc do doliny" (Sdz 1: 27- 34).



MIASTO AJ

Zniszczone, pozostanie juz pustkowiem na zawsze (Joz 8: 28).

W pozniejszych czasach Nehemiasza bylo jednak zamieszkane (Neh 7: 32).



WIEZA BABEL

Na swiecie jest wiele plemion i jezykow (Rdz 10: 31).

Chwile potem jest tylko jeden jezyk (Rdz 11: 1).





KIRIATAIM

Miasto plemienia Neftaliego, jakie dostali przy podziale ziemi, a potem
oddali pokoleniu Aarona (1 Kron 6: 61).

Kiriataim nalezalo do pokolenia Rubena (Joz 13: 15, 19).



FILISTYNI

"....zostali upokorzeni i juz nie napadali na obszar Izraela" przez caly
okres zycia Samuela i reka Jahwe tego pilnowala (1 Sm 7: 13).

Krotko pozniej Izrael wciaz pod niewola filistynczykow i Samuel wciaz przy
zyciu (1 Sm 9: 16).



DEBIR

Zdobyty przez Jozuego, wytracil "wszystkich, ktorzy w nim zyli" (Joz 10:
38-39) i w jego okolicach "nikogo nie zostawiajac przy zyciu" (Joz 10: 40).

Pozniej jednak Jozue wciaz zdobywa Debir i wciaz tepi Anakitow z Debiru (Joz
11: 21).

Debir zdobyty przez Kaleba, na zyczenie Otniela, ktory dostal za to corke
Kaleba za zone (Joz 15: 15-17). Zdobycie nastapilo jeszcze za zycia Jozuego
(patrz dalsze wersy po tym nastepujace gdzie wciaz mowi sie ze on zyje, np.
Joz 16: 4).

Debir zdobyty przez Otniela (Sdz 1: 11-13), ale dopiero po smierci Jozuego
(Sdz 1: 1).



HEBRON

Jozue zdobyl Hebron i wytepil doszczetnie wszystkich jego mieszkancow
mordujac krola (Joz 10: 37, 39).

Hebron pozniej wciaz nie zdobyty i Anakici wciaz na tej ziemi (Joz 14:
12-13).



RIMMON

Bylo miastem pokolenia Zebulona (1 Kron 6: 62).

Bylo miastem pokolenia Symeona (Joz 19: 1, 7-9).



ARKA PRZYMIERZA

Wykonal ja Besaleel (Wj 37: 1).

Wykonal ja Mojzesz (Pwt Pr 10: 1-3).




JARMUT

Otrzymalo je losem od Jozuego pokolenie Judy (Joz 15: 21,35).

Losem otrzymalo to miasto pokolenie Issachara (Joz 21: 28- 29), potem oddano
je lewitom (Joz 21: 28 - 29).



RABA

Jozue przydzielil miasto te plemieniu Judy (Joz 15: 60).

Raba dlugo pozniej wciaz jednak nie jest izraelska, nie zdobyta jeszcze
przez jakis czas za Dawida (2 Sm 11: 1).

Zdobyta dopiero za Dawida (2 Sm 12: 26).



DRZEWA OWOCOWE

Podczas oblegania miast nie wolno ich scinac, byloby to marnotrawstwo (Pwt
Pr 20: 19-20).

Jahwe nakazuje przy podboju Moabu sciac wszystkie drzewa uzyteczne i zasypac
pola aby nie wydawaly plonu (2 Krol 3: 19).



KOSCI JOZEFA

Pole na ktorym je pogrzebano kupil Jakub za sto kesytow od synow Chamora
ojca Sychema (Joz 24: 32).

Kupil to pole Abraham (Dz Ap 7: 15 -16).



PODZIAL ZIEMI LOSEM MIEDZY POKOLENIA IZRAELSKIE

Pokolenie Dana mialo wydzielona ziemie za czasow Jozuego (Joz 19: 40- 48),
kraj caly juz byl wtedy podbity i ostateczny podzial ziemi miedzy pokolenia
zakonczony (Joz 19: 49; 21: 43- 45; 18: 1). Jozue wtedy zyl (Joz 19:49). O
tym ostatecznym dokonaniu podzialu za zycia Jozuego mowi tez Sdz 2: 6.



Pokolenie Dana nie mialo wydzielonej ziemi losem za zycia Jozuego, co trwalo
jeszcze dlugo pozniej az do czasow sedziow (Sdz 18: 1; 2:8 ).





MIASTA DAROWANE POKOLENIOM LEWICKIM PRZEZ INNE POKOLENIA

Ajjalon i Gat Rimmon Lewici otrzymali od Danitow (Joz 21:23-24).

Ksiega kronik podaje, ze otrzymali te miasta od Efraimitow (1 Kron 6:
51-54).



ESZTAOL I SOREA

To miasta ktore przypadly losem Judzie w czasach Jozuego (Joz 15: 21, 33).

Miasta te przypadly losem pokoleniu Dana (Joz 19: 40-41 por Sdz 18: 2).





************ INDEX SPRZECZNOSCI NOWEGO TESTAMENTU***********





ARAMEJCZYCY

Aramejczycy pochodza do syna Jakuba (Izraela) - Asera (1 Krn 2: 1-2), przez
Chebera do Szemera (1 Krn 7: 30 - 34).

Pochodza od innego syna Jakuba - od Judy, przez syna Judy Faresa, do Ezrona
(Mt 1: 1 -3).



ZWIASTOWANIE

Jozefowi: Mialo miejsce po poczeciu Jezusa przez Marie (Mt 1:18-23).

Marii: Mialo miejsce przed poczeciem sie Jezusa (Lk 1: 26-38).



WIELKOSC JEZUSA

Aniol oglasza Marii, ze Jezus bedzie Synem Najwyzszego, bedzie panowal na
tronie Dawida na wieki (Lk 1: 33).

Gdy tlumy chodzily za Jezusem, " Jego bliscy, wybrali sie, zeby Go
powstrzymac. Mowiono bowiem: <<Odszedl od zmyslow>>" (Mk 3: 21).



DZIECIOBOJSTWO HERODA

Rodzina Jezusa ucieka przed Herodem do Egiptu. Herod morduje wszystkie
dzieci w Betlejem (Mt 2: 13-23).

Nie uciekali przed Herodem do Egiptu. Poszli jedynie obrzezac Jezusa po
osmiu dniach od jego narodzin, po czym wrocili spokojnie do Nazaret (Lk 2:
21-41).



CHRZEST NAD JORDANEM I NATYCHMIAST PO TYM KUSZENIE CHRYSTUSA ?

Natychmiast po swym chrzcie w Jordanie Jezus jest wziety na pustynie i
kuszony przez szatana 40 dni (Mt 3:16- 4:2, por Mk 1: 9-12; Lk 4: 1-2).

Po chrzcie Jezus nie byl wyprowadzony i kuszony na pustyni przez 40 dni, bo
dzien pozniej spotkal ponownie Jana a kolejnego dnia Filipa (Jan 1: 29-43).




KUSZENIE CHRYSTUSA, KOLEJNOSC WYDARZEN

Najpierw byl przez szatana wziety postawiony na szczycie swiatyni, a potem
dopiero wziety na wysoka gore z ktorej pokazal mu caly swiat (Mt 4: 1 -10).

Kolejnosc tych dwoch wydarzen byla odwrotna wg Lk 4: 5 - 9.



POWOLANIE UCZNIOW

Szymon Piotr i Andrzej powolani tuz po uwiezieniu Chrzciciela (Mt 4: 12-
19).

Powolani w obecnosci Jana Chrzciciela (Jana 1: 35-42).





UZDROWIENIE CORKI PRZELOZONEGO SYNAGOGI

Przelozony przyszedl i powiedzial, ze jest "bliska smierci" (Lk 8: 42).

Przyszedl i mowil, ze "dopiero co skonala" (Mt 9:18).



NAMASZCZENIE W BETANII

Maria namascila Jezusowi olejkiem glowe, caly alabaster pekl, wiec caly
olejek zuzyto tylko na glowe (Mt 26: 7; Mk 14: 3).

Olejek zuzyto na jego nogi (J 12: 3).



DOKAD IDZIESZ ?

Piotr pyta Jezusa dokad idzie (Jana 13: 36).

Chwile potem Tomasz znow pyta Jezusa dokad idzie (Jana 14: 5).

Chwile potem Jezus zarzuca im, ze zaden z nich nie pytal go dokad on idzie
(Jana 16: 5).



HIOB

Bog uwaza, ze Hiob mowi o nim nieprawde (Hi 38: 2).

Bog uwaza, ze Hiob mowil o nim sama prawde (Hi 42: 7- 8).



MORZE SALOMONOWE (GLEBOKOSC).

2000 bat (1 Krl 7:26).

3000 bat (2 Krn 4 :5).



SMIERC UZZA, KTORY DOTKNAL SIE ARKI

Zginal na klepisku Nachona (2 Sam 6: 6).

Zginal na klepisku Kiddona (1 Kron 13: 9).



MAAKA

Matka Abiasza byla corka Uriela z Gibei (2 Kron 13: 2).

Byla corka Abszaloma (1 Krol 15: 2) i babka Asy (1 Krol 15: 10).



ZLOTO Z OFIRU

450 talentow zlota z ofiru przywieziono (2 Krn 8 : 18).

420 (1 Krl 9 :26).



ASA

Nie usunal wyzyn (1 Krl 15:14)

Usunal wyzyny (2 Krn 14: 2).



KROL BASZA

Zmarl w roku 26 krola Judy Asy (1 Krl 16: 6-8).

W 36 roku Asy Basza wciaz jeszcze zyje i rusza nawet na Jude (2 Krn 16: 1).



KROL JOZAFAT, SYN ASY

Za jego panowania wyzyn nie usunieto (1 Krl 22:42 - 44)

Za jego panowania wyzyny usunieto (2 Krn 17: 1, 6).



STWORZENIE

Bog sam stworzyl swiat, nie bylo z nim nikogo (Iz 44: 24).

Jezus byl z nim gdy stwarzal (Jana 1 : 2).



ELIASZ

Eliasz wstapil do nieba (2 Krl 2: 11).

Tylko Jezus wstapil do nieba ( Jana 3: 13).



OCHOZJASZ

W chwili objecia wladzy mial 22 lata (2 Krl 8: 26).

W chwili objecia wladzy mial 42 lata (2 Krn 22: 2, patrz przypis w BT II).



SMIERC OCHOZJASZA

Zmarl w Meggido, gdzie dojechal uciekajac na rydwanie przedtem raniony
strzala podczas ucieczki (2 Krl 9: 27).

Schwytano go gdy sie ukrywal, po czym postawiono przed Jehu, ktory kazal go
zamordowac (2 Krn 22: 9).




POKONANIE ACHAZA PRZEZ PEKACHA (17 rok Pekacha)

Krol syryjski i izraelski krol Pekach nie mogli pokonac Achaza (2 Krl 16:
5).

Pokonali go (2 Krn 28: 1, 5-6).



JOJADA

W siodmym roku (2 Krl 11: 4 BT) nakazal Karyjczykom w liczbie jednej
trzeciej przybylych trzymac straz w swiatyni stojac wokol krola (2 Krl 11:
5 - 8 BT). Bylo to polaczone z obrzedem koronacji krola (2 Krl 11: 12).

Byli to lewici nie Karyjczycy, ktorzy mieli trzymac ta straz przy koronacji
(2 Krn 23: 1 - 11).



JEHOJAKIN

Mial 18 lat gdy zaczal panowac (2 Krl 24:8).

Mial 8 lat gdy zaczal panowac (2 Krn 36: 9, por. przypis w BT II)



PASCHA ZA JOZJASZA

Az od czasow Samuela do Jozjasza nie obchodzono za krolow Judy i Izraela
Paschy (2 Krl 23: 22 - 23).

Obchodzono jednak wczesniej Pasche juz za krola Hiskiasza (2 Krn 30: 1, 12,
15).



KROL JECHONIASZ

W jego miejsce krolem zostal jego stryj Sedecjasz (2 Krl 24: 17).

Sedecjasz, ktory go zastapil byl jego bratem (2 Krn 36: 10).



RYCERZ JOSZEB

Slynal z tego, ze za jednym zamachem zabil osmiuset wlocznia (2 Sm 23: 8).

W rzeczywistosci zabil trzystu za jednym zamachem (1 Krn 11:11).






SMIERC JOZJASZA W WALCE Z FARAONEM NEKO

Trafiony strzalami w walce jedzie jeszcze zywy na rydwanie do Jerozolimy,
gdzie dopiero umiera (2 Kron 35: 23-24).

Ginie na miejscu pod Meggido, sludzy zawoza juz tylko jego zwloki do
Jerozolimy (2 Krl 23: 29-30).



BOGOWIE

Psalmista spiewa Jahwe przed innymi bogami (Ps 138: 1).

Inni bogowie nie istnieja (Ps 18: 32; Izaj 44: 6; 45: 5, 21).



ALEMET

Achaz zrodzil Jehoadde, a Jehoadda Alemeta (1 Krn 8: 36).

Azhaz zrodzil Jaare, a Jaara Alemeta (1 Kron 9: 42).



2 KOLUMNY SWIATYNNE JAKIN I BOAZ

18 lokci wysokosci obie (1 Krl 7:15).

35 lokci wysokosci obie (2 Krn 3:15-17).



GLOWICE TYCH KOLUMN

Ich wysokosc byla 5 lokci (Jer 52: 22).

Ich wysokosc byla 3 lokcie (2 Krl 25: 17 BW).



NEBUZARADAN

Swiatynie Jeruzalemska spalil 10 dnia piatego miesiaca roku 19
Nabuchodonozora (Jer 52: 12 za BT).

Spalil ja 7 dnia piatego miesiaca (2 Krl 25: 8).

Zabral do niewoli pieciu ludzi z najblizszego otoczenia krola (2 Krl 25:
19).

Bylo ich siedmiu (Jer 52: 25).



ACHAZ

Jahwe zapowiada krolowi Achazowi, synowi Jotama (2 Kron 27: 9), ze krol
Syryjski i Efraimski nie zdobeda Judy (Iz 7:4-7)

Jednak zdobyli Jude i Achaza uprowadzili (2 Kron 28: 1-8).



EGIPT I BABILON

W chwili gdy Jojakin, syn Jechoniasza zostal krolem "krol egipski juz odtad
nie wychodzil ze swego kraju, poniewaz krol babilonski podbil wszystko co
nalezalo do krola egipskiego" (2 Krl 23: 6 - 7).

Krol egipski wychodzil wciaz ze swego kraju i wojowal za Jojakina a nawet po
tym jak go zastapil Sedecjasz na tronie (Jer 37: 3-5).




BABILON

Mial byc po siedemdziesieciu latach od proroctwa kraj chaldejczykow
uczyniony wieczna pustynia (Jer 25: 12).

Po dzis dzien tereny te sa zamieszkane i nie sa pustkowiem



NIESZCZESCIA

Nie ciesz sie z nieszczesc wrogow (Prz 24: 17).

Ciesz sie z nieszczesc wrogow (Ps 58: 11-12).



ACHIMELEK

Dawid jadl chleby pokladne w Nob za kaplana kaplana Achimeleka (1 Sm
21:2-8).

Jadl za kaplana Abiatara (Mk 2:26).



RAJ

Wilk z jagnieciem beda pasc sie razem, a lew jak bydlo bedzie tam jadl
sieczke (Iz 65: 25).

Lwa tam nie bedzie, ani dzikiego zwierza (Iz 35: 9).





ABIATAR I ABIMELEK

Abiatar, synem Abimeleka (2 Sm 8:17)

Abimelek synem Abiatara (1 Krn 18: 16).



ULASKAWIENIE JECHONIASZA

Ulaskawiony przez Ewil Merodaka 25 dnia miesiaca (Jer 52: 31).

Ulaskawiony 27 dnia miesiaca (2 Krl 25: 27).



ZOROBABEL

Szealtiel syn Jechoniasza wujkiem Zorobabela (1 Kron 3: 17-19).

Szealtiel ojcem Zorobabela (Ezdr 3: 2).



WIDOK BOGA

Izraelici na Horebie widzieli Boga, jego stopy, mogli na Niego patrzec, itd
(Wj 24: 10 - 11).

Mojzesz rozmawial z nim twarza w twarz (Wj 33: 11).

Izraelici nie widzieli zadnej postaci Boga tylko slyszeli glos (Pwt Pr 4:
12).

Amos "widzial wszechmogacego stojacego przy oltarzu" (Am 9: 1).

Izajasz "widzial Pana siedzacego na tronie wysokim i wynioslym, a kraj jego
szaty wypelnial swiatynie" (Iza 6: 1).

Boga nikt nigdy nie widzial (J 1: 18).

Jan ma wizje tronu bozego (Ap 4: 3).



NIESPELNIONA PRZEPOWIEDNIA O TYRZE

Jahwe zapowiada, ze Tyr bedzie zburzony przez Nabuchodonozora i nigdy nie
bedzie juz zamieszkany i odbudowany (Ez 26: 7, 14, 20).

Tyr w czasach apostolow wciaz jest miastem zamieszkanym (Dz Ap. 12: 20; Mt
15: 21; Mk 7: 24, 31).



NIESPELNIONA PRZEPOWIEDNIA O NILU

Nil mial wyschna i roslinnosci na brzegu mialo wiecej nie byc (Iz 19: 6- 8).

Nigdy sie to nie spelnilo jak wiadomo.



NIESPELNIONA PRZEPOWIEDNIA O JECHONIASZU

Zaden z jego potomkow nie zasiadzie na tronie Dawida (Jer 22: 30).

Jezus byl potomkiem Jechoniasza (Mt 1 : 12 -17) i bedzie zasiadac na tronie
Dawida (Lk 1: 31 - 32)



NIESPELNIONA PRZEPOWIEDNIA O SYJONIE

Od czasow Izajasza zaden nieczysty ani nieobrzezany mial nie wejsc do
Jeruzalem (Iz 52: 1).

Po dzis dzien mieszkaja tam Palestynczycy a w miejscu dawnej swiatyni stoi
meczet muzulmanski.


DRZEWO FIGOWE

"Natychmiast" uschlo gdy Jezus je przeklal (Mt 21: 19-20).

Po jakims czasie uschlo, Piotr musial az przypominac sobie o tym drzewie na
drugi dzien (Mk 11: 20-21).



SAMARIA

Nie gloscie w Samarii (Mt 10: 5).

Gloscie w Samarii (Dz Ap 1: 8).



GLOS OJCA

Jezus stwierdza, ze nikt nie slyszal glosu Ojca (Jana 5: 37).

Na samym poczatku dzialalnosci Jezusa, przy chrzcie Jego nad Jordanem, lud
slyszal glos Ojca (Lk 3: 21- 22).



ROWNOSC Z OJCEM

Czynil sie rownym Bogu (Jana 5: 18).

Twierdzil, ze jest mniejszy od Ojca (Jana 14: 28).



SYNOWIE ZEBEDEUSZA

Ich matka prosi ich o to, zeby Jezus dal im miejsce obok swego tronu w
krolestwie, po prawej i po lewej stronie (Mt 20:20-21).

Sami Go o to prosza (Mk 10; 35-37).



KWAS

Strzezcie sie kwasu faryzeuszy i saduceuszow (Mt 16: 6, 11).

Strzezcie sie kwasu faryzeuszy i Heroda (Mk 8: 15).



UZDROWIENIE POD JERYCHEM

Uzdrowil dwoch niewidomych (Mt 20:30-33).

Uzdrowil tylko jednego (Mk 10:46-52).





UZDROWIENIE W OKOLICACH TYRU I SYDONU OPETANEJ CORKI KOBIETY

Kobieta ta byla Syrofenicjanka (Mk 7: 26 BT, BW ma "greczynka").

Byla kananejka (Mt 15: 22).





CZYNY JEZUSA

Nie pomieszcza zadne ksiegi swiata, co Jezus robil podczas swego ziemskiego
pobytu (Jana 21: 25).

Lukasz stwierdza, ze wszystko co Jezus czynil opisal w swej ksiedze (Dz Ap.
1: 1).



DZIALALNOSC JEZUSA

Jezus przybyl do Galilei i powolal dwunastu po uwiezieniu Jana Chrzciciela
(Mk 1: 14-16).

Stalo sie to przed uwiezieniem Chrzciciela (Jana 3; 22, patrz Jana 3: 23;
1:43).



POWTORNE PRZYJSCIE

Jezus stwierdza, ze zanim Jego uczniowie obejda wszystkie miasta Izraela, on
pzyjdzie powtornie (Mt 10: 23).

Jezus stwierdza ze musza isc na caly swiat (Mt 28: 19).



OJCIEC

Nikogo na ziemi nie nazywajcie swym ojcem (Mt 23: 9).

Pawel nazywa Abrahama "ojcem wszystkich wierzacych" "ojcem obrzezanych" itd
(Rz 4: 11-12).





UZDROWIENIE SLUGI SETNIKA

Sam setnik osobiscie Jezusa o to prosi (Mt 8: 5 - 8).

Prosza o to Jezusa starsi zydowscy wyslani przez setnika (Lk 7: 2-3).



WYJSCIE Z KAFARNAUM

Gdy Jezus wyszedl tlumy nie dogonily go, zdazyl jednak ujsc gdy apostolowie
ostrzegli go (Mk 1: 35 - 38).

Gdy wyszedl tlumy dogonily go i nie zdazyl im uciec, musial z nimi rozmawiac
(Lk 4: 42 - 43).



PRZYPOWIESC O SYNU I WINNICY

Trzeci syn zamordowany (Mk 12: 5).

Trzeci syn tylko poraniony (Lk 20: 12).



PRZYKAZANIE MILOSCI

2 rozne pytania zadane Jezusowi przez faryzeusza gdy odpowiedzial ze
najwieksze jest przykazanie milosci.

Ktore przykazanie w Prawie jest Najwieksze ? ( Mt 22: 36).

Co trzeba robic aby osiagnac zycie wieczne ? ( Lk 10: 25).



WYSLANIE 2 UCZNIOW PO OSIOLKA

Gdy weszli juz do Beftage (Mt 21: 1).

Gdy jeszcze nie weszli do Beftage (Lk 19: 29).



BIADA WAM FARYZEUSZE

"bo dajecie dziesiecine z miety kopru i kminku" (Mt 23: 23).

"..........z miety i ruty i wszelkiego rodzaju jarzyny" (Lk 11: 42BT, BW ma
"z kazdego ziela").



UZDROWIENIE OPETANYCH

W kraju Gadarenczykow (Mt 8: 28).

W kraju Gerazenczykow (Mk 5: 1).

Bylo dwoch opetanych (Mt 8: 28).

Byl on tylko jeden (Mk 5: 2).



SPORY JEZUSA

Bog zapowiada, ze Jezus nie bedzie sie spieral ani krzyczal (Mt 12: 19).

Jezus jakis czas potem spiera sie z saduceuszami i faryzeuszami (Mt 22:23-
32; Mt 23: 15-23).





UZDROWIENIE TESCIOWEJ SZYMONA

Jezus ja podniosl (Mk 1: 31).

Sama wstala (Mt 8: 15).



WYPEDZENIE PRZEKUPNIOW ZE SWIATYNI

Uczynil to przed rzuceniem przeklenstwa na drzewo figowe (Mk 11: 13-15).

Uczynil to po tym jak rzucil przeklenstwo na drzewo figowe (Mt 21: 12-20).



TAJEMNICA MESJANSKA

Jezus pragnie zachowac tylko dla uczniow, ze jest Mesjaszem, zabrania o tym
kategorycznie komukolwiek mowic ( Mk 8: 29- 30).

Jezus nie zachowuje tej tajemnicy. Opowiada o tym nawet Samarytanom juz na
poczatku dzialalnosci (J 4; 25- 26), a takze Zydom (Jana 10: 23- 25).



SLOWA OJCA

Jezus powiedzial uczniom wszystkie slowa Ojca jakie mial im przekazac (J 15:
15).

Jezus zaprzecza temu (Jana 16: 12).



MESJASZ SYN DAWIDA

Mesjasz Synem Dawida (Dz Ap 2: 29-31).

"Jesli wiec Dawid nazywa go Panem jakze moze byc synem jego ?" (Mt 22: 45).



DOBRE UCZYNKI

Czyncie je przed ludzmi, tak aby widzieli (Mt 5: 16).

Nie czyncie ich przed ludzmi, tak aby widzieli (Mt 6: 2- 4).





NAZIREJCZYK

"Nazwany bedzie Nazirejczykiem" jakie rzekomo mialo sie wypelnic na
Jezusie (Mt 2:23)

Nigdzie w ST nie znajdujemy takiego tekstu.



HEROD I CHRZCICIEL

Herod twierdzil, ze Jezus czyniacy cuda to na pewno Chrzciciel ktorego on
kazal sciac. Nie dopuszczal mozliwosci, ze to moze byc ktokolwiek inny (Mk
6: 14-16).

Herod nie wierzy, ze to Chrzciciel bo przeciez kazal go sciac. Chce go
zobaczyc i w ten sposob dowiedziec sie kto to jest (Lk 9: 9).



WIEDZA SYNA

Jezus wie wszystko (Jana 16: 30; 21: 17).

Nie wie wszystkiego (Mk 13: 32).

CDN (zebral concord).



KAZANIE NA GORZE

Wyglosil je na gorze (Mt 5: 1).

Wyglosil je na rowninie (Lk 6: 17).



NAUKA O ZMARTWYCHWSTANIU

Uczniowie wiedzieli, ze zmartwychwstanie (Mk 8: 31).

Nie wiedzieli az gdy nie ujrzeli go zmartwychwstalego (J 20: 8- 9).



SWIATYNIA ODBUDOWANA W TRZY DNI

Marek twierdzi, ze Jezus nie mowil iz w trzy dni odbuduje swiatynie.
Twierdzi, ze swiadectwo tych ktorzy sugeruja ze on tak powiedzial nie jest
prawdziwe (Mk 14: 57-59).

Jezus jednak tak mowil (Jana 2: 19).



UJAWNIENIE ZDRADY JUDASZA

Przed ustanowieniem Eucharystii (Mt 26:25-26).

Po ustanowieniu (Lk 22: 20-23).



MODLITWA W OGROJCU

Tylko raz wrocil do uczniow gdy spali i od razu zbudzil ich (Lk 22:44-46).

3 razy wracal i zastawal ich spiacych (Mt 26: 40-46).



BEZBOZNIK

"A kto by rzekl swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu
rzekl: Bezbozniku, podlega karze piekla ognistego" (Mt 5:22 BT).

"....i aby sie nie znalazl jakis rozpustnik i *bezboznik*, jak Ezaw, ktory
za jedna potrawe sprzedal swoje pierworodztwo" (Hebr 12:16 BT, BW ma
"lekkomyslny" zamiast "bezbozny").

"A jezeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie sie
*bezbozny* i grzesznik ?" (1 Piotra 4:18).

"Wkradli sie bowiem pomiedzy was jacys ludzie, ktorzy dawno juz sa zapisani
na to potepienie, *bezbozni*,..."(Judy 4).

"aby dokonac sadu nad wszystkimi i ukarac wszystkich bezboznikow za
wszystkie bezbozne uczynki, przez ktore okazywala sie ich bezboznosc, i za
wszystkie twarde slowa, ktore wypowiadali przeciwko Niemu grzesznicy
bezbozni" (Judy 15).



JUDASZOWE SREBRNIKI ZA KTORE ZDRADZIL JEZUSA

Judasz rzucil swe srebrniki (Mt 27: 3-5).

Nie mogl wyrzucic bo nabyl za nie pole (Dz Ap. 1: 18).





PURPUROWA SZATA I KORONA CIERNIOWA

Nalozono je na Jezusa zanim Pilat wyprowadzil go do tlumu ktory krzyczal
"Ukrzyzuj Go" ( Jana 19:2-15).

Nalozono je po tym gdy juz odprowadzono go sprzed krzyczacego tlumu (Mk
15:14-17).



CZY JEZUS SAM NIOSL KRZYZ ?

"A on s a m dzwigajac krzyz, wyszedl na miejsce zwane Miejscem Czaszki,
ktore po hebrajsku nazywa sie Golgota" (J 19:17 BT).

"Wychodzac spotkali pewnego czlowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego
przymusili zeby niosl krzyz jego" (Mt 27:32).




STRUMIENIE WODY ZYWEJ

Jezus w Jana 7: 38 mowi ze na jego czynach spelnilo sie proroctwo Pisma,
mowiace:

"Kto wierzy w Niego, strumienie wody zywej poplyna z jego wnetrza"

Nie ma takiego wersu w ST.





UKRZYZOWANI OBOK NIEGO

Obaj zloczyncy lzyli Jezusa (Mt 27: 44).

Tylko jeden lzyl, drugi bronil go (Lk 23: 39-43).



UKRZYZOWANIE

Ukrzyzowano Jezusa o trzeciej (Mk 15:25).

O godzinie szostej Pilat dopiero co wyprowadzil Jezusa przed tlum, ktory
chcial go ukrzyzowac (Jana 19: 14).



ZASLONA PRZYBYTKU

Rozdarla sie, gdy Jezus wyzional ducha (Mk 15: 37 - 38).

Rozdarla sie zanim wyzional ducha (Lk 23: 45 - 46).







OSTATNIE SLOWA JEZUSA NA KRZYZU

"Wykonalo sie" (Jana 19: 30).

"Ojcze w rece Twoje polecam ducha mego" (Lk 23: 46).



NIEWIASTY U GROBU JEZUSA

Przyszly do grobu, gdy juz slonce wzeszlo (Mk 16: 2).

Kiedy jeszcze bylo ciemno (J 20: 1).



CEL WIZYTY NIEWIAST U GROBU

Poszly, zeby obejrzec grob Jezusa (Mt 28: 1).

Poszly, zeby namascic cialo Jezusa (Lk 24: 1).





WIADOMOSC O ZMARTWYCHWSTANIU

Niewiasty gdy przyszly do grobu byly powiadomione o zmartwychwstaniu Jezusa
i poszly o tym poinformowac apostolow (Mt 28: 6-8; Lk 24: 6).

Niewiasty nie znalazly ciala Jezusa, apostolow poinformowaly nie o tym, ze
zmartwychwstal ale tylko o tym, ze nie wiedza gdzie jest polozone jego cialo
(J 20 : 2).





KIEDY W ZMARTWYCHWSTANIE UWIERZYLO JEDENASTU ?

Zaden z jedenastu nie uwierzyl, dopoki Jezus nie objawil sie im osobiscie
"gdy siedzieli za stolem" i "ganil ich za niewiare" (Mk 16:14).

Jeden z jedenastu (Jan) "uwierzyl" (J 20:8) w niedziele "wczesnym rankiem"
(J 20:1) zanim Jezus wieczorem pokazal sie uczniom (J 20:19).

Wszyscy z jedenastu wierzyli, zanim Jezus objawil sie wieczorem przy stole,
jego zjawienie sie bylo juz tylko potwierdzeniem tego w co i tak wczesniej
wierzyli (Lk 24:33-36).



UCZNIOWIE Z EMAUS

Apostolowie wierzyli im, ze zmartwychwstal, a nawet sami ich o tym z
wzajemnoscia przekonywali (Lk 24:13, 28- 33, a wynika to zwlaszcza z wersu
34-35).

Apostolowie "nie uwierzyli" im (Mk 16: 12 -13), dopiero osobiste zjawienie
sie Jezusa ich przekonalo (Mk 16:14-20).



ILU APOSTOLOM SIE UKAZAL "ZMARTWYCHWSTALY" ?

"zmartwychwstal trzeciego dnia zgodnie z Pismem: i ze ukazal sie Kefasowi, a
potem Dwunastu,......" (1 Kor 15:4-5).

Nie mogl ukazac sie Dwunastu, poniewaz dwunasty Apostol zostal dolaczony (Dz
Ap 1:26) po wniebowstapieniu Jezusa (Dz 1:11).

"ukazal sie samym Jedenastu" (Mk 16:14).



KOMU UKAZAL SIE JEZUS NAJPIERW PO ZMARTWYCHWSTANIU


najpierw Kefasowi i Dwunastu (1 Kor 15:4 -5)

"....ukazal sie najpierw Marii Magdalenie" (Mk 16:9)



POGRZEB JEZUSA

Mieszkancy Jerozolimy, ktorzy zazadali od Pilata smierci Jezusa, zlozyli
jego cialo w grobie (Dz. Ap. 13: 27-29).

Jozef Arymatejczyk i jego uczniowie byli za to odpowiedzialni (Mt 27:
59-60).



OBJELY GO ZA NOGI

Jezus objawil sie Niewiastom u grobu i pozwolil sie objac za nogi (Mt 28:
9).

Jezus nie pozwala sie dotknac kobietom bo jeszcze nie wstapil do Ojca (Jana
20: 17, za BW, BG, B Wujka).



KOGUT

Mial zapiac dopiero wtedy, gdy Piotr sie dopiero za trzecim razem wyprze
Jezusa (Jana 13: 38).

Juz po pierwszym zaparciu sie Piotra kogut pial, i po nastepnym, a nie
dopiero po trzecim (Mk 14: 66 - 68).

 


SWIADECTWO JEZUSA O NIM SAMYM

"Gdybym ja wydawal swiadectwo o sobie samym, sad moj nie bylby prawdziwy" (J
5:31).

".....rzekl do nich Jezus: Nawet jezeli Ja sam o sobie wydaje swiadectwo,
swiadectwo moje jest prawdziwe,..." (J 8:14).



LASKA PODROZNA

Do gloszenia w droge nie bierzcie nawet laski (Mt 10: 10).

Do gloszenia w droge wezcie przynajmniej laske (Mk 6: 8).



POWOŁANIE NAD GENEZARET

Zanim Jezus ich powolal, namowil ich na polow ryb na jeziorze (Łk 5: 1- 11).

Nie lowili ryb i nie wyplywali na jezioro, gdy do nich podszedl porzucili
sieci i poszli za nim (Mk 1: 16 - 18).





SWIADECTWO JANA CHRZCICIELA

Jan Chrzciciel zanim zostal uwieziony zaswiadcza, ze Jezus jest od Boga
poslany (Jana 1: 6-9, 19-36; 3: 23-36).

Jan dowiedzial sie dopiero o niezwyklej dzialalnosci Jezusa w wiezieniu.
Wysyla uczniow aby sie spytali, czy Jezus jest od Boga poslany (Lk 7:
18-22).




SAD JEZUSA

"Jezus rzekl: Przyszedlem na ten swiat, aby przeprowadzic sad, aby ci,
ktorzy nie widza, przejrzeli, a ci, ktorzy widza stali sie niewidomymi"
(Jana 9: 39).

"Nie przyszedlem bowiem po to, aby swiat sadzic, ale aby swiat zbawic" (Jana
12: 47).



GLUPCY

"Kto by rzekl: Glupcze, pojdzie w ogien piekielny" (Mt 5: 22).

Jezus do faryzeuszy: "Glupi i slepi !" (Mt 23:17).

Pawel nazywa pogan glupimi (Rz 1: 22; 2 Kor 11:19).





GNIEW

Kto sie gniewa na brata swego pojdzie pod sad (Mt 5: 22).

"Niech zniknie sposrod was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwosc,
zniewazenie - wraz z wszelka zloscia" (Ef 4: 31).

"Milosc nie zazdrosci, nie szuka poklasku, nie unosi sie pycha; nie
dopuszcza sie bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi sie gniewem" (1 Kor 13:
5 BT).

"A teraz i wy odrzuccie to wszystko: gniew, zapalczywosc, zlosc,
zniewazanie, haniebna mowe od ust waszych!"(Kol 3: 8).

"Wiedzcie, bracia moi umilowani: kazdy czlowiek winien byc chetny do
sluchania, nieskory do mowienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem meza nie
wykonuje sprawiedliwosci Bozej" (Jk 1: 19-20).

"Gniewajcie sie, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi
slonce!" (Ef 4; 26).



PIERWSZE ROZMNOZENIE CHLEBA

Tlum mial usiasc w grupach po stu i po piecdziesieciu (Mk 6: 40).

Mieli usiasc w grupach po mniej wiecej piecdziesieciu (Lk 9: 14).



MIECZ

"... wszyscy, ktorzy za miecz chwytaja, od miecza gina" (Mt 26: 52).

"Lecz teraz - mowil dalej - kto ma trzos, niech go wezmie; tak samo torbe; a
kto nie ma, niech sprzeda swoj plaszcz i kupi miecz! [...] Oni rzekli:
Panie, tu sa dwa miecze. Odpowiedzial im: Wystarczy" (Lk 22: 36, 38).



BOG NIE MOZE BYC KUSZONY

Bog nie moze byc kuszony (Jk 1: 13).

Bog byl kuszony na pustyni przez Izraelitow (Hbr 3: 9).





SZATAN PRZED BOGIEM

Szatan przed Bogiem (Hioba 1: 6).

Szatan widocznie stalym gosciem przed Bogiem, bowiem wciaz oskarza przed nim
ludzkosc (Ap 12: 10).

Zly nie moze przebywac w obecnosci Boga (Ps 5: 5).



MILOSC BLIZNIEGO

Kochaj blizniego swego jak siebie samego (Mt 22:39).

Nie szukaj swego dobra, lecz blizniego (1 Kor 10:24).



KIM BYLO 12 APOSTOLOW WYBRANYCH PRZEZ JEZUSA ?

Szymon Piotr, Andrzej, Jakub Zebedeuszowy, Jan, Filip, Bartlomiej, Tomasz,
Mateusz, Jakub, Tadeusz, Szymon Kanannejczyk, Judasz (Mt 10: 2-4).

W innym spisie, zamiast Tadeusza podany jest Judasz Jakubowy (Lk 6: 13-16).



USPRAWIEDLIWIENIE ABRAHAMA

Abraham usprawiedliwiony z wiary nie z uczynkow (Rz 4: 2-3).

Abraham usprawiedliwiony z uczynkow (Jk 2: 21).



APOSTOL PIOTR

Jezus zabrania mu isc i glosic do pogan (Mt 10: 5).

Byl wybrany aby isc do pogan (Dz. Ap. 15: 7).



CHODZENIE JEZUSA PO MORZU

Jezus wsiadl z wody do lodzi (Mk 6: 51).

Nie jest powiedziane ze wsiadl, bo lodz byla juz i tak blisko brzegu, wiec
jakby nie wsiadl (J 6: 21 BT, BW ma ze wsiadl).



NIEWOLNIK

Wierzacy nie sa niewolnikami Chrystusa (Gal 4: 6-7).


Wierzacy sa niewolnikami Chrystusa (1 Kor 7: 22).








SLUGA

Wierzacy nie sa slugami Chrystusa (Jana 15: 15).

Wierzacy sa slugami Chrystusa (Dz Ap 26: 15-16).

Pawel sam o sobie, ze jest sluga Chrystusa (Rz 1: 1).

Wierzacy slugami Chrystusa (1 Kor 3: 5).

"Niech wiec uwazaja nas ludzie za slugi Chrystusa...." (1 Kor 4: 1).

"Sa slugami Chrystusa? Zdobede sie na szalenstwo: Ja jeszcze bardziej!" (2
Kor 11: 23).

"sluga nie wie, co czyni pan jego" (Jana 15: 15).





JAN CHRZCICIEL

Jezus mowi, ze Jan Chrzciciel jest Eliaszem, ktory mial przyjsc (Mt 11: 14;
17: 12-13).

Sam Chrzciciel mowi, ze nie jest Eliaszem (J 1: 21).

Jezus mowi, ze Jan Chrzciciel jest prorokiem (Mt 11:9).

Chrzciciel mowi, ze nie jest prorokiem (Jana 1: 21).

Jan byl "poslany od Boga" (Jana 1: 7).



ZA I PRZECIW

Nawet ci ktorzy maja chociazby juz tylko obojetny i nie wrogi stosunek do
Jezusa sa przeciw niemu (Mt 12: 30).


Ci ktorzy maja obojetny i nie wrogi stosunek do Jezusa nie sa przeciw niemu,
ale z Nim (Mk 9: 40).





ZNAK

Jezus nie da zadnego znaku faryzeuszom (Mk 8: 12).

Jezus dal im wiele znakow (Jana 11: 47).



PRZYSIEGA

Jezus potepia przysieganie (Mt 5: 34- 37).

Jakub potepia przysieganie, kto przysiega popadnie pod sad (Jk 5: 12).

Aniol przysiega Janowi (Ap 5: 6).





KTO OBWIESCIL ZMARTWYCHWSTANIE KOBIETOM PRZYBYLYM DO GROBU ?

Aniol (Mt 28: 1-8) ?

"mlodzieniec" ubrany w "biala szate" (Mk 16:5),

czy dwoch mezczyzn (Lk 24:4) ?



ANIOL U GROBU

Ukazal sie niewiastom na zewnatrz grobu, zanim zdazyly do grobu podejsc on
juz odwalil na ich oczach kamien i usiadl na tymze. Nim weszly do grobu
aniol im sie ukazal (Mt 28: 1-5).

Zdazyly wejsc do grobu. Ukazal sie niewiastom po tym jak juz weszly do grobu
do srodka (Mk 16: 5).





WNIEBOWZIECIE JEZUSA

Wstapil z Betanii do nieba na oczach apostolow (Lk 24: 50).

Wstapil do nieba z Gory Oliwnej tuz obok Jerozolimy (Dz Ap 1: 11 - 12). To
dwa rozne miejsca oddalone od siebie o az okolo 40 kilometrow (patrz
jakakolwiek mapka NT).



CHRZEST

"Idzcie wiec i nauczajcie wszystkie narody, udzielajac im chrztu w Imie
Ojca, Syna i Ducha...." (Mt 28: 19).

"Nie poslal mnie Chrystus abym chrzcil, lecz abym glosil Ewangelie" (1 Kor
1: 17).





WSZECHWIEDZA BOGA

Jest wszedzie, wszystko widzi (Hbr 4:13).

Aaron jednak musi sobie zaczepic dzwoneczki do skraju szat, aby Bog slyszal,
ze on sie zbliza (Wj 28:34 -35).

Bog musi isc do Sodomy, zeby sie przekonac jak sie sprawy maja (Rdz 18:
20-21).



NATCHNIENIE PISMA

"Cale Pismo jest natchnione....." od Boga (2 Tym 3: 16).

Nie wszystko w Pismie zdaje sie byc natchnione od Boga ( czy jest od Boga 1
Kor 7: 12 i slowa "nie Pan lecz ja mowie" ?).



PRAWO

Prawo nie moze byc uniewaznione. Nic z tego co Pan dal Mojzeszowi nie moze
byc usuniete (Pwt Pr 4: 2).

Moze byc usuniete (Hebr 7: 18 - 19).



USPRAWIEDLIWIENIE Z PRAWA

"....ci ktorzy Prawo wypelniaja Prawo beda usprawiedliwieni" (Rz 2: 13).

"jako, ze z uczynkow Prawa zaden czlowiek nie moze dostapic
usprawiedliwienia" (Rz 3: 20).



SAD PAWLA O SOBIE

Pawel nie ocenia siebie (1 Kor 4: 3).

Pawel ocenia siebie (2 Kor 11: 5; 12: 1).



OBRONA WIARY

"badzcie zawsze gotowi do obrony, wobec kazdego, kto domaga sie uzasadnienia
tej nadziei, ktora w was jest" (1 P 3: 15).

Stroncie od obrony swej wiary i polemik z tym zwiazanych (Rz 16: 17).

Sekciarza sie wystrzegaj (Tyt 3: 10).



NIEBO

Zniklo (Ap 6: 14).

Pozniej jednak aniol leci srodkiem nieba (Ap 14: 6).





SPORY

"Kiedy doszlo do niemalych sporow i zatargow miedzy nimi a Pawlem i Barnaba,
postanowiono, ze Pawel i Barnaba, i jeszcze kilku sposrod nich uda sie w
sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostolow i starszych" (Dz Ap. 15:2).

"Obawiam sie, ze gdy przyjde, znajde was nie takimi, jakimi pragnalbym was
znalezc, a i dla was okaze sie takim, jakiego sobie nie zyczycie. Zeby
przypadkiem nie /bylo wsrod was/ sporow........." (2 Kor 12: 20).



SAD OSTATECZNY

Wszyscy wierzacy nie pojda na sad ostateczny (Jana 5: 24).

Wszyscy wierzacy pojda na sad (2 Kor 5: 10).



SPORY O PRAWO MOJZESZOWE

Pawel krytykuje takich ktorzy wdaja sie w takie spory: "Unikaj natomiast
glupich dociekan, rodowodow, sporow i klotni o Prawo [Mojzeszowe]! Sa bowiem
bezuzyteczne i puste" (Tytusa 3:9).

Pawel sam polemizuje z wyznawcami Prawa Mojzeszowego (Rz 4: 13; Rz 7; Gal 3:
23 etc.).



MODLITWA

Nie modlcie sie nieustannie, bo to wielomowstwo (Mt 6: 7).

"nieustannie sie modlcie!" (1 Tes 5: 17).



PAWEL APOSTOL

Pawel apostol rowny innym (2 Kor 11: 5; 12: 11).

Pawel najmniejszy z apostolow (1 Kor 15: 9).



TRAWA

"I splonela wszystka trawa zielona" (Ap 8: 7).

Chwile pozniej trawa nadal na ziemi (Ap 9: 4).



POZDROWIENIA

Nie pozdrawianie pogan pochwalone (2 Jana 9-11).

Nie pozdrawianie pogan potepione (Mt 5: 47).





BOZA ZAZDROSC DUCHA

Jakub powoluje się na tekst ST: "Zazdrosnie pozada On ducha, ktorego w nas
utwierdzil" (Jk 4: 5).


Nie ma takiego wersu nigdzie w ST.




WSTYD Z WIARY

Pawel powoluje się na tekst z ST:

"Kto wierzy w Niego, nie bedzie zawstydzony" (Rz 10: 11).

Nigdzie w ST nie ma takiego tekstu.





ZLE DUCHY

Spetane i uwiezione, az do dnia sadu (Judy 6; 2 Piotra 2: 4).

Zle duchy wciaz sie panosza swobodnie (Ap 16: 14).



POKOJ POBOZNYCH

Pobozni zaznaja pokoju od wrogow (Prz 16: 7).

Nie zaznaja (2 Tm 3: 12).



RADOSC

Potepiona (Lk 6: 25).

Pochwalona (Jana 16: 24; J 17: 13).






zebral concord
 


