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Marka 12:29
 

 

W tym wersecie w większości przekładów czytamy: 

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem (BT-5). 

lub 

Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest (Bw). 

Przekonanie o takim brzmieniu słów w oryginale Ewangelii Marka rodzi pewien problem związany z 

fragmentem „Pan Bóg nasz jest jedynym Panem”. Tłumacz Biblii, dr David R. Palmer w przypisie do Mk 

12:29 wyjaśnia: 

Od dzieciństwa nurtowała mnie w mojej Biblii pewna osobliwa myśl zawarta w słowach: ‘Pan, nasz 

Bóg, Pan jeden jest’. Nie powiedziano tutaj: ‘Bóg jest jednym Bogiem”. Zamiast tego czytamy: ‘Bóg 

jest jedynym Panem’. Bóg jest jedynym Panem? (…) ‘Pan, nasz Bóg, Pan jeden jest’ nie ma sensu. 

Problem z wyrażeniem ‘Pan, nasz Bóg, Pan jeden jest’ polega na tym, że wcale nie było zamiarem 

wspominać słowa ‘Pan’, bo słowo ‘PAN’ było substytutem Tetragrammatonu , JHWH, imienia 

Bożego”.
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Gdyby końcowa część tego wersetu zawierała sensowną myśl, pewni tłumacze Biblii nie 

podawaliby innego przekładu, mianowicie: 

Wlg:        Audi Israhel Dominus Deus noster Deus unus est.  

Wlgklementyńska:   Audi Israël, Dominus Deus tuus, Deus unus est. 

WestSaxon990:  Ealra israhel gehyr urne drihten god. he is [an god] 

WestSaxon1175: Ealre israele ge-herie urne drihten god. he is an god.  

Wycliffe:      Here thou, Israel, thi Lord God is o God.  

Coverdale:     Heare O Israel, the LORDE oure God is one God. 

Luter:      Höre Israel, der HERR, unser Gott, ist ein einiger Gott. 

Szczepański:    Słuchaj Izraelu! Pan, Bóg nasz, jest Bogiem jedynym. 

Grzymała:     Słuchaj, Izraelu: Pan Bóg twój, jest Bogiem jedynym. 

Dąbrowski:     Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg twój, Bóg jedyny jest. 

lub 

Wujek:    Słuchaj Izraelu! Pan Bóg jeden jest. 

EIB:    Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, jest jeden. 

lub 

NT-Wp:    Słuchaj, Izraelu, nasz Bóg jest jedynym Panem. 

Skoro pewni tłumacze podają taki przekład, oznacza to, że w końcówce tego wersetu widzą problem w 

brzmieniu tekstu. Aby go rozwiązać, postanowili odejść od tłumaczenia greckiego ks jako „Pan” i 

wprowadzić termin „Bóg”. Wobec powyższego można wnosić, że tekst Mk 12:29 zawarty w dostępnych 

mss z IV wieku może nie reprezentować oryginału (jest skażony). Ponieważ jest to cytat z Pwt 6:4, gdzie 

dwa razy występuje imię Boże JHWH, nie zaś termin ’Adonaj, więc na podstawie znajomości hebrajskiego 

oryginału (a nie czyjejś teologii) można logicznie domniemywać, że dzisiejsze brzmienie tego wersetu jest 

takie, a nie inne, najwyraźniej na skutek substytucji imienia Bożego. Dr Palmer napisał też: 

Aby zmniejszyć to zamieszanie, najlepiej jest całkowicie odrzucić słowo ‘pan’, gdyż w istocie nie tylko wywołuje 

zamęt, ale jest też nieodpowiednie.  

Warto dodać, że co najmniej 330 tłumaczy (w tym 10 katolickich) zamieściło w Mk 12:29 imię Boże.  

angielski―123 • afrykanerski―2 • ambrym―1 • aneityum―1 • arabski―1 • avokaya (Sudan)―1 • batak-toba 

(Indonezja)―1 • bau (Fidżi)―1 • benga (Nigeria)―1 • bunama (PapuaNG)―1 • bwana-bwana (PapuaNG)―1 • 

calamian tagbanwa (Filipiny)―1 • czirokeski (tsalagi)―2 • chippewa (ojibwa)―1 • choctaw―2 • chorwacki―1 • 

czewa (cziczewa)―1 • dakota―2 • dehu―1 • dinka bor (Sudan)―1 • duala (Kamerun)―2 • efik (Nigeria)―1 • 
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fidżyjski―2 • francuski―4 • futuna-aniwa (Kiribati)―1 • galicyjski―1 • gibario-kerewo (PapuaNG)―1 • 

gilbertański (Kiribati)―1 • gunantuna-kuanua (PapuaNG)―1 • hawajski―3 • hebrajski―22 • hindustani―1 • 

hiszpański―12 • hmong―1 • hog harbor (Vanuatu)―1 • holenderski―3 • hote/malê (PapuaNG)―1 • indonezyjski 

―1 • japoński―1 • jidysz―3  • kalenjin (Kenia)―1 • kaqchikel (Gwatemala)―1 • khosa―4 • koreański―1 • 

kusajski (Hawaje)―1 • lamba (Zambia)―1 • lingala―1 • lonwolwol (Nowa Zelandia)―1 • luba-kalebwe 

(Demokratyczna Republika Konga)―1 • luba-katanga (Demokratyczna Republika Konga)―1 • luba-sanga 

(Demokratyczna Republika Konga) ―1 • luimbi (Angola)―1 • luvale (Zambia)―1 • malgaski (Madagaskar)―4 • 

malo (Wyspy Salomona)―1 • mara-gomu (PapuaNG)―1 • marszalski―1 • massachusett/wampanoag (USA)―1 • 

mende (Sierra Leone)―2 • meriam (Australia)―1 • mongo-nkundu (Zair)―2 • mortlok (Mikronezja)―1 • naga-

angami―1 • nauruański (Polinezja)―1 • nawaho―1 • ndau (Mozambik)―1 • nengone (wyspa Curaçao)―1 • 

ngando (Demokratyczna Republika Konga)―1 • niemiecki―18 • norweski―1 • paama (Vanuatu)―1 • panayati 

(PapuaNG)―2 • pangkumu/rerep (Vanuatu)―1 • pele-ata (PapuaNG)―1 • polski―1 • ponapeański (Mikronezja) 

―1 • portugalski―20 • rarotongański (Mikronezja)―2 • rosyjski―4 • rumu/kairi (PapuaNG)―1 • rumuński―3 • 

samoański―1 • santa cruz/natogu (Wyspy Salomona)―1 • sie (wyspa Eromanga)―1 • słowacki―1 • srański 

(Surinam)―1 • suahili (Kenia)―1 • szwedzki―1 • tahitański―2 • tajski (Tajlandia)―1 • temne (Sierra Leone)―1 • 

toaripi (PapuaNG)―2 • tonga (Malawi, Rodezja, Zambia)―1 • tongański (wyspa Tonga)―2 • tongoa (Vanuatu)―1 

• tswana (Botswana)―1 • umbundu (Angola)―1 • umbu-ungu /andalale/ (PapuaNG)―1 • umbu-ungu /kala/ 

(PapuaNG)―1 • umbu-ungu   /no-penge/ (PapuaNG)―1 • uripiv (Vanuatu)―1 • ut-hun/dukawa (Nigeria)―1 • 

walijski―1 • waris/walsa (PapuaNG)―1 • włoski―1 • zuluski―1. 

Imię Boże w Mk 12:29 (przekłady katolickie) 

Georg Mayr, 1622? (hebrajski) 

 
Giovanni Battista Jona, 1668 (hebrajski) 

 
Dominikus von Brentano, 1790 (niemiecki) 

 

Willem Antony van Vloten, 1795 (holenderski) 



 

 

 

Matthäus Schabet, 1796 (niemiecki) 

 

Ivan Matija Škarić, 1858 (chorwacki)  

 

Jean-Marie P. Bauchet - David Kineret (Arteaga), 1975 (hebrajski) 

 

Claude Tresmontant, 1991 / 2008 (francuski)  

 

Craig Smith, 1994 (angielski) 

 

Biblia Peshitta en Español (Meksyk), 2006 (hiszpański) 

 

 

 


