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Wprowadzenie  

do Biblii Aramejskiej

Ks. Mirosław Stanisław Wróbel, profesor zwyczajny nauk teologicz-
nych KUL, doktor nauk biblijnych École Biblique w Jerozolimie; dy-
rektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL; kierownik Katedry Filologii 
Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Bib-
lijnych KUL; moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidie-
cezji lubelskiej; członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskiego 
Towarzystwa Studiów Żydowskich, Society of Biblical Literature, 
Catholic Biblical Association; dyrektor i redaktor naukowy przekładu 
targumów Biblia Aramejska nagrodzonego Feniksem 2015 w kategorii 

literackiej za pierwszy tom: Targum Neofiti 1: Księga Rodzaju. Tekst aramejski – prze-
kład – aparat krytyczny – przypisy, Lublin 2014 oraz nagrodą Prezydenta Miasta Lublin 
za drugi tom: Targum Neofiti 1: Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład – aparat 
krytyczny – przypisy, Lublin 2017. Autor licznych monografii i artykułów w zakresie ba-
dań nad Ewangelią Janową, judaizmem okresu Drugiej Świątyni oraz dialogiem między 
judaizmem i chrześcijaństwem, m.in. Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana, Lublin 
2005; Who are the Father and His Children in Jn 8:44? The literary, historical and theolo-
gical analysis of Jn 8:44 and its context, Paris  2005; Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. 
Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Nowy Komentarz Biblijny, Częstochowa 2010; 
Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie, Lublin 2013.  

. . .
Ksiądz prof. Mirosław Stanisław Wróbel próbuje nas wprowadzić na tę ziemię obcą hi-
storycznie, kulturowo i religijnie. Ma on ambicję zaszczepić w środowiska akademickie 
w Polsce potrzebę studiowania targumów, a przez to stworzyć odrębną subdyscypli- 
nę – analogiczną do apokryfistyki czy qumranistyki. Trzeba bowiem z tego źródła wy-
dobyć to, co składa się na historię żydowskiej egzegezy Biblii hebrajskiej i duchowości 
naszych partnerów dialogu.

        prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

Niniejsza publikacja rozszerza perspektywę – pozwala wykorzystać aramejskie tłumacze-
nia, a jednocześnie jest solidną podstawą do tworzenia kolejnych tomów. Dogłębne omó-
wienie różnych wydań, historii języka aramejskiego, miejsca targumów w synagodze, ich 
historii, literackiej specyfiki, teologii i powiązania z Nowym Testamentem zaspokajają 
potrzeby, jakie mają czytelnicy tekstów.
                            rabin prof. Lawrence Schiffman

Wnikając głębiej w swoją tajemnicę, Kościół odkrywa ścisłe więzi, jakie łączą go z ju-
daizmem. Chrześcijanie dzięki poznaniu źródeł targumicznych mogą głębiej zrozumieć 
judaizm okresu Drugiej Świątyni, w którego łonie zrodził się Kościół.
     kard. Gerhard Ludwig Müller


