
Pismo święte



Pismo Święte 

Księgą Objawienia
czyli słowem samego 

Boga



Biblia
Z punktu widzenia dziobaka szperacza



Nazwa Pisma św. – Biblia

po grecku biblos znaczy papirus

lub święta, czcigodna księga

po hebrajsku ha-sefer znaczy zbiór 

ksiąg.



Inne nazwy Biblii:

• Stary i Nowy Testament

• Stare i Nowe Przymierze

• Święta Księga

• Księga Życia

• Księga nad Księgami



Czym jest Pismo Święte?

• Pismo Święte, to zbiór ksiąg, które zawierają 

pewne fakty, wydarzenia i słowa, jakie Bóg 

kieruje do ludzi w celu ich pouczenia i dla ich 

zbawienia. Pismo Święte składa się z dwóch 

głównych części - Starego Testamentu i Nowego 

Testamentu. Stary Testament zawiera 

wydarzenia przed narodzeniem Chrystusa, zaś 

Nowy Testament opisuje życie, działalność i 

mękę Chrystusa oraz wydarzenia po Jego 

śmierci i Wniebowstąpieniu.



Właściwości Pisma Świętego 

wynikające z Bożego autorstwa to:

• Świętość 

tej księgi

i prawda

w niej 
zawarta



STARY TESTAMENT – 46 KSIĄG

1. M.in. Prawo (Tora), czyli 

Pięcioksiąg Mojżeszowy:

# Księga Rodzaju

# Księga Wyjścia

# Księga Kapłańska

# Księga Liczb

# Księga Powtórzonego Prawa

2. Księga Hioba

3. Księga Psalmów

(45, jeśli Księgę Jeremiasza i 

Lamentacje liczy się razem) 



NOWY TESTAMENT – 27 KSIĄG

1. Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza, Jana)

2. Dzieje Apostolskie

3. Listy Apostolskie (14 listów Pawła i 7 innych apostołów)

4. Apokalipsa św. Jana



Podział i liczba ksiąg
Stary Testament: 46 ksiąg

Nowy Testament: 27 ksiąg

Razem 73 księgi
Tak w ST, jak i w NT- ze względu na treść- można pogrupować księgi 

następująco: 
historyczne, dydaktyczne i prorockie (profetyczne).

Część

Grupa

Stary Testament (46 ksiąg) Nowy Testament (27 ksiąg)

Historyczne Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt(Tora),

Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl, 1-2 Krn, Ezd, 

Ne, Rt, Tb, Jdt, Est, 1-2 Mch (21)

Mt, Mk, Łk, J, Dz 

(Razem 5)

Dydaktyczne Hi, Ps, Prz, Koh, Pnp, Mdr, Syr (7) Listy Pawła (13):  Rz, 1-2Kor, Ga, Ef, 

Flp, Kol, 1-2Tes, 1-2Tm , Tt,Flm, Hbr

Listy katolickie (7):  Jk, 1-2P, 1-3J, Jud                                             

(Razem 21)

Prorockie

Prorocy Więksi: 

Iz, Jr,(+ Ba, +Lm), Ez, Dn

Apokalipsa św. Jana Apostołoa
Prorocy Mniejsi:

Oz, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So, Ag, 

Za, Ml (Razem 18)



WYBRANE POSTACIE STAREGO 

TESTAMENTU

• Adam i Ewa

• Kain i Abel

• Noe

• Abraham

• Jakub i Ezaw

• Józef

• Hiob

• Mojżesz

• Dawid

• Salomon



WYBRANE POSTACIE NOWEGO 

TESTAMENTU

• Maria

• Jan Chrzciciel

• Jezus Chrystus

• Piotr

• Judasz

• Poncjusz Piłat

• Barabasz

• Paweł



O czym mówią nam 

poszczególne księgi 

Pisma Świętego?



Stworzenie 
świata

•Abraham

•Izrael

•Mojżesz

• Dekalog

Narodzenie 
Jezusa

Kulminacyjny
moment

•Wniebowstąpienie

• Zesłanie Ducha 
Świętego

•Powtórne 
przyjście 
Jezusa

• Sąd 
ostateczny

Nowy TestamentStary Testament

Czasy Izraela Czasy Jezusa

HISTORIA ZBAWIENIA!!!

Czasy 
Kościoła

Ostateczne



Autor?

„Nie z woli bowiem ludzkiej zostało 

przyniesione kiedyś proroctwo, ale 

kierowani Duchem Świętym mówili 

od Boga święci ludzie”

(2 P 1,21). 



Autor Pisma Świętego

• Pismo Święte posiada 

dwóch autorów:

• Pierwszym Autorem 

jest Bóg

• Drugim autorem jest 

człowiek przez Niego 

natchniony





Pierwszy autor Biblii – Duch Święty
Drugi autor – człowiek

Ludzie natchnieni przez 
Ducha Świętego, tworzyli 
opowiadania, które były z 
pokolenia na pokolenie. 

Począwszy od XII w. przed 
Chrystusem opowiadania zaczęły 
być spisywane. 

Redakcja ksiąg biblijnych 
następowała pod natchnieniem 
Ducha Świętego. 

























POWSTANIE BIBLII

• XIII-X w. przed Chrystusem –

najstarsze teksty Biblii: 

Pięcioksiąg, najstarsze psalmy

• VIII-VI w. przed Chrystusem –

Księgi: Izajasza, Jeremiasza, 

Ezechiela

• V-IV w. przed Chrystusem –

Księgi: Hioba, Eklezjasty, Pieśń 

nad pieśniami

• I w. przed Chrystusem – Księga 

Mądrości

• I w. – Nowy Testament, Listy, 

Apokalipsa św. Jana



Etapy powstawania Pisma Świętego.

• Wydarzenie: świadek lub druga osoba

• Przekazywanie ustne poszczególnych wydarzeń  i 

mów.

• Spisywanie fragmentów ksiąg.

• Redagowanie poszczególnych ksiąg.

• łączanie poszczególnych ksiąg w skład dzisiejszej 

Biblii.



Skąd wiemy, że Pismo Święte 

to nie bajka?
• źródła historyczne oraz badania archeologiczne 

potwierdzają dokładność opisów i faktów 
biblijnych. 

• w Starym Testamencie (napisanym na setki lat 
przed narodzeniem Chrystusa) zawarte są 
proroctwa, dotyczące faktów z Jego przyszłego 
życia. Proroctw tych jest kilkaset. Na niektóre z 
nich Jezus (znając przecież Stary Testament) 
mógł mieć wpływ, ale na wiele z nich już nie.

• zbyt wielu świadków tamtych wydarzeń oddało 
życie za prawdy zawarte w Piśmie Świętym, 
byśmy teraz mogli przekaz ten tak po prostu 
odrzucić. 



Tradycja – przekaz z pokolenia 

na pokolenie

Przez wieki ludzie 
zbierali się na rynku 
miasta, aby się 
spotykać:
powstała tradycja



Tradycja Kościoła – przekaz ustny albo 

spisany tego, co dotyczy więzi Pana 

Boga z człowiekiem

Źródła Tradycji:

- Naród Izraela

- Apostołowie

- Pierwsi

chrześcijanie



Tradycja Kościoła – 2000 lat

• Interpretacja Pisma 

świętego

2 P 1, 20



Czy mimo upływu lat dialogi 

w Ewangelii mogą być wiarygodne?
• Oczywiście. 

• dwie Ewangelie, jak również Listy Apostolskie 
napisane są przez samych uczniów Chrystusa, a więc 
bezpośrednich świadków wydarzeń.  

• Apostołowie byli świadomi misji, jaką mieli wobec 
świata, gdyż misję szerzenia Dobrej Nowiny zlecił im 
sam Jezus. To On był ich pierwszym Nauczycielem. 
Przekazywał im nie tylko konkretną naukę, którą 
dokładnie im tłumaczył, ale pokazywał, w jaki sposób 
szerzyć tę naukę po świecie. Wyznaczał im zadania, 
wysyłał w różne miejsca. To był ich "zawód". To była 
ich codzienna praca trwająca od powołania aż do 
śmierci.



Język Biblii

Języki starożytne:
- hebrajski
- grecki
- łaciński
Późniejsze tłumaczenia na języki nowożytne



Oryginalny tekst Pisma Świętego –

manuskrypt znaleziony w Qumran



Naukowy sposób rozumienia 

Pisma świętego

• Historia np. Izraela

• Literacki kunszt: 

- rodzaje i gatunki 

literackie

- style literackie

- Język adekwatny do 

czasu, w których księgi 

biblijne powstały



GATUNKI BIBLIJNE

• Dialog

• Psalm

• Hymn

• Kronika

• Pieśń

• Kazanie

• List

• Przypowieść (parabola)

• Aforyzm

• Proroctwo

• Poemat

• Modlitwa



NIEKTÓRE WYRAŻENIA 

POCHODZENIA BIBLIJNEGO
• Kainowe znamię

• Sodoma i Gomora

• Wieża Babel

• Salomonowy wyrok

• Judaszowe srebrniki

• Plagi egipskie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Leyden-Lot.png
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Ingobertus_001.jpg


„Księga nad Księgami”

• Biblia jest Księgą świętą i ponadczasową

• Należy jej się szacunek za wzglądu 

na Boga, który przez nią się objawia

• Została przetłumaczona na 2 tys. języków 

i dialektów

zawsze aktualna





Przekłady Pisma Świętego

















BIBLIA I PÓŹNIEJSZA 

LITERATURA

• Misteria

• Liryka religijna

• Apokryfy

• Kazania 

np.:

# A. Mickiewicz „Dziadów” cz. III

# H. Sienkiewicz „Qvo vadis”

# M. Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Colosseum.jpg
http://gfx.filmweb.pl/po/13/11/1311/6900275.3.jpg


MALARSTWO

• H. Memling „Sąd ostateczny”



A. Durer „Adam i Ewa”



L. da Vinci „Ostatnia wieczerza”



Michał Anioł „Sąd Ostateczny” 



P. Bruegel „Wieża Babel”



Rembrandt „Powrót syna marnotrawnego”



RZEŹBA

• W. Stwosz – Ołtarz w kościele NMP w 

Krakowie



Michał Anioł „Dawid”, „Mojżesz”



Pismo Święte w moim życiu

• Czy mam w domu Pismo Święte

• Czy je szanuję i czy znajduje się ono w 

godnym miejscu

• Jak często czytam Pismo Święte 

• Czy wiem, że przez jego słowo mówi do 

mnie sam Bóg?



Pismo 

święte
z punktu widzenia

Słowa Bożego



Do czego 

możemy 

porównać 

Słowo Boże?



LAMPA

Ps 119, 105

Słowo Twoje 

Lampą dla mych 

stóp i światłem 

drogi mej!



MIECZ
Ef 6,16-18

W każdym położeniu 

bierzcie wiarę jako tarczę, 

dzięki której zdołacie 

zgasić wszystkie 

rozżarzone pociski Złego. 

Weźcie też hełm zbawienia 

i miecz Ducha, to jest 

Słowo Boże -

wśród wszelakiej modlitwy 

i błagania. Przy każdej 

sposobności módlcie się w 

Duchu! 



ZIARNA

Łk 8,11



MŁOT / OGIEŃ

Jr 23,29

Czy moje słowo nie jest jak ogień -

wyrocznia Pana - czy nie jest jak 

młot kruszący skałę?



WODY
Iz 55:10-11

Zaiste, podobnie jak ulewa i 

śnieg spadają z nieba i tam nie 

powracają, dopóki nie 

nawodnią ziemi, nie użyźnią

jej i nie zapewnią urodzaju,tak 

iż wydaje nasienie dla siewcy i 

chleb dla jedzącego, tak słowo, 

które wychodzi z ust moich, nie 

wraca do Mnie bezowocne, 

zanim wpierw nie dokona tego, 

co chciałem, i nie spełni 

pomyślnie swego posłannictwa.



MIÓD
Ps 119, 103

Jak słodka jest 

dla mego 

podniebienia 

Twoja mowa: 

ponad miód dla 

ust moich.





Czym Słowo Boże 

jest dla mnie?



Rozpoznać 

Pana

Biorąc Pismo 

Święte do rąk…



Czytaj i słuchaj 



Należy mu wierzyć 



Należy je studiować



Należy się Nim modlić 



Należy je zapamiętywać



Należy nim żyć

Nasze życie

= 

Radykalizm 

Ewangeliczny 

=/= 

Fanatyzm 

religijny 



Należy Je głosić



Czego brakuje w mojej postawie 

wobec Słowa Bożego?



Pismo święte jest żywym listem 

miłości Boga do człowieka

Mam pozwolić się 

ugryźć Słowu 

Bożemu, aby stać się 

takim listem wobec 

ludzi dla których będę 

czytać Boże Słowo.


