Biblia – księga życia i prawdy
Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa (św. Hieronim).
Bóg przekazuje Mojżeszowi słowa przymierza
Pan rzekł do Mojżesza: «Wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia podobne do pierwszych, a na tych
tablicach wypisz znów słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś. Bądź gotów jutro rano
wstąpić zaraz na górę Synaj. I zaczekasz na Mnie na wierzchu góry. Nikt nie może wstąpić z tobą i nikt
nie może się pokazać na górze. Również mniejsze i większe bydło nie może wypasać się na zboczach
góry». Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne jak pierwsze, a wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu
nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło
Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg
miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne
pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez
ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego
pokolenia». I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie
życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym
karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem». Pan
odpowiedział: «Oto Ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego i uczynię cuda, jakich nie było
na całej ziemi i u żadnych narodów, i ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które
Ja uczynię z tobą, są straszne. (...) Pan rzekł do Mojżesza: «Zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie
tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem». I był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni i
czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza - Dziesięć
Słów. Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że
skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem (Wj 34, 1-29).
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Jezus Chrystus objawia się Janowi
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie,
zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański
i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij
siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei». I obróciłem
się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, i
pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i
przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa Jego i włosy – białe jak biała wełna, jak śnieg, a
oczy Jego jak płomień ognia. Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu
rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust
wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd – jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym Go
ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się
lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam
klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać (Ap 1,
9-19).
Całkowita pewność nauk
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je
przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja
zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł
przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono (Łk 1, 1-4).
Abyście wierząc mieli życie
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś
zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w
imię Jego (J 20, 30-31).
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Biblia – zbiór ksiąg natchnionych przez Boga i zawierających przekazane ludziom Objawienie.
Dwie drogi przekazywania Objawienia Bożego: ustna i pisemna.
Święty depozyt wiary (depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji i Piśmie świętym,
został powierzony przez Apostołów wspólnocie Kościoła (KKK 84).
Natchnienie biblijne – Bóg natchnął ludzi, którzy spisali Słowo zgodnie z posiadanymi zdolnościami.
Biblia – nazwa pochodzi od starofenickiego miasta Byblos, miejsca przeładunku papirusów.
gr. βιβλίον (biblion) – księga, gr. βίβλια (biblia) – księgi.
Składa się ze Starego i Nowego Testamentu:
Stary Testament obejmuje 46 ksiąg,
Nowy Testament – 27 ksiąg.
Biblia – czas powstania:
Stary Testament od XIII w. p.n.e. do I w. n.e.
Nowy Testament między 51 a 96 rokiem n.e.
Języki biblijne:
Stary Testament – hebrajski, aramejski, grecki,
Nowy Testament – grecki, aramejski (Mt).
Podział ksiąg – historyczne, dydaktyczne i prorockie.
Przekłady: na język grecki – Septuaginta (III-I w. p.n.e.); na język łaciński – Wulgata (IV-V w. n.e.).
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Katechizm Kościoła Katolickiego
Bóg z miłości objawił się i udzielił człowiekowi. Przynosi w ten sposób ostateczną i przeobfitą
odpowiedź na pytania, jakie stawia sobie człowiek o sens i cel swego życia (KKK 68).
Bóg objawił się człowiekowi, odsłaniając przed nim stopniowo swoją tajemnicę przez czyny i przez
słowa (KKK 69).
Poza świadectwem, jakie Bóg daje o sobie w rzeczach stworzonych, objawił On siebie samego
naszym pierwszym rodzicom. Mówił do nich, a po upadku obiecał im zbawienie i ofiarował swoje
przymierze (KKK 70).
Bóg zawarł wieczne przymierze z Noem i wszystkimi istotami żyjącymi. Będzie ono trwało, dopóki trwa
świat (KKK 71).
Bóg wybrał Abrahama i zawarł przymierze z nim i jego potomstwem. Uformował z niego swój Lud,
któremu przez Mojżesza objawił swoje Prawo. Przez proroków przygotowywał ten lud na przyjęcie
zbawienia przeznaczonego dla całej ludzkości (KKK 72).
Bóg objawił się w pełni, posyłając swego Syna, w którym ustanowił wieczne Przymierze. Jest On
ostatecznym Słowem Ojca; nie będzie już po Nim innego objawienia (KKK 73).

Zadanie domowe: Zapisz nazwy ksiąg Pisma Świętego oraz ich skróty. Naucz się ich na pamięć.
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