
Podstawowe informacje o Biblii

Nieznajomość Pisma Świętego 
jest nieznajomością Chrystusa 

(św. Hieronim)
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Biblia
Zbiór ksiąg natchnionych przez Boga 

i zawierających przekazane ludziom Objawienie.

Nazwa
pochodzi od starofenickiego miasta Byblos, 

miejsca przeładunku papirusów.
gr. βιβλίον (biblion) – księga, gr. βίβλια (biblia) – księgi.
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Drogi przekazywania Objawienia Bożego
ustna i pisemna.

Święty depozyt wiary
zawarty w świętej Tradycji i Piśmie świętym, 

został powierzony przez Apostołów wspólnocie Kościoła (KKK 84).

Natchnienie biblijne
wpływ Boga na ludzi spisujących Objawienie.
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Podział Biblii
Stary Testament – 46 ksiąg,
Nowy Testament – 27 ksiąg.

Czas powstania
Stary Testament – około XII-II w. przed Chr.
Nowy Testament – około 50-100 r. po Chr.

Języki biblijne
Stary Testament – hebrajski, aramejski, grecki,

Nowy Testament – grecki, aramejski (Mt).

Podział ksiąg
historyczne, dydaktyczne i prorockie.
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Starożytne przekłady Biblii
na język grecki – Septuaginta (IIIw. przed Chr.), 
na język łaciński – Wulgata (382-406 r. po Chr.).

Wybrane przekłady na język polski
Biblia królowej Zofii – przekład Starego Testamentu (XV w.),

Biblia Jakuba Wujka – pierwszy katolicki przekład Biblii (XVI w.),
Biblia Tysiąclecia – przekład wydany w 1965 r., używany w liturgii. 
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Kanon Pisma Świętego
wykaz ksiąg biblijnych oficjalnie uznanych przez Kościół 

za natchnione i stanowiące normę jego nauczania i postępowania. 
Lista ksiąg Starego Testamentu wśród różnych wyznań chrześcijańskich

wykazuje dość duże różnice. 
Protestanci odrzucili: 

Tb, Jdt, Mdr, 1-2 Mch, Ba, Syr, + List Jer., Est 10-16, Dn 13-14. 
Kanon Pisma Świętego w Kościele Katolickim 

ostatecznie zatwierdził Sobór Trydencki (1545-1563) 
IV sesja (1546) Dekret „Sacrosancta” o Piśmie św. i Tradycji.
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Dekret papieża Damazego I (IV w.)
określił kanon Pisma Świętego.

Dekret papieża Gelazego I (VI w.)
Innych dzieł, napisanych lub ogłoszonych przez heretyków 

lub schizmatyków, apostolski Kościół rzymski nie przyjmuje. 
Spośród nich warto – naszym zdaniem – wymienić kilka (...). 

Twierdzimy, że są potępione w przeszłości, obecnie i na zawsze. 
Dalej Podróże przypisywane św. Piotrowi Apostołowi pt. Osiem ksiąg 
św. Klemensa odrzucamy jako apokryficzne (dalej około sześćdziesiąt

innych apokryfów, które są znane od najdawniejszych czasów 
lub które odkryto w naszych czasach; m. in. ewangelię, objawienia, 

dzieje apokryficzne Piotra, Pawła, Jakuba, Tomasza itd... 
Owe dzieła i inne podobne, które... spisali lub rozpowszechniali różni
heretycy o imionach [znanych lub nieznanych], nie tylko są uznane 

za fałszywe przez rzymski Kościół katolicki, ale przez niego odrzucone...
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Apokryf (gr. apokryphos – ukryty)
pisma żydowskie lub wczesnochrześcijańskie, 

które pod względem treści lub tytułu upodabniają się do ksiąg biblijnych,
ale nie zostały przez Kościół uznane za natchnione i kanoniczne. 

Dzielą się na apokryfy Starego i Nowego Testamentu. 
Do najbardziej znanych apokryfów Nowego Testamentu należą: 
Ewangelia Tomasza, Ewangelia Nikodema, Ewangelia Judasza, 

Ewangelia Marii Magdaleny, Ewangelia Piotra. 
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Żywe bowiem jest słowo Boże, 
skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 

przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, 
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca 

(Hbr 4, 12).
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Polecenie:
Zanotuj tytuły ksiąg Pisma Świętego i ich skróty,

np. Księga Rodzaju – Rdz.
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Dziękuję za uwagę!
Króluj nam, Chryste!
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