
(Notatki uczestnika)

Teologia 

Autorytet Pisma Świętego  

 (Wykładowca: Richard. L. Lee)   

Wstęp 
1.   Kluczową prawdą we wszystkich studiach biblijnych jest zrozumienie i wiara w natchnienie 

Biblii. Jeśli odrzucimy tę doktrynę, wtedy każda inna prawda, każde praktyczne zastosowanie 
staje się wysoce wątpliwe. 

2.   Właśnie w tym punkcie mają miejsce zmasowane ataki tych, którzy podważają natchnienie 
każdego słowa Pisma Świętego.  

3.    Kościół w Średniowieczu był zdominowany przez Kościół Rzymski, który zawsze wyznawał 
natchnienie Słowa przez Boga. Reformacja położyła nawet większy nacisk na natchnienie 
Biblii. "Sola Scriptura" ("tylko Pismo") stało się jej hasłem.

4.   Do czasu pojawienia się "wyższej krytyki tekstu" w XIX w. Słowo Boże uważano powszechnie 
zanatchnione. Wyższa krytyka tekstu przy pomocy ludzkiego umysłu, nauki i wiedzy 
zaatakowała Pismo Święte. Według tego poglądu, nie liczy się to, co Biblia obiektywnie mówi, 
ale co Biblia mówi osobiście tobie. 

5.    Kiedy ewangelikalni Chrześcijanie wyznają autorytet Słowa Bożego, mają na myśli, iż całe 
Pismo: Stary i Nowy Testament pochodzi od Boga i jest naszym jedynym obiektywnym 
standardem we wszystkich kwestiach wiary i praktyki życia Chrześcijanina. 

6.    Świadectwo archeologii i manuskrypty są ważnym i pożytecznym zewnętrznym dowodem na 
historyczność Pisma, jednak nasze stanowisko opiera się na samym biblijnym stwierdzeniu o 
natchnieniu. Sam Jezus uważał Stary Testament za natchniony. 

               Kilka podstawowych definicji dotyczących autorytetu Biblii
    
1. Słowo Boże
1:1 Mówiąc o Słowie Bożym mamy na myśli środek komunikacji Bożych myśli. Stwierdzamy, że 

każde słowo, które wyszło z Jego ust jest prawdziwe i pewne. Bóg nie może skłamać, każde 
Jego słowo jest w całości czyste i prawdziwe.  

1:2   Jeśli mielibyśmy wątpić w słowa to tym samym w "pojęcia i idee". Myśli pochodzą od Boga   
dlatego, że każde słowo pochodzi od Boga. Bóg wybrał słowa jako sposób komunikowania. 

1:3 Sama Biblia stwierdza, że natchnienie i objawienie dotyczy "słów". Paweł Apostoł o tym mówi 
(1 Kor. 2:13). Po drugie, jasno stwierdza, iż choć on sam jest mówcą, jednak słowa pochodzą 
od samego Ducha Świętego. Innym pojęciem, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie to 
"wyrocznie Boże" (Rzym. 3:2; Heb. 5:12; 1 Pt 4:11). 

1:4  I tak, Stary Testament mówi o sobie samym, że jest objawieniem Bożym przy pomocy słów 
(Ps 119:11). Dziesięć przykazań zostało napisane "palcem Bożym" (2 Moj. 31:18) i 
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przekazane Izraelowi przez słowa Mojżesza (Jer. 1:4; 2:1 i inne urywki). 

1:5  Twierdząc, iż Bóg wybrał słowa by się komunikować (przy pomocy twierdzeń), nie oznacza, że 
jest to objawienie wyczerpujące do końca. Nie było Bożym zamiarem objawienie 
wszystkiego, cokolwiek można było objawić. 

1:6  Jeśli Bóg jest Bogiem, wtedy posiada możliwość komunikowania swoich myśli do nas poprzez 
ludzkich autorów i jednocześnie potrafi sprawić, iż jego myśli będą w pełni i bez zakłóceń 
zachowane. 

1:7 Kiedy mówimy, że słowo jest "nieomylne" mamy na myśli, że "nigdy nas nie oszuka ani nie 
zwiedzie" czyli jest "całkowicie wiarygodne i pewne". Takie i podobne pojęcia oznaczają, że 
Boże Słowo jest prawdziwe (Mat. 5:18; Jana 10:35). 

2. Natchnienie słów
2:1 O Piśmie zwykle się mówi, że jest "natchnione przez Boga". Same słowa pochodzą 

bezpośrednio od Boga (2 Tym. 3:16). Dosłowne tłumaczenie z greki to: "tchnąć" (na zewnątrz 
- tj. na wydechu) 

2:2  Nie jest to jednak "natchnienie" (inspiracja) jaką wielu ludzi miało, dzięki czemu mogli coś 
napisać - podobnie jak geniusz tworzy muzykę lub obraz. Chodzi bardziej o aktywny udział 
Boga niż ludzi. 

2:3  Dla autorów Nowego Testamentu nie było czymś niezwykłym, że Boże Słowa pochodzą z 
Bożego tchnienia czy z Jego ust (Mat. 4:4; 5 Moj. 8:3). 

2:4  Również Piotr Apostoł nauczał natchnienia Pisma przez Boga (2 Pt 1:21). Pojęcie "proroctwa" 
odnosi do całości Pisma Św. Najpierw Piotr w negatywny sposób wskazuje, że proroctwo 
(Pismo) nie przyszło przez ludzi. 

2:5   Pozytywne stwierdzenie Piotra zawiera się w kluczowym słowie "natchnieni" ("pędzeni będąc" 
BG; "kierowani" BT), które oznacza "nieść ciężar, podnosić, przekazywać". Autorzy Starego 
Testamentu byli zwykłymi ludźmi, których nawiedził Duch Święty i następnie "uniósł" ich w 
taki sposób, iż byli w stanie spisać dokładnie Słowa tchnienia Bożego.

2:6 Ważne jest byśmy zauważyli, iż działanie Boga na autorów nie oznaczało jakiegoś innego 
stanu świadomości (trans). Pismo Św. wskazuje, że Bóg uprzednio przygotował ludzkich 
pośredników natchnienia do tego zadania, co widzimy na przykładzie Jeremiasza (Jer. 1:5; Iz.
49:1; Gal. 1:15). Nie wydaje się, że zawsze byli oni świadomi tego, że piszą pod 
natchnieniem (1 Pt 1:10-12). Przyczyny na ich pisma były różne (Łuk. 1:3; Judy 3).

2:7 Pismo Św. nie zostało dane przez Boga pod dyktando. Objawienie nie dokonało się w sposób 
mechaniczny - słowa automatycznie nie pojawiały się w nieświadomym tego, co się dzieje 
umyśle. 

3. Pismo Święte
3:1  Używamy określenia "Pismo" w ogólny sposób w odniesieniu do wszystkich 66 ksiąg Biblii,  

podobnie jak "Biblia" czy "Słowo Boże". 

3:2  W Biblii słowo "Pismo" ma takie samo znaczenie, jak wyrażenie "Bóg powiedział". Na przykład 
w 1 Moj. 12:1-3, Bóg przychodzi do Abrahama i rozmawia z nim. Paweł Apostoł cytuje tę 
samą obietnicę w Gal. 3:8, ale już: "Pismo... mówi". W 2 Moj. 9:13 Bóg przemawiał do 
Faraona przez Mojżesza, ale Paweł przypisuje to "Pismu" w Rzym. 9:17.

3:3   W 1 Moj. 2:24 przemawia Mojżesz. Ale w Mat. 19:4-5 Bóg przemawia. Podobnie w Heb. 3:7; 
Dz. Ap. 4:24-25; Heb. 1:6 - każdy z tych cytatów jest wzięty z Psalmów Dawida (95:7nn; 2:1; 
16:10), których autorem jest Dawid, jednak w Nowym Testamencie te słowa zostały 
przypisane Duchowi Św. lub Bogu. 
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3:4 Piotr w Nowym Testamencie mówi o listach Pawła (2 Pt 3:15-16) i umieszcza je w kategorii 
"Pisma".

3:5 Słowo "Pismo" oznacza, że spisane słowa są w rzeczy samej słowami samego Boga. I tak, 
kiedy nazywamy Biblię "Pismem" nie mamy na myśli jedynie zbioru dokumentów lub ilości 
zadrukowanych stron, ale spisany dokument obwieszczający przesłanie od samego Boga. 
Bóg przemówił!

4.  Autorytet Starego Testamentu w nauczaniu Jezusa
4:1  Jezus ogłosił całkowitą władzę, której fundamentem było jej Boskie pochodzenie (Jana 7:16,  

12:49  Mk 13:31). Powiadał, że wieczność ludzi zależy od przestrzegania Jego słów (Jana 
12:48).  

4:2  Jezus nie odrzucił autorytetu Starego Testamentu. Skorygował natomiast fałszywe i błędne 
żydowskie interpretacje Prawa (Kazanie na Górze Mat. 5-7). 

4:3 Słowa Starego Testamentu dla Jezusa były tożsame ze słowami Jego Ojca w niebie. Jezus 
przypisuje słowa z 1 Moj. 2:24 samemu Stwórcy (Mat. 19:4). Kiedy Jezus mówił: "Napisano" 
miał na myśli ostateczny przekaz. Bez przerwy wskazywał na Stary Testament (Mat. 12:3, 
24). Stwierdził, że nie przyszedł "rozwiązać zakonu i proroków", ale "je wypełnić" (Mat. 5:17). 
Całe nauczanie o urzędzie Mesjasza oparł na Starym Testamencie (Łuk. 4:18; 32:37; Mat. 
24:53,56). 

4:4   Stary Testament należy przyjąć na jego własnym autorytecie, jako pełną autorytetu spisaną 
wypowiedź Bożą, która jest na trwałe prawdziwa i pewna. Boży autorytet ST jak i autorytet 
Jezusa  potwierdzają siebie nawzajem, tak więc odrzuciwszy jeden odrzuca się obydwa. 
Biblia nie jest nieomylna ponieważ tak mówi, ale ponieważ Chrystus tak mówi. 

4:5  Jeśli poddajmy w wątpliwość autorytet Starego Testamentu, tym samym poddajemy w 
wątpliwość autorytet i osobę Chrystusa. Jeśli zaprzeczysz, że Stary Testament jest Słowem 
Bożym musisz wtedy zaprzeczyć też autorytetowi Chrystusa. Jeśli przyjmujemy nauczanie 
Jezusa, wtedy musimy wierzyć we wszystko czego nauczał - ze względu na Jego autorytet. 
Pytanie: "Co myślisz o Starym Testamencie?", naprawdę jest pytaniem: "Co myślisz o 
Chrystusie?"

5. Autorytet Nowego Testamentu
5:1   Autorzy Nowego Testamentu postrzegali siebie samych piszących pod Bożym natchnieniem  

- tak jak autorzy Starego Testamentu (2 Pt 3:15-16; 1 Kor. 2:13). 

5:2 Przekonanie o własnym natchnieniu opiera się na słowach Jezusa z wieczernika (Jana 
16:12-14). Jest to prorocza wypowiedź Jezusa dotycząca apostolskiego nauczania, które 
wkrótce miało się wypełnić. Jezus jasno stwierdza, że wiele jeszcze zostanie objawione - a 
teraz ma miejsce przejście od Ewangelii do Listów Apostolskich. Tak więc, kiedy Paweł pisał 
do Galacjan, mógł przypomnieć im na jakim fundamencie spoczywa jego autorytet dzięki, 
któremu pisał i nauczał. Autorytetem tym jest Chrystus, który mu objawił prawdę (Gal. 
1:11-12). 

5:3 Kiedy Apostołowie nauczali i pisali - twierdzili, że został im dany Duch Święty, dzięki któremu 
mogli zrozumieć tajemnice Boże w objawieniu Chrystusa. Dlatego nauczali ze szczególnym 
autorytetem (Ef. 3:7-12; 2 Kor. 10:8; 13:10). Paweł pochwalił wiernych z Tesaloniki za sposób 
w jaki przyjęli jego słowa (1 Tes. 2:13). W rzeczy samej, Paweł ustanowił siebie samego jako 
autorytet w kościele, który należy uznać i nie można kwestionować (1 Kor. 14:37-38). 

6. Natchnienie - różne podejścia
6:1  W historii pojawiło się wiele różnych poglądów dotyczących istoty natchnienia, które  

sprowadzają Pismo Święte do ludzkiej wynalazczości. 
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6:2 Teoria intuicji postrzega natchnienie jedynie jako zaawansowany stopień zrozumienia. 
Natchnienie jest tylko darem artystycznym (inspiracją). Wg tego poglądu autorzy Pisma 
Świętego byli religijnymi geniuszami, podobnie jak inni wielcy przywódcy religijni i myśliciele, 
np. Platon, Budda, itp.  

6:3 Teoria oświecenia utrzymuje, że wpływ Ducha Świętego na autorów biblijnych sprowadzał się 
jedynie do zwiększenia ich zwykłych zdolności. 

6:4 Teoria dynamiczna  kładzie nacisk na kombinację boskich i ludzkich czynników w procesie 
natchnienia Biblii. Wg tej teorii Duch jedynie kieruje autorów ku danym pojęciom i myślom. 

6:5 Teoria częściowego natchnienia naucza, że nie cała Biblia jest natchniona. Niektóre części są 
natchnione, podczas gdy inne nie. 

6:6   Karl Barth, szwajcarski teolog stwierdził, że Słowo Boże staje się Słowem Bożym dla ciebie. 
Nie staje się Słowem Bożym, bo wierzymy, że nim jest, ale Bóg wyszedł nam na przeciw i stał 
się objawieniem dla nas tu i teraz. 

(Wykładowca: Richard. L. Lee)   
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