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Jak powstała BibliaJak powstała Biblia

Kluczowe wydarzenia w Historii Biblii



500 n.e. 500 n.e. -- 1500 n.e.1500 n.e.

1500 p.n.e. 1500 p.n.e. -- 500 n.e.500 n.e.

CaCałała Prezentacja Prezentacja 

Wstęp do BibliiWstęp do Biblii

1900 n.e. 1900 n.e. -- 2007 n.e.2007 n.e.

1500 n.e. 1500 n.e. -- 1900 n.e.1900 n.e.

500 n.e. 500 n.e. -- 1500 n.e.1500 n.e.

Wybierz temat



Biblia jest natchniona przez Biblia jest natchniona przez 
Boga.Boga.

2 Timoteusz 3:16-17

2 Piotr 1:20-21

Kliknij



Biblia Biblia sskłada się zkłada się z::

66 róŜnych ksiąg.

Były one napisane na 
przestrzeni około 1550 lat (1450 przestrzeni około 1550 lat (1450 
p.n.e. - 100 n.e.) przez ponad 40 
autorów w trzech językach i na 
trzech kontynentach. 







Stary TestamentStary Testament

Został on napisany: w języku 
hebrajskim oraz w nielicznych 
fragmentach w aramejskim.

Hebrajska litera
“alef”

Przykłady 
aramejskich liter.



Biblia Hebrajska Biblia Hebrajska -- TanachTanach

Tanach (Tanakh) to skrót 

określający Biblię Hebrajską. 

Utworzony od początkowych Utworzony od początkowych 

liter trzech części Pisma: 

Tora, Newiim, Ketuwim. 

Kanon Biblii Hebrajskiej 

stanowią 24 księgi: 



Stary TestamentStary Testament

Zawiera te same księgi

co Biblia Hebrajska, ale 

jest inaczej ułoŜony. 



Nowy TestamentNowy Testament

Został on napisany w języku 
greckim.

Przykłady 
greckich liter.

Grecka litera 
“alfa”



Nowy Testament Nowy Testament 

Nowy Testament

Ewangelie

Listy ap. Pawła

Listy Powszechne

Historia Apokalisa

N.T. zawiera 27 ksiąg. 



„Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki 
nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna 
jota, ani jedna kreska nie przeminie z 
zakonu, aŜ wszystko to się stanie.”

WaŜność Pisma ŚwiętegoWaŜność Pisma Świętego

zakonu, aŜ wszystko to się stanie.”
Mat. 5:18

Aramejska jota
(zaznaczona na czerwono)



Wiarygodność N.T. na tle Wiarygodność N.T. na tle 
innych ksiinnych ksiąąg staroŜytnych.g staroŜytnych.
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Ilość starożytnych kopii 

Historia Rzymu

Iliada

N.T.



Autor Ksiega Data 

napisania

Najstarsze

kopie

Okres 

dzielacy

Liczba 

kopii

Homer Iliada 800 B.C. 400 B.C. 400 643

Herodot Historia 480 B.C. 900 A.C. 1350 8

Tukidydes Historia 400 B.C. 900 A.C. 1300 8

Platon 400 B.C. 900 A.C. 1300 7

Demostenes 300 B.C. 1100 A.C. 1400 200Demostenes 300 B.C. 1100 A.C. 1400 200

Cezar WojnaGalicyjska 45 B.C. 900 A.C. 1000 10

Liwiusz Historia Rzymu 17 A.C. IV/X w. 400/1000 1/19

Tacyt Roczniki 100 A.C. 1100 A.C. 1000 20

Pliniusz II Historia 113 A.C. 850 A.C. 750 7

N.T. 100 A.C. 115 (frag.)

200 ksiega

250 czesc 

325 calosc

50

100

150

225

5366
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Biblia Brzeska





Biblia Wujka Biblia Wujka 











Dlaczego apokryfy nie sDlaczego apokryfy nie sąą w w 
kanonie Pisma Świętego? kanonie Pisma Świętego? 

1. Nie było ich w hebrajskim kanonie
zwanym Tanach. 

2. Nie były napisane w języku hebrajskim.
3. Powstały po okresie profetycznym 3. Powstały po okresie profetycznym 

(200 B.C. – 200 A.C.)
4. Zawierają błędy historyczne, teologiczne,

i chronologiczne. 
5. Józef Flawiusz, historyk Ŝydowski oraz

Filon, filozof Ŝydowski, nie uznawali ich
jako Pismo Święte. 



Dlaczego apokryfy nie sDlaczego apokryfy nie sąą w w 
kanonie Pisma Świętego? kanonie Pisma Świętego? 

6. Jezus i autorzy N.T. nie cytują apokryfów. 
7. Uczeni śydowscy w Jamnii (90A.C.) nie

uznali ich jako Pismo.
8. W II wieku, śydzi z Aleksandrii przyjęli8. W II wieku, śydzi z Aleksandrii przyjęli

grecką wersję S.T. ale bez apokryfów. 
9. AŜ do IV wieku Kościół nie uznawał ich

jako Pismo Święte.
10. Ojcowie Kościoła (Orygenes, Cyryl,

Atanazy) byli przeciwni apokryfom.



Dlaczego apokryfy nie sDlaczego apokryfy nie sąą w w 
kanonie Pisma Świętego? kanonie Pisma Świętego? 

11. Hieronim (340-420), tłumacz Wulgaty,
nie włączył ich do kanonu Biblii.  

12. Luter i reformacja odrzuciła ich
kanoniczność.kanoniczność.

13. Według zwojów z Qumran Ŝadna księga
kanoniczna nie powstała po okresie
perskim. 

14. Dopiero w 1546 Sobór Trydencki włączył
ich do ksiąg kanonicznych. 







































































10 Kluczowych Prawd10 Kluczowych Prawd

Biblia jest natchniona przez Boga

(2 Tm. 3:16-17; 2 Pt. 1:20-21)

1

(2 Tm. 3:16-17; 2 Pt. 1:20-21)



10 Kluczowych Prawd10 Kluczowych Prawd

Biblia jest zbiorem 66 roŜnych ksiąg napi-
sanych na przestrzeni około 1550 lat (1450 
p.n.e. do 100 n.e.) przez ponad 40 autorów 
w na trzech kontynentach. 

Stary Testament zawiera 39 ksiąg (napisa-

2

Stary Testament zawiera 39 ksiąg (napisa-
nych 1450-400 p.n.e.). Nowy Testament 
zawiera 27 ksiąg (napisanych 45-100 n.e.).

Biblia Hebrajska zawiera te same księgi 
Starego Testamentu, które są w Biblii War-
szawskiej, ale jest uporządkowana inaczej.



10 Kluczowych Prawd10 Kluczowych Prawd

Stary Testament był napisany:
w języku hebrajskim oraz w aramejskim 
(tylko kilka fragmentów).

3

(tylko kilka fragmentów).

Nowy Testament był napisany:
w języku greckim. 



10 Kluczowych Prawd10 Kluczowych Prawd

Księgi Pisma Świętego były zebrane, 

ułoŜone i rozpoznane jako boski 

natchniony autorytet przez sobory 

4

natchniony autorytet przez sobory 

rabinistyczne oraz synody Kościoła w 

oparciu o specjalne kryteria.



10 Kluczowych Prawd10 Kluczowych Prawd

Zanim druk został wynaleziony, 

Biblia była ręcznie przepisywana, 

przez specjalnych skrybów. Czynili to 

5

przez specjalnych skrybów. Czynili to 

w sposób bardzo skrupulatny, licząc 

słowa i litery, aby ustrzec się przed 

jakimkolwiek błędem.



10 Kluczowych Prawd10 Kluczowych Prawd

Biblia była pierwszą księgą wykonaną 

za pomocą druku (przy uŜyciu ruchomej 

czcionki ). 

6

czcionki ). 

Była to: Łacińska Biblia z 1455 zwana 

Biblią Gutenberga.



10 Kluczowych Prawd10 Kluczowych Prawd

Pomimo braku oryginałów, ówczesna 
Biblia jest najbardziej udokumentowaną i 
wiarygodną księgą staroŜytności. Około 
6000 staroŜytnych papirusów i manu-

7

6000 staroŜytnych papirusów i manu-
skryptów istniejących do dziś świadczy,
Ŝe Pismo Święte jest bardziej potwierdzo-
ne i zachowane niŜ dzieła Platona, Ary-
stotelesa, Homera i innych znakomitości 
staroŜytności. 



10 Kluczowych Prawd10 Kluczowych Prawd

Odkrycia z Qumran nad Morzem Martwym 
potwierdziły niesamowitą niezmienność i 
spolegliwość tekstu Starego Testamentu, 
pomimo upływu wielu lat.  

8

pomimo upływu wielu lat.  
Mimo iŜ istnieją drobne róŜnice w pisowni, 

to jednak te róŜnice nie mają Ŝadnego 
istotnego wpływu na podstawowe doktryny 
biblijne. 



10 Kluczowych Prawd10 Kluczowych Prawd

W miarę jak Biblia przekraczała 

granice róŜnych narodów była ona 

9

tłumaczona na języki narodowe.

Do 2000 roku około 3,000 grup 

językowych było bez własnej Biblii. 



10 Kluczowych Prawd10 Kluczowych Prawd

W 200 roku Biblia była przetłumaczona na 
7 języków. W 500 roku na 13 języków, w 900 
roku na 17 języków, w 1400 roku na 28 

10

roku na 17 języków, w 1400 roku na 28 
języków, w 1800 roku na 57 języków, w 1900 
roku na 537 języków, w 2000 roku na 2,322 
języków. Obecnie Biblia jest w procesie 
tłumaczenia na 1,638 języków. 



„I zaśpiewali nową pieśń tej treści: „I zaśpiewali nową pieśń tej treści: 

Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej 

pieczęcie, poniewaŜ zostałeś zabity

i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi 

z kaŜdego plemienia i języka, i ludu, 

i narodu.” Obj. 5:9



Całe Pismo przez Boga jest natchnione i 
poŜyteczne do nauki, do wykrywania błędów, 
do poprawy, do wychowywania w sprawiedli-
wości, aby człowiek BoŜy był doskonały, do 
wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

2 Tym. 3:16-172 Tym. 3:16-17

Przede wszystkim to wiedzcie, Ŝe wszelkie 
proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu 
wykładowi. Albowiem proroctwo nie przycho-
dziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali 
je ludzie BoŜy, natchnieni Duchem Świętym.

2 Pt. 1:20-21



Kamień, który odrzucili budowniczowie, 
stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana 
się to stało i to jest cudowne w oczach 
naszych.

Psalm 118:22-23

Rzecze im Jezus: Czy nie czytaliście 
nigdy w Pismach: Kamień, który odrzucili 
budowniczowie, stał się kamieniem węgiel-
nym; Pan to sprawił i to jest cudowne w 
oczach naszych?

Mat. 21:42



Oto idą dni - mówi Pan - Ŝe zawrę z 
domem izraelskim i z domem judzkim 
nowe przymierze. Nie takie przymierze, 
jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich 
ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z 
ziemi egipskiej, które to przymierze oni 
zerwali, chociaŜ Ja byłem ich Panem -
mówi Pan.

Jer. 31:31-32



Podobnie i kielich, gdy było po wiecze-
rzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymie-
rze we krwi mojej, która się za was wylewa.

Łuk. 22:20

Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: 
Ten kielich to nowe przymierze we krwi 
mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na 
pamiątkę moją.

1 Kor. 11:25



GdyŜ łaskawy będę na nieprawości ich, 
a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy 
mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedaw-
nione; a to, co się przedawnia i starzeje, 
bliskie jest zaniku.bliskie jest zaniku.

Hebr. 8:12-13

I do pośrednika nowego przymierza, 
Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która 
przemawia lepiej niŜ krew Abla.

Hebr. 12:24



Textus ReceptusTextus Receptus (z łac. przyjęty tekst) jest to 
grecko-języczny tekst Nowego Testamentu 
oparty na manuskryptach, którego celem jest 
odtworzenie oryginalnego tekstu Nowego 
Testamentu. Dlatego jest to tekst, z którego 
tłumaczy się N.T. na języki narodowe.  

Pierwotnie był on oparty na bizantyjskich 
manuskryptach ze względu na dostępność. 
Współczesny Textus ReceptusTextus Receptus oparty jest na 
aleksandryjskich manuskryptach, gdyŜ są to 
najwcześniejsze manuskrypty.



Opracowano na podstawie: 
“How we got the Bible” Rose Publishing

opr. Piotr Starzęba

kontakt: starzeba@gmail.com

Więcej na stronie:

www.poloniazjezusem.org

www.zaJezusem.com


