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Czym jest Pismo Święte? 
 

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które 
zawierają fakty, wydarzenia i słowa Boga skierowanie do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia, 
które kościół przechowuje i jako Objawienie Boże podaje. Autorem Pisma Świętego jest Bóg, 
od którego pochodzi słowo. Posłużył się On konkretnymi , którzy to słowo spisali. Jest ono 
niezmienne i wieczne jak Bóg.  
 
Co to znaczy, że Bóg posłużył się konkretnymi osobami w spisywaniu Pisma Świętego?  
 

Bóg natchnął Autorów Pisma Świętego, tzn. pobudził ich do spisania prawd, jakie 
chciał ludziom przekazać, oświecił ich rozum i czuwał nad nimi, aby nie popełnili żadnego 
błędu. Istotna treść Pisma Świętego, czyli prawdy religijno - moralne pochodzą od Boga, 
natomiast słowa, zwroty i styl od konkretnego pisarza. Autorzy mieli świadomość tego, że 
piszą pod natchnieniem Duch Świętego i często zaznaczają to w swoich księgach, np.: „Rzekł 
Pan do mnie”. Urzędowy spis ksiąg Pisma Świętego, które należy uważać za natchnione przez 
Boga i obowiązujące w Kościele nazywany jest kanonem Pisma Świętego. 
Czym jest kanon Pisma Świętego? 

Słowo „kanon” bywa używane w różnych znaczeniach. Mówimy o kanonach kultury 
czy sztuki, istnieją też kanony prawne. Słowo to, pochodzące z języka greckiego, oznaczało 
pierwotnie przyrząd pomiarowy lub wzorzec. Zgodnie z tym znaczeniem, nazwy „kanon” 
zaczęto używać na określenie jakiejś normy lub standardu. W przeciągu historii kanonem 
nazwano też zbiór świętych pism religii żydowskiej i chrześcijańskiej, uważanych za 
natchnione przez Boga. Księgi natchnione powstałe przed narodzeniem Jezusa Chrystusa 
nazwano Starym Testamentem, te zaś, które opisywały Jego życie i działalność, a także 
wyjaśniały Jego naukę, zyskały miano Nowego Testamentu. Księgi, które nie weszły w skład 
kanonu, zwane są apokryfami. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Tradycja 
apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg 
świętych. Pełna ich lista została nazwana „kanonem” Pisma Świętego. Składa się on z 46 
ksiąg Starego Testamentu [...] i 27 ksiąg Nowego Testamentu” (KKK 120).  

Zapamiętajmy: Kanon Pisma Świętego powstał z potrzeby ustalenia, które z 
otaczanych czcią religijnych pism żydowskich i chrześcijańskich są rzeczywiście Bożego 
pochodzenia. Obejmuje on 73 natchnione księgi: 46 wchodzących w skład Starego 
Testamentu i 27 zawartych w Nowym Testamencie. Czytając pisma kanoniczne, mamy 
pewność, że poznajemy autentyczne Słowo Boga. 
 
Czy księgi Pisma Świętego są autentyczne? 
 

Wartość ksiąg Pisma Świętego stwierdza się przez wykazanie ich autentyczności (czy 
rzeczywiście pochodzą od podanych autorów), nieskażoności (czy w ciągu wieków od chwili 
ich napisania nie zostały istotnie zmienione) i wiarygodności (czy autorzy ksiąg świętych 
zasługują na wiarę, tzn. czy znali prawdę, czy chcieli ja podać i czy zachodziły takie 
okoliczności, że musieli ja podać). 
 
• Księgi Starego Testamentu 

 
Księgi Starego testamentu są autentyczne. Żydzi nie mieli żadnej wątpliwości, co do 

tego, że ich księgi święte pochodzą od tych autorów, których się podaje. Są również 
nieskażone, ponieważ były otoczone czcią religijną i pilnie strzeżone. Księgi Starego 
Testamentu są wiarygodne, a ich autorzy znali prawdę. Opisywali oni fakty, których byli 
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świadkami albo korzystali z archiwalnych dokumentów. Istniały okoliczności, które zmuszały 
ich do podawania prawdy: musieli liczyć się z krytyką innych współczesnych świadków. 
 
• Księgi Nowego Testamentu 

 
Księgi Nowego Testamentu są również autentyczne. Autorów tych ksiąg wymieniają 

zgodnie najstarsi pisarze katoliccy, heretyccy i pogańscy. Wierny obraz stosunków w 
Palestynie i w ówczesnym świecie, przedstawiony w księgach, świadczy o tym, że ich autorzy 
byli ludźmi współczesnymi tym stosunkom. Księgi Nowego Testamentu są nieskażone, 
ponieważ w pierwszych wiekach Kościoły strzegły ich bardzo troskliwie. O wiarygodności 
tych Ksiąg świadczy fakt, że ich autorzy znali życie i działalność Jezusa, gdyż byli apostołami 
(naocznymi świadkami) lub uczniami apostolskimi (marek I Łukasz). Historycy pogańscy 
(Tacyt, Pliniusz Młodszy i Swetoniusz) oraz żydowscy ( Józef Flawiusz) potwierdzają 
wartość świadectwa Ksiąg Nowego Testamentu o osobie Jezusa Chrystusa, wspominając o 
Nim w swych dziełach jako o osobie historycznej. 
 
Główne rodzaje ksiąg ze względu na treść zawartych w Piśmie Świętym (porównaj zał. 
1). 

Księgi Starego testamentu zostały napisane przed narodzeniem Chrystusa i zawierają 
one Objawienie Boże od stworzenia świata do przyjścia Pana Jezusa. Księgi Nowego 
Testamentu zawierają opis zbawczych wydarzeń do momentu narodzenia Jezusa do czasów 
nam współczesnych. 

 
Rodzaje ksiąg Stary Testament Nowy Testament 

Historyczne 

Księga Rodzaju, Księga 
Wyjścia, 
Księga Kapłańska, Księga 
Liczb, 
Księga Powtórzonego Prawa 
Księga Jozuego, Księga 
Sędziów, 
Księga Rut, 1 Księga 
Samuela, 
2 Księga Samuela, 1 Księga 
Królewska, 2 Księga 
Królewska,  
1 Księga Kronik, 2 Księga 
Kronik, Księga Ezdrasza, 
Księga Nehemiasza, Księga 
Tobiasza, Księga Judyty, 
Księga Estery,  
1 Księga Machabejska, 2 
Księga Machabejska. 

Ewangelia wg św. Mateusza, 
Ewangelia wg św. Marka, 
Ewangelia wg św. Łukasza, 
Ewangelia wg św. Jana, 
Dzieje Apostolskie. 

Mądrościowe / Dydaktyczne 
(pouczające) 

Księga Hioba, Księga 
Psalmów 
Księga Przysłów, Księga 
Koheleta (Eklezjastes), 
Księga Pieśni nad Pieśniami, 
Księga Mądrości, Mądrość 
Syracha (Eklezjastyk), 

List św. Pawła Ap. do 
Rzymian, 1 List św. Pawła 
Ap. do Koryntian, 2 List św. 
Pawła Ao. do Koryntian, List 
św. Pawła Ap. do Galatów, 
List św. Pawła Ap. do 
Efezjan, List św. Pawła Ap. o 
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Lamentacje. Filipian, List św. Pawła Ap. 
do Kolosan, 1 List św. Pawła 
Ap. do Tesaloniczan, 2 List 
św. Pawła Ap. do 
Tesaloniczan, 1 List św. 
Pawła Ap. do Tymoteusza, 2 
List św. Pawła Ap. do 
Tymoteusza, List św. Pawła 
Ap. do do Tytusa, List św. 
Pawła Ap. do Filemona, List 
do Hebrajczyków, List św. 
Jakuba Apostoła, 1 List św. 
Piotra Apostoła, 2 List św. 
Piotra Apostoła, 3 List św. 
Piotra Apostoła, 1 List św. 
Jana Apostoła, 2 List św. 
Jana Apostoła, 3 List św. 
Jana Apostoła. 

Prorockie 

Księga Izajasza, Księga 
Jeremiasza, Lamentacje, 
Księga Barucha, Księga 
Ezechiela, Księga Daniela, 
Księga Ozeasza 
Księga Joela, Księga Amosa 
Księga Abdiasza, Księga 
Jonasza 
Księga Micheasza, Księga 
Nahuma, Księga Habakuka, 
Księga Sofoniasza, Księga 
Aggeusza, Księga 
Zachariasza,  
Księga Malachiasza. 

Apokalipsa św. Jana. 

 
W Piśmie Świętym nie podajemy numerów stron ale nazwę księgi oraz numer 

rozdziału i wersetu. Dlatego każda księga posiada swój skrót (zał. 2). Jak to wygląda w 
praktyce przećwiczymy sobie w trakcie ćwiczeń. 


