
BIBLIOLOGIA  NATCHNIENIE BIBLII 

 

 

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE 
www.ggwo.pl   

BIBLIA – NATCHNIENIE BIBLII 

 

 

Biblia – spisane objawienie Boga. Składa się z 66 ksiąg (39 Stary Testament, 27 Nowy Testament), 
zawiera pełnię prawd Bożych, czyli wszystko co jest nam potrzebne do chrześcijańskiego życia. 

Natchnienie Biblii – podstawowa prawda w życiu chrześcijan. Wszystkie doktryny opierają się na 
Słowie Bożym – jest ono źródłem wszystkich doktryn. Natchnienie jest Bożym prowadzeniem i 
wspomaganiem autorów Pisma w bezbłędnym spisywaniu, tego co Bóg im objawił. Natchnienie jest 
zakończone – oznacza to, że żadne słowo nie może być dodane – całe objawienie i cała prawda zawarta 
jest w zamkniętych już 66 księgach Biblii. 

Werbalne natchnienie Biblii – zarówno boski jak i ludzki czynnik został zaangażowany w pisanie 
Biblii. Cały tekst Pisma, włączając w to pojedyncze słowa pochodzą od Boga i są wyrażone ludzkimi 
zwrotami i wyrażeniami.  
 

Argumenty mówiące o natchnieniu: 

2 Tym. 3:16 
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, 
do wychowywania w sprawiedliwości, (BW) 

• „Całe Pismo” – mówi o zakresie natchnienia. NT używa słowa „Pismo” pięćdziesiąt jeden razy 
zawsze odnosząc się do  fragmentów Biblii (1Tym 5:18), czasem do całego ST (Łuk. 24:45), a także 
do większości pism NT (2 Piot. 3:16) 
W 1Tym 5:18, Paweł łączy fragmenty Starego i Nowego Testamentu i określa je jako Pismo. 
„Albowiem Pismo mówi: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz: Godzien jest robotnik 
zapłaty swojej. (BW). Starotestamentowy cytat pochodzi z 5 Mój. 25:4, natomiast 
nowotestamentowy z Łuk. 10:7. 

• „Całe Pismo jest natchnione”  - strona bierna czasownika „natchnąć” oznacza, że Biblia jest 
rezultatem Bożego tchnienia. Stwierdzenie „Biblia jest natchniona” oznacza, że swe powstanie 
Biblia zawdzięcza Bożemu tchnieniu – ludzie pisali zdania, lecz zawarta w nich treść pochodzi od 
tchnienia Bożego. 

• „Pismo jest pożyteczne”  - wyraża to cel natchnienia, którym jest przynoszenie pożytku w 
codziennym życiu. Biblia nie ma być chroniona i podziwiana w muzeum, powinna mieć miejsce w 
każdym domu i być używana w codziennym życiu. Niestety w wielu polskich domach jest tylko 
rzeczą zbierającą kurz na półce z książkami. 

Powyższy werset i zawarte w nim prawdy uczą nas, że cała Biblia pochodzi od Boga, i dana została nam 
by wskazywać nam, właściwe drogi życia. 

2 Piotra 1:21 
Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, 
natchnieni Duchem Świętym. (BW) 
For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were 
moved by the Holy Ghost. (KJV) 

Słowo użyte w polskim tłumaczeniu „natchnieni” w oryginale brzmi: „φέρω” (fer’-o) i oznacza unosić, 

porywać.  

Werset ten mówi, w jaki sposób Bóg posługiwał się ludźmi, by stworzyć Biblię. Duch Św. porywał i 
unosił ich. To samo słowo znajduje się w Dz.Ap. 27:15 „Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł 
sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. (BW)”.  Tak jak statek miotany 
falami płynie tam gdzie go wiatr zaniesie, tak też ludzie pisali to, co chciał i polecił im Duch Św. To nie 
ludzie lecz Duch Św. jest autorem Pisma Świętego.  
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1 Kor. 2:13 
Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, 
przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. (BW)  
Paweł mówi tutaj, że Boże objawienie zostało dane w słowach i oznacza to, że natchnione są słowa 
tekstu Biblii. Zadaje to kłam twierdzeniu że objawienie dotyczy tylko myśli, które Bóg przekazał, a 
zostały zapisane przez ludzi, którzy mogli przekazać je omylnymi słowami pochodzącymi od człowieka. 
 

Inne dowody na natchnienie Biblii: 

• potwierdza to Stary Testament (2 Moj 20:1; Oz 1:1) 

• Nowy Testament twierdzi tak o Starym Testamencie (Dz 1:16; 28:25; 1 P 1:10-11)  

• Nowy Testament twierdzi tak sam o sobie (1 Kor 2:13; 14:37; Gal 1:11-12; 1 Tes 2:13; 2 P 3:1-2)  

• Stary Testament stale używa twierdzeń takich jak: "Bóg powiedział" i "Pan przemówił". One 
potwierdzają natchnienie Biblii; jest ich w Starym Testamencie około 250.  

• wiele proroctw biblijnych zostało dokładnie wypełnionych wiele lat po ich zapisaniu. Tylko Bóg zna 
przyszłość i jest w stanie stwierdzić, co się wydarzy. Szczególnie wartościowe jest czytanie proroctw 
starotestamentowych dotyczących narodzin, życia, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia 
Jezusa Chrystusa, i dostrzeżenie, że wszystkie zostały dokładnie wypełnione. Prawie ¼ Biblii w 
czasie pisania była proroctwem – żaden człowiek nie byłby w stanie wymyślić proroctwa, które 
spełniłoby się w 100%. (Iz 7:14; 19:6; Mich 5:2; Zach 9:9; 11:12-13)  

• Chrystus wiele razy używał i odnosił się do Starego Testamentu jako Słowa pochodzącego od Boga. 
Oczywiste, że uważał je za Słowo Boże (Mt 5:17-18; 12:39-40; 24:37-39; Mk 12:36; Łk 24:25-27; 
Jn 3:14).  

• Znaczna część Biblii jest zapisem historii i to zapisem dokładnym. Większość opisów historycznych 
została napisana przez naocznych świadków opisywanych wydarzeń. (Dz 16:10-13, 20:5-21, 18, 
27:1-28:6) 

• Słowo Boże posiada wspaniałą harmonię i jedność. Zostało ono napisane przez około 40 ludzi z 
różną przeszłością, pochodzących z różnych kultur, żyjących na przestrzeni 1600 lat. 

• Biblia pokazała swoją moc w zmianach sposobu życia ludzi, społeczeństw, a nawet narodów  
Żadna inna książka nie miała takiego wpływu na życie ludzi jak Biblia, zmieniając grzeszników w 
świętych. Żadna inna książka nie miała takiego wpływu na miliony rodzin i społeczeństw.  

• pewność naszego serca pochodząca od Ducha Świętego. Wierzący czuje w swoim sercu, iż Biblia 
naprawdę jest Słowem Boga (1 Tes 1:5-6; 2:13; 1 Jn 2:20, 27).  

 

Natchnienie całości Pisma 

Bóg natchnął każde słowo zawarte w Biblii – całe swe Słowo 

Mat. 5:18 
Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska 
nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. (BW) 
 
Jota – najmniejsza litera alfabetu greckiego. 
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TEORIE PRZEDSTAWIAJĄCE NATCHNIENIE BIBLII* 

 

TEORIE Główne założenia Zastrzeżenia 

Mechaniczne lub  
podyktowane 

Autor biblijny jest biernym narzędziem w 
przekazie objawienia Bożego. 
Osobowość autora jest odłożona na bok aby 
nie dopuścić do tekstu zawodność człowieka. 

 
Gdyby Bóg dyktował Pismo, styl, słownictwo 
to byłoby ono jednolite. Lecz Biblia ukazuje 
różnorodność osobowości i rodzajów 
wyrażania się wśród pisarzy. 
 

Częściowe 

Natchnienie dotyczy jedynie doktryn Pisma, 
których autorzy Pisma nie znali. 
Bóg dostarczał ogólnych myśli i trendów 
objawienia lecz dał autorowi wolność w 
sposobie wyrażenia go.  

 
Nie jest możliwe natchnąć tylko ogólne 
pojęcia a nie dać natchnienia słowom Pisma. 
Sposób przekazania słów objawienia 
prorokom, i stopień ujednolicenia słów 
Pisma przez Jezusa i apostołów – autorów 
wskazują na natchnienie tekstu biblijnego a 
nawet słów. 
 

Stopnie 
natchnienia 

Pewne części Biblii są bardziej natchnione lub 
inaczej natchnione niż inne. Ten pogląd 
dopuszcza różnego rodzaju błędy w Piśmie. 

 
W tekście nie znajdujemy żadnej wzmianki 
stopniowanego natchnienia (2 Tym 3:16) 
Całe Pismo jest bez błędu i jest niezawisłe 
(Jan 10:35; 1 Piotra 1:23) 
 

Intuicja lub 
natchnienie 
naturalne 

Do napisania Biblii Bóg użył utalentowanych 
ludzi, posiadających wyjątkowe wyczucie. 
Natchnienie jest jak zdolność artystyczna lub 
naturalny dar. 

 
Pogląd ten powoduje, że Biblia nie różni się 
niczym od innej natchnionej religijnej lub 
filozoficznej literatury. Biblijny tekst podaje, 
że Pismo pochodzie od Boga, za 
pośrednictwem ludzi (2 Piotra 1:20-21). 
 

Oświecenie lub 
mistyczne 
natchnienie 

Bóg obdarzył autorów zdolnością do napisania 
Pisma.  Duch Święty dodał mocy ich 
naturalnym możliwościom. 

 
Nauki biblijne zostały przekazane dzięki 
boskiej możliwości komunikowania się z 
ludźmi, a nie poprzez podwojenie zdolności 
człowieka. Autorzy pisma przekazują słowa 
samego Boga a nie własne tylko słowa. 
 

Werbalne** 

 
Zarówno boskie jak i ludzkie elementy są 
obecne przy tworzeniu Pisma. Całe Pismo, 
włączając w to pojedyncze słowa, pochodzi od 
umysłu Bożego, a wyrażone jest za pomocą 
ludzkich zwrotów i wyrażeń. 
 

Jeśli każde słowo Pisma jest słowem Boga to 
nie byłoby ludzkiego elementu obecnego w 
Biblii, ale 2 Piotra 1:21 mówi, że autorzy byli 
prowadzeni przez Ducha, pisali używając 
swojego unikalnego stylu, zwrotów i 
wyrażeń. 

*Charts of Christian Theology and Doctrine, H.Wayne House 
 
**Kościół Misja Łaski stoi na stanowisku, że Biblia została natchniona w sposób werbalny. 


