
Biblia   
a

doktryny rzymsko-
katolickie



OBJAWIENIE BOŻE 



no to się wgryzamy...

Skąd mam wiedzieć, 
że to  w co wierzę 

jest prawdą ?



Co jest punktem  
odniesienia 

dla naszej wiary ?







Potrzeba obiektywnego punktu 
odniesienia

Łuk.1,1- 4



Objawienie Boże wg KKK
(KKK – Kodeks Kościoła Katolickiego)

"Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod 

natchnieniem Ducha Świętego na piśmie.

Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i 
Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazana  w 
całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, 
wiernie je w swym  nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i 
rozpowszechniali".

Wynika z tego, że  Kościół, któremu zostało 

powierzone przekazywanie i interpretowanie Objawienia, 

osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw 

objawionych  nie przez samo 

Pismo święte.” KKK 82 



"Zadanie autentycznej interpretacji
słowa Bożego, spisanego czy 
przekazanego przez Tradycję,
powierzone zostało samemu tylko
żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu 
Kościoła, który autorytatywnie działa w 
imieniu Jezusa Chrystusa z następcą 
Piotra, Biskupem Rzymu.

KKK 85



KKK 95 :
"Jasne więc jest, że święta Tradycja, 
Pismo święte i  Urząd Nauczycielski 
Kościoła, wedle najmądrzejszego 
postanowienia Bożego, tak ściśle ze 
sobą się łączą i zespalają, że jedno bez 
pozostałych nie może istnieć, 
a wszystkie te czynniki razem, każdy na 
swój sposób, pod natchnieniem jednego 
Ducha Świętego przyczyniają się 
skutecznie do zbawienia dusz"



„bocianie nauki”



„Wielkie  prawdy tradycji”

oparte na 1 lub 2 wierszach  
z Pisma Świętego ! 



Argumenty z Pisma Świętego
wg KKK  za Tradycją ...   

Jan.20,30

2Tes.2,15



I  zasada interpretacji Pisma św.:
tekst bez kontekstu staje się pretekstem !

=> Jan.20,30 <=>  Jan.20,31 

( co wtedy z  KKK 95 ?)



• KKK 95 :

"Jasne więc jest, że święta Tradycja, 
Pismo święte i 

Urząd Nauczycielski Kościoła, (...)
a  wszystkie te czynniki razem, (...) 
przyczyniają się skutecznie do 
zbawienia dusz"



2Tes.2,15 

Czy ten przekaz  przez „mowę” mógł 

zawierać  coś więcej niż  nauka 

przekazana  w  spisanym   Słowie ?  

co wtedy z: Gal.1,8;  2Tym.3,16-17



Objawienie Boże  wg  Autora: 
całkowita wyłączność Biblii ! 

Pwt 4:2 : Nic nie dodacie do tego, co ja wam 

nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, 

zachowując nakazy Pana, Boga 

waszego, które na was nakładam." 

Przy.Sal. 30:6: Do słów Jego nic nie dodawaj,

by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę." 



2Tym.3,16-17:

Całe Pismo przez jest  Boga natchnione

i pożyteczne do nauczania, do 

przekonywania, do poprawiania, do 

kształcenia w sprawiedliwości - aby 

człowiek Boży był doskonały, do 

wszelkiego dobrego dzieła przygotowany 



Obj.22,18-19 : Co do mnie, to świadczę 

każdemu, który słucha słów   

proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś 

do nich, dołoży   mu   Bóg plag opisanych w 

tej księdze;A jeżeli ktoś ujmie coś 

ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z 

działu jego z drzewa żywota i ze świętego 

miasta, opisanych w tej księdze



Głos wczesnego Kościoła:

„Bracia ! Jeden jest tyko Bóg, a poznajemy Go
nie skądinąd, ale z Pisma świętego. Cokolwiek
więc ono głosi, w to powinniśmy wierzyć, i
cokolwiek uczy, to przyjąć.
Mamy tak wierzyć w Ojca, jak On chce, aby weń
wierzono, i tak wysławiać Syna, jak On chce aby
Go sławiono,
i tak przyjąć Ducha Świętego, jak On chce aby
był dany



Nie godzi się iść za własnym pragnieniem
i własnym rozumieniem, ani też przeinaczać 
tego, co od Boga pochodzi, ale pojmować Jego 
naukę tak,  jak On ją zechciał podać w Piśmie 
Świętym...”

(św.) Hipolit rzymski  ( żył w  III w.)
Traktat : „Przeciw błędom Noeta” (rozdz.9-12)



Mk.7,7- 8.13: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz 

sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na 
próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. 
Uchyliliście przykazanie Boże, a  trzymacie się 
ludzkiej tradycji, ...  I znosicie słowo Boże przez 
waszą tradycję, którąście sobie przekazali.”  

Czy   znoszenie Słowa  ma nadal miejsce ?



Przykład ingerencji w Słowo 
Boże 

DEKALOG

II  przykazanie dekalogu - zostało 

włączone przez KKK  do  I  przykazania

IX  przykazanie dekalogu rozdzielono na 
dwa:  IX  i  X



Skutek usunięcia II przykazania : 

IX .Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie 
będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego 
niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani 
jego osła,

X. ani żadnej rzeczy, która należy do twojego  
bliźniego 

KKK2534:  Dziesiąte przykazanie stanowi dalszy 
ciąg i uzupełnienie przykazania dziewiątego...



II Przykazanie Dekalogu: 2Moj.20,4-5

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej 
czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i 
na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie 
pod ziemią.

Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz 
im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem 
Bogiem zazdrosnym, który karze winę 
ojców na synach do trzeciego i czwartego 
pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.



Komentarz katechizmu do  I przykazania :

KKK 2131: Opierając się na misterium Słowa
Wcielonego, siódmy sobór powszechny w 
Nicei (787 r.) uzasadnił - w kontrowersji z 
obrazoburcami - kult obrazów
przedstawiających Chrystusa, jak również
Matkę Bożą, aniołów i świętych.

Syn Boży, przyjmując ciało, zapoczątkował
nową "ekonomię" obrazów.



Cześć oddawana świętym obrazom
jest "pełną szacunku czcią", nie zaś 

uwielbieniem należnym jedynie 
samemu Bogu.



Sobór  Trydencki - uchwała  z 1562 roku:

„stanowczo twierdzę, że należy 
mieć i zachować obrazy 
Chrystusa, wiecznie dziewiczej 
Matki Boskiej, jak również innych 
świętych, że należy okazywać im
(tym obrazom !! ) należną  cześć i 
uwielbienie.”  



KKK

"cześć oddawana obrazowi odwołuje 
się do pierwotnego wzoru" 

Który  wizerunek  np. Marii  lub Jezusa 
pochodzi od pierwotnego  wzoru   ?





" kto czci obraz, ten czci osobę,      
którą obraz przedstawia"  ...



KKK 2132:  

Chrześcijański kult obrazów 
nie jest sprzeczny z pierwszym
przykazaniem, które odrzuca 
bałwochwalstwo.



Jest  sprzeczny z  II przykazaniem ! 

które  dotyczy: 

=> ZAKAZU
WYKONYWANIA      
TAKICH RZECZY   

=>ICH  KULTU ! 



Rok 300:   Synod w  Elwirze 
(Hiszpania)  

zabraniał jakiegokolwiek  
kultu  obrazów czy rzeźb 

w Kościołach 



Czy to słowo jest nadal ważne ? 

Obj.9,20



Wysławiam imię Twoje, za łaskę i 
wierność Twoją,
Bo nad wszystko wywyższyłeś Imię i 
Słowo Twoje

Ps.138,2

Lecz Ja patrzę na tego, który jest 
pokorny i przygnębiony na duchu
I który z drżeniem odnosi się do 
mojego Słowa 

Izaj.66,2



Kanon Pisma św. wg KKK

Kanon Pisma Św. : 73 księgi : 46 St i 27 Nt

„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 

(45, jeśli Księgę Jeremiasza i Lamentacje liczy się 

razem) i 27 ksiąg Nowego Testamentu” 

KKK



1546: Sobór  w  Trydencie   włączył do 
Kanonu 7 ksiąg apokryficznych : Tb, Jdt, 1 i 
2 Mch, Syr, Mdr,  Ba,  fragmenty z Dn:   
pieśń  3 młodzieńców i historię Zuzanny 

Księgi te nazywane są wtórnokanonicznymi.

Zawierają poważne błędy historyczne,

topograficzne, chronologiczne i teologiczne



Apokryfy: 

1) Księgi te powstały między 200 p.n.e. a  200 n.e  - nigdy nie   

były uzane przez  Żydów  za  święte !                 

Kryteria  ustalające  kanonu  ST   przyjęte w Jamne (90 r.po Chr.) : 

- język powstania księgi: hbr.  lub aramejski

- powstałe przed końcem okresu profetycznego  (Malachiasz)
- zgodne z Prawem Mojżeszowym         

2) Jezus  ani  Apostołowie  ani  razu  do   nich się  nie  odwołują  !  

3) Wczesnochrześcijańscy Ojcowie Kościoła(do III w.)  podobnie -

nigdy  na  nie się  nie powoływali   w  swoich  pismach, 

!!!   przy  czym  sam NT   w  swych  dziełach   cytowali  32 000 razy  

!!! ( z całości NT nie zacytowano tylko 11 wersetów !!! ) 



Kanon Pisma św.:

66 ksiąg : 39  St  i  27 Nt

(ustalony już  od  ok. 150 r  po Chr.)



Doktryna rzymsko-katolicka    
zawiera  więc w sobie objawione  
przez Boga  prawdy   oraz  błędne 

poglądy,  które   zniekształcają  lub 
wręcz  unieważniają  przesłanie 

Słowa Bożego. 

Gal.1,6-9 ;  Jan.20,31



Pomyśl jak by to było gdybyśmy w ten 
sam sposób obchodzili się (korzystali) 
z Biblią jak z telefonem komórkowym ? 



Oznaczałoby to że:

- nosilibyśmy Biblię zawsze ze sobą
- co najmniej kilka razy dziennie zaglądalibyśmy 
do niej
- kiedy byśmy ją zapomnieli wrócilibyśmy po nią 
do domu, pracy itd.
- używalibyśmy ją  do wysyłania wiadomości do 
swoich znajomych/przyjaciół
- traktowalibyśmy ją tak jakbyśmy nie mogli bez 
niej  przeżyć nawet jednego dnia
- dalibyśmy ją dzieciom dla bezpieczeństwa oraz 
po to byśmy mogli się z nimi skontaktować



- Biblia w przeciwieństwie do telefonu 
komórkowego zawsze i wszędzie ma zasięg
- w każdym miejscu możemy uzyskać połączenie 
- również nie musimy się martwić, czy mamy 
jeszcze pieniądze na koncie, gdyż Jezus zapłacił 
już cały rachunek, teraz możemy „dzwonić” bez 
ograniczeń.

Korzystajmy z tego przywileju !!



Oto kilka numerów alarmowych:

- Kiedy jesteś smutny, przeczytaj  Ew. Jana 14
- Kiedy jesteś nerwowy przeczytaj Psalm 51
- Kiedy się martwisz przeczytaj Ew. Mat. 6:19,34
- Kiedy jesteś w niebezpieczeństwie przeczytaj Psalm 91
- Kiedy Bóg wydaje się być odległy przeczytaj Psalm 63
- Kiedy potrzebuje by Twoje zaufanie wzrosło przeczytaj Hebr. 11
- Kiedy jesteś samotny oraz boisz się przeczytaj Psalm 23
- Kiedy jesteś twardy oraz krytyczny przeczytaj 1 Kor. 13
- Kiedy chcesz poznać tajemnicę szczęścia przeczytaj Kol. 3:12-17
- Kiedy pragniesz pokoju oraz szukasz odpoczynku przeczytaj 

Ew.  Mat 11:25-30


