
Autor, prawda 
i świętość Biblii 

Rzecz o natchnieniu biblijnym



Natchnienie Biblii
• Termin „natchnienie” odniesiony do procesu 

powstania Pisma Świętego oznacza współdziałanie 
Boga i człowieka w tym procesie.
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Skąd ten pomysł?
Wszelkie Pismo [jest] przez Boga 
natchnione i pożyteczne do 
nauczania, do przekonywania, do 
poprawiania, do kształcenia w 
sprawiedliwości - aby człowiek Boży 
był doskonały, przysposobiony do 
każdego dobrego czynu 
(2 Tm 3,16-17). 
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19 Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, 
a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej 
trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym 
miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna 
wzejdzie w waszych sercach.
20 To przede wszystkim miejcie na uwadze, że 
żadne proroctwo Pisma nie jest dla 
prywatnego wyjaśnienia.
21 Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś 
przyniesione proroctwo, ale kierowani 
Duchem Świętym mówili od Boga święci 
ludzie. (2 P 1,19-21)
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Stary Testament?
• W ST mamy mnóstwo stwierdzeń Bóg rzekł… 

Bóg nakazuje też spisywać swe słowa…!
Pan rzekł do Mojżesza: «Zapisz sobie te słowa, gdyż na 
podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z 
Izraelem». (Wj 34,27)

I odpowiedział Pan tymi słowami: «Zapisz widzenie, na 
tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać.  
Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie 
jego niechybnie nastąpi: a jeśli się opóźnia, ty go 
oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie». 
(Ha 2,2-3)
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Ewolucja rozumienia 
natchnienia: starożytność

• Hagiograf (ludzka osoba) jest narzędziem, które 
oddaje się we władanie Boga. Bóg dosłownie 
przekazuje tekst Pisma, a hagiograf je spisuje 
(dyktando) - św. Hieronim († 420), św. Augustyn († 430), 
św. Grzegorz Wielki († 604)

11/16/2020Footer Text 6



Ewolucja rozumienia 
natchnienia: średniowiecze

• św. Tomasz z Akwinu († 1224): 
Bóg to autor  nadrzędny (główny) ponieważ 
działa sam z siebie. Człowiek to autor narzędny
(jako narzędzie), gdyż jego działanie jest 
wynikiem oddziaływania Boga, który skłania go 
do pisania. 
Bóg oddziałuje na ludzką wolę, zdolności 
intelektualne i literackie autora ludzkiego.
Forma literacka pozostaje zależna od człowieka 
– np. od jego umiejętności literackich.
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Ewolucja rozumienia 
natchnienia: nowożytność

• Domingo Banez OP († 1604): dyktando Ducha
• Leonard Lessius SJ († 1623): aprobata Boga dla 

dzieła ludzkiego
• Johannes Baptist Franzelin SJ († 1886): Bóg jest 

autorem przez oddziaływanie na umysł i wolę 
człowieka. To działanie Boga odnosi się tylko do 
strony materialnej Biblii czyli jej treści. Natomiast 
element formalny, czyli słowa i sposób 
wypowiedzi, są pochodną ludzkich 
umiejętności. (Nie sposób jednak oddzielić 
słowa od myśli/treści) 8



XX w.
• Rozumienie natchnienia biblijnego jako Bożego 

wpływu na umysł, wolę i władze wykonawcze 
autora ludzkiego było poprawne, jakkolwiek nie 
uwzględniało faktu, że 

• (1) powstanie danej księgi biblijnej nie było 
wydarzeniem punktowym w czasie, 

• (2) ani też zwykle nie ograniczało się do aktywności 
jednej tylko osoby jako pisarza. 

Badania literackie nad Pismem Świętym pokazały, że 
wiele ksiąg biblijnych ma charakter redakcyjny. Samo 
spisanie tekstu było poprzedzone nierzadko długim 
okresem jego przekazu w formie ustnej. Spisany już tekst 
był niejednokrotnie odczytywany na nowo, poszerzany 
i pogłębiany w kontekście nowych wydarzeń 
historycznych (proces relektury).
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Sobór Watykański II
„Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone 
w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha 
Świętego. Albowiem święta Matka-Kościół uważa na 
podstawie wiary apostolskiej księgi tak Starego, jak i Nowego 
Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami, za święte 
i kanoniczne dlatego, że, spisane pod natchnieniem Ducha 
Świętego (zob. J 20,31; 2 Tm 3,16; 2 P 1,19-21; 3,15-16), 
Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi 
przekazane. Do sporządzenia Ksiąg świętych wybrał Bóg 
ludzi, którymi – jako używającymi własnych zdolności i sił –
posłużył się, aby przy Jego działaniu w nich i przez nich, jako 
prawdziwi autorzy, przekazali na piśmie to wszystko i tylko 
to, co On chciał”. 10



Konstytucja „Dei Verbum”
1. Dokument unika mówienia o Bogu jako „głównym 

autorze”, co dominowało we wcześniejszej 
tradycji idącej za Tomaszem z Akwinu. 

2. Gdy chodzi o ludzką aktywność w procesie 
powstawania Pisma Świętego, Sobór unika nazwy 
„narzędzie”, nawet jeśli idea „narzędzia” jest 
obecna w sformułowaniu o Bogu „posługującym 
się” ludźmi. 

3. Tekst soborowy podkreśla rolę pisarzy ksiąg 
świętych, którzy są „prawdziwymi autorami”, 
używającymi własnych uzdolnień. Odchodzi się 
zatem od koncepcji „dyktowania” człowiekowi 
przez Boga. 11
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• Biblia = zapis „wspomnień” 
o konkretnych wydarzeniach w historii, 
w której działa i mówi Pan Bóg

(1) Wydarzenia, w których jest Bóg
(2) Przekazywanie wspomnień o tych 

wydarzeniach: 
- słowo mówione i pisane.
- rozciągniecie w czasie: łańcuch 

świadków (efekt: spisanie)
(3) obecność Ducha na każdym etapie / 
aktualizacja Pisma w życiu 
współczesnego czytelnika
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Pierre Benoit OP († 1987)
Dynamiczny model natchnienia 

biblijnego jako daru (charyzmatu)

(1) Natchnienie do działania
(2) Natchnienie do mówienia
(3) Natchnienie do pisania
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Najpierw muszą zaistnieć (1) czyny, 
wydarzenia zbawcze (natchnienie do 
działania) oraz natchnione słowa, które 
ktoś wypowie (jak prorocy w ST, czy Jan 
Chrzciciel w NT, czy Jezus w NT). (2) 
Następnie zaś natchnione słowa, które 
czyny / wydarzenia zbawcze,  a także 
wypowiedziane słowa, interpretują i 
przekazują dalej. 
Dopiero na końcu (3) pisarz, natchniony 
Duchem Świętym, utrwala na piśmie 
doświadczenia zbawcze zapośredniczone 
przez czyny i słowa Boga w historii. 

11/16/2020Footer Text 16



Natchnione = Objawione?
Pod względem zakresu natchnienie jest 
pojęciem szerszym niż objawienie. 
Wszystko bowiem, co zawarte jest w 
Piśmie świętym, jest natchnione, ale nie 
wszystko objawione. Pismo zawiera 
również sporo prawd poznanych dzięki 
naturalnemu rozumowi. Wszystkie one, 
o ile zostały włączone do zbioru ksiąg, są 
natchnione i spełniają jako całość rolę 
objawiającą.
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Tylko Jezus jest objawieniem, 
objawionym i objawiającym

Biblia nie jest jedną drogą Objawienia 
Bożego, lecz stanowi świadectwo
Objawienia (ostatecznym i jedynym 
objawieniem jest Jezus; on zawsze 
objawia Ojca, pojawiając się w czasach 
ST, NT i „po-biblijnych”). Biblia nie jest 
Objawieniem, tylko jest objawiająca 
Boga. Biblia nie jest objawiona (jak 
Koran), ale Objawienie zawiera, 
poświadcza, komunikuje i interpretuje.
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Zakres natchnienia biblijnego
W jakiej relacji pozostaje natchnienie biblijne do 
procesu redakcji Pisma Świętego? 
• Pytanie jest niezwykle ważne. Biblia nie jest jedną 

księgą, ale zbiorem 73 ksiąg, z których każda ma 
swoją własną historię powstania. Sam czas, w jakim 
dochodzi do spisania Pisma Świętego w jego 
obecnym kształcie, przekracza dziesięć wieków. 

• Nakreślona wcześniej dynamika natchnienia 
biblijnego pozwala na przyrównanie powstania Pisma 
Świętego do procesu budowania bazyliki La Sagrada
Familia w Barcelonie, secesyjnego kościoła 
zaprojektowanego przez Antonio Gaudiego. Można 
zadać pytanie: kto zbudował La Sagrada Familia? 
Stwierdzenie, że Antonio Gaudi, nie będzie do końca 
prawdziwe.
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Antonio Gaudí
(1852-1926)
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Natchnienie 
i powstanie Biblii

• Autorem Biblii jest Bóg mimo, iż nie napisał 
w niej ani jednego słowa. Bóg jest jednak 
podmiotem sprawczym historii zbawienia.

• W urzeczywistnieniu planu zbawczego 
uczestniczy człowiek, zależnie od charyzmatu 
jaki otrzymał: działanie, mówienie, pisanie 
(niezliczona liczba osób: królów, sędziów, 
proroków, apostołów, ludzi wierzących w 
Boga etc.)
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Prawdziwym autorem Pisma Świętego 
jest zarówno Bóg, jak i człowiek

Bezpośrednią konsekwencją działania Boga 
w odniesieniu do Biblii jest jej teandryczny, czyli bosko-
ludzki charakter (teandryczny od gr. theos – „Bóg” oraz 
gr. anthropos – „człowiek”). 
Biblia jest jednocześnie i w całości prawdziwym słowem 
Bożym i prawdziwym słowem ludzkim, albo inaczej 
mówiąc, słowem Bożym i prawdziwym słowem ludzkim, 
albo inaczej mówiąc, słowem Bożym wypowiedzianym 
i spisanym przez ludzi. Nie ma w niej ani jednego słowa, 
które byłoby wyłącznie Boże lub wyłącznie ludzkie. 
Każde bowiem słowo, każda wypowiedź pochodzi 
jednocześnie i całkowicie zarówno od Boga, jak i od 
człowieka.
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Prawda Biblii, 
czyli jej bezbłędność
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Sobór Watykański II
„Ponieważ więc wszystko, co twierdzą 
autorzy natchnieni, czyli 
hagiografowie, winno być uważane 
za stwierdzone przez Ducha 
Świętego, należy zatem uznawać, że 
księgi biblijne w sposób pewny, 
wiernie i bez błędu uczą prawdy, 
jaka z woli Bożej miała być przez 
Pismo Święte utrwalona dla naszego 
zbawienia” („Dei Verbum” 11)
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Podstawowe zasady 
interpretacji Pisma Świętego

(1) Zasada literacka – gatunek literacki 
a intencja hagiografa

(2)  Zasada teologiczna – zbawczy 
charakter prawdy Pisma świętego
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Gatunki literackie
„Celem odszukania intencji hagiografów należy m.in. 
uwzględnić również rodzaje literackie. Całkiem inaczej 
bowiem ujmuje się i wyraża prawdę w tekstach 
historycznych rozmaitego typu czy w prorockich, 
czy w poetyckich, czy innego rodzaju literackiego. 
Musi więc komentator szukać sensu, jaki hagiograf 
w określonych okolicznościach, w warunkach swego 
czasu i kultury, zamierzył wyrazić i rzeczywiście wyraził 
za pomocą rodzajów literackich, których w tym czasie 
używano. By zdobyć właściwe zrozumienie tego, co 
święty autor chciał na piśmie wyrazić, trzeba zwrócić 
uwagę tak na owe zwyczaje, sposoby myślenia 
i opowiadania przyjęte w czasach hagiografa, jak i na 
sposoby, które zwykło się stosować w owej epoce 
przy wzajemnym obcowaniu ludzi ze sobą”.                                               

(Dei Verbum 12) 35
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Zasada teologiczna 
czyli zbawczy charakter prawdy 

Pisma świętego
„Wszelkie Pismo przez Boga 

natchnione jest i pożyteczne do 
nauczania, przekonywania, 
poprawiania, kształcenia w 

sprawiedliwości, aby człowiek Boży 
był doskonały, zdolny do każdego 

dobrego czynu” (2 Tm 3,16)
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Św. Augustyn († 430)

„Nie czytamy w Ewangelii, że nasz 
Pan powiedział: «Ześlę wam 

Pocieszyciela, który pouczy was 
o ruchach słońca i księżyca». 

Chciał nas mieć chrześcijanami, 
a nie matematykami”.
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W ostatnich latach wypracowano nowy sposób 
ujęcia prawdy Pisma Świętego, co znalazło swój 
wyraz w dokumencie Soboru Watykańskiego II: 
„Księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu 
uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez 
Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia” 
(Dei Verbum 11). Sformułowanie powyższe nie 
zacieśnia prawdy do spraw wiary i obyczajów, 
podkreśla natomiast, iż wszystkie wypowiedzi 
Pisma Świętego mają pouczać, wyjaśniać i 
prowadzić do zbawienia. Wszystkie one zawierają 
prawdę, ale w odniesieniu do zbawienia. Wszystkie 
bowiem w określonym stopniu służą temu 
nadrzędnemu celowi, jakim jest zbawienie 
człowieka. 
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Biblia a nauki przyrodnicze
„Żadna sprzeczność nie występuje pomiędzy 
teologiem a przyrodnikiem, byleby tylko każdy z nich 
zdawał sobie sprawę z waloru swych twierdzeń 
i pamiętał o upomnieniu św. Augustyna, by «rzeczy 
niepewnej nigdy za pewną nie przyjmować». Gdyby 
jednak sprzeczność taka wystąpiła, należy wziąć pod 
uwagę przede wszystkim to, iż pisarze święci albo 
Duch Święty, który przez nich przemówił, nie zamierzali 
pouczać o czymś (wewnętrznej strukturze zjawisk), co 
jest dla zbawienia nieużyteczne, lecz tym się tylko 
zajmowali, co prowadzi do zbawienia. Tamte zaś 
sprawy i zjawiska przedstawiali tak, jak podsuwał to 
język potoczny, co zresztą zauważyć można i dzisiaj 
wśród najbardziej uczonych ludzi” (1893 r.).
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Biblia a nauki przyrodnicze
• W świetle teologii katolickiej nie może 

być sprzeczności pomiędzy całkiem 
pewnymi i prawdziwymi wnioskami nauk 
ścisłych a właściwie i poprawnie 
rozumianymi twierdzeniami Biblii.

• Biblia nie jest podręcznikiem 
przyrodoznawstwa, ani też nie pretenduje 
do miana tekstu naukowego. 

• Biblia opisuje zjawiska przyrodnicze tak, 
jak ukazują się one zmysłom.
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Biblia a nauki historyczne

• Historiografia biblijna ma 
charakter religijny

• Historiografia biblijna ma 
charakter pedagogiczny

• Historiografia biblijna ma walor 
teofanijny (kerygmatyczny)
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Świętość Biblii
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„Niemoralna” Biblia
Bardzo często błędnie rozumie się świętość i 
moralną szlachetność Biblii. Łączy się ją ze 
świętym i wzorowym postępowaniem postaci 
opisanych w Biblii lub ze świętością 
i szlachetnością uczuć, jakie budzi jej lektura. 
Jeżeli więc znajdzie się w Biblii opis ludzkiego 
grzechu, ludzkiej słabości czy podłości (np. 
grzech Dawida, poligamia Salomona, gniew 
Boga), wtedy od razu przypisuje się Biblii 
etykietkę: „niemoralna” (por. R. Dawkins).
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„Niemoralna” Biblia
Świętość, czyli moralna szlachetność Biblii, 
nie polega na tym, że opisuje ona tylko 
świętych i szlachetnych ludzi. Biblia, jak 
każda wielka literatura, przedstawiając 
prawdziwego i pełnego człowieka, 
nieraz z brutalnym realizmem, pokazuje 
jego bohaterstwo, wielkość i świętość, ale 
również jego nędzę i grzech, jego 
dźwiganie się z dna upadku na wyżyny 
szlachetności.
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Erich Auerbach
„Mimesis”
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1. Świętość jako kategoria 
dynamiczna w konfrontacji 
z bohaterami greckimi

2. Biblia jako Słowo prawdy 
o człowieku. W dwu aspektach 
nie dorównuje Staremu 
Testamentowi żadna pozycja 
literatury starożytnej: w rozumieniu 
człowieka jako człowieka 
i w rozumieniu sytuacji człowieka 
w historii. 
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„Stary Testament należy do literatury światowej –
razem z Homerem, Dantem czy Szekspirem. Nie można 
wyobrazić sobie systemu kształcenia, który na to 
określenie zasługuje, zaniedbującego wprowadzenia 
uczniów w Stary Testament. Księgę tę można uważać 
za literaturę i historię, za zapis ludzkich osiągnięć i klęsk, 
za pomnik wystawiony ludzkiemu geniuszowi, nie 
traktując jej w sposób religijny. Student, który 
obojętnie, a nawet wrogo do religii nastawiony 
pochyla się nad tą Księgą, może również znaleźć w 
niej pewne wartości. Co to mogą być za wartości? 
Literatura powszechna trwa i staje się klasyczną nie 
tylko dlatego, że szuka Boga, ale raczej dlatego że 
wnika głęboko w istotę człowieka i dolę ludzką, aby je 
poważnie rozważyć. Kto studiuje Stary Testament, 
odkrywa ten punkt widzenia w formach, których nie 
znajdujemy w innych starożytnych dziełach literackich. 
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W dwu aspektach nie dorównuje Staremu 
Testamentowi żadna pozycja literatury starożytnej: 
w rozumieniu człowieka jako człowieka 
i w rozumieniu sytuacji człowieka w historii. Właśnie 
pierwszy z tych aspektów może stać się powodem 
pewnego zaskoczenia: z pewnością można by 
zacytować niektóre fragmenty Starego Testamentu 
wykazujące ciasnotę, szowinizm, nacjonalizm, a więc 
ksenofobię. Wystarczy pomyśleć o postawie Izraelitów 
wobec Kananejczyków, o złorzeczeniach przeciw 
Babilonii i Edomowi i o pewnych niemiłych akcentach 
poczucia wybraństwa. Ale literatura klasyczna ukazuje 
człowieka zarówno w jego wielkości, jak i w jego 
przyziemności.
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Współczesny czytelnik Starego Testamentu – wierzący 
lub niewierzący – może być zgorszony ciasnotą pojęć, 
może tęsknić do szerszego oddechu. Ale musi on 
jednocześnie przyznać, że literaturze Egiptu i 
Mezopotamii brak całkowicie szerokiego, 
humanistycznego nastawienia. Grecy zaś z bezmyślną 
arogancją dzielą świat na Greków 
i barbarzyńców. Być może, zrozumie wtedy, że duża 
część jego humanistycznego nastawienia ma swoje 
podłoże w Starym Testamencie. Może też zadać sobie 
pytanie, czy jego humanitaryzm posiada naprawdę tak 
szeroki zakres, jak sobie to wyobrażał.” 
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W literaturze antycznej, nawet u historyków greckich, 
nie znajdziemy nigdzie odpowiednika takiej wizji 
człowieka w historii, jaką daje Stary Testament, a 
biblijna koncepcja historii leży u podstaw 
nowoczesnej koncepcji historii, rozpatrywanej jako 
proces ewolucyjny. Stary Testament uważa ludzkość 
za jeden gatunek, a przygodę ludzką za jedyne, 
niepowtarzalne doświadczenie. Obie te jedności 
wywodzą się z wiary Izraela w jedynego Boga”.

J.L. McKenzie
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Definicja świętości Biblii
Przez świętość albo moralną szlachetność Biblii 
rozumiemy zgodność z prawem moralnym sądu 
autora natchnionego o czynach, słowach 
i uczuciach osób, które opisuje.
Autor biblijny może opisywać rzeczy dobre i złe, 
nie może jednak zła pochwalić, a dobra ganić. 
Świętość i szlachetność moralności Biblii 
mierzymy nie świętością jej bohaterów, lecz 
zgodną z prawem moralnym oceną autora 
biblijnego. 
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Pedagogia
„Jakkolwiek Księgi te [ST] zawierają także sprawy 
niedoskonałe i przemijające, pokazują jednak 
prawdziwą pedagogię Bożą. Stąd też owe Księgi, 
które przecież wyrażają żywy zmysł Boży, w których 
kryją się wzniosłe o Bogu nauki, oraz zbawienna 
mądrość co do życia człowieka i przedziwny skarbiec 
modlitw, w których wreszcie utajona jest tajemnica 
naszego zbawienia – powinny być przez wiernych 
chrześcijan ze czcią przyjmowane” („Dei Verbum” 
15).

53



Starotestamentowa 
pedagogia Boża 

• Pedagogia zniżająca się do człowieka

- przystosowanie do ówczesnej mentalności
- tolerowanie niedoskonałości (poligamia, 

rozwody)

• Pedagogia rozwojowa: „Narrata non laudata”

54



„święta wojna”

Gerhard von RAD, 
Der heilige Krieg im Alten 

Testament, AThANT 20, Zürich 1951.
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Footer Text 57

23 Stamtąd poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował 
drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali 
się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: «Przyjdź 
no, łysku! Przyjdź no, łysku!»
24 On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął 

ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa 
niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich czterdzieści 
dwoje dzieci.
25 Stamtąd Elizeusz poszedł na górę Karmel, skąd 

udał się do Samarii.
(2 Krl 2,23-25)
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Footer Text 61
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• 1) chłopcy / dzieci
• 2) wzgardliwe „łysku”
• 3) niedźwiedzie / 

niedźwiedzice
• 4) liczba 42
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Nie ma problemu…?
• Nie ma problemu
• Ufam Panu
• Rozumiem karę (jest adekwatna)
• Rozumiem karę (Bóg jest okrutny)

Wniosek: problemy są subiektywne
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Problem: 
nieproporcjonalność

• 1) to się nigdy nie zdarzyło
• 2) to zdarzyło się w innym czasie (interp. Post 

factum)
• 3) to wina proroka: zdenerwował się 

niepotrzebnie
• 4) ST: Złorzeczenie jest dopuszczalne / 

pogarda proroka jest pogardą Boga
• 5) NT: Bóg nie zabija, ale pozwala ludziom 

dojrzeć.
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Jedynym celem narratora jest 
wpojenie szacunku do męża 
Bożego. Współczesne zastrzeżenia 
co do okoliczności łagodzących nie 
są istotne dla tego punktu widzenia.

(Katolicki Komentarz Biblijny, s. 286)

11/16/2020Footer Text 66


	Autor, prawda �i świętość Biblii 
	Natchnienie Biblii
	Skąd ten pomysł?
	Slajd numer 4
	�Stary Testament?
	Ewolucja rozumienia natchnienia: starożytność
	Ewolucja rozumienia natchnienia: średniowiecze
	Ewolucja rozumienia natchnienia: nowożytność
	XX w.
	Sobór Watykański II
	Konstytucja „Dei Verbum”
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13
	Pierre Benoit OP († 1987)
	Slajd numer 15
	Slajd numer 16
	Natchnione = Objawione?
	Slajd numer 18
	Zakres natchnienia biblijnego
	Slajd numer 20
	Slajd numer 21
	Slajd numer 22
	Slajd numer 23
	Slajd numer 24
	Slajd numer 25
	Slajd numer 26
	Antonio Gaudí�(1852-1926)
	Slajd numer 28
	Slajd numer 29
	Natchnienie �i powstanie Biblii
	Prawdziwym autorem Pisma Świętego jest zarówno Bóg, jak i człowiek
	Prawda Biblii, 
	Sobór Watykański II
	Podstawowe zasady interpretacji Pisma Świętego
	Gatunki literackie
	Slajd numer 36
	Zasada teologiczna 
	Św. Augustyn († 430)
	Slajd numer 39
	Biblia a nauki przyrodnicze
	Biblia a nauki przyrodnicze
	Biblia a nauki historyczne
	Świętość Biblii
	„Niemoralna” Biblia
	„Niemoralna” Biblia
	Erich Auerbach�„Mimesis”
	Slajd numer 47
	Slajd numer 48
	Slajd numer 49
	Slajd numer 50
	Slajd numer 51
	Definicja świętości Biblii
	Pedagogia
	Starotestamentowa pedagogia Boża 
	„święta wojna”
	Slajd numer 56
	Slajd numer 57
	Slajd numer 58
	Slajd numer 59
	Slajd numer 60
	Slajd numer 61
	Slajd numer 62
	Slajd numer 63
	Nie ma problemu…?
	Problem: nieproporcjonalność
	Slajd numer 66

