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„Weźmijcie Ducha Świętego” 

(J 20,22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zachęcam was, byście codziennie poświęcili 

kilka minut na lekturę Ewangelii i zobaczyli, 

co się wydarzy. (…)  

Zachęcam was, byście mieli maleńką 

Ewangelię i nosili ją w kieszeni, torebce  

i kiedy macie wolną chwilę,  

choćby w autobusie zaglądali do niej 

 i czytali kilka słów.” 

Papież Franciszek 

 

Biblia dzieli się na dwie części: Stary 

Testament i Nowy Testament. Stary 

Testament składa się z 46 Ksiąg świętych 

natomiast Nowy Testament z 27 Ksiąg. 

Wśród Ksiąg Starego Testamentu wyróżnia 

się księgi historyczne, księgi dydaktyczne 

(mądrościowe) oraz księgi prorockie. Często 

spośród ksiąg historycznych wyróżnia się do 

oddzielnej grupy Pięcioksiąg, czyli pierwsze 

pięć ksiąg Starego Testamentu. W Nowym 

Testamencie wyróżnia się zazwyczaj cztery 

grupy, na które składają się: Ewangelie, 

Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, 

Apokalipsa św. Jana. 

Księgi Biblii Katolickiej, które Kościół uznał 

jako natchnione, nazywa się księgami 

kanonicznymi i włącza się je do tzw. Kanonu 

Pisma Świętego. Do Kanonu Biblii Katolickiej 

należą wszystkie Księgi Starego i Nowego 

Testamentu obecne w Piśmie Świętym 

wydań katolickich, a więc 46 Ksiąg Starego  

i 27 Ksiąg Nowego Testamentu. 

Ostatecznego zatwierdzenia ksiąg kanonu 

Pisma Świętego dokonał Sobór Trydencki 

(1545- 1563) potwierdzając ustalony w IV 

wieku spis ksiąg uznanych za natchnione. 

Sobór Watykański II (1962- 1963) natomiast 

uzupełnił ten temat swoją wypowiedzią, 

zaznaczając, że Kościół uznaje wszystkie 

Księgi Starego i Nowego Testamentu za 

święte i kanoniczne ponieważ ich autorem 

jest Bóg a spisane zostały pod natchnieniem 

Ducha Świętego. 

 

RÓŻNE SENSY PISMA ŚWIĘTEGO 

Według starożytnej tradycji można wyróżnić 

dwa rodzaje sensu Pisma świętego: 

dosłowny i duchowy; sens duchowy dzieli się 

jeszcze na sens alegoryczny, moralny  

i anagogiczny. Ścisła zgodność między tymi 

czterema rodzajami sensu zapewnia całe 

jego bogactwo w żywej lekturze Pisma 

świętego w Kościele: 

• SENS DOSŁOWNY. Jest to sens oznaczany 

przez słowa Pisma świętego i odkrywany 

przez egzegezę, która opiera się na 

zasadach poprawnej interpretacji. Omnes 

sensus (sc. sacrae Scripturae) fundentur 

super unum, scilicetlitteralem - "Wszystkie 

rodzaje sensu Pisma świętego powinny się 

opierać na sensie dosłownym". 

 



• SENS DUCHOWY. Ze względu na jedność 

zamysłu Bożego nie tylko tekst Pisma 

świętego, lecz także rzeczywistości  

i wydarzenia, o których mówi, mogą być 

znakami.  

Sens alegoryczny. Możemy osiągnąć głębsze 

zrozumienie wydarzeń, poznając ich 

znaczenie w Chrystusie. Na przykład 

przejście przez Morze Czerwone jest 

znakiem zwycięstwa Chrystusa, a przez to 

także znakiem chrztu. 

Sens moralny. Wydarzenia opowiadane  

w Piśmie świętym powinny prowadzić nas 

do prawego postępowania. Zostały zapisane 

"ku pouczeniu nas" (1 Kor 10, 11). 

Sens anagogiczny. Możemy widzieć pewne 

rzeczywistości i wydarzenia w ich znaczeniu 

wiecznym; prowadzą nas (gr. anagoge) do 

naszej Ojczyzny. W ten sposób Kościół na 

ziemi jest znakiem Jeruzalem niebieskiego. 

Katechizm Kościoła Katolickiego 115-117 
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LECTIO DIVINA 

„Sprawdzoną drogą prowadzącą do 

zgłębiania słowa Bożego i delektowania się 

nim jest: lectio divina, stanowiąca prawdziwy 

i właściwy duchowy szlak, podzielony na  

etapy. 

Od lectio, która polega na wielokrotnym 

czytaniu jednego fragmentu Pisma Świętego  

i na odkrywaniu jego zasadniczych 

elementów, przechodzi się do meditatio, 

będącej niczym duchowy przystanek, kiedy 

dusza zwraca się do Boga, starając się pojąć 

to, co Jego słowo mówi nam dzisiaj na temat 

konkretnego życia. Potem ma miejsce oratio, 

w czasie której prowadzimy bezpośrednią 

rozmowę z Bogiem,  i tak dochodzimy na 

koniec do contemplatio, pomagającej nam 

zachować wrażliwość serca na obecność 

Chrystusa, którego słowo jest «lampą, która 

świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, 

 a gwiazda poranna wzejdzie w waszych 

sercach» (2 P 1, 19).” 

Benedykt XVI,  

Orędzie na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006 r. 

Strony, które warto odwiedzić: 

• www.biblia.deon.pl – strona z tekstem całego Pisma 

Świętego 

• www.orygenes.pl – strona poświęcona aktualnym 

zagadnieniom biblijnym 

• www.nestle-aland.com – strona z tekstem Nowego 

Testamentu w oryginalnym języku greckim 

• www.biblicum.pl – Multimedialne Studium Formacji 

Biblijnej 

• www.bibliaaudio.pl – strona z zapisem Biblii audio 

Osoby zainteresowane poznawaniem 

Pisma Świętego oraz metody lectio divina 

ks. Krzysztof zaprasza na spotkanie 

wstępne w celu ustalenia dogodnego 

terminu systematycznych spotkań  

w niedzielę, 22 kwietnia, o g. 10.00  

w górnym kościele. 
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