
  

 Za cznik E

Dzisiaj, podobnie jak w czasach Reformacji, tysi ce kato-
lików na ca ym wiecie porzuca katolicyzm na rzecz biblijne-
go chrze cija stwa. Ponownie w historii ludzko ci rozlega si  
XVI-wieczny okrzyk Sola Scriptura!, czyli Tylko Pismo wi te!

Obro cy katolicyzmu odpowiadaj  na to wyzwanie, prze-
chodz c do ataku. Typowa argumentacja brzmi mniej wi cej 
nast puj co:

Biblia nie mo e by  jedyn  regu  wiary, ponie-
wa  pierwsi chrze cijanie nie posiadali Nowego 
Testamentu. Na pocz tku Tradycja – ustne na-
uczanie aposto ów – by a regu  wiary Ko cio-
a. Nowy Testament powsta  pó niej, gdy cz  

Tradycji zosta a spisana. To w a nie Ko ció  
katolicki stworzy  Nowy Testament i to Ko ció  
nieomylnie powiedzia  nam, które ksi gi nale  
do Biblii. Dlatego to Ko ció  jest autorytatyw-
nym nauczycielem Pisma wi tego. Zasada Sola 
Scriptura nie jest nawet nauczana w Biblii. Dla-
tego s uszn  regu  wiary Ko cio a katolickiego 
jest Pismo wi te i Tradycja razem wzi te.

Chrze cijanie skonfrontowani z takimi argumentami powin-
ni pami ta  o nast puj cych rzeczach.



Niezapomniane prze ycie dwóch z pierwszych uczniów po-
kazuje fa szywo  przekonania, e pierwsi chrze cijanie pozo-
stawali kiedykolwiek bez Pisma wi tego, jako regu y ich wiary. 
Trzy dni po ukrzy owaniu, dwaj uczniowie Jezusa szli do domu. 
Przy czy  si  do nich obcy cz owiek, którego zaakceptowa-
li jako wspó towarzysza podró y. Rozmowa szybko zesz a na 
temat wydarze , które niedawno mia y miejsce w Jerozolimie. 
Z g bokim smutkiem uczniowie opowiedzieli obcemu histori  
o tym, jak arcykap ani i w adcy narodu skazali Jezusa na mier  
i wydali Go na ukrzy owanie przez w adze okupacyjne.

 Uczniowie doznali szoku, gdy obcy ich zgani : „O niero-
zumni, jak nieskore s  wasze serca do wierzenia we wszystko, 
co powiedzieli prorocy!” ( k 24,25).  Nast pnie, pocz wszy od 
Moj esza, przez wszystkich proroków, wyja nia  im prawdy do-
tycz ce Jezusa ze Starego Testamentu.

W ko cu uczniowie u wiadomili sobie, e ich wspó towarzysz 
podró y nie by  wcale obcym, lecz e by  nim sam Pan Jezus! 
 Pó niej przypomnieli sobie: „Czy serce nie pa a o w nas, kiedy 
rozmawia  z nami w drodze i Pisma nam wyja nia ?” ( k 24,32). 

Prze ycie tych dwóch pierwszych uczniów nie by o wyj tko-
we. Po zes aniu Ducha wi tego chrze cijanie ydowskiego po-
chodzenia za pomoc  nauki aposto ów ponownie odkryli swoje 
Pisma wi te. Doszli do wspólnego zrozumienia, e w a ciwie 
rozumiany Stary Testament jest objawieniem o Chrystusie. To 
w a nie tam znale li prorockie zapisy o yciu, nauce, mierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa.

Pisma Starego Testamentu s u y y wczesnemu Ko cio owi, 
zarówno ydom, jak i poganom, jako standard wiary. Wkrótce 
potem pisma Nowego Testamentu zaj y swoje miejsce na równi 
z pismami Starego Testamentu. W konsekwencji, wczesny Ko-
ció  nigdy nie pozostawa  bez S owa Bo ego.



Katolickie opisy pochodzenia Nowego Testamentu k ad  
nacisk na to, i  ustne nauczanie aposto ów – Tradycja, poprze-
dza a zapisy tego nauczania – Pismo wi te. Cz sto prezentuje 
si  Nowy Testament jako niewiele wi cej ni  spisan  Tradycj  
– wspomnienia autorów i cz ciowe obja nienie nauki Chrystusa 
[126]  [553]. Oczywi cie podej cie to podnosi autorytet Tradycji do 
poziomu Pisma wi tego lub mówi c precyzyjniej, obni a auto-
rytet Pisma wi tego do poziomu Tradycji.

  Jednak pisma Nowego Testamentu s  czym  znaczenie wi -
cej ni  zapisem ustnego nauczania aposto ów; s  one zapisem 
natchnionym. Biblijne zrozumienie natchnienia Pisma wi tego 
wyja nia t  ró nic . Piotr pisze:

To przede wszystkim miejcie na uwadze, e 
adne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego 

wyja niania. Nie z woli bowiem ludzkiej zo-
sta o kiedy  przyniesione proroctwo, ale kiero-
wani Duchem wi tym mówili od Boga wi ci 
ludzie.

2 List Piotra 1,20-21

Widzimy tutaj, e Pismo wi te nie jest „dla prywatnego 
wyja niania” autora (2 P 1,20). S owo przet umaczone jako wy-
ja nianie oznacza rozwi za  lub t umaczy . Piotr mówi tutaj, 
e aden autor Nowego Testamentu nie zapisa  w asnego wyja-
nienia tego, co s ysza  w nauczaniu Jezusa i co widzia  w Jego 

czynach. Pismo wi te nie powsta o „z woli bowiem ludzkiej” 
(2 P 1,21). Pisarze Biblii nie postanowili, e dokonaj  prorockie-
go zapisu, co zostanie w czone do Biblii, a co nie. Przeciwnie, 
byli oni „kierowani Duchem wi tym” (2 P 1,21).

 S owo przet umaczone tutaj jako kierowani znajdujemy tak-
e w innym miejscu Nowego Testamentu, mianowicie w Ewan-

gelii wed ug Marka 2,3.  S owo to zosta o tam u yte w odnie-
sieniu do sparali owanego cz owieka, którego przyjaciele przy-
nie li do Jezusa, aby go uzdrowi . Tak jak sparali owany nie 



chodzi  dzi ki w asnej mocy, tak prawdziwy prorok nie pisa  
pod wp ywem w asnego impulsu. By  „kierowany Duchem 

wi tym” (2 P 1,21).  Ludzie pisali Nowy Testament; ludzie 
„mówili” (2 P 1,21). Ich pisma stanowi  odbicie ich indywidu-
alnych osobowo ci i prze y , lecz „mówili od Boga” (2 P 1,21). 
Ludzie pisali, ale autorem by  Bóg.  

Z tych powodów Pismo wi te jest objawieniem, które zosta-
o doskonale przekazane w s owach danych przez Boga:

 Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnio-
ne i po yteczne do nauczania, do przeko-
nywania, do poprawiania, do wychowania 
w sprawiedliwo ci – aby cz owiek Bo y by  do-
skona y, przysposobiony do ka dego dobrego 
czynu.

2 List do Tymoteusza 3,16-17 

Wyra enie „przez Boga natchnione” jest t umaczeniem jed-
nego greckiego s owa, które sk ada si  z dwóch cz onów: Bóg 
i tchn . Dlatego Pismo wi te s usznie jest nazywane S owem 
Boga. 

Ograniczaj c Pismo wi te jedynie do formy spisanej Tra-
dycji, jej katoliccy obro cy potrafi  che pi  si  znaczeniem Tra-
dycji. Czyni c tak, wypaczaj  znaczenie biblijnego natchnienia 
i minimalizuj  podstawow  ró nic  pomi dzy Pismem wi tym 
a Tradycj .

Niektórzy obro cy Ko cio a katolickiego argumentuj , e 
Magisterium jest uprawnionym interpretatorem i autorytatyw-
nym nauczycielem Pisma wi tego, poniewa  to Ko ció  kato-
licki da  chrze cija stwu Bibli . Gdyby nie Ko ció  – argumen-
tuj  – nikt nie móg by wiedzie  na pewno, które ksi gi nale  do 
Biblii, a które nie.

Ten argument opiera si  na fa szywym za o eniu. Pierw-
si chrze cijanie nie otrzymali Biblii od Ko cio a katolickiego. 
Otrzymali j  od Ducha wi tego, który j  natchn . Katolicy, 



którzy twierdz  inaczej, nie reprezentuj  oficjalnego nauczania 
Ko cio a katolickiego.  Mówi c o ksi gach obydwu Testamen-
tów, Sobór Watyka ski I stwierdzi :

 Ko ció  uwa a je za wi te i kanoniczne nie 
dlatego, e stanowi  one ludzkie tylko dzie o, 
a potem zosta y uznane jego powag  ani dla-
tego tak e, i  zawieraj  objawienie bez b du, 
ale dlatego, e spisane pod natchnieniem Ducha 

wi tego Boga maj  za autora i jako takie zosta-
y przekazane Ko cio owi.

Sobór Watyka ski I  [554]  

Proces spisywania i uznawania ksi g Nowego Testamentu 
rozpocz  si  na d ugo zanim Ko ció  katolicki istnia . W noc 
przed ukrzy owaniem Pan powiedzia  do swych uczniów, e 
przyobleczeni moc  Ducha wi tego, b d  sk ada  wiadectwo 
o Jego yciu i nauczaniu:

 Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam 
po l  od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 
pochodzi, On za wiadczy o Mnie. Ale wy te  
wiadczycie, bo jeste cie ze Mn  od pocz tku.

Ewangelia wed ug Jana 15,26-27 

Uczniowie otrzymaj  tak e dalsze objawienie, które b dzie 
przekazane im przez Ducha wi tego:

 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale te-
raz znie  nie mo ecie. Gdy za  przyjdzie On, 
Duch Prawdy, doprowadzi was do ca ej praw-
dy. Bo nie b dzie mówi  od siebie, ale powie 
wszystko, cokolwiek us yszy, i oznajmi wam 
rzeczy przysz e. On Mnie otoczy chwa , ponie-
wa  z mojego we mie i wam objawi.

Ewangelia wed ug Jana 16,12-14 

W niektórych pismach aposto ów i ich towarzyszy chrze-
cijanie rozpoznawali prorockie i autorytatywne nauczanie 



Ducha wi tego.  Jezus naucza : „Moje owce s uchaj  mego 
g osu […] Id  one za Mn ” (J 10,27).  W pismach tych pierwsi 
chrze cijanie s yszeli g os Zbawiciela. Porównywali zawarto  
doktrynaln  nowych pism z pismami Starego Testamentu od-
krywaj c, e si  ze sob  zgadzaj . Stosowali nauczanie pism 
w swoim yciu i do wiadczali ich przemieniaj cej mocy. Roz-
poznawali w tych pismach dynamiczne wspó dzia anie pomi -
dzy dan  ksi g , a jej czytelnikiem – wspó dzia anie, które jest 
wyj tkowe dla Pisma wi tego:

 ywe bowiem jest s owo Bo e, skuteczne i ostrzej-
sze ni  wszelki miecz obosieczny, przenikaj ce 
a  do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpi-
ku, zdolne os dzi  pragnienia i my li serca.

List do Hebrajczyków 4,12 

 Te pisma same potwierdza y swoj  wiarygodno   [555]. Przez 
ich wyj tkow  m dro  i moc Bo  dowodzi y, e ich autorem 
jest Bóg. 

W konsekwencji pierwsi chrze cijanie czytali, kopiowali 
i szeroko rozpowszechniali te ksi gi. W swych w asnych kaza-
niach i listach nauczyciele zacz li cytowa  te ksi gi jako auto-
rytatywne.   W trakcie ycia aposto ów niektóre z pism by y ju  
uznawane za „m dro ” (2 P 3,15) dan  przez Boga na równi 
z „innymi listami” (2 P 3,16).  

Historia wydarze  prowadz cych do powszechnego uzna-
nia 27 ksi g Nowego Testamentu za natchnione obejmuje kilka 
wieków, a jej opisanie wykracza poza ramy tej ksi ki. Jednak 
powinni my zauwa y , e rola, któr  sobory Ko cio a odegra y 
w tym procesie, jest przez katolików cz sto wyolbrzymiana.

   Pierwszymi soborami, które zaj y si  kwesti  ustalenia, któ-
re ksi gi s  natchnione i uprawnione do uwa ania je za cz  
Biblii, by y Sobór w Hipponie (393) i Sobór w Kartaginie (397). 
Oba odby y si  w Afryce Pó nocnej. Lista ksi g zaakceptowa-
nych przez Sobór w Hipponie ju  nie istnieje. Jednak s dzi si , 
e Sobór w Kartaginie sporz dzi  identyczn  list , a jego dekret 

w tej sprawie istnieje do dnia dzisiejszego.



Oba sobory by y soborami regionalnymi. Nie by y to sobo-
ry powszechne, czyli ekumeniczne. W ka dym z tych soborów 
uczestniczy o oko o 50 biskupów z prowincji afryka skich. So-
bory te nie mia y prawa do przemawiania w imieniu ca ego Ko-
cio a IV wieku chrze cija stwa.   

Wa ny jest tak e fakt, e do czasu, gdy sobory zaj y si  t  
kwesti  pod koniec IV wieku, kanon albo lista ksi g uznawa-
nych za Nowy Testament by a ju  ca kowicie ustalona.  F.F. Bru-
ce komentuje:

Tym, co nale y szczególnie zauwa y  jest fakt, 
e ustalenie kanonu Nowego Testamentu nie 

nast pi o wskutek arbitralnego dekretu jakie-
gokolwiek ko cielnego soboru.  Kiedy wreszcie 
ko cielny sobór – Sobór Kartagi ski w 397 roku 
– wymieni  27 ksi g Nowego Testamentu, to nie 
przypisa  im adnego autorytetu, którego do tej 
pory jeszcze nie posiada y, lecz po prostu uzna  
ich wcze niej ustanowion  kanoniczno . 

The Books and the Parchments  [556] 

   Co wi cej, decyzja tych soborów nigdy nie zosta a powszech-
nie zaakceptowana. Kontrowersje koncentruj  si  wokó  pism 
okre lanych przez katolickich uczonych jako pisma deutero-
kanoniczne, a przez protestanckich uczonych jako Apokryfy. 
Niekatolicy nigdy nie uznali decyzji soborów, polegaj cej na 
zaakceptowaniu Apokryfów za cz  Biblii. Trudno wi c argu-
mentowa , e gdyby nie Ko ció  katolicki, to nikt nie wiedzia by 
z pewno ci , które ksi gi nale  do Biblii. (W celu poznania wy-
ja nienia, dlaczego Apokryfy nie s  uwa ane przez niekatolików 
za cz  Biblii, zobacz Za cznik C, Biblia katolicka).   

Prawd  jest, e Nowy Testament nie zawiera zapisu wszyst-
kiego, co Jezus uczyni . Jan mówi o tym jasno w podsumowaniu 
swojej Ewangelii:



 Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus 
dokona , a które gdyby je szczegó owo opisa , to 
s dz , e ca y wiat nie pomie ci by ksi g, jakie 
trzeba by napisa .

Ewangelia wed ug Jana 21,25 

 W podsumowaniu swojej Ewangelii Jan uzna , e ycie Pana 
Jezusa by o zbyt wspania e, aby w pe ni opisa  je w jakiejkol-
wiek ksi dze. Jan nie komentowa  ogólnego celu Pisma wi tego 
lub potrzeby posiadania Tradycji. Nie dawa  te  do zrozumienia, 
e pomin  w swojej ksi dze istotne objawienie, które otrzyma  

od Chrystusa. Faktycznie, we wcze niejszym miejscu swojej 
Ewangelii, Jan daje do zrozumienia co  przeciwnego:

 I wiele innych znaków, których nie zapisano 
w tej ksi dze, uczyni  Jezus wobec uczniów. Te 
za  zapisano, aby cie wierzyli, e Jezus jest Me-
sjaszem, Synem Bo ym, i aby cie wierz c, mieli 
ycie w imi  Jego.

Ewangelia wed ug Jana 20,30-31 

Z tego stwierdzenia mo emy wywnioskowa , e Jan zawar  
w swojej Ewangelii wszystkie istotne nauki Chrystusa, które s  
potrzebne do zbawienia. Jest znacz cym, e Jan nie mówi o sied-
miu sakramentach, ofierze Mszy wi tej, asce u wi caj cej, po-
kucie, czy cu, lub takiej instytucji jak Ko ció  katolicki – wszyst-
kie, które wed ug katolicyzmu s  potrzebne do zbawienia. 

  Pismo wi te osi ga swój zamierzony cel, „aby cz owiek 
Bo y by  doskona y, przysposobiony do ka dego dobrego czy-
nu” (2 Tm 3,17).  Jest ono doskona ym przewodnikiem po wierze 
chrze cija skiej. W przeciwie stwie do Tradycji, Pismo wi te 
jest dost pne i otwarte dla wszystkich.  Biblia zosta a przet u-
maczona na wi kszo  j zyków wiata – w sumie na 276 j -
zyków  [557]. Biblia jest najbardziej rozpowszechnion  i czytan  
ksi g  w ca ej historii.  

 Nazywanie katolickiej Tradycji ród em pozabiblijnego obja-
wienia jest faktycznie dodawaniem czego  do S owa Bo ego.  Pi-
smo ostrzega nas, e „nie wolno wykracza  ponad to, co zosta o 



napisane” (1 Kor 4,6).   „Do s ów Jego nic nie dodawaj, by ci  nie 
skarci  i zosta by  k amc ” (Prz 30,6).  Ostatnia ksi ga Nowego 
Testamentu ko czy si  powa nym ostrze eniem:

 Ja o wiadczam ka demu, kto s ucha s ów pro-
roctwa tej ksi gi: Je liby kto  do nich cokolwiek 
do o y , Bóg mu do o y plag zapisanych w tej 
ksi dze. A je liby kto  odj  co  ze s ów ksi -
gi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udzia  
w drzewie ycia i w Mie cie wi tym – które s  
opisane w tej ksi dze.

Apokalipsa Jana 22,18-19  

W Biblii istniej  setki wersetów potwierdzaj cych prawd , i  
S owo Bo e jest wystarczaj c  i najwy sz  regu  wiary Ko cio-
a.  Psalm 119 po wi ca 176 wersetów na omówienie niezrówna-

nej warto ci S owa Bo ego.  Sam Pan Jezus naucza :
 Napisane jest: Nie samym chlebem yje cz o-
wiek, ale ka dym s owem, które pochodzi z ust 
Bo ych.

Ewangelia wed ug Mateusza 4,4 

Chocia  mo na by mno y  wersety Pisma wi tego na ten 
temat, to nie ma takiej potrzeby. Ko ció  katolicki zgadza si , e 
Biblia naucza, i  S owo Bo e jest najwy sz  regu  wiary i e 
ca a teologia musi na nim spoczywa   [558]. Nie ma w tpliwo ci co 
do wystarczalno ci lub autorytetu S owa Bo ego.

Spór koncentruje si  wokó  to samo ci S owa Bo ego. Pyta-
nie brzmi: Czy S owo Bo e to Pismo wi te plus Tradycja? Albo 
czy S owo Bo e to jedynie Pismo wi te?

W ci gn cej si  debacie na ten temat katoliccy obro cy lu-
bi  atakowa , rzucaj c wyzwanie niekatolikom, aby dowiedli, 
e Bóg chcia , aby jedynie Pismo wi te s u y o jako regu a 

wiary Ko cio a. „Gdzie Biblia naucza zasady Sola Scriptura?” 
– pytaj .



Chocia  ta taktyka jest skuteczna w zepchni ciu oponentów 
do defensywy, to faktycznie jest zwodnicza. Obie strony zga-
dzaj  si  co do tego, e Pismo wi te jest S owem Bo ym i jako 
takie przemawia do nas z boskim autorytetem.  W Ewangelii 
wed ug Jana 10,35 sam Pan Jezus uto samia Pismo wi te ze 
S owem Bo ym. 

Kontrowersja dotyczy Tradycji. Ko ció  katolicki twierdzi, e 
Tradycja jest tak e S owem Bo ym.

Dlatego pytanie, na które Ko ció  katolicki musi sobie odpo-
wiedzie , brzmi: W którym miejscu Jezus, prorocy lub aposto o-
wie nauczaj , e Tradycja jest S owem Bo ym? Lub precyzyjniej: 
W którym miejscu Biblii mo na znale  stwierdzenie mówi ce, 
e Pismo wi te i Tradycja cznie, tak jak interpretuj  je papie  

i biskupi Ko cio a katolickiego, s  regu  wiary Ko cio a? Tak 
w a nie katolicyzm twierdzi i w a nie to twierdzenie powinno 
by  przedmiotem debaty. A poniewa  Ko ció  katolicki jest tym, 
który uznaje autorytet Tradycji i Magisterium, dlatego ci ar do-
wodu le y po stronie Rzymu. 


