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    „Teofil” – konkretne imię adresata, 
chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz 
Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele 
rozmów ze świadkami życia Jezusa. To bardzo 
solidne dochodzenie, aby każdy mógł się 
dowiedzieć gdzie i kiedy przyszedł na świat 
sam Bóg; jak żył i co uczynił dla nas.  

 

Być jak Teofil dziś 



   Słowo „teofil” z jęz. greckiego można 
przetłumaczyć jako: „umiłowany przez Boga” 
lub „kochający Boga”. Chodzi więc o 
człowieka, który jest umiłowanym dzieckiem 
Boga, o każdego człowieka, również o tego, 
który jeszcze nie wie o Jezusie nic, albo ma 
wiedzę niepełną. 

 



    Wezwanie do czytania Ewangelii napisanej 
do mnie – do Teofila – jest zaproszeniem 
do spotkania z Bogiem przemawiającym 
do mnie przez Słowa w niej zawarte. 

 

Być jak Teofil dziś to: 



 
 

Krąg Biblijny? 



 

Ewangelia Łukasza 5,17-26 



 Łk 5,17-26 

Mk 2, 1-12 



 



Krąg Biblijny 

• Już w IV wieku św. Hieronim pisał: 
"Nieznajomość Pisma Świętego jest 
nieznajomością Chrystusa". Czym jest 
Krąg biblijny? 

 

• Krąg biblijny jest zaproszeniem do 
podjęcia rozmów na temat Biblii.  

 



Krąg Biblijny 



 

Krąg Biblijny to zaproszenie do 
codziennego czytania Pisma Świętego 



 
 

Logos i rhema 



     Logos i rhema w spotkaniu ze 
Słowem Bożym 

• Biblia jest księgą, w której są zawarte 
informacje o Bogu. Ogół tych informacji, 
nazywany jest z greckiego „logos”. Logos 
jest dostępne dla wszystkich ludzi. Każdy 
może je wziąć i przeczytać. 



• Biblia wyróżnia jeszcze jeden rodzaj 
słowa z jakim możemy mieć styczność. 
Jest to słowo „rhema”.  

    Słowo rhema to słowo, które Bóg kieruje 
specjalnie do Ciebie, do Twojej sytuacji 
życiowej.  

     



 
 

Biblia – zagadnienia 
wstępne 



                       - (z gr. biblos – zwój)  
• to zbiór ksiąg uznanych przez chrześcijan  
   i Żydów za święte czyli natchnione przez 
   Boga 

• list Boga do człowieka 

• „Księga Życia” 

Czym jest Pismo Święte? 

BIBLIA 



Podział Pisma Świętego 

Stary Testament - ST 

 (46 ksiąg) 

Nowy Testament - NT  

(27 ksiąg) 



Podział ksiąg w ST i NT 

Stary Testament 

• historyczne  - np. Wj, Sdz,  1 i 2 Krl 

• dydaktyczne (mądrościowe) – np. Mdr, Syr, Pnp, Hi 

• prorockie  - np. Iz, Jr, Dn, Ez, Ba 



Podział ksiąg w ST i NT 

Nowy Testament 

• historyczne  - Ewangelie i Dzieje Apostolskie 

• dydaktyczne - Listy 

• prorockie  - Apokalipsa św. Jana 



W jakich językach je spisano? 

Stary Testament Nowy Testament 

j. hebrajski j. aramejski język grecki 

księgi deuterokanoniczne 
(Mdr i 2 Mch) - j. grecki  

Mt 
j. aramejski 



Czy Stary i Nowy Testament  
to jedno? 

Stary Testament Nowy Testament 

zapowiedź  zbawczych wydarzeń  

wypełnienie zapowiedzi 



Autorzy Pisma Świętego 

 BÓG – autor pierwszorzędny 

 człowiek – autor drugorzędny (spisał to i tylko to, co Bóg  
                      chciał, chociaż w języku ludzkim i w wolności) 
                      Człowiek jest narzędziem w ręku Boga 

NATCHNIENIE  BIBLIJNE 
nadprzyrodzony charyzmat  

udzielony przez Boga 



Jak powstała Biblia? 

Tradycja 
ustna 

Formy 
pisane 

Redakcja 
księgi 



Kanon Pisma Świętego 

Kanon ksiąg biblijnych – to zbiór ksiąg, katalog ksiąg PŚ 
                                            (potwierdzonych przez Kościół) 

Natchnienie  
biblijne 

Magisterium 
Kościoła 

Księga 
kanoniczna 

Księgi Pisma Świętego: 
  protokanoniczne 
  deuterokanoniczne 



Jak rozumieć teksty biblijne?  

Pismo Święte posługuje się  

JĘZYKIEM OBRAZU I SYMBOLU, 

stąd  

nie można 

dokonywać dosłownej interpretacji   



Jak rozumieć teksty biblijne?  

Gatunek 
literacki tekstu 

Czas powstania 
tekstu 

Środowisko w 
jakim powstał 

!!! Należy uwzględnić !!! 



Jak rozumieć teksty biblijne?  

Zasady interpretacji tekstu biblijnego: 

  brać pod uwagę treść i jedność całego PŚ, gdyż jeden  

    jest plan zbawczy Boga wypełniony w Chrystusie 

  czytać PŚ z uwzględnieniem „żywej tradycji Kościoła”, 

     która przechowuje żywe wspomnienie Słowa Bożego  

  stosować analogię wiary – spójność prawd wiary 

     między sobą i w ramach całego planu Objawienia 



 
 

Ewangelie 



 

Cztery Ewangelie opisują życie Jezusa 



 

 
 
 
 

Ewangelie kanoniczne, wchodzące w skład 
Nowego Testamentu, zostały zredagowane 
w latach 65-110.  
Współczesne kościoły chrześcijańskie za 
natchnione uznają cztery Ewangelie, 
spisane prawdopodobnie w następujących 
latach: 
 

 

Powstanie Ewangelii 



• Ewangelia Marka: ok. 68–73 r. lub ok. 65-70 

• Ewangelia Mateusza: ok. 70–100 lub ok. 80-
85.  

•Ewangelia Łukasza: ok. 80–100, większość 
badaczy podaje rok 85 lub ok. 80-85 

• Ewangelia Jana: ok. 90-100 lub ok. 90–110. 
Przeważa pogląd, że Ewangelia ta była 
pisana etapami, więc nie ma pojedynczej 
daty opracowania całości. 
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    Łukasz Ewangelista – wierny towarzysz i 
współpracownik Pawła Apostoła, któremu 
towarzyszył w wielu podróżach misyjnych.  

    Według tradycji wczesnochrześcijańskiej jest 
autorem trzeciej Ewangelii, co potwierdzają 
Ireneusz z Lyonu (ok. 130–ok. 202) i Orygenes 
(185–254), oraz Dziejów Apostolskich – 
trzeciej i piątej księgi Nowego Testamentu; 
święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. 

Św. Łukasz Ewangelista 





Ewangelia według św. Łukasza 

• Czas i miejsce powstania: 80-90 r., 
Antiochia Syryjska; 

• Język: grecki (bogaty, piękny, elastyczny); 

• Adresaci: nawróceni na chrześcijaństwo 
poganie (opuszcza to, co zrozumiałe dla 
Żydów i to, co przykre dla pogan – jest tu 
już obecny uniwersalizm zbawienia); 
 

 





• Sposób przedstawienia Jezusa: Jezus to 
PAN (gr. Kyrios), Zbawiciel wszystkich 
ludzi, litujący się nad celnikami, 
grzesznikami, chorymi i biednymi; 

 

• Historyczność: Jezus urodził się za 
czasów cesarza Augusta, za dni Heroda 
(Łk 1,5), gdy był sporządzany spis ludności 
przez Kwiryniusza (Łk 2,2); 

 

• Jezus ukazany w drodze do Jerozolimy – 
miejsca męki, śmierci i zmartwychwstania.  
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