
Bezpośrednie świadectwo natchnienia 

 

2 Tm 3,16 

πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγμόν, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς 

παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 

 

Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do 

poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości. 

 

kontekst: 2 Tm 3,14 „od najmłodszych lat zna Pisma święte” (ἱερὰ γράμματα οἶδας) 

 

„Jako natchnione słowo Boga, wypełnione jest ono życiodajnym tchnieniem Ducha Świętego i 

dlatego jest niezastąpionym, skutecznym środkiem uświęcenia” (H. Muszyński, Charyzmat 

natchnienia biblijnego, s. 27). 

 

Problemy filologiczno-syntaktyczne 

 

1) znaczenie terminu γραφὴ 

Bez rodzajnika, liczba pojedyncza – konkretny tekst czy cały Stary Testament?  

Pozycja paralelna względem ἱερὰ γράμματα w 3,14 każe sądzić, że chodzi tu o „święte Pisma” 

Starego Testamentu. Bez rodzajnika również w Ga 3,22 i 2 P 1,20 – tam chodzi o całe Pismo 

Świętego ST. Zatem termin techniczny na określenie Pisma. 

 

2) znaczenie πᾶσα 

Sens zbiorczy: „wszelkie, całe” Pismo; czy też rozdzielczy: „każde” Pismo. Oba sensy możliwe. 

Decydujący kontekst: Paweł nie zamierza mówić Tymoteuszowi, że to czy inne Pismo jest 

natchnione, lecz zwraca uwagę na jako takie Pismo Święte, które jako natchnione jest pożyteczne w 

pracy duszpasterskiej. 

Zatem bardziej sens zbiorczy. 

 

3) forma bierna czy aktywna θεόπνευστος? 

rzeczownik theos + przymiotnik od czasownika pnein („tchnąć”) 

syntaktycznie: albo przymiotnik atrybutywny („Pismo natchnione”), albo przymiotnik w funkcji 

orzeczenia („Pismo jest natchnione”). 

dwa różne znaczenie: sens atrybutywny – każde Pismo natchnione jest pożyteczne do nauczania… 

sens orzecznikowy – wszelkie Pismo jest natchnione i [dlatego] jest pożyteczne do nauczania… 

jeśli sens aktywny: wszelkie Pismo jest „tchnące Bogiem” – natchnienie procesem nie zamkniętym? 

 

4) zawartość γραφὴ 

w czasach Jezusa kanon żydowski nie jest jeszcze ustalony; w rezultacie różnice między kanonem 

dłuższym i krótszym; czas kształtowania się kanonu; idąc za LXX, także księgi nie uznane za 

natchnione (np. Ps 151). 

 

 

 



2 P 1,21 

w. 20 

τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται· 

To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego 

wyjaśniania. 

w. 21 

οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ,  

ἀλλ᾽ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι. 

Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo,  

ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. 

 

w. 20 „proroctwo Pisma” = w. 21 „proroctwo” 

nie tylko Stary Testament; 2 P 3,15-16: „według danej mu mądrości napisał do was […] we 

wszystkich listach” 

 

inicjatywa proroctwa: nie „wola ludzka”, lecz „kierowani Duchem Świętym” 

proroctwo nie jest sprawą ludzką, ale dziełem Ducha Świętego 

 

działanie Ducha Świętego: pheromenoi przez Ducha Świętego – „niesieni, dźwigani” 

metafora wiatru, który nadaje ruch, dynamizm 

 

jeżeli źródłem Pisma Świętego jest działanie Ducha Świętego, to wykładnikiem prawy 

(interpretacji) nie mogą być prywatne zaopatrywania ludzi 

 

 

„Wyrażenie pheromenoi (2P 1,21) odniesione do pośredników orędzia Bożego oraz theopneustos (2 

Tm 3,16) stanowiące już przymiot samej księgi świętej, ukazuje natchnienie biblijne jako 

wyjątkowy rodzaj asystencji, udzielony hagiografom a w następstwie złączony także w sposób stały 

z samą księga biblijną, stanowiącą owoc współdziałania tchnienia i działania człowieka” (H. 

Muszyński, Charyzmat natchnienia biblijnego, s. 28). 
 

 

 

 


