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Biblijny Kościół Baptystyczny – podstawy doktrynalne 
 
Część I – Biblia (Bibliologia – doktryna o Biblii / Piśmie Świętym) 
 

1. Fundamentalna doktryna – wszystkie doktryny chrześcijańskie, których się trzymamy 
opierają się na założeniach bibliologii 

 
2. Podstawowe założenie (Statut BKB) – wierzymy w: „werbalne natchnienie przez 

Ducha Świętego, nieomylność i jedyny autorytet Biblii składającej się z 39 ksiąg 
kanonicznych Starego Testamentu i z 27 ksiąg kanonicznych Nowego Testamentu, 
we wszelkich sprawach wiary i życia chrześcijańskiego”. 

 
3. Co oznaczają poszczególne zwroty: 

 
a. „werbalne natchnienie przez Ducha Świętego” – każde słowo użyte w każdej 

z ksiąg Biblii jest tam dlatego, że Bóg chciał aby się tam znalazło. 
i. Dotyczy tekstów oryginalnych – napisanych osobiście (lub pod 

nadzorem) przez autorów poszczególnych ksiąg 
ii. W ten sposób możemy całą Biblię uznać za Boże Słowo (do tego 

sprowadza się pojęcie „natchnienia” – Bóg jest źródłem zawartych w 
niej informacji oraz jej autorem i edytorem). 

iii. Nie oznacza to „dyktowania” tekstu Biblii przez Boga. 
iv. Bóg użył osobowości poszczególnych autorów oraz okoliczności, 

w których pisali do przekazania Swoich słów – niemniej jednak 
kontrolował cały proces (poprzez osobę Ducha Świętego) tak, że każde 
słowo Biblii możemy uznać za natchnione przez Boga. 

v. Wiersze:  
1. II Tymoteusza 3;16 
2. II Piotra 1;19-21 
3. Ew. Mateusza 5;18 

 
b. „nieomylność” – Biblia nie zawiera żadnego błędu, w żadnej z kwestii, 

o których się wypowiada. 
i. Konsekwencja natchnienia werbalnego. 

ii. Dotyczy tekstu oryginalnego – nie tłumaczeń. 
iii. Każdy „problem”, który napotykamy w Piśmie Świętym jest „naszym 

problemem” – nie problemem Biblii. 
iv. Wiersze: 

1. Psalm 12;7 
2. Psalm 119;140/142 
3. Przypowieści Salomona 30;5 
4. Ew. Jana 10;35 
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c. „jedyny autorytet Biblii” – Biblia jako jedyna księga (źródło) jest Bożym 
Słowem i pogląd wyrażony w Piśmie Świętym ma zawsze najwyższy priorytet. 

i. Nie mamy innego źródła Bożego objawienia – Biblia jest jedynym 
źródłem autorytatywnej informacji na temat Boga i Jego działania. 

ii. Jeżeli Biblia o czymś mówi, to nie ma innego źródła, filozofii, opinii, 
itp., które miałyby większą wagę – zdanie Biblii zawsze przeważa. 

iii. Nikt i nic nie jest dla nas autorytetem ponad słowa Pisma Świętego. 
iv. Wiersze: 

1. Ks. Izajasza 40;18/25 i 46;5 
2. Ew. Jana 6;67-68 
3. Dzieje Apostolskie 4;19 

 
d. „składającej się z 39 ksiąg kanonicznych Starego Testamentu i z 27 ksiąg 

kanonicznych Nowego Testamentu” – proces powstawania Biblii jest 
zakończony – nie ma już żadnej księgi, która mogłaby zostać uznana za równą 
księgom Pisma Świętego i dołączona do kanonu. 

i. Księgi kanoniczne = księgi należące do kanonu Pisma Świętego 
(Starego i Nowego Testamentu) 

ii. Przyjmujemy za kanoniczne księgi zawarte w Biblii hebrajskiej (Stary 
Testament – 39 ksiąg) oraz księgi „rozpoznane” przez pierwszy 
Kościół (27 ksiąg). 

iii. Wiersze: 
1. Ew. Łukasza 24;27/44-45 
2. Objawienie Jana 22;18-19 

 
e. „we wszelkich sprawach wiary i życia chrześcijańskiego” – Biblia jest 

całkowicie wystarczająca do uzyskania informacji o Bogu i Jego działaniu oraz 
dla naszego duchowego wzrostu i właściwego życia przed Bogiem. 

i. Jest wiele kwestii, których Biblia nie porusza – jej tematyka dotyczy 
spraw wiecznych, duchowych i moralnych. 

ii. W tych kwestiach, w których Biblia się wypowiada jest kompletnym 
źródłem informacji. 

iii. Biblia zawiera odpowiedzi na wszystkie te pytania, na które według 
Boga powinniśmy odpowiedź znać. 

iv. Nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, że postępowaliśmy niewłaściwie, 
ponieważ Bóg nie przekazał nam koniecznej w danej sprawie wiedzy. 

v. Jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni za to, co przekazał nam 
w Swoim Słowie. 

vi. Wiersze: 
1. V Ks. Mojżeszowa 29;28 
2. Ew. Mateusza 4;4 
3. Ew. Jana 6;63 
4. II Tymoteusza 3;15-17 
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4. Zagadnienia dodatkowe: 
 

a. Kanon Biblii. 
i. Znaczenie słowa „kanon”. 

ii. Nie decydujemy, które księgi są natchnione – rozpoznajemy ich 
natchnienie. 

iii. Całkowicie uformowany pod koniec IV wieku. 
 

b. Oryginały ksiąg Biblii i zachowanie tekstu oryginalnego. 
i. Nie posiadamy oryginalnych pism biblijnych autorów. 

ii. Posiadamy dość manuskryptów, by oryginalną treść traktującą 
o kwestiach zasadniczych odtworzyć ze 100% pewnością. 

 
c. Tłumaczenia Biblii. 

i. Nie są natchnione. 
ii. Mogą być „lepsze” lub „gorsze” – podstawowym kryterium jest 

wierność odtworzenia tekstu oryginalnego w sposób jasny dla 
czytelnika (często oznacza to konieczność kompromisu). 

 
d. Interpretacja. 

i. Nie jest „dowolna” – Bóg tworząc każdy tekst Biblii miał coś 
konkretnego na myśli – mamy „odkryć” Boży zamysł, nie wymyślać 
własne znaczenia. 

ii. Trzymamy się podstawowych zasad: 
1. Biblia jest wewnętrznie spójna – interpretacje poszczególnych 

fragmentów nie mogą być sprzeczne i możemy „wyjaśniać 
Pismo Pismem”. 

2. Bierzemy pod uwagę aspekty gramatyczne, literackie 
i historyczne. 

3. Bierzemy pod uwagę kontekst (bliższy i dalszy). 
4. Interpretujemy Pismo dosłownie (literalnie) – chyba, że są 

wyraźne wskazówki w samym tekście, by podejść do niego 
inaczej. 


