
Biblia w USA



Rok 1492

Rok 1501

Amerigo 

Vespucci



1507 Rok – Ameryka - łac. America
na mapie 

Universalis Cosmographia 



PIERWSI 
PIELGRZYMI

Przybywają Do 
Ameryki

Rok 1620



102 PASAŻERÓW 

30 członków załogi 

50 PASAŻEREK



Pielgrzymi z Angli 

Purytanie

Główne Przekonania:

▪ Jedyną Głową Kościoła w 
niebie i na ziemi Chrystus 

▪ Indywidualne 
studiowanie Biblii

▪ Powszechna edukacja

▪ Kapłaństwo wszystkich 
wierzących

▪ Prostota liturgii

▪ Wiara w obowiązywanie 
starotestamentowego 
szabatu, 

▪ Odrzucenie rozbudowanej 
hierarchii kościelnej



Początki

Indianie gościnni, Pielgrzymi wdzięczni

Święto Dziękczynienia



Ziemia Nieznana, 

Obiecana



Lata 1630-1640 

Wielka Migracja





Pierwsze 13 Brytyjskich Kolonii
Podwaliny dla Nowego kraju, który dziś nazywa się Stanami Zjednoczonymi.



Wojna o Niepodległość 

Kolonii Brytyjskich

w Ameryce

1775-1781

1775 Rok

Obszar Ameryki 

zajęty przez 

brytyjskie 

kolonie.



„Deklaracja Niepodległości ” 

Deklaracja Niepodległości 

Stanów Zjednoczonych 

to akt prawny autorstwa 

m.in. Thomasa Jeffersona, 

uzasadniający prawo 

Trzynastu Kolonii 

brytyjskich 

w Ameryce Północnej do 

wolności i niezależności 

od króla Wielkiej Brytanii, 

Jerzego III. 

Ogłoszona 4 lipca 1776 

w Filadelfii, podczas II 

Kongresu Kontynentalnego.



“(…)Jednomyślna deklaracja trzynastu 
Zjednoczonych Stanów Ameryki, Kiedy w 
toku ludzkich wydarzeń, staje się 
konieczne, aby jeden naród rozwiązał 
polityczne więzy, które połączyły go z 
drugim, i przejął między potęgami 
ziemskimi oddzielne i równe 
stanowisko, do którego upoważniają go
Prawa Natury i Charakteru Boga, (...)

„Uważamy te prawdy za oczywiste, że 
wszyscy ludzie są stworzeni równymi, 
że są obdarzeni przez swego Stwórcę 
pewnymi niezbywalnymi prawami, a 
wśród nich jest Życie, Wolność i dążenie 
do Szczęścia.(...)”.

Z pierwszych linijek Dekraracji:

W 1787 Roku Kongres ogłosił: „Religia, moralność i wiedza, niezbędne dla dobrego 

rządu i szczęścia ludzkości, będą zawsze popierane w szkołach i środkach edukacji”.



BIBLIA i jej wpływ na 
JEDNOSTKĘ RODZINNĄ1.

Prawo Rodzinne 

inspirowane przez Biblię:

▪ Roli męża jako głowy rodziny –

Ef. 5:23

▪ Prawa wspolmałżonka do 

odszkodowania lub spadku –

Mt.19:5

▪ Immunitetu współmałżonka –

1Moj. 2:24

▪ Rola rodzica i obowiązki wobec dzieci 

– 5 Moj. 6:7

▪ Dyscyplina dziecka - Przp.Sal. 23:13 

▪ Praca dzieci (prawa ojca do owoców 

pracy syna) - 1Moj. 12:37 



Życie 
Rodzinne

(..) Pod koniec dnia, kiedy praca się 

skończyła

A kiedy wieczorny posiłek był gotowy

Tata czytał nam Biblię rodzinną

.........moja mama cicho śpiewa (…)

I liczyliśmy nasze błogosławieństwa 

jedno po drugim (…)



Biblia i Rodzina



Biblia



BIBLIA i jej wpływ na EDUKACJĘ

Cztery powody, dla których Biblia jest ważna w edukacji:

1. Daje nadzieję i poczucie przynależności/opieki

2. Oferuje wsparcie i wskazówki

3. Pomaga rozwijć charakter

4. Kształtuje moralność

2.

Purytanie, pod silnym wpływem idei Kalwina, uchwalili prawo, 

zgodnie z którym każde miasteczko zapewniało wychowawcę, 

który mógłby uczyć dzieci czytać i pisać. 

Prawo to stało się znane jako Ustawa o Starym Zwodzicielu, 

ponieważ mówiło o „Starym Zwodzicielu, Szatanie”, którego 

głównym celem jest „utrzymanie człowieka w nieznajomości 

Pisma Świętego”. 



Princeton

Harvard

Yale





BIBLIA i jej wpływ na ŻYCIE SPOŁECZE, 
KULTURALNE3.

• Pomoc 
charytatywna/

”samarytanie”

• Szpitale

• Schroniska

• Domy pomocy 
społecznej

• Sierocińce

• Pieśni

• Filmy

• Parki,

• Muzea,

• Instalacje 

• Bilbordy

• Gry

• Puzle

• Układanki

• Mapy Biblijne

BrytyjskieTowarzystwo Biblijne 
powstało w 1804 roku

Amerykańskie Towarzystwo Biblijne 
w 1816 zapoczątkowło działalność w Nowym 

Jorku a obecnie ma siedzibę w Philadelphi w 

stanie Pensylwania



Publikacja,
Dystrybucja, 
Tłumaczenia 

Biblii

▪ 6 Tomow tłumaczenie Biblii - 10 

milionów nakład jeszcze za jego życia

▪ Traktaty – 200 wydano w ponad 50 

milionach egzemplarzy.

▪ Kazania - publikowanych w prasie 

przez 13 lat regularnie każdego 

tygodnia, 

▪ a w roku 1913 publikowanych 

równocześnie przez ponad 2 tysiące 

tytułów, docierających łącznie do 

ponad 15 milionów czytelników.  





ONZ – organizacja której 

celem było zapobiegać konfliktom 
zbrojnym między narodami.

Izaj. 2:4 –”On będzie rozjemcą pomiędzy ludami

i wyda wyroki dla licznych narodów.

Wtedy swe miecze przekują na lemiesze,

a swoje włócznie na sierpy.

Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,

nie będą się więcej zaprawiać do wojny.”



Spotkanie z Arką Noego



Muzeum Stworzenia





Przybytek

Meridian, Idaho 

Lancaster, Pennsylvania



Parki
Dziesięć Przykazań 

największych na świecie

Park - Pola Lasu 

Murphy, North Carolina 



Filmy



Dziesięć Przykazań



Dziesięć Przykazań ustawionych 

w różnych parkach, miastach  

Reklama Filmu



BIBLIA i jej wpływ 
na Gospodarkę i Rozwój Kraju4.

Wojna domowa, 

Północ – Południe, 
1861-1865

Północ

Południe

Neutralne Stany

Niezaludnione            



Niewolnictwo

- Nielegalne

- Dozwolone

- Legalne



Niewolnictwo▪ Potwierdzano Legalność Niewolnictwa - 3 Moj. 

25:39-55 i 5Moj.15:1-6 

▪ Cytowano fragmenty 2 Moj. 21 w celu uzyskania 

wskazówek dotyczących bicia niewolnika przez jego 

właściciela.



Ruch Wolnościowy
Prawa Obywatelskie 

Żadna kwestia praw obywatelskich 

nie była ważniejsza w historii 

Ameryki niż kwestia 

Niewolnictwa. 

1955 roku sprawa Rosy Parks

Martin Luther King Jr. zginał w 

1968r. Za wiarę w równouprawnienie

Afroamerykanów i walkę o zniesienie

dyskryminacji rasowej.



Pierwsza Transkontynentalna 

Linia Kolejowa 



Kolej, Druk, Telefon
Rewolucja Przemysłowa 



Gorączka Złota



Osadnicy



BIBLIA i jej wpływ na 
PRAWODASTWO i SĄDOWNICTWO5.

Kalwinizm 

utrzymywał, że 

język sądowniczy 

w prawie 

Mojżesza jest 

wiążący dla 

wszystkich ludzi 

i powinien być 

włączony do 

praw danego 

kraju.



Prawo I Wolność Stanu 
Massachusetts, (1641 r.)



Po II Wojnie Światowej 

Ruch Praw Obywatelskich – lata 60-te

▪ Martina Luthera Kinga w swoich wystapieniach

często odwoływał się do Biblii – 2Moj. 1:15-22

W orzecznictwie odniesienia do Biblii:

• 150 takich odniesień w sprawach sprzed 1970r. 

• 81 w latach 70.  

• 115 w latach 80. XX wieku.

Dekalogiem Wymiaru Sprawiedliwości nazwano

zasady znajdujące się w 2Moj. 23:1–3 i 6–9 

Kodeksach Etyki Sądowej i Prawniczej –

cytowano 5 Moj.16:19 na poparcie bezstronności 

sędziów, nie wypaczając sprawiedliwości ani nie 

okazując faworyzowania.



Rok Biblijny - 1983

Spośród wielu wpływów, 

które ukształtowały 

Stany Zjednoczone Ameryki 

w odrębny naród i ludzi, 

o żadnym nie można powiedzieć, 

że jest bardziej fundamentalny 

i trwały niż 

Biblia.



„Hymn Narodowy” National Anthem – Star Spangled 

Banner w 1814 został napisany, 

w 1931 oficjalnie unzany za 

Hymn Narodowy  

Gwiaździsty Sztandar

(…) Błogosławiony zwycięstwem i 

pokojem,

przez niebiosa uratowany kraj

Niechaj sławi moc, 

która stworzyła i uchowała nas jako 

naród.

Wtedy będziemy walczyć, gdy nasza 

sprawa słuszna

A to niech będzie nasze motto: 

"W Bogu pokładamy 

ufność".



Motto Narodowe USA - In God We Trust”
Exponowane wszkołach publicznych i budynkach rządowych 

według stanu na sierpień 2021 r.

Wyświetlanie w szkołach
obowiązkowe

Obowiązkowa ekspozycja
przynajmniej w niektórych 
budynkach rządowych

Wyświetlanie w szkołach 
wymagane podczas 
uroczystosci  państwowych

Wyświetlanie w szkołach 
dozwolone

Wyświetlanie w budynkach 
rządowych dozwolone



“W Bogu pokładamy ufność”



“In God We trust”
“W Bogu pokładamy ufność”



“W Bogu pokładamy ufność”



“W Bogu pokładamy ufność”



Uroczysta Przysięga 
Wierności

“Przyrzekam wierność 

fladze Stanów 

Zjednoczonych Ameryki i 

Republice, którą 

reprezentuje, jeden Naród 

pod opieką Boga,
niepodzielny, z wolnością 

i sprawiedliwością dla 

wszystkich”.



Przysięga Wierności
Wymagana przez Prawo w szkłach

Nie wymagana Prawem

Prawo pozwala Dyrekcji szkoły zdecydować



Obszar 
zwany

„Klamra 
Pasa 

Biblijnego”
to obszar, w 
którym 
chrześcijański 
protestantyzm 
ewangelicki jest 
wszechobecną 
lub dominującą 
częścią kultury. 

Missouri
Kansas

Oklahoma
South 

Carolina

Texas

„Klamra Pasa Biblijnego”



Dzwon miejski w 
Filadelfii 

Inskrypcja:

Rozkazem Zgromadzenia Prowincji 

Pensylwanii dla Magistratu w Mieście 

Philada 1752

Ogłoś wolność całej ziemi wszystkim jej 

mieszkańcom.- Lewit. XXV. 10.

Księgi Kapłańskiej 25:10 - Będziecie święcić pięćdziesiąty 

rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego 

mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz - każdy z was 

powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. 



Wpływ Biblii - Religii na decyzje Życiowe
stan z 2014 roku



Biblia Darem …

(...) “Dziś nasza ukochana Ameryka, a nawet cały świat, stoi przed dekadą 

ogromnych wyzwań. Jako naród możemy być poddawani próbie jak nigdy 

przedtem, jeśli w ogóle byliśmy poddawani podobnej próbie wcześniej. 

Będziemy potrzebować zasobów ducha nawet bardziej niż zasobów technologii, 

edukacji czy uzbrojenia. Nie mogło być bardziej odpowiedniego momentu niż 

teraz, aby z wdzięcznością, pokorą i pilnością zastanowić się nad mądrością 

objawioną nam w piśmie (Bibli), które Abraham Lincoln nazwał „najlepszym 

darem, jaki Bóg kiedykolwiek dał człowiekowi… bez którego nie mogliśmy 

odróżnić Dobro od Zła”.(...)

- Ronald Regan 1983



Dziękuję Drodzy Bracia za uwagę!

Niech Bóg Was wszystkich Błogosławi!

Ps. 119:105 - “Słowo twe jest 

pochodnią nogom

moim, i światłością 

ścieszce mojej”


