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BI BLIA – SŁO WO BO ŻE 

Lek cja pierw sza 

Istotne spra wy do ty czą ce Bi blii 

Wer se ty bi blij ne: 2 P 1,3; J 5,39-40; 6,63; Ef 5,32.  

     I.   Bi blia to oso bi sty list od Bo ga do nas, Je go dzie ci; nasz Oj ciec mó wi nam je dy nie o tym, co 
nas do ty czy – 2 P 1,3:  

           A.   Bóg mó wi nam o tym, co nas do ty czy i przy no si nam ko rzyść; nie mó wi nam o tym, co nas 
nie do ty czy – 2 P 1,3.  

           B.   Nie wpad nij my w pu łap kę i nie pró buj my szu kać od po wie dzi na wszyst kie py ta nia; uczmy 
się mó wić: „Nie wiem”.  

   II.   Bi blia to bo ska, du cho wa księ ga, księ ga ży cia, prze ka zu ją ca nam du cho we lek cje – J 5,39-40:  

           A.   Bi blia po ru sza du żo te ma tów z dzie dzi ny na uki, fi lo zo fii, hi sto rii, li te ra tu ry, ety ki i pra wa, 
nie te mu jed nak jest po świę co na; Bi blia to księ ga ży cia:  

           1.    W Bi blii znaj du je my kwe stie na uko we, lecz nie jest to księ ga na uko wa – zob. Iz 45,18; 
40,22; Hi 26,7; 38,14.  

           2.    Bi blia mó wi o hi sto rii, lecz nie jest ona księ gą hi sto rycz ną – zob. Mt 1,1-17.  
           3.    W Bi blii za war te są pro roc twa, lecz nie jest to księ ga pro roctw – zob. Dn 9,24-27.  

           B.   W Bi blii wy stę pu ją pew ne roz bież no ści, jed nak że w każ dym z ta kich przy pad ków kry je się 
głę bo ka du cho wa lek cja – zob. Ef 2,8-9; Jk 2,14.17; 1 Krl 6,1; Dz 13,18-22.  

 III.   Czte ry istotne skład ni ki, któ re two rzą Bi blię to: Chry stus, Duch, ży cie i ko ściół – Ef 5,32; 
J 6,63; Obj 22,17; zob. Rdz 1,9-13; 2,21-24.  

  IV.   Bi blia zmie nia lu dzi we wnętrz nie – żad na in na księ ga nie wy wie ra ła tak po zy tyw ne go wpły -
wu na lu dzi i nie mo gła zmie nić ich oso bi ście tak, jak to czy ni ła Bi blia – Ef 2,1-6; Iz 55,11; zob. 
Jr 13,23; Iz 11,6:  

           A.   Ne ga tyw ne by ło to, że Ko ściół ka to lic ki uczy nił Bi blię księ gą za ka za ną dla pro stych lu dzi, 
hi sto ria od no to wu je ten fakt i na zy wa ten okres ciem ny mi wie ka mi.  

           B.   Aby Bi blia wy wie ra ła tak po zy tyw ny wpływ na mło dzież, mu si my im po móc na wią zać 
oso bi stą więź i kon takt z Pa nem za po śred nic twem Sło wa – Ef 6,17-18.  

   V.   Bi blia prze szła przez spraw dzian cza su – ni gdy jej nie ko ry go wa no, uak tu al nia no, po pra wia -
no, po win ni śmy za tem wie rzyć w nią i ni gdy nie poda wać jej w wąt pli wość.  

 VI.   Czy taj my ca łą Bi blię – do in ter pre ta cji i peł ne go zro zu mie nia po je dyn cze go wer se tu w Bi blii 
nie zbęd na jest ca ła Bi blia.  

TO CO NAJWAŻNIEJSZE:  
Pierw sza lek cja ma na ce lu wy wrzeć na młodych ludziach wra że nie, że Sło wo Bo że jest dro go cen ne. Z sze ściu punk -
tów, będących wstę pem do te go cy klu lek cji, po win ni oni od nieść wra że nie, jak sku tecz na jest Bi blia w ży ciu tak wie -
lu wie rzą cych na prze strze ni po ko leń.  

TEKST DO PRZE CZY TA NIA:  

         The Bi ble —The Word of God, lek cja 23, s. 322-323:  

III. TRZE BA STO SO WAĆ PRAW DĘ BI BLIJ NĄ 

Sa mo stu dio wa nie i zna jo mość praw dy nie wy star czą; mu si my sto so wać praw dę w swo im co dzien nym 
ży ciu chrze ści jań skim i w ży ciu ko ścio ła. Praw da jest nie tyl ko w Bi blii; zo sta ła zin ter pre to wa na i za pi sa na 
dla na szej ko rzy ści. Mu si my stu dio wać zin ter pre to wa ną praw dę, by ją otrzy mać. Na stęp nie mu si my jej do -
świad czać, aż sta nie się na szą rze czy wi sto ścią. Bóg „chce, aby wszy scy lu dzie by li zba wie ni i do szli do po -
zna nia praw dy” (1 Tm 2,3-4). Nie wy star czy być zba wio nym; po trze bu je my peł ne go po zna nia praw dy, cał -
ko wi tej re ali za cji bo skiej rze czy wi sto ści uwień czo nej w Sło wie. To cał ko wi te po zna nie bie rze się ze 
zna jo mo ści i do świad cza nia praw dy.  
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A. Stosować praw dę w co dzien nym ży ciu chrze ści jań skim 

Po pierw sze, mu si my sto so wać praw dę w na szym co dzien nym ży ciu chrze ści jań skim. Mu si my wie -
rzyć, że wszyst ko, o czym mó wił Pan, jest na szym do świad cze niem. Je śli bę dzie my mie li ta ką wi zję, bę -
dzie my co dzien nie do świad cza li Pa na. W Ewan ge lii Ma te usza 5,48 czy ta my: „Bądź cie wy te dy do sko na li, 
jak Oj ciec wasz nie biań ski do sko na ły jest”. Wie rzy my, że mo że my te go do świad czać. Je ste śmy dzieć mi Oj -
ca, ma my Je go bo skie ży cie i bo ską na tu rę (1 J 5,12a; 2 P 1,4) My rów nież mo że my być tak do sko na li, jak 
Ojciec. Gdy wi dzi my, że nie je ste śmy do sko na li jak Oj ciec, mo że my na wró cić się i uzy skać prze ba cze nie. 
Wte dy wzy wa my imie nia Pa na i czy ta my z mo dli twą Je go sło wo, by umoc nić się w du chu Je go bo skim ży -
ciem. Ta kie umoc nie nie po zwa la nam wy ra żać Go w Je go do sko na łym ży ciu. Mo że my dzię ki te mu speł nić 
sło wa za pi sa ne w Ewan ge lii Ma te usza 5,48.  

Nie raz na sze do świad cze nia róż nią się od te go, co za wie ra Sło wo. Ni gdy nie mów my „to nic”. Nie 
mów my też „to nie moż li we”. Po pro stu na wróć my się i wy znaj my swo je prze wi nie nia, we zwij my imie nia 
Pań skie go i czy taj my z mo dli twą Je go sło wo. Pan nas wy ba wi i po zwo li nam do świad czać Go zgod nie 
z praw dą za war tą w Sło wie.  

B. Stosować praw dę w ży ciu ko ścio ła 

Po dru gie, mu si my sto so wać praw dę w ży ciu ko ścio ła. Wie lu chrze ści jan zbie ra się w de no mi na cjach 
i po dej mu je prak ty ki nie zgod ne z praw dą. Nie wie rzą oni, że to, co opi su je Bi blia, słu ży na sze mu do świad -
cza niu. Ma wia ją, że te go, co jest w Bi blii, nie da się prak ty ko wać, al bo że bę dzie to mia ło miej sce w przy -
szło ści. In ni z ko lei twier dzą: „Ro bi my tak od se tek lat, dla cze go te raz ma my to zmie niać?”  

Nie mo że my do wol nie trak to wać Sło wa Bo że go. Mu si my ro bić wszyst ko, co mó wi Pan. Mu si my po -
stę po wać zgod nie z praw dą ob ja wio ną w Bi blii. Na przy kład, Pierw szy List do Ko ryn tian 14,26 mó wi, że 
wszy scy po win ni śmy mieć przy go to wa ne coś do po wie dze nia, gdy przy cho dzi my na spo tka nie, by śmy 
mo gli bu do wać ko ściół. Nie któ rzy twier dzą, że cięż ko jest mó wić i wo lą za trud nić pa sto ra, któ ry bę dzie za 
nich mówił. Nie mo że my tak się za cho wy wać. Mu si my trzy mać się praw dy i po praw nie ją sto so wać. Mu -
si my za tem wzy wać imie nia Pa na, mo dlić się, czy tać z mo dli twą co dzien nie ra no Sło wo, aby Pan mógł nas 
oży wić i oświe cić. Gdy bę dzie my prak ty ko wa li zwy cię ża nie w każ dej sy tu acji i da lej mo dli li się sło wem, 
któ rym ra do wa li śmy się ra no, na sze ra do wa nie się oraz do świad cza nie Pa na w Je go Sło wie bę dzie wzra -
sta ło. Pod ko niec ty go dnia roz waż my wszyst ko, co zo ba czy li śmy i cze go do świad czy li śmy w Sło wie oraz 
przy go tuj my so bie coś, czym bę dzie my mo gli po dzie lić się na spo tka niu sto łu Pań skie go. To po zwo li Pa nu 
bu do wać ko ściół zgod nie z obiet ni cą za war tą w Ewangelii Ma te usza 16,18. 

Py ta nia:  

   1.  W ja ki spo sób przyj mu je my Bi blię, zga dza my się z nią i w nią wie rzy my?  
   2.  Dla cze go mu si my znać praw dę za war tą w Bi blii?  
   3.  W ja ki spo sób sto su je my praw dę za war tą w Bi blii w swo im co dzien nym ży ciu chrze ści jań skim i ży -

ciu ko ścio ła?  
   4.  Czy po win ni śmy wie rzyć we wszyst ko, co mó wi Bi blia?  
   5.  Dla cze go mu si my ukon sty tu ować się praw dą?  
   6.  W ja ki spo sób mo że my kon sty tu ować się praw dą?  

Wer se ty do na ucze nia się na pa mięć:  

2 Tm 3,15-17 
15   15 I że od niemowlęcia znasz święte pisma, które są w stanie uczynić cię mądrym ku zbawieniu 

poprzez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.  
16   Całe Pismo jest tchnięte przez Boga i pożyteczne do nauczania, do wykazywania błędu, do 

poprawiania, do pouczania w sprawiedliwości,  
17   Aby człowiek Boży był kompletny, w pełni wyposażony do każdego dobrego czynu.  

2 P 1,21 

Żadne bowiem proroctwo nigdy nie było przyniesione przez wolę człowieka, lecz ludzie mówili od Boga, 
niesieni przez Ducha Świętego.  

Hbr 1,1-2 
1     Bóg, przemówiwszy w dawnych czasach w wielu częściach i na wiele sposobów do ojców w prorokach,  
2     W ostatnich z tych dni przemówił do nas w Synu, którego wyznaczył Dziedzicem wszystkiego, przez 

którego też uczynił wszechświat;  
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BI BLIA – SŁO WO BO ŻE 

Lek cja dru ga 

Bi blia 

Wer se ty bi blij ne: 2 Tm 3,15-17; 2 P 1,21; 2 Sm 23,2; Hbr 1,1-2;  
J 16,13; 6,63; 5,39; 1 P 1,23; 2,2; Mt 4,4.  

     I.   Bóg dał nam du cho we dzie dzic two: Du cha, któ re go nie mo że my zo ba czyć i Bi blię, któ rą mo -
że my zo ba czyć; chrze ści ja nin mu si za cho wy wać od po wied nią rów no wa gę po mię dzy Bi blią, 
któ ra jest na ze wnątrz, i Du chem, któ ry jest we wnątrz.  

   II.   Kto chce po znać Bi blię, mu si mieć wy szko lo ny umysł, jak rów nież wy ćwi czo ne go du cha – 
2 Tm 3,15-17.  

 III.   Po cho dze nie Bi blii:  

           A.   Pi smo Świę te jest tchnio ne przez Bo ga; świad czy to o tym, że nie wy wo dzi ło się ono z my -
śli czło wie ka, je go umy słu; to Bo ża myśl i sło wo tchnione za po śred nic twem Je go Du cha, 
któ re tchnął On w au to rów Bi blii i z nich wy tchnął – 2 Tm 3,16.  

           B.   Po nie waż Pi smo Świę te to sło wo, któ re Bóg wy tchnął z czło wie ka za po śred nic twem Je go 
Du cha, żad ne sło wo Pi sma nie po cho dzi z wo li czło wie ka; lu dzie by li uno sze ni przez 
Ducha i wy po wia da li Bo ga – 2 P 1,21; 2 Sm 23,2.  

           C.   Sta ry Te sta ment to Bo że prze ma wia nie w pro ro kach; No wy Te sta ment to Bo że prze ma wia -
nie w Sy nu, na szym Pa nu Je zu sie – Hbr 1,1-2.  

           D.   Po zstą pie niu Du cha ucznio wie mó wi li i pi sa li to, co Duch im uka zał; a za tem po Je go wnie -
bo wstą pie niu księ gi No we go Te sta men tu, przez nich na pi sa ne, za wie ra ły ob ja wie nie 
Ducha; On sam uzna wał ich bo ską wła dzę – J 16,13.  

  IV.   Bóg jest Du chem; dla czło wie ka jed nak jest to nie do uchwy ce nia i bar dzo trud ne, nie mo że 
te go ani do tknąć, ani zro zu mieć; Bi blia zaś jest ucie le śnie niem te go Du cha – J 6,63:  

           A.   Bi blia jest ucie le śnie niem Bo ga Du cha; to rów nież wy raz Bo ga Du cha; Bóg Duch wy ra ża się 
za po śred nic twem Bi blii, któ ra jest Je go ucie le śnie niem – J 5,39.  

           B.   Bóg Duch miesz ka w swo im sło wie; gdy czy ta my Bi blię, do ty ka my się Bo ga Du cha, gdyż 
Bi blia jest miesz ka niem Bo ga Du cha.  

           C.   Bi blia to spo sób, w ja ki Bóg Duch czy ni wszyst ko dla nas; wszyst ko co Bóg chce zro bić, ro -
bi za po śred nic twem swe go Sło wa – zob. 1 P 1,23; 2,2; Mt 4,4.  

TO CO NAJWAŻNIEJSZE:  
Brze mię lek cji: po ka zać, że trzeba za cho wywać pew ną rów no wa gę, gdy przy cho dzi my do Sło wa Bo że go. Po trzeb ny jest 
nam za rów no sil ny i wy ćwi czo ny duch, jak rów nież trzeź wy i ja sny umysł. Bóg dał nam dwie cen ne rze czy: Du cha 
Świę te go, któ re go umie ścił w nas, i Świę tą Bi blię, któ rą wło żył do na szych rąk. Mło dzież mu si od nieść wra że nie, że 
wszel kie na sze do świad cze nia Bo ga, Chry stu sa, Du cha i ży cia są jed no z Bi blią, któ ra jest Sło wem Bo żym. Chcemy po -
móc młodym ludziom w tych dwóch kwe stiach, aby za cho wa na zo sta ła wła ści wa rów no wa ga.  

TEKST DO PRZE CZY TA NIA:  

         The Bi ble —The Word of God, lek cja 1, s. 10-11, 11-14:  

I. DUCH WE WNĄTRZ NAS I BI BLIA NA ZE WNĄTRZ MU SZĄ BYĆ ZRÓW NO WA ŻO NE 

Aby móc wzra stać du cho wo po przy ję ciu zba wie nia, mu si my po znać Bi blię. Przez dwa ty sią ce lat 
chrze ści ja nie przy zna wa li ra cję jed nej rze czy: że nikt nie mo że do brze znać Pa na, nie zna jąc Bi blii. My lu -
dzie nie je ste śmy wy łącz nie du chem. Cho ciaż ma my du cha, nie je ste śmy tyl ko du chem, ale ludz ką isto tą. 
Gdy by śmy by li wy łącz nie du chem, Bóg mu siał by nam dać tyl ko swo je go Du cha, a nie Bi blię. Jed nak że sko -
ro nie je ste śmy sa mym du chem, On mu si nam dać rów nież Bi blię.  

Dzie dzic two du cho we, któ re dał nam Bóg, obej mu je z jed nej stro ny nie wi dzial ne go Du cha Świę te go, 
a z dru giej stro ny, wi dzial ne Pi smo Świę te. Z jed nej stro ny, ma my Du cha w na szym wnę trzu, z dru giej 
strony – Pi smo na ze wnątrz nas. Chrze ści ja nie przez wie ki mo gą za świad czyć na pod sta wie swo je go  
do świad cze nia, że praw dzi wy chrze ści ja nin mu si być zrów no wa żo ny w tych dwóch aspek tach – Bi blii na 
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ze wnątrz nas i Du cha w na szym wnę trzu. Praw dzi wy chrze ści ja nin mu si być zrów no wa żo ny w tych 
dwóch aspek tach. Ja kie kol wiek skrzy wie nie w jed ną stro nę mo że do pro wa dzić do po waż nych pro ble mów. 
Wśród chrze ści jan w hi sto rii nie któ rzy skła nia li się w kie run ku Du cha w swo im wnę trzu, co do pro wa dzi -
ło do spo rych błę dów. Jesz cze wię cej ich skła nia ło się ku Bi blii na ze wnątrz. Po zor nie nie po peł ni li ty lu błę -
dów, ale wśród nich pa nu je po waż ny stan śmier ci. In ny mi sło wy, je śli ma my je dy nie Du cha Świę te go w na -
szym wnę trzu, a nie ma my Pi sma na ze wnątrz, to ła two bę dzie nam po peł nić błąd. I na od wrót, je śli ma my 
je dy nie Pi smo Świę te na ze wnątrz, a nie ma my Du cha Świę te go w swym wnę trzu, to sta nie my się w naj -
wyż szym stop niu mar twi, po zba wie ni ży cia i brak nam bę dzie ży wot no ści.  

Chrze ści jan moż na przy rów nać do po cią gu. Mu si być w nim pa li wo ja ko si ła na pę do wa. Ale po ciąg po -
trze bu je jesz cze to rów na ze wnątrz. Je śli w środ ku jest pa li wo, ale nie ma to rów na ze wnątrz, po ciąg nie bę -
dzie w sta nie je chać. Na wet je śli po je dzie, po ja wią się pro ble my. Jed nak że, je śli są tyl ko ze wnętrz ne to ry, 
ale nie ma w środ ku pa li wa, po ciąg mo że być na wła ści wym to rze, ale nie mo że ru szyć. Za tem aby po ciąg 
mógł po je chać płyn nie, mu si być ko or dy na cja tych dwóch aspek tów: aspek tu we wnętrz ne go i ze wnętrz ne -
go. Na ze wnątrz mu si być ogra ni cze nie przez to ry; we wnątrz, mu si być ener gia pa li wa. 

Mu si my za tem kłaść rów ny na cisk na Du cha i Bi blię; nie wol no nam za nie dby wać ani jednego, ani 
drugiego. Nie wol no nam ani prze oczyć Du cha we wnątrz nas, ani nie mo że my gar dzić Bi blią na ze wnątrz. 

II. PO ZNA NIE BI BLII WY MA GA ĆWI CZE NIA DU CHA I TRE NIN GU UMY SŁO WE GO  

Duch i Bi blia to dwie stro ny jed nej kwe stii. Po dob nie w po zna niu Bi blii są też dwie stro ny. Nie mal 
wszyst ko, co Bóg za pla no wał we wszech świe cie, ma dwie stro ny. Na przy kład, jest nie bo i zie mia; jest męż -
czy zna i jest ko bie ta; są dwie stro ny – we wnętrz na i ze wnętrz na; ist nie je gó ra i dół – wszyst ko jest dwu -
stron ne. Tak sa mo jest z po zna niem Bi blii przez czło wie ka. Jest po trze ba umy słu i jest po trze ba du cha. Nikt 
nie mo że wła ści wie po znać Bi blii, za nie dbu jąc je den z tych aspek tów. Aby po znać Bi blię, po trze ba tre nin -
gu umy sło we go, jak rów nież ćwi cze nia du cha. 

A za tem bra cia i sio stry, je śli na praw dę chce my po znać Bi blię, mu si my mieć rów no wa gę. Mu si my wła -
ści wie ro zu mieć li te rę Bi blii i po trze bu je my wła ści wie uży wać swo je go du cha, aby do strzec du cho we zna -
cze nie Bi blii. Aby do brze czy tać Bi blię, po trze bu je my w tym ce lu tre no wać swój umysł, a mo że jesz cze bar -
dziej mu si my ćwi czyć w tym ce lu na sze go du cha. Tre no wa nie umy słu ma na ce lu zro zu mie nie Bi blii, 
ćwi cze nie du cha zaś – do tknię cie Biblii i skon tak to wa nie się z nią. Jed no jest kwe stią umy słu; umysł mu si 
zro zu mieć Bi blię. Dru gie jest kwe stią du cha; duch mu si skon tak to wać się z Bi blią.  

Po dob nie z elek trycz no ścią, co in ne go jest ro zu mieć ją, a co in ne go do tknąć. Ro zu mie nie elek trycz no -
ści to kwe stia umy słu, pod czas gdy do tknię cie elek trycz no ści to kwe stia cia ła. Wie lo krot nie ma my do czy -
nie nia z elek trycz no ścią, ale ja kaś ta bli ca może izolować na sze cia ło. W ta kich wa run kach, cho ciaż umy słem 
mo że my ro zu mieć elek trycz ność, to nie do ty ka my jej cia łem. I od wrot nie, nie któ rzy w ogó le nie ro zu mie ją 
elek trycz no ści, ale ich cia ła we szły z nią w kon takt. Są w sta nie do tknąć elek trycz no ści, bo ona tam jest i ich 
cia ło nie jest izo lo wa ne. Jak tyl ko jej do tkną, wcho dzą z nią w kon takt. To jest do bra ilu stra cja. Tak sa mo 
wy glą da na sza re la cja z Bi blią. In ną rze czą jest ro zu mie nie Bi blii na szym umy słem, a czym in nym – do -
tknię cie jej na szym du chem. Być mo że twój umysł ro zu mie Bi blię, ale twój duch jesz cze jej nie do tknął i nie 
wszedł z nią w kon takt. Mu si my użyć nie tyl ko na sze go umy słu do zro zu mie nia Bi blii, lecz również na sze -
go du cha, by się z nią skon tak to wać. Nie wy star czy tyl ko ro zu mieć Bi blię umy słem, mu si my rów nież skon -
tak to wać się z Biblią i do tknąć ją swoim du chem.  

Jed nak że, pod czas gdy po trze bu je my skon tak to wać się z Biblią i do tknąć ją swoim du chem, mu si my też 
mieć zro zu mie nie w umy śle. Mu si my uświa do mić so bie, że chce my zro zu mieć Biblię umy słem po to, by nasz 
duch mógł wejść w kon takt i do tknąć jej słów. Jed no jest pew ne: trud no jest na sze mu du cho wi do tknąć słów 
w Bi blii bez wcze śniej sze go zro zu mie nia ich umy słem. Do ty czy to zarówno słów w Bi blii, jak i sło wa, któ re 
jest gło szo ne. Na wet sło wa te go roz dzia łu nie mo gą do tknąć two je go du cha, je śli nie przej dą przez zro zu mie -
nie umy słem. Przy pu ść my, że gło szę to sło wo po chiń sku, a ktoś nie ro zu mie tego języka. Umysł tej oso by nic 
nie przyj mie. Jak mo że być do tknię ty je go duch? Praw da mu si naj pierw być przy ję ta umy słem, za nim wej -
dzie do du cha i do tknie czło wie ka. Je śli oso ba nie pi śmien na otwo rzy Bi blię, by ją czy tać, jak jej duch mo że zo -
stać do tknię ty? Aby jej duch mógł być do tknię ty, mu si ona naj pierw wy ko nać wy si łek, aby na uczyć się czy -
tać umy słem. Mu si przy naj mniej być w sta nie roz po zna wać wy ra zy w Bi blii, za nim ją prze czy ta i bę dzie 
do tknię ta w du chu. Je śli nie ro zu mie my słów Bi blii, to na wet gdy na tchnie ni bę dzie my się mo dlić przez trzy 
go dzi ny, na dal nie bę dzie my w sta nie zro zu mieć Bi blii i ona nas nie dotknie, po nie waż jej sło wa nie bę dą mo -
gły przejść przez nasz umysł. Mu si my po świę cić czas, aby umy słem na uczyć się ję zy ka, za nim za cznie my 
czy tać Bi blię. Do pie ro wte dy sło wa bę dą mo gły przejść przez nasz umysł i dotkną na sze go du cha.  

Co wię cej, sa ma Bi blia nie jest ta ka pro sta. Moż na znać każ de sło wo w niej zawarte i na dal nie ro zu mieć 
ich zna cze nia. Są w niej ta kie frag men ty, któ rych nie da się zro zu mieć pro stym czy ta niem. Bi blia ma swo je 
cha rak te ry stycz ne ce chy i wie dzę zwią za ne z jej tłem. Wie lu wy kształ co nych lu dzi z ty tu łami dok to rów 
otwie ra Bi blię, by ją czy tać, a oka zu je się, że cho ciaż zna ją każ de sło wo, nie po tra fią zro zu mieć nie któ rych 
frag men tów, po nie waż nie ro zu mie ją tła tej księgi i cha rak te ry stycz nych zwro tów. A po nie waż nie ro zu mie ją 
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ich, nie mo gą być przez to sło wo do tknię ci. Oczy wi ście, są rów nież frag men ty, ta kie jak Ewangelia Ja na 3,16, 
któ rych zro zu mie nie nie spra wia tech nicz nych trud no ści. Je śli tyl ko ktoś ro zu mie sło wa, na wet po wierz chow -
ne czy ta nie po zwo li zro zu mieć je umy słem. Jed nak ist nie je wie le in nych miejsc w Bi blii, któ re za wie ra ją trud -
ne sfor mu ło wa nia. Na przy kład, są szcze gól ne imio na i na zwy miejsc, jest pro blem dys pen sa cji, ty pów i pro -
roctw, a oprócz jest te go wie le liczb, ale go rii i sym bo li. Zro zu mie nie tych szcze gól nych zwro tów i wy ra żeń 
zde cy do wa nie nie bę dzie pro ste dla ko goś, kto po tra fi czy tać i otrzy mał ja kieś świa to we wy kształ ce nie.  

Moż na to po rów nać do sy tu acji, kie dy po mi mo te go, że po tra fię czy tać, to czu ję się za gu bio ny, kie dy 
bio rę książ kę o elek trycz no ści. Po tra fię od czy tać sło wa, ale nie ro zu miem ich zna cze nia z po wo du zbyt wie -
lu fa cho wych ter mi nów. Za nim zro zu mie my książ kę na te mat elek trycz no ści, mu si my po znać pew ne spe -
cja li stycz ne słow nic two.  

Na tej sa mej za sa dzie sło wa za war te w Bi blii mo gą być cał kiem zwy czaj ne, a jed nak okażą się szcze gól -
ne i za wie rać będą wie le szcze gól nych zwro tów. Je śli nikt nas nie uczył tych ter mi nów i spraw tech nicz nych, 
trud no nam bę dzie zro zu mieć to, co czy ta my. Na przy kład, Ewan ge lia Ja na 1,17 mó wi, że pra wo by ło nada -
ne przez Moj że sza. „Pra wo” jest szcze gól nym zwro tem, a „Moj żesz” – szcze gól nym imie niem. Bez od po -
wied niej wie dzy na te mat tych po jęć, na wet stu lu dzi, każdy z dok to ra tem, nie zro zu mie ich zna cze nia.  

A za tem, aby oso ba zba wio na mo gła wła ści wie zro zu mieć Bi blię, mu si po świę cić tro chę cza su na po -
zna nie ter mi no lo gii i zwro tów i mu si przejść tre ning umy sło wy. Po ta kim tre nin gu czy ta nie bę dzie du żo ła -
twiej sze. Nie sprawią trud no ści takie napotkane sło wa, jak „pra wo” al bo „Moj żesz”, bądź „prze la nie krwi 
na od pusz cze nie grze chów”, bo bę dziesz już je znał. Jak tyl ko je prze czy tasz, od ra zu bę dą zro zu mia łe. Sło -
wa Bi blii na tych miast przej dą przez umysł i do tknie się ich du ch. Dla te go też tym ra zem po świę ci my tro -
chę cza su na za po zna nie się ze szcze gól ny mi zwro ta mi i sfor mu ło wa nia mi Bi blii. Ten aspekt ćwi cze nia 
umy sło we go jest przy go to wa niem nas i po mo cą, by śmy mo gli uży wać na sze go du cha do kon tak to wa nia 
się z Biblią i do ty ka nia jej. 

Py ta nia i ćwi cze nia: 

   1.  Dla cze go mu si my za cho wy wać od po wied nią rów no wa gę po mię dzy Du chem we wnątrz a Bi blią na 
ze wnątrz? Co się dzie je, gdy tak nie jest?  

   2.  Co musimy wie dzieć z Bi blii? Dla cze go?  
   3.  Krót ko opisz, ja kie jest źró dło Bi blii.  
   4.  Dla cze go mó wi my, że Bi blia jest ucie le śnie niem Bo ga?  
   5.  Do cze go po trzeb na jest nam Bi blia? Ja ką peł ni ona ro lę?  
   6.  Jak po win ni śmy czy tać Bi blię?  
   7.  Po wiedz swo im to wa rzy szom, co zy ska łeś z tej lek cji. Któ re spra wy wy war ły na tobie wra że nie?  

Wer se ty do na ucze nia się na pa mięć:  

J 16,13 
Lecz gdy On, Duch rzeczywistości, przyjdzie, wprowadzi was w całą rzeczywistość; bo nie będzie mówił 
sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy; i oznajmi wam to, co nadchodzi. 

J 6,63 
To Duch daje życie; ciało nie przynosi żadnej korzyści; słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są 
życiem. 

1 P 1,23 
Będąc odrodzeni nie z nasienia podlegającego zepsuciu, lecz z niepodlegającego zepsuciu, poprzez słowo 
Boga, które jest żywe i trwa.  

1 P 2,2 
Jako nowo narodzone niemowlęta, tęsknijcie do bezpodstępnego mleka słowa, abyście przez nie wzrastali 
ku zbawieniu,   

Mt 4,4 
On zaś, odpowiadając, rzekł: Napisane jest: „Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem, 
które wychodzi przez usta Boga”. 

Rz 15,4 
Bo wszystko, co zostało wcześniej napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy przez 
wytrwałość i przez zachętę z Pism mieli nadzieję. 
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BI BLIA – SŁO WO BO ŻE 

Lek cja trze cia 

Jak ra do wać się Bi blią – po zwa la ć, by sło wo 
Chry stu so we za miesz ki wa ło w nas ob fi cie  

Wer se ty bi blij ne: Pwt 11,18; Ps 119,47.130; Iz 59,21; Jr 15,16; Dz 4,31; 5,42; Rz 12,2; 2 Kor 4,13; 
Ef 5,18-19; 6,16-19; Kol 3,16; 4,3-4; 1 Tm 4,6; 5,17b; 2 Tm 2,15; 3,15-17; 4,2; 1 P 2,2; Obj 12,11.  

     I.   Czy taj my Bi blię od po cząt ku do koń ca; le piej ją w tej spo sób zro zu mie my – Kol 3,16; 2 Tm 
3,15; Ps 119,11.130.  

   II.   In ny pro sty, du cho wy i naj bar dziej sku tecz ny spo sób czy ta nia Bi blii to mo dli tew ne czy ta nie; 
trak tu je my tekst Bi blii ja ko mo dli twę i mo dli tew nie go czy ta my – Ef 6,17b-18.  

 III.   Stu diuj my rów nież Bi blię, by uchwy cić głę bię praw dy w sło wie – 1 Tm 5,17b; 2 Tm 2,15:  

           A.   Czy taj my i stu diuj my Sło wo Bo że, by po znać pod sta wo we fak ty w Bi blii.  
           B.   Aby stu dio wać po praw nie Sło wo Bo że, nie zbęd ne są na stę pu ją ce po mo ce:  

           1.    Do bre tłu ma cze nie Bi blii, ta kie jak przekład odzyskany; za war te są w nim kon spek ty, 
przy pi sy i od no śni ki.  

           2.    Po sel stwa Stu dium ży cia, dzię ki któ rym Sło wo bar dziej sta je przed na mi otwo rem; na 
spo sób ży cia wy ja śnia ją nam one wer se ty bi blij ne.  

           3.    Książ ki z lek cja mi, któ re uczą nas praw dy krok po kro ku i pro wa dzą co raz da lej; wy da -
ne zo sta ły książ ki: Lek cje ży cia i Lek cje praw dy.  

           C.   Trze ba nam zo ba czyć przy kład, jak po słu gi wać się po sel stwa mi Stu dium ży cia do stu dio -
wa nia Bi blii.  

           D.   Wię cej ra do ści przy no si nam stu dio wa nie z kil ko ma to wa rzy sza mi; mó dl my się z ni mi i za -
chę caj my sie bie na wza jem do po dą ża nia za praw dą – 2 Tm 2,22.  

           E.   Ko niecz ne jest za ję cie kon kret nej po sta wy; wy znacz okre ślo ny czas i dzień na stu dio wa nie 
praw dy; określ, ja kich po mo cy bę dziesz uży wać i jak szyb ko ro bisz po stę py.  

  IV.   Bar dzo ko rzyst nie jest uczyć się na pa mięć waż niej szych wer se tów z Bi blii – Ps 119,11; Kol 
3,16; 1 Tm 6,20.  

   V.   Gdy na peł ni my się sło wem Bo żym, wy po wia daj my je przed in ny mi; prze ma wiaj my, aby być 
zdro wi – Ef 5,18-19b; Kol 3,16:  

           A.   Te raz jest czas na to, by Pan re ali zo wał swo je bie żą ce po ru sza nie; wszy scy wy po wia daj my 
Chry stu sa w co dzien nym ży ciu, gdyż je ste śmy dłuż ni ka mi ewan ge lii wo bec na szych przy -
ja ciół – Rz 1,14.  

           B.   Pa weł na ka zy wał Ty mo te uszo wi, by był go tów gło sić sło wo „w po rę i nie w po rę” – 2 Tm 
4,2; 3,15-17.  

           C.   Prze ma wiać mo że my rów nież na spo tka niach; mu si my zo ba czyć, że naj waż niej szą czę ścią 
na szych spo tkań jest prze ma wia nie, czy li prze ma wia nie dla Pa na, wy po wia da nie Go i wpo -
wia da nie w in nych – 1 Kor 14,1.3-4.  

           D.   Im czę ściej na peł nia my się sło wem Bo żym, tym bar dziej po lu bi my i wię cej bę dzie my mu -
sie li prze ma wiać; im czę ściej mó wi my, tym wię cej na peł nia my się w du chu – Ef 5,18-19; 
2 Kor 4,13.  

 VI.   In nym spo so bem na peł nia nia się Du chem jest śpie wa nie Sło wa – Ef 5,19.  

VII.   Jeśli będziemy praktykować to, co przed sta wia ją punk ty tej lek cji, na peł ni my się i ukon sty -
tu uje my Sło wem Bo żym.  

TO CO NAJWAŻNIEJSZE:  
Brze mię lek cji: po móc mło dzie ży ra do wać się Sło wem na wie le spo so bów. Chce my szcze gól nie po móc młodym ludziom 
za cząć pra wi dło wo i nor mal nie prak ty ko wać mo dli tew ne czy ta nie. Chce my rów nież, by od nie śli wra że nie, że mu si my 
wy po sa żyć się w Sło wo Bo że, aby wy po wia dać ewan ge lię do swo im przy ja ciół i krew nych.  
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TEKST DO PRZE CZY TA NIA 

         The Bi ble —The Word of God, lek cja 24, s. 326-327, 330-331, 334:  

I. CZY TA NIE SŁO WA BO ŻE GO 

Mu si my prze czy tać Bi blię od de ski do de ski. Gdy prze czy ta my ją w ten spo sób, ła twiej bę dzie ją nam 
zro zu mieć (Kol 3,16; 2 Tm 3,15; Ps 119,11.130). Po przed nie lek cje opro wa dzi ły was przez Bi blię. Ten za rys 
Bi blii i sześć dzie się ciu sze ściu ksiąg w niej za war tych dał wam wi dok z lo tu pta ka. Im wię cej bę dzie cie czy -
tać Bi blię i po rów ny wać do tych lek cji, tym wię cej ją zro zu mie cie. Nie któ rzy z was mo gą lu bić czy tać Sta -
ry Te sta ment w jed nym tem pie, a No wy Te sta ment w in nym. Na przy kład, je śli bę dzie cie czy tać je den roz -
dział dzien nie, prze czy ta cie No wy Te sta ment w dzie więć mie się cy. Brat Watch man Nee w cią gu ro ku czy tał 
No wy Te sta ment pięć dzie siąt ra zy. To by ła je go pod sta wa w Bi blii. Więk szość z nas nie jest w sta nie czy tać 
No we go Te sta men tu tak czę sto jak on, ale mo że my prze czy tać go przy naj mniej raz do ro ku. Każ dy z nas 
mu si zde cy do wać, ile po wi nien czy tać w cią gu dnia, zro bić so bie gra fik i wy pra co wać na wyk co dzien ne go 
czy ta nia.  

II. MO DLI TEW NE CZY TA NIE SŁO WA BO ŻE GO 

In nym pro stym du cho wym i nie zwy kle po ży tecz nym spo so bem czy ta nia Bi blii jest mo dli tew ne czy ta -
nie. Trak tu je my tekst bi blij ny ja ko mo dli twę i mo dli my się nim. Nie tyl ko czy ta my i jed no cze śnie się mo -
dli my lub mo dli my się i czy ta my, czy ta my i mo dli my się, lecz tak że prze mie nia my tekst, któ ry czy ta my, 
w sło wa mo dli twy. Cza sa mi mo że my przez mo dli twę od no sić tekst do sie bie sa mych. Im czę ściej będziemy 
po wta rza li te go ro dza ju mo dli tew ne czy ta nie, tym bar dziej pod nie sio ny i uwol nio ny zo sta nie nasz duch 
i tym więk sze, głęb sze i bo gat sze ko rzy ści otrzy ma my. 

Apo stoł Pa weł mó wi nam, by śmy wzię li „miecz Du cha, któ ry [to Duch] jest sło wem Bo żym. W każ dej 
mo dli twie i proś bie za no ście w każ dym cza sie mo dli twy w du chu” (Ef 6,17-18). Gdy czy ta my w ten spo -
sób z mo dli twą, kar mi my się Du chem i utrzy mu je my spo łecz ność z Pa nem (1 P 2,2; 1 Tm 4,6; 1 J 1,3). Pod -
czas mo dli twy Pan być mo że ob na ży za po śred nic twem swe go Sło wa na sze nie do cią gnię cia; wte dy mo że -
my Mu je wy znać, a On nam wy ba czy i oczy ści nas (1 J 1,9). Mo że my rów nież uży wać Sło wa do mo dli twy 
za in nych oraz o Pań skie po ru sza nie się (1 Tm 2,1; Kol 4,3-4). Mo dli tew ne czy ta nie Sło wa jest bar dzo po ży -
tecz ne.  

III. A. Zna jo mość fak tów za war tych w Bi blii 

Za nim bę dzie my mie li spo łecz ność o stu dio wa niu praw dy, mu si my się na wstę pie za jąć pew ny mi spra -
wa mi. Otóż mu si my znać pod sta wo we fak ty za war te w Bi blii. Po win ni śmy znać na zwy wszyst kich ksiąg 
oraz ich ko lej ność, aby śmy mo gli zlo ka li zo wać po szcze gól ne wer se ty. Mu si my znać pod sta wy każ dej księ -
gi, po da ne w lek cjach 11—21. Po ma ga rów nież za pa mię ta nie pierw sze go wer se tu każ dej z ksiąg, aby śmy 
wie dzie li, jak się za czy na. Do dat ko wo do brze jest za po znać się z naj waż niej szy mi po sta cia mi i wy da rze -
nia mi, któ re wy stę pu ją w każ dej z ksiąg, aby śmy zna li tło, gdy stu diu je my praw dę. Te pod sta wo we fak ty 
po win ny być nam zna ne, za nim za cznie my na ukę w gim na zjum. Je śli ich nie po zna li śmy, mu si my to na -
pra wić po przez stu dio wa nie.  

III. E. Kon kret na po sta wa 

Ko niecz na jest kon kret na po sta wa. Wszyst ko w wa szym ludz kim ży ciu jest kon kret ne i ści śle okre ślo ne. 
Słoń ce wscho dzi i za cho dzi w okre ślo nych go dzi nach. Szko ła za czy na się i koń czy w okre ślo nym cza sie 
i w okre ślo nych dniach. Sa mo lo ty od la tu ją i przy la tu ją zgod nie z okre ślo ny mi roz kła da mi. Dla te go mu si cie 
za jąć kon kret ną po sta wę w stu dio wa niu Bi blii (Ef 5,16). Okre śl cie so bie czas i dzień na stu dio wa nie praw dy. 
Ustal cie, z ja kich ma te ria łów bę dzie cie ko rzy stać i tem po roz wo ju. To nie tyl ko roz sąd ne, aby mieć w tym 
dzie le to wa rzy szy, ale też do brze jest po wie dzieć star szym i usłu gu ją cym o pla nie stu dio wa nia, aby mo gli oni 
was pro wa dzić. Je śli otrzy ma cie oświe ce nie, po dziel cie się nim. Je że li ma cie ja kieś py ta nia bądź trud no ści 
pod czas stu dio wa nia, miej cie spo łecz ność ze star szy mi i usłu gu ją cy mi. To po mo że wam w bie gu.  

Je że li bę dzie cie kon kret ni w dą że niu do praw dy, stop nio wo się nią ukon sty tu uje cie.  

V. A. Wy po wia da nie sło wa w co dzien nym ży ciu 

Dro dzy świę ci, je ste śmy w Pań skim od zy ski wa niu i je stem prze ko na ny, że te raz jest czas, by Pan wy -
ko nał swój ak tu al ny ruch. Wszy scy w Pań skim od zy ski wa niu mu si my w swo im co dzien nym ży ciu wy po -
wia dać Chry stu sa do na szych ro dzi ców, dzie ci, ku zy nów i te ściów. Ty le je ste śmy win ni na szym krew nym. 
Spró buj zro bić so bie li stę krew nych. Być mo że jed na pią ta z nich jest już zba wio na, a resz ta po zo sta je w nie -
wie rze. Po trze bu ją oni two ich słów. Wszy scy twoi krew ni po trze bu ją praw dzi wej po mo cy, któ rą mo gą 
otrzy mać dzię ki te mu, że bę dziesz mó wił im o Chry stu sie. Nie głoś im re li gij nych ka zań, lecz mów im 
w ży wy spo sób o Chry stu sie. Po wiedz swo jej ma mie. Po wiedz swo jej cio ci. Po wiedz swo je mu wuj ko wi. 
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Po wiedz swo je mu bra tu. Na wet je śli i ty, i twój brat je ste ście chrze ści ja na mi, na dal mu si cie mó wić do sie -
bie na wza jem. Niech wa si ro dzi ce to usły szą. Nie mó wi cie o kom pu te rach, o fi zy ce ani ma te ma ty ce, tyl ko 
o Chry stu sie. On jest je dy nym skar bem! Mów o Chry stu sie, ży cio daj nym Du chu, wszech za wie ra ją cym, 
Trój je dy nym Bo gu. Twoi ro dzi ce bę dą zdu mie wa li się tym, co po wiesz.  

Mów o Chry stu sie co dzien nie. Wszy scy lu dzie po trze bu ją dziś Chry stu sa, lecz mu si my do nich mó wić. 
Mów w spo sób ży wy, prak tycz ny, zgod nie z tym, jak Go do świad czasz.] Mów w szko le, mię dzy lek cja mi, 
w gru pie, pod czas prze rwy obia do wej i po lek cjach, przy naj mniej pięć mi nut dzien nie, pięć dni w ty go -
dniu, czte ry ty go dnie w mie sią cu. W ten spo sób mo żesz wpo wia dać Chry stu sa w in nych co naj mniej dwa -
dzie ścia ra zy w mie sią cu (Iz 59,21).  

VII. PO TRZE BA PRAK TY KO WA NIA  

Co dzien nie ra no mu si my mo dlić się dwo ma, trz ema wer se ta mi z Bi blii, by oży wić na sze go du cha (Ps 
119,47; Jr 15,16). Wie lu świę tych lu bi ko rzy stać ze Świę te go sło wa na po ran ne oży wie nie. Je że li to ro bi cie, mo -
że cie w cią gu sze ściu lat prze mo dlić ca ły No wy Te sta ment, wer set po wer se cie. Za pi suj cie so bie wer se ty, któ -
ry mi mo dli cie się ra no, i no ście je przy so bie na kar tecz ce w cią gu dnia. Ile kroć po czu je cie się przy gnę bie ni, 
przyj dą wam do gło wy złe my śli al bo po ku sa, by zro bić coś, co nie jest z Pa na, wy cią gnij cie so bie tę kar tecz -
kę i po mó dl cie się ty mi wer se ta mi. Zwy cię ży cie szatana i bę dzie mu siał od was uciec (Obj 12,11; 2 Kor 10,4-5; Ef 
6,16; Jk 4,7). Co dzien nie wie czo rem, przed pój ściem spać, prze czy taj cie so bie je den, dwa roz dzia ły z No we go 
Te sta men tu. Prak ty ka ta po zwo li wam za cząć dzień od oży wie nia się sło wem Bo żym, zwy cię żać złe go w cią -
gu dnia za po mo cą sło wa Bo że go i koń czyć dzień sło wem Bo żym. Ca łe wa sze ży cie bę dzie spo wi te sło wem 
Bo żym. Bę dzie cie mó wi li sło wem Bo żym. Wa sze co dzien ne ży cie bę dzie wspa nia łe.  

Py ta nia i ćwi cze nia:  

   1.  Co zy sku je my pod czas czy ta nia Sło wa? Co zy sku je my pod czas mo dli tew ne go czy ta nia?  

   2.  Ja kie po mo ce do stęp ne są do stu dio wa nia Sło wa?  

   3.  Dla cze go mu si my wy po wia dać sło wo Bo że?  

   4.  Co mu si my ro bić, by ukon sty tu ować się Sło wem?  

   5.  Co to zna czy, że do stu dio wa nia praw dy ko niecz ne jest za ję cie kon kret nej po sta wy?  

Wer se ty do na ucze nia się na pa mięć:  

Kol 3,16 

Niech słowo Chrystusa mieszka w was bogato we wszelkiej mądrości, przez wasze nauczanie 
i napominanie siebie nawzajem psalmami i hymnami, i pieśniami duchowymi, przez śpiewanie z łaską 
w swoich sercach Bogu. 

Ef 6,17-18 
17   I przyjmijcie hełm zbawienia oraz miecz Ducha, którym to Duchem jest słowo Boga,  
18   Za pomocą wszelkiej modlitwy i proszenia, modląc się w każdym czasie w duchu i czuwając ku temu 

we wszelkiej wytrwałości i proszeniu o wszystkich świętych.   

2 Tm 4,2 

Ogłaszaj słowo; bądź gotów w porę i nie w porę; wykazuj błąd, gań, nawołuj z wszelkim cierpliwym 
znoszeniem i nauczaniem. 

Ef 1,17 

Aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w pełnym 
poznaniu Jego,  

Ps 119,11 

W ser cu swym prze cho wu ję sło wo Two je, by nie grze szyć prze ciw To bie.  
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BI BLIA – SŁO WO BO ŻE 

Lek cja czwar ta 

Bi blia i jej tłu ma cze nia 

Wer se ty bi blij ne: Ef 3,9-11; Rdz 1,1.26; Ez 28,15-18; Iz 14,13-14; Rdz 3,1-6.15; J 1,29;  
10,10; 2,19; Mt 16,18; Ef 5,32; 2 Kor 11,2; Łk 24,14; J 1,1; 5,39; Obj 19,13.  

     I.   Te mat Bi blii moż na ująć w czte rech zda niach: Bóg za pla no wał i stwo rzył, szatan zbun to wał 
się i znisz czył, czło wiek upadł i za gu bił się, a Chry stus od ku pił i zbu do wał; te mat ten obej -
mu je czte ry oso by: Bo ga, szatana, czło wie ka i Chry stu sa – Rdz 1,1.26; Ez 28,15-18; Rdz 3,1-6; 
J 1,29; 10,10; 2,19; Mt 16,18:  

           A.   Te mat Sta re go Te sta men tu brzmi: Bóg stwo rzył, szatan znisz czył, czło wiek upadł, a Bóg 
obie cał, że przyj dzie Chry stus i do ko na od ku pie nia.  

           B.   Te mat No we go Te sta men tu jest na stę pu ją cy: Chry stus przy cho dzi, by od ku pić grzesz ni ków 
i zbu do wać ko ściół we dług Bo że go pla nu – Ef 3,9-11.  

   II.   Cen tral ną my ślą Bi blii jest Chry stus i ko ściół; Bi blia nie ob ja wia je dy nie sa me go Chry stu sa; 
ob ja wia rów nież ob lu bie ni cę i Cia ło Chry stu sa, czy li ko ściół – Ef 5,32:  

           A.   Cen tral na myśl Sta re go Te sta men tu – Sta ry Te sta ment przy pro wa dza czło wie ka do Chry -
stu sa, aby On go od ku pił.  

           B.   Cen tral na myśl No we go Te sta men tu – No wy Te sta ment po ka zu je, w ja ki spo sób ko ściół zo -
sta je od ku pio ny i zbu do wa ny w Chry stu sie.  

 III.   Naj le piej po dzie li my Bi blię na mniej sze czę ści, gdy uwzględ ni my du cho we do świad cze nie; 
wy róż nia my trzy ka te go rie w Sta rym Te sta men cie i trzy w No wym:  

           A.   Sta ry Te sta ment:  
           1.    Hi sto ria: do czę ści hi sto rycz nej na le ży sie dem na ście ksiąg po cząw szy od Księ gi Ro dza -

ju po Księ gę Es te ry.  
           2.    Do świad cze nie: w tej czę ści jest pięć ksiąg po etyc kich: Księ ga Hio ba, Księ ga Psal mów, 

Księ ga Przy po wie ści, Księ ga Ko he le ta i Pieśń nad Pie śnia mi.  
            3.    Pro roc twa: w tej czę ści jest sie dem na ście ksiąg od Księ gi Iza ja sza po Księ gę Ma la chia sza.  

           B.   No wy Te sta ment:  
           1.    Hi sto ria: czte ry Ewan ge lie i Dzie je Apo stol skie to księ gi trak tu ją ce o hi sto rii.  
           2.    Do świad cze nie: w tej czę ści jest dwa dzie ścia je den Li stów, od Li stu do Rzy mian po List 

Ju dy.  
           3.    Pro roc two: do tej czę ści na le ży tyl ko jed na księ ga, Księ ga Ob ja wie nia.  

  IV.   Więk szość Sta re go Te sta men tu zo sta ła na pi sa na w ję zy ku he braj skim, więk szość zaś No we -
go Te sta men tu – w ję zy ku grec kim; za war ta w pi śmie treść Bi blii jak rów nież tłu ma cze nie Bi -
blii są dla nas nie zwy kle waż ne:  

           A.   Sep tu agin ta – sie dem dzie się ciu uczo nych w Alek san drii w Egip cie prze tłu ma czy ło ca ły Sta -
ry Te sta ment na ję zyk grec ki oko ło ro ku 277 p.n.e; po nie waż w tłu ma cze niu uczest ni czy ło 
sie dem dzie się ciu tłu ma czy prze kład ten na zwa no Sep tu agin tą.  

           B.   Vul ga ta – Vul ga ta zo sta ła prze tłu ma czo na w czwar tym wie ku w Afry ce Pół noc nej; „vul ga te” 
zna czy po pu lar ny lub po wszech ny.  

           C.   Prze kład Au to ry zo wa ny (Kró la Ja ku ba) – w ro ku 1611 pięć dzie się ciu czte rech uczo nych 
prze tłu ma czy ło Sta ry i No wy Te sta ment i uczyniło ten przekład naj lep szą ów cze sną wer sją 
an giel ską. Po nie waż prze kład ten od by wał się pod nad zo rem Kró la Ja ku ba I na zwa no go 
Prze kła dem Au to ry zo wa nym.  

           D.   The Re vi sed Ver sion – Prze kład Po pra wio ny (No wa Bi blia Kró la Ja ku ba) – od ro ku 1870 do 
1885 oko ło stu uczo nych z An glii i Ame ry ki po pra wia ło Prze kład Au to ry zo wa ny i na zwa -
ło go Re vi sed Ver sion (Prze kła dem Po pra wio nym).  

           E.   The Ame ri can Stan dard Ver sion – Bi blia w Ame ry kań skim Prze kła dzie Stan dar do wym – 
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w Ame ry ce ucze ni ame ry kań scy do ko na li po pra wy Re vi sed Ver sion i na zy wa li tę wer sję 
Ame ry kań skim Prze kła dem Stan dar do wym.  

            F.   Wie le in nych prze kła dów – Bi blia zo sta ła prze tłu ma czo na na wie le ję zy ków i po wsta ło wie -
le pi sem nych prze kła dów; Bi blia zo sta ła prze tłu ma czo na na 1946 ję zy ków; ist nie je oko ło 
pięć dzie się ciu wer sji an giel skich (w języku polskim istnieje ponad dziesięć tłumaczeń całej 
Biblii i kilkanaście tłumaczeń samego Nowego Testamentu – przyp. tłum.).  

           G.   Tłu ma cze nia o cha rak te rze pa ra fra zy (ada pta cji) – Ist nie je kil ka wer sji Bi blii bę dą cych 
w dużej mie rze for mą pa ra fra zy.  

          H.   Brat Wit ness Lee i je go współ pra cow ni cy stre ści li naj lep sze stu dia na te mat Bi blii z po przed -
nich dwóch ty się cy lat i je zin te gro wa li; tak powstał przekład od zy skany.  

           1.    Do kład ność – przekład odzyskany jest naj do kład niej szym prze kła dem.  
           2.    Czy tel ność – przekład odzyskany do brze się czy ta, to jede n z naj lep szych pod tym 

wzglę dem tłu ma czeń.  
           3.    Plany – w przekładzie odzyskanym każ da księ ga No we go Te sta men tu po prze dzo na jest 

planem.  
           4.    Przy pi sy – przekład odzyskany za wie ra rów nież przy pi sy; przy pi sy wy ja śnia ją wie le 

trud nych do zro zu mie nia frag men tów.  
           5.    Od no śni ki – przekład odzyskany na mar gi ne sach po da je wie le od no śni ków, któ re ma ją 

za za da nie po móc czy tel ni kom w zna le zie niu wer se tów wspo ma ga ją cych ich studium.  
           6.    Po sel stwa Stu dium ży cia – sta no wią uzu peł nia ją cy ze staw po mo cy w stu dio wa niu 

Biblii; ten zbiór po selstw otwie ra każ dy wer set w Bi blii.  

TO CO NAJWAŻNIEJSZE:  
Brze mię tej lek cji: po móc mło dzie ży zro zu mieć, ja ki jest te mat i cen tral na myśl ca łej Bi blii, a także ja ki jest bar dziej 
szcze gó ło wy po dział Bi blii, uwzględ nia ją cy du cho we do świad cze nie; do ty czy to też tłu ma czeń Bi blii i te go, jak dro go -
cen ny jest pod tym wzglę dem przekład odzyskany. Mu si my ćwi czyć się w przed sta wianiu tego tak, by za in spi ro wa ło 
to in nych i by ło dla nich zro zu mia łe. Pod kre ślić chce my po now nie, że ra du je my się Sło wem Bo żym ja ko ży ciem, mo -
dli tew nie je czy ta jąc.  

TEKST DO PRZE CZY TA NIA:  

         The Bi ble —The Word of God, lek cje 3, s. 38-42:  

I. TE MAT BI BLII 

Te mat Bi blii moż na ująć w czte rech zda niach: Bóg za pla no wał i stwo rzył, szatan zbun to wał się i znisz -
czył, czło wiek upadł i za gu bił się, a Chry stus od ku pił i zbu do wał. Te mat ten obej mu je czte ry oso by: po 
pierw sze Bo ga, po dru gie szatana, po trze cie czło wie ka i po czwar te Chry stu sa. Ca ła Bi blia pra wie że wy -
łącz nie mó wi tyl ko o nich. Do każ dej z tych osób przy pi sa ne są po dwa cza sow ni ki. Bóg za pla no wał i stwo -
rzył. Za pla no wał w wiecz no ści prze szłej i stwo rzył w cza sie. Sza tan zbun to wał się i znisz czył. Bóg uło żył 
plan i do ko nał stwo rze nia zgod nie z tym pla nem, szatan zaś zbun to wał się prze ciw ko Bo gu i znisz czył Je -
go stwo rze nie. Wszyst ko, co szatan uczy nił, to: zbun to wał się i znisz czył. Te dwa cza sow ni ki mó wią o ca -
łym dzie le szatana w tym wszech świe cie. Czło wiek upadł i za gu bił się. Czło wiek upadł i w na stęp stwie te -
go za gu bił się, wy mknął z Bo żej rę ki i Bóg nie mógł się już nim da lej po słu żyć. Ca łą hi sto rię czło wie ka 
w Bi blii moż na opi sać dwo ma cza sow ni ka mi: czło wiek upadł i za gu bił się. Chry stus od ku pił i zbu do wał. 
W prze szło ści gdy chrze ści ja nie mó wili o Chry stu sie, mó wi li je dy nie o od ku pie niu; po mi ja no zu peł nie 
spra wę bu do wa nia. Nie wol no nam za po mi nać, że nasz Pan po wie dział, iż jest nie tyl ko Sy nem Czło wie -
czym, któ ry przy szedł by szu kać i zba wić co za gi nę ło; rzekł On rów nież, że Piotr był ka mie niem i że zbu -
du je On swój ko ściół na tej ska le. Z jed nej stro ny Ewan ge lia Ja na mó wi, że Chry stus „przy szedł, aby mie li 
ży cie”. Z dru giej stro ny jest po wie dzia ne, że lu dzie mo gą „znisz czyć tę świą ty nię”, Chry stus jed nak że 
wznie sie ją na no wo w trzy dni. Czy mó wi się o do ko na niu przez Pa na od ku pie nia, czy przyj ściu Pa na Je -
zu sa i sta niu się ży ciem dla czło wie ka, wszyst ko słu ży bu do wa niu ko ścio ła. To dla te go mu si my wi dzieć nie 
tyl ko od ku pie nie, lecz rów nież bu do wa nie.  

Na po cząt ku Bi blii wi dzi my zło to, bde lium i dro go cen ne ka mie nie, czy li ma te ria ły na bu do wę. Pod 
ko niec Bi blii wi dzi my ukoń czo ną bu dow lę, zbu do wa ną ze zło ta, per ły i dro go cen nych ka mie ni. Po ka zu -
je to, że Bóg na ko niec uzy ska bu dow lę, któ ra zo sta nie zbu do wa na w na stęp stwie od ku pie nia, do ko na ne -
go przez Je go Sy na, Ba ran ka. Mó wiąc za tem o Chry stu sie, nie po win ni śmy wi dzieć Go je dy nie ja ko Te go, 
któ ry do ko nał od ku pie nia, lecz rów nież ja ko Te go, kto zaj mu je się bu do wa niem. On przy szedł, aby od ku -
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pić i też zbu do wać. Bóg stwo rzył wszyst ko, w tym czło wie ka, po to, by uzy skać bu dow lę w tym wszech -
świe cie.  

Mu si my do brze za pa mię tać so bie te czte ry oso by, jak też po dwa cza sow ni ki przy pi sa ne do każ dej 
z nich. To po zwo li nam zro zu mieć te mat Bi blii. Bóg stwo rzył wszyst ko, w tym czło wie ka, zgod nie ze swo -
im pla nem. Sza tan był dum ny i zbun to wał się prze ciw ko Bo gu; zło śli wie do ko nał znisz cze nia Bo że go stwo -
rze nia i spra wił, że czło wiek upadł i się za gu bił. Chry stus przy szedł, by od ku pić czło wie ka i zbu do wać 
z nie go swój chwa leb ny ko ściół oraz mi stycz ne Cia ło, a Bóg dzię ki te mu uzy ska zbio ro we na czy nie, któ re 
Go wy ra zi. Ta ki jest te mat ca łej Bi blii. Pójdź my da lej i zo bacz my od ręb ny te mat Sta re go i No we go Te sta -
men tu. 

II. CEN TRAL NA MYŚL BI BLII 

W chrze ści jań stwie jest du żo ksią żek na te mat Bi blii. W więk szo ści z nich mó wi się, że cen tral ną my ślą 
Bi blii jest Chry stus. Dzię ki Bo że mu mi ło sier dziu otrzy ma li śmy świa tło i w tym świe tle obec nie mo że my 
po wie dzieć, że to za ma ło, gdy mó wi my, że cen tral ną my ślą Bi blii jest je dy nie Chry stus. Pa mię taj my o sło -
wach apo sto ła Paw ła: „Ta jem ni ca to wiel ka, lecz ja mó wię o Chry stu sie i o ko ście le” (Ef 5,32). Mu si my za -
tem po wie dzieć, że cen tral ną my ślą Bi blii jest Chry stus i ko ściół. Bi blia nie ob ja wia je dy nie sa me go Chry -
stu sa; ob ja wia rów nież ob lu bie ni cę i Cia ło Chry stu sa, czy li ko ściół.  

Ca ła Bi blia uka zu je nam Chry stu sa, to nie ule ga wąt pli wo ści. Uka zu je nam rów nież, że Chry stus mu si 
mieć ko ściół, tak jak męż czy zna żo nę. Bi blia od sa me go po cząt ku ob ja wia to w ty pie – nie jest do brze, by 
Adam był sam. Na pod sta wie No we go Te sta men tu wie my, że ob ra zu je to Chry stu sa, któ re mu po trzeb na 
jest ob lu bie ni ca. To dla te go Bi blia na po cząt ku ob ja wia nie tyl ko jed ne go Ada ma, lecz rów nież Ewę, któ ra 
wy szła z je go bo ku i sta ła się je go ob lu bie ni cą, i jak tych dwo je sta ło się jed no. Był Adam, by ła też Ewa. Apo -
stoł po wie dział, że to wiel ka ta jem ni ca, a od no sił to do Chry stu sa i ko ścio ła. W Bi blii nie wi dzi my je dy nie 
Chry stu sa przy jed no cze snym po mi nię ciu ko ścio ła. Du żo mó wi się o Iza aku, a za po mi na o Re be ce. Był Iza -
ak i by ła też Re be ka. Bi blia opo wia da o Bo gu, któ ry ma stycz ność z czło wie kiem przez Chry stu sa, jak rów -
nież o czło wie ku, któ ry zaj mu je waż ną po zy cję. Cen tral ną po sta cią w Bi blii nie jest je dy nie Bóg w Chry stu -
sie, lecz rów nież czło wiek, któ ry w Chry stu sie jest ob lu bie ni cą Bo ga. Pa rę wszech świa ta two rzy Bóg 
i czło wiek. We wszech świe cie Bóg jest je dy nym męż czy zną, czło wiek zaś jest Je go part ner ką. Je śli czło wiek 
po zba wio ny jest Bo ga, po zo sta je wdo wą. Je śli Bóg po zba wio ny jest czło wie ka, po zo sta je ka wa le rem. 
W tym wszech świe cie Bóg i czło wiek mu szą two rzyć kom plet.  

To z te go po wo du Sta ry Te sta ment przed sta wia nam po pierw sze czło wie ka, któ ry szu ka so bie żo ny. 
Czło wiek ten ob ra zu je Chry stu sa, któ ry jest ucie le śnie niem Bo ga. Żo na ob ra zu je ko ściół; ko ściół to gro no 
zba wio nych przez Bo ga lu dzi spo śród ca łej ludz ko ści, któ rych On zbu do wał ze so bą. W ca łym Sta rym Te -
sta men cie Bóg uka za ny jest ja ko mąż dla swe go lu du. Izra eli tów uwa żał On za swo ją żo nę. Póź niej przy -
szedł Pan Je zus. Jan, Je go zwia stun, ogło sił, że jest On Ba ran kiem Bo żym, któ ry gła dzi grzech świa ta, za -
świad czył rów nież, że Ten, kto ma ob lu bie ni cę, jest Ob lu bień cem. Jan przed sta wił Pa na Je zu sa nie tyl ko 
ja ko od ku pia ją ce go Ba ran ka, lecz także ja ko Ob lu bień ca, któ ry ma ob lu bie ni cę. Z ko lei w Li stach apo stoł 
Pa weł mó wi: „za rę czy łem was [zba wio nych] z jed nym mę żem, aby sta wić przed Chry stu sem dzie wi cę czy -
stą”. Mó wi rów nież, że ko ściół dla Chry stu sa jest jak Ewa dla Ada ma. W Księ dze Ob ja wie nia, pod ko niec 
Bi blii, oświad cza się, że na sta ło we se le Ba ran ka. Gdy po ja wia się No wa Je rozolima, jest po wie dzia ne, że zo -
sta ła ona przy go to wa na jak ob lu bie ni ca przy stro jo na dla swe go mę ża. Ta ka więź łą czy Bo ga i czło wie ka. 
Ca ły od ku pio ny lud i Od ku pi ciel sta ją się jed no – ta jem ni cą wszech świa ta, któ rą jest Chry stus i ko ściół.  

To dla te go cen tral ną po sta cią ca łej Bi blii jest ta mi stycz na pa ra. Bóg i czło wiek sta ją się jed no, tak jak męż -
czy zna i ko bie ta sta ją się jed nym cia łem. Męż czy zna i ko bie ta stający się jed nym cia łem, ob ra zu ją Bo ga i czło -
wie ka, któ rzy sta ją się jed no. Chry stus to Bóg, któ ry stał się jed no z czło wie kiem, a ko ściół to czło wiek, któ ry 
sta je się jed no z Bo giem. Bóg przy cho dzi w swo im Sy nu Chry stu sie, aby stać się jed no z czło wie kiem. Czło -
wiek jest zbu do wa ny w Je go Sy nu ja ko Je go ko ściół, aby stać się jed no z Bo giem. Tę jed ność, ten mi stycz ny 
zwią zek two rzy Chry stus i ko ściół, to rów nież zwią zek Bo ga z czło wie kiem. Oto cen tral na myśl Bi blii.  

Mo że my o niej po wie dzieć rów nież ina czej. Chry stus jest ży wym sło wem Bo żym, a Bi blia – Je go sło -
wem za pi sa nym. Chry stus jest ży wym sło wem, a Bi blia – sło wem za pi sa nym. Chry stus jest tre ścią Bi blii, 
Bi blia zaś wy ja śnie niem Chry stu sa. Je śli usu nie my z Bi blii Chry stu sa, sta nie się ona pu stą księ gą, ni czym 
pu ste na czy nie, w któ rym nic nie ma. Rów no cze śnie, nie mo że my do brze znać Chry stu sa, nie zna jąc Bi blii, 
gdyż jest ona wy ja śnie niem Chry stu sa. Je dy nie gdy czy ta my wy ja śnie nie w Bi blii, zro zu mie my i po zna my, 
kim jest Chry stus. Bi blia mó wi nam, że wszyst ko z Chry stu sa zo sta je umiesz czo ne w ko ście le i przez nie -
go się wy ra ża. Za tem cen tral ną my ślą Bi blii jest Chry stus i ko ściół. Nie wy star czy znać tyl ko Chry stu sa; 
mu si my rów nież znać ko ściół. Bi blia po ka zu je nam, że ta po wszech na, cen tral na oso ba po sia da gło wę i cia -
ło. Gło wą jest Chry stus, a Cia łem – ko ściół. Za tem to Chry stus i ko ściół sta no wią cen tral ną myśl Bi blii. 

Py ta nia i ćwi cze nia:  

   1.  Ja ki jest te mat Bi blii w Sta rym i No wym Te sta men cie?  



   2.  Jak brzmi cen tral na myśl Bi blii? W ja ki spo sób Bi blia po wią za na jest z Chry stu sem?  
   3.  Krót ko przed staw hi sto rię tłu ma cze nia Bi blii do cza su po wsta nia pierw szej wer sji w ję zy ku an giel skim.  
   4.  Wy mień kil ka wer sji Bi blii. Któ ra z nich jest naj lep sza i dla cze go?  
   5.  Od szu kaj wer set 2 Tm 3,16 w przekładzie odzyskanym No we go Te sta men tu i trzech in nych tłu ma cze -

niach Bi blii i po rów naj je ze so bą. Sprawdź, ile za łą czo nych jest przy pi sów i od no śni ków. Omów wy -
ni ki ze swo imi to wa rzy sza mi.  

Wer se ty do na ucze nia się na pa mięć:  

J 1,29 

Następnego dnia zobaczył przychodzącego do niego Jezusa i powiedział: Oto Baranek Boga, który zabiera 
grzech świata!  

J 10,10 

Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć; Ja przyszedłem, aby miały życie i miały je 
w obfitości. 

Ga 3,24 

Tak więc prawo stało się naszym kuratorem prowadzącym nas ku Chrystusowi, abyśmy byli 
usprawiedliwieni z wiary. 

Hbr 8,6.13 
6     Teraz jednak otrzymał On o tyle znakomitszą posługę, że jest też Pośrednikiem lepszego przymierza 

ustanowionego na lepszych obietnicach. 
13   Mówiąc: Nowe przymierze, uczynił pierwsze starym. To zaś, co się starzeje i marnieje, bliskie jest 

zaniku. 

Ef 5,32 

Tajemnica ta jest wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i kościoła. 

2 Kor 11,2 

Bo jestem zazdrosny o was zazdrością Boga; zaręczyłem was bowiem jednemu mężowi, aby was 
przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. 
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BI BLIA – SŁO WO BO ŻE 

Lek cja pią ta 

Funk cje Bi blii 

Wer se ty bi blij ne: J 5,39-40; 2 Tm 3,15-17; 1 P 1,23; 2,2; 1 Kor 3,2; Mt 4,4.  

     I.   Pierw szą funk cją Bi blii jest skła da nie świa dec twa o Pa nu Je zu sie; to On jest te ma tem i za -
war to ścią Bi blii; Bi blia jest Je go wy ja śnie niem i wy ra zem – J 5,39.  

   II.   Funk cją Bi blii wo bec upa dłe go czło wie ka jest uczy nie nie nas mą dry mi ku zba wie niu; ob ja -
wia nam ona, jak Bóg zba wia lu dzi w Chry stu sie i w ja ki spo sób lu dzie mo gą być zba wie ni 
przez wia rę po to, aby śmy mo gli po znać dro gę zba wie nia – 2 Tm 3,15.  

 III.   Od stro ny na sze go do świad cze nia, stro ny prak tycz nej, Bi blia spra wia, że zo sta je my od ro dze -
ni – 1 P 1,23.  

  IV.   Gdy zo sta je my zba wie ni, Pi sma są jak mle ko, któ re mo że nas po si lić i spo wo do wać nasz 
wzrost w ży ciu du cho wym – 1 P 2,2; 1 Kor 3,2.  

   V.   Sło wo Pi sma jest rów nież na szym du cho wym chle bem ży cia; tak jak na sze ży cie fi zycz ne po -
trze bu je po si le nia, tak też po trze bu je po si le nia na sze ży cie du cho we – Mt 4,4; Jr 15,16; Hi 
23,12b; Hbr 5,13-14.  

 VI.   Bi blia jest po ży tecz na do na ucza nia, do wykazywania błędu, do po pra wia nia, do po ucza nia 
w spra wie dli wo ści, aby śmy my, lu dzie Bo ży, byli kompletni – 2 Tm 3,16-17.  

TO CO NAJWAŻNIEJSZE:  
Brze mię tej lek cji: po móc mło dzie ży prak tycz nie zo ba czyć funk cje Bi blii. Wszyst kie lek cje ma ją ich za in spi ro wać, za -
chę cić i przy go to wać do te go, by po zna wa li Sło wo Bo że i od nie śli z te go wie lo ra ką ko rzyść. Chce my rów nież ich przy -
go to wać i wy po sa żyć do sta wie nia czo ła prze ciw ni kom, po dej mo wa nia wy zwań, gło sze nia ewan ge lii i pro ro ko wa nia 
w ce lu bu do wa nia ko ścio ła.  

TEKST DO PRZE CZY TA NIA:  

         The Bi ble —The Word of God, lek cja 1, s. 18-21:  

V. FUNK CJE BI BLII 

A. Skła da świa dec two o Pa nu Je zu sie 

Pierw szą funk cją Bi blii jest skła da nie świa dec twa o Pa nu Je zu sie (J 5,39). To On jest te ma tem i za war -
to ścią Bi blii. Bi blia jest Je go wy ja śnie niem i wy ra zem. On jest ży wym Sło wem Bo ga. Bi blia jest za pi sa nym 
Sło wem Bo żym. Bi blia, pi sa ne Sło wo Bo że, mu si mieć Pa na Je zu sa, ży we Sło wo, ja ko swą rze czy wi stość. 
W prze ciw nym ra zie jest ona je dy nie dok try ną i pu sty mi li te ra mi. Pan Je zus, ży we Sło wo, mu si mieć swój 
wy raz w Bi blii, Sło wie pi sa nym. W prze ciw nym ra zie po zo sta nie ta jem ni czy i nie ła twy do po zna nia, nie -
kon kret ny i trud ny do uchwy ce nia. Jed nak że po nie waż ist nie je wy raź ne, kon kret ne wy ja śnie nie i pro ste ob -
ja wie nie Pi sma, dla te go moż na po znać Pa na Je zu sa prak tycz nie i Go kon kret nie po jąć. Ob ja wia Go nie tyl -
ko każ da księ ga No we go Te sta men tu, lecz także każ da część Sta re go – czy to bę dzie (1) Pra wo Moj że szo we, 
(2) Pro ro cy czy (3) Psal my (są to trzy głów ne czę ści Sta re go Te sta men tu) – skła da świa dec two i mó wi o Pa -
nu Je zu sie. Je śli więc chce my Go znać, mu si my czy tać i ro zu mieć Bi blię. 

B. Czy ni lu dzi mą dry mi ku zba wie niu 

Funk cje Bi blii ma ją dwa aspek ty: je den jej aspekt słu ży Pa nu, a dru gi nam. Z jed nej stro ny skła da ona 
świa dec two o Pa nu Je zu sie, a z dru giej stro ny spra wia, że otrzy mu je my ła skę i je ste śmy bu do wa ni. Pierw -
szą funk cją Bi blii wo bec nas jest uczy nie nie nas mą dry mi ku zba wie niu (2 Tm 3,15). Ob ja wia nam ona, jak 
Bóg zba wia lu dzi w Chry stu sie i w ja ki spo sób lu dzie mo gą być zba wie ni przez wia rę po to, aby śmy mo -
gli po znać dro gę zba wie nia. 

C. Spra wia, że lu dzie zo sta ją od ro dze ni 

Pierw szą prak tycz ną funk cją Bi blii w nas jest spra wie nie na sze go od ro dze nia (1 P 1,23). Bi blia jest 
Słowem ży we go Bo ga i za wie ra ży cie ży we go Bo ga. Kie dy przez wia rę przyj mu je my w sie bie sło wo Pi sma, 
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wcho dzi ono w nas ja ko ziar no ży cia i za sie wa w nas Bo że ży cie. W ten spo sób otrzy mu je my to ży cie i je -
ste śmy od ro dze ni. 

D. Jest mle kiem du cho wym wie rzą cych 

Gdy zo sta je my zba wie ni, na sze poj mo wa nie rze czy du cho wych nie jest do sta tecz nie roz wi nię te. Nie -
któ re czę ści Pi sma są jak mle ko, któ re mo że nas po si lić i spo wo do wać nasz wzrost w ży ciu du cho wym 
(1 P 2,2). Tak więc świe żo od ro dzo ny wie rzą cy mu si pra gnąć sło wa Bi blii, jak no wo na ro dzo ne nie mow lę 
pra gnąć nie sfał szo wa ne go mle ka sło wa. W prze ciw nym ra zie je go ży cie du cho we nie bę dzie mo gło wzra -
stać i bę dzie on po zo sta wał nie mow lę ciem w Chry stu sie (1 Kor 3,1-2). 

E. Jest dla wie rzą cych chle bem ży cia 

Sło wo Pi sma jest rów nież na szym du cho wym chle bem ży cia (Mt 4,4). Tak jak na sze ży cie fi zycz ne po -
trze bu je po si le nia, tak też po trze bu je po si le nia na sze ży cie du cho we. Po si le nia dla ży cia du cho we go do star -
czyć mo że je dy nie sło wo Bi blii. Je śli chce my być ży wi i sil ni przed Bo giem, to nie mo że my po le gać je dy nie 
na chle bie, lecz na każ dym sło wie, któ re wy cho dzi z ust Bo żych, to jest na każ dym sło wie Bi blii. Mu si my 
przyj mo wać sło wo Bo ga ja ko po karm i jeść je (Jr 15,16), uwa ża ć sło wo Bi blii za waż niej sze na wet niż nasz 
po karm (Hi 23,12b). W prze ciw nym ra zie na sze ży cie du cho we nie bę dzie mo gło wzra stać. Mu si my to 
prak ty ko wać, aby wła dze na sze go umy słu by ły wy ćwi czo ne w poj mo wa niu sło wa Bi blii, by śmy by li w sta -
nie ro zu mieć te sło wa, któ re trud no zin ter pre to wać, to jest, by śmy jak ci, któ rzy są doj rza li, mo gli jeść po -
karm sta ły (Hbr 5,13-14). W prze ciw nym ra zie na sze ży cie du cho we bę dzie bar dzo sła be. 

F. Czy ni wie rzą cych do sko na ły mi 

Na uki Bi blii mo gą nam dać wy trwa łość, za chę tę i na dzie ję (Rz 15,4). Wie lu chrze ści jan po pa dło w ucisk 
i cho ro bę. Kiedy nie są w sta nie te go znieść, od czu wa ją smu tek i bez na dzie ję, kie dy jed nak prze czy ta ją ury -
wek lub zda nie z Bi blii, ma ją w swych ser cach moc wy trwa nia, otrzy mu ją nie wy po wie dzia ne po cie sze nie 
i w ten spo sób uzy sku ją na dzie ję, któ ra prze kra cza ich wszel kie ocze ki wa nia. Bi blia za pi su je rów nież wie -
le rze czy ja ko ostrze że nia dla nas, by śmy mo gli być na po mnie ni, by li czuj ni i nie po wta rza li swo ich sta rych 
błę dów (1 Kor 10,11). Stąd też po na szym od ro dze niu Bi blia jest po ży tecz na do na ucza nia, do na ga ny, do 
po pra wia nia, do po ucza nia w spra wie dli wo ści, aby śmy my, lu dzie Bo ży, sta li się do sko na li (2 Tm 3,16-17). 

Py ta nia i ćwi cze nia:  

   1.  Do cze go po trze bu je my Bi blii? Ja kie peł ni ona funk cje?  
   2.  Jak po win ni śmy czy tać Bi blię?  
   3.  Po wiedz swo im to wa rzy szom, co zy ska łeś z tej lek cji? Co wy war ło na was naj więk sze wra że nie?  

Wer se ty do na ucze nia się na pa mięć:  

J 5,39-40 
39   Badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne; a to one świadczą o Mnie.  
40   Ale nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. 

2 Kor 13,13 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. 

J 1,14.18 
14   A Słowo stało się ciałem i zaprzybytkowało wśród nas (i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako 

Jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i rzeczywistości. 
18    Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca — On Go oznajmił.  

Iz 9,5 

Al bo wiem Dzie cię nam się na ro dzi ło, Syn zo stał nam da ny, na Je go bar kach spo czę ła wła dza. Na zwa no Go 
imie niem: Prze dziw ny Do rad ca, Bóg Moc ny, Od wiecz ny Oj ciec, Ksią żę Po ko ju.  

J 10,30 

Ja i Oj ciec jed no je ste śmy.  

2 Kor 3,17 

A Pan jest Duchem; gdzie zaś jest Duch Pana, tam wolność.  
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BI BLIA – SŁO WO BO ŻE 

Lek cja szó sta 

Do wód na to, że Bi blia jest Sło wem Bo żym 

Wer se ty bi blij ne: Iz 55,11; Ef 2,1-6; Ps 119,103; Hi 23,12; 26,7; 38,14; Iz 40,22; Jr 33,22.  

     I.   Do wód lo gicz ny:  

           A.   Au tor stwo – ist nie ją tyl ko trzy książ ki, któ re przy pi su ją so bie bo skie au tor stwo – Bi blia, 
Koran i Księ ga Mor mo na; Bi blia stwier dza po nad dwa ty sią ce ra zy, iż jest sło wem wy po -
wie dzia nym przez Pa na Bo ga; mo że my na tych miast wy eli mi no wać wszyst kie in ne książ ki.  

           B.   Mo ral ny cha rak ter – je dy nie Bi blia po sia da naj wyż szy stan dard mo ral no ści, któ ry prze wyż -
sza pod tym wzglę dem in ne książ ki ist nie ją ce na świe cie.  

            C.    Treść – tyl ko Bi blia mó wi nam o Bo gu, Je go za mia rze, o tym dla cze go stwo rzył czło wie ka, o pro -
ble mie czło wie ka, roz wią za niu te go pro ble mu, oraz o prze zna cze niu stwo rze nia i czło wie ka.  

           D.   Do stęp ność – Bi blia jest ła two do stęp na dla czło wie ka; prze tłu ma czo no ją na pra wie dwa 
ty sią ce ję zy ków.  

   II.   Dowód na podstawie sposobu jej skompletowania:  

           A.   Au to rzy – spo sób, w ja ki Bi blia zo sta ła skom ple to wa na, do wo dzi, iż jest ona Sło wem Bo -
żym; ukoń cze nie Bi blii za ję ło nie mal 1600 lat i na pi sa ło ją po nad 40 osób.  

           B.   Iwin pa nin, sław ny ro syj ski ma te ma tyk, wie dział, że każ da li te ra w ję zy ku he braj skim re pre -
zen tu je ja kąś licz bę; po do da wał licz by [od po wia da ją ce li te rom] w każ dym sło wie Sta re go 
Te sta men tu i od krył, że su ma każ de go sło wa dzie li się przez sie dem; tyl ko Bóg mógł spra -
wić, by Bi blia zo sta ła na pi sa na w ten wła śnie spo sób.  

           C.   Wia ry god ność – wia ry god ność Bi blii rów nież do wo dzi, iż jest ona Sło wem Bo żym.  
           D.   Do sko na łe pra wo – do sko na łość pra wa tak że do wo dzi, że Bi blia to Sło wo Bo że; w ca łej hi sto -

rii ludz ko ści nie ma kra ju, któ re go zbiór praw był by rów nie do bry jak ten za war ty w Bi blii.  

 III.   Pro roc twa to naj moc niej szy do wód na au ten tycz ność Bi blii ja ko Sło wa Bo że go:  

           A.   Pro roc twa na te mat Chry stu sa – wie le by ło pro roctw na te mat Chry stu sa; z wy jąt kiem dru -
gie go przyj ścia Chry stu sa, wszyst kie in ne pro roc twa na Je go te mat wy peł ni ły się oko ło 
dwóch ty się cy lat te mu.  

           B.   Na te mat Izra ela – by ło wie le pro roctw na te mat dzie ci Izra ela i na ro du Izra ela, du żo z nich 
już zo sta ło wy peł nio nych, część jesz cze się nie wy peł ni ła.  

           C.   Na te mat Ty ru – oko ło 600 ro ku p.n.e. Pan pro ro ko wał w Księ dze Eze chie la 26 na te mat Ty -
ru; pro roc two to wy peł ni ło się w trzech róż nych eta pach po cząw szy od ro ku 587 p.n.e, 
w peł ni wy peł ni ło się kil ka set lat póź niej.  

           D.   Na te mat Sy do nu – w Księ dze Eze chie la 28 Pan pro ro ko wał na te mat Sy do nu; hi sto ria po -
ka zu je, iż Sy don był po szar pa nym przez woj ny mia stem, przez co pro roc two z Księ gi Eze -
chie la wy peł ni ło się.  

           E.   Na te mat Ba bi lo nu – Pan pro ro ko wał w Księ dze Iza ja sza 13 na te mat Ba bi lo nu, że sta nie się 
jak So do ma i Go mo ra, gdy go Bóg wy wró ci, nie bę dzie ni gdy wię cej za miesz ka ny ani za -
lud nio ny z po ko le nia w po ko le nie; tak jest po dziś dzień.  

  IV.   Nie ma na świe cie żad nej in nej książ ki, któ ra mo że po zy tyw nie zmie nić lu dzi w tak 
radykalny spo sób, jak ro bi to Bi blia; tyl ko Bi blia zmie nia usposobienie lu dzi w po zy tyw ny 
spo sób – Ef 2,1-6; Iz 55,11:  

           A.   W gło sze niu Ewan ge lii – wszę dzie tam gdzie do tar ła ewan ge lia, ci ze zła ma ny mi ser ca mi 
do świad cza li uzdro wie nia, pi ja cy sta wa li się trzeź wi, sy no wie i cór ki mar no traw ne po wra -
ca li do do mu, a źli lu dzie zwra ca li się do Bo ga.  

           B.   Żad na in na książ ka w tak sil ny spo sób nie wpły wa na ży cie lu dzi i ich po stę po wa nie.  
           C.   W uwraż li wia niu su mie nia – Bi blia po sia da moc do te go, aby zmie niać ży cie lu dzi, gdyż 

kształ ci su mie nie czło wie ka we dług Bo ga – J 15,22.  
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   V.   Do wód na pod sta wie mi ło ści lu dzi do Bi blii – chrze ści ja nie ko cha ją Bi blię; nie któ rzy ko cha -
ją ją do te go stop nia, że od da li by za nią na wet swo je ży cie – Ps 119,103; Hi 23,12b:  

           A.   Prze śla do wa nie ze stro ny Im pe rium Rzym skie go – W ob rę bie trzy stu lat od cza su kie dy 
Pan cho dził po tej zie mi, ce sa rze Im pe rium Rzym skie go ro bi li co w ich mo cy, aby znisz czyć 
Bi blię i wszyst kich, któ rzy ją czy ta li i w nią wie rzy li.  

           B.   Prze śla do wa nie ze stro ny Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go – Ko ściół rzym sko ka to lic ki rów -
nież prze śla do wał tych, co czy ta li Bi blię; lu dzie ko cha li Bi blię bar dziej niż swo je wła sne ży -
cie. Jak bar dzo po win ni śmy ce nić Bi blię, mo gąc ją swo bod nie czy tać!  

 VI.   Do wód na uko wy – Bi blia jest na uko wo po praw na:  

            A.    Okrą gła i ob ra ca ją ca się zie mia – nie co po nad pięć set lat te mu po wszech nie wie rzo no, że zie mia 
jest pła ska; oko ło 2500 lat te mu Bi blia ob ja wi ła, że zie mia jest okrą gła – Hi 26,7; 38,14; Iz 40,22.  

           B.   W Księ dze Je re mia sza 33,22 czy ta my: „nie mo gą być zli czo ne za stę py nie bie skie (gwiaz -
dy)”.  

VII.   Do wód, któ ry sta no wi hi sto ria na ro du ży dow skie go – hi sto ria na ro du ży dow skie go tak że do -
wo dzi, że Bi blia jest sło wem Bo żym; po nie waż Bi blia i Bo ży lud są ze so bą zwią za ni, ich hi -
sto ria i byt są obec nie do wo dem na to, że Bi blia praw dzi wie jest Sło wem Bo żym:  

           A.   Wy bra ni przez Bo ga.  
           B.   Wiel ki na ród.  
           C.   Pro wa dze ni przez sę dziów.  
           D.   Szczyt ich do świad cze nia.  
           E.   De gra da cja.  
            F.   Rzu ce ni tam i z po wro tem.  
           G.   Od zy ska nie świą ty ni i mia sta Je ro zo li my.  
          H.   Pierw sze przyj ście Pa na do nich.  
            I.   Znisz cze nie świą ty ni i mia sta; po now ne roz pro sze nie lu du.  
            J.   Prze trwa nie na ro du.  
           K.   Od ro dze nie na ro du Izra ela.  

VIII.  Do wód, któ ry sta no wi jej nie znisz czal ność – na prze strze ni ludz kiej hi sto rii żad na in na księ -
ga nie by ła ata ko wa na w ta kim stop niu jak Bi blia; wszel kie ata ki by ły bez sku tecz ne – nic nie 
mo gło znisz czyć Bi blii.  

  IX.   Do wód, któ ry sta no wi jej roz prze strze nia nie się w cza sie prze śla do wań – roz prze strze nia nie 
się Bi blii po wpły wem prze śla do wań do wo dzi, że jest ona Sło wem Bo żym:  

           A.   Bi blia ukry ta w krze śle.  
           B.   Bi blia upie czo na w bo chen ku chle ba.  

   X.   Do wód, któ rym jest sło wo Pa na i in nych au to rów Bi blii – mo że my użyć te go, co na pi sa ne zo -
sta ło w No wym Te sta men cie, by do wieść, że Sta ry Te sta ment jest Sło wem Bo żym.  

  XI.   Do wód w po sta ci sta ro żyt nych do ku men tów – ist nie ją ma nu skryp ty, do ku men ty oraz pi sma 
ze sta ro żyt nych cza sów, któ re mó wią nam, że Bi blia, któ rą ma my dzi siaj jest po praw na:  

           A.   Trzy głów ne sta ro żyt ne ma nu skryp ty – Ko deks Va ti ca nus lub Ma nu skrypt Wa ty kań ski prze -
cho wy wa ny jest w Bi blio te ce Wa ty kań skiej, w Wa ty ka nie, we Wło szech; Ko deks Si na iti cus 
lub Ma nu skrypt Sy naj ski zo stał po wie lo ny na stu owczych skó rach praw do po dob nie 
w czwar tym stu le ciu; Ko deks Ale xan dri cus lub Ma nu skrypt Alek san dryj ski prze cho wy wa ny 
jest w Bi blio te ce Na ro do wej Bri tish Mu seum.  

            B.    Książ ki i li sty wcze snych wie rzą cych – gdy porównamy sta ro żyt ne ma nu skryp ty, li sty i książ ki 
wcze snych wie rzą cych, zo ba czymy, że dzi siej sza Bi blia jest ta ka sa ma jak sta ro żyt na Bi blia.  

XII.   Do wód, któ rego dostarcza ar che olo gia:  

           A.   Od kry cie zwo jów Mo rza Mar twe go – zwo je Mo rza Mar twe go zo sta ły od kry te w 1947 r. 
Znajdowały się one w je de na stu gro tach pół noc no-za chod nie go Mo rza Mar twe go, pięt na -
ście mil od Je ro zo li my; sza cu je się, że zwo je Mo rza Mar twe go po wsta ły w 100 r. p.n.e.  
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           B.   Od kry cie ta blic gli nia nych – sie dem na ście ty się cy ta blic gli nia nych po cho dzą cych z lat 
2300–2500 p.n.e. od kry to w pół noc nej czę ści Sy rii. Ta bli ce te są za pi sem hi sto rii ludz ko ści 
i się ga ją wstecz do 2900 p.n.e.  

           C.   Od kry cie Ni ni wy – Ni ni wa zo sta ła znisz czo na w cza sie woj ny. By ła po grze ba na pod pia -
skiem przez ty sią ce lat i w koń cu od kry ta w obecnym wie ku. Ar che olo dzy od kry li za pi sy 
do ty czą ce wie lu rze czy za war tych w Bi blii, któ rych nie by ło w książ kach hi sto rycz nych.  

TO CO NAJWAŻNIEJSZE:  
Brze mię tej lek cji: przy go to wać mło dzież, by mo gła sta wić czo ła prze ciw ni kom i ata kom ze stro ny na uczy cie li w szko -
le oraz pro fe so rów aka de mic kich. Umie ść my w nich te dwa na ście do wo dów, a po mo że my im wzmoc nić wia rę i prze ko -
na nie, że Bi blia praw dzi wie jest Sło wem Bo żym. Do wo dy te po win ny paść ich du sze i słu żyć za za pew nie nie i po twier -
dze nie, że Bi blia wy trzy ma ła każ dą pró bę i jest praw dzi wie Sło wem Bo żym.  

TEKST DO PRZE CZY TA NIA:  

         The Bi ble —The Word of God, lek cje 5, s. 70-73, 78-79:  
Ja ko chrze ści ja nie wie rzy my, że Bi blia to Sło wo Bo że da ne czło wie ko wi. Ca ła Bi blia do ko nu je trzech 

rze czy: ob ja wia Bo ga, ob na ża czło wie ka i uka zu je Chry stu sa. Po pierw sze, po ka zu je nam, iż Bóg, któ ry nam 
bło go sła wi, jest ko cha ją cy, spra wie dli wy i wier ny. Po dru gie, po ka zu je, że czło wiek jest ni czym, nic nie po -
sia da i nic nie mo że zro bić. Wy peł nio ny jest on grze chem; na da je się więc je dy nie na ukrzy żo wa nie 
i unicestwienie. Po trze cie, ob ja wia Chry stu sa, ukry tą ta jem ni cę, któ ry jest Zba wi cie lem, ży ciem, za opa trze -
niem ży cia i wszyst kim dla upa dłe go czło wie ka. Po przez wia rę i przy ję cie Chry stu sa czło wiek mo że po -
wró cić do Bo ga, aby się Nim wy peł niać i wy ra żać Go ja ko je den zbio ro wy czło wiek.  

Wie rzy my nie dla te go, że w ze wnętrz ny spo sób zo sta ło nam to udo wod nio ne, lecz dzię ki ży we mu do -
ty ko wi Bo ga Du cha po przez mo dli twę Sło wem w na szym du chu. Mi mo, że nie po trze bu je my żad nych ze -
wnętrz nych do wo dów,  by uwie rzyć, do brze jest znać kil ka istot nych fak tów. Jest to po ży tecz ne za rów no 
dla nas, jak i na szych przy ja ciół. Nie za po mi naj my jed nak, że lu dzie wie rzą dzię ki du cho wi, nie umy sło wi. 
Zwąt pie nie jest w umy śle, wia ra – w du chu (zob. przy pis 2 do 2 Kor 4,13).  

Za rów no ta lek cja, jak i na stęp na zo sta ły stwo rzo ne w opar ciu o chiń ską książ kę Czy Bi blia jest 
natchniona przez Bo ga? na pi sa ną przez Y. L. Chang’a, opu bli ko wa ną przez Ta iwan Go spel Bo ok Ro om 
w 1982 ro ku.  

I. DO WÓD LO GICZ NY 

Po nie waż we wszech świe cie ist nie je Bóg i po nie waż stwo rzył On czło wie ka, z pew no ścią pra gnie On 
ob ja wić się czło wie ko wi. Jest On bar dzo wiel ki, czło wiek zaś bar dzo ma ły. Ja ki jest naj lep szy spo sób na ob -
ja wie nie się czło wie ko wi? Mu si On użyć spo so bu, w ja ki czło wiek się ko mu ni ku je – mó wie nia i pi sa nia. 
Mu si za tem ist nieć na tej zie mi książ ka, po przez któ rą Bóg mo że po ro zu mie wać się z czło wie kiem. Na zie -
mi ist nie je tak wie le ksią żek; któ ra z nich jest tą od Bo ga dla czło wie ka? Jak mo że my się te go do wie dzieć? 
Mo że my spo dzie wać się, iż Bo ża książ ka speł ni na stę pu ją ce za ło że nia:  

1. Po win na wspo mi nać, iż jej au to rem jest Bóg.  
2. Po win na prze ja wiać naj wyż szy po ziom mo ral no ści.  
3. Po win na mó wić o Bo gu, Je go za mia rze, o tym dla cze go stwo rzył [świat], czło wie ka, o pro ble mie 

czło wie ka, roz wią za niu te go pro ble mu oraz prze zna cze niu stwo rze nia tudzież czło wie ka.  
4. Po win na być do stęp na dla wszyst kich lu dzi, wszyst kich ras i ję zy ków, nie za leż nie od te go czy są 

oni bo ga ci, czy bied ni, z wyż szych sfer czy niż szych, wy kształ ce ni czy nie.  

A. Au tor stwo 

Roz waż my wszyst kie książ ki na świe cie. Ist nie ją tyl ko trzy, któ re przy pi su ją so bie bo skie au tor stwo – 
Biblia, Ko ran i Księ ga Mor mo na. Bi blia stwier dza po nad dwa ty sią ce ra zy, iż jest sło wem wy po wie dzia nym 
przez Pa na Bo ga. Mo że my na tych miast wy eli mi no wać wszyst kie in ne książ ki.  

B. Mo ral ny cha rak ter 

A co je śli cho dzi o mo ral ny cha rak ter tych trzech ksią żek? Mo ral ny cha rak ter Ko ra nu jest zbyt ni ski. Opi sa -
ne w nim nie bo peł ne jest po żą dli wo ści i upa dłe go cia ła. Bóg ni gdy nie na pi sał by książ ki za wie ra ją cej ta ką roz -
wią złość i roz pu stę. Tak że Księ ga Mor mo na jest po ni żej nor my pod wzglę dem mo ral ne go cha rak te ru. Mó wi lu -
dziom, iż kie dy pój dą do nie ba, bę dą mie li wie le żon, i pro mu je dwu żeń stwo na zie mi. Je dy nie Bi blia po sia da 
naj wyż szy stan dard mo ral no ści. Za bra nia roz wo dów. Mał żeń stwa lu dzi roz wie dzio nych uwa ża ne są za cu dzo -
łó stwo (Mt 19,3-9). Stwier dza po nad to, że na wet po żą dli wość w ser cu rów no rzęd na jest po peł nie niu cu dzo łó -
stwa (Mt 5,28). Po tę pia nie na wiść i mor der stwo (Mt 5,22; 1 J 3,15). Wszyst kie książ ki z za kre su ety ki mó wią  
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o ze wnętrz nym za cho wa niu; tyl ko Bi blia po ru sza kwe stię ser ca, tak aby w efek cie [moż na by ło] pro wa dzić mo -
ral ne ży cie.  

C. Treść 

Tyl ko Bi blia mó wi nam o Bo gu, Je go za mia rze, o tym dla cze go stwo rzył [świat], czło wie ka, o pro ble -
mie czło wie ka, roz wią za niu te go pro ble mu oraz o prze zna cze niu stwo rze nia i czło wie ka. Kwe stie te po ru -
szy my w na stęp nych lek cjach.  

D. Do stęp ność 

Bi blia jest ła two do stęp na dla czło wie ka. Prze tłu ma czo no ją na pra wie dwa ty sią ce ję zy ków. W 1989 ro -
ku, 600 mi lio nów eg zem pla rzy Bi blii zo sta ło udo stęp nio nych 5,5 mi liar dom lu dzi na zie mi. W prze cią gu 10 
lat licz ba udo stęp nio nych eg zem pla rzy prze wyż szy licz bę lu dzi ży ją cych na zie mi. Ozna cza to, iż więk -
szość lu dzi na tej zie mi bę dzie mia ła szan sę prze czy tać Bi blię.  

Jak wi dzi cie, ist nie je tyl ko jed na książ ka, któ ra speł nia wa run ki książ ki da nej przez Bo ga czło wie ko wi, 
a jest nią Bi blia. Wszyst kie in ne książ ki na zie mi nie zda ją te go eg za mi nu, po nie waż nie zo sta ły na pi sa ne 
przez Bo ga, aby mógł On ob ja wić się czło wie ko wi. Jak że chwa li my Go za to, że dał nam Bi blię i po zwo lił 
nam ją od na leźć. Jak bar dzo mu si my ją ce nić i zo ba czyć Bo ga, któ re go ob ja wia!  

II. DO WÓD NA POD STA WIE SPO SO BU JEJ SKOM PLE TO WA NIA 

A. Au to rzy 

Spo sób, w ja ki Bi blia zo sta ła skom ple to wa na do wo dzi, iż jest ona Sło wem Bo żym. Bi blia nie zo sta ła 
napisana przez Bo ga w nie bie, a na stęp nie ze sła na [na zie mię] czło wie ko wi; nie na pi sał też jej je den czło -
wiek. Ukoń cze nie Bi blii za ję ło nie mal 1600 lat i na pi sa ło ją po nad 40 osób.  

Wśród tych wie lu au to rów Bi blii by li lu dzie o róż nym pod ło żu. Da wid i Sa lo mon by li kró la mi. Da niel 
był gu ber na to rem. Ez drasz był ka pła nem. Moj żesz był pa ste rzem, któ ry stał się ge ne ra łem, ar chi tek tem 
i wład cą. Pa weł był praw ni kiem. Ma te usz był cel ni kiem. Piotr i Jan by li ry ba ka mi. Za ję cie, wie dza, oso bo -
wość, po glą dy, kul tu ra i na wy ki każ de go z au to rów by ły in ne. Pi sa li na pu sty ni Sy naj, na wzgó rzu pięk nej 
zie mi, w świą ty ni w Je ro zo li mie, w wię zie niu w Rzy mie, w szko le w Be tle jem, przy rze ce Ba bi lo nu, na wy -
spie Pat mos, w pa ła cu Per sji, oraz w wie lu in nych miej scach.  

Jak po nad czter dzie ści osób, znaj du ją cych się w róż nych miej scach i o róż nym pod ło żu, mo że w cią gu 
1600 lat na pi sać jed ną książ kę, któ ra nie jest ani nie skład na, ani nie jed no znacz na? Czy ist nie je ja ka kol wiek 
in na książ ka na pi sa na w ten sam spo sób? Na pi sa nie słow ni ka We bste ra za ję ło trzy dzie ści sześć lat. Być mo -
że jest to dru ga, co do czasu powstawania, książ ka. To z pew no ścią Duch Bo ży po pro wa dził tych czter dzie -
stu au to rów do na pi sa nia jed nej książ ki w cią gu 1600 lat, któ ra po sia da cen tral ną myśl, po czą tek, roz wi nię -
cie i za koń cze nie. To mu si być Bo ża księ ga.  

Wy obraź so bie, co gdy by ktoś po pro sił czter dzie stu le ka rzy z róż nych kra jów, by w prze cią gu 1600 lat 
na pi sa li książ kę z za kre su me dy cy ny. Póź niej si au to rzy po mi nę li by wcze śniej sze czę ści. Trud no by ło by 
zna leźć w niej spój ny wą tek czy wy cią gnąć z niej ja kieś prak tycz ne ko rzy ści. A co by by ło, gdy by to by ła 
książ ka z za kre su in for ma ty ki?  

IV. DO WÓD NA POD STA WIE JEJ MO CY 

Nie ma na świe cie żad nej in nej książ ki, któ ra mo że po zy tyw nie zmie nić lu dzi w tak radykalny spo sób, 
jak ro bi to Bi blia. Książ ki na uko we nie są w sta nie zmie nić czy jegoś usposobienia; wręcz prze ciw nie, nie -
któ re z po stę pów na uko wych, ta kie jak wy rób no wo cze snej bro ni, spra wia ją, że ła twiej jest nisz czyć ludz -
kość niż ją ulep szać. Książ ki ję zy ko we, za miast ulep szać cha rak ter czy ta ją ce go, mo gą je dy nie na peł nić go 
du mą. Tyl ko Bi blia zmie nia usposobienie lu dzi w po zy tyw ny spo sób.  

A. W gło sze niu Ewan ge lii 

Bi blia na po mi na chrze ści jan, aby na ucza li wszyst kie na ro dy. Ewan ge lia po win na być gło szo na po naj -
dal sze za kąt ki zie mi. Wie lu chrze ści jan sta wia czo ła wszel kim prze ciw no ściom, aby wy peł nić to po słan nic -
two. Chrze ści ja nie przy nie śli ewan ge lię z Je ro zo li my do Ju dei, Sa ma rii, Azji Mniej szej, Eu ro py, Afry ki, 
Ame ry ki, Azji i da le kich wysp. Wszę dzie tam, gdzie do tar ła ewan ge lia, ci ze zła ma ny mi ser ca mi do świad -
cza li uzdro wie nia, pi ja cy sta wa li się trzeź wi, marnotrawni sy no wie i cór ki po wra ca li do do mu, a źli lu dzie 
zwra ca li się do Bo ga. Nie któ rzy nie zwa ża li na swo je ży cie i zgi nę li mę czeń ską śmier cią dla Pa na. Ja ka in -
na książ ka mo że w tak sil ny spo sób wpły wać na ży cie lu dzi?  

Py ta nia i ćwi cze nia:  

   1.  Po wo łaj cie się na ar gu men ty po da ne w tej lek cji i po kolei na prze mian udo wod nij cie, że Bi blia jest 
Sło wem Bo żym.  

18



   2.  W ja ki spo sób hi sto ria na ro du ży dow skie go słu ży za do wód, że Bi blia jest Sło wem Bo żym?  
   3.  Czy uda ło się kie dyś cał ko wi cie znisz czyć Bi blię?  
   4.  Dla cze go lu dzie tak bar dzo mi ło wa li Bi blię, że ry zy ko wa li wła snym ży ciem, prze cho wu jąc jej ko pię?  
   5.  Co au to rzy Bi blii my ślą o so bie na wza jem? O czym to świad czy?  
   6.  Skąd wie my, że Bi blia, któ rą dzi siaj ma my, jest po praw na?  
   7.  Spró buj cie udo wod nić wraz ze swo imi to wa rzy sza mi, że Bi blia jest na tchnio na przez Bo ga.  

Wer se ty do na ucze nia się na pa mięć:  

Hi 26,7 
On roz cią ga pół noc nad pust ką, zie mię za wie sza na ni czym.  

Jr 33,22 
Jak nie zli czo ne są za stę py nie bie skie, nie zmie rzo ny pia sek mor ski, tak sa mo po mno żę po tom stwo słu gi 
mo je go, Da wi da, oraz Le wi tów, któ rzy Mi usłu gu ją.  

Iz 45,18 
Al bo wiem tak mó wi Jah we, Stwo rzy ciel nie ba, On Bóg, któ ry ukształ to wał i uczy nił zie mię, któ ry ją usta no -
wił, któ ry nie stwo rzył jej bez ład ną, lecz przy spo so bił na miesz ka nie: „Ja je stem Jah we i nie ma ni ko go in ne -
go.  

J 15,22 
Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu; teraz jednak nie mają wymówki dla 
swojego grzechu. 

Iz 55,11 
Tak też bę dzie z mo im sło wem, któ re wy cho dzi z mo ich ust. Nie wró ci do mnie bez owoc ne, lecz uczy ni to, 
w czym mam upodo ba nie, i po myśl nie speł ni to, z czym je po sła łem.  

Ps 119,103 
Jak że słod kie są Twe sło wa dla mo je go pod nie bie nia! Po nad miód dla ust mo ich!  

Hi 23,12 
Od przy ka za nia je go warg nie od stę pu ję. Słów je go ust na gro ma dzi łem wię cej, niż mi wy zna czo no.  
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BI BLIA – SŁO WO BO ŻE 

Lek cja siód ma 

Naj waż niej sze te ma ty Bi blii – Trój je dy ny Bóg i krzyż Chry stu sa 

Wer se ty bi blij ne: Kol 1,17-18; 1 Kor 8,4; Mt 28,19; J 14,9-10.16-17.20.23; 2 Kor 13,13;  
1 Kor 15,45; Mt 1,16.21.23; Kol 1,15; Dz 1,8; J 15,26; Ga 3,13; 6,14; 1 P 2,24.  

     I.   Bóg – Bóg jest głów ną po sta cią ob ja wio ną w Bi blii, po nie waż jest On po cząt kiem wszyst kich 
rze czy; wszyst ko we wszech świe cie w Nim ma swo je źró dło i po czą tek – Rdz 1,1:  

           A.   Za rów no w Sta rym, jak i w No wym Te sta men cie jest wie le frag men tów, któ re wy raź nie 
i kon kret nie mó wią nam, że Bóg jest tyl ko je den – 1 Kor 8,4; Iz 45,5:  

           1.    Elo him to pierw szy bo ski ty tuł uży ty w Bi blii służący ob ja wieniu Bo ga; ozna cza on – 
wier ny i po tęż ny – Rdz 1,1.  

           2.    Imię Jah we jest dru gim, głów nym bo skim imie niem uży wa nym w Bi blii służącym ob ja -
wieniu Boga; ozna cza ono sa mo ist ne go i wiecz nie ist nie ją ce go Je stem, któ ry był, któ ry 
jest i któ ry ma przyjść – Wj 3,14.  

           B.   Bi blia ob ja wia, że Bóg jest trój je dy ny; Bóg jest tylko je den, a Je go imię brzmi Jah we; zarazem 
jest On trój je dy ny – jest Oj cem, Sy nem i Du chem – Mt 28,19; 2 Kor 13,13:  

           1.    Cho ciaż Oj ciec, Syn i Duch są trze ma, to jed nak imię jest jed no – Mt 28,19.  
           2.    Pi smo wy raź nie nam ob ja wia, że wszy scy Trzej – Oj ciec, Syn i Duch – są Bo giem – 

1 P 1,2; Ef 1,17; Hbr 1,8; J 1,1; Rz 9,5; Dz 5,3-4.  
             3.    Oj ciec jest wiecz ny, Syn jest wiecz ny i Duch tak że jest wiecz ny – Iz 9,5; Hbr 1,12; 7,3; Hbr 9,14.  
           4.    Trzej – Oj ciec, Syn i Duch – są wiecz ni i współ ist nie ją cy – J 14,16-17; Ef 3,14-17; 2 Kor 

13,13.  
           5.    Re la cja po mię dzy Oj cem, Sy nem i Du chem w Trój cy nie tyl ko po le ga na tym, że ist nie ją 

oni jed no cze śnie, lecz także miesz ka ją w so bie na wza jem, współ za miesz ku ją – J 14,9-10; 
6,46; 8,29; 14,26; 15,26; Łk 4,1.  

           6.    Tak jak dzie cię i Bóg moc ny są jed no, tak sa mo Syn i Oj ciec od wiecz ny są jed no; Syn jest 
od wiecz nym Oj cem; oni są jed no – Iz 9,5; 1 Kor 15,45b.  

           7.    Ca ły Trój je dy ny Bóg jest trój je dy ny; ce lem te go jest udzie la nie się Go nam; jest On trój -
je dy ny, że by śmy Nim się ra do wa li i Go do świad cza li – 2 Kor 13,13.  

   II.    Chry stus – Chry stus jest te ma tem i cen trum Bi blii oraz jej głów ną tre ścią od po cząt ku do koń ca:  

           A.   Je zus i Chry stus to imio na nada ne przez Bo ga; kie dy lu dzie od kry li, że Chry stus był Bo -
giem, na zwa li Go Em ma nu el, co zna czy Bóg z na mi – Mt 1,21.16.23.  

           B.   Ty tu ły Chry stu sa:  
           1.    Chry stus – tytuł „Chry stus” na wią zu je do na masz czo ne go przez Bo ga i mó wi o Pań -

skim po słan nic twie – Mt 16,16; Dz 2,33  
             2.    Syn Bo ga ży we go – Syn od no si się do Dru gie go w Trój je dy nym Bo gu i okre śla Je go oso bę. Je -

go po słan nic two po le ga na zre ali zo wa niu od wiecz ne go Bo że go za my słu w wy ni ku ukrzy żo -
wa nia, zmar twych wsta nia, wnie bo wstą pie nia i po wtór ne go przyj ścia, Je go oso ba zaś ucie le -
śnia Oj ca i zo sta je zwień czo na w Du chu, dzię ki cze mu Trój je dy ny Bóg w peł ni się wy ra zi.  

           C.   Oso ba Chry stu sa:  
           1.    Bóg – List do Rzy mian 9,5 ob ja wia pro sto i nie zbi cie, że Chry stus jest Bo giem, któ ry jest 

po nad wszyst kim, w peł ni Bo giem na za wsze bło go sła wio nym.  
           2.    Syn Bo ży – Chry stus jest tak że Sy nem Bo żym, czy li Bo giem Sy nem – J 20,31.  
           3.    Czło wiek – Chry stus jest nie tyl ko Bo giem, lecz tak że czło wie kiem; jest w peł ni Bo giem, 

któ ry stał się praw dzi wym i do sko na łym czło wie kiem – 1 Tm 2,5.  
           4.    Stwo rzy ciel – List do He braj czy ków 1,10 ob ja wia, że jest On Stwo rzy cie lem.  
           5.    Pier wo rod ny wszel kie go stwo rze nia – Chry stus jest tak że stwo rze niem, a na wet Pier -

wo rod nym po śród stwo rze nia – Kol 1,13.15.  
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            D.    Dzie ło Chry stu sa – ponieważ był na masz czo nym przez Bo ga, który miał ja ko Po ma za niec Bo -
ży wy peł nić od wiecz ny Bo ży plan, Chry stus do ko nał i do ko na na stę pu ją cych wiel kich rze czy:  

           1.    Pierw sze, czego Chry stus do ko nał: stwo rzył nie bo i zie mię, wszyst kie rze czy i czło wie -
ka – Hbr 1,10.  

           2.    Dru gie, czego do ko nał Chry stus: ja ko Bóg stał się cia łem – J 1,14; Rz 8,3.  
           3.    Trze cia wiel ka rzecz, któ rej Chry stus do ko nał: po szedł na krzyż, gdzie zo stał ukrzy żo -

wa ny, i w ten spo sób do ko nał od ku pie nia w od wiecz nym Bo żym pla nie.  
            4.    Czwar ta wiel ka rzecz, któ rej Chry stus do ko nał, to zmar twych wsta nie, do ko na ło ono dla nas 

uspra wie dli wie nia, zmar twych wsta nia i od ro dze nia – J 10,17-18; Rz 4,24-25; Ef 2,5-6.  
           5.    Po po wsta niu z mar twych Chry stus wstą pił na nie bio sa; to pią ta wiel ka rzecz, której do -

ko nał – Ef 4,8; 2,6.  
           6.    Po wstą pie niu do nie ba Chry stus prze szedł do wy peł nie nia swo jej nie biań skiej po słu -

gi – Mt 26,28; Hbr 8,6.1-2; 4,14; 7,24-26; 1 J 2,1-2.  
           7.    Kie dy Chry stus ukoń czy swą nie biań ską służ bę, po wró ci – 1 Tes 4,16-17; Rz 11,26.  
            8.    Po tym, jak Chry stus oczy ści zie mię, gdy przyjdzie, usta no wi ty siąc let nie kró le stwo i bę dzie 

w nim pa no wał wraz ze swo imi zwy cię ski mi wie rzą cy mi przez ty siąc lat – Obj 20,4.6.  
           9.    Przy koń cu ty siąc let nie go kró le stwa Chry stus bę dzie cen trum wiecz no ści w No wej 

Jerozolimie w no wym nie bie i no wej zie mi, któ re ma ją na dejść – Obj 21,23.  

 III.   Duch Świę ty:  

           A.   W bo skiej Trój cy Duch Świę ty, któ ry jest Du chem Bo żym, jest umiesz czo ny na li ście ja ko 
ostat ni, co ma po ka zać, że jest On osta tecz nym wy ra zem Trój je dy ne go Bo ga – Mt 28,19.  

           B.   Duch Świę ty jest Trój je dy nym Bo giem, któ ry wcho dzi w wie rzą cych; kie dy w nas wcho dzi, 
wcho dzą w nas tak że Oj ciec i Syn – J 14,16-17.23.  

           C.   Jest On wszech za wie ra ją cym, zwień czo nym Du chem – osta tecz nym wy ra zem Trój je dy ne go 
Bo ga – Du chem Bo żym, Du chem Jah we, Du chem Świę tym, Du chem Je zu sa, Du chem Chry -
stu sa, Du chem Je zu sa Chry stu sa, Du chem ży cia, ży cio daj nym Du chem, Du chem i sied mio -
ma Du cha mi – Rdz 1,2; 2,7; Łk 1,35; Dz 16,7; Rz 8,9.2; Flp 1,19; 1 Kor 15,45b; J 7,39; Obj 1,4.  

           D.   W No wym Te sta men cie znaj du ją się dwa aspek ty Du cha Świę te go: jest On Du chem ży cia 
w nas, isto to wym Du chem Bo żym i Du chem mo cy spo czy wa ją cym na nas, eko no micz nym 
Du chem Bo żym – J 14,7; Dz 1,8.  

           E.   Dzie ło Du cha Świę te go – Duch Świę ty do ko nał dla nas i wciąż do ko nu je wie lu wspa nia łych 
rze czy; dzię ki te mu chce wpro wa dzić nas w peł ni w Bo żą eko no mię.  

  IV.   Krzyż Chry stu sa:  

           A.   W Sta rym Te sta men cie Bóg prze po wie dział w wy ro kach Pra wa, że Chry stus zo sta nie po -
wie szo ny na drze wie, to zna czy na krzy żu – Pwt 21,23; Ga 3,13.  

           B.   Nie dłu go przed tym, za nim Pan zo stał ska za ny na śmierć przez na miest ni ka rzym skie go, 
Ce sar stwo Rzym skie przy ję ło śmierć na krzy żu ja ko spo sób eg ze ku cji; tak więc gdy Ży dzi 
za bi li Pa na, ukrzy żo wa li Go rę ka mi na miest ni ka rzym skie go – J 19,15; Pwt 22,24.  

           C.   Chry stus był na krzy żu od go dzi ny dzie wią tej ra no do trze ciej po po łu dniu, łącz nie sześć 
go dzin – Mk 15,25; Mt 27,45.  

           D.   Chry stus do ko nał na krzy żu je de na stu spraw; mo że my mieć udział w Bo żej eko no mii 
w wy ni ku Je go wie lu do ko nań.  

           E.   Gdy apo stoł Pa weł zo stał zdo by ty przez Chry stu sa, nie chlu bił się z ni cze go po za krzy -
żem – Ga 6,14.  

TO CO NAJWAŻNIEJSZE:  
Brze mię tej lek cji: po ka zać mło dzie ży, że naj waż niej sze te ma ty w Bi blii ob ja wia ją Bo ga, któ ry za pla no wał, Chry stu sa, 
któ ry do ko nał i Du cha, któ ry to sto su je. Duch przy no si nam rze czy wi stość te go, czym jest Bóg, co Chry stus do ko nał 
na krzy żu i przez co prze szedł, co osią gnął i zy skał. Musi na nas wywrzeć wra że nie to, że Bóg jest Trój je dy ny po to, 
by udzie lać się czło wie ko wi, co pro wa dzi do po wsta nia i zbu do wa nia Cia ła Chry stu sa. Musimy też zobaczyć, że 
obecnie nie biań ska po słu ga Chry stu sa po le ga na re ali za cji w nich i przez nich Je go eko no mii.  

21



TEKST DO PRZE CZY TA NIA:  

         The Bi ble —The Word of God, lek cja 7, s. 99-100, 102-103, 111-113:  

C. Jah we – sa mo ist nie ją cy i wiecz nie ist nie ją cy je stem 

W Księ dze Wyj ścia 3,14 Bóg po wie dział, że jest „Je stem, któ ry Je stem”. [Bóg po wie dział tu taj Moj że szo -
wi pro sty mi sło wa mi, że Je go imię brzmi Jah we. Imię Jah we jest dru gim, głów nym bo skim imie niem uży -
wa nym w Bi blii objawiającym Bo ga. Ozna cza ono sa mo ist ne go i wiecz nie ist nie ją ce go Je stem, któ ry był, 
któ ry jest i któ ry ma przyjść. Wska zu je to, że On jest Je stem i oprócz Nie go nie ma ni cze go. Tyl ko On jest 
i jest sa mo ist nym i wiecz nie ist nie ją cym Je stem, któ ry był, któ ry jest i któ ry przy cho dzi. Dla te go wszyst ko 
w ca łym wszech świe cie jest próż ne i da rem ne, a tyl ko On jest, tyl ko On ist nie je na za wsze i tyl ko On jest 
rze czy wi sto ścią. On jest wszyst kim dla lu dzi, któ rych stwo rzył i któ rzy na le żą do Nie go. Cze go kol wiek oni 
po trze bu ją, On tym jest. 

D. Trój je dy ny Bóg 

Bi blia ob ja wia, że Bóg jest trój je dy ny. Jest to ob ja wie nie o wiel kim zna cze niu. Bóg jest tylko je den, a Je -
go imię brzmi Jah we. Jed nak jest On rów nież trój je dy ny – jest Oj cem, Sy nem i Du chem. Jest to ta jem ni ca. 
W rze czy wi sto ści jest to ta jem ni ca ta jem nic. 

1. Kwe stia Oj ca, Sy na i Du cha 

Pan mó wi w Ewan ge lii Ma te usza 28,19: „Chrzcząc je w imię Oj ca i Sy na, i Du cha Świę te go”. Pan wy -
raź nie mó wi tu o trzech – Oj cu, Sy nu i Du chu. Kie dy jed nak mó wi o imie niu Oj ca, Sy na i Du cha, imię, któ -
re jest tu uży te, wy stę pu je w tek ście ory gi nal nym w licz bie po je dyn czej. Zna czy to, że cho ciaż Oj ciec, Syn 
i Duch są trze ma, to jed nak imię jest jed no. Jest to na pra wę ta jem ni cze – jed no imię dla Trzech. To wła śnie 
ro zu mie się przez wy ra że nie trój je den lub trój je dy ny. 

E. Przy czy na trój je dy no ści Bo ga 

Dru gi List do Ko ryn tian 13,13 mó wi: „Ła ska Pa na Je zu sa Chry stu sa i mi łość Bo ga, i spo łecz ność Du cha 
Świę te go niech bę dzie z wa mi wszyst ki mi”. Na pod sta wie te go wi dzi my, że Trój je dy ny Bóg nam się udzie -
la. Gdy mamy spo łecz ność Du cha Świę te go, ra du je my się ła ską Chry stu sa, któ ra wy pły wa z mi ło ści Bo ga. 
Ca ły Trój je dy ny Bóg słu ży tu te mu, by śmy ra do wa li się Nim i Go do świad cza li.  

Bóg jest Bo giem Trój je dy nym. Je den jedyny Bóg ma aspekt trzech – Oj ca, Sy na i Du cha. Oj ciec, Syn 
i Duch są Bo giem i są wiecz ni, współ ist nie ją cy, współ za miesz ku ją cy oraz nie roz dziel ni. Dla wie rzą cych 
Ojciec jest źró dłem, Syn – wy ra zem, a Duch – Bo giem do się ga ją cym i wcho dzą cym w nich. W ten spo sób 
Trój je dy ny Bóg jest udzie la ny do wnę trza ich isto ty, aby był ich ży ciem, ra do ścią i peł nym za opa trze niem. 

D. Do ko na nia krzy ża 

Chry stus do ko nał na krzy żu je de na stu spraw. Mo że my mieć udział w Bo żej eko no mii w wy ni ku Je go 
wie lu do ko nań.  

Pierw szą rze czą, któ rej Chry stus do ko nał na krzy żu, by ło po nie sie nie na krzyż grze chów w na szych ze -
wnętrz nych czy nach, to jest grze chów po peł nio nych przez nas oso bi ście, by śmy zostali zba wie ni i mo gli 
przejść ze śmier ci do ży cia (1 P 2,24).  

Jed no cze śnie na krzy żu Chry stus usu nął grzech z na szej we wnętrz nej na tu ry, czy li grzech odzie dzi czo -
ny przez uro dze nie, aby śmy mo gli być uwol nie ni od grzesz nej na tu ry we wnątrz nas (Hbr 9,26).  

Chry stus po niósł na krzyż na sze ze wnętrz ne grze chy i usu nął na krzy żu nasz we wnętrz ny grzech, 
przyj mu jąc prze kleń stwo, któ re zgod nie z Bo żym pra wem po win no cią żyć na nas z po wo du na sze go upad -
ku oraz na sze go grze chu (Ga 3,13).  

Na krzy żu Chry stus nie tyl ko roz pra wił się z na szym po dwój nym grze chem, lecz tak że ukrzy żo wał na -
sze go sta re go grzesz ne go czło wie ka, aby uczy nić bez sil nym na sze cia ło grze chu, by śmy nie by li już wię cej 
nie wol ni ka mi grze chu (Rz 6,6).  

Po nie waż nasz sta ry czło wiek zo stał wraz z Chry stu sem ukrzy żo wa ny, na sze „ja” jest tak że ukrzy żo -
wa ne ra zem z Nim (Ga 2,20).  

Na krzy żu Chry stus nie tyl ko ukrzy żo wał na sze go sta re go czło wie ka, lecz tak że na sze cia ło wraz z je -
go na mięt no ścia mi i po żą da nia mi. Po wie dzia ne jest tu taj, że my, któ rzy na le ży my do Chry stu sa, ukrzy żo -
wa li śmy cia ło wraz z je go na mięt no ścia mi. Mo że my te go do ko nać na pod sta wie fak tu, że Pan ukrzy żo wał 
już na sze cia ło na krzy żu (Ga 5,24).  

Na krzy żu Chry stus po ko nał dia bła, któ ry ma wła dzę nad śmier cią, i uwol nił nas od nie wol ni czej służ -
by śmier ci (Hbr 2,14-15).  

Po nie waż Chry stus po ko nał dia bła, któ ry ma wła dzę nad śmier cią, oczy wi ście osą dził go tak że i roz -
pra wił się z nim – sta rym wę żem, któ ry za truł ro dzaj ludz ki – aby wszy scy ci, któ rzy wie rzą w Chry stu sa, 
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mo gli mieć wiecz ne ży cie Bo że i przejść ze śmier ci do ży cia. Ty pem te go jest wła śnie wy wyż sze nie przez 
Moj że sza wę ża na pu sty ni, co prze nio sło Ży dów ze śmier ci w ży cie (J 3,14-15).  

Na krzy żu Chry stus po ko nał szatana, dia bła, i jed no cze śnie ukrzy żo wał świat zor ga ni zo wa ny przez 
nie go i z nim ści śle zwią za ny, spra wia jąc, że świat utra cił swo ją uzur pa tor ską moc nad ty mi, któ rzy uwie -
rzy li w Chry stu sa (Ga 6,14).  

Na krzy żu Chry stus zniósł sta ro te sta men to we pra wo przy ka zań wy ra żo ne w za rzą dze niach, któ re od -
dzie la ło Ży dów od po gan, czy niąc ich jed nym, oraz stwa rza jąc z nich w so bie jed ne go no we go czło wie ka, 
któ rym jest ko ściół (Ef 2,14-15).  

Na krzy żu Chry stus nie tyl ko roz pra wił się ze wszyst ki mi po wyż szy mi rze cza mi, ne ga tyw ny mi dla 
Boga i dla nas, lecz po przez swo ją śmierć na krzy żu uwol nił z sie bie ży cie Bo że i udzie lił go nam, aby śmy 
mo gli stać się Je go wie lo ma człon ka mi, z któ rych skła da się Je go Cia ło (J 12,24). 

E. Chlu bie nie się z krzy ża 

List do Ga la cjan 6,14 mó wi: „Co do mnie, nie daj bym się miał chlu bić z cze go in ne go, jak tyl ko z krzy -
ża Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa”. [Gor li wi wy znaw cy re li gii ży dow skiej zmu sza li in nych do ob rze za nia, 
aby mo gli się chlu bić z cia ła in nych (Gal 6,12-13). Jed nak że apo stoł Pa weł, gdy zo stał zdo by ty przez 
Chrystusa, nie chlu bił się z ni cze go po za krzy żem. 

POD SU MO WA NIE 

Bóg jest Tym, któ ry za pla no wał, Chry stus Tym, któ ry do ko nał, Duch Tym, któ ry sto su je. Duch przy no -
si nam rze czy wi stość te go, czym Bóg jest, cze go Chry stus do ko nał na krzy żu i przez co Chry stus prze szedł, 
uzy skał i osią gnął. Oso ba i dzie ło Trój je dy ne go Bo ga uwol ni ły nas od wszyst kie go co ne ga tyw ne we 
wszech świe cie i udzie liły do na sze go wnę trza sa me go Trój je dy ne go Bo ga. To czte ry naj waż niej sze rze czy, 
któ re ob ja wia Bi blia. Gdy wi dzi my, wie rzy my i przyj mu je my praw dę o Bo gu, Chry stu sie, Du chu Świę tym. 

Py ta nia i ćwi cze nia:  

   1.  Po wiedz swo im to wa rzy szom o je dy nym, praw dzi wym Bo gu.  
   2.  Ile znasz ty tu łów Chry stu sa? Wy mień je.  
   3.  Ja ka za cho dzi róż ni ca po mię dzy Chry stu sem, któ ry jest Ar cy ka pła nem, a Chry stu sem, któ ry jest na -

szym Ad wo ka tem?  
   4.  W Li ście do Ga la cjan 6,14 Pa weł mó wi, że chcę je dy nie chlu bić się w krzy żu na sze go Pa na, Je zu sa 

Chry stu sa. Dla cze go tak mó wi?  

Wer se ty do na ucze nia się na pa mięć:  

Iz 45,5 
Ja je stem Jah we, i nie ma ni ko go in ne go. Po za Mną nie ma Bo ga. Prze pa sa łem cię, cho ciaż mnie nie znasz.  

Mt 28,19 
Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

1 Tm 2,5 
Bo jeden jest Bóg i jeden Pośrednik Boga i ludzi, człowiek Chrystus Jezus.  

J 7,37-39 
37   A w ostatni dzień — wielki dzień święta — Jezus stanął i zawołał: Jeśli ktoś jest spragniony, niech 

przyjdzie do Mnie i pije.  
38   Ten, kto wierzy we Mnie, jak powiedziało Pismo, z jego najgłębszej istoty popłyną rzeki żywej wody.  
39   To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać ci, co w Niego uwierzyli; Duch bowiem jeszcze nie 

był, gdyż Jezus nie został jeszcze otoczony chwałą.  

Ga 6,14 
Co do mnie zaś, oby mi się nie zdarzyło chlubić w czym innym, jak tylko w krzyżu naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, poprzez którego świat został mi ukrzyżowany, a ja światu.  
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BI BLIA – SŁO WO BO ŻE 

Lek cja ósma 

Naj waż niej sze te ma ty Bi blii – czło wiek i zba wie nie 

Wer se ty bi blij ne: Obj 13,8; Rdz 3,15; 1 J 3,8; Ga 3,16; 1 P 1,2; 1 Kor 3,6-7; Rz 12,2; Obj 14,15; 
Flp 3,21; 1 J 1,2; Hbr 7,16; 1 Tm 6,12; Mt 28,19; J 3,5-6; 2 Kor 3,18; Rz 8,5-11; Rz 15,16.  

     I.   Czło wiek:  

           A.   Stwo rze nie czło wie ka:  
           1.    Czło wiek nie tyl ko po sia da naj wyż sze stwo rzo ne ży cie, lecz także uczy nio ny zo stał na 

ob raz i po do bień stwo Bo że; ob raz od no si się do czę ści we wnętrz nych, a po do bień stwo – 
do cia ła ze wnętrz ne go, któ re skła da się na to, co w czło wie ku na ma cal ne – Rdz 1,26-27:  

          a.     Głów nym ce lem Bo że go stwo rze nia czło wie ka, czło wie ka zbio ro we go, jest wy ra ża -
nie przez nie go Bo ga – w. 26-27.  

          b.     Sło wo pa no wa nie obej mu je wię cej niż tyl ko wła dzę. Pa no wa nie ozna cza po sia da nie 
kró le stwa ja ko sfe ry, w któ rej moż na spra wo wać wła dzę.  

           2.    Stwo rzyw szy czło wie ka, Bóg nie umie ścił w nim bo skie go ży cia; za miast te go dał czło -
wie ko wi wol ną wo lę; chciał, aby czło wiek użył swej do brej wo li i wy brał przy ję cie 
w sie bie Je go ży cia; dla te go też umie ścił On czło wie ka przed drze wem ży cia – 2,9.  

           B.   Upa dek czło wie ka:  
           1.    Kie dy Bóg uczy nił czło wie ka, umie ścił go przed drze wem ży cia, za nim jed nak czło wiek 

mógł wejść w kon takt z drze wem ży cia, szatan sko rzy stał ze spo sob no ści, aby wejść ja -
ko pierw szy; sku sił on czło wie ka, aby wszedł w kon takt z drze wem po zna nia do bra 
i zła, i spra wił, że czło wiek wszedł z nim w nie le gal ny zwią zek; sta ło się to pierw szym 
kro kiem upad ku czło wie ka.  

          a.     Przy czy na:  
         (1) Sza tan sku sił czło wie ka i spo wo do wał, że za czął on po wąt pie wać w Bo że sło -

wo i Je go ser ce.  
         (2) In nym po wo dem upad ku czło wie ka by ło to, że ko bie ta prze ję ła po zy cję gło -

wy – Rdz 3,2-3.6.  
          b.     Pierw szym eta pem w pro ce sie upad ku by ło to, że czło wiek nie użył swe go du cha; 

dru gim eta pem by ło uży cie du szy, a trze cim – dzia ła nie cia ła – 3,2.3.6.  
          c.     Re zul tat – przez wy stę pek Ada ma wszedł na świat grzech, a przez grzech – śmierć; 

śmierć pa nu je nad wszyst ki mi ludź mi; tak więc w Ada mie wszy scy umie ra ją – Rz 
5,14; 1 Kor 15,22.  

           2.    Dia beł spo wo do wał, że czło wiek upadł jesz cze bar dziej – Ka in zło żył Bo gu ofia rę zgod -
nie ze swo ją wła sną opi nią, był za zdro sny i za bił swe go bra ta, stwo rzył wła sną re li gię, 
a je go po tom ko wie wy na leź li bezbożną kul tu rę – Rdz 4,11-14.17-22.  

            3.    Wróg pod jął ko lej ny etap i spra wił, że czło wiek upadł jesz cze bar dziej; sy no wie Bo ży, upa -
dli anio ło wie, po ślu bi li cór ki ludz kie; to bez praw ne mał żeń stwo wy two rzy ło grzesz ne 
cia ło; w re zul ta cie te go upad ku Duch Świę ty wy co fał się z czło wie ka oraz cał ko wi cie wy -
tę pio ne zo sta ło wszel kie grzesz ne cia ło, za wy jąt kiem No ego i je go ro dzi ny – Rdz 6,3; 7,21.  

            4.    Czwar ty etap upad ku czło wie ka, spro wo ko wa ny przez szatana, był otwar tym, zbio ro wym 
bun tem prze ciw ko Bo gu i Je go wła dzy; kie dy czło wiek osią gnął czwar ty etap upad ku, 
upadł do cna, tak że na wet Bóg nie mógł nic zro bić, aby od zy skać upa dłą ra sę – 11,3-4.  

   II.   Zba wie nie:  

           A.   Bóg uprzed nio za pla no wał i usta no wił od ku pie nie; za nim od ku pie nie na stą pi ło, Bóg w Sta -
rym Te sta men cie obie cał je wie lo krot nie, wy raź nie prze po wie dział róż ne aspek ty swo je go 
od ku pie nia:  

           1.    Gdy czło wiek zgrze szył i upadł, za raz przy szedł Bóg i obie cał czło wie ko wi, że przyj dzie 
na sie nie ko bie ty (Chry stus) i zmiaż dży gło wę szatana – Rdz 3,15.  
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           2.    Chry stus jest nie tyl ko na sie niem ko bie ty, lecz rów nież na sie niem Abra ha ma, co ob ra zu -
je Iza ak – Rdz 13,15; 17,8; Ga 3,16.  

            B.    Peł ne zba wie nie Trój je dy ne go Bo ga obej mu je du żo ele men tów, któ re wy stę pu ją na trzech eta -
pach:  

            1.    Etap pierw szy, po cząt ko wy, to etap od ro dze nia; obej mu je on od ku pie nie, uświę ce nie 
(w aspekcie pozycji), uspra wie dli wie nie, po jed na nie i od ro dze nie – Rz 3,24-26; 1 P 1,2; 
1 Kor 6,11; J 3,3-6.  

           2.    Etap dru gi, etap zba wie nia, po stę pu ją cy, to etap prze obra ża nia; obej mu je on uwol nie nie 
od grze chu, uświę ce nie (przede wszyst kim w aspekcie uspo so bie nia), wzrost w ży ciu, 
prze obra że nie, bu do wa nie i doj rze wa nie – Rz 6,6-7; 7,16-20; 8,2; 6,19.22; 1 Kor 3,6-7; 
2 Kor 3,6.17-18; Rz 12,2; Ef 4,23; 1 P 2,5; Ef 2,22; Obj 14,15.  

           3.    Etap trze ci, koń co wy, to etap uko ro no wa nia. Etap ten obej mu je od ku pie nie (prze mie nie -
nie) na sze go cia ła, upodob nie nie do Pa na, oto cze nie chwa łą, odzie dzi cze nie Bo że go kró -
le stwa, udział w kró lew sko ści Chry stu sa i naj wyż sze ra do wa nie się Pa nem – Rz 8,23; 
Flp 3,21; Rz 8,29-30; 2 Tm 2,12; Obj 20,4.6; 2,26-27; 12,5.  

TO CO NAJWAŻNIEJSZE:  
Brze mię tej lek cji: po wtó rzyć i przy po mnieć mło dzie ży o dro go cen no ści czło wie ka, któ ry zo stał stwo rzo ny ja ko na czy -
nie na Bo ży ob raz i po do bień stwo i miał wol ny wy bór. Mo że my zi lu stro wać stwo rze nie trój czę ścio we go czło wie ka 
w trzech wymiarach i po ka zać, jak upa dek wpły nął na trzy je go czę ści. Mu si my rów nież w ży wy i prak tycz ny spo sób 
po wtó rzyć z ni mi pro ces czte rech upad ków czło wie ka i Bo że zba wie nie. Lek cja ta wy po sa ży ich do gło sze nia ewan ge lii 
i dzie le nia się Pa nem z ich przy ja ciół mi.  

TEKST DO PRZE CZY TA NIA:  

         The Bi ble —The Word of God, lek cja 8, s. 116-119, 124-127:  

A. Stwo rze nie czło wie ka 

1. Czło wiek stwo rzo ny na ob raz i po do bień stwo Bo że 

Czło wiek nie tyl ko po sia da naj wyż sze stwo rzo ne ży cie, lecz także uczy nio ny zo stał na ob raz i po do -
bień stwo Bo że (Rdz 1,26-27). Po za czło wie kiem żad ne in ne stwo rze nie nie przy po mi na Bo ga w Je go ob ra -
zie i po do bień stwie. Czło wiek jest naj wyż szą z istot stwo rzo nych przez Bo ga i stwo rzo ny na ob raz Bo ga 
oraz Je go po do bień stwo. W stwo rze niu Bo żym czło wiek jest naj lep szym na czy niem przy go to wa nym przez 
Bo ga, aby wy peł nić Je go plan. W swym pla nie Bóg usta no wił, że lu dzie bę dą mieli Je go ży cie, aby byli brać -
mi Je go Sy na. Dla te go też w swym stwo rze niu spra wił, że czło wiek po sia da Je go ob raz i po do bień stwo.  

Ob raz od no si się do czę ści we wnętrz nych, ta kich jak umysł, emo cje i wo la. Umysł, emo cje i wo la czło -
wie ka, któ re sta no wią to, co w czło wie ku ukry te, stwo rzo ne zo sta ły na ob raz Bo ga. Dla te go też ludz kie 
funk cje my śle nia, wo li i mi ło ści przy po mi na ją te sa me funk cje Bo ga.  

Ob raz Bo ga od no si się rów nież do Je go cha rak te ry stycz nych przy mio tów. Naj bar dziej wi docz ny mi 
przy mio ta mi Bo ży mi ob ja wia ją cy mi się w czło wie ku są mi łość, świa tłość, świę tość i pra wość. Kie dy Bóg 
stwo rzył czło wie ka, stwo rzył Go na swój ob raz we dług przy mio tów swo ich cnót, aby czło wiek mógł Go 
przez te cno ty wy ra żać. Stąd czło wiek ma pra gnie nie mi ło ści, świa tła, świę to ści i pra wo ści i cza sem ce chy 
te wy ra ża ją się w Je go po stę po wa niu. Jed nak to, co czło wiek po sia da, jest je dy nie ob ra zem, a nie rze czy wi -
sto ścią. Czło wiek mu si przy jąć Bo ga ja ko swe ży cie i za war tość, a wte dy Bo ża mi łość, świa tłość, świę tość 
i pra wość na peł nią i ubo ga cą ludz kie cno ty mi ło ści, świa tło ści, świę to ści i pra wo ści, by sta ły się one rze czy -
wi sto ścią.  

Po do bień stwo od no si się do cia ła ze wnętrz ne go, któ re skła da się na to, co w czło wie ku na ma cal ne. Ze -
wnętrz ne cia ło czło wie ka zo sta ło stwo rzo ne na po do bień stwo Bo że. Bóg ma swo je po do bień stwo. Za nim Bóg 
wcie lił się w czło wie ka, czę sto uka zy wał się lu dziom w No wym Te sta men cie w postaci czło wie ka (Rdz 18,2.16-
17; Sdz 13,9-10.17-19). Postać czło wie ka jest postacią Bo ga, po nie waż czło wiek zo stał stwo rzo ny na Boże po do -
bień stwo. 

B. Upa dek czło wie ka 

Kie dy Bóg uczy nił czło wie ka, umie ścił go przed drze wem ży cia, aby czło wiek mógł wejść w kon takt 
z drze wem ży cia i otrzy mać Bo że ży cie, któ re jest ży ciem niestwo rzo nym. Za nim jed nak czło wiek mógł 
wejść w kon takt z drze wem ży cia i po łą czyć się z Bo giem w Je go ży ciu, szatan sko rzy stał ze spo sob no ści, 
aby wejść ja ko pierw szy. Sku sił on czło wie ka, aby wszedł w kon takt z drze wem po zna nia do bra i zła, i spra -
wił, że czło wiek wszedł z nim w nie le gal ny zwią zek. Sta ło się to pierw szym kro kiem upad ku czło wie ka.  
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Zgod nie z za pi sem w Księ dze Ro dza ju 3–11 ro dzaj ludz ki prze żył czte ry kro ki upad ku. Pierw szym jest 
upa dek Ada ma za pi sa ny w roz dzia le trze cim, dru gim – upa dek Ka ina w roz dzia le czwar tym, trze cim – 
upa dek nie uczci we go i prze wrot ne go po ko le nia przed po to pem w roz dzia le szó stym, czwar tym zaś – upa -
dek ca łe go ro dza ju ludz kie go, któ ry po wstał zbio ro wo, aby zbun to wać się prze ciw ko Bo gu, co za pi sa ne jest 
w roz dzia le je de na stym. Te czte ry kro ki upad ku na stę po wa ły je den po dru gim. W tych czte rech kro kach 
ob na żo na zo sta ła w peł ni prze bie głość szatana. 

II. ZBAWIENIE 

W swoim odwiecznym planie Bóg zaplanował, że wszystko stworzy i zdobędzie człowieka, który wypełni 
Jego odwieczny zamysł. Co więcej, według swej uprzedniej wiedzy i zdolności przewidywania, czyli uprzedniej 
wiedzy o upadku człowieka, zaplanował, że odkupi człowieka po upadku. Boże odkupienie nie było ani 
dodatkiem do Jego pierwotnego planu, ani środkiem mającym zaradzić zaistniałemu problemowi; zaplanował 
On je i przygotował od początku. W odwiecznym planie Bóg przeznaczył z góry, że po upadku człowieka 
Chrystus dokona odkupienia. Dlatego, w Bożych oczach, Chrystus był zabity od założenia świata (Obj 13,8). 

A. Boża obietnica 

Bóg zaplanował uprzednio odkupienie i z góry je przeznaczył. A zatem, zanim ono się dokonało, 
w Starym Testamencie Bóg obiecał je nie raz i wyraźnie przepowiadał różne jego aspekty. 

B. Trzy etapy zbawienia 

1. Etap wstępny 

Pełne zbawienie Trójjedynego Boga składa się z wielu rzeczy objętych przez trzy etapy. Pierwszy etap, 
wstępny, jest etapem odrodzenia. Na etap ten składa się odkupienie, uświęcenie (w aspekcie pozycji – 
1 P 1,2; 1 Kor 6,11), usprawiedliwienie, pojednanie i odrodzenie.  

2. Etap rozwoju 

Dru gi etap zba wie nia, roz wo ju, to etap prze obra że nia. Na etap ten skła da ją się wol ność od grze chu, 
uświę ce nie (przede wszyst kim w aspek cie uspo so bie nia – Rz 6,19.22), wzrost w ży ciu, prze obra że nie, bu  

3. Etap końcowy 

Trze ci etap, koń co wy, jest eta pem za koń cze nia. Na etap ten skła da ją się od ku pie nie (prze obra że nie) na -
sze go cia ła, upodob nie nie do Pa na, oto cze nie chwa łą, odzie dzi cze nie Bo że go kró le stwa, udział w kró lo wa -
niu Chry stu sa i naj wyż sze ra do wa nie się Pa nem. Na tym eta pie Bóg od ku pi na sze upa dłe i ska żo ne cia ło 
(Rz 8,23) dzię ki prze mie nie niu go w cia ło Chry stu so wej chwa ły (Flp 3,21). Upodob ni nas do chwa leb ne go 
ob ra zu swe go pier wo rod ne go Sy na (Rz 8,29), czy niąc nas cał ko wi cie ta ki mi jak On w od ro dzo nym du chu, 
prze obra żo nej du szy i prze mie nio nym cie le. Oto czy nas chwa łą (Rz 8,30, za nu rza jąc nas w niej (Hbr 2,10), 
by śmy mo gli wejść do Je go nie biań skie go kró le stwa (2 Tm 4,18; 2 P 1,11), do któ re go nas po wo łał (1 Tes 
2,12). Spra wi, że odzie dzi czy my Je go kró le stwo, naj wyż szy dział Je go bło go sła wień stwa (Jk 2,5; Ga 5,21), 
bę dzie my pa no wać z Chry stu sem i bę dzie my Je go współ kró la mi uczest ni czą cy mi w Je go kró lo wa niu nad 
na ro da mi (2 Tm 2,12; Obj 20,4.6; 2,26-27; 12,5) oraz dzie lą cy mi Je go kró lew ską ra dość w Je go bo skim za rzą -
dza niu (Mt 25,21.23).  

Py ta nia i ćwi cze nia:  

   1.  Co spra wia, że lu dzie zaj mu ją tak po cze sną po zy cję po śród Bo że go stwo rze nia?  
   2.  Wy mień czte ry kro ki upad ku; co spo wo do wa ło każ dy z nich? W ja kim sta nie zna lazł się czło wiek po 

upad ku?  
   3.  Ja kiej obiet ni cy (obiet nic) udzie lił Bóg upa dłe mu czło wie ko wi?  
   4.  Wy mień trzy eta py zba wie nia. Po daj przy kła dy na każ dy z nich.  

Wer se ty do na ucze nia się na pa mięć:  

Rdz 1,26-27 
26   Po tem rzekł Bóg: Uczyń my czło wie ka na ob raz Nasz, po dob ne go do Nas i niech pa nu ją nad ry ba mi 

mor ski mi i nad ptac twem nie bios, i nad by dłem, i nad ca łą zie mią, i nad wszel kim pła zem peł za ją cym 
po zie mi.  

27   I stwo rzył Bóg czło wie ka na swój ob raz, na ob raz Bo ga go stwo rzył: stwo rzył męż czy znę i nie wia stę.  
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Rdz 2,9 

Na roz kaz Jah we Bo ga wy ro sły z gle by wszel kie drze wa mi łe z wy glą du i smacz ny owoc ro dzą ce oraz 
drze wo ży cia w środ ku te go ogro du i drze wo po zna nia do bra i zła.  

Rdz 3,15 

Wpro wa dzam nie przy jaźń mię dzy cie bie a nie wia stę, po mię dzy na sie nie two je a na sie nie jej: ono zmiaż dży 
ci gło wę, a ty zmiaż dżysz mu pię tę.  

Rz 5,10.12 
10   Jeśli bowiem, będąc wrogami, zostaliśmy pojednani z Bogiem poprzez śmierć Jego Syna, to o wiele 

bardziej będziemy zbawieni w Jego życiu, będąc już pojednani.  
12   Dlatego jak poprzez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a poprzez grzech śmierć, i tak śmierć 

przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.  

J 3,36 

Ten, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; ale ten, kto jest nieposłuszny Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew 
Boga pozostaje na nim.  
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BI BLIA – SŁO WO BO ŻE 

Lek cja dzie wią ta 

Naj waż niej sze te ma ty Bi blii – ży cie wiecz ne i wie rzą cy 

Wer se ty bi blij ne: Ef 4,18; Hbr 7,16; 2 Tm 1,10; J 3,16.36; 1 J 1,2; 1 Tm 6,12;  
Rz 6,23; Ef 4,12.16; Mt 28,19; J 1,12-13; 3,5-6; Rz 8,29-30; J 15,16.  

     I.   Ży cie wiecz ne:  

           A.   Ży cie wiecz ne to nie stwo rzo ne ży cie Bo że, ży cie nie znisz czal ne, nie śmier tel ne – Ef 4,18; Hbr 
7,16; 2 Tm 1,10:  

           1.    Ży cie wiecz ne to ży cie, któ re nie tyl ko jest wiecz ne, lecz także wiecz ne za rów no pod 
wzglę dem cza su, jak i na tu ry – J 3,16.36; 1 J 1,2.  

           2.    Zo stać od ro dzo nym to przy jąć w sie bie Bo ga ja ko swo je ży cie, przy jąć ży cie, któ re jest bo -
skie, in ne niż ży cie ludz kie – J 1,12-13.  

            3.    Ży cie wiecz ne to ży cie, któ re jest w Sy nu Bo żym i któ rym jest Syn Bo ży – 1 J 5,11-12; 1,2; J 14,6. 
           B.   Apo stoł Pa weł na ka zy wał nam uchwy cić się te go ży cia wiecz ne go – 1 Tm 6,12:  

            1.    No wy Te sta ment po ucza nas, że ży cie wiecz ne okre śla ją trzy eta py, eta py te zaś przy pi sa ne są 
do trzech wie ków – wie ku obec ne go, wie ku ko ścio ła; wie ku na stęp ne go, wie ku kró le stwa; 
i wie ku wiecz no ści, w no wym nie bie i no wej zie mi, gdzie No wa Jerozolima bę dzie cen trum:  

          a.     W pierw szym wie ku, wie ku ko ścio ła, otrzy mu je my ży cie wiecz ne; sta je się ono na -
szym ży ciem, my zaś ra du je my się nim i ży je my przez nie; wiek ko ścio ła to spra wa 
otrzy ma nia ży cia wiecz ne go – Rz 6,23; J 3,16.  

          b.     W na stęp nym wie ku zaś, wie ku kró le stwa, ży cia wiecz ne go się nie otrzy mu je, tyl ko 
w nie wcho dzi – Mt 25,46.  

          c.     W wie ku wiecz no ści z ko lei, czy li w no wym nie bie i no wej zie mi wraz z No wą Je -
rozolimą ja ko cen trum, ży cie wiecz ne bę dzie do sko na łym da rem dla ca łe go od ku pio -
ne go lu du Bo że go, któ ry na wie ki bę dzie prze ja wiał Trój je dy ne go Bo ga – Obj 21,2.  

            2.    To dzię ki te mu ży ciu i w nim wie rzą cy zo sta ją zro dze ni; ży cie wiecz ne od gry wa bar dzo waż -
ną ro lę w wy two rze niu wie rzą cych i zbu do wa niu or ga nicz ne go Cia ła Chry stu sa – Ef 4,12.16.  

   II.   Wie rzą cy:  

           A.   Wie rzą cy od ra dza ją się w swo im du chu za po śred nic twem Du cha bo skim ży ciem, któ rym jest 
Chry stus, i sta ją dzieć mi Bo ży mi, któ re ma ją bo ską na tu rę, oraz człon ka mi Chry stu sa 
w związ ku bo skie go ży cia – J 3,5-6; Kol 3,4a; J 1,12-13; 2 P 1,4b; Rz 12,5.  

           B.   Wie rzą cy zo sta li ochrzcze ni w Trój je dy ne go Bo ga, dzię ki cze mu ma ją or ga nicz ną więź z prze -
two rzo nym Trój je dy nym Bo giem – Mt 28,19; Rz 6,3; 1 Kol 12,13; Ga 3,27.  

           C.   Po mi mo od ro dze nia w du chu, du sza i cia ło wie rzą cych po zo sta ją sta re i mu szą zo stać zba -
wio na w Pań skim ży ciu – Rz 5,10:  

           1.    Wie rzą cy są uświę ca ni w aspek cie uspo so bie nia za po śred nic twem Du cha – Rz 15,16; 
6,19.22.  

           2.    Wie rzą cy są od na wia ni w umy śle i prze obra ża ni w du szy – Rz 12,2; 2 Kor 3,18.  
           3.    Wie rzą cy są upo dab nia ni do ob ra zu Pier wo rod ne go Sy na Bo że go – Rz 8,29.  
           4.    Na ko niec wie rzą cy zo sta ną oto cze ni chwa łą w swo im cie le w chwa le prze two rzo ne go 

Trój je dy ne go Bo ga – Rz 8,30.17-18.  
           D.   Wie rzą cy mu szą funk cjo no wać ja ko la to ro śle Chry stu sa w win nym krze wie, or ga ni zmie Trój -

je dy ne go Bo ga, dzię ki cze mu bę dą wy ra żać prze two rzo ne go Trój je dy ne go Bo ga w przy no -
sze niu owo cu, słu żą ce mu przy ro sto wi Chry stu sa – J 15,1-5.8.16.  

TO CO NAJWAŻNIEJSZE:  
Brze mię tej lek cji: po wtó rzyć z mło dzie żą naj waż niej sze spra wy i te ma ty trak tu ją ce o ży ciu i wie rzą cych, po wtó rzyć 
praw dy, któ re wy po sa żą ich do gło sze nia ewan ge lii i przy pro wa dze nia lu dzi do Chry stu sa. Po trze bu jemy na nowo zro -
zu mieć te te ma ty i otrzy mać no we świa tło, że by ja sno o tym mó wić in nym.  
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TEKST DO PRZE CZY TA NIA:  

         The Bi ble —The Word of God, lek cja 8, s. 127-130. III. i IV:  

III. ŻY CIE WIECZ NE 

A. De fi ni cja ży cia wiecz ne go 

Du żo chrze ści jan utrzy mu je, że ży cie wiecz ne to bło go sła wień stwo udzie lo ne wie rzą cym po le gające na 
tym, że wie rzą cy pój dą do nie biań skie go pa ła cu i bę dą mie li lep sze ży cie. Gdy prze by wa łem w chrze ści jań -
stwie, nikt mi nie po wie dział, że ży cie wiecz ne nie jest bło go sła wień stwem, tyl ko po pro stu ży ciem. Na sze -
mu fi zycz ne mu cia łu przy pi sa ne jest ży cie bio lo gicz ne (bios), na szej du szy – ży cie psy cho lo gicz ne (psy che). 
Za nim zo sta li śmy zba wie ni mie li śmy te dwa ro dza je ży cia. Gdy jed nak zo sta li śmy zba wie ni, otrzy ma li śmy 
in ne ży cie, ży cie wiecz ne (zoe).  

Ży cie wiecz ne to ży cie, któ re nie tyl ko jest wiecz ne, lecz także jest wiecz ne za rów no pod wzglę dem cza -
su, jak i na tu ry (J 3,16.36; 1 J 1,2). Ży cie to jest nie ogra ni czo ne za rów no pod wzglę dem cza su, jak i na tu ry; jest 
za tem wiecz ne.  

Ży cie wiecz ne to nie stwo rzo ne ży cie Bo że (Ef 4,18), ży cie nie znisz czal ne (Hbr 7,16), nie śmier tel ne (2 Tm 
1,10). W zde fi nio wa niu ży cia wiecz ne go po moc uzy ska łem z pism Watch ma na Nee, Ma ry Ma ry McDo no ugh, 
Ruth Pa xson i T. Au stin -Spar ksa. To z ich pism do wie dzia łem się, że zo stać od ro dzo nym to przy jąć w sie bie 
Bo ga ja ko swo je ży cie, przy jąć ży cie, któ re jest bo skie, in ne niż ży cie ludz kie.  

Ży cie wiecz ne to ży cie, któ re jest w Sy nu Bo żym i któ rym jest Syn Bo ży (1 J 5,11-12; 1,2; J 14,6). Ży cie to 
nie jest je dy nie w Sy nu Bo żym, lecz jest Nim sa mym.  

Ży cie wiecz ne to ży cie, któ re od ra dza wie rzą cych i sta je się ich ży ciem (Kol 3,4a) i czy ni ich dzieć mi 
Bożymi (J 1,12-13) oraz człon ka mi Chry stu sa (Ef 5,30). 

B. Uchwy cić się ży cia wiecz ne go 

W Pierw szym Li ście do Ty mo te usza 6,12 apo stoł Pa weł na ka zy wał nam uchwy cić się te go ży cia wiecz ne go.  
No wy Te sta ment po ucza nas, że ży cie wiecz ne okre śla ją trzy eta py, które przy pi sa ne są do trzech wie -

ków – wie ku obec ne go, wie ku ko ścio ła; wie ku na stęp ne go, wie ku kró le stwa; i wie ku wiecz no ści, w no wym 
nie bie i no wej zie mi, gdzie No wa Jerozolima bę dzie w cen trum. W pierw szym wie ku, wie ku ko ścio ła, otrzy -
mu je my ży cie wiecz ne. Sta je się ono na szym ży ciem, my zaś ra du je my się nim i przez nie ży je my. W wie ku 
ko ścio ła otrzy mu je się ży cie wiecz ne, w na stęp nym wie ku zaś, wie ku kró le stwa, ży cia wiecz ne go się nie 
otrzy mu je, tyl ko w nie wcho dzi. W Ewan ge lii Ma te usza 25,46 „owce” z na ro dów, osą dzo nych przez Pa na, 
wej dą do ży cia wiecz ne go w wie ku kró le stwa. W na stęp nym wie ku ży cie wiecz ne sta nie się sfe rą, w któ rą 
lu dzie wej dą. W owym wie ku ży cie wiecz ne bę dzie da ne w po sta ci na gro dy. W tym wie ku otrzy mu je my ży -
cie wiecz ne ja ko dar za dar mo (Rz 6,23b), lecz w na stęp nym wie ku w ży cie to bę dzie moż na wejść, nie bę -
dzie ono da rem za dar mo, tyl ko na gro dą. Na gro da ta do sta nie się za rów no zwy cię skim wie rzą cym, jak 
i „owcom” z Ewan ge lii Ma te usza 25, któ rzy po nie śli koszt i za dba li o bra ci Chry stu sa pod czas wiel kie go uci -
sku. W wie ku wiecz no ści z ko lei, czy li w no wym nie bie i no wej zie mi wraz z No wą Je rozolimą ja ko cen trum, 
ży cie wiecz ne bę dzie do sko na łym da rem dla ca łe go od ku pio ne go lu du Bo że go, któ ry na wie ki bę dzie prze -
ja wiać Trój je dy ne go Bo ga. 

To dzię ki te mu ży ciu i w nim wie rzą cy zo sta ją zro dze ni. Ży cie wiecz ne od gry wa bar dzo waż ną ro lę 
w wy two rze niu wie rzą cych i zbu do wa niu or ga nicz ne go Cia ła Chry stu sa. 

IV. WIE RZĄ CY 

A. Chrzest wie rzą cych 

Wie rzą cy są trój czę ścio wi, na ich isto tę skła da się duch, du sza i cia ło (1 Tes 5,23). Wie rzą cy są od ku pie ni, 
uspra wie dli wie ni i po jed na ni z Bo giem w Chry stu sie (Rz 3,24; 5,10a). Nie tyl ko zo sta li śmy zba wie ni; zo sta -
li śmy od ku pie ni, uspra wie dli wie ni i po jed na ni z Bo giem w Chry stu sie. Wie rzą cy zo sta li ochrzcze ni w Trój -
je dy ne go Bo ga i ma ją or ga nicz ną więź z prze two rzo nym Trój je dy nym Bo giem (Mt 28,19). M.R. Vin cent 
w swo jej pu bli ka cji „Word Stu dies” pi sze na te mat Ewan ge lii Ma te usza 28,19, że chrzest w imię Świę tej Trój -
cy wska zu je na du cho wą i mi stycz ną więź z Bo giem. Ta ką myśl, ta kie ob ja wie nie za tra co no w chrze ści jań -
stwie. Chrzest to ochrzcze nie nas w Trój je dy ne go Bo ga. Ma my dzię ki te mu or ga nicz ną więź z prze two rzo -
nym Trój je dy nym Bo giem. 

B. Od ro dze nie wie rzą cych 

Wie rzą cy od ra dza ją się w swo im du chu za po śred nic twem Du cha (J 3,5-6) bo skim ży ciem, któ rym jest 
Chry stus (Kol 3,4a) i sta ją dzieć mi Bo ży mi (J 1,12-13), któ re ma ją bo ską na tu rę (2 P 1,4b), i człon ka mi 
Chrystusa (Rz 12,5) w związ ku bo skie go ży cia. Od ro dze nie od by wa się w na szym du chu. Do ko nu je te go 
Duch bo skim ży ciem, które czy ni nas po pierw sze dzieć mi Bo ży mi, jak też człon ka mi Chry stu sa.] Wie rzą cy 
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zo sta li ukrzy żo wa ni z Chry stu sem, po ło żo no kres ich sta re mu czło wie ko wi (Ga 2,20; Rz 6,6). [Wie rzą cy ma -
ją w so bie Chry stu sa, któ ry jest pneu ma tycz nym Chry stu sem, Du chem, w nich za miesz ku ją cym (Rz 8,11). 

C. Wzrost wie rzą cych 

Wie rzą cy zo sta li uświę ce ni w aspek cie po zy cji za po śred nic twem krwi Chry stu sa (Hbr 13,12) i są uświę -
ca ni w aspek cie uspo so bie nia za po śred nic twem Du cha (Rz 15,16; 6,19.22); dzię ki te mu zo sta ją od no wie ni, 
prze obra że ni w du szy (Rz 12,2a; 2 Kor 3,18), upodob nie ni do ob ra zu pier wo rod ne go Sy na Bo że go (Rz 8,29) 
i oto cze ni chwa łą (od ku pie ni) w cie le (Rz 8,23) w chwa le prze two rzo ne go Trój je dy ne go Bo ga (Rz 8,30.17-18). 
Po mi mo od ro dze nia w du chu, du sza i cia ło wie rzą cych po zo sta ją sta re. Wie rzą cy mu szą za tem od no wić się, 
prze obra zić w du szy, upodob nić do ob ra zu pier wo rod ne go Sy na Bo że go i zo stać oto cze ni chwa łą w cie le 
w chwa le prze two rzo ne go Trój je dy ne go Bo ga. Wie rzą cy są trój czę ścio wy mi isto ta mi, zło żo ny mi z du cha, du -
szy i cia ła. Ich duch naj pierw zo sta je od ro dzo ny, na stęp nie ich du sza pod le ga prze obra że niu, na ko niec ich 
cia ło zo sta nie oto czo ne chwa łą. Ca ła ich isto ta w ta ki spo sób zo sta nie prze po jo na wspa nia łym ży ciem Bo -
żym. Ży cie Bo że to ży cie ce chu ją ce się wspa nia ło ścią, która jest chwa łą bo skie go ży cia. Gdy do sko na łość bo -
skie go ży cia prze sy ci nas, prze nik nie i prze poi, bę dzie my prze by wać w chwa le. Wie rzą cy prze sy ca ją się 
udzie la niem bo skiej Trój cy w swo jej trój czę ścio wej isto cie (Rz 8,5-11), a przez to ze spa la ją z prze two rzo nym 
Trój je dy nym Bo giem. Wie rzą cy są złą cze ni z Pa nem, są z Nim jed nym du chem (1 Kor 6,17). 

D. Funk cja wie rzą cych 

Wie rzą cy są la to ro śla mi Chry stu sa, któ ry jest win nym krze wem, or ga ni zmem Trój je dy ne go Bo ga; wy ra -
ża ją oni dzię ki te mu prze two rzo ne go Trój je dy ne go Bo ga w przy no sze niu owo cu słu żą ce mu przy ro sto wi 
Chry stu sa (J 15,1-5.8.16). La to ro śle Chry stu sa, czy li wie rzą cy, po win ny pro wa dzić ży cie przy no sze nia owo -
cu i przy czy niać się przez to do przy ro stu Chry stu sa. Wie rzą cy są Bo ży mi no wo te sta men to wy mi ka pła na mi 
ewan ge lii i skła da ją w ofie rze zba wio nych grzesz ni ków ja ko ofia ry dla Bo ga (Rz 15,16; 1 P 2,5.9). Ka pła ni 
Boga, czy li wie rzą cy, po win ni peł nić służ bę zba wia nia grzesz ni ków i skła da nia ofiar Bo gu. 

Py ta nia i ćwi cze nia 

   1.  Ja kie są trzy eta py ży cia wiecz ne go?  
   2.  Omów ze swo imi to wa rzy sza mi ogól ne róż ni ce, ja kie za cho dzą po mię dzy wie rzą cy mi a upa dłym czło -

wie kiem. Co róż ni te dwa wąt ki w Bi blii?  
   3.  Wy mień kro ki Bo że go or ga nicz ne go zba wie nia po cząw szy od od ro dze nia do oto cze nia chwa łą?  
   4.  Ja ką pod sta wo wą funk cję peł nią wie rzą cy ja ko gałązki krze wu win ne go?  

Wer se ty do na ucze nia się na pa mięć:  

Hbr 7,16 
Który został ustanowiony nie według prawa przykazania związanego z ciałem, lecz według mocy 
niezniszczalnego życia.  

J 1,12-13 
12   Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał władzę, aby się stali dziećmi Boga, tym, którzy wierzą 

w Jego imię,  
13   Którzy ani z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga zostali zrodzeni.  

1 Tm 6,12 
Staczaj dobrą walkę wiary; uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i o którym złożyłeś 
dobre wyznanie wobec wielu świadków.bre wy zna nie wo bec wie lu świad ków. 

Rz 8,29-30 
29   Ponieważ tych, których uprzednio poznał, tych też przeznaczył, aby byli upodobnieni do obrazu Jego 

Syna, aby był On Pierworodnym pośród wielu braci.  
30   A tych, których przeznaczył, tych też powołał; a tych, których powołał, tych też usprawiedliwił; a tych, 

których usprawiedliwił, tych też otoczył chwałą.  

J 15,16 
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i umieściłem was w krzewie winnym, abyście wychodzili 
i przynosili owoc, i aby wasz owoc pozostawał, aby wszystko, o cokolwiek byście poprosili Ojca w moim 
imieniu, dał wam.  
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BI BLIA – SŁO WO BO ŻE 

Lek cja dzie sią ta 

Naj waż niej sze te ma ty Bi blii – ko ściół 

Wer se ty bi blij ne: Ef 1,9-10; 3,9-11; Mt 16,18; Ef 1,22-23; 5,25; 2,19.22; Kol 3,10-11;  
1 Kor 1,2; Mt 16,18; 18,17; Dz 8,1; 13,1; 1 Kor 1,10; Obj 1,4.11.  

     I.   Ko ściół – ko ściół jest ce lem, któ ry Bóg pra gnie osią gnąć w swej od wiecz nej eko no mii; każ dy, 
kto jest zba wio ny, ma udział w tym ce lu, aby Bóg mógł speł nić pra gnie nie swe go ser ca zgod -
ne z Je go upodo ba niem – Ef 1,9-10; 3,9-11.  

   II.   Czym jest ko ściół w Bo żej eko no mii:  

           A.   Ter min „ko ściół”, w ję zy ku grec kim ek kle zja, ozna cza do słow nie zgro ma dze nie wy wo ła ne 
przez Bo ga z te go świa ta – Mt 16,18.  

           B.   Ko ściół jest do mem Bo żym; dom na wią zu je do Bo że go miesz ka nia i Bo żej ro dzi ny, Bo że go 
do mo stwa; Bo że do mo stwo jest do mem na miesz ka nie dla Bo ga – Ef 2,19.22; 1 Tm 3,15.  

            C.    Ko ściół jest Cia łem, któ re go Chry stus jest Gło wą; zo stał utwo rzo ny dla Chry stu sa w Je go ży ciu 
i Du chu z tych wszyst kich, któ rzy w Nie go uwie rzy li; jest ży wym or ga ni zmem – Ef 1,22-23.  

           D.   Ko ściół jest zbio ro wym no wym czło wie kiem; w tym no wym czło wie ku nie ma lu dzi na le żą -
cych do sta re go stwo rze nia, ja kiej kol wiek ra sy, re li gii, kul tu ry czy kla sy spo łecz nej; wszyst -
ki mi skład ni ka mi te go no we go czło wie ka oraz za war to ścią wszyst kich tych skład ni ków jest 
je dy nie Chry stus – Ef 2,14-15; Kol 3,10-11.  

           E.   Ko ściół, ob lu bie ni ca Chry stu sa, jest rów nież Je go od po wied nicz ką; ko ściół ja ko od po wied -
nicz ka Chry stu sa otrzy mu je Je go mi łość dla za spo ko je nia pra gnie nia Je go ser ca; to kwe stia 
mi ło ści – Ef 5,25.29-30.  

 III.   Ko ściół skła da się z tych wszyst kich, któ rzy uwie rzy li w Chry stu sa i któ rzy po sia da ją Je go ży -
cie – 1 Kor 1,2:  

             A.    Je śli ktoś nie uwie rzył w Chry stu sa i nie zo stał zba wio ny, nie mo że stać się składnikami ko ścio ła.  
           B.   Do pie ro gdy zo sta ną oni zba wie ni i bę dą mie li ży cie Pa na, któ re uczy ni ich świę ty mi, sta ną 

się składnika mi ko ścio ła.  

  IV.   Ko ściół ma dwa aspek ty: po wszech ny i miej sco wy – Mt 16,18; 18,17:  

           A.   Ko ściół w swo im po wszech nym aspek cie jest wy jąt ko wy, za wie ra wszyst kich, któ rzy w Nie go 
uwie rzy li na ca łym świe cie po przez wszyst kie wie ki i na każ dym miej scu – Mt 16,18; Ef 1,22  

           B.   W aspek cie miej sco wym ko ściół po ja wia się w każ dej miej sco wo ści; każ dy ko ściół miej sco -
wy za wie ra w so bie tych wszyst kich, któ rzy w da nej miej sco wo ści uwie rzy li w Chry stu sa – 
Dz 8,1; 13,1; zob. Mt 18,17.  

   V.   Iden ty fi ko wa nie ko ścio ła:  

           A.   Ko ściół jest je dy ny w swoim ro dza ju i nie po trze bu je spe cjal nych nazw; ko ściół to ko ściół; 
nie po win ny istnieć różne ro dza je ko ścio łów, przybierających nazwy od rodzaju kościoła – 
1 Kor 1,10.  

           B.   Mo że my uży wać na zwy miej sco wo ści, w któ rej da ny ko ściół się znaj du je, do iden ty fi ko wa -
nia go, tak jak był iden ty fi ko wa ny ko ściół w Je ro zo li mie, ko ściół w An tio chii oraz sie dem ko -
ścio łów miej sco wych w pro win cji Azji – Dz 8,1; 13,1; Obj 1,4.11.  

TO CO NAJWAŻNIEJSZE:  
Po wta rzania wi zji ko ścio ła ni gdy nie będzie za du żo. Brze mię tej lek cji: przy po mnieć mło dzie ży o naj waż niej szych 
praw dach ty czą cych się ko ścio ła w Bo żej eko no mii. Po wtór ki ta kie po win ny na no wo ich za in spi ro wać i przy go to wać 
w kwe stii wszel kich ob ja wień i naj waż niej szych prawd w Pań skim od zy ski wa niu w ży wy i prak tycz ny spo sób. Mu szą 
oni prak tycz nie być w ko ście le, ja ki rów nież mieć brze mię przy pro wa dza nia swo ich przy ja ciół do ży cia ko ścio ła.  

TEKST DO PRZE CZY TA NIA:  

         The Bi ble —The Word of God, lek cja 9, s. 134-137:  
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I. KO ŚCIÓŁ 

Ko ściół jest ce lem, któ ry Bóg pra gnie osią gnąć w swej od wiecz nej eko no mii. Każ dy, kto jest zba wio ny, 
ma udział w tym ce lu, po to aby Bóg mógł speł nić pra gnie nie swe go ser ca zgod ne ze Je go upodo ba niem. 
Dla te go też mu si my znać ko ściół. 

A. Czym jest ko ściół 

1. Zwo ła ne zgro ma dze nie 

Pan Je zus Chry stus po wie dział, że zbu du je swój ko ściół (Mt 16,18). [Ko ściół jest czymś, co Chry stus zbu -
du je przez swo ją śmierć, zmar twych wsta nie i wnie bo wstą pie nie. Ter min „ko ściół”, w ję zy ku grec kim ek kle -
zja, ozna cza do słow nie zgro ma dze nie wy wo ła ne przez Bo ga z te go świa ta. Nie jest to bu dy nek ko ściel ny ani 
gmach do od da wa nia Bo gu czci. 

2. Cia ło Chry stu sa 

Apo stoł Pa weł po wie dział: „Ko ścio ła, któ ry jest Cia łem Je go, peł nią Te go, któ ry wy peł nia wszyst ko we 
wszyst kim” (Ef 1,22-23). [Ko ściół jest Cia łem, któ re go Chry stus jest Gło wą. Zo stał utwo rzo ny dla Chrystusa 
w Je go ży ciu i Du chu z tych wszyst kich, któ rzy w Nie go uwie rzy li. Jest ży wym or ga ni zmem, a nie mar twą 
or ga ni za cją jak klu by czy sto wa rzy sze nia w spo łe czeń stwie.  

Cia ło czło wie ka jest peł nią czło wie ka ja ko je go wy ra zem. W po dob ny spo sób ko ściół jest peł nią 
Chrystusa ja ko Je go wy ra zem. Po nie waż Chry stus jest Tym, któ ry jest nie ogra ni czo ny i roz le gły oraz Tym, 
któ ry wy peł nia wszyst ko we wszyst kim, po trze bu je wiel kie go cia ła, by by ło peł nią Je go, któ ry wy peł nia 
wszyst ko we wszyst kim, aby uzyskać wy ra z siebie we wszyst kim. 

3. Od po wied nicz ka Chry stu sa 

W Li ście do Efe zjan 5,25 czy ta my: „Mę żo wie, mi łuj cie żo ny swo je, jak i Chry stus umi ło wał ko ściół i wy -
dał zań sa me go sie bie”. [Sło wo to wy ja wia, że ko ściół jest rów nież od po wied nicz ką Chry stu sa. Ko ściół ja ko 
Cia ło Chry stu sa otrzy mu je od Nie go ży cie, aby być Je go wy ra zem; jest to kwe stia ży cia. Ko ściół ja ko od po -
wied nicz ka Chry stu sa otrzy mu je Je go mi łość dla za spo ko je nia pra gnie nia Je go ser ca; jest to kwe stia mi ło ści. 

4. Dom Bo ży 

Bi blia mó wi nam tak że: „Byś wie dział, jak na le ży po stę po wać w do mu Bo żym, któ ry jest ko ścio łem 
Boga ży we go, fi la rem i pod sta wą praw dy” (1 Tm 3,15). [Dla Chry stu sa ko ściół jest Je go Cia łem i Je go od po -
wied nicz ką, pod czas gdy dla Bo ga ko ściół jest Je go do mem. Z jed nej stro ny, dom ten od no si się Bo że go 
miesz ka nia, a z dru giej – do Bo żej ro dzi ny, Bo że go do mo stwa. Za rów no do mo stwo Bo że, jak i Boże miesz -
ka nie są czymś jed nym. Do mo stwo Bo że jest do mem na miesz ka nie dla Bo ga (Ef 2,19.22). Dom jest dla swe -
go wła ści cie la miej scem ży cia, prze by wa nia i od po czyn ku. Ko ściół, po nie waż jest do mem Bo żym, jest rów -
nież ta kim miej scem dla Bo ga. Dzi siaj ży wy Bóg ży je, prze by wa i od po czy wa w ko ście le na zie mi.  

Bóg ży je, a za tem i ko ściół ja ko Je go dom ży je, mając ży cie Bo ga, ży jąc wraz z Nim, prze by wa jąc i od -
po czy wa jąc. Tak więc ży ją cy dom Bo ży jest fi la rem i pod po rą ca łej Je go rze czy wi sto ści, któ ra jest rze czy wi -
sto ścią (praw dą) wszech świa ta. Wszyst ko z te go ży ją ce go Bo ga jest we wszech świe cie rze czy wi sto ścią. Bez 
Nie go wszech świat jest próż ny i pu sty, ca ła zaś rze czy wi stość Bo ga jest pod pie ra na i pod trzy my wa na przez 
ko ściół, któ ry jest Je go ży wym do mem. 

5. No wy czło wiek 

List do Ko lo san 3,10-11 mó wi: „A przy oble kli no we go czło wie ka, któ ry wciąż się od na wia ku peł ne mu 
po zna niu we dług ob ra zu Te go, któ ry go stwo rzył. A tu już nie ma Gre ka ani Ży da, ob rze za nia ani nie obrze -
za nia, bar ba rzyń cy, Scy ty, nie wol ni ka, wol ne go, lecz wszyst ki mi we wszyst kich jest Chry stus”. [Tak jak ca -
ły ro dzaj ludz ki jest zbio ro wym sta rym czło wie kiem stwo rzo nym w Ada mie, tak rów nież ko ściół jest zbio -
ro wym no wym czło wie kiem. Chry stus znió sł szy na krzy żu wszyst kie za rzą dze nia, któ re po wo do wa ły 
nie zgo dę po mię dzy ludź mi, w sa mym so bie stwo rzył no we go czło wie ka (Ef 2,14-15). Ten no wy czło wiek 
no si ob raz swe go Stwór cy, Chry stu sa, któ ry jest je go ży ciem i za war to ścią. W tym no wym czło wie ku nie ma 
lu dzi na le żą cych do sta re go stwo rze nia, ja kiej kol wiek ra sy, re li gii, kul tu ry czy kla sy spo łecz nej. Wszyst ki mi 
skład ni ka mi te go no we go czło wie ka oraz za war to ścią we wszyst kich je go skład ni kach jest je dy nie Chry stus. 
Ko ściół ja ko Cia ło Chry stu sa bie rze Chry stu sa ja ko swo je ży cie, aby Go wy ra zić. Ko ściół ja ko no wy czło wiek 
bie rze Chry stu sa ja ko swo ją oso bę w ce lu wy peł nie nia Bo żej wo li. 

B. Ele men ty skła do we ko ścio ła 

„Do ko ścio ła Bo że go… do tych, któ rzy zo sta li uświę ce ni w Chry stu sie Je zu sie, do po wo ła nych świę -
tych” (1 Kor 1,2). [Ko ściół skła da się z tych wszyst kich, któ rzy uwie rzy li w Chry stu sa i któ rzy po sia da ją Je -
go ży cie. Je śli ktoś nie uwie rzył w Chry stu sa i nie zo stał zba wio ny, nie mo że stać się składową ko ścio ła. Na -
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wet na sza naj bliż sza ro dzi na, któ ra nie jest zba wio na, nie jest składową ko ścio ła. Do pie ro gdy jej człon ko wie 
zo sta ną zba wie ni i bę dą mie li ży cie Pa na, któ re uczy ni ich świę ty mi, sta ną się składowymi ko ścio ła. 

C. Dwa aspek ty ko ścio ła 

1. Aspekt po wszech ny 

„Na tej Ska le [Ja, Chry stus] zbu du ję ko ściół mój” (Mt 16,18). [Ko ściół, o któ rym mó wi w tym wer se cie 
Pan, wy stę pu je tu w po wszech nym aspek cie. Jest wy jąt ko wy, za wie ra  wszyst kich, któ rzy w Nie go uwie rzy -
li na ca łym świe cie  przez wszyst kie wie ki i na każ dym miej scu. 

2. Aspekt miej sco wy 

„A je śli by ich nie usłu chał, po wiedz ko ścio ło wi” (Mt 18,17). [Ko ściół wspo mnia ny przez Pa na w tym 
wer se cie to ko ściół w aspek cie miej sco wym. Miej sco wy ko ściół jest licz ny w swych prze ja wach, a miej sco -
wi wie rzą cy mo gą do nie go przyjść i tam przemawiać. W aspek cie miej sco wym ko ściół po ja wia się w każ -
dej miej sco wo ści. Każ dy ko ściół miej sco wy za wie ra w so bie tych wszyst kich, któ rzy w da nej miej sco wo -
ści uwie rzy li w Chry stu sa. 

D. Iden ty fi ko wa nie ko ścio ła 

1. Nie ma spe cjal nej na zwy 

Ko ściół jest je dy ny w swym ro dza ju i nie po trze bu je spe cjal nych nazw. Ko ściół to ko ściół. Nie po win ny 
istnieć różne ro dza je ko ścio łów, przybierające nazwy odpowiednio do tych ro dza jów, ta kie jak Ko ściół pre -
zbi te riań ski, Ko ściół lu te rań ski, Ko ściół bap ty stycz ny. Nie po trze ba na zy wać ko ścio ła w ten spo sób i nie jest 
to zgod ne z ob ja wie niem bi blij nym. 

2. Mo że być na zwa ny na zwą swo jej miej sco wo ści 

Cho ciaż ko ściół jest we wszech świe cie czymś wyjątkowym, jest licz ny w swo ich miej sco wych prze ja -
wach. Licz ne ko ścio ły miej sco we nie róż nią się w swo jej na tu rze. Ich róż ni ca dotyczy tyl ko róż nego miej sca 
po ło że nia. Dla te go też mo że my uży wać na zwy miej sco wo ści, w któ rej da ny ko ściół się znaj du je, do iden ty -
fi ko wa nia go, tak jak był iden ty fi ko wa ny ko ściół w Je ro zo li mie (Dz 8,1), ko ściół w An tio chii (Dz 13,1) oraz 
sie dem ko ścio łów miej sco wych w pro win cji Azji (Obj 1,4.11). 

Py ta nia i ćwi cze nia:  

   1.  Co ozna cza sło wo „ko ściół” w ję zy ku grec kim?  
   2.  Czym jest ko ściół dla Bo ga? Jak On na nie go pa trzy?  
   3.  Je śli twój zna jo my za py ta się cie bie, do ja kie go cho dzisz ko ścio ła, co od po wiesz?  

Wer se ty do na ucze nia się na pa mięć:  

Ef 3,9-11 
9     I by oświecić wszystkich, aby ujrzeli, czym jest ekonomia tajemnicy, która przez wieki była ukryta 

w Bogu, który wszystko stworzył,  
10   Żeby teraz zwierzchnościom i władzom w okręgach niebiańskich dano poznać przez kościół wieloraką 

mądrość Boga,  
11   Według wiecznego zamysłu, który powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.  

Mt 16,18 
I Ja także ci mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy Hadesu go nie przezwyciężą.  

1 Kor 1,10 
Błagam was zaś, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili to samo i aby 
nie było wśród was podziałów, ale abyście byli dostrojeni w tym samym umyśle i w tej samej opinii.  

Dz 8,1 
Szaweł zaś pochwalał jego zabicie. I miało w tych dniach miejsce wielkie prześladowanie kościoła, który był 
w Jerozolimie; i wszyscy prócz apostołów rozproszyli się po krainie Judei i Samarii.  

Obj 1,4 
Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji: łaska wam i pokój od Tego, który jest i który był, i który 
przychodzi, i od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem.  
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BI BLIA – SŁO WO BO ŻE 

Lek cja je de na sta 

Naj waż niej sze te ma ty Bi blii – kró le stwo i wie ki  

Wer se ty bi blij ne: Rdz 1,26; 12,1-2; Mt 3,2; 13,3-23; J 3,3.5; Mt 12,28; 5,3; Rz 14,17; 5,20; Obj 11,15.  

     I.   Bi blia ob ja wia, że cen tral nym, pierw szo rzęd nym i naj waż niej szym ce lem Bo żej ewan ge lii jest 
zba wić nas i wnieść do kró le stwa Bo że go – Mt 3,2; 4,17; Mk 1,15:  

           A.   Księ ga Ro dza ju uka zu je na po cząt ku za mysł Bo ga: czło wiek ma mieć w so bie Je go ży cie 
wiecz ne, że by móc pa no wać dla Bo ga i za pro wa dzić Je go kró le stwo – Rdz 1,26; 2,9; Mt 6,10:  

           1.    Bóg umiesz cza czło wie ka przed drze wem ży cia, co po ka zu je, że Bóg chce, by czło wiek 
przy jął Go ja ko swo je ży cie, spo ży wa jąc Go – Rdz 2,9; J 6,35.57.  

           2.    Aby czło wiek ze tknął się z Bo żym pa no wa niem i spro wa dził Bo żą wła dzę na zie mię, mu -
si naj pierw we wnętrz nie przy jąć Bo że ży cie; je śli czło wiek nie ma ży cia Bo że go, w ża den 
spo sób nie uda się mu spro wa dzić Bo że go kró le stwa – 3,3.5.15.  

           3.    Mu si my zro zu mieć, że je śli czło wiek ma re pre zen to wać Bo ga i pa no wać na zie mi, mu si 
mieć Bo że ży cie; nie jest moż li we, by tak wznio słą od po wie dzial ność niósł si łą swe go na -
tu ral ne go ży cia – zob. Mt 19,26.  

           B.   Po upad ku stwo rzo nej ra sy Bóg wy brał Abra ha ma, a to wa rzy szył te mu za mysł po sia da nia 
kró le stwa – Rdz 12,1-2.  

           C.   Kró le stwo w No wym Te sta men cie:  
           1.    Mu si my na wró cić się ze wzglę du na Bo że kró le stwo – Mt 3,2; 4,17.  
           2.    W Ewan ge lii Ja na 3 kró le stwo Bo że od no si się bar dziej do ga tun ku Bo że go niż do Je go 

rzą dów; być Bo żym ga tun kiem to mieć Je go ży cie – w. 3, 5:  
          a.     Pan Je zus przy szedł, by być Bo żym kró le stwem, za siać sie bie, na sie nie kró le stwa, 

w wy bra nym Bo żym lu dzie – Łk 17,20-21; Mt 13,3-23.  
          b.     Na sie nie za sia ne w wie rzą cych wzra sta i roz wi ja się w nich do po sta ci kró le stwa Bo -

że go; po ka zu je to, że usta no wie nie kró le stwa cał ko wi cie wią że się ze wzro stem ży -
cia, a nie z na szym dzie łem – 1 P 1,23; 1 J 3,9; Mt 13,4-8; Mk 4,3.26-29.  

           3.    Gdy zo sta li śmy zba wie ni, umiesz czo no nas na po zy cji kró la, aby śmy kró lo wa li w ży ciu – 
1 P 29; Obj 5,10.  

           4.    Kró lo wać w ży ciu w prak ty ce to znaj do wać się pod pa no wa niem bo skie go ży cia, być po -
słusz nym i ule głym Pa nu – Kol 2,19; zob. Mt 8,9.  

           D.   Kró le stwo Bo że to pa no wa nie, rzą dy, Bo ga; obej mu je sobą też bło go sła wień stwo te go kró le -
stwa i moż li wość ko rzy sta nia z nie go – Kol 1,13; Obj 22,1-2:  

           1.    Kró le stwo Bo że (Mt 12,28) to ogól ne wy ra że nie zwią za ne z Bo żym pa no wa niem (Mt 
6,10.13b; Dn 6,25b); je go za kres jest nie ogra ni czo ny, a włą cza ono wiecz ność prze szłą, pa -
triar chów, na ród Izra ela w Sta rym Te sta men cie (Mt 21,43), ko ściół w No wym Te sta men -
cie (Rz 14,17), na sta nie ty siąc let nie go kró le stwa (Obj 20,4.6) i no we nie bo oraz no wą zie -
mię bez koń ca na wie ki.  

           2.    Kró le stwo nie bios (Mt 5,3), wy ra że nie wy stę pu jące tyl ko w Ewan ge lii Ma te usza, to okre -
ślo na część w ob rę bie kró le stwa Bo że go, część, na któ rą skła da się je dy nie ko ściół obec -
nie i nie biań ska część nad cho dzą ce go ty siąc let nie go kró le stwa; za po cząt ko wa ne zo sta ło 
w dzień Pięć dzie siąt ni cy, kie dy to Chry stus wy lał Du cha Świę te go i usta no wił ko ściół 
(Dz 2) i bę dzie trwa ło do koń ca ty siąc let nie go kró le stwa (Obj 20,7).  

           E.   Nie któ rzy na uczy cie le Bi blii twier dzą, że kró le stwo zo sta ło za wie szo ne; gdy jed nak apo sto -
ło wie gło si li ewan ge lię, gło si li ewan ge lię kró le stwa Bo że go, przez co wskazywali, że kró le -
stwo nie zo sta ło za wie szo ne – Mt 21,43; Dz 1,3; 8,12; 14,22; Rz 14,17.  

            F.   W Ewan ge lii Ma te usza ob ja wio ne są trzy aspek ty kró le stwa nie bios: rze czy wi stość (we -
wnętrz na za war tość kró le stwa w ob rę bie je go nie biań skiej i du cho wej na tu ry), wy gląd (ze -
wnętrz ny stan kró le stwa) i prze jaw (na dej ście w prak ty ce kró le stwa w mo cy) – Mt 5—7; 13; 
24—25:  
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           1.    Rze czy wi stość kró le stwa to dla nas dzi siaj ćwi cze nie się i kar ce nie, a je go prze jaw sta nie 
się dla nas na gro dą w na stęp nym wie ku – Mt 5,3-12; 1 Tm 4,7-8; 2 Tm 4,8.18; Mt 25,21.  

           2.    Wy gląd kró le stwa nie bios to je go ze wnętrz ny stan; przy po wieści o ką ko lu, wiel kim drze -
wie i ko bie cie, któ ra mia ła za kwas, ob ja wiają fał szy we czę ści skła do we kró le stwa, je go 
nie nor mal ny roz wój i we wnętrz ne ska że nie – zob. Mt 13.  

           3.    Prze jaw kró le stwa to w prak ty ce na dej ście te go kró le stwa w mo cy – Mt 24—25.  

   II.   Bóg po stwo rze niu wszyst kich rze czy i ludz ko ści, zgod nie ze swym od wiecz nym pla nem, 
swo ją eko no mią, po słu gu je się czte re ma róż ny mi wie ka mi, by wy ko nać dzie ło no we go stwo -
rze nia na czło wie ku, któ re go stwo rzył; w ten spo sób zre ali zu je za mysł, ja ki po wziął co do od -
wiecz nej eko no mii:  

           A.   Wiek pa triar chów obej mu je okres od stwo rze nia Ada ma do nada nia pra wa przez Moj że sza – 
Rz 5,14.  

           B.   Upa dły czło wiek nie znał swo jej sła bo ści i ze psu cia, dla te go też Bóg wpro wa dził in ny wiek, 
wiek pra wa, któ ry obej mo wał okres od Moj że sza do Chry stu sa – J 10,10; Ga 3,24; Łk 2,25-
26.36-38; 3,15; 7,19; Rz 5,20; Ga 3,19.  

           C.   Trze ci wiek to wiek ła ski, tak zwa ny wiek ko ścio ła lub wiek ta jem ni cy; Bóg zdo by wa tych, 
któ rzy wie rzą w Chry stu sa w No wym Te sta men cie; sta no wią oni trze cią część no wej ra sy 
w Bo żym no wym stwo rze niu.  

           D.   Gdy wiek ła ski się za koń czy, Bóg po raz ostat ni zmie ni spo sób, w ja ki do ko nu je dzie ła no -
we go stwo rze nia na czło wie ku sta re go stwo rze nia; usta no wi swo je kró le stwo na zie mi, by 
spra wo wać swo je rzą dy i do ko nać dzie ła no we go stwo rze nia w sta rym stwo rze niu – Obj 
11,15; 20,4.6.  

TO CO NAJWAŻNIEJSZE:  

Brze mię tej lek cji: do pro wa dzić mło dzież do zro zu mie nia te go, czym jest kró le stwo Bo że dla wie rzą cych. Bo gu po trzeb -
na jest sfe ra, w któ rej zre ali zu je On swój za mysł. Z te go po wo du mu si my pod dać się Je go tro no wi i po zwo lić Mu pa -
no wać nad na mi. Po zwa laj my zatem, by na sie nie ży cia ro sło w nas i sta wa ło się ta ką sfe rą pa no wa nia. Mu si my też do -
brze ro zu mieć czte ry wie ki, czy też spo so by, w ja kie Bóg po stę pu je ze sta rym stwo rze niem, co pro wa dzi do 
zre ali zo wa nia Je go za my słu.  

TEKST DO PRZE CZY TA NIA:  

         The Bi ble —The Word of God, lek cja 9, s. 137-141:  

II. KRÓ LE STWO 

A. Bo ski ob raz i bo ska wła dza 

Pierw szy roz dział Księ gi Ro dza ju mó wi, że Bóg stwo rzył czło wie ka na swój ob raz i dał mu wła dzę, by 
pa no wał nad ca łym stwo rze niem (w. 26). W stwo rze niu czło wie ka szcze gól nie istot ne są: bo ski ob raz i bo -
ska wła dza. Je śli ma my mieć peł ny ob raz Bo ga, aby Go wy ra żać, i peł ną wła dzę do re pre zen to wa nia Bo ga, 
po ko na nia Je go wro ga i pod po rząd ko wa nia tej zie mi, Bóg mu si być na szym ży ciem.] [Bo skie ży cie, któ re 
czło wiek otrzy mu je, słu ży po dwój ne mu ce lo wi: do wy ra ża nia Bo ga od stro ny po zy tyw nej i upo ra niu się 
z Bo żym wro giem od stro ny ne ga tyw nej. Do wy ra ża nia Bo ga czło wiek po trze bu je Bo że go ob ra zu. Do upo -
ra nia się z Bożym wro giem po trzeb na mu jest Je go wła dza. Bo ską wła dzę, coś przy na leż ne go kró le stwu, ob -
ja wia ca ła Bi blia. 

B. Kró le stwo i ra sa wy bra na 

Po upad ku czło wie ka Bóg wy brał ra sę Abra ha ma. Pierw sza ra sa, ra sa Ada mo wa, za wio dła Bo ga. Po 
wiel kim po to pie Bóg za czął na no wo z dru gą ra są ludz ko ści, ra są No ego. Dru ga ra sa rów nież Go za wio dła. 
Na stęp nie, po okre sie Ba bel, wy brał trze cią ra sę, ra sę Abra ha mo wą. Za mysł, ja ki miał Bóg w wy bra niu 
Abra ha ma, ob ja wia Księ ga Ro dza ju 12,1-2. Te dwa wer se ty mó wią nam, że Bóg wy brał Abra ha ma, aby uzy -
skać kró le stwo. Pan po wie dział mu, że uczy ni z nie go „wiel ki na ród” (w. 2). Ten wiel ki na ród to kró le stwo. 
Kró le stwo jest sfe rą, w któ rej spra wo wa na jest wła dza. Je śli Bóg nie zdo bę dzie kró le stwa, nie bę dzie mógł 
spra wo wać swo jej wła dzy. To z te go po wo du Pan Je zus mó wił o kró le stwie, gdy na uczał uczniów mo dlić 
się w szó stym roz dzia le Ewan ge lii Ma te usza. Mó wił o tym za rów no na po cząt ku Pań skiej mo dli twy, jak i na 
koń cu. Po czą tek tej mo dli twy jest na stę pu ją cy: „Niech przyj dzie Two je kró le stwo” (w. 10). Koń ców ka zaś 
brzmi: „Al bo wiem two je jest kró le stwo i moc, i chwa ła na wie ki wie ków. Amen” (w. 13). 
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C. Kró le stwo w No wym Te sta men cie 

W No wym Te sta men cie ja ko pierw szy gło sił Jan Chrzci ciel. Za czął on swoje głoszenie od słów: „Na wra -
caj cie się, al bo wiem przy bli ży ło się kró le stwo nie bios” (Mt 3,2). Gdy Pan Je zus za czął gło sił ewan ge lię, po -
wie dział to sa mo, co Jan Chrzci ciel: „Na wra caj cie się, bo przy bli ży ło się kró le stwo nie bios” (Mt 4,17). Gdy 
Pan po słał uczniów z ewan ge lią, na ka zał im mó wić: „Przy bli ży ło się kró le stwo nie bios” (Mt 10,7). Księ ga 
Ob ja wie nia mó wi nam, że gdy Pan po wró ci i do ko na są du nad na ro da mi, kró le stwo świa ta sta nie się kró le -
stwem Chry stu sa (11,15). W osta tecz nym roz ra chun ku w ty siąc let nim kró le stwie Pan bę dzie pa no wał ja ko 
król wraz ze swo imi zwy cię ski mi świę ty mi (Obj 20,4.6). Księ ga Ob ja wie nia po ka zu je, że gdy zre ali zu je się 
od wiecz ny Bo ży za mysł, Bóg uzy ska kró le stwo, w któ rym bę dzie mógł spra wo wać wła dzę w naj peł niej szym 
stop niu. Pi smo Świę te wy raź nie ob ja wia ta ki wą tek kró le stwa Bo że go; w tym kró le stwie i przez nie Bóg bę -
dzie mógł spra wo wać wła dzę i zre ali zo wać swój od wiecz ny za mysł. 

D. Kró le stwo Bo że 

Kró le stwo nie jest pro stą spra wą. Przy kładowo Sta ny Zjed no czo ne ja ko na ród, kró le stwo, nie na le żą do 
pro stych spraw. Kró le stwo Bo że obej mu je du żo rze czy, któ re trze ba ro zu mieć. W Sta rym Te sta men cie istnieje 
kró le stwo Izra ela. W No wym Te sta men cie jest kró le stwo nie bios. Po wie ku ko ścio ła na sta nie okres ty sią ca 
lat, tak zwa ne mil le nium. Mil le nium to ty siąc let nie kró le stwo (Obj 20,4.6). Je śli bę dzie my uważ nie czy ta li Pi -
smo Świę te, zo ba czy my, że pod czas owe go ty sią ca lat rów nież bę dzie panowała nie zgo da. Kró le stwo Izra -
ela w Sta rym Te sta men cie, kró le stwo nie bios w No wym Te sta men cie i ty siąc let nie kró le stwo po wie ku ko -
ścio ła to czę ści kró le stwa Bo że go. Kró le stwo Bo że roz cią ga się od wiecz no ści po wiecz ność. To sfe ra, w któ rej 
Bóg mo że pa no wać i spra wo wać swo ją wła dzę. Od wiecz no ści prze szłej do wiecz no ści przy szłej roz cią ga się 
coś, co zwie się kró le stwem Bo żym. W tym kró le stwie Bóg spra wu je swo ją wła dzę i nad wszyst kim pa nu je. 

F. Trzy aspek ty kró le stwa nie bios 

Z kró le stwem nie bios wią żą się trzy aspek ty: ze wnętrz ny wy gląd kró le stwa (Mt 13), rze czy wi stość (Mt 
5—7) i prze jaw (Mt 24—25). Mu si my znać te aspek ty, aby ro zu mieć kró le stwo nie bios. Dzień Pięć dzie siąt ni cy 
za po cząt ko wał wy gląd ze wnętrz ny kró le stwa i je go rze czy wi stość. Prze jaw kró le stwa na stą pi wraz z przyj -
ściem Pa na. Gdy Pan po wró ci, prze ja wi się kró le stwo nie bios. Z jed nej stro ny, mo że my po wie dzieć, że kró -
le stwo już się za czę ło, ale tyl ko je go wy gląd i rze czy wi stość, nie zaś prze jaw. Wy gląd ze wnętrz ny kró le stwa 
obej mu je wszyst kich fał szy wych chrze ści jan, rze czy wi stość je go zaś sta no wią je dy nie zwy cię scy chrze ści ja -
nie. Gdy Pan Je zus po wró ci, na dej dzie czas, kie dy ono się prze ja wi. 

Po win ni śmy ćwi czyć się w tym, by prze by wać w rze czy wi sto ści kró le stwa co dzien nie przez ca ły czas, 
a dzię ki nam prze ja wi się kró le stwo. Naj pro ściej to zrobimy, gdy będziemy oży wiali się co ra no i wzy wali 
Pań skie go imie nia oraz kon tak to wali się z Nim po przez mo dli tew ne czy ta nie dwóch, trzech wer se tów. Zwy -
cię ża my, gdy mo dli tew nie czy tamy w cią gu ca łe go dnia. Ten ro dzaj ćwi cze nia się przy go tu je nas do kró le -
stwa, jak też przy spie szy je go przyj ście.  

Py ta nia i ćwi cze nia:  

   1.  Czym jest kró le stwo? Czy róż ni się ono od ko ścio ła? Wy ja śnij to.  
   2.  Wy mień trzy aspek ty kró le stwa nie bios? Czy obec nie mo że my do świad czać kró le stwa? Wy ja śnij to.  
   3.  Co to są wie ki? W któ rym wie ku ży jesz? Jak dłu go on bę dzie trwać? Cze mu on słu ży?  

Wer se ty do na ucze nia się na pa mięć:  

Mt 3,2 
I mó wiąc: Na wróć cie się, bo bli skie jest kró le stwo nie bios.  

J 3,3.5 
3     W od po wie dzi rzekł do nie go Je zus: Za praw dę, za praw dę, po wia dam ci, je śli się kto nie na ro dzi na no -

wo, nie mo że uj rzeć kró le stwa Bo że go.  
5     Od po wie dział Je zus: Za praw dę, za praw dę, po wia dam ci, je śli się kto nie na ro dzi z wo dy i z Du cha, nie 

mo że wejść do kró le stwa Bo że go.  

Mt 12,28 
Lecz je śli Ja przez Du cha Bo że go wy rzu cam de mo ny, to istot nie przy szło do was kró le stwo Bo że.  

Mt 5,3 
Bło go sła wie ni ubo dzy w du chu, al bo wiem ich jest kró le stwo nie bios.  
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Rz 14,17 
Al bo wiem kró le stwo Bo że to nie je dze nie ani pi cie, lecz spra wie dli wość i po kój, i ra dość w Du chu Świę tym.  

Rz 5,20 
A pra wo we szło, by prze stęp stwo jesz cze bar dziej się wzmo gło. Gdzie jed nak wzmógł się grzech, tam jesz -
cze ob fi ciej ob fi to wa ła ła ska.  

Obj 11,15 
I siód my anioł za trą bił. A w nie bie po wsta ły do no śne gło sy mó wią ce: Kró le stwo świa ta sta ło się [kró le -
stwem] na sze go Pa na i Je go Chry stu sa i bę dzie kró lo wać na wie ki wie ków!  
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BI BLIA – SŁO WO BO ŻE 

Lek cja dwu na sta 

Naj waż niej sze te ma ty Bi blii – No wa Jerozolima 

Wer se ty bi blij ne: Obj 1,1; 21,1-2.10-12.14.27; 22,1-2.  

     I.   No wa Jerozolima nie mo że być fi zycz nym mia stem, co jest po wszech nym wie rze niem chrze -
ści jan, z na stę pu ją cych przy czyn – Obj 21,1-2.10:  

           A.   Po pierw sze, No wa Jerozolima jest skry sta li zo wa nym wy two rem Bo że go dzia ła nia w sta rym 
stwo rze niu, któ re trwa ło przez wszyst kie po ko le nia.  

           B.   Po dru gie, No wa Jerozolima jest speł nie niem ca łe go bo skie go ob ja wie nia w Bi blii.  
           C.   Po trze cie, ob ja wie nie w ca łej Księ dze Ob ja wie nia jest nam prze ka zy wa ne głów nie przez zna -

ki (Obj 1,1); sym bo li zu ją one waż ne oso by i rze czy – Obj 1,1.12.16; 17,5; 19,7.  

   II.   Skry sta li zo wa ny wytwór i ar cy dzie ło Bo że go dzie ła no we go stwo rze nia prze pro wa dzo ne go 
przez wszyst kie po ko le nia:  

           A.   Kie dy Bóg ukoń czył stwo rze nie wszyst kich rze czy i czło wie ka, użył róż nych spo so bów 
w róż nych dys pen sa cjach w sta rym nie bie i sta rej zie mi, by prze pro wa dzić swo je dzie ło 
w czło wie ku.  

           B.   Dzięki wy bra niu go, od ku pie niu, od no wie niu, prze obra że niu i uwiel bie niu, do sko na li go 
zgod nie ze swo im pra gnie niem oraz bu du je, by byłi Je go wiecz nym miesz ka niem, czyli No -
wą Jerozolimą.  

 III.   No wa Jerozolima jest kom po zy cją ze wszyst kich od ku pio nych i wy do sko na lo nych świę tych 
przez wszyst kie po ko le nia Sta re go i No we go Te sta men tu – 21,27:  

           A.   Imio na dwu na stu po ko leń sy nów Izra ela wy pi sa ne są na bra mach No wej Jerozolimy; po ka -
zu je to, że sta ro te sta men to wi świę ci są skład ni ka mi No wej Jerozolimy – Obj 21,12.  

           B.   Imio na dwu na stu apo sto łów znaj du ją się na fun da men tach mu rów No wej Jerozolimy; 
wskazuje to, że rów nież no wo te sta men to wi wie rzą cy są skład ni ka mi No wej Jerozolimy – Obj 
21,14.  

  IV.   No wa Jerozolima jest ob lu bie ni cą, mał żon ką Ba ran ka; w Bi blii Bóg wciąż po rów nu je swój wy -
bra ny lud do mał żon ki, któ ra ma za spo ko ić Je go mi łość – Iz 54,6; Jr 3,1; Ez 16,8; Oz 2,19; 2 Kor 
11,2; Ef 5,31-32.  

   V.   No wa Jerozolima jest ta jem ni cza, bo ska, chwa leb na i świę ta; ob ja wie nie jej jest pod su mo wa -
niem i speł nie niem ca łej Bi blii, włą cza jąc w to Sta ry i No wy Te sta ment:  

           A.   Bi blia jest za pi sem i ob ja wie niem dwóch wiel kich dzieł Bo żych; pierw szym jest dzie ło sta re -
go stwo rze nia, a dru gim – dzie ło no we go stwo rze nia; Bo że dzie ło sta re go stwo rze nia jest 
przy go to wa niem do Je go dzie ła no we go stwo rze nia.  

            B.    No wa Jerozolima jest osta tecz nym speł nie niem Je go dwóch wiel kich dzieł. Jest ar cy dzie łem Je -
go bo skie go dzie ła i skry sta li zo wa nym wytworem Je go dzieł sta re go i no we go stwo rze nia.  

TO CO NAJWAŻNIEJSZE:  
Brze mię lek cji: wpro wa dzić mło dzież w za koń cze nie Bi blii w ob rę bie kla row ne go ob ja wie nia na te mat No wej Jerozolimy. 
Po móż my mło dzie ży za głę bić się w za sto so wa nie in ter pre ta cji No wej Jerozolimy i sto so wać róż ne te go aspek ty 
w codziennym ży ciu. Pra gnie my uczy nić ich ludź mi No wej Jerozolimy, pro wa dząc przez róż ne po zio my i krok po kro -
ku przez wszyst kie pro ce sy Bo że go or ga nicz ne go zba wie nia.  

TEKST DO PRZE CZY TA NIA:  

         The Bi ble —The Word of God, lek cja 9, s. 141-146:  

A. Nie jest fi zycz nym mia stem 

No wa Jerozolima nie mo że być fi zycz nym mia stem, co jest po wszech nym wie rze niem chrze ści jan, z na -
stę pu ją cych przy czyn:  

Po pierw sze, No wa Jerozolima jest skry sta li zo wa nym wy two rem Bo że go dzia ła nia w sta rym stwo rze niu, 
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któ re trwa ło przez wszyst kie po ko le nia. Gdy by ten skry sta li zo wa ny pro dukt był je dy nie fi zycz nym mia stem, 
to wy da wa ło by się to zbyt po spo li te i nie mia ło by żad nej du cho wej war to ści.  

Po dru gie, No wa Jerozolima jest speł nie niem ca łe go bo skie go ob ja wie nia w Bi blii. Gdy by by ło to je dy nie 
fi zycz ne mia sto, czy ni ło by to bo skie ob ja wie nie ta jem ni cy nie aż tak ta jem ni czym.  

Po trze cie, ob ja wie nie w ca łej Księ dze Ob ja wie nia jest nam prze ka zy wa ne głów nie przez zna ki (Obj 1,1). 
Sym bo li zu ją one waż ne oso by i rze czy, jak na przy kład zło te świecz ni ki w wersecie 1,12 są sym bo lem ko ścio -
łów nio są cych ja śnie ją ce świa dec two Je zu sa Chry stu sa. Gwiaz dy w wersecie 1,16 ozna cza ją ja śnie ją cych 
i świe cą cych po słań ców ko ścio łów. Ta jem ni czy Wiel ki Ba bi lon w wersecie 17,5 ozna cza re li gij ny Rzym, na to -
miast ob lu bie ni ca w wersecie 19,7 ozna cza zwy cię skich świę tych – mał żon kę Chry stu sa. Tak więc No wa 
Jerozolima mu si być rów nież zna kiem, sym bo li zu je ona miesz ka nie Bo ga i czło wie ka w wiecz no ści. 

B. Skry sta li zo wa ny pro dukt i ar cy dzie ło Bo że go dzie ła no we go stwo rze nia 
prze pro wa dzo ne go przez wszyst kie po ko le nia 

Kie dy Bóg ukoń czył stwo rze nie wszyst kich rze czy i czło wie ka, użył róż nych spo so bów w róż nych dys -
pen sa cjach w sta rym nie bie i sta rej zie mi, by prze pro wa dzić swo je dzie ło w czło wie ku ze sta re go stwo rze nia 
przez wy bra nie go, od ku pie nie, od no wie nie, prze obra że nie i uwiel bie nie. W ten spo sób do sko na li On czło -
wie ka zgod nie ze swo im pra gnie niem oraz bu du je, by był Je go wiecz nym miesz ka niem, któ rym jest No wa 
Je ro zo li ma, pra gnie nie Je go ser ca. Jest to skry sta li zo wa ny wy twór i ar cy dzie ło Bo że go dzie ła no we go stwo -
rze nia czy nio ne przez wszyst kie po ko le nia. ] 

C. Kom po zy cja z od ku pio nych przez wszyst kie po ko le nia świę tych 

No wa Jerozolima jest kom po zy cją ze wszyst kich od ku pio nych i wy do sko na lo nych świę tych przez 
wszyst kie po ko le nia Sta re go i No we go Te sta men tu. 

D. Ob lu bie ni ca Ba ran ka 

Księ ga Ob ja wie nia 21,2 i 9 mó wi nam wy raź nie, że No wa Jerozolima jest ob lu bie ni cą, mał żon ką Ba ran -
ka. W Bi blii Bóg wciąż po rów nu je swój wy bra ny lud do mał żon ki (Iz 54,6; Jr 3,1; Ez 16,8; Oz 2,19; 2 Kor 11,2; 
Ef 5,31-32), któ ra ma za spo ko ić Je go mi łość. Ja ko żo na Chry stu sa No wa Jerozolima wy cho dzi z Chry stu sa, 
aby stać się Je go mał żon ką, tak jak Ewa wy szła z Ada ma i sta ła się je go to wa rzysz ką (Rdz 2,21-24). Ob lu bie -
ni ca jest wła ści wie tyl ko na dzień ślu bu, na to miast żo na – na ca łe ży cie mał żeń skie. No wa Jerozolima naj -
pierw bę dzie ob lu bie ni cą Chry stu sa w ty siąc let nim kró le stwie, przez ty siąc lat, któ re jest jak je den dzień 
(2 P 3,8), a na stęp nie – Je go żo ną w no wym nie bie i no wej zie mi na wiecz ność. Ob lu bie ni cą w ty siąc let nim 
kró le stwie bę dą je dy nie zwy cię scy świę ci (Obj 3,12; 19,7-9), lecz żo ną w no wym nie bie i no wej zie mi – wszy -
scy od ku pie ni i od ro dze ni sy no wie Bo ży (Obj 21,7). 

E. Zwień cze nie Bi blii 

No wa Jerozolima ob ja wio na w ostat nich dwóch roz dzia łach No we go Te sta men tu jest pod su mo wa niem 
ca łej Bi blii, nie tyl ko No we go Te sta men tu. Jest rów nież speł nie niem ca łe go bo skie go ob ja wie nia. Bo że dzie ło 
we wszech świe cie mie ści się w dwóch ka te go riach, sta rym stwo rze niu i no wym stwo rze niu. Sfe rą dzie ła sta -
re go stwo rze nia by ły sta re nie bo i sta ra zie mia. Sfe rą dzie ła no we go stwo rze nia jest no we nie bo i no wa zie -
mia, któ re są sta rym nie bem i sta rą zie mią pier wot nie stwo rzo ny mi przez Bo ga i od no wio ny mi przez pło -
mień ognia są du Bo że go. [...] Je go dzie ło no we go stwo rze nia, do ko na ne po przez róż ne dys pen sa cje w sta rym 
stwo rze niu, oraz Je go dzie ło od bu do wy, do ko na ne w krót kim cza sie po mię dzy dys pen sa cja mi, bę dą mia ły 
na stę pu ją ce re zul ta ty: (1) zo sta ną wy two rze ni wszy scy od ku pie ni ze Sta re go Te sta men tu i No we go Te sta -
men tu; (2) spo śród od ku pio nych po zy ska na zo sta nie gru pa zwy cięz ców, któ rzy się wydo sko na lili i do szli do 
doj rza ło ści w Bo żym ży ciu; (3) zwy cięz cy ukon sty tuują się w No wą Je rozolimę w ty siąc let nim kró le stwie 
i sta ną kró la mi w nie biań skiej czę ści ty siąc let nie go kró le stwa; (4) ca ły Izra el zo sta nie zba wio ny i bę dzie słu -
żył ja ko ka pła ni w ziem skiej czę ści ty siąc let nie go kró le stwa; (5) na ko niec dys pen sa cji ła ski reszt ka na ro dów 
zo sta nie od bu do wa na i bę dą one miesz kań ca mi w ziem skiej czę ści ty siąc let nie go kró le stwa; (6) od ku pie ni, 
lecz nie doj rza li wie rzą cy, któ rzy nie bę dą mo gli uczest ni czyć w No wej Jerozolimie ty siąc let nie go kró le stwa, 
wydo sko na lą się i sta ną doj rza li w Bo żym ży ciu; (7) na ro dy, od bu do wa ny lud w ty siąc let nim kró le stwie, bę -
dą oczysz czo ne i wpro wa dzo ne do no wej zie mi w no wym nie bie i no wej zie mi ja ko lud Bo ży na wiecz ność; 
(8) dru go rzęd ny re zul tat: wszyst kim stwo rze niom, któ re zbun to wa ły się prze ciw ko Bo gu, po ło żo ny zo sta nie 
kres i zo sta ną one wrzu co ne do je zio ra ogni ste go; i wresz cie (9) wszy scy sta ro te sta men to wi i no wo te sta men -
to wi świę ci, któ rzy zo sta li od ku pie ni i udo sko na le ni oraz osią gnę li doj rza łość w Bo żym ży ciu, ukon sty tu ują 
się w No wą Je rozolimę w no wym nie bie i no wej zie mi. Kie dy Bóg ukoń czy ca łe swo je dzie ło, zo sta ną wpro -
wa dzo ne no we nie bo i no wa zie mia wraz z osta tecz nie speł nio ną No wą Je rozolimą ja ko ich cen trum. No wa 
Jerozolima jest skry sta li zo wa nym wytworem i ar cy dzie łem Bo że go dzie ła w sta rym stwo rze niu przez 
wszyst kie po ko le nia. Nie jest to fi zycz ne mia sto, lecz ra czej kom po zy cja wszyst kich od ku pio nych wie rzą cych 
w Bo ga przez wie ki, w wyniku czego będą oni ob lu bie ni cą oraz wza jem nym miesz ka niem Bo ga i Je go od ku -
pio nych na wiecz ność. Jest ono rów nież bo skim i chwa leb nym or ga ni zmem, ze spo le niem prze two rzo ne go 
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Trój je dy ne go Bo ga w pier wiast kach Je go bo skiej Trój cy – w na tu rze Oj ca, w ży ciu Sy na, któ re prze szło przez 
śmierć i zmar twych wsta nie, oraz od ra dza ją cym i prze obra ża ją cym pier wiast ku Du cha – z Je go od ku pio nym 
i prze obra żo nym trzy czę ścio wym czło wie kiem. Wszech za wie ra ją cy i nie ogra ni czo ny Trój je dy ny Bóg, któ ry 
jest skład ni kiem kon sty tu ują cym ta kie wła śnie ze spo le nie, jest je go świą ty nią, świa tłem, lam pą oraz prze po -
je niem i za opa trze niem ży cia, w wyniku czego będzie ono Je go peł nym i speł nio nym wy ra zem w wiecz no -
ści, by wy ra żać Je go nie ogra ni czo ność w peł ni, cał ko wi cie i na wie ki, od cen trum do ob wo du!] 

Py ta nia i ćwi cze nia:  

   1.  Po krót ce wy ja śnij, co Bi blia ro zu mie pod po ję ciem „No wa Jerozolima”. Czy jest to fi zycz ne mia sto? 
Skąd o tym wie my?  

Wer se ty do na ucze nia się na pa mięć:  

Obj 21,1-2 
1     I uj rza łem no we nie bo i no wą zie mię, bo pierw sze nie bo i pierw sza zie mia prze mi nę ły, i mo rza już nie 

ma.  
2     I uj rza łem mia sto świę te, No wą Je rozolimę, zstę pu ją ce z nie ba od Bo ga, przy go to wa ne jak ob lu bie ni ca 

przy stro jo na dla mę ża swe go.  

Obj 21,10-12 
10   I za niósł mnie w du chu na gó rę wiel ką i wy so ką, i po ka zał mi mia sto świę te, Je rozolimę, zstę pu ją ce z nie -

ba od Bo ga,  
11   Ma ją ce chwa łę Bo ga. Źró dło je go świa tła po dob ne do naj kosz tow niej sze go ka mie nia, jak by do ja spi su 

przej rzy ste go jak krysz tał.  
12   Mia ło ono mur wiel ki a wy so ki, mia ło dwa na ście bram, a na bra mach – dwu na stu anio łów i wy pi sa ne 

imio na, któ re są imio na mi dwu na stu ple mion sy nów Izra ela.  

Obj 22,1-2 
1     I po ka zał mi rze kę wo dy ży cia, ja sną jak krysz tał, wy pły wa ją cą z tro nu Bo ga i Ba ran ka po środ ku je go uli cy.  
2     A po jed nej i po dru giej stro nie rze ki ro sło drze wo ży cia, ro dzą ce dwa na ście owo ców, wy da ją ce swój 

owoc każ de go mie sią ca, a li ście drze wa słu żą do le cze nia na ro dów.  
 

POL SKIE PRZE KŁA DY BI BLII 

Naj star sze za cho wa ne prze kła dy frag men tów Bi blii na ję zyk pol ski po cho dzą z XIV wie ku (psał te rze). 
W XV wie ku do ko na no prze kła du ca łe go Sta re go Te sta men tu (Bi blia sza rosz pa tac ka, za cho wa na czę ścio wo) 
i co naj mniej ewan ge lii. Prze kła dy Bi blii za cho wa ne w ca ło ści do dziś po cho dzą z XVI wie ku. Okres od po -
ło wy XIV do po ło wy XVII wie ku na zy wa ny jest „zło tym wie kiem Bi blii pol skiej”. Po wsta ły wów czas:  

Bi blia Le opo li ty (1561) – pierw szy dru ko wa ny pol ski prze kład ca łej Bi blii tłu ma czo ny z Wul ga ty na zle ce -
nie ro dzi ny Szarf fen ber gów; au to rem prze kła du był ksiądz ka to lic ki Jan Nicz ze Lwo wa (pseu do nim Le opo -
li ta – „Lwo wia nin”), wy kła dow ca m. in. Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie. Prze kład ten ucho dzi za 
nie zbyt uda ny pod wzglę dem ję zy ko wym.  

Bi blia Brze ska (1563) – pierw szy prze kład ca ło ści Bi blii z ję zy ków ory gi nal nych. Prze pięk nie wy da ny 
prze kład pro te stanc ki (kal wi nów) zle co ny przez księ cia Mi ko ła ja Ra dzi wił ła (stąd by wa na zy wa na Bi blią Ra -
dzi wił łow ską), de dy ko wa ny kró lo wi Zyg mun to wi Au gu sto wi. Bi blia Brze ska jest pierw szą pol ską Bi blią z po -
da ną nu me ra cją wer se tów.  

Bi blia Nie świe ska (1574) – prze kład z ję zy ków ory gi nal nych ariań skie go pa sto ra Szy mo na Bud ne go. Po -
wo dem pod ję cia przez nie go pra cy przez by ła chęć stwo rze nia wer sji wier niej szej tek sto wi ory gi na łu. Sta ry 
Te sta ment tłu ma czo no z jęz. he braj skie go. Ję zy ko wo uwa ża na za du żo słab szą od Bi blii Brze skiej.  

Bi blia księ dza Ja ku ba Wuj ka (1599) – tłu ma cze nie do ko na ne na zle ce nie władz za kon nych (je zu itów) po 
uzy ska niu od po wied niej zgo dy Wa ty ka nu. Jak pi sze ks. prof. Je lo nek: „w pra cy nad prze kła dem ks. Wu jek 
do ce niał zna cze nie tek stu grec kie go dla wier ne go od da nia miejsc trud niej szych, choć za sad ni czo tłu ma czył 
z Wul ga ty. Jed nak tłu ma cze nia, zwłasz cza Sta re go Te sta men tu, nie przy ję li przy chyl nie cen zo rzy ko ściel ni, 
któ rzy tekst przy go to wa ny przez ks. Wuj ka po pra wi li, i ta ki po pra wio ny tekst uka zał się do pie ro w r. 1599, 
w dwa la ta po śmier ci tłu ma cza”. Dziś nie je ste śmy w sta nie od dzie lić Wuj ko we go dzie ła od po pra wek cen -
zo rów. Pięk ny ję zyk te go prze kła du mo że po do bać się i dzi siaj.  

Bi blia Gdań ska (1632) – prze kład zle co ny Da nie lo wi Mi ko ła jew skie mu przez zbo ry lu te rań skie. Tłu ma -
czo ny w la tach 1604-1632 z ję zy ków ory gi nal nych. Ję zyk te go prze kła du jest bar dzo cie ka wy i pięk ny (w du -
żym stop niu wier ny ję zy ko wi ory gi na łów, a wła ści wie ich re kon struk cji zna nych w XVII wie ku); nie dzi wi 
wca le to, że z te go prze kła du ko rzy sta wie lu chrze ści jan rów nież dzi siaj. Cie ka wost ką, któ ra z nim się wią -
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że, był za kaz czy ta nia go przez ka to li ków wy da ny swego czasu przez pry ma sa Ja na Wę ży ka (ja ko prze kła -
du nie au to ry zo wa ne go przez Ko ściół ka to lic ki).  

W tak zwa nym „zło tym wie ku Bi blii pol skiej” uka za ło się dzie sięć pol skich prze kła dów No we go Te sta -
men tu (nie któ re z nich wcho dzi ły w skład tłu ma cze nia ca łej Bi blii). Pierw szym pol skim prze kła dem bez po -
śred nio z ję zy ka grec kie go, z tek stu opra co wa ne go przez Era zma z Rot ter da mu, był prze kład Sta ni sła wa Mu -
rzy now skie go (1551) – prze kład lu te rań ski; jest to rów nież pierw szy pol ski prze kład No we go Te sta men tu 
wy da ny dru kiem.  

 

NAJ BAR DZIEJ ZNA NE WSPÓŁ CZE SNE (PO 1945 R.) POL SKIE PRZE KŁA DY CA ŁEJ BI BLII 

Bi blia Ty siąc le cia (1965) – tłu ma czo na z kry tycz nych wy dań tek stu he braj skie go i grec kie go (Bi blia He bra -
ica Stut t gar ten sia, Sep tu agin ta); „ofi cjal na” wer sja Bi blii uży wa na przez Ko ściół ka to lic ki w Pol sce. Bi blia Po -
znań ska (1975) – czte ro to mo we wy da nie ka to lic kie z ob szer nym ko men ta rzem. Bi blia War szaw ska (1975, tzw. 
bry tyj ka) – prze kład opra co wa ny przez pol skie śro do wi ska pro te stanc kie, wy da ny przez Bry tyj skie i Za gra -
nicz ne To wa rzy stwo Bi blij ne. No wy Te sta ment – prze kład na współ cze sny ję zyk pol ski sta ra niem Bry tyj skie -
go i Za gra nicz ne go Tow. Bi blij ne go (1991, „No wy Prze kład”); ję zyk znacz nie uwspół cze śnio ny w sto sun ku 
do Bi blii War szaw skiej; prze kład z ję zy ka grec kie go opra co wa ny przez pol skie śro do wi ska pro te stanc kie. 
Wy da nie in ter li ne ar ne No we go Te sta men tu (wy da nie in ter li ne ar ne grec ko -pol skie opar te na grec kim tek ście 
wg edy cji 26 Ne stle'a-Ala nda, Wy daw nic two Vo ca tio, 1993) – uła twia wni ka nie w sens Bo że go Sło wa oso bom 
nie zna ją cym ję zy ka ory gi na łu. Bi blia War szaw sko -Pra ska (1998) w prze kła dzie ks. bi sku pa Ro ma niu ka 
(pierw szy od cza su Bi blii ks. Wuj ka prze kład ca łej Bi blii do ko na ny przez jed ną oso bę). Bi blia Eku me nicz na – 
No wy Te sta ment wy da ny w 2001 r.; pra ce nad Sta rym Te sta men tem wciąż trwa ją; wy daw cą prze kła du jest 
To wa rzy stwo Bi blij ne w Pol sce. Bi blia Je ro zo lim ska (2006) – tekst prze kła du ba zu je na V wy da niu Bi blii Ty -
siąc le cia; przy pi sy, od no śni ki bi blij ne oraz pod ty tu ły, sta no wią ce głów ny wy róż nik te go tłu ma cze nia, po cho -
dzą z wy da nia La Bi ble de Jéru sa lem, Pa ris 1996; nie two rzo no za tem no we go prze kła du, prze ło żo no je dy nie 
przy pi sy; bar dzo po pu lar na we wspól no tach ka to lic kich. Bi blia Pau li stów (2008) – tłu ma cze nie, któ re trwa ło 
12 lat; wzię ło w nim udział ok. 90 osób. Bi blia Lu bel ska – lin gwi stycz ny prze kład ka to lic ki z ję zy ków ory gi -
nal nych pod re dak cją ks. prof. H. Lang kam me ra; ko lej ne je go to my wy da wa ne są suk ce syw nie od kil ku lat.  
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1
1. God used John, the Baptist, 

Who left his home and good past; 
Left the religion of his age. 
He turned from the oldness, 
And spoke the Word with boldness, 
“Repent and leave this crooked age.”

  God needs the overcomers, 
 ’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
 Make us those who live to turn the age! 
 God needs the overcomers, 
 ’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
 Make us those who consummate the age!

2. God called Saul of Tarsus, 
For His own plan and purpose, 
Who became Paul, the apostle; 
He saw a heav’nly vision, 
Where there is no division, 
In the one Body of the Lord.

3. God called Timothy, now, 
Like-souled with Paul, who knew how 
To pray and be soaked in the Word; 
His spirit fanned into flame, 
Lord, make my spirit the same, 
An overcoming man of God! 
Make us the overcomers, 
Christ’s Bride, and God’s age-turners. 
Make us those who consummate the age!

2
1. They walked along the road: 

Two disciples, all alone, 
Their Master dead and gone. 
A man to them drew near, 
Spoke to them and calmed their fears, 
They told Him everything.

  (He said:) 
 Why don’t you believe? 
 For it was necessary 
 For the Christ to suffer all these things 
 And enter His glory. 
 Why don’t you believe? 
 Why don’t you believe?

2. They came to journey’s end; 
He came in to eat with them, 
He blessed and broke the bread. 
Then opened were their eyes; 
Jesus Christ they recognized. 
He disappeared from them.

  (They said:) 
 Did not our hearts burn 
 As He spoke those words? 
 While we walked with Him 
 The Scriptures were opened. 
 Did not our hearts burn? 
 Did not our hearts burn?

3. We walk along our road 
He reminds us we were told 
„I’m with you every day”. 
No matter how we feel, 
He’s the Spirit, He is real, 
Indwelling you and me.

  (We say:) 
 Do not our hearts burn 
 When we hear His word? 
 Jesus Christ, within, 
 In resurrection lives! 
 Do not our hearts burn? 
 Do not our hearts burn?
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3
1. Noah’s life was one that surely changed the age, 

When he found the grace of God; 
He was not afraid to stand against the world, 
So he built the ark of wood.

  Would you choose to be a living overcomer, 
 Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
 One who eats the tree of life, 
 And drinks the living water? 
 Would you choose to be a living overcomer, 
 To leave the world and consecrate 
 To be today’s age-turner? 
 I give myself to You for Your return.

2. Moses was a person who was called by God, 
He was meant to turn the age; 
He was God’s companion, he was for God’s 
move, 
He was faithful, meek, and sage.

3. Samuel ministered to be a God-pleasing 
priest, 
He was absolute for Him; 
Samuel gave himself to be a Nazarite, 
Saved from death, the world, and sin.

4. Daniel had companions, and they ate God’s 
Word, 
From the world, they stood apart; 
Through a praying spirit were aligned with 
God, 
For His people, God’s own heart.

  I will choose to be a living overcomer, 
 Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
 One who eats the tree of life, 
 And drinks the living water. 
 I will give myself to be an overcomer, 
 To see a heav’nly vision, 
 Keep my flaming spirit burning! 
 I give myself to You, to turn this age.

3
1. Noe swoim życiem zdołał zmienić wiek 

Bowiem łaskę Boga znał. 
Nie obawiał światu przeciwstawić się, 
Gdy zbudować Arkę miał.

  Czy wybierzesz cel  
 zwycięzcą być za życia 
 Być kimś, komu nie wstyd swej  
 miłości do Jezusa 
 Kimś, kto z drzewa życia je 
 I pije żywą wodę 
 Czy wybierzesz cel -  
 zwycięzcą być za życia 
 Świat zostawić i poświęcić się 
 dla zmiany wieku? 
 Oddaję Tobie się, byś wrócił już.

2. Mojżesz był osobą, którą wezwał Bóg, 
Aby zwrot dokonał się. 
Znał on blisko Boga i współdziałał z Nim 
Był Mu wierny, słuchał się.

3. Samuel - kapłan  
bez zastrzeżeń oddał się, 
bo chciał zadowolić Go. 
By od śmierci, świata, grzechu z dala być 
Ślub nazireatu wziął.

4. Daniel z przyjaciółmi Słowo Boże jadł 
I mógł światu oprzeć się. 
I w modlitwie jedno brzemię 
z Bogiem niósł 
O lud Boga troszczył się

  Mym wyborem jest 
 zwycięzcą być za życia 
 Być kimś, komu nie wstyd 
 swej miłości do Jezusa 
 Kimś, kto z drzewa życia je 
 I pije żywą wodę. 
 By zwycięzcą być 
 oddaję siebie teraz 
 Ujrzeć chcę niebiańska wizję 
 przepływ zachowywać. 
 Oddaję Tobie się, 
 byś zmienił wiek!
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4
1. No mortal tongue can e’er describe 

The freedom of the soul, 
When passed beyond all earthly bribe 
To God’s complete control. 
All things are his, yes, life, and death, 
Things present or to come; 
In Christ he draws in peace each breath, 
In Christ he finds his home.

2. When such as we the King can choose, 
To share with Him His throne, 
’Tis passing strange that we refuse 
To be our Lord’s alone. 
O never speak of sacrifice! 
A privilege untold 
Is to be His at any price, 
In Calv’ry’s hosts enrolled.

3. Arise! the holy bargain strike— 
The fragment for the whole— 
All men and all events alike 
Must serve the ransomed soul. 
All things are yours when you are His, 
And He and you are one; 
A boundless life in Him there is, 
And kingdom yet to come.

5
1. God needs some young people 

To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts and pursue  
Righteousness, me and you 
Who call upon the Lord 
From a pure heart 
Keep purifying our hearts, 
Enlightening every part. 
O Lord, till the church 
Is all we see.

2. God needs some young people 
To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts 
And pursure  
Righteousness with the view 
To the building of the church; 
Not wasting time, 
Pressing on toward the goal, 
Occupied with the prize. 
O Lord, we’ve been wrecked. 
We’ll build Your church.

4
1. Zbyt trudno w słowach opisać to, 

Jak wolny człowiek jest,  
Gdy z ziemskich przekupstw wyzwolił się, 
By Bóg pochwycił Go; 
Posiada wszystko, życie, śmierć 
I przyszłość, przeszłość i świat, 
W Chrystusie czerpie oddech swój, 
W Chrystusie dom swój ma.

2. Gdy takich jak my wybiera Król,  
By z Nim dzielili tron, 
To niepojęte odmówić Mu, 
By nas na własność miał. 
I nie mów o poświęcaniu się,  
Bo to przywilej jest: 
Za każdą cenę dla Niego być, 
By w dziele swym użył cię.

3. O, powstań i pochwyć szansę tę,  
Daj część, by całość mieć; 
By ludzie i to, co zdarzy się, 
Służyły duszy twej. 
Jest twoim wszystko, gdy Jego tyś 
I gdy w jedności z Nim trwasz; 
To w Nim obfite życie jest 
I w Nim królestwo masz.

6
(Prov. 4:18; Matt. 14:32)

 The path of the righteous is like the light of dawn 
Which shines brighter and brighter until the 
full day. 
Then the righteous will shine forth like the sun 
In the kingdom of their Father. 
Lord we love You and Your appearing! 
Make us those who bring You back. 
Lord, increase in us for Your coming 
Till the morning star rises in our hearts.
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7
1. Will you be an overcomer? 

Christ is calling now! 
Will you then be such a follower, 
Though you know not how?

  Will you be an overcomer? 
 Will you make this choice? 
 Christ is calling, Christ is calling, 
 Listen to His voice!

2. Will you be an overcomer? 
To the Lord be drawn! 
Keep the “first love,” never leave it, 
Till the break of dawn.

3. Will you be an overcomer? 
On His life depend! 
Dare to suffer persecution, 
Faithful to the end.

4. Will you be an overcomer? 
Testimony bear! 
Keep away from false religion, 
”Hidden manna” share.

5. Will you be an overcomer, 
Simple, real, and pure? 
Overcome all evil mixture, 
Ruling pow’r secure.

6. Will you be an overcomer? 
Trust the living Lord! 
Keep your “garments” from the deadness, 
Win the life-reward.

7. Will you be an overcomer? 
Never lukewarm be, 
Ne’er content with what you’ve gotten, 
More you need to see.

8. Will you be an overcomer? 
Christ is calling still! 
Will you now be loyal to Him, 
His demand fulfill.

7
1. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz? 

Chrystus wzywa nas! 
Czy do końca za Nim pójdziesz, 
Chociaż nie wiesz jak?

  Czy zwycięzcą więc zostaniesz? 
 Masz ten wybór wciąż. 
 Chrystus wzywa, Chrystus wzywa, 
 Usłysz Jego głos!

2. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz? 
Do Jezusa lgnij! 
Pierwszą miłość swą zachowuj, 
Aż nastanie świt!

3. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz? 
Na Nim oprzyj się! 
Przed cierpieniem się nie wzbraniaj, 
Wierny bądź po kres!

4. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz, 
By świadectwo nieść? 
Odrzuć fałsz religijności; 
„Skrytą mannę” jedz!

5. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz? 
Prosty, czysty bądź! 
Przezwyciężaj pomieszanie, 
Jego mocą rządź!

6. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz? 
W Panu ufność złóż! 
Szat martwotą nigdy nie splam; 
Twą nagrodą — Bóg!

7. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz? 
Nie śmiej letnim być! 
Nie poprzestań na zdobytym, 
Więcej wizji przyjm!

8. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz? 
Chrystus woła Cię. 
Czy okażesz Mu oddanie — 
Spełnisz nakaz ten?
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 For just as the lighting comes forth from the east 

and shines to the west, 
For just as the lighting comes forth from the east 
and shines to the west, 
So will the coming of the Son of Man be, 
As the lightning comes forth from the east.

  Come Lord Jesus, 
 Grow in us, 
 Make us ready for Your coming, 
 Gain our hearts, our love, 
 Gain Your bride, 
 Make us those who bring you back.

10
  Kiss the Son, kiss the One 

 Who for love to me has come, 
 Cheering me, charming me, 
 And has died upon the tree, 
 He died for me, saving me, 
 Now His Spirit joins to me, 
 I’ve kissed the Son!

1. Serving in my mingled spirit 
In the gospel of His Son, 
First receiving Christ the Spirit; 
He’s the processed Triune One.

2. Jesus Christ in our experience 
Is the worship God desires; 
This true worshipping in spirit 
Is the service God requires.

3. Serving Christ, just let Him kiss you, 
Living with Him all the day, 
Worshipping God by our living 
Is the gospel-serving way.

4. In the Body let us serve Him, 
Nothing natural, there, can be; 
Through Christ’s death and resurrection, 
Worship in reality.

9
1. That which for long the prophets sought, 

The righteous yearned to see, 
Has in these last of days appeared 
In its reality.

  And we’re now in the final stages, 
 ’Tis the completion of all the ages. 
 All those who believed the promise 
 Are perfected now in us.

2. Oh, blessed are our eyes that see, 
Our ears, how blessed to hear; 
Things angels ne’er could look into 
Are now to us made clear.

3. Our sense is corporate, bold and strong, 
His grace, how free to take; 
Encouraging the others on, 
Run for the kingdom’s sake.

4. We’re weary not this race to run, 
It makes our joy complete; 
For this we know, around the bend, 
The Lord we’ll surely meet.

10
  Całuj Go, całuj, bo 

 Miłość sprowadziła Go, 
 I zawiodła na krzyż, 
 I rozkochał mnie nią Syn, 
 Za mnie zmarł, zbawił mnie, 
 Z duchem mym połączył się, 
 Całuję Go!

1. Służąc w zespolonym duchu 
Najpierw Pana Ducha głoś! 
Trójjedyny Bóg przez proces 
Przeszedł, aby przyjąć Go.

2. Czcią, na którą czeka Ojciec 
Jest żyjący Chrystus w nas; 
Doświadczany przez nas w duchu –  
Bogu cześć oddawaj tak!

3. Niech Cię Chrystus pocałuje, 
Miej z Nim styczność cały dzień! 
Cześć swym życiem oddawana 
Miłą Bogu służbą jest.

4. W Ciele Panu usługujmy, 
Z tym, co Jemu obce, precz! 
Bo cześć w prawdzie oddawana 
Przez krzyż w zmartwychwstaniu jest.
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11
1. Hast thou heard Him, seen Him, known Him? 

Is not thine a captured heart? 
Chief among ten thousand own Him; 
Joyful choose the better part.

  Captivated by His beauty, 
 Worthy tribute haste to bring; 
 Let His peerless worth constrain thee, 
 Crown Him now unrivaled King.

2. Idols once they won thee, charmed thee, 
Lovely things of time and sense; 
Gilded thus does sin disarm thee, 
Honeyed lest thou turn thee thence.

3. What has stripped the seeming beauty 
From the idols of the earth? 
Not a sense of right or duty, 
But the sight of peerless worth.

4. Not the crushing of those idols, 
With its bitter void and smart; 
But the beaming of His beauty, 
The unveiling of His heart.

5. Who extinguishes their taper 
Till they hail the rising sun? 
Who discards the garb of winter 
Till the summer has begun?

6. ’Tis that look that melted Peter, 
’Tis that face that Stephen saw, 
’Tis that heart that wept with Mary, 
Can alone from idols draw:

7. Draw and win and fill completely, 
Till the cup o’erflow the brim; 
What have we to do with idols 
Who have companied with Him?

11
1. Ten, kto raz Go ujrzał, poznał, 

Czyż mógł nie zachwycić się? 
Co przyniesie więcej szczęścia? 
Kto z Nim może równać się?

   Pochwyceni jego pięknem, 
  Śpieszmy złożyć Mu dar serc; 
  Niezrównana Jego wartość 
  W pełni niech zdobędzie cię!

2. To, co dawniej uwodziło, 
Rzeczy miłych zmysłom czar, 
Pozłacanych bożków powab 
Nie omami więcej nas.

3. Co obnaży złudne piękno 
Rzeczy, które kuszą nas? 
Nie poczucie obowiązku, 
Lecz osoby Jego skarb.

4. Nie zniszczenie bożków siłą 
Ani słuszność, ani strach, 
Lecz oczarowanie pięknem, 
Zapatrzenie w Jego twarz.

5. Gdy nadejdzie pełnia słońca, 
Płomień świecy zblednie sam. 
To, co nosisz zimą, zdejmiesz, 
Gdy nadejdzie lata czas.

6. Piotra zmiękczył swym spojrzeniem; 
Szczepan ginął widząc Go; 
Sercem płakał razem z Marią —  
Oto wybawienia moc.

7. Pochwyć, zdobądź i napełnij 
Aż po brzegi, aż po kres! 
Po co zwracać się do bożków, 
Gdy Nim możesz cieszyć się?



48

PIEŚNI

12
1. A flowing river and a tree, 

Eden’s outstanding features are, 
Man to supply with food and drink 
That he may live fore’er.

  God is in Christ to be my supply, 
 God as the Spirit nourisheth me; 
 If upon Christ in spirit I feed, 
 Filled with His life I’ll be.

2. The tree the glorious Christ does show 
As living food to man supplied, 
That he God’s riches may enjoy, 
Thus to be satisfied.

3. The river does the Spirit show, 
Coming man’s spirit to supply, 
That with God’s riches he be filled, 
Holy to be thereby.

4. The Christ of glory is my life, 
He as the Spirit lives in mine, 
That I with God be fully blent 
And in His image shine.

5. I would exalt this glorious Christ, 
Ever the Spirit I’d obey, 
Making His glory fully known, 
Filled with His grace for aye.

13
John. 6:51

 I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever;

  And the bread (and the bread) 
 Which I will (which I) 
 Will give is my flesh, 
 Given for (given for) 
 For the life (for the) 
 Life of the world.

 I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever.

12
1. Płynąca rzeka, drzewo życia, 

Jakże niezwykłe rzeczy te! 
W ogrodzie Eden dane, by 
Człowiek mógł wiecznie żyć.

  Bóg jest w Chrystusie zasobem mym, 
 Bóg jako Duch chce posilać mnie; 
 Jeśli Chrystusem wciąż karmię się, 
 To On wypełni mnie.

2. Chwalebny Chrystus drzewem tym; 
To pokarm życia, dany nam, 
By Bożych bogactw pełnię mieć, 
Nasycać nimi się.

3. Duch jako rzeka płynie wciąż, 
Zaopatrując w duchu nas; 
Napełnia nas bogactwem swym, 
Tak uświęcając nim.

4. Chwalebny Chrystus życiem mym, 
On we mnie żyje jako Duch, 
Bym zespolony z Bogiem był 
I zawsze świecił Nim.

5. Chwalę Chrystusa — życie me, 
Posłusznym być Duchowi chcę; 
Gdy wznoszę Jemu chwały pieśń, 
Łaska wypełnia mnie.

13
 Ja jestem żywym chlebem, 

Który zstąpił do was z nieba; 
Kto spożywa mnie,  
kto spożywa mnie –  
Mówi Pan -  
Będzie żył na wieki;

  A ten chleb (a ten chleb) 
 Który dam (który dam) 
 To ciało me, 
 Które ja (które ja) 
 Oddam za (oddam) 
 Za życie świata.
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14
1. In this godless age 

Lord, You need some Samuels 
Burdened with a vision clear of Your economy. 
Where’s Your ark today? 
And the ones who’d care for You, 
E’en to put themselves aside to gain Your heart’s 
desire?

  Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites— 
 Prophets, priests and judges, and men of   
 prayer, 
 Speaking forth Your word, with Your authority; 
 A photo of Your heart for Your move.

2. Train us up today, 
Full of vision, seeking You. 
We’d await Your timing, fully subject to Your will. 
Treasuring Your face, 
Staying in Your presence, Lord; 
E’en the very index of Your eyes would we obey.

  Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites, 
 To bring in Your kingdom on earth today; 
 Taking You as King that You may return; 
 To usher in the end of the age.

3. When God wants to move, 
He must gain an instrument; 
Overcomers separated from the current age. 
They have joined themselves 
Through His word to His desire.

  Overcomers constituted with the holy word. 
 Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites, 
 Voluntary consecrated ones, 
 Who through Your word are joined to Your   
 desire; 
 Your living testimony on the earth.

4. God needs men who pray; 
Those who lay the tracks for Him; 
God’s economy is carried out through men of 
prayer. 
They love not themselves; 
But a willing sacrifice.

  What they fear—offending God, losing His 
 presence dear. 
 Make us those who meet Your need,  
 the Nazarites. 
 Make us those through whom You’d close this  
 age; 
 Who are one with You to bring the kingdom in, 
 Young people absolute for Your move.

14
1. W wieku Panie tym, musisz Samuelów mieć. 

Rozpalonych jasną wizją, ekonomii Twej. 
Gdzie jest dzieło Twe? Ci co są gotowi, by 
Zrezygnować z siebie, aby Twój osiągnąć cel.

  Wzbudź tych, którzy dziś potrzebę spełnią Twą  
 I nazireatu Ci złożą ślub. 
 Będą Słowo Twe, wypowiadać jako ci, 
 Co odbiciem Twego serca są.

2.  Wyćwicz dzisiaj nas, byśmy wciąż szukali Cię, 
Chcemy wyczekiwać Cię, poddani woli Twej. 
Ceniąc Twoją twarz, w obecności trwając Twej, 
Reagując na najmniejsze poruszenie Twe.

  Wzbudź tych, którzy dziś potrzebę spełnią Twą. 
 By na ziemi Twoje królestwo wznieść. 
 Czyniąc królem Cię, byś powrócić wkrótce mógł 
 I zakończyć na zawsze ten wiek.

3. Żeby zdziałać coś, musi Bóg narzędzie mieć 
Tych, co nie chcą nic wspólnego dziś ze światem 
mieć 
Oni łączą się z tym pragnieniem, które Bóg, 
Zawarł w słowie – dają siebie przebudować Mu.

  Wzbudź tych, którzy by potrzebę spełnić Twą, 
 Dobrowolnie poświęcają się! 
 By świadectwem Twym, żywym tu, na ziemi być, 
 Z Twym pragnieniem w słowie łączą się.

4.  Potrzebuje Bóg rozmodlonych ludzi mieć, 
Którzy ekonomii Jego dziś nadają bieg. 
Miłość własna ich, przed utratą siebie lęk, 
Nie powstrzyma ich przed pełnym  
poświęceniem się.

  Przed utratą obecności Twojej drżeć,  
 Twymi Nazirejczykami być 
 Chcemy – uczyń nas ludźmi, którzy zamkną   
 wiek 
 I sprowadzą tu królestwo Twe!
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15
1. The Lord has given freedom 

To all who just believe Him. 
Be no longer enslaved. 
Come now! Return to Jesus. 
Receive the Life that frees us! 
Call on Him and be saved.

  This is the year of jubilee! 
 Proclaim our liberty in Him! 
 Throughout the land we sound out: 
 The slaves have been returned to Him, 
 Released from toil, anxiety, and sin! 
 This is the year of jubilee!

2. Reclaim the land, our portion, 
God as our rich possession. 
Feast on Him ev’ry day! 
Enjoy Him with God’s fam’ly; 
Find satisfaction and peace. 
Here forever to stay!

16
1. After breakfast on the seashore, 

Jesus set about to restore 
Peter’s love, that he would henceforth 
Not trust himself, 
He committed some big failures, 
Three times denying the Savior, 
Then leading others to waiver, yet Jesus said...

  Do you love Me? Feed My lambs, 
 Do you love Me? Shepherd My sheep, 
 Do you love Me? 
 Then give My sheep something to eat.

2. We, like Peter, all have stumbled, 
Such defeats make our strength crumble, 
Our once proud hearts become humble, 
We are so low, 
In these moments the Lord comes in, 
Seeking our love and affection, 
As we listen, we can hear Him saying to us...

  Do you love Me? Feed My lambs, 
 Do you love Me? Shepherd My sheep, 
 Do you love Me? 
 Then give My sheep something to eat.

 3. In these days the Lord is hindered 
Because of a lack of shepherds 
Who dispense the milk of the Word 
To the lost sheep, 
He needs man’s cooperation, 
To let Him shepherd from within, 
Will you be one who is open and say to Him...

  Lord, I love You! I’ll feed Your lambs, 
 Lord I love You! I’ll shepherd Your sheep, 
 Lord I love You! 
 I’ll give Your sheep something to eat.

15
1. Wolnością Pan obdarzył 

Każdego, kto uwierzył. 
Więzy niewoli zrzuć! 
Przyjdź! Powróć do Jezusa; 
Niech cię wyzwoli życie. 
Wezwij Go — zbawi cię!

  Bo jubileusz nastał dziś! 
 Tę wolność, którą mamy w Nim, 
 Ogłośmy całej ziemi. 
 Dziś wszyscy jeńcy wolni już, 
 Nie nęka ich moc trosk, grzech ani znój. 
 Bo jubileusz nastał dziś!

2. Dziś Bóg znów naszym działem, 
Obfitą ziemią, zatem 
Co dzień karmmy się Nim! 
I wspólnie Nim się cieszmy, 
Zaspokojeni w pełni, 
Razem w Nim po wsze dni!

17
 Every “today” that we have is  

truly the Lord’s grace; 
As long as we have today, and as  
long as we still have breath, 
We should love the Lord and His appearing, 
Await and always take His coming  
As an encou  -   rage - ment...

 (Repeat)

 Last two lines:

 Every “today” that we have is  
truly the Lord’s grace; 
Lord we pray You’d come back today; 
We’d soon behold your face.
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 18
1. The day approaches; Jesus soon is coming.

Redeem the time; it must not slip away.
Lord, make us ready for the cry:  “Behold Him!”
By using every moment of each day.

When Jesus comes, 
Will we go in to meet Him? 
When Jesus comes, 
Will we from self have ceased? 
He’s coming soon 
To take the wise ones with Him. 
Oh, let us not be left outside the feast.

2. Lord, help us to redeem these golden mments;
Our vessels fill with ointment from above;
Help us amen each trial and tribulation;
Increase in us; make us abound in love.

He’s coming soon— 
These moments are so precious. 
The oil is here— 
Oh, let us buy the more. 
Amen the trials and welcome tribulations— 
The kingdom’s ours 
Through these afflictions sore.

3. Lord, ever turn us from our soulish pleasures
To gaze upon Thy tender, loving face.
Oh, keep us running forth to meet the
Bridegroom
And patiently attending to the race.

When Jesus comes, 
Will we be in His presence? 
When Jesus comes, 
Will we His face behold? 
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold.

4. As His dear Bride, let us go forth to meet Him,
Our lamps well-trimmed, our fires burning
bright,
Our vessels filled, our eyes set on His glory,
To be with Him completely satisfied.

Yes, satisfied— 
Christ and His Bride together, 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, 
What love, what favor 
To be His Bride 
When He comes to His feast!

18
1. Ten dzień się zbliża, Jezus wkrótce wraca,

Kupujmy czas, by nam nie wymknął się,
Przygotuj nas na głos „Oto nadchodzi!”
Spożytkuj, Panie, każdą chwilę, dzień.

Gdy przyjdzie Jezus, czy się z Nim spotkamy? 
Czy znajdzie nas wolnych od swego „ ja”? 
Nadchodzi, by wziąć z sobą mądre panny, 
Oby na ucztę swoją wpuścił nas.

2. Pomóż stosowne chwile kupić, Panie,
W naczynia olej nam niebiański wlej,
Pomóż na próby, ucisk mówić „Amen”,
O wzrośnij w nas, miłości moc daj Twej.

Pan idzie już – te chwile są bezcenne, 
Olej jest tu – kupujmy go co dnia, 
„Amen” na próby mówmy i cierpienie, 
Przez nie królestwo swe Bóg daje nam.

3. Odwracaj nas od przyjemności duszy,
Byśmy w Twą twarz wciąż wpatrywali się,
Spraw byśmy stale biegli Ci naprzeciw,
Cierpliwie kontynuowali bieg.

Czy w swą obecność mnie, gdy przyjdzie  
wpuści? 
Gdy przyjdzie Pan – czy ujrzę Jego twarz? 
O, już nie bądźmy głupi ani gnuśni, 
A strzeżmy Jego obecności w nas.

4. Oblubienico, wyjdźmy, by Go spotkać.
Gotowe lampy, ogień jasny lśni,
Naczynia pełne, oczy Weń wpatrzone,
Zaspokojeni! Już będziemy z Nim!

Zaspokojeni – Chrystus i Małżonka. 
Zaspokojeni – już na wieków wiek. 
O co za radość, łaska, miłość, pokój, 
Wybraną być, gdy uczta zacznie się.



SONGS 

19 
1. Hidden behind every scene,

Lovingly, sweetly operating,
One who is sovereign and wise,
Patiently guides even our eyes.
Look at My Son, the Beloved,
Sitting here at My right hand.
Jesus is King, yet He’s bound,
He cannot move until His people

give Him ground. 

Lord, we see You! Lord, we love You! 
Lord, we submit everything to You. 
Each day, Your ruling and Your reigning 
Brings a sweet supply. 
Oh, what a rich blessing! 
We’re in the hand of our King. 
Everything You hope to accomplish, 

do in me. 

2. In us a small Kingdom seed,
Orders our steps, governs our deeds.
Jesus, enthroned in our hearts,
Gently He touches our every part.
Do you not know you’re the temple
Of your God, King of Kings?
Through us our Lord has a way,
To rule and to reign here on the earth

day by day. 

20 
1. And I saw,

The Lamb standing
With a hundred and forty-four thousand,
Having His name
Of His Father
Written on their foreheads.
These are they
These are they
These are they who follow the Lamb.
These are they
From among men,
These are they who follow the Lamb
Who follow the Lamb.

2. S: And I saw,
B: And behold,
S: The Lamb standing
B: On Mount Zion,
All: With a hundred and forty-four thousand,
S: Having His name
B: And the name
S: Of His Father
B: Of His Father
All: Written on their foreheads.
S: These are they
B: Who are undefiled,
S: These are they
B: Without guile.
All: These are they who follow the Lamb.
S: These are they
B: Who were purchased
S: From among men,
B: Firstfruits to God.
All: These are they who follow the Lamb,

Who follow the Lamb. 

3. Those who follow, follow the Lamb,
Live and walk in the mingled spirit
And are thus led, led by the Spirit
Continually, continually in their daily life.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Living Stream Ministry 

All content used by permission. Please do not duplicate. 




