CHRYSTADELFIAŃSKI KORESPONDENCYJNY KURS BIBLIJNY

Lekcja 3

BIBLIA NASZYM PRZEWODNIKIEM
Czytanie:

Psalm 119,1-40

Biblijne twierdzenia
Biblia twierdzi, że jest Słowem Bożym. Mówi, że „Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest” (2 List do
Tymoteusza 3,16). Słowo „natchnienie” oznacza „tchnienie Boga”. Bóg kierował ludźmi, tak aby spisali
Jego przesłanie. Wiele razy starotestamentowi prorocy mówią: „Tak mówi Pan”. Jeżeli Biblia nie jest
Słowem Bożym, to nie jest czymś ważnym; ale jeżeli jest naprawdę Bożym przesłaniem do człowieka,
to niezbędnym jest, abyśmy czytali ją i starali się czynić to, co ona mówi. Jeżeli ignorujemy przesłanie
Biblii, to ignorujemy Stworzyciela Wszechświata. Skąd wiemy, że Biblia jest prawdziwa?

Biblia przepowiada przyszłość
My nie możemy mieć pewności, co się wydarzy jutro. Biblia, w licznych miejscach, mówiła, co stanie
się w przyszłości – nawet setki lat przed danym wydarzeniem. Te proroctwa spełniły się – nawet
w najmniejszych szczegółach. Oto kilka przykładów:

1. Narodziny Jezusa
W Ewangelii Mateusza 2 czytamy, że mędrcy przyszli do Heroda i zapytali: „Gdzie jest nowo
narodzony król żydowski?” Teraz Herod kieruje to pytanie do arcykapłanów, a oni odpowiadają:
„W Betlejem judzkim”. Skąd wiedzieli? Ponieważ setki lat wcześniej zostało to przepowiedziane
w jednej z ksiąg Starego Testamentu – Micheasza 5,1.

2. Śmierć Jezusa
Zajrzyj do Psalmu 22 i przeczytaj go uważnie. W tym Psalmie jest opis ukrzyżowania Jezusa. Zwróć
uwagę na koniec wersetu 17. – „Przebodli ręce i nogi moje”. Spójrz ponownie na werset 19. – „moje
szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię”. Teraz, jeżeli przeczytasz Ewangelię Jana
19,23-24, zobaczysz, że tym właśnie zajmowali się żołnierze, gdy już ukrzyżowali Jezusa. Jakże
mógłby autor przepowiedzieć śmierć Jezusa z tak wielkim wyprzedzeniem, jeżeli nie był natchniony
przez Boga? Jest to tym bardziej niezwykłe dlatego, że w czasach Psalmisty Żydzi nic nie wiedzieli
o ukrzyżowaniu – swoich przestępców uśmiercali przez ukamienowanie.

3. Wielkie wydarzenia przepowiedziane
Przeczytaj Księgę Izajasza 13,19-20. W czasie, gdy prorok Izajasz pisał te słowa o Babilonie, był to
najsilniejszy naród na świecie; wspaniały i potężny. Teraz tam, gdzie kiedyś stał Babilon, są tylko ruiny
na półpustynnym obszarze. Wiele set lat po tym, gdy zostało ogłoszone, proroctwo Izajasza spełniło
się dokładnie tak, jak przepowiedział. Tylko Bóg mógł przewidzieć, że nastąpi taka ogromna zmiana.
Takich przykładów jest wiele. Tylko sam Bóg może mieć wgląd w przyszłość, a proroctwa zapisane
w Biblii dowodzą, że Bóg mówił ludziom, co mają pisać.

Archeolodzy znaleźli dowody istnienia wielu rzeczy, o których mówi Biblia
Archeolodzy stwierdzili, że Sodoma i Gomora naprawdę istniały (Księga Rodzaju 19). Istniały też Aj,
Aszkelon, Betel, Bet-Szemesz, Gibea, Chasor, Jerycho, Lakisz, Megiddo, Samaria, Sychem i wiele
innych miejscowości wymienionych w Biblii.

Biblia nie zmieniła się w ciągu wieków.
Pośród zwojów znad Morza Martwego znalezionych w roku 1947 był jeden zawierający Księgę
Izajasza. Został ona napisany prawie 2000 lat temu. Tekst jest prawie identyczny z Księgą Izajasza,
jaką mamy dzisiaj. Przesłanie Biblii nie zmieniło się z upływem czasu!
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Jezus wierzył w Stary Testament
Są dzisiaj ludzie, którzy śmieją się na samą myśl, że Adam i Ewa byli rzeczywistymi postaciami albo
że Noe wybudował arkę i zabrał na pokład wszystkie zwierzęta. Wydaje im się, że są zbyt mądrzy,
żeby wierzyć w taką historię jak połknięcie Jonasza przez wielką rybę. Ale Jezus wierzył w te rzeczy!
Jezus wierzył w nauczanie Starego Testamentu na temat…

•
•
•
•
•
•

Adama i i Ewy;
Noego i potopu;
Lota i jego żony:
Abrahama, Izaaka i Jakuba;
Dawida i Salomona;
Jonasza i wielkiej ryby;

zobacz w:
zobacz w:
zobacz w:
zobacz w:
zobacz w:
zobacz w:

Ewangelii Mateusza 19,4-5;
Ewangelii Łukasza 17,26-27;
Ewangelii Łukasza 17,29-32;
Ewangelii Mateusza 8,11;
Ewangelii Mateusza 12,3.42;
Ewangelii Mateusza 12,40;

Nie możemy ignorować poglądów Pana Jezusa Chrystusa. Został on przywrócony do życia przez
Boga po tym, gdy był martwy przez trzy dni. Jest to historyczny fakt, który akceptują najbardziej
rozsądni ludzie. Taki cud mógł się dokonać wyłącznie mocą Boga.

Nikt nie udowodnił, że Biblia jest fałszywa
Usiłowało dokonać tego wielu wrogów Biblii, w tym także bardzo mądrzy i uczeni ludzie, ale nikomu
się nie udało. Jeżeli pomyślimy o tym przez chwilę, będziemy musieli przyznać, że jest to niezwykłe.

Czy wiesz?

•
•
•
•
•
•

Spisanie Biblii zajęło ponad 2000 lat.
Pisali ją pasterze, królowie, rybacy, jeden lekarz, jeden budowniczy namiotów i inni.
Składa się z 66 ksiąg; 39 w Starym Testamencie i 27 w Nowym Testamencie.
Wszyscy autorzy jednoczą się, aby dać nam jedną kompletną historię – historię o Bożym
zamierzeniu wobec ludzi.
Prawie wszyscy autorzy byli Żydami.
Duża część Biblii opowiada o narodzie żydowskim.

Oto skrócony przewodnik, pokazujący, co jest w poszczególnych częściach Biblii:
STARY TESTAMENT
Księga

O czym jest?

Rodzaju

O początku świata i o postępowaniu Boga z pierwszym
człowiekiem.

Wyjścia
Kapłańska
Liczb
Powtórzonego Prawa

Te księgi mówią nam, jak Bóg wybrał Żydów jako Swój lud
i wyprowadził ich z Egiptu, i dał im krainę Kanaan (Izrael).

od Jozuego do Estery

W tych księgach jest dalszy ciąg historii ludu żydowskiego.

od Psalmów do
Pieśni nad Pieśniami

To są księgi poezji i mądrości.

Izajasza do Malachiasza

Księgi proroków. Oni mówili Żydom, jak muszą być posłuszni
Bogu, a także mówili o wielu ważnych wydarzeniach, które
miały wydarzyć się w historii świata. (Niektóre z nich dzieją się
w naszych czasach, a inne nadal są przyszłością.)
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NOWY TESTAMENT
Ewangelie
Mateusza
Marka
Łukasza
Jana

To są 4 oddzielne relacje z życia Chrystusa, jego śmierci
i wskrzeszenia z martwych.

Dzieje Apostolskie

O pierwszych kościołach (albo eklezjach), które były
zakładane i o tym, jak organizowali się chrześcijanie
w pierwszym wieku. Powinni oni stanowić dzisiaj przykład dla
nas.

Listy
od Listu do Rzymian
do Listu Judy

Różne listy napisane przez apostołów, aby nieść pomoc
młodym kościołom.

Apokalipsa (Objawienie)

Księga proroctw.

Czy istnieją inne spisane objawienia od Boga?
Odpowiedź na to pytanie brzmi: „Nie”. Na świecie jest wiele religii, a większość ma swoją „świętą
księgę”. Muzułmanie, na przykład, mają Koran, który uważają za Słowo Boże. Mormoni mają ‘Księgę
Mormona', która, jak mówią, została im zesłana przez Boga. Niektóre z tych ksiąg biorą część
nauczania z Biblii; niektóre dają mądre i sensowne rady, lecz w wielu miejscach księgi te nie zgadzają
się z przesłaniem Biblii. Całkiem oczywistym jest natomiast to, że Bóg nie mówiłby jednej rzeczy
w jednej księdze, a zupełnie innej rzeczy w innej księdze. Tylko jedna może być natchnionym Słowem
Boga. Biblia utrzymuje, że jest tym Słowem.

Biblia – przewodnik człowieka po życiu
Bóg zobaczył żałosny stan, w jakim był grzeszny człowiek i posłał Swojego Syna, Jezusa, aby umarł,
tak aby ludzie mogli mieć nadzieję życia wiecznego. Jezus Chrystus pokazał nam również, jak żyć
takim życiem, które podoba się Bogu. Biblia podaje inne przykłady ludzi wiary. Pokazuje nam też, jak
niektórzy zawiedli, a historia narodu żydowskiego umożliwia nam uczenie się na ich błędach.

Na koniec
To niesamowita myśl, że Bóg w niebie dał nam księgę, tak abyśmy mogli Go poznać i żyć tak, jak On
tego chce. W księdze tej opowiedział faktycznie mężczyznom i kobietom, dlaczego stworzył świat
i jaka będzie jego historia, aż do czasu, gdy spełni się Ewangelia, a Bóg będzie wszystkim we
wszystkim.
Biblia jest przewodnikiem, który dał nam Bóg, pokazującym nam drogę do wiecznego życia w Jego
Królestwie. Nie ma drugiej takiej księgi. To nie jest martwy podręcznik – to żywe Słowo. Jeżeli
będziemy czytać je codziennie, uważnie i modlitewnie, ono przekształci nasze życie i uczyni je
przyjemnym dla Boga.

Podsumowanie
1. Biblia jest unikatowa. Utrzymuje, że jest Słowem Bożym dla mężczyzn i kobiet.
2. Oferuje mężczyznom i kobietom nadzieję życia.
3. Jezus wierzył w Pisma Starego Testamentu.
4. Istnieje wiele dowodów na to, że jest prawdziwa: jej historię potwierdzają
współczesne odkrycia; zawiera wiele proroctw, które się spełniły.
5. Opowiada historię postępowania Boga z ludźmi, od stworzenia pierwszego
człowieka aż do czasu, gdy ziemia napełni się chwałą Boga.
6. Jest Bożym darem dla nas, pokazującym nam drogę życia. Powinniśmy czytać ją
codziennie.
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Wersety do przeczytania
Psalm 1; Psalm 22; 2 List do Tymoteusza 3.

Naucz się na pamięć
2 List do Tymoteusza 3,16-17:

„Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do
poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały,
przysposobiony do każdego dobrego czynu”.
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