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skróty nazw ksiąg biblijnych zastosowane w kursie
W nawiasach podano nazwy ksiąg w Biblii Tysiąclecia, różniące się od nazw użytych w Biblii Warszawskiej.
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Dzieje Apostolskie
List do Efezjan
Księga Estery
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II Księga Kronik
I Księga Królewska
II Księga Królewska
Ewangelia Łukasza
Księga Malachiasza
Ewangelia Marka
Ewangelia Mateusza.
Księga Micheasza
I Księga Mojżeszowa
(Księga Rodzaju)
II Księga Mojżeszowa
(Księga Wyjścia)
III Księga Mojżeszowa
(Księga Kapłańska)
IV Księga Mojżeszowa
(Księga Liczb)
V Księga Mojżeszowa
(Księga Powtórzonego Prawa)
Księga Nahuma
Księga Nehemiasza
Objawienie Jana
(Apokalipsa Jana)
Księga Ozeasza
Pieśń nad Pieśniami
I List Piotra
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II List Piotra
Przypowieści Salomona
(Księga Przysłów)
Księga Psalmów
Księga Rut
List do Rzymian
I Księga Samuela
II Księga Samuela
Księga Sędziów
Księga Sofoniasza
I List do Tesaloniczan
II List do Tesaloniczan
Treny (Lamentacje)
I List do Tymoteusza
II List do Tymoteusza
List do Tytusa
Księga Zachariasza

W odnośnikach do tekstów biblijnych
zawsze podawany jest najpierw skrót
nazwy księgi, następnie numer rozdziału, po przecinku zaś numer wiersza.
Przykłady:
Obj. 3,20 = Objawienie Jana 		
(Apokalipsa Jana), rozdział 3, wiersz 20
Iz. 1,11-16.18-20 = Księga Izajasza,
rozdział 1, wiersze 11-16 oraz 18-20

Już od ponad trzech tysięcy lat Słowo Boże jest dla
ludzi źródłem pokrzepienia i zachęty. Wciąż na nowo
potwierdza się to, że Biblia jest w pełni godna zaufania
i zawiera doskonałe wskazania dotyczące wiary oraz
życia. Słowo Boże pokazuje nam, kim jest Bóg oraz w
jaki sposób możemy żyć w społeczności z Nim.
Zawsze strzec będę zakonu twego, po wieki wieczne. I
chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów twoich.
Przed królami mówić będę o świadectwach twoich i nie
będę się wstydził. Rozkoszuję się przykazaniami twoimi,
które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań twoich,
które kocham, i rozmyślam o ustawach twoich.
Ps. 119,44-48

Czym jest
Biblia?

rzaNiepowtaiblii
lność B

ie

n
Pochodzei
Bibli

Przekaz
Biblii

ie
Natchniei n
Bibli

Biblia

Biblia

Czym jest Biblia?

I

Biblia jest zbiorem 66 oddzielnych ksiąg, napisanych na przestrzeni ok.1500 lat przez ponad 40 różnych autorów. Biblia jest natchniona przez Ducha
Świętego; obdarzona Boskim autorytetem. Dlatego
przekazuje ludziom Boże poselstwo i mówi jak powinna wyglądać nasza społeczność z Bogiem.
• Jakie znaczenie ma Biblia w moim chrześcijańskim życiu?

A. Nazwy Biblii
1. Biblia
Księgi, którymi pierwsi chrześcijanie posługiwali się
w trakcie nabożeństw, określane były przez wierzących (mówiących po grecku) jako biblia” (=księgi).
Stąd pochodzi nasze polskie słowo „Biblia”, które
przybrało formę liczby pojedynczej. Liczba pojedyncza wskazuje na jednolitość i niepowtarzalność
Bożego Słowa.

2. Pismo Święte
Określenie „Pismo Święte” świadczy o tym, że Biblia
różni się od innych książek. Jest jedyna w swoim
rodzaju i niepowtarzalna.
W niektórych miejscach Biblii „Pismem Świętym”
nazwano księgi Starego Testamentu:

Dziś określenia „Pismo Święte” używamy w odniesieniu do całej Biblii.

3. Inne nazwy
Jakie są inne nazwy Biblii lub jej fragmentów?
Mat. 21,42, Łuk. 24,44, Dz.Ap. 13,15, Rzym. 16,26

B. Podział Biblii
Biblia składa się z dwóch zasadniczych części i zawiera łącznie 66 ksiąg:
- Stary Testament (ST) - Nowy Testament (NT).
Zarówno Stary, jak i Nowy Testament można podzielić na:
- księgi historyczne - księgi nauczające - księgi
prorockie (w NT tylko jedna).
Dzisiejszy podział Biblii na rozdziały zawdzięczamy
S. Langtonowi, arcybiskupowi Canterbury (1227 r.),
autorem podziału na wiersze jest natomiast drukarz
R. Stephanus (1551 r.).
Czy wiedziałeś, że:
• Biblia składa się z 1189 rozdziałów?
• przeczytanie całej Biblii zajmuje 80-100
		godzin?
• czytając codziennie cztery rozdziały, w ciągu
roku przeczytasz całą Biblię?

Rzym. 1,2
[...] Bóg przedtem zapowiedział przez swoich
proroków w Pismach Świętych.
II Tym. 3,15
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C. Oryginalne języki Biblii
1. Język Starego Testamentu
Stary Testament został spisany głównie w języku
hebrajskim. Do czasu zburzenia Jerozolimy przez
Nebukadnesara, lud Izraela posługiwał się głównie
tym językiem.
• Jakie jest inne określenie języka hebrajskiego? Iz. 19,18
W okresie niewoli babilońskiej coraz większą popularność w Kanaanie zdobywał język aramejski.W
końcu wyparł hebrajski. Po uzyskaniu wolności,

II

język aramejski stał się językiem mieszkańców
Palestyny.
Być może jest to powód, dla którego niektóre fragmenty Biblii zapisane zostały w języku aramejskim:
Ezdr. 4,8-6,18; 7,12-26; Jer. 10,11; Dan. 2,4-7,28

2. Język Nowego Testamentu
Nowy Testament został spisany w języku greckim. Po podbojach Aleksandra Wielkiego (ok. 330 r.
p.n.e.), grecki stał się dominującym językiem w basenie Morza Śródziemnego.

Niepowtarzalność Biblii

Porównując Biblię z innymi dziełami światowej literatury, musimy stwierdzić, że pod wieloma względami jest ona niepowtarzalną księgą:

15000 rękopisów Biblii. Zestawienie ich pozwala na
eliminację błędów popełnionych przez kopistów.
Żaden starożytny tekst nie ma tak solidnych dowodów autentyczności jak Biblia.

A. Niepowtarzalne pochodzenie

C. Niepowtarzalny stopień rozpowszechnienia

Biblia była pisana
-		 przez ponad 1500 lat.
			 w okresie, w którym przeminęło 60 pokoleń.
- przez 40 autorów wywodzących się z różnych
środowisk społecznych.
-		 na trzech kontynentach: Afryka, Azja, Europa.
-		 w trzech językach.
			 A mimo to tworzy wspaniałą jedność!

B. Niepowtarzalny przekaz

Nie istnieje żadna inna książka, która byłaby tak
szeroko rozpowszechniona. Żadna pozycja (lub
jej fragment) nie została też wydrukowana w tak
ogromnym nakładzie.
W 2005 roku cała Biblia była dostępna w 426 językach. W 1115 językach dostępny był sam Nowy
Testament, a w 862 językach - krótsze fragmenty
Pisma Świętego. Ogółem cała Biblia lub jej część dostępna była w 2403 językach.

Do czasu wynalezienia druku, Biblia była przepisywana ręcznie. Kopiowano ją tak starannie, jak żadną inną księgę. Do dziś zachowało się co najmniej
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D. Niepowtarzalny wpływ
Biblia wywarła ogromy wpływ na naszą cywilizację:
- prawodawstwo;
- zasada wzajemnej miłości;
- wartość człowieka.
Biblia wywarła także wielki wpływ na naszą, kulturę:
- literatura, sztuka;
- rozwój społeczny.

E. Niepowtarzalne poselstwo

Jan 5,24
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto
słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie
posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed
sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.
• Jaki wpływ wywiera Biblia na tych, którzy
przyjmują jej poselstwo?
Ps. 119,162, Jan 17,17, Dz.Ap. 2,37, Rzym.
10,17, Efez. 6,17, I Piotr 1,23, I Jan 5,13

Biblia dostarczyła więcej materiału dla kazań, dyskusji, wykładów i sztuki niż jakakolwiek inna książka. Poselstwo Biblii stanowi wyzwanie dla jej czytelników i słuchaczy.

III

Pochodzenie Biblii

A. Autorzy
Biblia została napisana przez co najmniej 40 autorów. Byli wśród nich: królowie, mężowie stanu,
uczeni, poeci, pasterze, rybak oraz wielu innych.
Pisali ją w różnych miejscach, np. w więzieniu, w
pałacu, podczas podróży. Czynili to będąc w różnym
stanie ducha.
• Podaj imiona kilku autorów Biblii, wraz z
ich zawodami oraz miejscami, w których
pisali.

B. Materiał, na którym pisano
1. Kamień
Najstarsze teksty w Egipcie, Palestynie i Babilonie
zapisywane były na kamieniu.
II Mojż. 31,18, II Mojż. 34,1.28, V Mojż. 27,2-3, Joz.
8,30-32

2. Glina
W Asyrii i Babilonii znajdowały się wielkie biblioteki
tabliczek glinianych.
Bóg polecił Ezechielowi, by naszkicował na cegle
miasto Jerozolimę (Ezech. 4,1).
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BIBLIA (66 ksiąg)
Stary Testament (ST) 39 ksiąg
17 ksiąg historycznych

5 ksiąg nauczających

• I Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju)
• II Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia)
• III Księga Mojżeszowa (Księga
Kapłańska)
• IV Księga Mojżeszowa (Księga Liczb)
• V Księga Mojżeszowa
(Księga Powtórzonego Prawa)
• Księga Jozuego
• Księga Sędziów
• Księga Rut
• I Księga Samuela
• II Księga Samuela
• I Księga Królewska
• II Księga Królewska
• I Księga Kronik
• II Księga Kronik
• Księga Ezdrasza
• Księga Nehemiasza
• Księga Estery

• Księga Joba (Księga Hioba)
• Księga Psalmów
• Przypowieści Salomona
(Księga Przysłów)
• Księga Kaznodziei
Salomona (Księga Koheleta)
• Pieśń nad Pieśniami

BIBLIA (66 ksiąg)
Nowy Testament (NT) 27 ksiąg
21 ksiąg nauczających

5 ksiąg historycznych
•
•
•
•
•

Ewangelia Mateusza
Ewangelia Marka
Ewangelia Łukasza
Ewangelia Jana
Dzieje Apostolskie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

List do Rzymian
I List do Koryntian
II List do Koryntian
List do Galacjan
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
I List do Tesaloniczan
II List do Tesaloniczan
I List do Tymoteusza
II List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
List do Hebrajczyków
List do Jakuba

•
•
•
•
•
•

I List Piotra
II List Piotra
I List Jana
II List Jana
III List Jana
List Judy

17 ksiąg prorockich
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Księga Izajasza
Księga Jeremiasza
Treny (Lamentacje)
Księga Ezechiela
Księga Daniela
Księga Ozeasza
Księga Joela
Księga Amosa
Księga Abdiasza
Księga Jonasza
Księga Micheasza
Księga Nahuma
Księga Habakuka
Księga Sofoniasza
Księga Aggeusza
Księga Zachariasza
Księga Malachiasza

1 ksiega prorocka
• Obajwienie Jana
(Apokalipsa Jana)
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3. Skóra
Wiosną 1947 roku, w Qumran, odnaleziono zwój
Księgi Izajasza, pochodzący z 150-200 r. p.n.e., składający się z 17 płatów skór.

4. Papirus
W Egipcie, już ok. 3500 r. p.n.e. do produkcji materiału piśmiennego wykorzystywano papirus. Z łodygi tej rośliny wydzielano i odcinano cienkie paski,
które następnie kładziono obok siebie na równej
powierzchni. Drugą warstwę kładziono poprzecznie, przykrywając pierwszą. Następnie obie warstwy
były wkładane do prasy i pod wpływem wilgoci
sklejały się. Aby osiągnąć większą powierzchnię,
pojedyncze karty przytwierdzano do siebie i w ten
sposób tworzono zwój.
Zwoje papirusowe zostały w późniejszym czasie
zastąpione przez kodeksy, które były podobne do
współczesnych książek (poszczególne karty były
zszywane z sobą).

5. Pergamin
Do produkcji pergaminu używano skór zwierzęcych.
Wysuszano je, napinano i delikatnie ścierano z obu
stron kamieniem. Ponieważ pergamin był bardzo
trwały, wyparł papirus. Od IV w. n.e. poprzez całe
średniowiecze, Słowo Boże było przepisywane i rozpowszechniane na pergaminie.

C. Kanon Ksiąg Biblii
1. Czym jest „kanon”?
Słowo „kanon” pochodzi z języka greckiego i oznacza „trzcinę” lub „pręt”. Ponieważ trzcina była używana jako „pręt mierniczy”, słowo „kanon” nabrało
znaczenia „miernika”, „normy”, „wytycznej”. Kanon
to zbiór Pism należących do Biblii i stanowiących
miernik oraz wytyczną dla naszej wiary.
W czasach Starego i Nowego Testamentu napisano

również wiele innych ksiąg religijnych, które nie weszły w skład Biblii. Może pojawić się więc pytanie:
„Które księgi są natchnione przez Boga i mogą być
wytyczną dla naszego życia wiary? Które księgi należą do kanonu biblijnego?”.
Kanon Pisma Świętego powstawał stopniowo, ponieważ poszczególne Księgi Biblii były pisane w dużych odstępach czasu.
To nie żydowskie lub chrześcijańskie synody nadały autorytet Księgom Biblii. Pisma te od początku
miały Boski autorytet i na skutek działania Ducha
Świętego znalazły się w jednej Księdze - Biblii, uznanej następnie przez wszystkich chrześcijan.
Autorytet Ksiąg Starego Testamentu został potwierdzony na synodzie w Jamni (90 r. n.e.). Autorytet
Ksiąg Nowego Testamentu został zaś potwierdzony
przez ojców Kościoła na synodach w Hipponie (393
r. n.e.) i Kartaginie (397 r. n.e.).
Oto kilka istotnych kryteriów, które musiała spełnić
każda księga mająca wejść do kanonu Biblii:
- Czy księga ta posiada Boski Autorytet?
- Czy była napisana przez jakiegoś męża 		
Bożego?
- Czy historyczność księgi oraz zawarta w niej
nauka nie budzą wątpliwości i są 		
wiarygodne?
- Czy Księga ma w sobie duchową, odradzającą moc?
- Czy jest uznawana przez Bożych ludzi?

2. Kanon Starego Testamentu
Kanon Starego Testamentu najprawdopodobniej
został zamknięty już w IV w. p.n.e. Septuaginta
(pierwszy grecki przekład Starego Testamentu, ok.
285-246 r. p.n.e.) zawierała już wszystkie Księgi
Starego Testamentu.
Jezus znał, akceptował i cytował Stary Testament
składający się z tych samych Ksiąg, które można
znaleźć we współczesnych wydaniach Biblii.
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Łuk. 24,44
Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które
mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że
się musi spełnić wszystko, co jest napisane o
mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w
Psalmach.
Mat. 11,10, Mat. 21,42, Łuk. 11,49-51,
Jan 10,34-36

3. Kanon Nowego Testamentu
Wiemy, że w połowie II w. n.e. chrześcijanie spotykali się w niedzielę na nabożeństwach, aby wspólnie
czytać „Relacje Apostołów” oraz „Pisma Proroków”
(Justyn Męczennik).
Poszczególne Księgi Nowego Testamentu znajdowały się w różnych miejscach, dlatego minęło

IV

sporo czasu nim powstał jednolity kanon Nowego
Testamentu.
Mimo, że istniało wiele pism religijnych, Kościoły
Chrześcijańskie zaakceptowały tylko 27 Ksiąg
Nowego Testamentu. Są to te księgi, które obecnie
wchodzą w jego skład.
Proces formowania się kanonu nowotestamentowego zakończył się w IV w. n.e. i wówczas Pisma
wchodzące w jego skład zostały uznane przez Zbory
Chrześcijańskie za Słowo Boże.
Paweł uznawał Pisma Nowego Testamentu w takim
samym stopniu, jak Pisma Starego Testamentu:
I Tym. 5,18
Piotr uznawał autorytet Pism Pawła:
II Piotr 3,15-16

Przekaz Biblii

Żadna inna starożytna księga nie była tak wiernie
przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jeśli więc
ktoś podważa autentyczność Biblii, stawia pod znakiem zapytania całą literaturę starożytnego świata.

A. Żydowskie przepisy dotyczące
kopiowania
Przez długi okres czasu Biblia była dostępna jedynie w formie rękopisów. Żydowskie prawo (Talmud)
zobowiązywało osoby przepisujące Biblię do przestrzegania surowych zasad. Zgodnie z nimi, ani
jedno słowo, ani nawet jedna litera nie mogła być
przepisana z pamięci. Pierwowzór musiał posiadać
potwierdzenie wiarygodności. Kopista nie mógł dokonać nawet najmniejszej zmiany w tekście.

Gdy rękopis zużył się i nie był już używany podczas nabożeństwa, Żydzi z szacunkiem grzebali go.
„Pogrzeb” taki wydawał się im lepszym wyjściem,
niż dopuszczenie do ewentualnego zbeszczeszczenia Imienia Bożego.

B. Masoreci
Masoreci to żydowscy uczeni zajmujący się skrupulatnym przepisywaniem hebrajskich tekstów
Starego Testamentu. Pracę swą wykonywali od V do
X w. n.e. Dokonując jakiejś zmiany lub uzupełnienia,
odnotowywali to na marginesie tekstu (notatka na
marginesie = masora, stąd masoreci).
W języku hebrajskim zapisywano wyłącznie spółgłoski, teksty pisane nie zawierały więc samogłosek.
Żydzi mieli coraz większą styczność z innymi naro
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dami, wskutek czego odczytywanie pisma sprawiało im coraz większą trudność. Aby ułatwić rodakom
czytanie, masoreci, nie dokonując zmian w tekście,
wprowadzili dodatkowe znaki (najczęściej kropki)
nad lub pod spółgłoskami.
Policzyli również litery w poszczególnych księgach i
ustalili literę oraz wiersz stanowiący środek Starego
Testamentu. W ten sposób zagwarantowali dokładność kopiowania Biblii.
Przykłady:
- Litera „alef” występuje w Starym Testamencie
42 373 razy.
- Litera „bet” występuje w Starym Testamencie
38 218 razy.
- Środkowy wiersz Hebrajskiej Biblii znajduje się
w Księdze Jeremiasza 6,7.

C. Ważne manuskrypty
Istnieje wielka ilość starych rękopisów i tłumaczeń
Biblii. Nie sposób przedstawić tu wszystkich. Oto
najważniejsze z nich:

1. Codex Sinaiticus (Codex Alef)
Codex Sinaiticus (Kodeks Synajski) został odnaleziony w latach 1844 i 1859 przez wielkiego uczonego i biblistę, Konstantyna von Tischendorfa w
Klasztorze św. Katarzyny u stóp Góry Synaj. Od 1933
r. znajduje się on w londyńskim British Museum.
Manuskrypt ten pochodzi z ok. 350 r. n.e. i zawiera
jedną trzecią Ksiąg Starego Testamentu oraz kompletny Nowy Testament w języku greckim.

3. Codex Alexandrinus (Codex A)
Codex Alexandrinus (Kodeks Aleksandryjski) znajduje się w londyńskim British Museum. W 1627 r. został on podarowany angielskiemu królowi Karolowi
I przez patriarchę, Cyryla Lukarisa. Spośród trzech
najważniejszych manuskryptów Codex Alexandrinus
został odnaleziony jako pierwszy. Rękopis ten pochodzi z V w. n.e. i zawiera Stary i Nowy Testament
w języku greckim. Niektóre jego fragmenty uległy
zniszczeniu.
4. Rękopisy odkryte w pobliżu Qumran, nad
Morzem Martwym.
Wiosną 1947 r., w grocie w okolicy Qumran nad
Morzem Martwym dokonano niesamowitego odkrycia. Pewien arabski chłopiec, poszukując zagubionej
kozy, znalazł w jednej z jaskiń dzbany zawierające
skórzane zwoje. W tej okolicy odnaleziono później
dalsze 350 zwojów! Większość rękopisów dotyczyła
prawd wiary pewnej żydowskiej sekty.
Do najważniejszych manuskryptów, które tam odnaleziono, należą jednak dwa zwoje Księgi Izajasza,
pochodzące z ok. 200-150 r. p.n.e. Są one o ok. 1000
lat starsze od znanych dotychczas hebrajskich rękopisów.
Zdumiewającym jest fakt, że przez tak długi okres
czasu w hebrajskim tekście nie zaszły prawie żadne
zmiany. Pomiędzy starym a nowym tekstem stwierdzono jedynie nieznaczne różnice. Potwierdzona została więc dokładność, z jaką kopiowano hebrajskie
Pisma.

2. Codex Vaticanus (Codex B)
Codex Vaticanus (Kodeks Watykański) znajduje się
w Watykanie od 1481 r. Został napisany w języku
greckim ok. 350 r. n.e. . Zawiera prawie cały Stary
Testament (586 z 617 stron) i prawie cały Nowy
Testament (142 z 162 stron).
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V

Natchnienie Biblii

A. Czym jest „natchnienie”?
II Tym. 3,16
Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów,
do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.
Greckie słowo „theopneustos”, tłumaczone jako
„natchnione”, znaczy tyle, co „zainspirowane przez
Boga”, „dane przez Boga”.
Jak rozumiemy „natchnienie Biblii”?
Oryginalne manuskrypty Biblii były pisane pod
Bożym kierownictwem, ale z uwzględnieniem osobowości i zdolności ludzkich autorów.
W rezultacie, każde słowo Biblii w doskonały i nieomylny sposób przekazuje Boże Poselstwo dla ludzi.

B. Potwierdzenie natchnienia
1. Potwierdzenie przez Jezusa
Cytując Stary Testament i odwołując się do niego,
Pan Jezus potwierdził jego autorytet (np. Mat. 5,18;
19,4; 21,42; 22,29).
Twierdził także, że Jego własne słowa są prawdziwym Słowem Bożym.
Mat. 24,35
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie
przeminą.

Jezus zapowiedział, że Jego uczniowie będą nauczać
innych i będą w tej służbie prowadzeni przez Ducha
Świętego.
Mat. 28,20, Jan 14,26, Jan 16,13-14

2. Potwierdzenie przez Apostołów
Apostołowie posiadali Stary Testament - ten sam,
który można znależć we współczesnych wydaniach
Biblii. Uznawali go za Słowo Boże i cytowali go.
Dz.Ap. 24,14; Rzym. 9,17; Gal. 3,8; Hebr. 1,5-8; Jak. 4,5
Apostołowie twierdzili, że poselstwo, które głoszą,
jest prawdą (Jan 19,35).
Nie jest ono ludzką nauką, ale zostało im objawione
przez Boga.
II Kor. 2,17
Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa
Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w
Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie
szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga.
Gal. 1,11-12, I Piotr 1,23-25, II Piotr 3,1-2,
Obj. 1,1-2
• Jak zostało nazwane poselstwo, które
Tesaloniczanie przyjęli od Pawła?
I Tes. 2,13
Kościół Jezusa jest zbudowany na nauce Apostołów
i Proroków.

Jan 6,63, Jan 7,16, Jan 17,8, Jan 17,14
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Efez. 2,19-20
Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem
węgielnym jest sam Chrystus Jezus.
• O jakich ostrzeżeniach i zapowiedziach,
zawartych w Objawieniu, powinniśmy pamiętać? Obj. 22,18-19

3. Potwierdzenie przez samą Biblię
Biblia potwierdza, że jest prawdziwym i godnym zaufania Słowem Bożym
Ps. 119,160
Prawda jest treścią słowa twego i na wieki
trwa sprawiedliwy wyrok.
II Piotr 1,20-21
Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie
proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu
wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali
je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
W Starym Testamencie 3808 razy występuje zwrot
„Tak mówi Pan!” lub inne, o podobnej wymowie. W
ten sposób Stary Testament sam potwierdza swą
doniosłość.

C. Skutki natchnienia
Biblia jest natchniona przez Ducha Świętego, dlatego może być przewodnikiem naszej wiary i życia.

1. Biblia jest Słowem Bożym, dlatego możemy jej zaufać
Ps. 18,31
Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie
jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim,
którzy w nim ufają.
• Czy jestem przekonany, że na Biblii można
polegać?
• Jakie znaczenie w moim życiu mają Boże
obietnice?

2. Biblia jest Słowem Bożym, dlatego może
nas przemienić
Jan 17,17
Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje
jest prawdą.
Hebr. 4,12
• Czego Bóg pragnie dokonać w naszym życiu poprzez Swoje Słowo?
II Tym. 3,16

3. Biblia jest Słowem Bożym, dlatego kochamy ją i korzystamy z niej
Ps. 119,159
Zważ, że kocham ustawy twoje, Panie [...].
Efez. 6,17
Dzięki znajomości Słowa Bożego możemy prowadzić
życie, które ma sens i podoba się Bogu. Możemy też
stawiać opór podstępnym atakom wroga i w mocy
Bożej głosić innym Ewangelię.
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