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Dla Ciebie  
� � `d`SZéTZV

W r#kach trzymasz niecodzienny list, zaadresowany 
do Ciebie. Mo%e my"lisz: „Czy listy pisane  
na papierze nie wysz!y ju% dawno z mody?”. Masz 
racj#. Listy w coraz wi#kszym stopniu zast#powane 
s& SMS-ami i e-mailami. 

>> Niemniej szczególne listy nawet 
w dobie techniki cyfrowej do dzisiaj 
pisze si! na papierze. To podkre"la 
ich wag! i warto"#. 

Królowa Wielkiej Brytanii tak%e z pewno"ci& 
nie pisze e-maili z zaproszeniem na obchody 
swoich urodzin.
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List do Ciebie
Prosz!, zarezerwuj sobie czas na przeczytanie 
listu, który trzymasz w r!kach. Jest bardzo wa"ny, 
dlatego przeczytaj go w spokoju i uwa"nie.  
Nie b!dziesz tego "a#owa#.

Znajdziesz w nim informacje o:

> innym, jeszcze o wiele warto!ciowszym li!cie

> najwa"niejszym dokumencie !wiata

> najwspanialszej wie!ci oraz jej  
niesamowitej wiarygodno!ci  
i aktualno!ci.

Ten najwarto"ciowszy list jest 
wiadomo"ci$ bezpo"rednio  
od Boga, skierowan$ osobi"cie 
do Ciebie.

>>> B!dzie to dla Ciebie wielkim 
zyskiem, je%eli otworzysz ten list  
i przeczytasz go. 

jako list wys!any „poczt& lotnicz&” wskazuje  
na swoje pochodzenie z nieba.

Biblia, list z nieba, pochodzi  
bezpo"rednio od Boga!

Bóg jest wielkim Stwórc$ wszech"wiata.
Podarowa& %ycie tak%e Tobie i zna Ciebie dosko-
nale. Nie jeste" produktem przypadku!
On chce nawi$za# z Tob$ kontakt i zwraca si!  
do Ciebie z wiadomo"ci$ o swojej mi&o"ci. 
Nie znasz jeszcze Bo%ego listu? By' mo%e znajduje 
si# gdzie", zapomniany i nieczytany, w Twoim 
domu. Gdy otrzymujesz list zaadresowany prywat-
nie do Ciebie, nie odk!adasz go przecie% oboj#tnie 
na bok. Czytasz go od razu z zainteresowaniem. 
Dlatego otwórz list Bo%y do Ciebie – czytaj Bibli#!

Nie masz jeszcze Biblii? Ch#tnie 
prze"lemy Ci darmowy egzemplarz 
Pisma $wi#tego. 
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Bóg pos!u%y! si# ich zdolno"ciami, ich wykszta!-
ceniem, kultur&, w której byli zakorzenieni, 
pochodzeniem z ró%nych warstw spo!ecznych,  
a nawet ich stylem pisania.   
>>> Pisali s!owo po s!owie dok!adnie to, co Bóg 
chcia!, aby zosta!o napisane.  
Nazywamy to inspiracj& Pisma  
$wi#tego.

?ZVT`UkZV__j�]Zde
Wiesz ju%, %e chodzi nam o Bibli#, S!owo Bo%e, 
do której dobrze pasuje tytu! „list do Ciebie”. Ten 
jedyny w swoim rodzaju list jest dlatego tak wa%ny, 
poniewa% Bóg jest jego autorem. 

Mo%e zaoponujesz: „Przecie% Biblia zosta!a 
napisana na przestrzeni wielu setek lat przez oko!o 
czterdziestu ró%nych ludzi. Nie znamy nawet imion 
niektórych z nich”.

To prawda. Zgadzam si! z Tob$.  
Niemniej Bóg bezpo"rednio  
podyktowa& swoje poselstwo 
wybranym do tego ludziom: 

„Albowiem proroctwo  
 (s&owa Biblii) nie przychodzi&o 
nigdy z woli ludzkiej, ale  
 wypowiadali je ludzie Bo%y, 
natchnieni Duchem 'wi!tym.” 
                                                                     Biblia, 2. List Piotra 1,21

Biblia, ksi!ga ksi$g

> Sk!ada si# z dwóch cz#"ci:

          > Stary Testament (39 ksi&g) 
          > Nowy Testament (27 ksi&g)

     > Nowy Testament zawiera:

          > 4 ewangelie 
          > Dzieje Apostolskie 
          > 21 listów apostolskich 
          > Objawienie (Apokalips#).

Biblia udzieli odpowiedzi na nurtuj&ce Ci# 
pytania dotycz&ce Twojej egzystencji.

Czytaj&c j&, b#dziesz móg! przekona' si#, 
jak pozytywn& zmian# mi!o"' Bo%a mo%e 
przynie"' w Twoim %yciu.

1. Moj!eszowa (Rodzaju)
2. Moj!eszowa (Wyj"cia)
3. Moj!eszowa (Kap#a$ska)
4. Moj!eszowa (Liczb)
5. Moj!eszowa (Powtórzonego Prawa)

Jozuego
S%dziów
Rut
1. Samuela
2. Samuela
1. Królewska
2. Królewska
1. Kronik
2. Kronik
Ezdrasza
Nehemiasza 
Estery
Joba
Psalmów
Przypowie"ci Salomona 
Kaznodziei Salomona 
Pie"$ nad Pie"niami 
Izajasza
Jeremiasza 
Treny
Ezechiela
Ozeasza
Joela   
Amosa
Abdiasza
Jonasza
Micheasza
Nahuma 
Habakuka 
Sofoniasza
Aggeusza

Zachariasza 
Malachiasza

Mateusza
Marka
!ukasza
Jana
Dzieje Apostolskie
Rzymian
1. Koryntian
2. Koryntian
Galacjan
Efezjan
Filipian
Kolosan
1. Tesaloniczan
2. Tesaloniczan
1. Tymoteusza
2. Tymoteusza
Tytusa
Filemona
Hebrajczyków
Jakuba
1. Piotra
2. Piotra
1. Jana
2. Jana

3. Jana
Judy 
Objawienia
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Czy Ty te% do niej nale%ysz, czy 
poj#cie Head-Down-Generation nie 
pasuje jednak do Ciebie? Czy Ty te% 
idziesz zawsze z g!ow& w dó! i ca!& 
swoj& uwag# skupiasz ju% tylko  

na swoim smartfonie albo tablecie? 
Bycie zawsze i wsz#dzie online 

prowadzi do tego, %e zostajesz zarzucony 
potokiem informacji z Internetu. Czy istnieje 

co" jeszcze poza surfowaniem, czatowaniem  
i twittowaniem, czym mo%na by si# zaj&'? Nawet nie 
zauwa%asz, jak mija godzina za godzin&. Twoje zmys!y 
zostaj& rozpalone, a Twoja dusza nierzadko splamiona. 
To dla Ciebie nic nowego, ale...?
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: Je%eli chcesz osobi"cie pozna' Boga, nie 
obejdziesz si# bez Biblii. Do czytania potrzebujesz 
spokoju. Dlatego wy!&cz najpierw wszystko, 
co mog!oby Ci w tym przeszkadza'. B#dziesz 
zdumiony, jak dobrze Ci to zrobi. Twoje my"li 
zostan& pokierowane w pozytywnym, czystym, 
by' mo%e dotychczas nieznanym Tobie kierunku. 
W Biblii zostaniesz skonfrontowany z prawd&  
i poznasz Kogo", kto naprawd# si# Tob& intere-
suje, kto Ciebie mi!uje i chce nada' Twojemu %yciu 
g!#boki sens oraz op!acalny cel.

Na stronach 62-63 znajdziesz porady, jak mo%na 
czyta' Bibli#. Prosz!, spróbuj!

Wielu jest zdania, %e to bardzo 
naiwne, by zajmowa# si! „przesta-
rza&$ ksi!g$ staro%ytno"ci”, za jak$ 
maj$ Bibli!. S$ zdania, %e wspó&cze-
sny cz&owiek nie mo%e ju% wierzy# 
Biblii. 
Wielu ludzi przejmuje t! opini!, 
mocn$ forsowan$ przez media,  
nie sprawdzaj$c nawet, czy ma ona 
mocne podstawy. Ma&o kto dzisiaj 
zadaje sobie trud, by wyrobi# sobie 
w&asny pogl$d w tej czy innej 
sprawie. 
Na nast!pnych stronach znajdziesz 
liczne fakty, które potwierdzaj$ 
aktualno"# oraz znaczenie Biblii. 

      B&ogos&awieni s$ ci,  
którzy s&uchaj$ S&owa  
  Bo%ego i strzeg$ go!
                                  Biblia, Ewangelia (ukasza 11,28
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Mój znajomy muzyk potrafi gra'  
na ró%nych instrumentach.  
Za pomoc& programu komputero-
wego nagra! co" interesuj&cego. 
Opowiedzia! mi o tym: „Najpierw 
gram na instrumencie zwanym 
obojem i nagrywam pierwszy g!os. 
Potem nagrywam g!os altówki, 
bez kasowania pierwszego 
nagrania. W identyczny sposób nagrywam 
jeden instrument za drugim, a% do grubego 
g!osu kontrabasu. Na koniec nak!adam  
na siebie wszystkie nagrania. Mo%e 
chcia!by" pos!ucha', jaki jest tego wynik?”.
Rzeczywi"cie, by!o to naprawd# "wietne. 
Kompletna orkiestra sk!adaj&ca si# z jednej osoby, lecz 
wielu instrumentów. 
Tak samo jest z Bibli&. Pisa!o j& czterdziestu ró%nych 
pisarzy, którzy byli jakby instrumentami. Ich wszyst-
kich natchn&! wielki Artysta. Otrzymali oni tchnienie 
Bo%ego Ducha.
Ka%da ksi!ga Biblii ma swój w&asny charakter, ale 
zgodnie z Bo%ym doskona&ym planem wszystkie 
sk&adaj$ si! na harmonijn$ ca&o"#.
Jest to jeden z zadziwiaj$cych cudów, jakie kryje  
w sobie Biblia. 

      >>> Czytaj Bibli!, aby odkry# jej
   niepowtarzaln$ harmonijno"#! 

5RcV^_ZV�
TkV\R� ���

Pewien m#%czyzna, któremu biblijna wiara by!a 
zupe!nie obca, chcia! przekona' m!odego chrze"ci-
janina, %e Biblia jest przestarza!a i nie zgadza si#  
z dzisiejszymi odkryciami "wiata nauki. W zwi&zku 
z tym tematem chcia! podes!a' mu kilka wybra-
nych artyku!ów z zakresu nauki i filozofii. 
M!ody wierz&cy nie tak szybko da! si# wyprze'  
ze swojego stanowiska. Ze spokojem odpowiedzia! 
mu: „Je"li znajdzie Pan co" lepszego od Kazania  
na Górze (Mateusza 5-7), co" pi#kniejszego ni% opo-
wie"' o mi!osiernym Samarytaninie, marnotraw-
nym synu i samaryta)skiej kobiecie przy studni  
w Sychar ((ukasza 10 i 15 oraz Jana 4), je%eli 
posiada Pan co" bardziej pocieszaj&cego ni% Psalm 
23 albo zna co", co pomo%e mi lepiej zrozumie' 
mi!o"' Bo%& ni% dar Jego Syna, Jezusa Chrystusa, 
lub je"li zna Pan co", co opisuje nadchodz&c& 
wieczno"' klarowniej ni% Biblia, to niech prze"le  
mi Pan to czym pr#dzej!”.
Daremnie czeka! na odpowied*.

Nie ma ksi!gi, która mog&aby si! równa# z Bibli$. 
Powód jest prozaicznie prosty – Biblia jest ksi!g$ 
Bo%$.   
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Poza glin&, kamieniem i drzewem  
w pó*niejszych stuleciach pisano  
na papirusach, które wyrabiano z ro"liny 
papirusowej. Jeszcze pó*niej pojawi! si# 
pergamin – odpowiednio przygotowane 
kawa!ki skóry zwierz#cej, które !&czono 
w zwoje.

;R\�a`hdeRhR�R�3ZS]ZR0
Jak i na czym pisano?
Je"li kto" 5000 lat temu chcia! napisa' list, nie czyni! 
tego atramentem na papierze ani literami alfabetu. 
U%ywano wtedy pisma klinowego. Znaki te albo 
wykuwano w kamieniu, albo wygniatano w glinie, któr& 
nast#pnie wypalano. W wielu przysypanych piaskiem 
pustyni dawnych miastach na terenie dzisiejszej Syrii 
i Iraku odkopano i znaleziono tysi&ce takich ma!ych 
tabliczek oraz marmurowe filary, na których tym 
pismem wykuto wiele ró%nych opisów.  

Egipcjanie mniej wi#cej w tym samym czasie rozwin#li 
inne pismo, mianowicie hieroglify, które mo%na znale*' 
w piramidach. Wiele trudu kosztowa!o odczytanie 
napisów tych najstarszych j#zyków ludzko"ci. 

Wszystkie te pisma posiada!y jedn& powa%n& wad# 
– sk!ada!y si# z tysi#cy znaków. Dopiero mniej wi#cej 
1500 lat p.n.e. powsta! alfabet. Po wprowadzeniu  
do niego pewnych zmian od 1000 r. p.n.e. rozprzestrze-
nia! si# bardzo szybko. Stanowi podstaw# u%ywanego 
przez nas do dzisiaj !aci)skiego alfabetu.

Tak wi!c Bóg w cudowny sposób 
zatroszczy& si! o to, %e w czasie, gdy 
spisywano Bibli!, istnia&o proste, 
jednoznaczne pismo. 

Pisanie, gromadzenie i przechowywanie pism
Moj%esz by! pierwszym pisarzem Biblii. Czytamy kilka-
krotnie, %e Bóg da! mu zadanie, aby spisa! w ksi#dze 
pewne wydarzenia. 
Lud izraelski otrzyma! przywilej zebrania poszczegól-
nych ksi&g Biblii i starannego ich przechowywania. 
Mniej wi#cej 400 lat przed narodzeniem Chrystusa 
wszystkie ksi#gi Starego Testamentu by!y ju% spisane. 
Stary Testament sporz&dzono w j#zyku hebrajskim. 
Niektóre krótkie fragmenty s& zapisane po aramejsku. 
Dopiero po "mierci i wniebowst&pieniu Jezusa Chrystusa 
spisane zosta!y ksi#gi Nowego Testamentu. Powsta!y 
one w j#zyku greckim, gdy% j#zyk ten by! wówczas 
szeroko rozpowszechniony. Nowy Testament zosta! 
zamkni#ty oko!o 100 lat po narodzeniu Chrystusa. 
Skoro Moj%esz umar! mniej wi#cej 1400 lat przed 
Chrystusem, mo%emy powiedzie', %e Biblia powsta!a  
na przestrzeni mniej wi#cej 1500 lat."!

!!
�c
��a
�_
�V�
���
"&
!!

�c
��a
�_
�V�
�

$!
!!

�c
��a
�_
�V�
�

%!
!
�c
��a
�_
�V�
�

"!
!
�c
��_

�V�



14 15

Z Nowego Testamentu 
do dnia dzisiejszego 
zachowa!o si# oko!o pi#ciu 
tysi#cy r#kopisów i ich 
fragmentów w j#zyku 
greckim. Najs!awniejszym 
manuskryptem jest 
Kodeks Synajski, niemal%e 
kompletnie zachowana 
grecka Biblia z III w., odnaleziona przez niemieckiego 
uczonego Konstantyna von Tischendorfa w klasztorze 
"w. Katarzyny na Pó!wyspie Synajskim. W tym 
nieocenionym skarbie zawarte by!y nie tylko cz#"ci 
Starego Testamentu, ale tak%e kompletny Nowy 
Testament. 

Oprócz licznych r#kopisów dost#pnych jest oko!o 
9000 starych t!umacze) z j#zyków oryginalnych. 
Dzi#ki tym wszystkim zachowanym pismom, jak  
i 36 000 cytatów biblijnych ojców Ko"cio!a mo%liwe 
by!o ustalenie niemal stuprocentowo dok!adnego 
tekstu pierwotnego.

+aden z dost#pnych wariantów tekstu nie podaje  
w w&tpliwo"' przes!ania Nowego Testamentu.

<`^a]Ve_R�Z�kR\`ĊTk`_R��
Pierwsi chrze"cijanie dzi!ki kierownictwu Ducha 
Bo%ego wiedzieli bardzo wcze"nie, które ksi!gi 
nale%$ do Biblii, a które nie. Posiadali klarowne 
kryteria decyduj$ce o uznaniu danej ksi!gi lub 
nie, st$d te% potrafili rozró%ni#, które ksi!gi 
s$ kanoniczne (tzn. prawdziwe), a które s$ 
apokryfami (tzn. nieprawdziwe). 

O apokryfach ju! Marcin Luter stwierdzi", !e nie mog# równa$ si% z Pismem 
&wi%tym. Uwa!ny czytelnik zauwa!y, !e zawieraj# one wypowiedzi cz%'ciowo 
ca"kowicie sprzeczne z kanonicznymi ksi%gami Biblii. Nie s# wolne tak!e  
od historycznych i geogra(cznych b"%dów. Ksi%gi te dopiero w 1545 r. na soborze 
trydenckim zosta"y uznane za równowarto'ciowe z pozosta"ymi ksi%gami 
biblijnymi, m. in. w tym celu, by poprze$ nauki niemaj#ce oparcia w uznawanym 
od dawna tek'cie Pisma &wi%tego. Wszystko to wskazuje wyra)nie na to, !e 
apokryfy nie s# Bo!ego pochodzenia. Z tego powodu nale!y uzna$ za w"a'ciwsze 
si%ganie po t"umaczenia Biblii niezawieraj#ce apokryfów.  

Ksi!gi Bo%e zosta&y zestawione przez 
kierownictwo Ducha 'wi!tego, a nie przez 
zgromadzenie ojców ko"cio&a ani przez sobory, 
jak s$dzi wielu. Sk&ad Pisma 'wi!tego zosta& 
jednoznacznie potwierdzony i zamkni!ty.

Biblia s&usznie nazywana jest Pismem 'wi!tym, 
poniewa% pochodzi od Boga. Równie% i dzisiaj stanowi 
najwy%szy autorytet dla naszej wiary i %ycia. T! rang! 
nada& jej sam Bóg, a nie %aden ludzki autorytet. 

Klasztor !w. Katarzyny na Pó"wyspie Synajskim. 
Tam Tischendorf znalaz" w po"owie XIX w. Kodeks 
Synajski. 

Precyzja biblijnego przekazu  
 na przestrzeni tysi!cy lat jest wyj$tkowa.  

HZRcjX`U_V� 
� cć\`aZdj

      Niebo i ziemia przemin$,  
  ale s&owa moje nie przemin$.
                                                      Biblia, Ew. Mateusza 24,35
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reckim (hebrajskim tekstem Biblii hebrajskiej) Ksi#gi 
Izajasza zaskoczeni naukowcy stwierdzili, %e teksty  
te s& praktycznie identyczne! Zgadzaj& si# z zadziwia-
j&c& precyzyjno"ci&.

Spójny tekst Ksi#gi Izajasza obali! zdanie wielu 
krytyków biblijnych, twierdz&cych, %e Ksi#ga Izajasza 
by!a pisana na przestrzeni kilkuset lat przez ró%nych 
autorów i %e jest pe!na b!#dów.

Wpo"ród licznych znalezisk z Qumran by!o oko!o 
250 zwojów z tekstami Starego Testamentu, które 
dowiod!y nadzwyczajn& wiarygodno"' biblijnego 
przekazu.

8c`ej�k�`\`]ZT�Bf^cR_�
W roku 1947 pewien m!ody ch!opiec arabski w okolicy 
Morza Martwego zobaczy! ma!e wej"cie, szczelin# 
w ska!ach. Wrzuci! do "rodka kamie) i ku swojemu 
zaskoczeniu us!ysza! d*wi#k t!ucz&cego si# dzbanu. 
Ciekawy wcisn&! si# do "rodka i ujrza! ca!y rz&d glinia- 
nych dzbanów, zalepionych z wierzchu; by!y w nich  
schowane zwoje ksi&g pisanych na skórach. By!y  
to stare, nadzwyczaj warto"ciowe r#kopisy. Cz#"' 
z nich po 1900 latach nadal znajdowa!a si# w zadziwia-
j&co dobrym stanie. 

M!odzieniec zabra! ze sob& jeden z tych zwojów. 
Stwierdzi! potem ze zdziwieniem, %e archeolodzy byli 
tym bardzo zainteresowani. Uczeni i chciwi na pieni&-
dze Arabowie rozpocz#li intensywne poszukiwania. 

W przeci&gu kilku nast#pnych lat odnaleziono wiele 
takich ukrytych bibliotek. Cena zwojów osi&ga!a 
zawrotn& wysoko"'. Sensacyjne znalezisko znad 
Morza Martwego wywo!a!o wielkie poruszenie  
w "wiecie naukowym.

Dla nas najwa%niejszy jest zwój Ksi#gi Izajasza, 
poniewa% jest najstarszym zachowanym odpisem 
ksi#gi biblijnej. 

Nie ma cienia w&tpliwo"ci co do prawdziwo"ci tego 
manuskryptu, który zosta! sporz&dzony  
w II w. n.e. Przy porównaniu 
ze starszym o tysi&c 
lat tekstem maso-

Bóg zatroszczy& si! o to, %e dzisiaj mo%emy 
trzyma# w r!kach Jego niesfa&szowane 
S&owo. S&owo Bo%e jest niczym ska&a, której 
nie da si! poruszy#.

  Ale S&owo Pana  
  trwa na wieki. 
                          Biblia, 1. List Piotra 1,25 !"#$ %&' '( )* +" ,- %. /0 12 /- 34 56 2 /-
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oko!o 3500 lat, zosta!y dok!adnie przekazane  
do naszych czasów. 

Jak to mo%liwe? Z boja*ni do "wi#tego tekstu +ydzi 
przy kopiowaniu S!owa Bo%ego musieli przestrzega' 
szeregu rygorystycznych regu!. Tak wi#c dla 
przyk!adu liczono pojedyncze litery i poszczególne 
s!owa wyst#puj&ce w danym fragmencie  
i wielokrotnie sprawdzano. Tekst, do którego wkrad! 
si# b!&d, by! zakopywany.

Dzisiaj dzi#ki pracy nowoczesnych drukarni w prze-
ci&gu bardzo krótkiego czasu mo%na wydrukowa' 
przy niskich kosztach wysokie nak!ady Biblii. 

Wiele t!umacze) Biblii dost#p-
nych jest online albo w formie 
aplikacji, które mo%na pobra' 
na telefon komórkowy. 

Da`d`Sj�afS]Z\RT[Z�3ZS]ZZ
--�hTkVé_ZV[�Z�UkZdZR[�//

Wynalazek druku zmieni! "wiat przed 
oko!o 500 laty. Kto", kto dawniej 
pragn&! posiada' Bibli#, musia! zleci' 
jej r#czne odpisywanie. Kosztowa!o 
to wiele czasu i pieni#dzy. 

Aby otrzyma' tekst to%samy z pier-
wotnym, konieczna by!a znajomo"' 
najstarszych r#kopisów, poniewa% 
przy odpisywaniu zawsze istnia!o 
ryzyko pope!nienia pomy!ki. 

Znaleziska starych r#kopisów Biblii dowodz& czego" 
niezwyk!ego: ponad 3000 znanych manuskryptów 
hebrajskiej Biblii s& zgodne w zadziwiaj&cy sposób 
i potwierdzaj& znany nam wspó!cze"nie tekst. 
Najstarsze fragmenty Biblii, pochodz&ce sprzed 

A S&owo Pana rozrasta&o   
 si! i rozmna%a&o.
                                Biblia, Dzieje Apostolskie 12,24
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Tak wi#c nauka po latach badania raz po raz musia!a 
przyzna' Biblii racj#. Biblijne wypowiedzi nie  
s& sprzeczne z faktami udowodnionymi naukowo  
i archeologicznie. 

Czy to mo%liwe, %eby ksi#ga napisana tak dawno  
temu nie myli!a si# w swoich wypowiedziach  
na temat natury i historii? Dlaczego Biblia nie mo%e 
by' naukowo zanegowana?

Istnieje ca!y szereg przyk!adów, kiedy to wspó!czesna 
nauka znacznie si# spó*ni!a ze swoimi odkryciami  
w stosunku do Biblii. Oto dwa przyk!ady:

3ZS]ZR�R�_Rf\R

Czy Ziemia jest okr$g&a? 
Bóg nigdy nie twierdzi!, %e Ziemia jest p!aska 
i %e wokó! niej kr#ci si# S!o)ce, w co przez 
d!ugi czas wierzy!o wielu naukowców. 

Wr#cz przeciwnie – ju% w jednej z najstarszych 
ksi&g biblijnych, Ksi#dze Hioba 26,7, mo%emy 
przeczyta': „Rozpo!ciera pó"noc nad pustk#, a ziemi$ 
zawiesza nad nico!ci#”.

Czy zaj$c jest prze%uwaczem?
W Ksi#dze Kap!a)skiej 11,4-6 czytamy: „Lecz 
spo!ród prze%uwaj#cych pokarm je!& nie b$dzie-
cie (...): zaj#ca, poniewa% prze%uwa pokarm”. 

Przez wiele setek lat uwa%ano, %e wypowied*  
ta jest b!#dna. 

Jednak w XIX w. naukowcy zauwa%yli, %e zaj&c 
ma dwa ró%ne rodzaje odchodów. Jedne z nich 
zjada ponownie, wykorzystuj&c w ten sposób 
potrzebne substancje od%ywcze.

4kj�^`X�`Sj�Sjþ�Z_RTkV[0�
           Czy Bóg, który stworzy& wszech"wiat i da& nam 
swoje S&owo (Bibli!), mia&by przeczy# sobie   
    samemu? Nie, obydwa objawienia Bo%e, STWORZE-
NIE oraz S(OWO, wzajemnie si! potwierdzaj$.
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> Bóg Ci! stworzy&
I stworzy& Bóg cz&owieka na obraz swój. Na obraz Boga 
stworzy& go. Jako m!%czyzn! i niewiast! stworzy& ich. 

Biblia, Ksi!ga Rodzaju 1,27

Jeste" stworzeniem Boga. Nie ma na "wiecie drugiej takiej 
samej osoby jak Ty. Twoje cia!o i funkcje spe!niane przez 
Twoje organy zosta!y genialnie zaprojektowane przez Boga. 
Nie ma tu "ladu po przypadku i milionach lat, o których mówi 
nieudowodniona teoria ewolucji. Bóg stworzy! cz!owieka  
na swój obraz. Oznacza to, %e sensem ludzkiej egzystencji jest 
%ycie w szcz#"liwej spo!eczno"ci z Bogiem!

?ZV^_ZV[ cz&owiek upad& 
w grzech i odwróci& si! od Boga. 

> Bóg równie% Ciebie nazywa „grzesznikiem”.
Nie ma bowiem ró%nicy, gdy% wszyscy zgrzeszyli i brak 
im chwa&y Bo%ej. Biblia, List do Rzymian 3,23

Zgrzeszy' oznacza post&pi' wbrew dobrym przykaza-
niom Boga. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest  
to konkretny czyn, s!owo czy mo%e grzech pope!niony  
w my"lach. Sam Pan Jezus powiedzia! niegdy",  
%e nienawi"' do cz!owieka jest jak morderstwo!

> Bóg b!dzie Twoim S!dzi$
Postanowione jest ludziom raz umrze#, a potem s$d. 
Biblia, List do Hebrajczyków 9,27

Bóg jest ca!kowicie "wi#ty i sprawiedliwy. Dlatego b#dzie musia! 
os&dzi' wszystko, co sprzeciwia si# Jego naturze oraz Jego 
dobrym przykazaniom. Biblia z ca!& klarowno"ci& mówi o tym,  
%e wieczne oddzielenia od Boga oczekuje ka%dego cz!owieka, 
który umiera bez przebaczenia Bo%ego. W odró%nieniu od nieba, 
gdzie b#d& przebywa' wszyscy, którzy mieli %yw& wi#* wiary  
z Panem Jezusem, istnieje miejsce, które Biblia nazywa 
„piek!em” lub „jeziorem ognistym”. B#dzie to strasznym miej-
scem bez Boga i bez mo%liwo"ci, by nawi&za' z Nim jak&kolwiek  
wi#*. 

;VU_R\ jest nadzieja!

> Bóg jest Tob$ zainteresowany!
W tym objawi&a si! mi&o"# Boga do nas, i% Syna swego 
jednorodzonego pos&a& Bóg na "wiat, aby"my przeze) 
%yli. Biblia, 1. List Jana 4,9

Spójrz na krzy% Golgoty, gdzie Jezus Chrystus w strasz-
nych m#kach poniós! s&d Bo%y nad grzechem. Na krzy%u 
zosta! opuszczony przez Boga, poniewa% obci&%ony by! 
naszymi grzechami. Nie mo%emy wyobrazi' sobie,  
co oznacza!o to dla jedynego sprawiedliwego, jakim by! 
Pan Jezus.

Czy widzisz,   
         jak bardzo Bóg Ci! kocha?
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Jezus Chrystus %yje! Powsta! z martwych i powróci! 
do nieba. 

Od oko!o dwóch tysi#cy lat zwiastowana jest  
ta dobra wiadomo"'. W ten sposób wszystkim ludziom 
oferowany jest Bo%y ratunek – ka%dy, kto z!o%y swoj& 
ufno"' w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu, 
zostaje uwolniony od wyroku Bo%ego s&du. Bóg uspra-
wiedliwia ka%dego, kto osobi"cie z wiar& przyjmuje 
dokonane przez Jezusa Chrystusa dzie!o zbawienia.

3`ñR�a`^`T� 
�������Z�éc`UV\�cRef_\f

Grzech oddziela nas od Boga. Sprawia, %e jeste"my 
niezdolni do prawdziwej poprawy drog& w!asnych 
stara). Dlatego Bóg, który jest doskona!y, nie mo%e 
te% ich uzna'. W swojej "wi#to"ci i czysto"ci musi 
os&dzi' z!o. Istnieje dla nas tylko jedna droga wyj"cia: 
musimy przyj&' "rodek ratunku, jaki oferuje nam Bóg.

       „Albowiem tak Bóg umi&owa& "wiat, %e Syna 
swego jednorodzonego da&, aby ka%dy, kto we) 

wierzy, nie zgin$&, ale mia& %ywot wieczny”.  
Biblia, Ew. Jana 3,16

Aby" móg! nawi&za' relacj# z Bogiem, Twoim 
Stwórc&, Syn Bo%y, Jezus Chrystus, sta! si# cz!owie-
kiem i przyszed! do nas na ziemi#. 

Jezus Chrystus pokaza! nam mi!o"' Boga. W niepo-
wtarzalny sposób z!o%y! jej najwy%szy dowód, gdy 
tak%e za Ciebie umar! na krzy%u Golgoty. Zast#pczo 
wzi&! na siebie kar# za Twoje grzechy.

Je%eli przyjmiesz to wiar$ i wyznasz Bogu 
swoje grzechy, On da Ci odpuszczenie i %ycie 
wieczne.

Je"li wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg  
i sprawiedliwy i odpu"ci nam grzechy, i oczy"ci nas 

od wszelkiej nieprawo"ci.
Biblia, 1. List Jana 1,9

               … i s$ usprawiedliwieni darmo, z &aski jego, 
przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.

Biblia, List do Rzymian 3,24
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Biblia, Bo%y list, streszcza si# w dwóch zasadniczych 
wypowiedziach:

Bóg jest "wi!ty. > On musi os&dzi'  
i ukara' grzech!

Bóg jest mi&o"ci$. > On chce przebaczy'  
Ci wszystkie grzechy!

Bóg mo%e Ci przebaczy', poniewa% Jego Syn, Jezus 
Chrystus, poniós! zast#pczo kar# za Twoje grzechy  
i sp!aci! Twój d!ug.

Niemniej, aby" otrzyma! Bo%e przebaczenie, musisz 
przyj"' do Boga ze szczerym wyznaniem "wiado-
mych Ci grzechów i uwierzy', %e Jezus Chrystus jako 
„Zbawiciel "wiata” umar! na krzy%u równie% dla 
Ciebie. 

Je"li to uczynisz, mo%esz wiedzie#, %e Bóg 
tak%e i dla Ciebie ma w swoim S&owie ponad 
tysi$c niezawodnych obietnic.

  Oto niektóre z nich >>>

Kto wierzy w Syna, ma %ycie wieczne,  
 kto za" nie s&ucha Syna, nie ujrzy  
 %ycia, lecz gniew Bo%y ci$%y na nim.

Biblia, Ew. Jana 3,36

        Kto s&ucha s&owa mego i wierzy temu,  
który mnie pos&a&, ma %ycie wieczne   
 i nie stanie przed s$dem, 
    lecz przeszed& z "mierci do %ycia.
  Biblia, Ew. Jana 5,24

         Tym, którzy go [Jezusa Chrystusa] 
  przyj!li [Bóg] da& prawo sta# 
  si! dzie#mi Bo%ymi.
   Biblia, Ew. Jana 1,12

        Nie bój si!, bo ci! wykupi&em, 
nazwa&em ci! twoim imieniem – 
   moim jeste"!
  Biblia, Ksi!ga Izajasza 43,1
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niebu i przeciwko tobie, 
ju% nie jestem godzien 
nazywa# si! synem twoim. 
Ojciec za" rzek& do s&ug 
swoich: Przynie"cie szybko 
najlepsz$ szat! i ubierzcie 
go; dajcie te% pier"cie)  
na jego r!k! i sanda&y  
na nogi, i przyprowad*cie 
tuczne ciel!, zabijcie  
je, a jedzmy i weselmy si!, 
dlatego %e ten syn mój by& 
umar&y, a o%y&, zagin$&,  
a odnalaz& si!. I zacz!li si! 
weseli#. 

Starszy za" syn jego by&  
w polu. A gdy wracaj$c 
zbli%y& si! do domu, 
us&ysza& muzyk! i ta)ce.  
I przywo&awszy jednego 
ze s&ug, pyta&, co to jest. 
Ten za" rzek& do niego: Brat 
twój przyszed& i ojciec twój 
kaza& zabi# tuczne ciel!, 

%e go zdrowym odzyska&. 
Rozgniewa& si! wi!c i nie 
chcia& wej"#. Tedy ojciec 
jego wyszed& i prosi&  
go. Ten za" odrzek& ojcu: 
Oto tyle lat s&u%! ci i nigdy 
nie przest$pi&em rozkazu 
twego, a mnie nigdy nie 
da&e" nawet ko*l!cia,  
bym si! móg& zabawi#  
z przyjació&mi mymi. Gdy 
za" ten syn twój, który 
roztrwoni& maj!tno"# twoj$ 
z nierz$dnicami, przyszed&, 
kaza&e" dla niego zabi# 
tuczne ciel!. Wtedy  
on rzek& do niego: Synu,  
ty zawsze jeste" ze mn$  
i wszystko moje jest twoim. 
Nale%a&o za" weseli# si!  
i radowa#, %e ten brat twój 
by& umar&y, a o%y&, zagin$&, 
a odnalaz& si!.
  

Biblia, Ew. (ukasza 15,11-32

        biblijna relacja
Dj_�^Rc_`ecRh_j

Pewien cz&owiek mia& 
dwóch synów. I rzek& 
m&odszy z nich ojcu: Ojcze, 
daj mi cz!"# maj!tno"ci, 
która na mnie przypada. 
Wtedy ten rozdzieli&  
im maj!tno"#. A po nie-
wielu dniach m&odszy syn 
zabra& wszystko i odjecha& 
do dalekiego kraju, i tam 
roztrwoni& swój maj$tek, 
prowadz$c rozwi$z&e %ycie. 

A gdy wyda& wszystko, 
nasta& wielki g&ód w owym 
kraju i on zacz$& cierpie# 
niedostatek. Poszed& wi!c  
i przysta& do jednego  
z obywateli owego kraju, 
a ten wys&a& go do swej 
posiad&o"ci wiejskiej, 
aby pas& "winie. I pragn$& 
nape&ni# brzuch swój 
om&otem, którym karmi&y 

si! "winie, lecz nikt mu nie 
dawa&. 

A wejrzawszy w siebie, 
rzek&: Ilu% to najemników 
ojca mojego ma pod dostat-
kiem chleba, a ja tu z g&odu 
gin!. Wstan! i pójd! do ojca 
mego i powiem mu: Ojcze, 
zgrzeszy&em przeciwko 
niebu i przeciwko tobie, 
ju% nie jestem godzien 
nazywa# si! synem twoim, 
uczy) ze mnie jednego 
z najemników swoich. Wsta& 
i poszed& do ojca swego. 

A gdy jeszcze by& daleko, 
ujrza& go jego ojciec,  
u%ali& si! i pobieg&szy  
rzuci& mu si! na szyj!,  
i poca&owa& go. Syn za" 
rzek& do niego: Ojcze, 
zgrzeszy&em przeciwko 
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taoizm

sikhizm
chrze"cija)stwo

judaizm

islam
buddyzm

hinduizm
ateizm

szintoizm

agnostycyzm

HZV]V�cV]ZXZZ���
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W ostatnich latach w chrze"cija)stwie coraz cz#"ciej 
mo%na spotka' si# z opini&, %e wszystkie religie 
prowadz& ostatecznie do jednego Boga.

Jest ona ca!kowicie sprzeczna z zasadnicz& wypowie-
dzi& Biblii, pochodz&c& z ust samego Jezusa Chrystusa: 
„Ja jestem droga i prawda, i %ycie, nikt nie przychodzi 
do Ojca, tylko przeze mnie” (Ew. Jana 14,6). Na ogó! 
zaprzecza si# dzisiaj tej prawdzie.

Dla przyk!adu zestawienie Koranu z Bibli& pokazuje 
jednoznacznie, %e Allah islamu nie mo%e by' Bogiem 
Biblii:

KO
RA

N Zaprawd#, Mesjasz, Jezus, syn Marii, jest tylko pos!a)cem 
Allaha (…). Dlatego wierzcie w Allaha i jego pos!a)ców, 
a nie mówcie o trzech (…). Allah jest jedynym Bogiem. 
Przypisywanie mu dziecka umniejsza jego chwale.  
Koran – z czwartej sury

BI
BL

IA Albowiem tak Bóg umi&owa& "wiat, %e Syna 
swego jednorodzonego da&, aby ka%dy, kto we) 
wierzy, nie zgin$&, ale mia& %ycie wieczne.  
Biblia, Ewangelia Jana 3,16 

KO
RA

N Powiedzieli: „Oto my zabili"my Mesjasza, Jezusa, syna 
Marii, pos!a)ca Allaha”. Podczas gdy oni ani go nie 
zabili, ani go nie ukrzy%owali, tylko im si# tak zdawa!o. 
Koran – z czwartej sury

BI
BL

IA Albowiem mowa o krzy%u jest g&upstwem dla tych, 
którzy gin$, natomiast dla nas, którzy dost!pujemy zba-
wienia, jest moc$ Bo%$ (…). My zwiastujemy Chrystusa 
ukrzy%owanego, dla +ydów wprawdzie zgorszenie, a dla 
pogan g&upstwo. Biblia, 1. List do Koryntian 1,18+23

Koran jednoznacznie twierdzi, %e Allah nie ma Syna, 
zaprzecza trójjedno"ci Bo%ej oraz oczywisty fakt, %e Jezus 
Chrystus zmar! na krzy%u! Niemniej Bóg Biblii jest %ywym 
Bogiem. Z mi!o"ci do Ciebie i do mnie pozwoli!, aby Jego 
Syn umar! na krzy%u i poniós! s&d w zast#pstwie za nasze 
grzechy. Tak wi#c Allah nie mo%e by' to%samy z biblijnym 
Bogiem i Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

A tak w ogóle: biblijne chrze"cija)stwo nie jest religi$!
Wszystkie religie "wiata maj$ ze sob$ wspólne to,  
%e w nich cz&owiek za pomoc$ w&asnych stara) usi&uje 
znale*# drog! do Boga. 

Natomiast Biblia pokazuje nam "wi!tego Boga, który sam 
przyszed& do nas ludzi w osobie swojego Syna, Jezusa 
Chrystusa, aby ka%dy, kto z&o%y w Nim swoj$ ufno"#  
i wyzna Mu swoje grzechy, móg& zosta# zbawiony. 

Gdy za" kto nie spe&nia uczynków, ale wierzy w tego, który 
usprawiedliwia bezbo%nego, wiar! jego poczytuje mu si! 
za sprawiedliwo"#.  Biblia, List do Rzymian 4,5
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Biblia podaje wiarygodne wypo-
wiedzi odno"nie przysz!o"ci. Dzisiaj 
jeste"my z ka%dej strony otoczeni 
strachem i zmartwieniami: "mier', 
niemoralno"', przemoc, kl#ski 
g!odu, wojny, kataklizmy, kryzysy 
gospodarcze, wypadki, terroryzm!

Niemniej Jezus Chrystus powróci nied!ugo! Bóg w Biblii 
mówi nam dobitnie, %e dni poprzedzaj&ce Jego przyj"cie 
b#d& przepe!nione wydarzeniami tego pokroju. Czytelnik 
Biblii wie tak%e, co stanie si# potem:

Bóg b#dzie s&dzi! "wiat, który odwróci! si# od Niego  
i pogr&%y! w grzechu. Niemniej jeszcze dzisiaj „wzywa 
wsz!dzie wszystkich ludzi, aby si! upami!tali, gdy% 
wyznaczy& dzie), w którym b!dzie s$dzi& "wiat 
sprawiedliwie...” (Dzieje Apostolskie 17,30-31) 

S&d wykona przez Jezusa Chrystusa, który wkrótce 
powróci w tym celu z nieba. Ów wzgardzony i ukrzy%o-
wany powróci jako zwyci#zca z najwy%szym autorytetem 
s#dziego. On jest „ustanowionym przez Boga s!dzi$ 
%ywych i umar&ych” (Dzieje Apostolskie 10,42)

S$d jest pewny – niemniej jest nadzieja dla Ciebie!

Wiele setek lat przed przyj"ciem Chrystusa Biblia  
z wielk& dok!adno"ci& zapowiedzia!a Jego narodziny,  
ukrzy%owanie oraz zmartwychwstanie. Poniewa% 
Jezus Chrystus odda! za Ciebie swoje %ycie, Bóg 
jeszcze dzisiaj oferuje Ci swoj& !ask# i przebaczenie. 
Bóg mówi do Ciebie: Przyjd* do mnie dzisiaj, bo jutro 
mo%e by# ju% za pó*no!

   Oto teraz czas &aski, oto teraz dzie) zbawienia. 
           Biblia, 2. List Koryntian 6,2

Wyci&gnij r#k# po Bo%e zbawienie, a zostaniesz ocalony 
przed wiecznym s&dem. Przyjd* do Niego z wyznaniem 
swoich grzechów.

Wszechwiedz&cy Bóg ze stuprocentow& wiarygodno"ci& 
przepowiada przysz!o"' – %aden z ludzi tego nie potrafi. 
Setki biblijnych zapowiedzi ju% si# wype!ni!y. Biblia 
przepowiada!a, co stanie si# z "wiatowymi mocarstwami, 
mówi!a o narodzinach Jezusa Chrystusa, zburzeniu 
Jerozolimy w 70 r. n.e., rozproszeniu +ydów po ca!ym 
"wiecie itd. setki lat, zanim te wydarzenia mia!y miejsce, 

Równie% i to jest niepowtarzalnym  
dowodem na Bo%e pochodzenie Biblii. 

Tak wi#c dla przyk!adu Biblia mówi o narodzie izraelskim 
w Ksi#dze Powtórzonego Prawa 28,64-65: „I rozproszy 
ci! Pan pomi!dzy wszystkie ludy od kra)ca po kraniec 
ziemi (…), ale i u tych narodów nie b!dziesz mia& 
wytchnienia i nie b!dziesz mia& odpoczynku dla stopy 
twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwo%one.”

>> Oce) sam, czy dok&adnie tak si! nie sta&o!
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  i przemija jak film 

Dzisiaj musisz przygotowa# si! na spotkanie z Bogiem. 

Chcesz, by przemin$& Twój czas, zanim zd$%ysz nawróci# si! 

do Boga? Którego" dnia mo%e by# za pó*no!
kR�^�`UjkR�^�`Uj kSje�SVkec`d\ZkSje�SVkec`d\Z

kSje�aVh_j�dZVSZV�kSje�aVh_j�dZVSZV� kSje�dkTkćé]Zhj�kSje�dkTkćé]Zhj� kSje�kR[ćej�kSje�kR[ćej� kSje�kRec`d\R_j�kSje�kRec`d\R_j�

kR�deRcj�kR�deRcj� kR�aÙê_`kR�aÙê_`

     Dlatego: 

A`[VU_R[TZV�dZć 
�������k�3`XZV^� 
                      Biblia, 2. List do Koryntian 5,20
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„Czterdzie"ci lat studiowa!em Pismo $wi#te i moja 
wiara jest dzisiaj silniejsza ni% przed czterdziestu laty. 
Wszystkie obietnice Bo%e s& wiarygodne i prawdziwe.”

Hudson Taylor (1832-1905), misjonarz dzia!aj&cy w Chinach

„Regularnie i ze skupieniem czyta!em te "wi#te 
pisma i jestem zdania, %e ta ksi#ga jest napisana 
j#zykiem wznio"lejszym i pi#kniejszym ni% wszystkie 
inne ksi#gi, niezale%nie od tego, w jakiej epoce  
i w jakim j#zyku zosta!y napisane.”

Sir William Jones (1746-1794), jeden z najwi#kszych 
lingwistów, wielki znawca Orientu i 28-u j#zyków 

„Jak%e n#dzne i marne s& s!owa naszych filozofów  
ze wszystkimi ich sprzeczno"ciami w porównaniu  
do Biblii! Czy to mo%liwe, %eby ksi#ga tak prosta,  
a jednocze"nie tak doskona!a, mia!a by' tylko s!owem 
ludzkim?”

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filozof francuski

„Biblia jest zarówno niepowtarzalnym dokumentem 
historycznym, jak te% wiarygodnym *ród!em. Dopro-
wadzi!a do tysi#cy archeologicznych znalezisk oraz 
powstania obszernej literatury o starych cywilizacjach. 
Gdzie tylko sprawdzenie jej wypowiedzi by!o mo%liwe, 
Biblia zawsze okazywa!a si# prawdziwa, i to zarówno 
w opisie nieznacznych szczegó!ów, jak i wielkich 
wydarze).”

Dave Balsinger i Charles E. Sellier, ameryka)scy archeolodzy

„W Biblii mo%na znale*' wielkie prawdy, które wykra-
czaj& poza nasz& zdolno"' pojmowania i pokazuj& 
nam, jak p!ytki jest nasz ograniczony rozum. Niemniej 
w swoich fundamentalnych wypowiedziach Biblia jest 
prosta do zrozumienia.”

Charles H. Spurgeon (1834-1892), angielski kaznodzieja przebudzeniowy

„Biblia jest jedynym dokumentem zawieraj&cym 
tre"ci przekazane od Boga, dost#pnym nam w j#zyku 
pisanym. Z tego powodu ksi#ga ta jest wyj&tkowa  
i absolutnie wiarygodna w ca!o"ci swoich wypowiedzi. 
Nauka, filozofia ani ideologia nie s& w stanie skorygo-
wa' Biblii. Jest odwrotnie – to S!owo Bo%e jest w stanie 
oczy"ci' i sprostowa' nasze systemy my"lowe.”

Prof. dr Werner Gitt, niemiecki naukowiec

Obwini# Bibli! o niedok&adno"# to jedna rzecz,  
ale co innego jest j$ udowodni#.
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T!umaczenie Biblii jest trudn& prac&. Zarówno j#zyk 
hebrajski Starego Testamentu, jak i grecki Nowego 
Testamentu maj& jedynie wielkie litery, które zapisane 
s& ciasno jedna za drug&, bez przecinków i kropek. Samo 
rozpoznanie tego, gdzie zaczyna si# nowe zdanie, jest 
sztuk&. 

W hebrajskim nie ma te% samog!osek jak a, e, i, o, u, lecz 
tylko spó!g!oski jak b, k, t itd. 

Samog!osek trzeba si# domy"li' samemu. Pierwszy werset z 1. rozdzia!u 
Ksi#gi Rodzaju w naszym j#zyku wygl&da!by mniej wi#cej tak: 

?A4K E<DEHCK�38?3K>

Czy rozpozna!by" w nim takie zdanie: „Na pocz&tku 
stworzy! Bóg niebo i ziemi#”? Dlatego mo%emy by' 
wdzi#czni uczonym lingwistom, którzy szukali starych 
r#kopisów, znale*li je i prze!o%yli na inne j#zyki.  

Przede wszystkim wielki reformator, Marcin 
Luter, w!o%y! ogromny wysi!ek w t!umaczenie 
Biblii. Od tego czasu wielu pilnych uczonych 

przek!ada!o ci&gle na nowo Bibli#, aby odda' 
jej tre"' dok!adniej i w sposób zrozumia!y.

W j#zyku polskim istnieje 
wiele t!umacze). Ró%ni& si# 
od siebie przede wszystkim 
dok!adno"ci& przek!adu. 
Niestety niektóre wspó!czesne 
wydania mocno odbiegaj& od tekstu oryginalnego, 
t!umacz&c np. s!owo „grzech” jako „b!&d”, przez co ujmuj& 
Biblii jej powag# i wymow#.

Je%eli chcesz by' pewien, %e czytasz to, co Bóg naprawd# 
kaza! spisa' w Biblii, radzimy Ci, %eby" zatroszczy! si#  
o wierne t!umaczenie Biblii.

Na dzie) dzisiejszy Biblia lub jej fragmenty przet!umaczona 
jest na ponad 2900 j#zyków. Tym samym oko!o 97% ludno-
"ci "wiata ma mo%liwo"' czytania cz#"ci S!owa Bo%ego. 

Mimo to nadal t!umacze w cz#sto najodleglejszych 
zak&tkach ziemi z po"wi#ceniem t!umacz& Bibli# na kolejne 
j#zyki. Cz#sto najpierw musz& sami zatroszczy' si#  
o alfabetyzacj# j#zyka.  

 

Biblia sta&a si! najbardziej znan$ i rozpowszechnion$ ksi!g$ literatury 
"wiatowej.

W 1800 r.  fragmenty Biblii by!y dost#pne  
w 75-u j#zykach.

W 1900 r. by!o ich ju% 567,
w 1953 r.  1167,
w 1978 r.  1660,
w 2017 r.  ju% prawie 3000!
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>Napisana przez ok. 40 osób,
>t"umaczona przez setki ludzi,
>drukowana przez tysi#ce,
>czytana przez miliony. 

+adna inna ksi&%ka nie by!a rozpowszechniana  
w tak wielu kulturach i j#zykach jak Biblia. Biblia jest 
najpoczytniejsz& ksi#g& "wiata. 

Na kolejnych trzech stronach przedstawimy werset 
z Ewangelii Jana 3,16 w ró%nych j#zykach.

Albowiem tak Bóg umi&owa& "wiat,  
   %e Syna swego jednorodzonego da&, 
aby ka%dy, kto we) wierzy, nie zgin$&, 
   ale mia& %ycie wieczne.

Werset ten, nazywany cz#sto „sercem Biblii”, 
streszcza dobr& wiadomo"' od Boga do nas, ludzi:

> Bóg mi"uje Ciebie tak bardzo,  
%e odda" za Ciebie swojego Syna. 

> Przez wiar$ w Niego mo%esz  
zosta& zbawiony.

bengalski  Bangladesz i Indie

angielski Wielka Brytania

w$gierski  W#gry 

birma'ski  Mjanma

hebrajski  Izrael

turecki  Turcja



42 4342 43

japo'ski  Japonia

niemiecki Niemcy

portugalski  Portugalia

rosyjski  Rosja

telugu  Indie

amharski  Etiopia

francuski  Francja

arabski  Egipt i Bliski Wschód

grecki                                                Grecja
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chi'ski  Chiny
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                                                       > kompletna Biblia
Najmniejsza znana nam drukowana Biblia jest tylko 
niewiele wi#ksza od monety o warto"ci 
dwa z!ote. Ma 2,8 cm d!ugo"ci, 3,4 cm 
szeroko"ci i 1 cm grubo"ci. Czyta si# j& 
dobrze za pomoc& lupy. 

?R[^_ZV[dkR�3ZS]ZR
         > cyfrowa na mikroczipie
W 2008 r. izraelskim naukowcom Instytutu Technologicznego 
w Hajfie uda!o si# zapisa' Stary Testament na po!owie 
centymetra kwadratowego. Ponad 300 000 s!ów Starego 
Testamentu w j#zyku hebrajskim zosta!o zapisanych na czipie 
krzemowym o wielko"ci ziarenka cukru. Jedynie za pomoc& 
nanotechnologii mo%liwe by!o wyprodukowanie takiego 
mini no"nika informacji. Aby odczyta' tekst, dane musz& by' 
przetworzone i powi#kszone ponad 100 000 razy. 

4kj�^`ñ]ZhR�[Vde�[VdkTkV�^_ZV[dkR0
                                 > przysz&y no"nik informacji DNA 
Bóg-Stwórca w!o%y! w ka%d& z naszych komórek genialny 
no"nik danych. Jego pojemno"' przewy%sza wszystkie znane 
nam do tej pory no"niki informacji. To !a)cuch DNA, maj&cy 
"rednic# dwóch milionowych milimetra. Zawarte s& w nim 
niezliczone informacje o materiale genetycznym ka%dego 
cz!owieka. Gdyby uda!o nam si# przygotowa' materia! DNA 
o wielko"ci ziarenka cukru oraz odpowiedni& technik# zapisu 
i odczytu, mo%na by!oby zapisa' na nim bilion kompletnych 
Biblii. Naukowcy wychodz& z za!o%enia, %e ju% w nieodleg!ej 
przysz!o"ci b#d& dysponowa' tym gigantycznym no"nikiem 
danych opartym na DNA. 

Mo%esz czyta' j& jak  
dzie&o antycznej literatury, aby  
zaspokoi' swoj& ciekawo"'.

Mo%esz czyta' j& jak  
ksi$%k! historyczn$, aby  
dowiedzie' si# czego" o przesz!o"ci.

Mo%esz analizowa' jej tre"'   
Mo%esz analizowa# jej tre"#, aby  
krytycznie odnosi' si# do jej wypowiedzi.

Mo%esz j& czyta'  
z wiar$  – jako poselstwo skierowane do Ciebie 
od Boga. 

 Je%eli b#dziesz czyta! Bibli# jako poselstwo  
od Boga, mi!o"' Bo%a, któr& rozpoznasz  
w Jezusie Chrystusie, przemówi do Twojego 
serca. Równie% Twoje sumienie zostanie  
postawione w Bo%ym "wietle, jakie Jezus 
roztacza! przez swoje czyny  
i s!owa.
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I – jakie to wspania&e – On nie pozosta! w "mierci. 
Powsta! z grobu. +yje! Jest w niebie. Widzi nas. Zna 
Ciebie. Do dzisiaj ma dla nas wspó!czucie. Jeszcze 
dzisiaj chce przebaczy' Ci Twoje winy, je%eli jak  
ta wspomniana wcze"niej kobieta %a!ujesz ich  
i wyznasz Mu je. 
„Tak”, powie do Ciebie, „mog# wybaczy' Twoje 
grzechy, poniewa% ponios!em za nie kar#  
na krzy%u. 

?R[]Vadkj�ackj[RTZV]

Lubi!y Go wszystkie dzieci. Mniejsze 
spo"ród nich bra! w ramiona. 
Jak wielka by!a Jego moc! Burza 
spi#trzy!a fale. (ód*, w której p!yn&!, 
znalaz!a si# w wielkim niebezpiecze)-
stwie. Wtedy zgromi! wiatr i morze 
ca!kowicie si# uciszy!o.

Uzdrawia! chorych i okazywa! wspó!czucie wszyst-
kim ludziom, ubogim i bogatym. 
Widzia! grzech w naszych sercach, *ród!o wszel-
kiego z!a. Niemniej kobieta o w&tpliwej reputacji  
nie obawia!a si# Go. Z p!aczem spowodowanym 
swoj& w!asn& grzeszno"ci& przysz!a do Niego,  
a On przebaczy! jej. 
Pewnego dnia pojmano Go. Trzeba by!o Go usun&'. 
By! tak dobry i czysty, %e nie pasowa! do naszego 
grzesznego stanu. Wolano si# Go pozby'.

Przybito Go do krzy%a. Tam musia& umrze#. 

Ci, którzy Go pojmali, nie rozumieli, %e On o tym 
wszystkim ju% dawno wiedzia!! Przyszed! przecie% 
z nieba jako Bo%y Syn, aby umrze'. Chcia! nas 
wszystkich ratowa' przed wieczn& "mierci&.

Wtedy zacznie si! nowa historia: historia Twojego 
nowego, odmienionego %ycia. B#dzie ono zupe!nie 
inne ni% dotychczas. On b#dzie Twoim najlepszym 
przyjacielem. Z Nim mo%esz wszystko omawia'  
(w modlitwie). Ch#tnie b#dziesz czyta! Bibli#, aby 
Go lepiej pozna'. 
Wtedy Biblia stanie si# dla Ciebie fascynuj&c& 
ksi#g&. Codziennie b#dziesz chcia! czyta' w niej  
o Twoim Panu. 

@_�TYTV�deRþ�
dZć�Eh`Z^�
_R[]Vadkj^�
ackj[RTZV]V^�
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$ciany jego pokoju obwieszone by!y wycinkami ró%nych 
niezbyt moralnych fotografii. Pewnego razu odwiedzi!  
go wujek, który by! artyst& malarzem. By! zasmucony 
tym, co zobaczy!, ale nic nie powiedzia!. 

Kilka dni po jego wizycie otrzyma! poczt& bardzo pi#kny 
obraz od wujka. To dzie!o sztuki zaraz znalaz!o swoje 
poczesne miejsce w tym pokoju. Aby zrobi' na nie 
miejsce, kilka plakatów pow#drowa!o do kosza. 

Wydawa!o si#, %e od tego czasu zapanowa!a tu inna, 
czystsza atmosfera, znika! bowiem ze "cian jeden 
wycinek po drugim. One tam teraz nie pasowa!y. 

Kiedy zaczniesz naprawd# czyta' Bibli#, to by' mo%e  
po pewnym czasie co" zniknie z Twojej biblioteki, "ciany 
czy rega!u z p!ytami CD i DVD. Niektóre pliki, gry i linki  
na Twoim laptopie czy smartfonie zostan& usuni#te. Kto 
wie, mo%e zniknie te% niejedno z ciemnych zak&tków 
Twojego serca.

Tak wi$c, je!li kto! jest w Chrystusie, nowym jest 
stworzeniem; stare przemin$"o, oto wszystko sta"o 
si$ nowe. 
Jaka% spo"eczno!& mi$dzy !wiat"o!ci# a ciemno!ci#?

Biblia, 2. List do Koryntian 5,17 i 6,14

?R[SRcUkZV[�Z_eVcVdf[ïTR� 
� \dZćXR�éhZReR�

„Mamusiu, nie przerywaj, czytaj dalej! Ta historia jest 
taka wci&gaj&ca!” Opowie"' jest naprawd# ciekawa:

Józef, znienawidzony przez swych braci, 
zostaje wrzucony do wyschni!tej studni, 
a potem sprzedany jako niewolnik  
do Egiptu. Tam zostaje zupe&nie niewin-
nie wrzucony do wi!zienia. Jednak pod 
koniec tej opowie"ci jest drug$ po królu 
osobisto"ci$ w Egipcie; on te% ratuje ca&$ 
swoj$ rodzin! i Egipt w okresie kl!ski 
g&odu.

W Biblii znajdziesz wiele ciekawych historii oraz cudów, 
jakich dokonywa! Bóg.

Pomy"lmy o Danielu i jego trzech 
przyjacio&ach, którzy nie chcieli 
si! pok&oni# przed pos$giem 
uczynionym na rozkaz króla i dlatego 
zostali wrzuceni do gorej$cego 
pieca, z którego jednak wyszli bez 
najmniejszej szkody. 

               Biblia jest bardzo interesuj$c$ 
ksi!g$, równie% i dla m&odych ludzi. 
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Ten psalm zwraca si! do wszystkich ludzi. Có% jest 
lepszego ponad to, kiedy mo%esz powiedzie#: „Pan 
jest pasterzem moim”? 

W trudnych chwilach, nawet w obliczu "mierci, 
mo%na znale*# w nim pociech!: „Cho#bym nawet 
szed& dolin$ cienia "mierci (…), Ty" ze mn$”. 

Nie przyno" ich tak%e do domu! Unikaj wszystkiego,  
co nie jest zgodne z my"lami Bo%ymi. Przez czytanie Biblii 
Bóg chce zachowa' nas od grzesznych wp!ywów  
i z!ych dróg. S!owo Bo%e jest czyste i prawdziwe, %ywe  
i wieczne. Wskazuje Ci drog# do prawdziwego szcz#"cia  
i pokoju.

4kj�[RU�Vé�\ZVUjé� 
���hZ]TkV�[RX`Uj0�
                  (Atropa belladonna)

Wszyscy wiemy, jak gro*na jest trucizna wilczej jagody. 
Dalece nierozs&dny by!by ten, kto by jednak powiedzia!: „Ale 
trzeba j& zje"', %eby wiedzie', jak ona dzia!a”. Ale czy my nie 
post#pujemy cz#sto podobnie? Po uszy zanurzamy si# w "wiat 
medialny, w którym Bo%e zasady dotycz&ce funkcjonowania 
ma!%e)stwa i rodziny postawione s& na g!owie. Czytamy 
powie"ci, w których opisywane s& praktyki okultystyczne,  
a k!amstwo i intrygi s& na porz&dku dziennym. Chcemy 
najpierw „zje"'” t# trucizn#, aby przekona' si# samemu,  
%e te rzeczy s& naprawd# z!e i nam szkodz&. 

Biblia mówi, %e powinni"my „zatka' nasze uszy” i „zamkn&' 
oczy”, aby nie widzie' i nie s!ysze' z!a (Izaj. 33,15). St&d wynika 
dobra rada:

>>> Nie jedz wilczych jagód!

S&owo twoje jest pochodni$ nogom moim 
i "wiat&o"ci$ "cie%kom moim. Biblia, Psalm 119,105

��AdR]^�#$
>>bardzo znany fragment Biblii<<

Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie 
braknie. 
Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody 
spokojne prowadzi mnie. 
Dusz$ moj# pokrzepia. Wiedzie mnie 
!cie%kami sprawiedliwo!ci ze wzgl$du  
na imi$ swoje. 
Cho&bym nawet szed" dolin# cienia !mierci, 
z"a si$ nie ul$kn$, bo! Ty ze mn#, laska 
Twoja i kij twój mnie pocieszaj#.
Zastawiasz przede mn# stó" wobec 
nieprzyjació" moich, namaszczasz oliw# 
g"ow$ moj#, kielich mój przelewa si$.
Dobro& i "aska towarzyszy& mi b$d# przez 
wszystkie dni %ycia mego. I zamieszkam  
w domu Pana na zawsze. 

PSALM DAWIDOWY
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W pewnym mie"cie starsza ju% wiekiem sprzedaw-
czyni jarzyn siedzia!a przy swoim straganie. Kiedy 
nie by!o kupuj&cych, otwiera!a swoj& Bibli# i czyta!a. 
Ch#tnie czyta!a t# tak cenn& dla niej ksi#g#. 

Kto" podszed! i zapyta! j&: „Có% to za ksi&%ka, któr& 
pani tak wci&% czyta?” „To jest Biblia, S&owo  
Bo%e, mój panie.” „Tak? A sk&d pani wie, %e Biblia  
jest S!owem Boga? Kto to pani powiedzia!?”  
Na to sprzedawczyni: „Sam Bóg!” „Czy%by Bóg  
z pani& rozmawia!?”, zapyta! m#%czyzna drwi&co. 

Przez chwil# w zak!opotaniu zastanawia!a si#, jak 
mo%e udowodni', %e Biblia jest S&owem Bo%ym. 
Spojrzawszy jednak w gór#, wskaza!a pytaj&cemu  
na s!o)ce i rzek!a do niego: „Czy mo%e mi pan 
udowodni', %e to jest s!o)ce?”. „Udowodni'?”, odpar! 
ze zdziwieniem. „Przecie% to ca&kiem proste. 
Najlepszym dowodem, %e to s&o)ce jest to, %e daje 
mi ono ciep&o i "wiat&o.” 

„Rzeczywi"cie tak jest!”, odpowiedzia!a kobieta. 
„Najlepszym dowodem, %e ta ksi!ga jest S&owem 
Bo%ym, jest to, %e daje mi ona wewn!trzne 
"wiat&o i ciep&o.”

?R[]Vadkj�U`hÙU�

FaZVTk`_R�3ZS]ZR
Jan Hus by! czeskim reformatorem i m#czennikiem. Przez jego 
pot#%ne "wiadectwo oczy wielu otwar!y si# na dokonane przez 
Chrystusa dzie!o zbawienia. 

Nied!ugo jednak trwa!o nieskr#powane g!oszenie ewangelii 
w tym kraju. Jana Husa spalono na stosie, a krew wielu prawdzi-
wych chrze"cijan p!yn#!a strumieniami. Szukano wsz#dzie 
egzemplarzy Biblii w tym celu, aby je zniszczy'. 

Panie, Bo%e mój, u ciebie szukam schronienia, wybaw mnie  
od wszystkich prze"ladowców moich i ocal mnie. Biblia, Psalm 7,1.

W tym to czasie pewna starsza kobieta, dla 
której najwi#kszym skarbem by!o S!owo Bo%e, 
zaj#ta wyrabianiem ciasta na chleb, us!ysza!a, 
%e m#%owie Inkwizycji chodz& od domu  
do domu, przeszukuj&c mieszkania, a tych,  
u których znajd& Bibli#, zamykaj& do wi#zienia. 
Po krótkim namy"le wzi#!a swoj& Bibli#, owin#!a j& w papier  
i zawin#!a w ciasto, po czym w!o%y!a z innymi chlebami  
do pieca. Dom jej zosta! za jaki" czas zrewidowany. Mieszkanie 
wywrócono i przeszukano od piwnicy po strych, lecz Biblii nie 
znaleziono. 
Kiedy prze"ladowcy opu"cili jej dom, chleb by! ju% upieczony. 
Roz!ama!a ten, w którym ukry!a swoj& Bibli# i co si# okaza!o? 
Nie ucierpia!a ona %adnej szkody, podobnie jak niegdy" 
Szadrach, Meszach i Abednego, którzy na rozkaz króla 
Nebukadnesara zostali wrzuceni do pieca, lecz wyszli z niego 
bez skazy. Biblia opowiada o tym, jak Bóg zatroszczy! si# o to, 
%e cali i zdrowi wyszli z rozpalonego pieca.  Biblia, Ksi#ga Daniela 3
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EcR�`_j�kRe`aZ`_j0

„Biblia to jednak nic dla mnie”, powiedzia& 
Piotrek do swojego kolegi, „w niej jest tyle 
rzeczy, których nie rozumiem”. 
Karol zastanawia& si! przez chwil!,  
co odpowiedzie#. Wiedzia&, %e Piotrek szuka& 
wymówki. Dopiero co wczoraj ukrad& co" 
s$siadowi. Po chwili powiedzia&: „Jedna rzecz 
jest w Biblii, któr$ z ca&$ pewno"ci$ potrafisz 
zrozumie#”. „Co takiego?”, zapyta& Piotrek. 
„Nie kradnij!”, brzmia&a odpowied*. 
S&owa te by&y jak strza&a, która przeszy&a 
serce Piotrka. Przypomnia& sobie miniony 
dzie), zamilk& i odszed& bez s&owa.

   Cz&owiek przewrotnego serca 
      nie znajduje szcz!"cia, a cz&owiek  
podst!pnego j!zyka wpada  
    w nieszcz!"cie.  Biblia, Przypowie"ci Salomona 17,20

HjckfT`_R�3ZS]ZR 
Gdy %o!nierze s& razem, cz#sto panuje w"ród nich bardzo 
lu*na atmosfera. Niestety ich rozmowy, kawa!y i zabawy 
s& cz#sto bardzo grubia)skie i nieprzyzwoite.
W jednym z przedzia!ów poci&gu osobowego siedzia! 
m!ody rekrut i czyta! w spokoju sw& kieszonkow& Bibli#. 
„Chod*cie, podrwimy nieco z tego m!odzika i wyrzucimy 
jego Bibli# przez okno”, zaproponowa! jeden z %o!nierzy. 
Trwa!o to zaledwie sekund#, a Biblia wylecia!a  
na zewn&trz i znalaz!a si# na torach. Czy m!ody %o!nierz 
si# rozgniewa!? Nie, mia! przecie% swojego Mistrza, który 
powiedzia!: „Ja jestem cichy i pokornego serca” 
(Ew. Mateusza 11,29). Zasmuci!o go to wprawdzie, lecz milcza!. 

A`�\Z]\f�ejX`U_ZRTY� nasz m!ody rekrut otrzyma! 
poczt& paczuszk#, w której znajdowa!a si# jego ma!a 
Biblia. Za!&czony by! do niej ciekawy list. Pracownik kolei, 
który kontrolowa! tory na tym odcinku, znalaz! t# Bibli#. 
Us!ysza! w niej Bo%y g!os skierowany do siebie. Dotych-
czas odczuwa! l#k spowodowany swoimi grzechami, lecz 
przez czytanie S!owa Bo%ego spotka! si# ze Zbawicielem. 
Teraz m!ody %o!nierz zrozumia!, dlaczego musia! przez 
kilka dni pozosta' bez swojej Biblii. Bóg ma wspania!e 
drogi, by osi&gn&' ludzkie serca, a diabe!, przeciwnik 
Bo%y, jeszcze raz odniós! pora%k#.

Wy wprawdzie knuli"cie z&o przeciwko mnie, 
ale Bóg obróci& to w dobro… Ksi!ga Rodzaju 50,20
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W ma!ej mie"cinie licytowano czyje" mienie. Po"ród 
wielu rzeczy znajdowa!a si# tam Biblia. Nikt nie 
wykazywa! jednak ni& zainteresowania. W ko)cu 
naby! j& za ma!& sum# pewien kupiec. 

Poniewa% by!a to Biblia domowa du%ego formatu, 
praktycznie my"l&cy 
kupiec wpad! na pomys!, 
aby wykorzysta' jej du%e 
karty jako papier  
do pakowania towaru. Nie 

my"la! jednak o wielkiej warto"ci s!ów zapisanych 
na jej kartach. Wyrywane wi#c z ca!o"ci i nieco 
zabrudzone towarem rozchodzi!y si# w"ród ludzi.  
Bóg jednak powiedzia!: „Moje s&owo nie wraca  
do mnie puste” (Izajasza 55,11). 

Mieszka! te% w tym miasteczku cz!owiek, którego 
trapi!y ci&gle my"li, %e jest winien "mierci pewnego 
m#%czyzny. Nie móg! znale*' spokoju za dnia ani 
w nocy. S!owo „morderca” stale brzmia!o mu w uszach. 
Którego" dnia pos!a! swego syna do sklepu po zakupy. 
Kiedy ten wróci!, przyniós! to, co mia! kupi', owini#te 
w kart# Biblii. Ojciec, spojrzawszy na zapisane na niej 
s!owa, przeczyta! miejsce z Hebrajczyków 9,22:  
„Bez przelania krwi, nie ma odpuszczenia”. 

C`kVchR_R�3ZS]ZR

W pierwszej chwili nie zrozumia! tej wypowiedzi. 
Pragn&! odpuszczenia; szuka! go, pragn&! wiedzie'  
o nim co" wi#cej. Zaraz pos!a! syna jeszcze raz do tego 
sklepu, który ze swoim wyrywaniem kartek zaszed! 
ju% kilka listów dalej, do listu aposto!a Jana. Kiedy 
obci&%ony poczuciem winy m#%czyzna przeczyta! 
s!owa na stronie Biblii, z jego duszy spad! ci#%ar. 
Zrozumia!, %e istnieje odpuszczenie wszystkich grze-
chów przez zapewnienie: „Krew Jezusa Chrystusa, 
Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” 
oraz: „Je"li wyznajemy grzechy swoje, wierny jest 
Bóg i sprawiedliwy i odpu"ci nam grzechy, i oczy"ci 
nas od wszelkiej nieprawo"ci” (1. Jana 1,7 i 9).

S!owa te roz"wietli!y jego ciemn& dusz#. Równie% 
i on do"wiadczy!, %e przelana na krzy%u krew Pana 
Jezusa Chrystusa mo%e zmy' wszystkie grzechy,  
a wszyscy, którzy je wyznaj&, zaznaj& ca!kowitego 
spokoju serca i sumienia. 

Miliony ludzi dozna!o b!ogos!awie)stwa dzi#ki 
Biblii. Cz#sto przychodzi!o ono przez jedn& stron# 
Biblii, a nawet jeden werset. S!owo Bo%e jest 
„%ywe i skuteczne”, „przenikaj&ce” i „zdolne 
os&dzi' zamiary i my"li serca” (List do Hebrajczyków 4,12). 
Wiele twardych i zrozpaczonych serc zosta!o przez 
Boga ca!kowicie przeobra%onych.  Nawet  
fragment z podartej Biblii mo%e wskaza' cz!owie-
kowi drog# do trwa!ego szcz#"cia... 
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D�`h`�3`ñV�[Vde�acRhUï
S!owo Bo%e jest prawd&, która g!#boko przenika  
do sumienia cz!owieka i nie daje mu spokoju. 

Dlatego ludzie od dawna próbuj& pozby' si# Biblii, 
dok!adnie tak samo jak pewien bezdomny, który 
podepta! lustro za to, %e pokazywa!o mu, jak bardzo 
jest zaniedbany i brudny.

D�`h`�3`ñV�echR�_R�hZV\Z
Bóg czuwa nad swoim S!owem, dlatego nie musimy 
broni' Biblii.

U"ó% wszystkie ksi#%ki, 
które kiedykolwiek 
zosta"y napisane, by 
zwalcza& Bibli$, jedna 
na drugiej, a otrzymasz 
stos wy%szy ni% piramidy 
w Gizie. Obok po"ó% 
Bibli$. I co? Nadal jest 
ca"a i dalej mo%na j# 
czyta&. Jest zwyci$zc# i 
%yje d"u%ej ni% wszyscy 
jej najbardziej zawzi$ci 
wrogowie. 

    S&owo Pana trwa  
             na wieki. 
                                             Biblia, 1. List Piotra 1,25

    Panie, s&owo twoje trwa  
na wieki, niewzruszone  
             jak niebiosa. 
                                                                        Biblia, Psalm 119,89

    Prawda jest tre"ci$ s&owa  
          twego i na wieki trwa 
       sprawiedliwy wyrok. 
                                             Biblia, Psalm 119,160
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3ZS]ZR�[Vde�[R\s
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Nie samym chlebem %yje cz!owiek, ale 
ka%dym s!owem, które pochodzi z ust 
Bo%ych.   Ew. Mateusza 4,4

`XZVĊ�`XZVĊ�
Czy moje s!owo nie jest jak ogie)? 
– mówi Pan.   Ksi#ga Jeremiasza 23,29

éhZRe�`éhZRe�`
S!owo twoje jest pochodni& nogom 
moim i "wiat!o"ci& "cie%kom moim.   
Psalm 119,105

^]V\`^]V\`
Jako nowonarodzone niemowl#ta 
zapragnijcie niesfa!szowanego mleka 
S!owa Bo%ego, aby"cie przez nie 
wzrastali ku zbawieniu.   1. List Piotra 2,2

^ZÙU^ZÙU
...s!odsze ni% miód, nawet  
najwyborniejszy.   Psalm 19,11

k�`e`�k�`e`�
Bardziej po%&dane ni% z!oto, nawet 
najszczersze.  
                                                                 Psalm 19,11 

dcVSc`dcVSc`
S!owa Pa)skie s& s!owami czystymi, srebrem 
przetopionym, od!&czonym od ziemi, 
siedemkro' oczyszczonym.   Psalm 12,7

]fdec`�]fdec`�
Albowiem S!owo Bo%e jest (…) zdolne os&dzi' 
zamiary i my"li serca. I nie ma stworzenia, które 
mog!oby si# ukry' przed nim.  List do Hebrajczyków 4,12-13

^�`e��^�`e��
Czy moje s!owo nie jest jak (…) m!ot, 
który kruszy ska!#?    Ksi#ga Jeremiasza 23,29

^ZVTk�^ZVTk�
miecz Ducha, którym jest S!owo Bo%e    
List do Efezjan 6,17

_RdZV_ZV�_RdZV_ZV�
...nasienie nieskazitelne, S!owo Bo%e, 
które %yje i trwa     
                                                              1. List Piotra 1,23

miód
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Hd\RkÙh\Z�U]R�TkjeV]_Z\R�3ZS]ZZ
Czytaj Bibli!, aby nawi$za# bezpo"redni kontakt z Bogiem. 
Mo%esz zacz$# na przyk&ad od Ewangelii (ukasza, która 
opowiada o %yciu Jezusa Chrystusa. Nowy Testament jest 
kluczem do zrozumienia Starego Testamentu. 

Je%eli chcesz czyta# Bibli! z rado"ci$ i duchowym 
zyskiem, warto przestrzega# siedem regu&:

1. Korzystaj z dobrego t&umaczenia Biblii
> Korzystaj z Biblii o zrozumia!ym, wspó!czesnym j#zyku, która 

jest dok!adnym t!umaczeniem z j#zyków oryginalnych.
Niestety coraz wi#cej jest przek!adów Biblii, które wyra*nie odstaj&  
od w!a"ciwego przes!ania Biblii. 

2. Zarezerwuj sobie wystarczaj$co czasu
> Postanów codziennie chocia% kwadrans sp#dzi' sam na sam  

z Bogiem. 
Doba ma 96 kwadransów. Po"wi#' chocia% jeden Bogu. On chce rozmawia' 
z Tob&.

3. Zadbaj o spokój
> Czytaj Bibli# w spokojnym miejscu.

Oczywi"cie Bibli# mo%na czyta' tak%e online albo na smartfonie. Niemniej 
czytanie Biblii w formie ksi&%ki u!atwia koncentracj# i zmniejsza ryzyko 
rozproszenia.

4. Módl si! do Boga
> Pro" Boga, aby da! Ci zrozumienie tego, co czytasz.

Nie ma nikogo, kto by lepiej móg! wyt!umaczy' Ci Bibli# jak Ten,  
który jest jej autorem.

> Pytaj Boga: „Co chcesz mi przez to powiedzie'? Jak mog#  
obróci' to w czyn?”.
Jedynie On zna Twoje serce i wie o wszystkich Twoich okoliczno"ciach oraz 
k!opotach.

> Dzi#kuj Bogu za Jego kosztowne S!owo
Czytanie Biblii jest b!ogos!awie)stwem i przynosi zysk. Psalm 119,162

5. Przemy"l
> Zastanawiaj si# nad tym, co czytasz.

Pobie%ne czytanie Biblii niewiele Ci przyniesie.  Psalm 119,15+27+48

> Podkre"laj szczególnie wa%ne dla Ciebie fragmenty  
i odnotowuj miejsca o podobnym przes!aniu.
B#dzie Ci pó*niej !atwiej je znale*' i zapami#ta'.

6. Ucz si! na pami!#
> Ucz si# na pami#' wersetów, które s& dla Ciebie szczególnie 

wa%ne. 
Dzi#ki temu b#dziesz móg! przywo!a' je sobie na pami#' w ka%dej chwili. 
W wielu sytuacjach oka%& si# Ci pomoc& i drogowskazem. Psalm 119,11 i 
Kolosan 3,16

7. Wykonuj
> Czy), na co Bóg wskazuje Ci w swoim S!owie

Pos!usze)stwo wobec Boga jest *ród!em szcz#"cia i pog!#bia Twoj& 
spo!eczno"' z Bogiem. List Jakuba 1,22

B&ogos&awieni, którzy s&uchaj$ S&owa 
Bo%ego i strzeg$ go!  Biblia, Ew. (ukasza 11,28



64 6564 65

A`UV[^Z[�UVTjk[ć�
Przeczyta!e" wiele pomocnych informacji o Biblii, „li"cie” 
skierowanym przez Boga do Ciebie. Prosz#, ju% dzisiaj 
udziel Bogu odpowiedzi. Nie odk!adaj tego na pó*niej! 
Wiesz, jakie to wa%ne, by s!ucha' Bo%ego g!osu. By' mo%e 
w przysz!o"ci nie b#dziesz mia! kolejnej okazji.

Bóg chcia!by okaza' Ci swoj& dobro' i !ask#, a nie by' 
Twoim s#dzi&. Dzisiaj wzywa Ci#, aby" zawróci!. Niemniej 
je"li oboj#tnie b#dziesz kroczy! swoj& drog& i odrzucisz 
Bo%& ofert#, Twoja droga zaprowadzi Ci# do piek!a, 
wiecznego oddzielenia od Boga. 

Dzisiaj Bóg zwraca si$ do Ciebie w swoim Synu  
ze wspania"# ofert#: 

W prostych, szczerych s"owach modlitwy mo%esz 
wyzby& si$ ci$%aru Twoich grzechów. Bóg ch$tnie 
Ci je wybaczy. Powiedz Mu, %e %y"e! bez Niego 
i zgrzeszy"e! przeciwko Niemu. Je%eli uczynisz 
to szczerze, mo%esz by& pewny, %e gdy Jezus 
Chrystus umar" na krzy%u, zap"aci" tak%e za Twoje 
winy.

Je%eli przyjmiesz t$ wielk# ofert$ Bo%ej "aski, 
otworzy si$ dla Ciebie droga do nieba, wiecznej, 
szcz$!liwej spo"eczno!ci z Bogiem. Twoje %ycie 
b$dzie mia"o cel i sens. 

Bóg okazuje Tob& wielkie zainteresowanie. Z tego 
powodu zwraca si# do Ciebie przez swój list, Bibli#. 
Chce, aby" zosta! zbawiony i otrzyma! prawdziwy 
pokój. Naprawd# szczerze Ciebie kocha i troszczy si# 
o Ciebie. 

Czytaj Bibli# bez uprzedze) z otwartym sercem. 
Odpowiedz Bogu! Podzi#kuj Bogu w modlitwie za to, 
%e Jego dobre S!owo dotar!o do Ciebie i %e mog!e" je 
przyj&'. W ten sposób sprawisz Bogu wielk& rado"'! 

B!dzie rado"# w niebie z jednego 
          grzesznika, który si! upami!ta.
                                                        Biblia, Ew. (ukasza 15,7
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A Twoj& najwi#ksz& rado"ci& by!oby, gdyby" 
móg! powiedzie' do Boga:

Grzech mój wyzna&em tobie i winy mojej nie 
ukry&em. Rzek&em: Wyznam wyst!pki moje 
Panu; wtedy Ty odpu"ci&e" win! grzechu 
mego.   

Biblia, Psalm 32,5

Wtedy wiecznie obowi&zuj&ce obietnice Bo%e 
dotyczy' b#d& tak%e Ciebie:

„I Ja daj! im %ywot wieczny, i nie gin$  
na wieki, i nikt nie wydrze ich z r!ki 
mojej.” 
                                                                                 Biblia, Ew. Jana 10,28

„A oto Ja jestem z wami po wszyst-
kie dni, a% do sko)czenia "wiata.” 
                                    Biblia, Ew. Mateusza 28,20

Tutaj znajdziesz 
„List do Ciebie”  

– oraz inn& literatur# – 
w wielu ró%nych j#zykach:
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