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W rękach trzymasz niecodzienny list, zaadresowany
do Ciebie. Może myślisz: „Czy listy pisane
na papierze nie wyszły już dawno z mody?”. Masz
rację. Listy w coraz większym stopniu zastępowane
są SMS-ami i e-mailami.

>> Niemniej szczególne listy nawet
w dobie techniki cyfrowej do dzisiaj
pisze się na papierze. To podkreśla
ich wagę i wartość.
Królowa Wielkiej Brytanii także z pewnością
nie pisze e-maili z zaproszeniem na obchody
swoich urodzin.

© Fotografie: panthermedia.net, fotolia.com
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Proszę, zarezerwuj sobie czas na przeczytanie
listu, który trzymasz w rękach. Jest bardzo ważny,
dlatego przeczytaj go w spokoju i uważnie.
Nie będziesz tego żałował.
Znajdziesz w nim informacje o:
> innym, jeszcze o wiele wartościowszym liście
> najważniejszym dokumencie świata
> najwspanialszej wieści oraz jej
niesamowitej wiarygodności
i aktualności.

Ten najwartościowszy list jest
wiadomością bezpośrednio
od Boga, skierowaną osobiście
do Ciebie.
>>> Będzie to dla Ciebie wielkim
zyskiem, jeżeli otworzysz ten list
i przeczytasz go.
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List do Ciebie
jako list wysłany „pocztą lotniczą” wskazuje
na swoje pochodzenie z nieba.

Biblia, list z nieba, pochodzi
bezpośrednio od Boga!
Bóg jest wielkim Stwórcą wszechświata.
Podarował życie także Tobie i zna Ciebie doskonale. Nie jesteś produktem przypadku!
On chce nawiązać z Tobą kontakt i zwraca się
do Ciebie z wiadomością o swojej miłości.
Nie znasz jeszcze Bożego listu? Być może znajduje
się gdzieś, zapomniany i nieczytany, w Twoim
domu. Gdy otrzymujesz list zaadresowany prywatnie do Ciebie, nie odkładasz go przecież obojętnie
na bok. Czytasz go od razu z zainteresowaniem.
Dlatego otwórz list Boży do Ciebie – czytaj Biblię!

Nie masz jeszcze Biblii? Chętnie
prześlemy Ci darmowy egzemplarz
Pisma Świętego.
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Wiesz już, że chodzi nam o Biblię, Słowo Boże,
do której dobrze pasuje tytuł „list do Ciebie”. Ten
jedyny w swoim rodzaju list jest dlatego tak ważny,
ponieważ Bóg jest jego autorem.
Może zaoponujesz: „Przecież Biblia została
napisana na przestrzeni wielu setek lat przez około
czterdziestu różnych ludzi. Nie znamy nawet imion
niektórych z nich”.
To prawda. Zgadzam się z Tobą.
Niemniej Bóg bezpośrednio
podyktował swoje poselstwo
wybranym do tego ludziom:

Bóg posłużył się ich zdolnościami, ich wykształceniem, kulturą, w której byli zakorzenieni,
pochodzeniem z różnych warstw społecznych,
a nawet ich stylem pisania.
>>> Pisali słowo po słowie dokładnie to, co Bóg
chciał, aby zostało napisane.
1. Mojżeszowa (Rodzaju)
2. Mojżeszowa (Wyjścia)
Nazywamy to inspiracją Pisma
3. Mojżeszowa (Kapłańska)
Świętego.
4. Mojżeszowa (Liczb)
5. Mojżeszowa (Powtórzonego Prawa)

Biblia, księga ksiąg
> Składa się z dwóch części:
> Stary Testament (39 ksiąg)
> Nowy Testament (27 ksiąg)
> Nowy Testament zawiera:

„Albowiem proroctwo
(słowa Biblii) nie przychodziło
nigdy z woli ludzkiej, ale
wypowiadali je ludzie Boży,
natchnieni Duchem Świętym.”
Biblia, 2. List Piotra 1,21
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> 4 ewangelie
> Dzieje Apostolskie
> 21 listów apostolskich
> Objawienie (Apokalipsę).
Biblia udzieli odpowiedzi na nurtujące Cię
pytania dotyczące Twojej egzystencji.
Czytając ją, będziesz mógł przekonać się,
jak pozytywną zmianę miłość Boża może
przynieść w Twoim życiu.

Jozuego
Sędziów
Rut
1. Samuela
2. Samuela
1. Królewska
2. Królewska
1. Kronik
2. Kronik
Ezdrasza
Nehemiasza
Estery
Joba
Psalmów
Przypowieści Salomona
Kaznodziei Salomona
Pieśń nad Pieśniami
Izajasza
Jeremiasza
Treny
Ezechiela
Ozeasza
Joela
Amosa
Abdiasza
Jonasza
Micheasza
Nahuma
Habakuka
Sofoniasza
Aggeusza
Zachariasza
Malachiasza

Mateusza
Marka
Łukasza
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
7
Objawienia

WSKAZÓWKA:

Czy Ty też do niej należysz, czy
pojęcie Head-Down-Generation nie
pasuje jednak do Ciebie? Czy Ty też
idziesz zawsze z głową w dół i całą
swoją uwagę skupiasz już tylko
na swoim smartfonie albo tablecie?
Bycie zawsze i wszędzie online
prowadzi do tego, że zostajesz zarzucony
potokiem informacji z Internetu. Czy istnieje
coś jeszcze poza surfowaniem, czatowaniem
i twittowaniem, czym można by się zająć? Nawet nie
zauważasz, jak mija godzina za godziną. Twoje zmysły
zostają rozpalone, a Twoja dusza nierzadko splamiona.
To dla Ciebie nic nowego, ale...?
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Jeżeli chcesz osobiście poznać Boga, nie
obejdziesz się bez Biblii. Do czytania potrzebujesz
spokoju. Dlatego wyłącz najpierw wszystko,
co mogłoby Ci w tym przeszkadzać. Będziesz
zdumiony, jak dobrze Ci to zrobi. Twoje myśli
zostaną pokierowane w pozytywnym, czystym,
być może dotychczas nieznanym Tobie kierunku.
W Biblii zostaniesz skonfrontowany z prawdą
i poznasz Kogoś, kto naprawdę się Tobą interesuje, kto Ciebie miłuje i chce nadać Twojemu życiu
głęboki sens oraz opłacalny cel.
Na stronach 62-63 znajdziesz porady, jak można
czytać Biblię.

Proszę, spróbuj!

Wielu jest zdania, że to bardzo
naiwne, by zajmować się „przestarzałą księgą starożytności”, za jaką
mają Biblię. Są zdania, że współczesny człowiek nie może już wierzyć
Biblii.
Wielu ludzi przejmuje tę opinię,
mocną forsowaną przez media,
nie sprawdzając nawet, czy ma ona
mocne podstawy. Mało kto dzisiaj
zadaje sobie trud, by wyrobić sobie
własny pogląd w tej czy innej
sprawie.
Na następnych stronach znajdziesz
liczne fakty, które potwierdzają
aktualność oraz znaczenie Biblii.

Błogosławieni są ci,
którzy słuchają Słowa
Bożego i strzegą go!
Biblia, Ewangelia Łukasza 11,28
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Mój znajomy muzyk potrafi grać
na różnych instrumentach.
Za pomocą programu komputerowego nagrał coś interesującego.
Opowiedział mi o tym: „Najpierw
gram na instrumencie zwanym
obojem i nagrywam pierwszy głos.
Potem nagrywam głos altówki,
bez kasowania pierwszego
nagrania. W identyczny sposób nagrywam
jeden instrument za drugim, aż do grubego
głosu kontrabasu. Na koniec nakładam
na siebie wszystkie nagrania. Może
chciałbyś posłuchać, jaki jest tego wynik?”.
Rzeczywiście, było to naprawdę świetne.
Kompletna orkiestra składająca się z jednej osoby, lecz
wielu instrumentów.
Tak samo jest z Biblią. Pisało ją czterdziestu różnych
pisarzy, którzy byli jakby instrumentami. Ich wszystkich natchnął wielki Artysta. Otrzymali oni tchnienie
Bożego Ducha.
Każda księga Biblii ma swój własny charakter, ale
zgodnie z Bożym doskonałym planem wszystkie
składają się na harmonijną całość.
Jest to jeden z zadziwiających cudów, jakie kryje
w sobie Biblia.
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>>> Czytaj Biblię, aby odkryć jej
niepowtarzalną harmonijność!

Pewien mężczyzna, któremu biblijna wiara była
zupełnie obca, chciał przekonać młodego chrześcijanina, że Biblia jest przestarzała i nie zgadza się
z dzisiejszymi odkryciami świata nauki. W związku
z tym tematem chciał podesłać mu kilka wybranych artykułów z zakresu nauki i filozofii.
Młody wierzący nie tak szybko dał się wyprzeć
ze swojego stanowiska. Ze spokojem odpowiedział
mu: „Jeśli znajdzie Pan coś lepszego od Kazania
na Górze (Mateusza 5-7), coś piękniejszego niż opowieść o miłosiernym Samarytaninie, marnotrawnym synu i samarytańskiej kobiecie przy studni
w Sychar (Łukasza 10 i 15 oraz Jana 4), jeżeli
posiada Pan coś bardziej pocieszającego niż Psalm
23 albo zna coś, co pomoże mi lepiej zrozumieć
miłość Bożą niż dar Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
lub jeśli zna Pan coś, co opisuje nadchodzącą
wieczność klarowniej niż Biblia, to niech prześle
mi Pan to czym prędzej!”.
Daremnie czekał na odpowiedź.
Nie ma księgi, która mogłaby się równać z Biblią.
Powód jest prozaicznie prosty – Biblia jest księgą
Bożą.
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Jak i na czym pisano?
Jeśli ktoś 5000 lat temu chciał napisać list, nie czynił
tego atramentem na papierze ani literami alfabetu.
Używano wtedy pisma klinowego. Znaki te albo
wykuwano w kamieniu, albo wygniatano w glinie, którą
następnie wypalano. W wielu przysypanych piaskiem
pustyni dawnych miastach na terenie dzisiejszej Syrii
i Iraku odkopano i znaleziono tysiące takich małych
tabliczek oraz marmurowe filary, na których tym
pismem wykuto wiele różnych opisów.

Poza gliną, kamieniem i drzewem
w późniejszych stuleciach pisano
na papirusach, które wyrabiano z rośliny
papirusowej. Jeszcze później pojawił się
pergamin – odpowiednio przygotowane
kawałki skóry zwierzęcej, które łączono
w zwoje.

Tak więc Bóg w cudowny sposób
zatroszczył się o to, że w czasie, gdy
spisywano Biblię, istniało proste,
jednoznaczne pismo.

Pisanie, gromadzenie i przechowywanie pism
Mojżesz był pierwszym pisarzem Biblii. Czytamy kilkakrotnie, że Bóg dał mu zadanie, aby spisał w księdze
pewne wydarzenia.
Lud izraelski otrzymał przywilej zebrania poszczególnych ksiąg Biblii i starannego ich przechowywania.

Egipcjanie mniej więcej w tym samym czasie rozwinęli
inne pismo, mianowicie hieroglify, które można znaleźć
w piramidach. Wiele trudu kosztowało odczytanie
napisów tych najstarszych języków ludzkości.
Wszystkie te pisma posiadały jedną poważną wadę
– składały się z tysięcy znaków. Dopiero mniej więcej
1500 lat p.n.e. powstał alfabet. Po wprowadzeniu
do niego pewnych zmian od 1000 r. p.n.e. rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Stanowi podstawę używanego
przez nas do dzisiaj łacińskiego alfabetu.
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Mniej więcej 400 lat przed narodzeniem Chrystusa
wszystkie księgi Starego Testamentu były już spisane.
Stary Testament sporządzono w języku hebrajskim.
Niektóre krótkie fragmenty są zapisane po aramejsku.
Dopiero po śmierci i wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa
spisane zostały księgi Nowego Testamentu. Powstały
one w języku greckim, gdyż język ten był wówczas
szeroko rozpowszechniony. Nowy Testament został
zamknięty około 100 lat po narodzeniu Chrystusa.
Skoro Mojżesz umarł mniej więcej 1400 lat przed
Chrystusem, możemy powiedzieć, że Biblia powstała
na przestrzeni mniej więcej 1500 lat.
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Pierwsi chrześcijanie dzięki kierownictwu Ducha
Bożego wiedzieli bardzo wcześnie, które księgi
należą do Biblii, a które nie. Posiadali klarowne
kryteria decydujące o uznaniu danej księgi lub
nie, stąd też potrafili rozróżnić, które księgi
są kanoniczne (tzn. prawdziwe), a które są
apokryfami (tzn. nieprawdziwe).

O apokryfach już Marcin Luter stwierdził, że nie mogą równać się z Pismem
Świętym. Uważny czytelnik zauważy, że zawierają one wypowiedzi częściowo
całkowicie sprzeczne z kanonicznymi księgami Biblii. Nie są wolne także
od historycznych i geograficznych błędów. Księgi te dopiero w 1545 r. na soborze
trydenckim zostały uznane za równowartościowe z pozostałymi księgami
biblijnymi, m. in. w tym celu, by poprzeć nauki niemające oparcia w uznawanym
od dawna tekście Pisma Świętego. Wszystko to wskazuje wyraźnie na to, że
apokryfy nie są Bożego pochodzenia. Z tego powodu należy uznać za właściwsze
sięganie po tłumaczenia Biblii niezawierające apokryfów.
Księgi Boże zostały zestawione przez
kierownictwo Ducha Świętego, a nie przez
zgromadzenie ojców kościoła ani przez sobory,
jak sądzi wielu. Skład Pisma Świętego został
jednoznacznie potwierdzony i zamknięty.
Biblia słusznie nazywana jest Pismem Świętym,
ponieważ pochodzi od Boga. Również i dzisiaj stanowi
najwyższy autorytet dla naszej wiary i życia. Tę rangę
nadał jej sam Bóg, a nie żaden ludzki autorytet.

Niebo i ziemia przeminą,
ale słowa moje nie przeminą.
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Biblia, Ew. Mateusza 24,35

Z Nowego Testamentu
do dnia dzisiejszego
zachowało się około pięciu
tysięcy rękopisów i ich
fragmentów w języku
greckim. Najsławniejszym
manuskryptem jest
Klasztor św. Katarzyny na Półwyspie Synajskim.
Kodeks Synajski, niemalże Tam Tischendorf znalazł w połowie XIX w. Kodeks
Synajski.
kompletnie zachowana
grecka Biblia z III w., odnaleziona przez niemieckiego
uczonego Konstantyna von Tischendorfa w klasztorze
św. Katarzyny na Półwyspie Synajskim. W tym
nieocenionym skarbie zawarte były nie tylko części
Starego Testamentu, ale także kompletny Nowy
Testament.
Oprócz licznych rękopisów dostępnych jest około
9000 starych tłumaczeń z języków oryginalnych.
Dzięki tym wszystkim zachowanym pismom, jak
i 36 000 cytatów biblijnych ojców Kościoła możliwe
było ustalenie niemal stuprocentowo dokładnego
tekstu pierwotnego.
Żaden z dostępnych wariantów tekstu nie podaje
w wątpliwość przesłania Nowego Testamentu.

Precyzja biblijnego przekazu
na przestrzeni tysięcy lat jest wyjątkowa.
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W roku 1947 pewien młody chłopiec arabski w okolicy
Morza Martwego zobaczył małe wejście, szczelinę
w skałach. Wrzucił do środka kamień i ku swojemu
zaskoczeniu usłyszał dźwięk tłuczącego się dzbanu.
Ciekawy wcisnął się do środka i ujrzał cały rząd glinianych dzbanów, zalepionych z wierzchu; były w nich
schowane zwoje ksiąg pisanych na skórach. Były
to stare, nadzwyczaj wartościowe rękopisy. Część
z nich po 1900 latach nadal znajdowała się w zadziwiająco dobrym stanie.
Młodzieniec zabrał ze sobą jeden z tych zwojów.
Stwierdził potem ze zdziwieniem, że archeolodzy byli
tym bardzo zainteresowani. Uczeni i chciwi na pieniądze Arabowie rozpoczęli intensywne poszukiwania.
W przeciągu kilku następnych lat odnaleziono wiele
takich ukrytych bibliotek. Cena zwojów osiągała
zawrotną wysokość. Sensacyjne znalezisko znad
Morza Martwego wywołało wielkie poruszenie
w świecie naukowym.

reckim (hebrajskim tekstem Biblii hebrajskiej) Księgi
Izajasza zaskoczeni naukowcy stwierdzili, że teksty
te są praktycznie identyczne! Zgadzają się z zadziwiającą precyzyjnością.
Spójny tekst Księgi Izajasza obalił zdanie wielu
krytyków biblijnych, twierdzących, że Księga Izajasza
była pisana na przestrzeni kilkuset lat przez różnych
autorów i że jest pełna błędów.
Wpośród licznych znalezisk z Qumran było około
250 zwojów z tekstami Starego Testamentu, które
dowiodły nadzwyczajną wiarygodność biblijnego
przekazu.

Bóg zatroszczył się o to, że dzisiaj możemy
trzymać w rękach Jego niesfałszowane
Słowo. Słowo Boże jest niczym skała, której
nie da się poruszyć.

Dla nas najważniejszy jest zwój Księgi Izajasza,
ponieważ jest najstarszym zachowanym odpisem
księgi biblijnej.
Nie ma cienia wątpliwości co do prawdziwości tego
manuskryptu, który został sporządzony
w II w. n.e. Przy porównaniu
ze starszym o tysiąc
lat tekstem maso16
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ֶ ְנַ ְפשׁוֹ ו
ֵ ְאת־דּוֹרוֹ ִמי י
ִמ ֶמּנּוּ י וּכְ ַמ ְס ֵתּר ָפּנִ ים
שׂוֹח ַח כִּ י
וְ הוּא את־פּ ְֹשׁﬠִ ים נִ ְמנָ ה
נִ גְ זַ ר
ֶנִ ְבז
ַ ֵח ְט
א־ר ִבּ
ֵמ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים ִמ ֶפּ
ָאכֵ ן ֳ ה וְ ל ֹא ֲח ַשׁ ְבנֻ הוּ׃
ים
ַ
ָנ
שׁ
ָ
ע
שׂ
א
ﬠַ ִמּי
וְ לַ פּ ְֹשׁ
חלָ יֵ נוּ הוּא נָ ָשׂא
וַ ֲח ﬠִ ים יַ ְפגִּ יﬠַ ׃ נִ ְבזֶ ה
ַ
ַנֶ ג
וּמכְ א ֵֹב
ִ ַדל ִא
ְ ע לָ מוֹ׃ וַ יִּ ֵתּן ֶא
ֲח ַשׁ ְ ינוּ ְס ָבלָ ם וַ ֲאנַ ְחנוּ
ישׁים ִאישׁ
ת־ר ָשׁﬠִ ים
ָבנֻ הוּ נ
ִק ְברוֹ
ַ

Ale Słowo Pana
trwa na wieki.
Biblia, 1. List Piotra 1,25
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około 3500 lat, zostały dokładnie przekazane
do naszych czasów.
Wynalazek druku zmienił świat przed
około 500 laty. Ktoś, kto dawniej
pragnął posiadać Biblię, musiał zlecić
jej ręczne odpisywanie. Kosztowało
to wiele czasu i pieniędzy.
Aby otrzymać tekst tożsamy z pierwotnym, konieczna była znajomość
najstarszych rękopisów, ponieważ
przy odpisywaniu zawsze istniało
ryzyko popełnienia pomyłki.

Znaleziska starych rękopisów Biblii dowodzą czegoś
niezwykłego: ponad 3000 znanych manuskryptów
hebrajskiej Biblii są zgodne w zadziwiający sposób
i potwierdzają znany nam współcześnie tekst.
Najstarsze fragmenty Biblii, pochodzące sprzed
18

Jak to możliwe? Z bojaźni do świętego tekstu Żydzi
przy kopiowaniu Słowa Bożego musieli przestrzegać
szeregu rygorystycznych reguł. Tak więc dla
przykładu liczono pojedyncze litery i poszczególne
słowa występujące w danym fragmencie
i wielokrotnie sprawdzano. Tekst, do którego wkradł
się błąd, był zakopywany.
Dzisiaj dzięki pracy nowoczesnych drukarni w przeciągu bardzo krótkiego czasu można wydrukować
przy niskich kosztach wysokie nakłady Biblii.
Wiele tłumaczeń Biblii dostępnych jest online albo w formie
aplikacji, które można pobrać
na telefon komórkowy.

A Słowo Pana rozrastało
się i rozmnażało.
Biblia, Dzieje Apostolskie 12,24
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Czy to możliwe, żeby księga napisana tak dawno
temu nie myliła się w swoich wypowiedziach
na temat natury i historii? Dlaczego Biblia nie może
być naukowo zanegowana?

Tak więc nauka po latach badania raz po raz musiała
przyznać Biblii rację. Biblijne wypowiedzi nie
są sprzeczne z faktami udowodnionymi naukowo
i archeologicznie.

Istnieje cały szereg przykładów, kiedy to współczesna
nauka znacznie się spóźniła ze swoimi odkryciami
w stosunku do Biblii. Oto dwa przykłady:

Czy Ziemia jest okrągła?
Bóg nigdy nie twierdził, że Ziemia jest płaska
i że wokół niej kręci się Słońce, w co przez
długi czas wierzyło wielu naukowców.
Wręcz przeciwnie – już w jednej z najstarszych
ksiąg biblijnych, Księdze Hioba 26,7, możemy
przeczytać: „Rozpościera północ nad pustką, a ziemię
zawiesza nad nicością”.

Czy zając jest przeżuwaczem?
W Księdze Kapłańskiej 11,4-6 czytamy: „Lecz
spośród przeżuwających pokarm jeść nie będziecie (...): zająca, ponieważ przeżuwa pokarm”.
Przez wiele setek lat uważano, że wypowiedź
ta jest błędna.
Jednak w XIX w. naukowcy zauważyli, że zając
ma dwa różne rodzaje odchodów. Jedne z nich
zjada ponownie, wykorzystując w ten sposób
potrzebne substancje odżywcze.

20

Czy Bóg, który stworzył wszechświat i dał nam
swoje Słowo (Biblię), miałby przeczyć sobie
samemu? Nie, obydwa objawienia Boże, STWORZENIE oraz SŁOWO, wzajemnie się potwierdzają.

21

> Bóg będzie Twoim Sędzią
Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd.
Biblia, List do Hebrajczyków 9,27

> Bóg Cię stworzył
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga
stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.
Biblia, Księga Rodzaju 1,27

Jesteś stworzeniem Boga. Nie ma na świecie drugiej takiej
samej osoby jak Ty. Twoje ciało i funkcje spełniane przez
Twoje organy zostały genialnie zaprojektowane przez Boga.
Nie ma tu śladu po przypadku i milionach lat, o których mówi
nieudowodniona teoria ewolucji. Bóg stworzył człowieka
na swój obraz. Oznacza to, że sensem ludzkiej egzystencji jest
życie w szczęśliwej społeczności z Bogiem!

człowiek upadł
w grzech i odwrócił się od Boga.
> Bóg również Ciebie nazywa „grzesznikiem”.
Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak
im chwały Bożej. Biblia, List do Rzymian 3,23
Zgrzeszyć oznacza postąpić wbrew dobrym przykazaniom Boga. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest
to konkretny czyn, słowo czy może grzech popełniony
w myślach. Sam Pan Jezus powiedział niegdyś,
że nienawiść do człowieka jest jak morderstwo!

22

Bóg jest całkowicie święty i sprawiedliwy. Dlatego będzie musiał
osądzić wszystko, co sprzeciwia się Jego naturze oraz Jego
dobrym przykazaniom. Biblia z całą klarownością mówi o tym,
że wieczne oddzielenia od Boga oczekuje każdego człowieka,
który umiera bez przebaczenia Bożego. W odróżnieniu od nieba,
gdzie będą przebywać wszyscy, którzy mieli żywą więź wiary
z Panem Jezusem, istnieje miejsce, które Biblia nazywa
„piekłem” lub „jeziorem ognistym”. Będzie to strasznym miejscem bez Boga i bez możliwości, by nawiązać z Nim jakąkolwiek
więź.

jest nadzieja!
> Bóg jest Tobą zainteresowany!
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego
jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń
żyli. Biblia, 1. List Jana 4,9

Spójrz na krzyż Golgoty, gdzie Jezus Chrystus w strasznych mękach poniósł sąd Boży nad grzechem. Na krzyżu
został opuszczony przez Boga, ponieważ obciążony był
naszymi grzechami. Nie możemy wyobrazić sobie,
co oznaczało to dla jedynego sprawiedliwego, jakim był
Pan Jezus.

Czy widzisz,

jak bardzo Bóg Cię kocha?
23

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg
i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas
od wszelkiej nieprawości.

Grzech oddziela nas od Boga. Sprawia, że jesteśmy
niezdolni do prawdziwej poprawy drogą własnych
starań. Dlatego Bóg, który jest doskonały, nie może
też ich uznać. W swojej świętości i czystości musi
osądzić zło. Istnieje dla nas tylko jedna droga wyjścia:
musimy przyjąć środek ratunku, jaki oferuje nam Bóg.
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna
swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.
Biblia, Ew. Jana 3,16

Abyś mógł nawiązać relację z Bogiem, Twoim
Stwórcą, Syn Boży, Jezus Chrystus, stał się człowiekiem i przyszedł do nas na ziemię.

Biblia, 1. List Jana 1,9

Jezus Chrystus żyje! Powstał z martwych i powrócił
do nieba.
Od około dwóch tysięcy lat zwiastowana jest
ta dobra wiadomość. W ten sposób wszystkim ludziom
oferowany jest Boży ratunek – każdy, kto złoży swoją
ufność w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu,
zostaje uwolniony od wyroku Bożego sądu. Bóg usprawiedliwia każdego, kto osobiście z wiarą przyjmuje
dokonane przez Jezusa Chrystusa dzieło zbawienia.
… i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego,
przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.
Biblia, List do Rzymian 3,24

Jezus Chrystus pokazał nam miłość Boga. W niepowtarzalny sposób złożył jej najwyższy dowód, gdy
także za Ciebie umarł na krzyżu Golgoty. Zastępczo
wziął na siebie karę za Twoje grzechy.
Jeżeli przyjmiesz to wiarą i wyznasz Bogu
swoje grzechy, On da Ci odpuszczenie i życie
wieczne.
24
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Biblia, Boży list, streszcza się w dwóch zasadniczych
wypowiedziach:

Bóg jest święty.

> On musi osądzić
i ukarać grzech!

Bóg jest miłością.

> On chce przebaczyć
Ci wszystkie grzechy!

Bóg może Ci przebaczyć, ponieważ Jego Syn, Jezus
Chrystus, poniósł zastępczo karę za Twoje grzechy
i spłacił Twój dług.
Niemniej, abyś otrzymał Boże przebaczenie, musisz
przyjść do Boga ze szczerym wyznaniem świadomych Ci grzechów i uwierzyć, że Jezus Chrystus jako
„Zbawiciel świata” umarł na krzyżu również dla
Ciebie.

Jeśli to uczynisz, możesz wiedzieć, że Bóg
d
także i dla Ciebie ma w swoim Słowie pona
tnic.
obie
h
tysiąc niezawodnyc

Oto niektóre z nich >>>

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne,
kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy
życia, lecz gniew Boży ciąży na nim.
Biblia, Ew. Jana 3,36

Kto słucha słowa mego i wierzy temu,
który mnie posłał, ma życie wieczne
i nie stanie przed sądem,
lecz przeszedł z śmierci do życia.
Biblia, Ew. Jana 5,24

Tym, którzy go [Jezusa Chrystusa]
przyjęli [Bóg] dał prawo stać
się dziećmi Bożymi.
Biblia, Ew. Jana 1,12

Nie bój się, bo cię wykupiłem,
nazwałem cię twoim imieniem –
moim jesteś!
Biblia, Księga Izajasza 43,1
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biblijna relacja
Pewien człowiek miał
dwóch synów. I rzekł
młodszy z nich ojcu: Ojcze,
daj mi część majętności,
która na mnie przypada.
Wtedy ten rozdzielił
im majętność. A po niewielu dniach młodszy syn
zabrał wszystko i odjechał
do dalekiego kraju, i tam
roztrwonił swój majątek,
prowadząc rozwiązłe życie.
A gdy wydał wszystko,
nastał wielki głód w owym
kraju i on zaczął cierpieć
niedostatek. Poszedł więc
i przystał do jednego
z obywateli owego kraju,
a ten wysłał go do swej
posiadłości wiejskiej,
aby pasł świnie. I pragnął
napełnić brzuch swój
omłotem, którym karmiły
28

się świnie, lecz nikt mu nie
dawał.
A wejrzawszy w siebie,
rzekł: Iluż to najemników
ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu
ginę. Wstanę i pójdę do ojca
mego i powiem mu: Ojcze,
zgrzeszyłem przeciwko
niebu i przeciwko tobie,
już nie jestem godzien
nazywać się synem twoim,
uczyń ze mnie jednego
z najemników swoich. Wstał
i poszedł do ojca swego.
A gdy jeszcze był daleko,
ujrzał go jego ojciec,
użalił się i pobiegłszy
rzucił mu się na szyję,
i pocałował go. Syn zaś
rzekł do niego: Ojcze,
zgrzeszyłem przeciwko

niebu i przeciwko tobie,
już nie jestem godzien
nazywać się synem twoim.
Ojciec zaś rzekł do sług
swoich: Przynieście szybko
najlepszą szatę i ubierzcie
go; dajcie też pierścień
na jego rękę i sandały
na nogi, i przyprowadźcie
tuczne cielę, zabijcie
je, a jedzmy i weselmy się,
dlatego że ten syn mój był
umarły, a ożył, zaginął,
a odnalazł się. I zaczęli się
weselić.
Starszy zaś syn jego był
w polu. A gdy wracając
zbliżył się do domu,
usłyszał muzykę i tańce.
I przywoławszy jednego
ze sług, pytał, co to jest.
Ten zaś rzekł do niego: Brat
twój przyszedł i ojciec twój
kazał zabić tuczne cielę,

że go zdrowym odzyskał.
Rozgniewał się więc i nie
chciał wejść. Tedy ojciec
jego wyszedł i prosił
go. Ten zaś odrzekł ojcu:
Oto tyle lat służę ci i nigdy
nie przestąpiłem rozkazu
twego, a mnie nigdy nie
dałeś nawet koźlęcia,
bym się mógł zabawić
z przyjaciółmi mymi. Gdy
zaś ten syn twój, który
roztrwonił majętność twoją
z nierządnicami, przyszedł,
kazałeś dla niego zabić
tuczne cielę. Wtedy
on rzekł do niego: Synu,
ty zawsze jesteś ze mną
i wszystko moje jest twoim.
Należało zaś weselić się
i radować, że ten brat twój
był umarły, a ożył, zaginął,
a odnalazł się.
Biblia, Ew. Łukasza 15,11-32
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Jest ona całkowicie sprzeczna z zasadniczą wypowiedzią Biblii, pochodzącą z ust samego Jezusa Chrystusa:
„Ja jestem droga i prawda, i życie, nikt nie przychodzi
do Ojca, tylko przeze mnie” (Ew. Jana 14,6). Na ogół
zaprzecza się dzisiaj tej prawdzie.
Dla przykładu zestawienie Koranu z Biblią pokazuje
jednoznacznie, że Allah islamu nie może być Bogiem
Biblii:
KORAN

Zaprawdę, Mesjasz, Jezus, syn Marii, jest tylko posłańcem
Allaha (…). Dlatego wierzcie w Allaha i jego posłańców,
a nie mówcie o trzech (…). Allah jest jedynym Bogiem.
Przypisywanie mu dziecka umniejsza jego chwale.
Koran – z czwartej sury

BIBLIA

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna
swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
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Powiedzieli: „Oto my zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna
Marii, posłańca Allaha”. Podczas gdy oni ani go nie
zabili, ani go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało.

Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych,
którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą (…). My zwiastujemy Chrystusa
ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla
pogan głupstwo. Biblia, 1. List do Koryntian 1,18+23

Koran – z czwartej sury

m

W ostatnich latach w chrześcijaństwie coraz częściej
można spotkać się z opinią, że wszystkie religie
prowadzą ostatecznie do jednego Boga.

Biblia, Ewangelia Jana 3,16

KORAN

buddyzm

izm

BIBLIA

tao

Koran jednoznacznie twierdzi, że Allah nie ma Syna,
zaprzecza trójjedności Bożej oraz oczywisty fakt, że Jezus
Chrystus zmarł na krzyżu! Niemniej Bóg Biblii jest żywym
Bogiem. Z miłości do Ciebie i do mnie pozwolił, aby Jego
Syn umarł na krzyżu i poniósł sąd w zastępstwie za nasze
grzechy. Tak więc Allah nie może być tożsamy z biblijnym
Bogiem i Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa.

A tak w ogóle: biblijne chrześcijaństwo nie jest religią!
Wszystkie religie świata mają ze sobą wspólne to,
że w nich człowiek za pomocą własnych starań usiłuje
znaleźć drogę do Boga.
Natomiast Biblia pokazuje nam świętego Boga, który sam
przyszedł do nas ludzi w osobie swojego Syna, Jezusa
Chrystusa, aby każdy, kto złoży w Nim swoją ufność
i wyzna Mu swoje grzechy, mógł zostać zbawiony.
Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który
usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się
za sprawiedliwość. Biblia, List do Rzymian 4,5
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Biblia podaje wiarygodne wypowiedzi odnośnie przyszłości. Dzisiaj
jesteśmy z każdej strony otoczeni
strachem i zmartwieniami: śmierć,
niemoralność, przemoc, klęski
głodu, wojny, kataklizmy, kryzysy
gospodarcze, wypadki, terroryzm!
Niemniej Jezus Chrystus powróci niedługo! Bóg w Biblii
mówi nam dobitnie, że dni poprzedzające Jego przyjście
będą przepełnione wydarzeniami tego pokroju. Czytelnik
Biblii wie także, co stanie się potem:
Bóg będzie sądził świat, który odwrócił się od Niego
i pogrążył w grzechu. Niemniej jeszcze dzisiaj „wzywa
wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż
wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat
sprawiedliwie...” (Dzieje Apostolskie 17,30-31)
Sąd wykona przez Jezusa Chrystusa, który wkrótce
powróci w tym celu z nieba. Ów wzgardzony i ukrzyżowany powróci jako zwycięzca z najwyższym autorytetem
sędziego. On jest „ustanowionym przez Boga sędzią
żywych i umarłych” (Dzieje Apostolskie 10,42)
Sąd jest pewny – niemniej jest nadzieja dla Ciebie!

Wiele setek lat przed przyjściem Chrystusa Biblia
z wielką dokładnością zapowiedziała Jego narodziny,
ukrzyżowanie oraz zmartwychwstanie. Ponieważ
Jezus Chrystus oddał za Ciebie swoje życie, Bóg
jeszcze dzisiaj oferuje Ci swoją łaskę i przebaczenie.
Bóg mówi do Ciebie: Przyjdź do mnie dzisiaj, bo jutro
może być już za późno!
Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia.
Biblia, 2. List Koryntian 6,2

Wyciągnij rękę po Boże zbawienie, a zostaniesz ocalony
przed wiecznym sądem. Przyjdź do Niego z wyznaniem
swoich grzechów.
Wszechwiedzący Bóg ze stuprocentową wiarygodnością
przepowiada przyszłość – żaden z ludzi tego nie potrafi.
Setki biblijnych zapowiedzi już się wypełniły. Biblia
przepowiadała, co stanie się z światowymi mocarstwami,
mówiła o narodzinach Jezusa Chrystusa, zburzeniu
Jerozolimy w 70 r. n.e., rozproszeniu Żydów po całym
świecie itd. setki lat, zanim te wydarzenia miały miejsce,
Również i to jest niepowtarzalnym
dowodem na Boże pochodzenie Biblii.
Tak więc dla przykładu Biblia mówi o narodzie izraelskim
w Księdze Powtórzonego Prawa 28,64-65: „I rozproszy
cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec
ziemi (…), ale i u tych narodów nie będziesz miał
wytchnienia i nie będziesz miał odpoczynku dla stopy
twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone.”
>> Oceń sam, czy dokładnie tak się nie stało!
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i przemija jak film
spotkanie z Bogiem.

wać się na
Dzisiaj musisz przygoto
wrócić się
ój czas, zanim zdążysz na
Chcesz, by przeminął Tw
może być za późno!
do Boga? Któregoś dnia

Dlatego:

Biblia, 2. List do Koryn
34

tian 5,20
35
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„Czterdzieści lat studiowałem Pismo Święte i moja
wiara jest dzisiaj silniejsza niż przed czterdziestu laty.
Wszystkie obietnice Boże są wiarygodne i prawdziwe.”

„Biblia jest zarówno niepowtarzalnym dokumentem
historycznym, jak też wiarygodnym źródłem. Doprowadziła do tysięcy archeologicznych znalezisk oraz
powstania obszernej literatury o starych cywilizacjach.
Gdzie tylko sprawdzenie jej wypowiedzi było możliwe,
Biblia zawsze okazywała się prawdziwa, i to zarówno
w opisie nieznacznych szczegółów, jak i wielkich
wydarzeń.”
Dave Balsinger i Charles E. Sellier, amerykańscy archeolodzy

Hudson Taylor (1832-1905), misjonarz działający w Chinach

„Regularnie i ze skupieniem czytałem te święte
pisma i jestem zdania, że ta księga jest napisana
językiem wznioślejszym i piękniejszym niż wszystkie
inne księgi, niezależnie od tego, w jakiej epoce
i w jakim języku zostały napisane.”
Sir William Jones (1746-1794), jeden z największych
lingwistów, wielki znawca Orientu i 28-u języków

„Jakże nędzne i marne są słowa naszych filozofów
ze wszystkimi ich sprzecznościami w porównaniu
do Biblii! Czy to możliwe, żeby księga tak prosta,
a jednocześnie tak doskonała, miała być tylko słowem
ludzkim?”
Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filozof francuski
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„W Biblii można znaleźć wielkie prawdy, które wykraczają poza naszą zdolność pojmowania i pokazują
nam, jak płytki 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 zawierającym
treści przekazane od Boga, dostępnym nam w języku
pisanym. Z tego powodu księga ta jest wyjątkowa
i absolutnie wiarygodna w całości swoich wypowiedzi.
Nauka, filozofia ani ideologia nie są w stanie skorygować Biblii. Jest odwrotnie – to Słowo Boże jest w stanie
oczyścić i sprostować nasze systemy myślowe.”
Prof. dr Werner Gitt, niemiecki naukowiec

Obwinić Biblię o niedokładność to jedna rzecz,
ale co innego jest ją udowodnić.
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Tłumaczenie Biblii jest trudną pracą. Zarówno język
hebrajski Starego Testamentu, jak i grecki Nowego
Testamentu mają jedynie wielkie litery, które zapisane
są ciasno jedna za drugą, bez przecinków i kropek. Samo
rozpoznanie tego, gdzie zaczyna się nowe zdanie, jest
sztuką.
W hebrajskim nie ma też samogłosek jak a, e, i, o, u, lecz
tylko spółgłoski jak b, k, t itd.
Samogłosek trzeba się domyślić samemu. Pierwszy werset z 1. rozdziału
Księgi Rodzaju w naszym języku wyglądałby mniej więcej tak:

Czy rozpoznałbyś w nim takie zdanie: „Na początku
stworzył Bóg niebo i ziemię”? Dlatego możemy być
wdzięczni uczonym lingwistom, którzy szukali starych
rękopisów, znaleźli je i przełożyli na inne języki.

W języku polskim istnieje
wiele tłumaczeń. Różnią się
od siebie przede wszystkim
dokładnością przekładu.
Niestety niektóre współczesne
wydania mocno odbiegają od tekstu oryginalnego,
tłumacząc np. słowo „grzech” jako „błąd”, przez co ujmują
Biblii jej powagę i wymowę.
Jeżeli chcesz być pewien, że czytasz to, co Bóg naprawdę
kazał spisać w Biblii, radzimy Ci, żebyś zatroszczył się
o wierne tłumaczenie Biblii.
Na dzień dzisiejszy Biblia lub jej fragmenty przetłumaczona
jest na ponad 2900 języków. Tym samym około 97% ludności świata ma możliwość czytania części Słowa Bożego.
Mimo to nadal tłumacze w często najodleglejszych
zakątkach ziemi z poświęceniem tłumaczą Biblię na kolejne
języki. Często najpierw muszą sami zatroszczyć się
o alfabetyzację języka.

Biblia stała się najbardziej znaną i rozpowszechnioną księgą literatury
światowej.

W 1800 r.
Przede wszystkim wielki reformator, Marcin
Luter, włożył ogromny wysiłek w tłumaczenie
Biblii. Od tego czasu wielu pilnych uczonych
przekładało ciągle na nowo Biblię, aby oddać
jej treść dokładniej i w sposób zrozumiały.
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W 1900 r.
w 1953 r.
w 1978 r.
w 2017 r.

fragmenty Biblii były dostępne
w 75-u językach.
było ich już 567,
1167,
1660,
już prawie 3000!
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>Napisana przez ok. 40 osób,
>tłumaczona przez setki ludzi,
>drukowana przez tysiące,
>czytana przez miliony.
Żadna inna książka nie była rozpowszechniana
w tak wielu kulturach i językach jak Biblia. Biblia jest
najpoczytniejszą księgą świata.
Na kolejnych trzech stronach przedstawimy werset
z Ewangelii Jana 3,16 w różnych językach.

Albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne.

angielski

Wielka Brytania

hebrajski

Izrael

turecki

Turcja

bengalski

Bangladesz i Indie

węgierski

Węgry

birmański

Mjanma

Werset ten, nazywany często „sercem Biblii”,
streszcza dobrą wiadomość od Boga do nas, ludzi:

> Bóg miłuje Ciebie tak bardzo,
że oddał za Ciebie swojego Syna.
> Przez wiarę w Niego możesz
zostać zbawiony.
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chiński

Chiny

amharski

Etiopia

grecki

Grecja

portugalski

japoński

telugu

arabski

rosyjski
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Portugalia

Japonia

Indie

Egipt i Bliski Wschód

Rosja

niemiecki

Niemcy

francuski

Francja
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dzieło antycznej literatury, aby

ciekawostki

Możesz czytać ją jak

> kompletna Biblia
Najmniejsza znana nam drukowana Biblia jest tylko
niewiele większa od monety o wartości
dwa złote. Ma 2,8 cm długości, 3,4 cm
szerokości i 1 cm grubości. Czyta się ją
dobrze za pomocą lupy.

zaspokoić swoją ciekawość.

Możesz czytać ją jak

książkę historyczną, aby
dowiedzieć się czegoś o przeszłości.

Możesz analizować jej treść

Możesz analizować jej treść, aby
krytycznie odnosić się do jej wypowiedzi.

Możesz ją czytać

z wiarą

od Boga.

– jako poselstwo skierowane do Ciebie

Jeżeli będziesz czytał Biblię jako poselstwo
od Boga, miłość Boża, którą rozpoznasz
w Jezusie Chrystusie, przemówi do Twojego
serca. Również Twoje sumienie zostanie
postawione w Bożym świetle, jakie Jezus
roztaczał przez swoje czyny
i słowa.
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> cyfrowa na mikroczipie
W 2008 r. izraelskim naukowcom Instytutu Technologicznego
w Hajfie udało się zapisać Stary Testament na połowie
centymetra kwadratowego. Ponad 300 000 słów Starego
Testamentu w języku hebrajskim zostało zapisanych na czipie
krzemowym o wielkości ziarenka cukru. Jedynie za pomocą
nanotechnologii możliwe było wyprodukowanie takiego
mini nośnika informacji. Aby odczytać tekst, dane muszą być
przetworzone i powiększone ponad 100 000 razy.

> przyszły nośnik informacji DNA
Bóg-Stwórca włożył w każdą z naszych komórek genialny
nośnik danych. Jego pojemność przewyższa wszystkie znane
nam do tej pory nośniki informacji. To łańcuch DNA, mający
średnicę dwóch milionowych milimetra. Zawarte są w nim
niezliczone informacje o materiale genetycznym każdego
człowieka. Gdyby udało nam się przygotować materiał DNA
o wielkości ziarenka cukru oraz odpowiednią technikę zapisu
i odczytu, można byłoby zapisać na nim bilion kompletnych
Biblii. Naukowcy wychodzą z założenia, że już w nieodległej
przyszłości będą dysponować tym gigantycznym nośnikiem
danych opartym na DNA.
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Lubiły Go wszystkie dzieci. Mniejsze
spośród nich brał w ramiona.
Jak wielka była Jego moc! Burza
spiętrzyła fale. Łódź, w której płynął,
znalazła się w wielkim niebezpieczeństwie. Wtedy zgromił wiatr i morze
całkowicie się uciszyło.
Uzdrawiał chorych i okazywał współczucie wszystkim ludziom, ubogim i bogatym.
Widział grzech w naszych sercach, źródło wszelkiego zła. Niemniej kobieta o wątpliwej reputacji
nie obawiała się Go. Z płaczem spowodowanym
swoją własną grzesznością przyszła do Niego,
a On przebaczył jej.
Pewnego dnia pojmano Go. Trzeba było Go usunąć.
Był tak dobry i czysty, że nie pasował do naszego
grzesznego stanu. Wolano się Go pozbyć.

I – jakie to wspaniałe – On nie pozostał w śmierci.
Powstał z grobu. Żyje! Jest w niebie. Widzi nas. Zna
Ciebie. Do dzisiaj ma dla nas współczucie. Jeszcze
dzisiaj chce przebaczyć Ci Twoje winy, jeżeli jak
ta wspomniana wcześniej kobieta żałujesz ich
i wyznasz Mu je.
„Tak”, powie do Ciebie, „mogę wybaczyć Twoje
grzechy, ponieważ poniosłem za nie karę
na krzyżu.
Wtedy zacznie się nowa historia: historia Twojego
nowego, odmienionego życia. Będzie ono zupełnie
inne niż dotychczas. On będzie Twoim najlepszym
przyjacielem. Z Nim możesz wszystko omawiać
(w modlitwie). Chętnie będziesz czytał Biblię, aby
Go lepiej poznać.

Wtedy Biblia stanie się dla Ciebie fascynującą
księgą. Codziennie będziesz chciał czytać w niej
o Twoim Panu.

Przybito Go do krzyża. Tam musiał umrzeć.

Ci, którzy Go pojmali, nie rozumieli, że On o tym
wszystkim już dawno wiedział! Przyszedł przecież
z nieba jako Boży Syn, aby umrzeć. Chciał nas
wszystkich ratować przed wieczną śmiercią.
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Ściany jego pokoju obwieszone były wycinkami różnych
niezbyt moralnych fotografii. Pewnego razu odwiedził
go wujek, który był artystą malarzem. Był zasmucony
tym, co zobaczył, ale nic nie powiedział.

Józef, znienawidzony przez swych braci,
zostaje wrzucony do wyschniętej studni,
a potem sprzedany jako niewolnik
do Egiptu. Tam zostaje zupełnie niewinnie wrzucony do więzienia. Jednak pod
koniec tej opowieści jest drugą po królu
osobistością w Egipcie; on też ratuje całą
swoją rodzinę i Egipt w okresie klęski
głodu.

Kilka dni po jego wizycie otrzymał pocztą bardzo piękny
obraz od wujka. To dzieło sztuki zaraz znalazło swoje
poczesne miejsce w tym pokoju. Aby zrobić na nie
miejsce, kilka plakatów powędrowało do kosza.
Wydawało się, że od tego czasu zapanowała tu inna,
czystsza atmosfera, znikał bowiem ze ścian jeden
wycinek po drugim. One tam teraz nie pasowały.

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest
stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało
się nowe.
Jakaż społeczność między światłością a ciemnością?
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Biblia, 2. List do Koryntian 5,17 i 6,14

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

Biblia, Daniela 3

Kiedy zaczniesz naprawdę czytać Biblię, to być może
po pewnym czasie coś zniknie z Twojej biblioteki, ściany
czy regału z płytami CD i DVD. Niektóre pliki, gry i linki
na Twoim laptopie czy smartfonie zostaną usunięte. Kto
wie, może zniknie też niejedno z ciemnych zakątków
Twojego serca.

Biblia, Księga Rodzaju 37-50

„Mamusiu, nie przerywaj, czytaj dalej! Ta historia jest
taka wciągająca!” Opowieść jest naprawdę ciekawa:

Pomyślmy o Danielu i jego trzech
przyjaciołach, którzy nie chcieli
się pokłonić przed posągiem
uczynionym na rozkaz króla i dlatego
zostali wrzuceni do gorejącego
pieca, z którego jednak wyszli bez
najmniejszej szkody.

Biblia jest bardzo interesującą
księgą, również i dla młodych ludzi.
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>>bardzo znany fragment Biblii<<
(Atropa belladonna)

Wszyscy wiemy, jak groźna jest trucizna wilczej jagody.
Dalece nierozsądny byłby ten, kto by jednak powiedział: „Ale
trzeba ją zjeść, żeby wiedzieć, jak ona działa”. Ale czy my nie
postępujemy często podobnie? Po uszy zanurzamy się w świat
medialny, w którym Boże zasady dotyczące funkcjonowania
małżeństwa i rodziny postawione są na głowie. Czytamy
powieści, w których opisywane są praktyki okultystyczne,
a kłamstwo i intrygi są na porządku dziennym. Chcemy
najpierw „zjeść” tę truciznę, aby przekonać się samemu,
że te rzeczy są naprawdę złe i nam szkodzą.
Biblia mówi, że powinniśmy „zatkać nasze uszy” i „zamknąć
oczy”, aby nie widzieć i nie słyszeć zła (Izaj. 33,15). Stąd wynika
dobra rada:

>>> Nie jedz wilczych jagód!

Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie
braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody
spokojne prowadzi mnie.
Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie
ścieżkami sprawiedliwości ze względu
na imię swoje.
Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci,
zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska
Twoja i kij twój mnie pocieszają.
Zastawiasz przede mną stół wobec
nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą
głowę moją, kielich mój przelewa się.
Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez
wszystkie dni życia mego. I zamieszkam
w domu Pana na zawsze.
PSALM DAWIDOWY

Nie przynoś ich także do domu! Unikaj wszystkiego,
co nie jest zgodne z myślami Bożymi. Przez czytanie Biblii
Bóg chce zachować nas od grzesznych wpływów
i złych dróg. Słowo Boże jest czyste i prawdziwe, żywe
i wieczne. Wskazuje Ci drogę do prawdziwego szczęścia
i pokoju.

Słowo twoje jest pochodnią nogom moim
i światłością ścieżkom moim. Biblia, Psalm 119,105
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Ten psalm zwraca się do wszystkich ludzi. Cóż jest
lepszego ponad to, kiedy możesz powiedzieć: „Pan
jest pasterzem moim”?
W trudnych chwilach, nawet w obliczu śmierci,
można znaleźć w nim pociechę: „Choćbym nawet
szedł doliną cienia śmierci (…), Tyś ze mną”.
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Jan Hus był czeskim reformatorem i męczennikiem. Przez jego
potężne świadectwo oczy wielu otwarły się na dokonane przez
Chrystusa dzieło zbawienia.

W pewnym mieście starsza już wiekiem sprzedawczyni jarzyn siedziała przy swoim straganie. Kiedy
nie było kupujących, otwierała swoją Biblię i czytała.
Chętnie czytała tę tak cenną dla niej księgę.
Ktoś podszedł i zapytał ją: „Cóż to za książka, którą
pani tak wciąż czyta?” „To jest Biblia, Słowo
Boże, mój panie.” „Tak? A skąd pani wie, że Biblia
jest Słowem Boga? Kto to pani powiedział?”
Na to sprzedawczyni: „Sam Bóg!” „Czyżby Bóg
z panią rozmawiał?”, zapytał mężczyzna drwiąco.
Przez chwilę w zakłopotaniu zastanawiała się, jak
może udowodnić, że Biblia jest Słowem Bożym.
Spojrzawszy jednak w górę, wskazała pytającemu
na słońce i rzekła do niego: „Czy może mi pan
udowodnić, że to jest słońce?”. „Udowodnić?”, odparł
ze zdziwieniem. „Przecież to całkiem proste.

Najlepszym dowodem, że to słońce jest to, że daje
mi ono ciepło i światło.”

„Rzeczywiście tak jest!”, odpowiedziała kobieta.

„Najlepszym dowodem, że ta księga jest Słowem
Bożym, jest to, że daje mi ona wewnętrzne
światło i ciepło.”
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Niedługo jednak trwało nieskrępowane głoszenie ewangelii
w tym kraju. Jana Husa spalono na stosie, a krew wielu prawdziwych chrześcijan płynęła strumieniami. Szukano wszędzie
egzemplarzy Biblii w tym celu, aby je zniszczyć.

W tym to czasie pewna starsza kobieta, dla
której największym skarbem było Słowo Boże,
zajęta wyrabianiem ciasta na chleb, usłyszała,
że mężowie Inkwizycji chodzą od domu
do domu, przeszukując mieszkania, a tych,
u których znajdą Biblię, zamykają do więzienia.
Po krótkim namyśle wzięła swoją Biblię, owinęła ją w papier
i zawinęła w ciasto, po czym włożyła z innymi chlebami
do pieca. Dom jej został za jakiś czas zrewidowany. Mieszkanie
wywrócono i przeszukano od piwnicy po strych, lecz Biblii nie
znaleziono.
Kiedy prześladowcy opuścili jej dom, chleb był już upieczony.
Rozłamała ten, w którym ukryła swoją Biblię i co się okazało?
Nie ucierpiała ona żadnej szkody, podobnie jak niegdyś
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 zatroszczył się o to,
że cali i zdrowi wyszli z rozpalonego pieca. Biblia, Księga Daniela 3
Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia, wybaw mnie
od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie. Biblia, Psalm 7,1.
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Gdy żołnierze są razem, często panuje wśród nich bardzo
luźna atmosfera. Niestety ich rozmowy, kawały i zabawy
są często bardzo grubiańskie i nieprzyzwoite.

„Biblia to jednak nic dla mnie”, powiedział
Piotrek do swojego kolegi, „w niej jest tyle
rzeczy, których nie rozumiem”.
Karol zastanawiał się przez chwilę,
co odpowiedzieć. Wiedział, że Piotrek szukał
wymówki. Dopiero co wczoraj ukradł coś
sąsiadowi. Po chwili powiedział: „Jedna rzecz
jest w Biblii, którą z całą pewnością potrafisz
zrozumieć”. „Co takiego?”, zapytał Piotrek.
„Nie kradnij!”, brzmiała odpowiedź.
Słowa te były jak strzała, która przeszyła
serce Piotrka. Przypomniał sobie miniony
dzień, zamilkł i odszedł bez słowa.

Człowiek przewrotnego serca
nie znajduje szczęścia, a człowiek
podstępnego języka wpada
w nieszczęście. Biblia, Przypowieści Salomona 17,20
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W jednym z przedziałów pociągu osobowego siedział
młody rekrut i czytał w spokoju swą kieszonkową Biblię.
„Chodźcie, podrwimy nieco z tego młodzika i wyrzucimy
jego Biblię przez okno”, zaproponował jeden z żołnierzy.
Trwało to zaledwie sekundę, a Biblia wyleciała
na zewnątrz i znalazła się na torach. Czy młody żołnierz
się rozgniewał? Nie, miał przecież swojego Mistrza, który
powiedział: „Ja jestem cichy i pokornego serca”
(Ew. Mateusza 11,29). Zasmuciło go to wprawdzie, lecz milczał.
nasz młody rekrut otrzymał
pocztą paczuszkę, w której znajdowała się jego mała
Biblia. Załączony był do niej ciekawy list. Pracownik kolei,
który kontrolował tory na tym odcinku, znalazł tę Biblię.
Usłyszał w niej Boży głos skierowany do siebie. Dotychczas odczuwał lęk spowodowany swoimi grzechami, lecz
przez czytanie Słowa Bożego spotkał się ze Zbawicielem.
Teraz młody żołnierz zrozumiał, dlaczego musiał przez
kilka dni pozostać bez swojej Biblii. Bóg ma wspaniałe
drogi, by osiągnąć ludzkie serca, a diabeł, przeciwnik
Boży, jeszcze raz odniósł porażkę.

Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie,
ale Bóg obrócił to w dobro… Księga Rodzaju 50,20
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W małej mieścinie licytowano czyjeś mienie. Pośród
wielu rzeczy znajdowała się tam Biblia. Nikt nie
wykazywał jednak nią zainteresowania. W końcu
nabył ją za małą sumę pewien kupiec.
Ponieważ była to Biblia domowa dużego formatu,
praktycznie myślący
kupiec wpadł na pomysł,
aby wykorzystać jej duże
karty jako papier
do pakowania towaru. Nie
myślał jednak o wielkiej wartości słów zapisanych
na jej kartach. Wyrywane więc z całości i nieco
zabrudzone towarem rozchodziły się wśród ludzi.
Bóg jednak powiedział: „Moje słowo nie wraca
do mnie puste” (Izajasza 55,11).
Mieszkał też w tym miasteczku człowiek, którego
trapiły ciągle myśli, że jest winien śmierci pewnego
mężczyzny. Nie mógł znaleźć spokoju za dnia ani
w nocy. Słowo „morderca” stale brzmiało mu w uszach.
Któregoś dnia posłał swego syna do sklepu po zakupy.
Kiedy ten wrócił, przyniósł to, co miał kupić, owinięte
w kartę Biblii. Ojciec, spojrzawszy na zapisane na niej
słowa, przeczytał miejsce z Hebrajczyków 9,22:
„Bez przelania krwi, nie ma odpuszczenia”.
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W pierwszej chwili nie zrozumiał tej wypowiedzi.
Pragnął odpuszczenia; szukał go, pragnął wiedzieć
o nim coś więcej. Zaraz posłał syna jeszcze raz do tego
sklepu, który ze swoim wyrywaniem kartek zaszedł
już kilka listów dalej, do listu apostoła Jana. Kiedy
obciążony poczuciem winy mężczyzna przeczytał
słowa na stronie Biblii, z jego duszy spadł ciężar.
Zrozumiał, że istnieje odpuszczenie wszystkich grzechów przez zapewnienie: „Krew Jezusa Chrystusa,
Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”
oraz: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest
Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści
nas od wszelkiej nieprawości” (1. Jana 1,7 i 9).
Słowa te rozświetliły jego ciemną duszę. Również
i on doświadczył, że przelana na krzyżu krew Pana
Jezusa Chrystusa może zmyć wszystkie grzechy,
a wszyscy, którzy je wyznają, zaznają całkowitego
spokoju serca i sumienia.

Miliony ludzi doznało błogosławieństwa dzięki
Biblii. Często przychodziło ono przez jedną stronę
Biblii, a nawet jeden werset. Słowo Boże jest
„żywe i skuteczne”, „przenikające” i „zdolne
osądzić zamiary i myśli serca” (List do Hebrajczyków 4,12).
Wiele twardych i zrozpaczonych serc zostało przez
Boga całkowicie przeobrażonych. Nawet
fragment z podartej Biblii może wskazać człowiekowi drogę do trwałego szczęścia...
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Słowo Boże jest prawdą, która głęboko przenika
do sumienia człowieka i nie daje mu spokoju.
Dlatego ludzie od dawna próbują pozbyć się Biblii,
dokładnie tak samo jak pewien bezdomny, który
podeptał lustro za to, że pokazywało mu, jak bardzo
jest zaniedbany i brudny.

Słowo Pana trwa
na wieki.
Biblia, 1. List Piotra 1,25

Panie, słowo twoje trwa
na wieki, niewzruszone
jak niebiosa.
Biblia, Psalm 119,89

Bóg czuwa nad swoim Słowem, dlatego nie musimy
bronić Biblii.

Ułóż wszystkie książki,
które kiedykolwiek
zostały napisane, by
zwalczać Biblię, jedna
na drugiej, a otrzymasz
stos wyższy niż piramidy
w Gizie. Obok połóż
Biblię. I co? Nadal jest
cała i dalej można ją
czytać. Jest zwycięzcą i
żyje dłużej niż wszyscy
jej najbardziej zawzięci
wrogowie.
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Prawda jest treścią słowa
twego i na wieki trwa
sprawiedliwy wyrok.
Biblia, Psalm 119,160
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Bardziej pożądane niż złoto, nawet
najszczersze.

Psalm 19,11

Nie samym chlebem żyje człowiek, ale
każdym słowem, które pochodzi z ust
Bożych. Ew. Mateusza 4,4

Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem
przetopionym, odłączonym od ziemi,
siedemkroć oczyszczonym. Psalm 12,7

Czy moje słowo nie jest jak ogień?
– mówi Pan. Księga Jeremiasza 23,29

Albowiem Słowo Boże jest (…) zdolne osądzić
zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które
mogłoby się ukryć przed nim. List do Hebrajczyków 4,12-13

Słowo twoje jest pochodnią nogom
moim i światłością ścieżkom moim.
Psalm 119,105

Czy moje słowo nie jest jak (…) młot,
który kruszy skałę? Księga Jeremiasza 23,29
Jako nowonarodzone niemowlęta
zapragnijcie niesfałszowanego mleka
Słowa Bożego, abyście przez nie
wzrastali ku zbawieniu. 1. List Piotra 2,2

...słodsze niż miód, nawet
najwyborniejszy. Psalm 19,11
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miód

miecz Ducha, którym jest Słowo Boże
List do Efezjan 6,17

...nasienie nieskazitelne, Słowo Boże,
które żyje i trwa

1. List Piotra 1,23
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4. Módl się do Boga
> Proś Boga, aby dał Ci zrozumienie tego, co czytasz.

Czytaj Biblię, aby nawiązać bezpośredni kontakt z Bogiem.
Możesz zacząć na przykład od Ewangelii Łukasza, która
opowiada o życiu Jezusa Chrystusa. Nowy Testament jest
kluczem do zrozumienia Starego Testamentu.

Nie ma nikogo, kto by lepiej mógł wytłumaczyć Ci Biblię jak Ten,
który jest jej autorem.

> Pytaj Boga: „Co chcesz mi przez to powiedzieć? Jak mogę
obrócić to w czyn?”.

Jedynie On zna Twoje serce i wie o wszystkich Twoich okolicznościach oraz
kłopotach.

> Dziękuj Bogu za Jego kosztowne Słowo

Czytanie Biblii jest błogosławieństwem i przynosi zysk. Psalm 119,162

Jeżeli chcesz czytać Biblię z radością i duchowym
zyskiem, warto przestrzegać siedem reguł:

5. Przemyśl
> Zastanawiaj się nad tym, co czytasz.

1. Korzystaj z dobrego tłumaczenia Biblii
> Korzystaj z Biblii o zrozumiałym, współczesnym języku, która
jest dokładnym tłumaczeniem z języków oryginalnych.
Niestety coraz więcej jest przekładów Biblii, które wyraźnie odstają
od właściwego przesłania Biblii.

2. Zarezerwuj sobie wystarczająco czasu
> Postanów codziennie chociaż kwadrans spędzić sam na sam
z Bogiem.

Doba ma 96 kwadransów. Poświęć chociaż jeden Bogu. On chce rozmawiać
z Tobą.

Pobieżne czytanie Biblii niewiele Ci przyniesie.

Psalm 119,15+27+48

> Podkreślaj szczególnie ważne dla Ciebie fragmenty
i odnotowuj miejsca o podobnym przesłaniu.
Będzie Ci później łatwiej je znaleźć i zapamiętać.

6. Ucz się na pamięć
> Ucz się na pamięć wersetów, które są dla Ciebie szczególnie
ważne.
Dzięki temu będziesz mógł przywołać je sobie na pamięć w każdej chwili.
W wielu sytuacjach okażą się Ci pomocą i drogowskazem. Psalm 119,11 i

Kolosan 3,16

7. Wykonuj
> Czyń, na co Bóg wskazuje Ci w swoim Słowie

3. Zadbaj o spokój
> Czytaj Biblię w spokojnym miejscu.

Oczywiście Biblię można czytać także online albo na smartfonie. Niemniej
czytanie Biblii w formie książki ułatwia koncentrację i zmniejsza ryzyko
rozproszenia.
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Posłuszeństwo wobec Boga jest źródłem szczęścia i pogłębia Twoją
społeczność z Bogiem. List Jakuba 1,22

Błogosławieni, którzy słuchają Słowa
Bożego i strzegą go! Biblia, Ew. Łukasza 11,28
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Przeczytałeś wiele pomocnych informacji o Biblii, „liście”
skierowanym przez Boga do Ciebie. Proszę, już dzisiaj
udziel Bogu odpowiedzi. Nie odkładaj tego na później!
Wiesz, jakie to ważne, by słuchać Bożego głosu. Być może
w przyszłości nie będziesz miał kolejnej okazji.
Bóg chciałby okazać Ci swoją dobroć i łaskę, a nie być
Twoim sędzią. Dzisiaj wzywa Cię, abyś zawrócił. Niemniej
jeśli obojętnie będziesz kroczył swoją drogą i odrzucisz
Bożą ofertę, Twoja droga zaprowadzi Cię do piekła,
wiecznego oddzielenia od Boga.

Dzisiaj Bóg zwraca się do Ciebie w swoim Synu
ze wspaniałą ofertą:

Bóg okazuje Tobą wielkie zainteresowanie. Z tego
powodu zwraca się do Ciebie przez swój list, Biblię.
Chce, abyś został zbawiony i otrzymał prawdziwy
pokój. Naprawdę szczerze Ciebie kocha i troszczy się
o Ciebie.
Czytaj Biblię bez uprzedzeń z otwartym sercem.
Odpowiedz Bogu! Podziękuj Bogu w modlitwie za to,
że Jego dobre Słowo dotarło do Ciebie i że mogłeś je
przyjąć. W ten sposób sprawisz Bogu wielką radość!

Będzie radość w niebie z jednego
grzesznika, który się upamięta.
Biblia, Ew. Łukasza 15,7

W prostych, szczerych słowach modlitwy możesz
wyzbyć się ciężaru Twoich grzechów. Bóg chętnie
Ci je wybaczy. Powiedz Mu, że żyłeś bez Niego
i zgrzeszyłeś przeciwko Niemu. Jeżeli uczynisz
to szczerze, możesz być pewny, że gdy Jezus
Chrystus umarł na krzyżu, zapłacił także za Twoje
winy.
Jeżeli przyjmiesz tę wielką ofertę Bożej łaski,
otworzy się dla Ciebie droga do nieba, wiecznej,
szczęśliwej społeczności z Bogiem. Twoje życie
będzie miało cel i sens.
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A Twoją największą radością byłoby, gdybyś
mógł powiedzieć do Boga:
Grzech mój wyznałem tobie i winy mojej nie
ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje
Panu; wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu
mego.

Tutaj znajdziesz
„List do Ciebie”
– oraz inną literaturę –
w wielu różnych językach:

Biblia, Psalm 32,5

Wtedy wiecznie obowiązujące obietnice Boże
dotyczyć będą także Ciebie:

„I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną
na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki
mojej.”
Biblia, Ew. Jana 10,28

„A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.”
Biblia, Ew. Mateusza 28,20
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