
1 | S t r o n a  
 

2. CZYTAJ BIBLIĘ 
W Biblii zawarte są słowa, które pochodzą od samego Pana Boga, a które spisali ludzie natchnieni Duchem Świętym. 

Wypowiedział je Pan Bóg, więc są one Prawdziwe, Ważne i Święte, a zrobił to dla ludzi, więc są one nam potrzebne. 

Biblia pozwala nam poznad Pana Boga – Jego miłośd objawioną w Jezusie Chrystusie oraz sprawiedliwośd Jego Prawa. 

Słowo Boże oraz modlitwa są naszą bronią przeciwko szataoskim zabiegom, których celem jest zakrycie Prawdy.  

Biblia jest Słowem od samego Pana Boga 

2 List do Tymoteusza 3:14-17 

(14) Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. (15) I ponieważ od 

dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 

(16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do 

wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 
 

Ks. Izajasza 34:16 

(16) Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż 

usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził. 
 

List do Hebrajczyków 4:12-13 

(12) Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do 

rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; (13) i nie ma stworzenia, które 

by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed 

którym musimy zdać sprawę. 

Każdy może prosid Pana o mądrośd aby zrozumied 

List Jakuba 1:5 

(5) A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, 

a będzie mu dana. (6) Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali 

morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. (7) Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, 

(8) człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. 

Bo Słowo Boże to mądrośd duchowa, dostępna nawet dla prostaczków 

Ew. Mateusza 11:25-26 

(25) W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 

mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. (26) Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. 
 

1 list do Koryntian 2:13 

(13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając 

do duchowych rzeczy duchową miarę. 

Trzymaj się więc Słowa Bożego 

2 List Jana 1:9 

(9) Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. 
 

List do Efezjan 6:14-17 

(14) Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości (15) i obuwszy nogi, by być 

gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, (16) a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli 

zgasić wszystkie ogniste pociski złego; (17) weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. 
 

2 List do Tesaloniczan 2: 15 

(15) Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez 

mowę, czy przez list nasz.  
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Biblia składa się z dwóch podstawowych części – Starego i Nowego Testamentu. Apostoł Paweł mówi o wierzących jako 
o zbudowanych na fundamencie apostołów i proroków. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym spisali Nowy Testament, a prorocy 
pouczeni przez Ducha spisali Stary. Prawdziwym autorem obu jest więc Pan Bóg. 

Wszystkie księgi Biblii zawierają wiele historii opisujących relacje między Panem Bogiem a ludźmi. Pokazują dobre i złe wybory, 
dylematy moralne, wielkośd zaufania do Pana, Bożą sprawiedliwośd oraz Jego miłosierdzie. Bohaterami tych historii byli ludzie tacy jak 
my – czasem biedni a czasem bogaci, rodzice i dzieci, kochający i gniewający się, zagubieni, przestraszeni. Możemy się więc z nimi 
identyfikowad i czerpad nauki z ich życia. 

W księgach Wyjścia oraz Powtórzonego Prawa zgromadzone zostało święte i sprawiedliwe Prawo Boże, które żyjąc i umierając 
wypełnił Pan Jezus a ducha tego prawa wytłumaczył – jako miłośd do Boga oraz bliźniego. Znajomośd Prawa Bożego, to znajomośd tego, 
co jest sprawiedliwe i dobre w oczach Pana Boga. 

Psalmy są natchnionymi słowami modlitwy króla Dawida. Rozmawiał on z Panem o swojej niedoli oraz o swoim szczęściu, prosił Go o 
wybawienie, przepraszał za grzechy oraz dziękował za rozliczne łaski. Dla mnie są one pięknym wzorem do naśladowania, pokazującym 
jak może i powinna wyglądad modlitwa człowieka oddanego Bogu. 

Księgi prorockie to historie ludzi wybranych do napominania narodu świętego – Izraela. Pokazują ich oddanie i posłuszeostwo oraz 
cierpienia przez które musieli przejśd. Ale przede wszystkim uczą o błędach ludzi (Izrael to ludzie z założenia wierzący!) oraz o 
możliwościach ich naprawienia. Są one też źródłem wiedzy o przyszłych czasach m.in. o Dniu Sądu nad całym światem.  

Każda z ksiąg Biblii zawiera w sobie pożyteczne informacje. Słowo Boże pokazuje w sposób jasny i pewny to, jaki jest Pan Bóg. Nie 
musimy polegad na naszych niepewnych wyobrażeniach. Możemy poznad Pana przez historie w niej opisane. 

 

Ew. Mateusza 22:37-40 

(37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli 

swojej. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. (39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 

samego. (40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. 
 

List do Efezjan 2:19-22 

(19) Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, 

(20) zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, (21) na którym cała 

budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, (22) na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu 

 

„Biblia jest dla mnie słowem Boga, co oznacza, że jest święta. Jest to księga, która opowiada mi jaki jest Bóg, jakie ma cechy 
charakteru, jak postępuję, co ceni, a czego nienawidzi. 

Biblia jest dla mnie nośnikiem największej, najwspanialszej nowiny danej człowiekowi – mówi o zbawieniu. Opisuje ona życie 
Jezusa, syna Boga. Narodził się On jako człowiek i żył tak jak my. Ale też zupełnie inaczej patrzył na to, co Go otacza – o czym świadczą 
Jego słowa zapisane w ewangeliach. Uzdrawiał On chorych, głosił, nauczał jaki jest Bóg. Jednak najważniejsze jest, to że z miłości do 
człowieka poświęcił swoje życie. Przelał swoją świętą krew, która daje życie, uświęca. 

Biblia to także przewodnik jak postępowad w życiu. Co jest dobre, a co złe – a właściwie co jest takie w oczach Pana Boga. Księga 
ta opisuje życie wielu ludzi. Byli bardzo różni. Niektórych poznaję lepiej, o innych czasem jest tylko jedno zdanie. Są to jednak zawsze 
świadectwa życia ludzi, takich jak ja. Z problemami, troskami, ale i nadziejami. To inspirujące i lubię ich poznawad, bo każda z tych 
osób chce opowiedzied mi swoją historię. 

Biblia jest dla mnie również pocieszeniem, uspokojeniem, radością. Zdarza się też, że słowa w niej zapisane są powodem płaczu i 
skruchy. Codziennie poprzez nią Bóg prowadzi mnie przez życie, zadziwiając różnorodnością rzeczy w niej opisanych.” – M.H. 

 

Ks. Powtórzonego Prawa 17:18-20 

(18) A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego Prawa od kapłanów, Lewitów. 

(19) I będzie go miał u siebie, i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni Pańskiej, 

przestrzegania wszystkich słów tego Prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, (20) aby serce jego nie wyniosło się ponad 

jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. 

 

Ks. Powtórzonego Prawa 31:10-13 

(10) Dał im też Mojżesz taki rozkaz: Po upływie każdego siedmiolecia, w roku umorzenia długu, w Święto Szałasów, (11) gdy 

przyjdzie cały Izrael, by pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego, na miejscu, które wybierze, odczytasz ten zakon przed 

uszami całego Izraela. (12) Zgromadź lud, mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, którzy przebywają w twoich 

bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga waszego, i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu; (13) ich 

synowie zaś, którzy go jeszcze nie znają, niech go wysłuchają i nauczą się bojaźni Pana, Boga waszego, po wszystkie dni 

waszego życia na ziemi, do której przeprawicie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. 


