Jak czytać Biblię

1. Wstęp
Kiedy rozpoczynamy świadome życie z Bogiem, potrzebujemy uczyć się obserwować Pana Jezusa i
czerpać z Jego wiedzy i postawy (Mt 28,18-20). Uczyć się rozumieć Bożą wolę dla naszego życia jest
kluczowym zadaniem w życiu chrześcijanina. Początek świadomego życia z Bogiem oznacza początek
wzrastania w poznaniu Boga i w doświadczeniu.
Aby owocnie czerpać wiedzę i mądrość z Bożego Słowa – Biblii, potrzebujemy wiedzieć jak podejść
do tematu. Biblia sama pomoże nam zdobyć tą wstępną wiedzę. Dla ułatwienia zamiast samych tylko
odnośników, umieszczam pełne teksty biblijne.
Ezdrasz postawił sobie za cel zbadać zakon Pański i wprowadzić go w czyn (Ezd 7,10). Wszystko
zaczyna się w twoim sercu. Tam, za sprawą Ducha Świętego, rodzi się tęsknota za Bogiem, pragnienie
poznawania Go. Módl się o to, aby Pan kształtował twoje serce w taki sposób, aby tęskniło ono KU temu,
co Boże.

2. Motywacja
2.1 Zrozum, jak ważne jest studiowanie Słowa Bożego
Motywacja! Nikt nie ma takiej motywacji, jak chrześcijanie. Ich Zbawiciel uratował ich nie tylko od
wiecznej konsekwencji grzechu, ale też daje im dziś wolność od... i wolność ku... Zwróćmy uwagę na kilka
powodów, dla których warto trwać w społeczności z Bogiem w Jego Słowie. Zauważ nacisk położony na
regularności.

2.2 Poznawaj Słowo, by móc być posłusznym Bogu i wzrastać w służbie
Jozue 1,8 — Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby
ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się
powodziło.
Co gwarantuje osiągnięcie celu? Jaką częstotliwość zaleca Bóg?

1 Piotr 2,2 — Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka,
abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu
Czego potrzebują dzieci, aby rosnąć?
Czego potrzebują chrześcijanie, aby wzrastać duchowo?

Przemyśl: Czy pragnę Słowa Bożego tak, jak niemowlę żąda mleka?
(Zobacz też 2 Tm 2,15; Rz 10,17; Mt. 4,4; Jan 6,44-45; 2 P 1,12-15.)

2.3 Poznawaj Słowo, aby unikać upadków.
Ozeasz 4,6 — Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie
odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o
twoich dzieciach.
Dlaczego lud Boży ginie?
W jakich czasach to słowo uznaje się za aktualne?
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Co ten wiersz oznacza dla nas?

Dzieje Apostolskie 17,11 — przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się
rzeczy mają.
Co takiego czynili Berejczycy (bo o nich mowa), by unikać błędów i upadków?

(Zobacz też 1 Jan 4,1.6; Galacjan 1,8.9; Mateusz 22,29.)
2.4 Poznawaj Słowo, aby wspierać innych.
Hebrajczyków 5,12 — Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie
kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu
stałego.
Jacy powinni się stawać chrześcijanie?
Co w tym przypadku poszło nie tak?

Przemyśl: Dlaczego nauczyciele, lekarze, prawnicy itd. powinni rozwijać swoją wiedzę?
Dlaczego dotyczy to także... wszystkich? Czy jest jakaś wymówka, by tego nie robić?
(Zobacz też: V Mojżeszowa 6,6-9; 2 Tymoteusz 2,2; 1 Tym 1,7; 1 Piotr 3,15; Kolosan 3,16; Rzymian 15,14)

2.5 Poznawaj Słowo z miłości do Boga i... Jego Słowa.
Psalm 1 - Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie

szyderców, Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad
strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.
Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani
grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do
nikąd.

Psalm 119,47-48. 97-99 - Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, Które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań
twoich, które kocham, I rozmyślam o ustawach twoich. O, jakże miłuję zakon twój, Przez cały dzień rozmyślam o nim!
Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, Ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od
wszystkich moich nauczycieli, Bo rozmyślam o świadectwach twoich.
Jakie korzyści przynosi rozkoszowanie się Słowem Bożym?

Jak często warto trwać w Słowie?

Przemyśl: Załóżmy, że młoda kobieta zostaje oddzielona od narzeczonego, który pisze do niej listy
każdego dnia. Ona, zamiast je czytać, przechowuje zamknięte koperty w szufladzie. Jak oceniasz jej
miłość? Czy powyższy przykład ma zastosowanie do twojego studium Biblii?
(Zobacz też Psalm 19,7-11; Jan 14,15; 1 Jan 5,3)
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Przemyśl: Czy ktoś poświęca czas na coś, co leży w zakresie jego zainteresowań (Sport, hobby
itp.)? Na ile twój czas z Bożym Słowem przekłada się na twoje zainteresowanie Bogiem?

3. Otwarte serce i miłość do Prawdy
Dzieje Apostolskie 17,11 — cytat powyżej.
Jaka postawa pomagała Berejczykom poznać Prawdę?

Mateusz 13,14.15 — I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać,
a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego
ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli,
i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył.
Dlaczego niektórzy mijają się z prawdą? Jakiego rodzaju motywy mogą się na to składać?
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Jak czytać Biblię – właściwe nastawienie do Pisma

4. Szanuj Biblię jako Księgę w całości natchnioną
Jeśli ktoś wątpi, że Biblia jest natchnionym Bożym Słowem, będzie podatny na pokusy
i wątpliwości własnego serca.
4.1 Biblia pochodzi od Boga
1 Tesaloniczan 2:13 — A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże,
które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które
też w was wierzących skutecznie działa.
Co o pochodzeniu Biblii mówi ten wiersz?

1 Koryntian 14,37 — Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary Ducha, niech uzna, że to, co
wam piszę, jest przykazaniem Pańskim;
W czyim autorytecie przemawiał ap. Paweł?

Przemyśl: Jeśli odrzucasz fragment Bożego Słowa, to odrzucasz także... ?
(Zobacz też: 2 Tym 3,16-17; Galacjan 1,11-12; Efezjan 3,3-5; Łukasz 10,16; 2 Piotr 1,20-21;
Mateusz 10,19f; 2 Samuelowa 23,1-2; 2Mojżeszowa 24,3,4-7; Izajasz 51,l6; Jeremiasz 1,5-9)

4.2 Biblia jest nieomylna
Nieomylność oznacza tu, że przesłanie natchnionych ksiąg nie może się mylić. Psalm 119,128.
Tytus 1,2 — w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez
prawdomównego Boga,
Czego Bóg nie może?

Jaki wpływ na nasze poznawanie Słowa Bożego ma wątpliwość w doskonałość tego Przesłania?
(Zobacz też 17,17; Psalm 33,4; 19,8; 147,4-5; Rzymian 3,4; Hiob 37,16; 3Mojżeszowa 23,19;
Hebrajczyków 6,18).
4.3 Biblia została nam dana po to, aby ją poznawać i rozumieć!
Niektórzy uważają, że Biblia może być analizowana jedynie przez wyspecjalizowanych do tego
naukowców lub Teologów, bynajmniej nie przez przeciętnego wierzącego. Dlatego nie warto
zagłębiać się w jej przesłanie. Marek 7,14 — I znowu przywołał lud, i rzekł do nich: Słuchajcie
mnie wszyscy i zrozumiejcie!
2 Tymoteusz 3,16-17 — Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do
wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był
doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Dzieje Apostolskie 17,11 — cytat powyżej.

Zamiast zwyczajnego przyjęcia tego, co mówili nauczyciele, czego się podjęli Berejczycy? Czy
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rozumieli wszystko, co czytali?

Przemyśl: Jeśli ktoś jest przekonany, że nie zrozumie słów zapisanych w Biblii, pozostanie
„zamknięty” na jej treść.
(Zobacz też: Efezjan 5,17; 1 Koryntian 14,33; Efezjan 3,3-5; Izajasz. 55,11; 35,8; Jan 20,30-31;
8,32; Przypowieści Salomona. 2,1- 12)
Łukasz 8,18 - Baczcie więc, jak słuchacie; albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu,
który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane.
Jezus ostrzega nas, aby uważać jak słuchamy (przyjmujemy). Podobnie warto uważać, jak
studiujemy Boże Słowo. Bóg uczy nas kilku ważnych zasad (2 Tymoteusz 2,15).

Boże przykazania dla nas zawarte są w Piśmie Świętym
– w Starym i Nowym Testamencie
Nie oznacza to, że do wszystkich nakazów podchodzimy w ten sam sposób.
Hebrajczyków 10,9-10 - potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc
pierwsze, aby ustanowić drugie; mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa
Chrystusa raz na zawsze.
Jak wpływ na poprzednie przymierze miało przyjście Jezusa na świat? Dlaczego?
Kolosan 2,14.16.17 - wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze
swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża; Niechże was tedy nikt nie sądzi z
powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są
tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.
Jakie nastawienie, w świetle powyższych tekstów, do niektórych przepisów Starego Przymierza
powinni mieć chrześcijanie?
Galacjan 5,1-4 — Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc
niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam:
Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu
człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od
Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia;
Jaki jest stan człowieka, który próbuje usprawiedliwić się na podstawie przestrzegania przepisów
Prawa?

Przemyśl: Jakie znaczenie w świetle Nowego Przymierza mają przepisy Starego
Testamentu, mówiące o: ofierze zwierząt, kapłaństwie Lewitów, Sabacie, obrzezaniu
itp.?
(Zobacz też: Galacjan 3,24.25; Rzymian 7,1-7; Efezjan 2,11- 18; Hebrajczyków 8,6-13; 9,15-20; 7,11-25;
Jeremiasz 31,31-34.)

Chociaż Stary Testament dotyczy Starego Przymierza, pozostaje aktualnym
i prawdziwym natchnionym Bożym Słowem
Stary Testament jest źródłem bezcennej dla chrześcijanina wiedzy, np. o stworzeniu, o
człowieku, o zbawieniu, o Bogu, o świecie, o Mesjaszu itd. Zobacz Rzymian 15,4; 1 Kor 10,6.11.
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