Korzyści

ze studiowania

Biblii

Wielc lal temu kapitan pewnego sial kil zakotwiczyi swoją
lódż przy brzegu piękne] wyspy na południowym
Pacyflku.
Słyszał, że ludzie, którzy kiedyś byli kanibalami,
stali sil'
przyjacielscy i zaczęli zajmować się handlem.

Gdy kapitan rozmawiał z naczelnikiem wyspy, zauważył
w jego ręce wielką Biblię. Z lekkim uśmiechem
na twarzy
powiedział do naczelnika: "Z pewnością nic wierzv pan w tę
sIarą książk~. Jest staromodna i nikomu nicprzydatna."
Naczelnik spojrzał na jego dobrze zbudowanvch
wo[ownlków, którzy go otaczali, a następnie zwrócił się do
kapitana. .Kapitame - powiedział powoli - może lIIyślbz, że
Z lej książki jest niewielka
korzyść. Jednak nie wiesz, że ona
przynosi korzyść także tobie. Gdyby la księga nie zmieniła
naszego życia,byłbyś reraz w n::łszym kolie do gotowania!"
Zmiana jak} w życfu człowieka sprawia poznawanie riiblii,oddzi:tlujc także na innych. Ten kapii.m odniósł korzyść,
ponieważ ktoś inny czytal BibliI', W tcj lekcji będztesz się
liczył o tym, jakie korzyści osobiście możesz odnieść ze
studiowania
Pisrna Świętego.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...
Dl:tczego

należy studiować

Jakie wynikają

Biblię?

z lego korzyści?

Ta lekcja pomoże ci ...
~ \Vyjaśnić,

dlaczego

każdy

powinien

studiować

Biblię .

• Wymienić osiem korzyści wvnikających

z poznawania

* Poznać

Słowa.

ważność studiowania

Dlaczego

Bożego

naleŻy studiować

Biblii.

Biblię?

Każdy powinien studiować
Pisrno Swlęte z wielu powodów. Przyjrzyjmy się bliźc] trzem z nich: l) jest to przywilej,
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2) jest to droga do duchowego wzrostu, 3) jest to sposób
poznania Bożego planu dla nas.
Przywilej
Cel l. Pornaj. dlaczego studiotranie Bibliijest przvunlejem.
Pewnego dnia moi przyjaciele Don i Bonnie otrzymali
szczególny list. Było to zaproszenie na spotkanie z angielską
księżniczką - Anną. Otrzymanie listu od kogoś tak ważnego
było uważane za przywilej, lecz to, co ten list oferował, było
jeszcze czymś większym - możliwością spotkania z królewsklm

majestatem!

Ty i ja także otrzymaliśmy bardzo ważny list. Osobiste
przesianie do każdego z nas, od kogoś daleko zacniejszego
niż jakikolwiek ziemski król - od samego Boga!Jednak jeszcze
ważniejszym niż otrzymanie lego listu, jest możliwość przeczytania go i skorzystania z zaproszenia, które on zawiera.

W tym liście, który nazywamy Biblią, Bóg osobiście zaprasza
nas, abyśmy stali się jego dziećmi i tyli z Nim na zawsze!
Oznajmia nam, że może to stać się przez przyjęcie Jego SynaJezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Czyż to nie
wspaniały przywilej, że przez studiowanie Biblii możemy
poznawać

Boga i Jego obietnice.
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Poprzez ćwiczenia zawarte w każdym paragrafie ..Zmianie
dla ciebie" będziesz mógł powtórzyć i zastosować przero-
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biony materiał. Zanim wykonasz ćwiczenia, przeczytaj uważnie podane instrukcje. Dlugie odpowiedzi
zapisz w osobnym zeszycie i wykorzystaj
do robienia notatek na temat
lekcji.

1 Zakreśl

kółkiem literę pod którą znajduje się najlepsze
uzupełnienie
poniższego
zdania. Największym
przywilejem, jaki może kogoś spotkać, jest osobiste zaproszenie
od
a) prezydenta kraju
b) najlepszego przyjaciela
e) Raga

2

Które z poniższych stwierdzeń mówi nam, że studiowanie
Biblii jest przywilejem! Zakreśl literę przed właściwą odpowiedzią.
a) Jest to osobisty list Boga do każdego jego dziecka.
b) Róg pr:łgnie opowiedzieć
ci o tobie i o sobie samynl.
c) Ponieważ autor książki tak mówi.
Sprawdź swoje odpowiedzi na końcu lekcji.

Droga wzrostu
Cel 2. Poznaj stuierdzenia
/)oTflago

userzqcemu

polmzujqce; "'jaki sposćb Biblia
wzrastać.

Zdrowe i normalne dziecko rośnie, a właściwy pokarm
jest bardzo istotny dla jego rozwoju. Biblia mówi, że jako
Boże dzieci musimy wzrastać duchowo.
W Efezjan 4:15
czytamy: "Lecz aby.~tlllJ:bedqc szczerymi w milosci, wzrastali

o liiblii
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pod każdvm względem II' niego, który jest GI()U~I,II' Chl)~tusa". Nasz duchowy pokarm jest zawarty w Biblii, a studiowanie

jej, to sposób jedzenia tego pokarmu. Gdy stuPismo Święte, lepiej poznajemy naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa. To poznanie pozwala nam wzrastać i stawać
się mocnymi chrześcijanami.
.,Aż dojdziemy ll~ZJ~CJ'do jedności triary i poznania Syna Bożego] do meskie] doskonałości
i dorosniemy do wymiarów!Je/ni Orrvstusouv], (ll~t'ś1llYjuż
nie hyli dziećmi ... " (Efczj:m 1:13-14).
diujemy

ł->---

ZADANIE DlA CIEBIE

3 Wybierz

dwie odpowiedzi, które najlepiej uzupełniają następne zdanie. Studiowanie Biblii pomaga wierzącemu
wzrastać, poniewaź.
a) przyjmuje duchowy pokarm.
b) więcej poznaje Jemsa Chrystusa.
c) jego poznanie czyni go ważnym
w zborze.
Zapamiętaj

poniższe

jako twoje zobowląz.mk-

wiersze,

abyś mógł je powtarzać

przed Panern,

jezuscni

Chrystusem.

'1)'.( })(111ie. Naucz mnie ustnu: ttroicl»!
rozleazacb tumich i potrze IW drogi tuoje. iHa111
upodobanie ll' przvearaniacl: tn oicb, nil:' zapominam SIOllYi
"lll()p,osl(/ll'iony

Rożmvsknn

(1

("<'go" (Psalm

119: 12,15, l G).
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Jak możemy poznać plan Boży dla nas
Cc! 3. Wyjaśnij

uiażnosc

poznania

1,1(/1111Bożego d/a nas.

Kilka lat temu moja przyjaciółka była chora. Była chora,
nie tylko fizycznie, była także bardzo smutna. Wtedy
otrzymała list od młodego mężczyzny, który miał być jej
mężem Dodał [e] otuchy, powiedział, że ją kocha i że
przyjeżdża, aby ją poślubić. Było zdumiewające, jak szybko
wróciła do zdrowia po otrzymaniu listu od kogoś, kto
naprawdę troszczył się o nią.
Biblia, podobnie jak ten list, mówi nam o Bożej milości

do nas. Bóg pokazuje nam w niej jak mamy żyć i obiecuje,
Że nadejdzie dzień, kiedy będziemy z Nim już przez całą
wieczność:

Wspaniale jest wiedzieć, że kiedy jesteśmy smutni lub
nie czujemy

się dobrze,

możemy

wziąć osobiste Boże

przesianie i CZ}1aĆo planach Boga dla każdego z nas. Takie
studium poprawi nasze samopoczucie, zachęci i pouczy, że
każdy z nas jest ważny <\1;1 Niego.
Studiując !libii,' pOZnajEmy nie tyłko Boże plany dotycząnaszej przyszlości, lecz także Jego obietnice na obecny
czas. Będziemy się uczyć o niektórych z nich \V nasrcpnvm
(l'

rozdziale.

• • •
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Zakreśl literę przed każdym właściwym uzupełnieniem
następnego zdania. Poznanie Bożego planu jest ważne,
ponieważ

a)
b)
c)
d)
e)

5

on:

zawiera Boże obietnice dla nas.
daje nadzieję i zachętę.
pokazuje jak slabi jesteśmy.
objawia Bożą miłość do nas.
nadaje kierunek naszemu życiu.

Zapisz w swoim notatniku wiersze, które nauczyłeś się

z Psalmu 119. Pomódl się ich slowami i podziękuj Panu
za Jego Slowo.
Jakie korzyści otrzymujemy?
cel 4. Wymiel' osiem leorzvsci unmikajqcvcb
diouania Biblii.
Spośród wielu korzyści studiowania

Chleb dla duszy
Radość
Bliskość Boga
Zachęta
Fundament

Inspiracja
Prawda
Bezpieczeństwo

z pilneg» stu-

Biblii ,-,,,,bnłliśmy osiem.
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Chleb d/a dusxy
Biblia jest pokarmem, dzięki któremu może żyć nasza
dusza. Gdy czytamy ją każdego dnia, otrzymujemy zdrowie
i sily zarówno dla duszy, jak i dla ciala. Jezus powiedział:
"Nie samym chlebem żyje czlowiek, ale leaźdyn: SIOIl'.'1II, klóre
pocbodzt z lISI Bożych" (MaiCliSZ 4:4).
Radość
Przez czytanie Biblii otrzymujemy radość. Jak cieszymy
się z dobrych wiadomości o naszych bliskich, tak przeżywamy
radość czytając o Bożej miłości do nas. Nawet Jego instrukcje
przynoszą nam radość, ponieważ wiemy, że są one dla
naszego dobra. Psalm 119:111 mówi: "Świadeclwa tuoje są
moim dziedzicarem na wieki, gdyż sq rozkoszą serca mego. "
Bliskość Boga
Odczuwamy bliskość Boga, kiedy czytamy Jego Słowo.
On jest obecny i mówi do nas osobiście przez Swoje Słowo.

Jest to jedna z największych
studiowania

korzyści wynikających

ze

Biblii.

Zachęta
Boże Słowo jest wspaniałą zachętą. W nim znajdujemy
przykłady wielkiej Bożej miłości do człowieka i obietnice
Jego troski o nas. W Pierwszym Liście Piotra jest wspaniały
wiersz, który powinieneś zapamiętać: "Wszelką Iroskę suojq
złóżcie IW niego, gdyż 011lila o 11m slamllie"(lPiotra
5:7).

o Biblii
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Fundament
Fundament jest tym, na czym się buduje. Jezus powiedział,
że Jego Słowo jest

pewnym

fundamentem

naszej wiary i na-

szego życia. Ci, którzy nie CZ}1ają Biblii i ni" wierzą
jak dom bez fundamentu.

jej, "l

Inspiracja
w Jego
zbawienie - nadzieję sięgaj'l"'! w przyszłość i milość do innych.
Inspiracja jest wpływem, który prowadzi nas do dobrych myśli
i czynów. \X!ielu różnych altystów, poetów, muzyków czerpało inspirację z Biblii. Przez nią otrzymali myśli do swoich
Bóg przez

poematów,

Swoje Słowo

pieśni

wzbudza

\V

nas wiarę

czy obrazów.

Pruu-da
Prawda, którą odkrywamy w Biblii, daje odpowiedzi
na
najbardziej istotne pytania, nadając znaczenie i ceł naszemu
życiu. Uwalnia nas od nieznajomości rzeczy i błędów .. ,1poznacie prali 'dr, a pruu-da uas WI~IHlb()dzi" (łan 8,12).

Bezpieczesistu.o
Bezpieczeństwo

nie oznacza tylko ochrony teraz, ale także

zapewnicruc
przyszłości. Marny rzeczywiste bezpieczeństwo
w Bożym Słowie, gdyż ono prowadzi
nas do Chrystusa
i wiecznego domu w niebie . jeźeli studiujemy je regularnie,
jest ono naszym "mieczem i tarczą" przeciwko
grzechowi
i szatanowi,

jest naszą duchową

bronią.

Korzyset
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Zapisz w swoim notatniku Z pamięci osiem korzyści wynlkających z pilnego studiowania Biblii. Czy możesz dodać

inne, o których myślałeś, gdy

7

Napisz przed zdaniem

czytałeś

Biblię?

po lewej stronic

nurner korzyś-

ci, która do niego pasuje .

.... a To jest pokarm,
który nas wzmacnia.
.... b Bóg jest zawsze z nami.
c Bóg troszczy

sil;' o nas.

.... ci Dobre wiadomości
z Bihlii przynoszą radość.
c Nasze

życie [est budo-

wane na

.... f Jesteśmy

Słowie .

BOŻVJll

zbawieni

jut teraz, na wieki.

.. g

Otrzvmujcruv
j

dobre myśli

\\'f"dlug nich posicpujemv .

....h Przynosi wolność od błędów
i nieznajomości

rzeczy.

• • •

I) Bezpieczeństwo
2) Prawda
3) Inspiracja
4) Fundament
5) Zachęta
6) R1iskość Boga
7) Radość

8) Chleb dla duszy

o Biblii
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SPRAWDi

SWOJE ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na pytania w ćwiczeniach nie są podane
według kolejności, abyś przed czasem nie zobaczył odpowiedzi na następne pytanie. Poszukaj potrzebnego ci punktu
i nie patrz na punkty, które są przed nim i po nim.
l c) Bóg
5 Mam nadzieję, że zapamiętałeś
razy będą twoją modlitwą.

te wiersze, i że wiele

2 a) To jest osobisty list Boga do każdego z jego dzieci.
b) Bóg pragnie opowiedzieć ci o tobie i o sobie.
G Chleb dla duszy
Radość
Bliskość Boga
Zachęta
fundament
Inspiracja
Prawda
Bezpieczeństwo
(Mogłeś dodać inne korzyści, które były wymienione
w tej lekcji, takie jak miłość, nadzieja, duchowy wzrost
i życie wieczne.)

3 a) przyjmuje duchowy pokarm.
b) więcej poznaje Jezusa Chrystusa.
7 a 8) Chleb dla duszy
b 6) Bliskość Boga

Korzydei zestndiouxtnia

c 5) Zachęta
d 7) Radość
e 4) Fundament
f 1) Bezpieczeńst
g 3) Inspiracja
h 2) Prawda
4 a)
b)
d)
e)

Biblii

\\'0

zawiera Jego obietnice dla nas.
daje nadzieję i zachętę.
objawia Bożą miłość do nas.
nadaje kierunek naszemu życiu.
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