
Czy Biblia
jest rzeczywiście
Słowem Bożym?

Każdy chrześcijanin z pewnością spotka się z pytaniem:
"Skąd wiesz, że to, CO mówi Biblia jest prawdą?"

To nie jest nowe pytanie. Pierwsze kuszenie człowieka
rozpoczęło się od ataku na Boże Słowo. Diabeł w postaci
węża powiedzial do Ewy: "Czy rzeczyunscie Bóg poioie-
dział ...?" (1M 3:1). Diabeł ciągle podsuwa te same wątpli-
wości: "Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział?"

Słowo Boże jest naszą obroną przed diabłem. Gdy Jezus
był kuszony na pustyni, to Słowem Bożym dawal odpór
atakom nieprzyjaciela. Także my używamy Bożego Słowa,
gdy chcemy pomóc osobie przepełnionej wątpliwościami
i strachem. Tym, którzy prąchodzą z pytaniami o wskazanie
właściwej drogi, dajemy odpowiedzi z Bożego Słowa. "Zawsze
gotowi do obrony przed leaźdym, domagajqcym się od 11m

toytłumaczenia sir z nadziei waszej, lecz czyncie to z la-
godnoseta i szacu "kłem" (1Piotra 3:15-16).

W ostatnich dwóch lekcjach poznawaliśmy to, o czym
mówią księgi Biblii. Teraz znajdziemy odpowiedź na pvtarue
.Dlaczego wierzymy, że jest to prawdą?"



W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Działanie Biblii.
Różnorodność i jedność Biblii.
Nieomylność Biblii.
Odkrycia dotvczące Biblii.
Doskonałość Biblii.
Imię autora Biblii.
Spełnienie proroct wa Biblii.
Usunięcie altermtyw w Biblii.
Przetrwanie Biblii.

Ta lekcja pornoże ci ...

• Odpowiedzieć, dlaczego Biblia jest Słowem Boga .

.. Poznać, że Biblia zawiera prawdę, która odnosi się do
twojego życia.
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Słowo dou 'ód znaczy dowieść lub jasno pokazać. Bę-
dziemy rozpatrywać dziewięć spośród wielu dowodów, które
wykazują, że Biblia jest Bożym Słowem.

Działanie Biblii

Cel l. Poznaj, że Boże S/Ol/Y!sprauna przemiane życia czlo-
wieka, co sunadczy o Bożym autorstu-le Biblii.

Nadnaturalne działnnie Biblii jest dowodem jej Nad-
naturalnego pochodzenia. Wypełnianie się zawartych w niej
obietnic dowodzi, że są one autentyczne i prawdziwe.

Cudowne uzdrowienia, uwolnienia z nalogu alkoholu
i narkotyków, przemienione życie ludzi imiliony odpowiedzi
na modlitwy wiary w obietnice Biblii przekonują nas, że są
to Boże obietnice.

Pewien ateista zaprosił do dyskusji ewangelistę. Ewan-
gelista przyjąl zaproszenie pod warunkiem, że będzie mógł
przyprowadzić 100 osób, które zaświadczą, w jaki sposób
przez Boże Słowo zostalo zmienione ich życie. \V zamian
ateista mia ł przyprowadzić również 100 osób, które by
opowiedziały, jak ateizm zmienił ich życie. Dyskusja się nie
odbyła, ponieważ ateista nie był w stanie spełnić tego
warunku.

• • •
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t.:~----< ZADANIE DlA CIEBIE

1Badania przeprowadzone w Brazylii wykazują, że w ro-
dzinach, które są chrześcijańskie od dwóch pokoleń jest
więcej jedności i stabilizacji ekonomicznej niż w rodzinacb
niecbrześcijańskicb. Na podstawie tego faktu zakreśl właś-
ciwe uzupełnienie następnego zdania. Zmiana życia na
lepsze poprzez Biblię wskazuje, że jest ona
aj Bożą księgą, przez którą działa Bóg.
b) spry1nym oszustwem, przez które ludzie są zwodzeni.
c) książką psychologiczną na wysokim poziomie.

RÓŻnorodność i jedność Biblii

Ceł 2. Opisz, na CZ~lIlpolega rożnorodnosc i jedność Biblii.

Wyobraź sobie 40 różnych osób piszących Biblię: doktorzy
prawa i nauk medycznych, rybacy, królowie, rolnicy, poeci,
żołnierze, biznesmeni i pasterze. Pisali na przestrzeni 1600
lat - od Mojżesza, który napisał Prawo około 1500 łat przed
Chrystusem do Jana, który napisał Objawienie okolo 100 lat
po narodzeniu Cluystusa. Różnorodność środowisk i zain-
teresowań, długi okres czasu i różne miejsca zamieszkania
biblijnych pisarzy, mogły stanowić trudność nie do pokonania,
by osiągnąć jedność i harmonię wszystkich ich ksiąg.

Lecz Biblia charakteryzuje się jednością. Jedność tematu
i harmonia nauczania, przy tak wielkiej różnorodności pisarzy,



o Biblii

jest dowodem na to, że ich
samego źródła - od Boga.

inspiracja pochodziła z tego

~-------- ZADANIE DLA OEBIE

2 Zakreśl właściwe uzupełnienie poniższego zdania. Za-
równo slowo różnorodność jak i jedność odnoszą się clo
Pisma Świętego, ponieważ

a) Księga ta była inspirowana przez jedną osobę - Boga.
b) jest ważne, by rozróżnić pontięclzy tematem a jeclnością.
c) różni pisarze pisali na jeden temat.
d) ludzie z różnych środowisk zazwyczaj myślą tak sarno.

Nieomylllość Biblii

Ceł 3. Poznaj dwa douody poharujqce nieomylność Biblii.

Nieomylność Biblii lub brak błędów obejmuje również jej
historyczną dokładność w opisie: wydarzeń, ludzi, miejsc,
rodowodów, zwyczajów i sytuacji politycznych.
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\,\1 nuarę rozwoju nauki różne błędne idee są porzucane.
Podręcznlki muszą być zmieniane, lecz Biblia nie jest zmie-
niana. Jej pisarze byli narażeni na błędne wierzenia, które
były popularne w tamtych czasach, jednak Bóg zachował ich
od umieszczenia jakiegokolwiek błędu \V Piśmie Świętym.
Radv zawarte w Biblii są praktyczne także dzisiaj.

Chociaż nie 1111 dwóch osób myślących tak sarno, to jed-
nak Bóg zachował jej pisarzy od tego, by zaprzeczali sobie
nawzajem.

Osoby, które zajmują się historią mog'! celowo ukrywać
winę swoich przywódców czy narodów. Lecz Biblia jest
bezstronna i rzetelna, pokazuje fakty takimi, jakimi były.
\'(! Biblii opisano nic tylko prawość różnych ludzi, lecz także
ich upadki i grzechy. Zostalo to zapisane, abyśmy mogli się
uczyć na błędach innych. Nieomylność Biblii przejawia się
\V tym także, że niczego nie ukrywa.

ł~------ZADANIE DlA CIEBIE

3 Opisując historię narodu żydowskiego Biblia pokazuje
grzechy tego narodu i jego bohaterów oraz karę, jaką za
nie musieli ponieść. To jest

a) charakterystyczną rzeczą \V opisach historii, ponieważ
narody chcą usłyszeć prawdę o swoich upadkach.

b) dowód nieomylności Biblii pokazujący, Że została ona
napisana z Bożego punktu widzenia.
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4 Jednym z dowodów nieomylności Biblii jest to, że jej pi-
sarze

a) zawarli w niej powszechne wierzenia swoich czasów,
b) porównywali jq z innymi pismami by uniknąć błędów.
c) byli prowadzeni przez Boga by nie pisać sprzeczności.

Sprawdź swoje odpowiedzi.

OdkrYcia dotyczące Biblii

Celi. Poznaj, II'jaki sposób nauuouc» z roźnvcb dyscyptin
naulson-vcb poznają rzetelnosc BiIJIii.

Arcbeolodzv, naukowcy zajmujący sil' sraroźytnyml kultu-
rami, odkryli manuskrypty i pomniki, które dowodzą, że za-
pisy Biblii są prawdą.

Na przykład, człowiek imieniem Sargon wymieniony
w Księdze Izajasza 20:l, był uważany przez krytyków Biblii
za legendę. Jednak jego pałac został odkryty w 1843r. przez
francuskiego archeologa. Izajasz 20:l przedstawia historię,
w którcj Sargon zdobywa miasto filistvriskic Aszdod. Ta
historia została odnaleziona w formie malowidła na murach
pałacu Sargona.

Szydercy nic mogq się dluźe] naśmiewać z historycznych
opisów w Biblu, ponieważ zbvt wiele z nich zostało potwier-
dzonych przez archeologiczne odkrycia jako prawdziwe.

Filologia jest nauką o języku. Eksperci w tej dziedzinie
mogq określić na podsra wie pisowni słów w tekście, kiedy
został on napisany. Używając tych metod filolodzy sprawdzili,
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że proroctwa w Biblii zostaly zapisane zanim wydarzyło si,
lo, co przepowiadały. N" przyklad zwoje z Morza Martwego
dowodzą, że proroctwa o niewoli narodu izraelskiego zostały
napisane przed ich spelnieniem,

Inni naukowcy takźe odkrywają, że Biblia mówi prawdę.
Ludzie zajmujący si, poszukiwaniem ropy naftowej korzystali
z faktów podanych w Biblii. Lekarze zaczerpnęli wiedz,
medvczną z zasad zdrowia i higieny, które zostały przekazane
przez Boga narodowi izraelskiemu. Chrześcijanie nic są
zaskoczeni, kiedy slYSZ'l O nowych odbyciach, które pot-
wierdzają prawdziwość Pisma Świętego, ponieważ wiedzą,
że Biblia jest Słowem Bożym Wiemy, że nic trzeba udo-
wadniać jej prawdziwości, lecz dla wątpiących jest mnóstwo
dowodów, które świadczą o jcj autentyczności.

ł~-·----ZADANIE DLA OEBIE

5 Zakrcśl luerę przed wyrazami, które najlepiej uzupełniają
poniższe zdanie. Autentyczność Biblii została także pot-
wierdzona przez archeologów i filologów \V icl:

aj dyskusjach.
b) spekulacjach.
c) odkryciach naukowych.

6 Przez lata filolodzy uwaźali, że wszystkie j,zyki świata
wywodzą si, z czterech podstawowych j,zyków. Później
ich liczba została ograniczona do dwóch. Ich ostatni
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wniosek nie powinien ci, dziwić. Biorąc pod uwagę
1 Mojżeszową 11: 1, jak sądzisz, co odkryli?

Doskonałość Biblii

Cel 5. POZlI(/j !Jrzyld(/dV moralnej doskoll(/lm'c/ /II13//)lii.

Księga natchniona przez wszystkowiedzącego, świętego
i kochającego Boga powinna przewyższać wszystkie inne
ksiąźkl w ich moralnym nauczaniu. Biblia jest właśnie taką
księgą.

Historie \V niej Z<lW311e 5;1przedstawione w prosty sposób
i dlatego nawet dzieci chętnie je CZ)1ają. Jednocześnie świetni
uczeni nie mog~ w pełni objąć gl,bi prawd w nich zawartych.
Jeżeli przeczytasz Bihlię nawet 100 rny, to zawsze znajdziesz
\V niej coś nowego, czego nic widziałeś wcześniej. Bóg ci;lgle
przemawia do ciebie przez swoją Księgę>

Prawa, które Mojżesz otrzymal od Boga, daleko prze-
wyższały inne !)I"il\Va tamtych czasów. Później wiele krajów
oparło na nich swoje konstvtuc]e pomimo lego, że j\lŻ tak
dawno były one przekazane lzraeluoru

Literacka doskonałość Biblii jest uznawana przez uczonych
uniwcrsvterkich. Nauk« zawarta \V przvpowicściach, otucha
płvnąca Z psalmów i rzetelność w zapisie historii, ciągle
przemawiają do ludzi i stanowią przykład dobrej literatury.
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Doskonalość (libii i lak bardzo przewyższająca wszystko
lo, co człowiek stworzvl, prowadzi nas także do przekonania,
że jej treść pochodzi z nadnaturalnego źródła.

ł->--------- ZADANIE DLA CIEBIE

7 Które z poniższych ccch wskazllj1 na doskonalość Pisma

Świętego?

:l Nauczanie moralne przewyższające inne.
h Precyzyjne w slowach opisy.
c Odpowiednia dla każdego poziomu intelektualnego.
d Piękna oprawa skórzana.
e Prawa, które ,'q aktualne dzisiaj.
f Doskonalość literacka.

Autor Biblii

Ceł (,. Pozna] przl'kladl' do",,,lólI' zatra rtvcb II' Biblii IIIÓll'iq-

cvcb o ~l111, ŻP JJógjeslllflprrul'df.lp.i autorem.

reżeli poważna, godna zaufania ksi:tżkCl podaje nazwisko
jej autora lo wierzymy, że on j'l napisał. Biblia podaje Boga
jako swojego rzeczywistego autora i mówi, \V jaki sposób
została przez Niego natchniona.

Drugi Tvruotcusza 5016 podaje: "Cale Pismo przez Boga
jest natcbnionr i !J0ż..VleCZ1Je do nauki, do 1J;l'k1yur111ia !Jłędóu~
do /Joprnu:~: do n-ycbouvu-anta Ul ,....praniedtiu-osci.: ".
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~--------- ZADANIE DLA CIEBIE

8 Który z poniższych fragmentów Bożego Słowa podaje
nam lmię autora Biblii? Znajdź je w Biblii i przczvta] każdy
z nich.

a) 2 Mojżeszowa 24: 12
b) 5 Mojżeszowa 5:31
c) Malachiasza 4:4
d) 2 Tymoteusza 3: l (,
c) 2 Piotra 1:21
t) Obja wie nie I: 1

Sprawdź swoje odpowiedzi

WypełDienie proroctw Biblii

Cel 7. Poznaj. w jaki sposób zostały przekarane prorocttra
i uivmien, jakie uarunki milszą spełniać, I~ymogły być
utraźane za jJ1TJroclUYI od Boga.

Prorocy Biblii, jakby w filmie, widzieli i opisali powstanie
i upadek imperiów, zniszczenie i odbudowę Jerozolimy i in-
ne przyszłe wydarzenia. Te rzeczy, które widzieli i zapisali
są proroctwami - przepowiednią tego, co sil' wydarzy
w przyszłości. \\lypelnienie tych proroctw wskazuje na Bożą
inspirację.
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Ale nie tyłko wypełnienie proroctw wskazuje na Bożą
inspirację. Biblijni prorocy byli bogobojnymi ludźmi, którzy
przepowiadając przyszłość nigdy nie brali za to pieniędzy.
Większość proroctw było ostrzeżeniem łudzi przed karą za
ich złe postępowanic. Były w nich równiez obietnice mówiące
o tym, że jeżeli zejdą ze swoich złych dróg, kara zostanie im
darowana. Proroctwa te wypełniJy się.

Nie tylko wypelrtianie się proroctw jest dowodem Bożego
natchnienia Biblii, ale także 10, że zawsze ukazują człowieko-
wi Boga i wzywają do bliższej społeczności z Nim.

ł~-----
9

ZADANIE DLA CIEBIE

Przeczytaj Abdiasza 1:1; Micheasza i:1; Nahurna 1:1
i Habakuka 1:1;2:2. Autorzy tych ksiąg mówią, Że ich
proroctwa zostały im przekazane przez

a) silne odczucie.
b) wizje o tym, co stanie się w przyszłości, które przekazał

im Róg.
c) analizę svtuacji i prawdopodobnych wydarzeń na świe-

cie.

10 Każda para poniższych fragmentów Słowa mówi o pro-
roctwie i o jego wypełnieniu. Przeczyta] je uważnie i za-
pisz w jednym krótkim zdaniu charakterystykę wyda-
rzenia, o jakim mówią.
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a l Mojżeszowa 11:25-52 i IMojżeszowa 11:55-51.

b jeremiasz 25:11;29:10 i Ezdrasz 1:1.

c Sędziów ]5:5 i Sędziów 15:14-15.

11 Przeczytaj Matellsza 1:22; 2:1-6,16-18; 1:12-16; 8:16,17;
Izajasz 55; Dzieje 2:11-21,51; 5:18. Wiele proroctw

o Mesjaszu wypclnilo się w osobie jeżusa. Niektóre,
dotyczące Kościoła, wypełniają się teraz, natomiast inne
ciągle dotyczą przyszłości. Są pewne wymagania, któ-
'ymmlls7.ą odpowiadać proroctwa, abyśmy mogli uznać
je za natchnione prlez Boga. Które z pontźszych stwier-
dzeń odnosi się do proroctwa, które pochodzi od Boga?
a Prorok powinien brać pieniądze za przepowiadanie

przyszłości.
b Proroctwo powinno się wypełnić.
c Prorok powinien być gorliwą, bogobojną osobą.
d Proroctwo ITIlIsibyć zgodne z Bożym charakterem.
c Proroctwo powinno skłaniać ludzi do szukania Boga.

Sprawdi swoje odpowiedzi.

• • •
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EliDii1iacja aItematyw W Biblii

Cel 8. Wymiell, dlaczego unerzymy, że Biblia jest natchniona
przez Boga.

Jednym ze sposobów, by odkryć kto wykonał jakieś dzie-
lo, jest przeanalizowanie wszystkich możliwości i eliminacja
tych najbardziej nieprawdopodobnych. Są trzy możliwości
określenia, kim byli pisarze Biblii.

1. Dobrzy, tli i zwiedzeni ludzie zapisali swoje własne
pomysly.

2. Ludzie inspirowani przez szatana.
3. Ludzie inspirowani przez Boga.
Pisarze Biblii mówią o sobie, ze zostali natchnieni przez

Boga. Dobrzy ludzie nie powiedzieliby tego wiedząc, że to
jest nieprawdą. Mogliby to powiedzieć tylko wtedy, gdyby
byli zwiedzeni albo w blędzie. Lecz mądrość, doskonałość
i nieomylność Biblii nie może pochodzić z niezrównowa-
zonycli i zwiedzionych umysłów.

Podobnie grzeszny czlowiek nie mógłby stworzyć tak
wzniosłych i wspaniałych rzeczy, jakie zawiera Biblia. Nie
mógłby również potępić swoich grzechów tak, jak Biblia to
czyni.

Niemożność dokładnego przewidzenia przyszłości przez
człowieka bez nadnaturalnej inspiracji, wyklucza go jako sa-
mooglaszającego się proroka. Tak wiec dokladne wypełnianie
się proroctw Biblii eliminuje rnożliwość, by mogły one
pochodzić bezpośrednio od dobrych, złych czy zwiedzionych
ludzi.
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Biblia sprzeciwia się złu, potępia szatana i przepowiada
jego ostateczną porażkę oraz karę. Szatan nie mógł inspirować
pism Biblii, ponieważ nie mógłby pochwalać dobra i potępiać
zła tak, jak to czyni Biblia.

Przez logiczną eliminację alternatyw dochodzimy do
wniosku, że najbardziej prawdopodobnym jest możliwość,
Że pisarzami Biblii byli ludzie natchnieni przez Boga.

~--------- ZADANIE DlA CIEBIE

12 Który z poniższych powodów sprawia, że wierzymy
w Boże natchnienie Biblii?
a Wzniosie i wspaniałe treści mogą pochodzić od rze-

telnych ludzi, którzy nic są zwiedzeni.
b Uczciwi ludzie nie robią fałszywych zalożeń.
c Dokładne wypełnianie się prorodw biblijnych wska-

zuje na ponadnaturalną inspirację.
d Szatan nie móglby inspirować pisarzy do tego, by go

potępiali.

• • •
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Przetrwanie BiWii

Ce19. Opisz czynniki czasu, kJóre jJoJwierdzajq autentycznosć
Biblii.

Niektóre części Biblii mają już przynajmniej 3500 lat.
Nowsze części mają okola 1900 lat. Jej przetrwanie pokazuje
troskę Boga o jego Słowo.

Czas jest największym nieprzyjacielem książek. Stają się
staroświeckie, tracą popularność a w końcu znikają. Lecz nie
tak jest z Biblią. Fakt, że istnieje już tvle lat i posiada rozwią-
zania problemów x.x wieku, jest książką na czasie, która
najlepiej się sprzedaje dowodzi, że rzeczywiście jest Bożym
Słowem Pomyślnie przeszła próbę czasu.

Wolter, francuski pisarz i filozof, powiedział, że w ciągu
100 lal jego dziela będą czytane wszędzie, a Biblię będzie
można znaleźć tylko w muzeum Jednak Biblia jest bardziej
rozpowszechniona niż kiedykolwiek wcześniej.

Żadna książka nie była bacdziej dokładnie kopiowana,
tiumaczona i drukowana niż Biblia. W dawnych czasach,
zanim wynaleziono druk, kopista, jeżeli popełnił jeden błąd,
musiał wyrzucić do kosza całą stronę i zaczynać pisać od
nowa. Dzisiaj wielu uczonych ludzi pracuje nad każdym
tiumac zenie m, aby mogla być dokładne i wolne od błędów,

Niektórzy królowie próbowali zniszczyć wszystkie egzem-
plarze Biblii w swoim państwie, a jej czytelników skazywali
na śmierć. Krytycy bezlitośnie ją ata kowali, lecz Biblia "prze-
żvła" swoich przeciwników. IPiotra 1:24-25 mówi: "Gdvź
toszellne cialo jest jak tratra. a I,,~zelka clJUYI/a jego jak letriat
traury ..Alf' Słowo Pana trtra na trielei".



JOS o Biblii

t~---------ZADANIE DLA CIEBIE

13 Które z powyższych stwierdzeń wskazuje, że Biblia
przetrwala próbę czasu?
a Jej rady są aktualne dzisiaj.
b Jest najlepiej sprzedającą się ksiqżką od kilkuset lal.
c Zazwyczaj jest oprawiona w skórę.
d Nigdy nic może być zniszczona.

4,
t~~ ----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

l a) B07.aksięga według której pracujemy.

8 Powinieneś zaznaczyć wszystkie. Każdy z fragmentów
Słowa mówi o tym, że Bóg jest jej autorem.

2 a) księga była inspirowana przez jedną osobę - Boga.
c) różni pisarze, którzy pisali na jeden główny temat.

9 b) wizja, którą dal im Bóg pokazuje, co stanie się
w przyszłości.

3 b) jej nieomylność wskazuje, że zestala napisana
z Bożego punktu widzenia.

10 a Głód i obfitość w Egipcie.
b Cvrus popieral odrodzenie państwa żydowskiego.
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c Sarmon miał wybawić Izraelitów spod okupacji Fi-
listvńczvków.

1 ej byli zachowywani przez Boga, by nie pisać sprzecz-
ności.

J 1 a Fałsz
b Prawda
c Prawda
d Prawda
e Prawda

5 c) odkrycia naukowe.

12 Powinieneś zaznaczyć wszystkie stwierdzenia, ponie-
waż wszystkie sq prawdziwe.

G Na początku wszyscy ludzie na świecie posługiwali
się jednym językiem.

15 a Odnosi się do nas dzisiaj.
b Jest najlepiej sprzedającą się książką od setek lat.
d :\igdy nie może być zniszczona.

7 a Przewyższające nauczanie moralne
c Odpowiednie dla każdego poziomu intelektualnego.
c- Prawa odnoszące się do nas dzisiaj.
f Literacka doskonalość.

lcsieś teraz gotowy, aby wypełnić drugą część ..Spra-
wozdania studenta", dotYCI.'jG!lekc]: 5-G. Powtórz sobie te
kkcjl~,;{ następnie postępu] zgodnie z instrukcjruni zawartymi
w "Sprawozdaniu". \'\!ysybj;łc arkusz odpowiedzi do swojego
instruktora, zapytaj go o mozliwość studiowania innych
ku rsów.



Słowo na zakończenie

Ta książka jest szczególna, ponieważ została napisana
przez tych, którym na tobie zależy. Są to szczęśliwi ludzie,
ponieważ znaleźli odpowiedzi na wiele pytań i problemów
nurtujących każdego czlowieka. Wierzą oni, że Bóg chce,
aby podzielili się tymi doświadczeniami z innymi ludźmi.
Wiedzą, że potrzebujesz dowiedzieć się o pewnych ważnych
rzeczach, aby rozwiązać swoje problemy i znależe najlepszy
dla siebie sposób życia.

Napisali oni tę książkę po to, aby ci o tych ważnych
sprawach powiedzieć. Przekonasz się, że książka ta oparta
jest na następujących podstawowych prawdach:

1. Potrzebujesz Zbawiciela. Przeczytaj Rzymian 3:23, Eze-
chiel 18:20.

2. Nie możesz sam siebie zbawić. Przeczytaj 1 Tymoteu-
sza 2:5, jan 14:6.

3. Bóg pragnie zbawienia świata. Przeczytaj jan 3:16-17.
4. Bóg posłał jezusa, który oddal życie, aby zbawić tych,

którzy w Niego wierzą. Przeczytaj Calacja n 4:4-5,
1 Piotra 3:18.

5. Biblia pokazuje nam drogę zbawienia i lIczy nas, jak
wzrastać w chrześcijańskim życiu. Przeczytaj Jan 15:5;
10:10, 2 Piotra 5:18.

6. Sam decydujesz o swoim wiecznym przeznaczeniu. PI-lC-

czytaj Lukasz 15:1-5, Mateusz 10:32-35, jan 3:35-36.

Ta książka mówi ci O tym, jak zdecydować o swoim losie
i jak wyrazić tę decyzję. Różni się od innych także dlatego,
że masz możliwość skontaktowania się z tymi, którzy ją



przygotowali. Jeśli chcesz O coś zapytać lub wyrazić swoje
uczucia i potrzeby, możesz do nich napisać.

Na końcu książki powinna znajdować się karta zwana
.Kartą decyzji". Jeśli podjąłeś decyzję, wypełnij tę kartę i wyślij
zgodnie z opisem. Otrzymasz wówczas dodatkową pomoc.
Możesz wykorzystać tę kartę, aby o coś zapytać łub poprosić
o modlitwę czy dodatkowe informacje. Jeśli nie ma takiej
karty w tym egzemplarzu ksiąźki, napisz do instruktora ICI.
Otrzymasz osobistą odpowiedź.

Gratulacje!

Ukończyłeś kurs. Mamy nadzieję, że był dla ciebie bardzo
pożyteczny' Parniętaj, by wypełnić drugą część .Sprawozdania
studenta" i przesłać instruktorowi arkusz odpowiedzi. Kiedy
tyłko otrzymamy oba arkusze odpowiedzi, sprawdzimy je
i wyśłemy tobie świadectwo lub następną książkę ICI.






