
Biblia

Żeglarze byli przerażeni. Szalal strasznv sztorm, kilku
z nich już utonęło. Nie wiedzicli, gdzie ,ię znajduj", Męczvly
ich pytania, na które nie potrafili odpowiedzieć. Dokąd plyn~'
Jak długo będzie trwała la podróż? Czy kiedykolwiek znajdą
drogę do domu?

Byl to rok 1492. Kapitan tych marynarzy, Krzysztof
Kolumb, także nie potrafił odpowiedzieć na te pytania. To
on zabrał ich w drogę bez mapy, przez Ocean Atlantvcki,
w poszukiwaniu Indii. Zamiast tego odkrył wyspt; 11 brzegów
Ameryki. Znaleźli świeżą wodę i byli ocaleni.

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że taka historia
mogłaby zdarzyć się w dzisiejszych czasach. Mając dokładne
mapy i wykresy, które wytyczają kurs, kapitanowie statków
nie mog'l się zgubić.

A jednak nawet na lądzie wiciu ludzi czuje się tak, jak
gdyby zagnbili się na miotanym sztormem oceanie. Zadają
sobie pytania: Dokąd idę? Czy się zgubilcm? Czy kiedykolwiek
znajdę właściwą drogę? Bóg slyszy nasze pytania i daje nam
Księgę, aby prowadziła nas w życiu.



Zanim zaczniemy poszukiwania odpowiedzi, przyjrzyjmy
sic wielkie, Księdze. Zobaczmy, jak została napisana
i przekazana nam.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Pochodzenie i struktura Biblii.
Cel Biblii.

Ta lekcja pornoże ci...

• Opisać pochodzenie i strukturę Biblii.

* Zrozumieć jak i dlaczego Biblia została przekazana ludziom,
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POCHODZENIE I STRUKTIJRA BIBLII

Cel 1. Opisz poebodzenie i slmM/llt' WIJ/ii.

Pisrno Święte s k ln dają c« się z GG ksiąg to ma la
biblioteczka, którą dal nam Bóg. Pierwsza czę.<ć Biblii - Stary
Testament - zawiera 39 ksiąg. Druga część - Nowy Testament
- zawiera 27 ksiąg.

W ciągu )GoO lat okola 40 ludzi bylo zaangażowanych
w pisanie tych ksiąg. Biblia mówi nam, że ci ludzie byli
świętymi Bożymi ludźmi. Byli to królowie, rolnicy, poeci
i słudzy, wojskowi i religijni przywódcy. Pochodzili z różnych
środowisk, różnych miasl , posiadali pozycję o różnym
znaczeniu.

Księgi Biblii dotyczą wielu różnych tematów. Zawierają
wielkie bogactwo pieśni i mądre powiedzenia, tzw. przy-
słowia oraz przypowieści, przedstawtają wydarzenia

. historyczne, hryk« miłosną, proroctwa. Magl zainteresować
ludzi młodych i starszych. Bogactwo utworów lączv główny
temat - relacje między Bogiem a człowiekiem.

ł:--- ZADANIE DLA CIEBIE

1 Wypełnij pllste micjsr« w podanych zclaniach:

a. Bibli" składa się z ksiąg pisanych przez
ludzi o różnym pochodzeniu.

b. Biblia została napisana w przeciągu .. ..... lat.
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C. \Y,! pierwszej części nazywanej Testamentem
znajduje się ksiąg, a w drugiej nazywanej
.............. Testamentem znajduje się ksiąg.

Sprawdź odpowiedzi ze znajdującymi si, na końcu lekcji.

CELBIBUI

Cel 2. ~allllYlż roźn« flSIWk~l'}10Żł'f?,o natchnienia.

Prawdopodobnie zaliważyleś \V pierwsze] części tej lekcji
(OŚ, co wydaje się być sprzecznością. Stwierdzono tam, że
Bóg dal nam Bibli.;, :dl' także, że pisali j;J ludzie . .lak to
możliwe?

l.udzlc, którzy pisali Biblic byli natcbnieni. To znaczy,
Że Duch Święty tak kierował ich myślami, aby zapisali to, co
Bóg chciał. Drugi list do Tyrnoteusza 3:16 mówi: "Cale Pismo
przez Bogajes/ natchnione ... "Ten wiersz mówi też dlaczego
Biblia została nam dana - słllży do nauczania, napominania
(wvkrvwania błędów), poprawiania i instruowania.

Bóg dał nam instrukcje, jak żyć we właściwy sposób,
ponieważ pragnie dla nas najwyższego dobra. Wie, że jeśli
nic żyjemy wedłllg.lego zasad, sarni siebie krzywdzimy. Cierpi
nasz IImysi, ciało, a szczególnie nasz duch, Dokładne
przestrzeganie jego Słowa, to najlepszy sposób, aby uniknąć
zranienia. Przez nie osobiście poznajemy Boga; rozumiemy,
że .lego drogi są dla nas najlepsze.

Boże Słowo, jak mapa albo przewodnik zostało napisane
dla nas, żebyśmy zwracali sit; do niego po pomoc
i wzmocnienie. To cudowne, że możemy miećJego osobiste
wskazówki zawsze przy sobie!
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~- ZADANIE DlA CIEBIE

W dwóch poniźszvch ćwiczeniach zakreśl llterv znajdujące
się przed stwierdzeniami, które najlepiej uzupełniają zdanie:

2 Kiedy mówimy, że Bibjia Jest natchniona, podkreślamy
przede wszystkim to, że:
a) mówi nam o Bogu.
b) Bóg dał autorom myśli, które powinni zapisać.
c) zawiera wartościowe religijne opowiadania.

3 Autorzy pisali na ten sarn temat i nie zaprzeczali sobie
nawzajem, ponieważ
a) Bóg był rzeczywistym autorem, a oni pisali to, co On

im przekazał.
b) każdy z nich zostawlal wskazówki dla następnych

autorów.

4 Zakreśl literę przed PRA\V'DZJWJ\ przyczyną, dla której
Bóg dał nam Biblię:
a) chce naszego najwyższego dobra.
b) chciał nas poinstruować jak żyć w prawy sposób.
c) chciał, abyśmy wiedzieli, że [esr zbyt wielki, aby Go

poznać.
d) pragnie nawiązać kontakt z nami i powiedzieć nam

o sobie.
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~,
~ -----SPRAWDi SWOJE ODPOWIEDZI

Odpowiedzi do ćwiczeń nie "j podane we właściwej
kolejności, żebyś za wcześnie nie odkrył odpowiedzi na
następne pytamc. Sprawdź odpowiedni nurner i staraj się
nic patrzeć na inne odpowiedzi.

I a) GG
40

b) ł600
c) Starym

59
Nowym
27

5 a) Bóg był rzeczywistym autorem, a oni pisali to, co
Bóg im przekazał.

2 b) Bóg dał autorom myśli, które powinni zapisać.

4 a) Pragnie naszego najwyższego dobra.
b) Chce dać nam wskazówki jak żyć we właściwy

sposób.
d) Chce stworzyć więź z nami i powiedzieć nam, jaki

jest.




