Jak znaleźć
w Biblii to,
czego szukasz

w kuchni pewnej babci nikt nie może niczego znaleźć.
Mąka jest w pojemniku z napisem "Cukier", a herbata w pudełku z napisem "Sól". Nie ma to wielkiego
znaczenia,
ponieważ
babcia jest jedyną gospodynią
w swojej malej
kuchni.
Kuchnia

w domu

po drugiej

stronie

ulicy

jest inna.

Wszystko jest właściwie oznaczone, ponieważ marna nie jest
jedyną osobą, która w niej gospodaruje.
Jej mąż lubi sam
przyrządzać
śniadania, a córki często przygotowują
obiad.
Musi tam być określony porządek, który wszystkim będzie
umożliwiał przygotowywanie
posiłków.
Biblia także musi być tak uporządkowana,
abyśmy mogli
znaleźć w niej to, czego szukamy. Wyda wcy Biblii będąc
tego świadomi, utrzymują ten sam podzlał na rozdziały i wiersze bez względu na tłumaczenie tak, aby nikt się nie ..zagubił"
szukając to, co chce znaleźć.
Są książki, które pomagają nam znaleźć poszczególne
wiersze wedlug alfabetycznego
spisu. W tej lekcji będziesz
się uczyć, jak powiedzieć
i zapisać odnośnik biblijny i jak,

korzystać z przewodników
pomocnych
kiwanych tematów i wierszy.

w znalezieniu

poszu-

W tej lekcji będziesz się uczyć ...
Odnośnik biblijny.
Odnośnik do studiowania.
Konkordancja.

Ta lekcja pomoże ci ...
• Zapisać, odczytać

lub znależe jakikolwiek

odnośnik

• Poznać, jak używać odnośniki i konkordancję
Biblii.

biblijny .

do studiowania
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o Biblii

Odnośnik biblijny
Odczytywanie izapisywanie
Cel l. Odczytaj i zapisz ułasciune jakikolwiek odnośnik biblijny.
Aby pomóc nam w czytaniu i studiowaniu Biblii, każda
jej księga jest podzielona na rozdziały. Każdy rozdział jest
podzielony na mniejsze części zwane wierszami, które są
ponumerowane po ich lewej stronie. Możemy określić, gdzie
znajduje się dany tekst w Biblii, podając najpierw nazwę
księgi, następnie numer rozdziału i numer wiersza. Wszystko
to razem nazywamy odnośnikiem biblijnym.
Spójrzmy do Pierwszej Księgi Mojżeszowej - pierwszej
księgi Biblii.Jeżeli twoja wersja Biblii posiada wprowadzenie
łub przedmowę, to pomiń je i poszukaj dużej cyfry jeden,
która oznacza początek pierwszego rozdziału. Pierwszy wiersz
tego rozdziału, który jest oznaczony małą cyfrą l, rozpoczyna
się od słów: "Na poczqtleu ... ". Aby podać, gdzie ten tekst
znajduje się w Biblii, powiemy: "Pierwsza Księga Mojżeszowa,
jeden, jeden." Zauważ, że małe cyferki oznaczające wiersze
pojawiają się w całym rozdziałe.
Znajdź następną dużą cyfrę, którą jest 2. To jest początek
drugiego rozdziału. Jego pierwszy wiersz rozpoczyna się od
słów: "Tak zostały uluniczone niebo i ziemia oraz cały icb
zastęp". Aby podać, gdzie ten tekst znajduje się w Biblii,
powiemy: "Pierwsza Księga Mojżeszowa, dwa, jeden." Drugi
rozdział ma 2S wierszy.

lak znaleźć w Biblii
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Odszukaj teraz Pierwszą Księgę Mojżeszową pięć, jeden.
Rozpoczyna się słowa n": ,,7() jest księga potomków ... " . Gdy
podajemy odnośnik biblijny nic musimy mówić słów rozdział
i triersz, wystarczy podać tylko odnoszące się do nich liczby.
Jak odczytasz odnośnik Pierwsza Mojżeszowa 5: l-5?
Prawdopodobnie powiedziałeś dobrze - .Pierwsza Księga
Mojżeszowa pięć, jeden do pięć". Kreska grupuje razem
wiersze i rozdziały, które następują w kolejności po sobie
i wydziela je z innych wierszy i rozdziałów. Jeżeli podajemy
kilka wierszy z tego samego rozdziału, lecz wiersze te nie

występują jeden po drugim, to zapisujemy je w następujący
sposób: Księga Jazuego 1:5,8,lO. Powiemy to tak: "Księga
Jazuego jeden, pięć, osiem, dziesięć."
Jeżeli teksty znajdują się w różnych rozdziałach tej samej
księgi, to w odnośniku rozdzielamy je średnikiem. Ewangelia
Mateusza 1:21; 2:1-6 odnosi się do rozdziału pierwszego,
wiersz dwudziesty pierwszy i do rozdziału dmgiego, wiersze
jeden do sześć.
Niektóre księgi, jak l Królewska i 2 Krółewska mają tą
sarną nazwę i wystcpują jedna za drugą. Ewangelista Jan
napisal trzy listy, które noszą jego imię - l, 2 i 3 List Jana.
Odnośnik odnoszący się do tekstu z jednej z tych ksiąg,
Pierwszy List Jana, rozdział pierwszy, wiersz dziewiąty
zapiszemy tak: l Jana 1:9.
Myślę, że ta interpunkcja nie jest zbyt trudna do nauczenia
się. Będzie pomocna w lwoim studiowaniu Biblii.

o eiu«
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1 Uzupełni] brakujące

informacje w poniższej tabelce. \XJypełnij wolne miejsca.

Odnośnik

Jego brzmienie

a) Jan 5:16
b)
c)

Rzymian sześć, dwadzieścia

trzy

ljana 1:8-10

d)

Rzymian dwanaście, czternaście,
szesnaście i osiemnaście

e)

Mateusz jeden, jeden; i pięć, jeder
do trzy

2

Mateusz 1:1-4 Jest odnośnikiem dla pierwszych czterech
wierszy

z pierwszego

wierszy określa każdy

rozdziału
Z

Ewangalii

Marcusza.

Ile

poniższych odnośników?

a IMojżeszowa 8: 18-22 IlU
b lMojżeszowa 8: 18,22 ma

.

.

_

..

lak znalen' w Biblii
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3 Znajdź

Mateusza 1:21; 2:1; 3:13,16. O czym mówią te
wiersze?

a) O jezusic. mędrcach, janie Chrzcicielu i uczniach.
b) O jezusie, mędrcach, .lanie Chrzcicielu i Duchu Świętym.
.
c) O jezusie, józefie i pasterzach.

Znajdywanie

tekstu określonego

danym odnośnikiem

Cel 2. Znajds: tekst okrp.<loIIYdoirolnym
11;11)711.

odnosniisiem

IJiIJ-

Pewnego dnia po zajęciach ze studiowania Biblii nowo
nawrócony
mężczyzna powiedział do mnic:"Musisz być
bardzo mądry, ponieważ potrafisz bardzo szybko znaleźć
każdy wiersz w Biblii." Szybkie odnajdywanie wiersz)' w Biblii
nie oznacza, że ktoś jest wyjątkowo inteligentny. Świadczy
to o '!'m, że nauczył się tego, czego ty uczysz się- \V tej lekcji.
Na początku twojej Biblii jest strona, która zawiera spis
nazw wszystkich ksiąg biblijnych i numery stron, na których
one się rozpoczynają. Na początku, gdy będziesz chelał
znaleźć jakiś fragment Pisrna Świętego, może być potrzebne
się-ganie do spisu treści.
Jednak najlepszym sposobem na odszukiwanie tekstów
biblijnych jest nauczenie się na pamięć nazw ksiąg biblijnych
według ich kolejności. Przez powtarzanie i zapisywanie na
kartkach, które będziesz mial ze sobą, możesz się nauczyć
każdego dnia pięć lub sześć nazw ksiąg biblijnych. Dzieci
uczą się tego szybko, więc dorośli też mog'l. Będziesz
zadowolony, gdyż bez trudu znajdziesz jakikolwiek fragment
Biblii.

o Biblii
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Przypisz każdemu odnośnikowi po lewej stronie właściwy
wiersz po prawej stronie .
.... a Filipian 4:19
.... b 1Jana 1:8
.... c jozucgo 1:9
.... d Psalm 23:1
1) "Czy nie

przyeazatem

2) ':/eś/i mówimy,

że

dzimy, i prawdy

ci: Bądź mowy

grzedni

Ul

i silny?"

nie mamy, sami siebie zwo-

nas nie ma".

3) "Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie".

4) "A Bóg IIIÓ; zaspokoi wszelką potrzebę uiaszq wedhlg
bogactwa sIrego w dnoale. 1/1 Chrystusie Jezusie ".

Odnośliiki do studiowania
Cel]. Opisz użycie odnosnilsou) do studiouania.

Niektóre Biblie mają odnośniki do studiowania w środku
u dołu, na bocznych marginesach, na dole każdej strony lub
pod każdym wierszem. Czasem są nazywane odnośnikami
uzupelruającyrru
lub marginesowymi i pomagają odnaleźć
inne wiersze związane z danym tekstem.

lak znaleźć

U'
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Mała literka przy słowach \V wierszu w Biblii mówi, by
szukać tej samej litery w polu dla odnośników'.
Za pomocą

tej literki znajdziesz odnośnik biblijny, który zaprowadzi cię
do pokrewnego wiersza. Jeżeli posiadasz Biblię wyposażoną
w taki system, możesz

tematów,

użyć go do interesującego

studium

o których czvtasz.

System odnośników i inne komentarze w twojej Biblii
mogą być pomocne, ale nie są natchnione przez Boga. Zostały
dodane do Biblii przez nauczycieli i uczonych, by nam pomóc
i zrozumieniu

w wykorzystanlu

Biblii.

• szczególnie dotyczy przekładów anglojęzycznych

~---------
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Wybierz właściwe uzu pełnienie do poniższego zdania

5 Małe literki przy poszczególnych

słowach w Biblii odnoszą

się do
a) specjalnego podziału na rozdziały.
b) innego alfabetu.
c) odnośników do studiowania.

6

Odnośniki marginesowe lub uzupełniające (odnośniki do
studiowania) pomagają znaleźć inne
a) wiersze

\V

Biblii

na ten sam

temat.

b) księgi w Biblii na ten sam temat.

o Biblii
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Kollkordancja
Cel 1. Poznaj sposoby /J!l'kor2J5tania konkordancji.
Konkordancja jest alfabetycznym spisem glównych slów
Biblii. Ten spis podaje odnośniki biblijne, gdzie poszczególne
słowa są IIŻ}1ew Biblii.
Oto kilka sytuacji, w których może być pomocne użycie
konkordancji. Powiedzmy, że chcesz znaleźć wiersze, zawierające słowo mi/o.<ć.Znajdź to słowo w konkordancji.
Odnośniki są spisane wraz z kilkoma słowami z każdego
wiersza w Biblii, w którym jest UŻj1e słowo miłos«.
Konkordancja może być także pomocna, gdy chcesz się
dowiedzieć, gdzie jest w Biblii zapisany jakiś wiersz, który
znasz na pamięć lub pamiętasz tylko jego część. Wybierz ze
słów wiersza słowo kluczowe i poszukaj je w konkordancji.
Wśród spisanych odnośników powinieneś znaleźć odnośnik
z frazą wiersza, którego szukasz.

Przypuśćmy, Że chcesz znaleźć w Biblii wiersz, który mówi: "A/bowiem korzeniem wsze/kiego z/a jest miłość pieniędzy". Może jedyne słowa, jakie pamiętasz z tego wiersza
to: "korzeniem wsze/kiego z/a są pieniądze". Zauważ, Że są
trzy kluczowe słowa, według których możesz szukać: pieniądze, korzeń i z/o. Słowo kluczowe jest zazwyczaj oznaczone w konkordancji przez jego pierwszą literę. Jeżeli będziesz szukał słowa pieniądze, prawdopodobnie znajdziesz
coś następującego:
Mateusz 25:18 ukrył p. pana swego.
Marek 12:4 I lud wrzucał p. do skarbnicy.
1 Tymateusz 6:10 karleniem wszelkiego zła jest miłość p.

lak zl1ak-'Źll/'
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jeżeli nie znajdziesz w konkordancji odnośnika, którego
szukasz pod slowetu pieniądze, lo spróbuj go poszukać pod
innymi kluczowymi slowarni.
Zacytowany

wlaśnie wiersz (l Tymoteusz 6: 10),

[rst

często nie właściwie używany,

czy interpretowany. Doclatkowa korzyścią użycia konkordancji jest wvkrvcic również

tego typu błędów.
Czy twoja Biblia posiada odnośniki marginesowe i konkordancję? Są one ważną pomocą dla kaznodziejów, nauczycieli i innych osób, które pragną pracować dla Boga. Może
nie zamierzasz być kaznodzieją czy nauczycielem, lecz możesz
nauczyć się wielu nowych rzeczy wykorzystując konkordancję i odnośniki do studiowania. Korzystając z tych pomocy
możesz lepiej zaznajomić się z Bożym Słowem i więcej
nauczyć się o relacjach Z Bogiem i z innymi ludźmi,

t~------
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7 Które

dwa z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?

a) Konkordancja jest alfabetycznym spisem najważniejszych słów z Biblii.
b) Konkordancja jest tylko dla kaznodziei i nauczycieli.
c) Jeżeli pamiętasz tylko jedno czy dwa słowa z wiersza,
który chcesz znaleźć, to prawdopodobnie
będziesz
go mógł znaleźć.
d) Konkordancja i odnośniki marginesowe są tym samym.

o Biblii
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SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

a) jan trzy, szesnaście.
b) Rzymian 6:23c) Pierwszy jana jeden, osiem do dziesięć.
d) Rzymian 12:14,16,18.
e) Matcusz 1:1; 5:1-3.

5 e) odnośniki do studiowania.
2 a pięć.

b dwa.
6 a) Wiersze biblijne m ten sam temat.
3 b) jezus, mądrzy ludzie, jan Chrzciciel i Duch Święty.
7 a) Prawdziwe
c) Prawdziwe

4 a 4) "A Bóg mój zaspolioi ...
b 2) ,Jeśli mówimy, że grzecbu nie mamy ...
e 1)" Czy nie przykazałem

ci ... "

d 3) .Pan jest pasterzem moim ... "

jak znaleźć
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