lEKCJJ.\

a

PISMO ŚWIĘTE
PISEMNE OBJAWIENIE BOGA

W poprzednich
lekcjach poznalismy wiele faktów dotyczących natury Boga,
natury człowieka pochodzenia I natury grzechu, aruołow I Ich działarna oraz Bożego planu odkupienia
zrodlem
Wienie

wszystkich
Się

upadlego

człowieka

Na pewno

zaU\,azy!eś

tych doktryn Jest Biblia, PISmo Swięte

że glównym

Jest to pisemne

obja-

Boga

Pl awdziwymjest
założenie, ze suwerenny nulujący, sprawredliwy Bog będzie
chciał objawić Się swojemu racjonalnemu stworzeniu za pomocą przekazu pisane
go

Jakże wspaniałe

Jego woli

l

jest lo, że Bóg postanowił

posłużyć

uczynic Ich autorami Prsma Swiętego

o tym, Jak zaprski ponad 40 osób powstale w okresie
Boga zachowane I znajdują Się w naszej Brblu

Zaczynając

studiowanie

CZęSCI

3

rozwazymy

Się ludzrru poddanymi

Cudownie Jest dowiadywać
ok

1600 lat zostały

najpierw

objawrenie

Się

przez

Bożego

planu odkuprema. zapisanego w PISm ie Swrętym Po drugie, rozpatrzymy dowody
na to że BIblia Jest prawdziwre swięrym Słowem Boga Następnie zastanowimy
Się nad Kosciołem, Ciałem, ktorym posługuje Się Bog, by wzywae ludzi rnezbaWlanych do siebre
W ostatniej lekcji

przyszloser

pokrzeprac

Ich wiarę l czynic Ich efektywnymi
swradkami
rozważymy cele odkuprema w odmesremu do

naszego kursu

Plan lekcji
Potrzeba

pisemnego

objawienia

Natchnienie Prsma Swrętego
WYHtkowośc
lntei pretacja
Autorytet

Pisrna Swiętego
Prsma Swrętego

Pisma Swiętego

Cele lekcji
Po skonczemu

lekcji powmienes

•

Zdefiruowac

tennmy

•

Powredzieć

dlaczego

•

Wyjasruć,

co rozumiemy

•

Przedstawrc.jakie
Koserola

umleć

związane

z natchmemern

było potrzebne
przez

pisemne

WYJą1kOWOjC

Prsrna Swrętego
objawrerne
l

autor ytet

miejsce Prsmo Swięte powinno zajmować

Boga
Pisrna Swiętego

w zyCIU wierzących

1

•

Zrozumlec

znaczerne

poprawnej

mterpretacji

Prsrna Swrętego
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Czynności lekcyjne
I Przestudiuj lekcję zgodnie z procedurą podaną w lekcj I I Parmętaj o przeczyta
mu wszystkich fragmentów Prsma Swiętego podanych w treser lekcji Udziel
odpowiedzi na wszystkie pytarna nauczające
2 Znajdz w słowniczku wszystkie nowe dla ciebie słowa kluczowe
z Ich definicjami
3 Odpowiedz na pytania kontrolne

l

l

zapoznaj

Się

sprawdz odpowiedz:

Slowa kluczowe
apokaliptyczny
autografy
budujący
doktryna
kanon
miarodajny

natchnienie
ruezgodnosc
objawienie
odkrycie

tradycja ustna

oswrecać

zachowanie

uwrerzytelmc

wiarygodny
wypaczenie

Treść lekcji
POTRZEBA

PISEMNEGO

OBJAWIENIA

Cel I Znajdz zdarua wyjasntajqce
wtenta ..,ę Boga

dlaczego tstmata pon zeba pisemnego obja-

WIększość z nas ma słabą panuęc Jeśh Bóg objawilby mi Się twarzą w twat z
w okreslonym momencie mojego życia, szybko zapomniałbym pewnych szczego
ław tego objawrema Wkrótce wspomnienia tego wydarzenia wyblakłyby Moze
przypomniałbym sobie niektóre CZęSCI objawterna bardziej żywo ale na PC\\no
wspomnienia szczegolow zatarłyby SIę I byly niejasne Gdybym natychmiast po
objawiemu opowiedział Je ze szczegołarm mojemu dziecku na pewno nie zaparruętałoby wszystkiego, co powiedziałem Gdyby maj syn mial je potem dalej
przek.azac swoim dzieciom upływ czasu zatarłby lustonę w Jego pamięci I wypaczył
ją Widzuny talem, ze laka metoda przekazywania Bozego objawrema nie bylaby
rzetelna
Tradycja ustna, histone

przekazywane

z pokolenia

na pokolenie, mogą Się
ze ta metoda
Bogu I Jego celach nie Jest godna zaufania

znacznie zrmeruać w miarę upływu czasu Widac zatem wyiazrue
dowradywama

Się

°

Ptsmo Święte - pisemne objawienie Boga
Nasz wielki

swoją miłosc do nas takze przez to ze nas

mądry Bag okazuje

I

zabezpiecza

Zapewnia

co powoduje

uzupełrnanre

I oczyszczanie

Jego metoda

uzupelniama

tlenu w atmosferze

węgla

natomiast

dukowany

przez

wydychany

nam fizyczne

rośhny

uwalmają

rosimy,
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pizenwarue

na przykład

zasobów

rosimy

przez obleg wody

Niemniej

Wydychając

do atmosfery

natormast

wody

tlen Człowiek

do produkcji

wsparnała

wydalamy

jest

dwutlenek

wdycha

pozywierua

tlen pro
zużywają

węgla

przez nas dwutlenek

Jesh Bóg tak wspaniale zapewruł nam fizyczne pizetrwarue,
na pewno nie
pozostawi nas samych w sprawach duchowych Bez Bozego objawrema natul alny
czlowiek nie uswiadorrulby nawet sobie swojej beznadziejnej
sytuacji I potrzeby
znalezienia

pomocy

By zrozumieć

dlaczego

potrzebujemy

musimy zrozumrec, co znaczy słowo objawienie
ono, ze Bog objawia

l Zapisz definicję
tego swój zeszyt

słowa

Bog jest wielki

I

objawienia,

do Boga Oznacza

odstanio ludziom cos czego nie byliby w stanie ma

albo

czej poznac, dowredziec
definicję l mne definicje

Bozego

w odniesieniu

na temat NIego samego I jego planow Zapamiętaj
kluczowych sław przedstawiane
w tej lekcji

tę

SIę

'objawrerue

kochający

I

mocy w rozwtązaruu problemu

' w odniesieniu

pomewaz

grzechu

czlowtek
mozemy

do Boga

Wykorzystaj

rozpaczhwre

potrzebuje

SIę spodzrewac,

do

po

że Bog jasno

powie czlowrekowi
o tym kim jest I czego oczekuje od człowieka
Co więcej,
najlepiej byłoby zapewnie temu objawiemu odpowiedmą
ochronę
tak by ludzie
mogli pOSIąŚC nie wypaczoną
dzrewac

informację

Dlatego

Bog zadbał o to by jego objawrenie

2 Zakreśl

htery poprzedzające

PRAWDZIWE

a Bog musiał prze kazac pisemne

objawierue

jak moghsmy

zachowało

Się tego spo

Się w fonnie

pisanej

zdania
po to, by ludzie wredzreli

czego od

nich oczekuje
b Tradycja

ustna jest najbardziej

zego objawrema

godnym

zaufania

sposobem

zrmeruac

zgodnie

z potrzebami

Bo

człowieka

d Przekaz pisany posiada pewne normy, ktore pozwalają
obrazu

pt zekazywama

na pokolenie

ustna Jest lepsza niz przekaz pisany, ponrewaz mozna Ją uwspołczesmac

c Tradycja
l

z pokolenia

przeszłoser tak, byśmy nie zapomrneh

na dokladne

zachowame

o tym, co SIę wydarzyło

Podwaltny prawdy
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NATCHNIENIE
Określenie

PISMA SWIĘTEGO

natchnienia

Cel 2 Okrest
Wierzymy,

t

wymlen dowody na natchmente Ptsma Swtętego
ze PISmo Bogajest

nieomylnym

objawremem Jego

(bezbłędnym)

samego l Jego celow w t.yCIU ludzi Zostało ono napisane przez ludzkich autorow
pod natchmeruem Ducha Swiętego Jest to zapisany przekaz Bozej prawdy, ktora
może byc w pełni odkryta Jedynie

za pośrednictwem

Bozego

objawrema

Przez Pssmo Swtęte rozumiemy Stary I Nowy festament
Biblię składającą
Się z 66 ksiąg (N rektorzy przyjmują do kanonu ksręgi apolayficzne I uznają Większą
liczbę świętych ksiąg )
Przez
I

nadzorował

natchnierue rozumiemy działarue Ducha Świętego, który kierował
ludzkich pisarzy Pisma Świętego w wyborze matenału zawartego

W księgach

I

doborze

słów

Bylo to szczegolne

uzdolmerue

do wykonam

a

szczegolnego zadania Bog umrescrł w umysłach l sercach piszących to, co chciał
przez ruch wyrazie Prsali oru pod kierowmctwern Ducha Swręrego, klary ustrzegł
autorów przed błędami l pormruęctarm w zapisywaniu tego, co Bog chetal powiedziec
Jednoczesrue
można zauwazyc, jak wspaniale Beg wykorzystał
osobowośc ludzkich autorów w zapisywaniu swojego objawienia Styl, słownictwo
każdej księgi zawartej w PISm re Swięryrn są charakterystyczne
dla danego pisarza
I jego osobowoser
Autorzy Biblu me zawsze byh swiadorm tego, ze to co piszą, będzie CZęŚCią
Bożego pisanego objawienia Niemniej jednak gdy przychodziło natchnienie, pisah posłusznie I me rrueh wątpltwości Jakich slów używac Bóg na przyklad natchnąl
Lukasza, by zbadał I poznal wszystkie swiadectwa
naocznych
świadków życia
Jezusa
aby przedstawić
uporządkowany
zapis (Łk I 1-4) Pawel pisał często
odpowiadając

na pytania zborow, podając nauczanie potrzebne w zborach I pouczenie dla Jednostek (IKor I 1013
7,I,Ga
1,6-7, ITm 1,3, Fil 10) A Jednak
wszystko co napisał było z msprracji Ducha Swrętego
Dwa fragmenty w Nowym Testamencie rzucają cenne swiatło na rodzaj natchnienia pisarzy Paweł powiada, ze 'cale Ptsmo prze: Boga Jest natchnione
(ITm

3,16)

PIOtr zas podaje następujące

stwierdzenie

) wsze/kle proroctwo Pssma me podlega dobrowolnemu wykładowi
albowiem proroctwo me przychodzilo nigdy z li alt ludzkiej lecz wypowtadalt je ludzte Bozy natchmem Duchem Swiętym" (2P 1,20-2/)
U(

Ptsmo Święte
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pisemne objawienie Boga

Często sami pisarze mówią o swoim natchruernu albo o mspiracji doświadczanej
przez mnych autorów PISma PISzą o tym używając określenia
Bog do ruch prze
mowtł

3 Znajdź poniższe fragmenty Prsrna
pisarzy

I okresl,

w Jaki sposób Bóg przemawiał przez

a 2MoJ 17,14
b 2MoJ 24,4
c Iz43,1
d Jr 11,1
e 4.011369

r

IKor 14,37

g 2P3,15-16
Widzimy stąd, że natchmerue Ducha Swiętego spoczywające na autorach Biblii
było szczegolnym uzdolmentem do wykonoma konkretnego zadanta
4 Wybierz właściwe zakonczerue następującego zdania
do

Natchntente Ptsma odnosi

SIę

a) kazdej pracy opartej na temacie biblijnym
b) konkretnego uzdolruerua Ducha Swiętego do wykonania
c) każdej myśli

I każdego

szczególnego zadania

czynu zapisanego w Piśmie

d) pr owadzerna Ducha ŚWiętego w życiu ludzi wybr anych do zapisania
objawrema Jego sarnego 1 Jego planu
e) stylu

l

autorów Pisrna

słownictwa

t) całej zawanośct

Bozego

Prsma wraz z wybranym matenałem

I

dobranymi słowami

Dowody natchruenta
Przejdźmy teraz do badania dowodow natchruema Rozwazymy uznanie Sta
rego Testamentu przez Jezusa wypełnienie proroctw bibhjnych I jedność tematu
Blblu
I Jezus demonstrował szacunek l ll=name d/a Starego Testamentu Jezus
objawtal swoje rnysh na temat Starego Testamentu w trojaki sposob Po pierwsze,
porwrerdził że Słowo trwac będzie na Wieki (patrz Mt 5,17-18 U 10,26,21,22,
J 10,3)) Po drugie powredział IZ PISmo rnowi o Nim (Mt 26,24, Mk 9,12, Lk

Podwaltny prawdy
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18 31, 2444,
Testamentu

J 5 39)

Po trzecie,

Jezus okazal

że przyjmuje

autorytet

Starego

cytując go (Mt 4,4 7 10 21 13, 26 31)

Czy zwrociłes

uwagę na to ze Jezus nigdy me wskazywał na to aby jakaś

mysi albo nauka Starego Testamentu była fałszywa lub ruegodna? Na pewno wy
powredziałby
swoje zdanie gdyby jakas częsc Starego Testarrentu
rue była naJezus okazywał całkowitą akceptację Pisrna Swiętego, które sami Zydzi
uznawali za natchnione przez Boga Szacunek l akceptacja okazywane przez Jezusa
Staremu Testamentowi,
posługiwanie Się 01111 są mocnymi dowodami na poparcie
tchniona

nadpi zyiodzonego

2

P'OIOC/lłG

natchruenra

biblijne wy pelrniy

BIblia to coś więcej ruź tylko książka

się

napisana pt zez utalentowanych autorow Wypełnienie Się wielu z jej przepowredOl z całą dokładnosetą
wskazuje na zaangażowanie Ducha SWI ętego W żaden

sposob pewne wydarzenia Ole mogły zostac

przewidziane

gentnego,

wiele z proroctw

rozsądnego człowieka

sposob JUz Się wypełniło

A przecież

nawet przez inteliw zadziwiający

a pozostałe wypełnią Się we wlascrwyrn

Miejsce narodzin Jezusa Mała rmescma

czasie

w ktorej miał Się narodzie

Mesjasz,

została wyrozruona przez proroka M icheasza na 700 lat przed tym wydarzeniem
Ale ty Bettejenue Efrata najmmejszyc okręgów judzksch z Ciebie nll wyjdzie
len

ktory będzie władcą I::raela Poczqtkt jego od praw

(MI 5, I) Wyobraz

sobie wszystko

co musiało

leku

od dm zamierzchłych"

SIę wydarzyc,

aby Jozef I Marta

znalezli Się w tym rrueście Z czysto ludzkiego punktu Widzenia mozna powredziec,
że o mało co, a by SIę Im nie udało I Bardzo szybko po Ich przybyciu do nuasia narodzrł SIę Jezus Duch Swręry w swojej wszechwiedzy
wredział że boski Król nie
narodzi SIę W Jerozolimie, ale w małym nueście Betlejem

Zdrada Jezusa Zadziwia mnie fakt, że zdradę Jezusa przepowiedzrat Psalmrs
Jezusa Kto mógł przypuścić
ze ow Pomazaruec, za
ktorym tęskniły pokolenia Ten który przymesie zbawrenie lzraelowr wyznaczony
ta 1000 lat przed narodzeruern

przez Boga by wladał na WIek, zostanie zdradzony przez przyjaciela
A Jednak
każdy z nas moze przeczytac 'Nawet przyjaciel maj któremu zaufałem ktory jadł

maj chleb podntosl piętę przeciwko mme
Rodzaj
egzekucji,

SI1JlerCl

zapowiedz,

Trzecia

która W czasach,

(Ps 41 10)
która

mnie zadziwra,

dotyczy

rodzaju

gdy DaWId pisał Ps 22, rue była znana W Izraelu

W czasach Dawida

Zydzi zadawali srmerc złoczyncom przez ukarruenowarue
Ps 22 zapowiada mną metodę
() przebodli ręce I nogi moje (w 17) Brzmiało
to dziwme dla uszu Zyda, ajednak był to dokładny obraz rzymskiego ukrzyżowarua
Proroctwo okres la tez inne szczegoły ulu zyżowania
przekazał

specjalne

pouczenia

Mojzeszowi

dotyczące

Parmętasz

może, że Bog

przygotowania

ludu do
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PIS/no SW1ę/e pisemne objawienie Boga

wyjsera z Egiptu Mieh zabic paschalnego Baranka Ijego krwią pokropić futryny
drzwi Takze mięso rruało być specjalrue przygotowane
miało byc w całości
upieczone Bóg miał wiele uzasadmen tego polecenia ale jedno było szczególrne
Jasne zadna kose me miała hyc z/amana Jeśli gotowaliby mięso, rnusiehby połamać kOŚCI,aby włozyc mięso do garnka Duch SWlęty wiedział, ze baranek
paschalny był symbolem doskonałego Balanka Paschalnego Dlatego słowo prorocze wypowiedziane na 1000 lat przed Jego narodzeniem określało, ze będzie
zrarnony, przebity I Zbity, ale kose Jego me zostanie złamana (por Iz 52, 13-53, 12
z Ps 34,21)
5 Przeczytaj J 19,31-37 I napisz w zeszycie, czego dowiadujemy
z proroctwem które przed chwilą ornowihsrny

SIę

w związku

Inne proroctwa Wiele Innych proroctw spełniło Się w sposób wykluczający
zbieg okohczności Przyjrzyjmy Się wielu proroctwom wypelmającyrn Się na na
szych oczach a dotyczących odrodzerna Się lzraela Jako narodu I panstwa (patrz
u; 31 I 2 Ez 37 Za 8 7 8 109) Wypelrulo Się tak wiele przepowiedm z księgi
Daniela, ze hberalru krytycy probowali twrei dzic IZzostały one napisane po fakcie,
a nIC były proroctwem
To Jednak lm Się 11Ie udało Wspołczesm naukowcy ciągle
odkrywają nowe dowody potwierdzające fakt, ze Daniel zył W czasach ruewoh
babilonskiej I objawrema dotyczące pizyszłoser zostały zapisane w tym czasie
3 Biblia prezentuje cudov nąjednosc tematów Chociaz BIblia została napisa
na przez 40 pisarzy na przestrzeni ok 1600 lal wrdzrmy Wmej Jeden główny temat Bo:e odkuptente człowieka pr .e: ofiarę Jego Syna Jezusa Chryj/usa W PIŚ
11111"znajdujemy Jeden system doktrynalny

takle

same

normy moralne, Jeden plan

zbawrema I jed: n Bazy pl ogt arn W poszczególnych księgach temat ten me Jest
zamazywany aru zmieniany ale wypełniany l uzupełniany w sposob bardzo harmomjny Wspaniała seua objawlen następuje po sobie osiągając punkt kulmmacYJny w fina/owym triumfie nad Szatanem KSIęgi Bibln, tak różne Jak 3 MOJżeszowa I Ewangelia Jana, ukazująjedną histonę Jeden temat, Jedno dzieło Cztery
Ewangelie podają nam szczegoły zycra Chrystusa, a każda z ruch rzuca swratło na
mny aspekt Jego charakteru l służby A wszystkie one stanowią jednosc
6 Bez zaglądania do poprzedniej CZęSCI,odpowiedz w zeszycie na pytarua
a
b
c
d

Wypisz trzy dowody na natchrnerue PISma
W Jaki sposob Jezus okazywał ze przyjmuje autorytet Starego Testamentu?
Podaj przykład spełnionego pl orcerwa biblijnego
Jaki Jest glowny temat Biblu przewijający Się od I KSIęgi Mojżeszowej do
ksręgi Objawienia?
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WYJĄTKOWOSC PISMA ŚWIĘTEGO
Cel3

Okres! krytena wyjątkowoset kanonu Starego
zdania dotyczące kanonu Pssma Świętego
Kiedy mowirny o wyjqtkowosct

f

Pisma Swrętego

Nowego Testamentu

l

znajd:

mamy na mysh fakt, że Bib-

ha jest pisanym, pełnym objawremem Bożej prawdy
posłużył SIę ludzkimi autorami do zaprsarua swojego

Dowredzrehśmy

SIę, że Bóg
Mowihsrny leż

objawienia

o czasie powstawania
pełni Bozego objawrema
Dochodzrrny
zatem do dwóch
ważnych kwest 11 (I) Kiedy objawierue zostało zakonczone?
(') Co zawiera Się
w Bożym objawiemu?
Przejdźmy do zbadania tych dwu spraw

Zakonczeme Bozego objawrema
Zwrócrhsrny uwagę na stosunek Jezusa do Starego Testamentu
Jezus okazywał swoją akceptację wrelokrotrue go cytując Jednak zbhzając Się do konca
swojej Ziemskiej sluzby powiedział swoim uczniom ze objawi im więcej prawdy
Mam u am jeszcze wiele do powtedzenta ale tera: zntesc me mozecte
lecz gdy przyjdzie On Duch p, awdy H prowadzi was we wszelko prawdę
bo me sam od stebte mOl' fe będrte lec cokolwiek usłys-y mOW11 będzie
I 10 co ma przyjsc wam oznajmi On mnie UH le/hl gdyz : mego we:mle
I lł om ozna)flll
Ws::ystko co ma Ojciec moje Jest d/alego
zeklem ze
z mego wezmle l wam oznajmi" (11612-15)
I

Z przytoczonego
fragmentu wynika, że Duch Swręry objawi dodatkową prawdę Prawda ta będzie dotyczyć przyszły ch wydarzen ('co ma przyjść")
prowa

dzema

f

OSWlecema

wszelką prawdę
mnie uwielbi")

W wypowiedz:

weznue

I

wam oznajnu )

do prowadzenia

I

dalszej doktryny

życia podobającego

Jezusa zawarte są dwie niezwykle

SIę

(' we

Bogu ( On

wazne sprawy

Jezus obiecał ze Duch Swięty dokonczy objawrema

wprowadzając Jego

nasladowcow

Ich do zrozurruerna

I

2

(' z mego

') potrzebnej

we wszelką

zastosowania

prawdę

(w 13)

Uzdolni

nauczania Jezusa

Jezus mowił o objawiemu nowotestamentowym
zanim zostało odsłonięte
przed ludzkuru autorami I zapisane Można powiedzrec, że zostało z wyp
rzedzernern
uwterzytelmone
UH terzytelnu: znaczy ogłosic miarodajnym
I zatwierdzi c W ten sposób dzieło autorów Ewangelu, księga Dzrejow Apos
tolskrch,

LISty I

twierdzone

księga Objawrema

zostały zapowiedziane,

wyjasrnonę

l

za-
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Autorzy, tacy Jak Paweł, stwierdzah ze to co piszą otrzymali przez objawrenie
Mówiąc o SWOlth doswradczeruach w Ef 3 1-12 apostoł powiada, że on sam, mru
apostołowie l prorocy on zymah Boze objawieme uprzednio nieznanej prawdy
Piotr także zauważał WaI10SĆtego, co objawiał Duch Swięty I do czego natchnął
autorow Nowego Testamentu (2P 1,20-21) W 2P 3,15-16 pisze o doktrynalnej
nauce apostoła Pawła okresłając Ją mianem
Pssmo
Do roku 64 lub 65 po Chr zostały napisane Ewangelie I wrększosc Lrstow
Krązyły one wsrod zborow 25-30 lat pózmej apostol Jan otrzymał Objawrenie
Duch Swręty UJ dotruł apostoła do otrzymania tego objawrema I wydaje Się, ze
wtedy zakonczył Boże objawrenie I W tym momencie Pisrno Swięte zostało zakonczone, me wolno nam do mego ruc dodawac aru ujmowac

objawlai swoją wolę
Bag powiedział

I

Bóg stopruowo

cel W okresie ok 1600 lat Więcej JUZ me potrzebujemy

wszystko, co chciał powredziec, odnosrue SIebie samego

I SWOjego

planu dla nas
Oznacza to, ze szczególne natchruerue Ducha Swrętego, które doprowadźtło
do powstania Słowa Bożego W fornue pisanej nie Jest dla nas dZISiaJ dostępne
Nalezalo wyłączrue do twórcew PISma ŚWiętego My możemy ott zymać Boże
natchnienie

do rozszerzania

Jego Krolestwa

ale nie pisemnego objawienia

Po

przeczytaniu, przestudrowamu 1 zastosowaniu nauki Pisma mozemy z całąstanow
CZOSCląstwierdzic, że Bóg przemówił Wsposob tasny I spojny W pełru objawił
to, co chciał Nie planuje niczego więcej I Ole więcej Ole Jest potrzebne
Musuny Jednak parmętac ze Bog nadal przemawia do swojego Koserola Przez
Duch Swręty nadal ogłasza ludziom wierzącym Boże zamysły
Jednakże każde proroctwo musi być zgodne ze Słowem Bozym, budujące, napommające I pocieszające wierzących (IKor 14,3) Nie może zastępować a tym
bardziej być Wsprzecznoset z objawremem podanym w Wieku Apostolskim jako
ogolne pouczenie dla kościola
dar proroctwa

7 Dowredziehsrny Się, ze Jezus potwrerdzrł Stary Testament często z mego cytując W czasie swojej służby Odpowiedz na poruzsze pytania dotyczące Nowego
Testamentu

w zeszycie

a Jaki fragment Pisma Swiętego rnowi nam o tym że Jezus uwierzytelnił
Nowego

Testamentu

pisma

z wyprzedzeniem?

b Czego według słów Jezusa miała dotyczyć dodatkowa prawda?
c Przytocz dwa fragmenty Brblu, ktore swiadczą o tym, IZapostołowie wredzieh
o tym, ze zapisują Boże objawrenie
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8 Dlaczego tak wazne Jest, byśmy wiedzreh IZ Boze pisemne objawierue, Biblia
Jest pełnym Bożym objawieruem? Odpowiedz W zeszycie
Kanon Pisma Swiętego
Od ostatniego objawienia W Pisnue Swiętym upłynęło prawie 1900 lat Boże
objawrenie W Nowym Testamencie okres lało Bozy plan odkupienia I Jego ostateczne
zaproszerue skierowane do człowieka
Mozesz zapytać W Jaki sposob rozne zaprsy objawionej prawdy znalazły Się
razem W Jednej księdze? Kiedy to nastąpiło" Jaka instytucja albo pojedyncza osoba odpowiada za zebranie ksiąg Biblu? Rozwazmy te pytania

Formowanie

SIę

Starego Testamentu

39 ksiąg Starego Testamentu nazywamy
kanonem Słowo to pochodzi od
greckiego słowa kanon które znaczyło pierwotnie
'trzcina
Pózruej zaczęło
oznaczać "trzcinę rnrernrczą, regułę, normę
W odruesremu do Pisma Swiętego
słowo kanon odnosi SIę do ksiąg, które zostały zbadane wedlug pewnych krytenów l uznane za spełniające wszystkie wymagania by mozna było uznac Je za
natchnione Boże objawrenie

W skrócie - początek Bozego objawterna został zapisany przez MOJzesza ok
1450 r przed Chr Ostatnie objawienia Stałego Testamentu zostaly zapisane ok
konca XV w przed Che Mojżeszowi pizyprsuje Się autorstwo pierwszych pięciu
ksiąg Starego Testamentu znanych często pod nazwą Zakonu Następnie W Brbln
hebrajskiej znajdowali SIę Prorocy Były to ksręgi ludzi, ktorzy zajmowali urząd
proroka Trzecia częśc ksiąg zwana byla Prsmann I skladała Się z trzech gr up (l)
księgi napisane na specjalną okazję, swięto (na przykład ksręga Estery czytana
była W czasie święta Punm), (2) ksręgi poetyckie (Psalmy Przypowreści I Job),
(3) księgi historyczne (Daniel Ezdi asz Neherruasz I Kroniki) napisane przez ludzi
me zajmujących
urzędu proroka chociaz Daniel operowaI darem proroczym
39 ksiąg składających Się na Biblię Hebi ajską, to te same księgi ktore uznajemy
za Stary Testament
Dowody, przytaczane przez zydowskrego historyka Jozefa Flawiusza (95 r
po Chr), wskazują na to ze ksręgi Starego Testamentu zostały zebrane razem pod
krerowmctwem Ezdrasza I czlonków Wleiklej Synagogi W V W > rzed Chrystusem
39 ksiąg z trzech wspomnianych przez nas kategoru - Zakon Prorocy I Pisrna zostało uznane przez lud Bozy za natchnione przez Boga I za jedyną regułę Wiary
I życia Zaprski dyskusji W Domu Nauki W Jamnie W Palestyrue z lat 70 100 po
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39 ksiąg, które nazywamy

Starym

Tes

lamentem
Formowarne

SIę

Nowego

Testamentu

W czasie dwoch wieków przed przyjściem
ucisk

przesladowame
Bag nie interweruuje?
Jakby

Czy nie ma JUz nadziei

w odpowredzi

na te niespokojne

apokahptycmym, (przepowiadające
Się różne księgi, których auroranu
zwane

proroctwa

Chrystusa,

Izrael cierpiał

z rąk obcych narodow Ludzie zastanawiali

I

ogłaszały

Się

straszny

Dlaczego

na sprawiedlrwosc?

pytania

pojawiły SIę pisma zwane

wydarzenia wstrząsające
sw latem) POjawiły
rzekomo miały być postaci biblijne
Te, tak

że wkrotce

Bóg dokona

gwałtownego

sądu, ukarze

megodziwych,
d wynagrodzi
spr awiedhwych
Chociaż literatura ta posiada wartoś
CI historyczne, Ole była nigdy stawiana na tym samym poziorme co Pismo Swięte
ant przez Zydow, ani przez pierwotny Kościół Przykładem tego typu literatury są
pisma zwane

apokryfami

W takich właśnie okohcznosciach
twychwstać
pogrążonych

I WStąpIC

\\

do Ojca

ClemnOSCI

Jezus przyszedł, by słu.zyc, umrzec zmarprzyruesć nadzieję I światłosc dla ludzi

Przyszedł

grzechu, me karał Jednak megodziwych

ani nie nagra-

dzał sprawiedhwych

Zamiast tego ustanowił Koscioł l nakazał wierzącym
aby
wszędzie zwiastowah ewangelię Powiedział ze Jego naśladowcy mają głosie
wszystko co On sam powiedział (Mt 28 20) Oczywiscte, potrzebny był zapis Jego

słów

W miarę jak pierwotny Koscioł

wzrastał liczebnie

I

rozszerzał swoj zasięg

geograficzny
wierzący rozwijalt Się dztękt sluzbie głoszenia ewangelu Służba ta
została zapoczątkowana
przez tych którzy chodzili z Panem Wtedy też zaczęły
pojawiać Się pytania dotyczące praktycznego zastosowania Słowa Bozego w roz
wrązywarnu codziennych problernow
Jak chrześcijame nueh radzie sobie w In

nych kulturach spełruac wymagania spoleczenstwa
I reagować na herezje (opinie
I doktryny
sprzeczne z przyjęrynu Wierzeniami)
Apostołscy przywodcy od powra
dali na te potrzeby

prsząc pouczające

lisry, ktore krązyły

między zborami

Wrdac

ze Ich powstanie zostało zainicjowane przez Ducha Swiętego LISty uznawane były za Prsrno Swięte (2P 3,15 16) Pozmej, W miarę jak apostołowie
I pierwsze pokolenie wierzących starzeli Się, Duch Swięry zainspirował pewnych

wyrazme,

autorow do spisarua życia Chrystusa (2P 1,12-15)
(Mateusza, Marka Lukasza I Jana)

Zapisy te zwane są Ewangeliarm

MUSimy parmęrac że w czasie rozwoju Koserola Istnieli tez falszywi "bracia' ,
"apostołowie" I 'antychrysci ' ktorzy proponowali Kośctołowi swoje

fałszywi
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doktryny (Przeczytaj 2Kor 11,12 15, Ga 1,6-9 3,1, Ko12, ITm 4,1-3, 2Tes 2,
2P 2, l J 2,18-19 I Judy, ktore o tym rnowrą ) Oprócz fragmentów Pisma krązyły
między zborami l inne pisma Dlatego Kosciol ustalił zasady rozpoznawania PlS
ma natchnionego przez Boga, które miało zając właściwe mu miejsce w Koserele
To posunięcie oddzreliło Prsrno Swręte od rnnej literatury
Zasady doboru (kanon) pism Nowego Testamentu były następujące
I Tekst muslai być napisany przez apostoła albo przez mego potwierdzony
2 Treść musiała mleć charakter duchowy uznawany za natchniony przez Boga
3 MUSiał byc powszechnie uznawany przez Kościół za natchniony przez Boga
Bardzo wcześnie w historu Koserola 27 ksrąg Nowego Testamentu zostało
przebadanych według tych krytenów I me formalnie określonych Jako natchnione
przez Boga Zostało to oficjalnie potwrerdzone w czasie Synodu w Kartagrrue
w 397 r, kiedy grupa przywódców Kościoła ogłosiła, ze w skład Nowego Testa
mentu wchodzi 27 określonych ksiąg W ten sposób synod potwrerdzrł tylko to, co
było JUż oczywiste dla wierzących prowadzonych przez Ducha Swrętego
9 Okresl w przybltzemu daty I grupy osob odpowredzralne
Starego I Nowego Testamentu

za opracowanie kanonu

a) Stary Testament
b) Nowy Testament
10 Określ własnymi słowami kryteria wyboru sposród pisrn chrześcijansktch
pierwszych wiei GW tych pism ktore znalazły Się w kanorne Nowego Testamentu
(Odpowiedź urruesc w zeszycie)

WIarygodność

manuskryptów

Szczególne natchnienie Ducha Swrętego podjakim pracowali autorzy zapisując Boże objawrenie odnosi Się do oryginałów, zwanych ruektedy autografami
DZISIaJOle posiadamy oryginalnych manuskryptow, ale mamy doskonałe kopie
tych dokumentow POnieważ między koprami Istnieją drobne rożruce, nie mozemy
do konca powiedzrec, że Bóg inspirował powstanie każdej kopn
Jednakze nawet w koprowaruu J przekazywamu
Pisma Swrętego widzimy dowody Bożej ochrony I troski Wlaściwre juz sam fakt zachowania dokładnego tekstu
przez tak Wiele pokolen Jest cudem Bożej opatrznoset Można bylo by zapytac
Jak wiemy Jest ten tekst, skoro 1Stn leją rózruce między kopiarru? Na to pytanie możemy odpowredziec z całym przekonarnem Tekst jest w pełni wiarygodny I Drob
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ne rożruce zupełnie me dotyczą ktorejkolwiek doktryny aru nauczania, arn tez me
zmieniają naszego pojrnowama objawienia Bozego
Wielu ekspertaw poswręcilo

cale lata na porównywanie

skryptów ze sobą I z mnyrru wiarygodnyrm
szei ne badania NIedawne odkrycia starych
Morza Martwego,
Rezultaty

w duzej mierze przyczyruły

badan naukowych

Się wiarygodne

manuskrypty

są praktycznie
ne doktryny

w Qumran

z oryginałarm

Identyczne
Starego

porwierdzrły,

Wykazano,

I Nowego

Się do rozwoju

że w naszym

że zachowane

posiademu

teksty hebrajskie

autogrofamo

(zwanymi

Testamentu

manu

naj starszych

manuskryptami
Przeprowadzili
ob
kop li tekstów biblijnych w okolicach
prac
znajdują
I greckie

Wszystkie

waz-

Bog, który natchnął

są nienaruszone

autorow do zapisania Jego objawienia dla ludzi, zachował Je także przez Wiele pokolen

Możemy

mleć pewnosc

ze nasza BIbliajest

Słowem

Bożymi

Podczas gdy Biblia wskazuje,
ze przy ott zymywaruu
Bożego objawienia
autorom towarzyszyło
szczególne natchruerue Ducha Swrętego (2P 1,20-21), me
możemy na podstawie Biblii stwierdzrc ze takle samo naichruerne towarzyszy

kopistom Pisma Swiętego Nie chcę przez to pow.edzrec, ze tłumaWręcz przecrwrue, wiemy ze współczesne l dawne
tłumaczenia spełniają rygorystyczne wymagania naukowe Większosć z nich poSiada WYjątkowo wysoką jakosc Jednak cbcrehbysmy podkreshc, ze me możemy
uczynic zadnego tłumaczenia naszym ostatecznym autorytetem w sprawach wiary
I życia
Powmmsmy porownywac Jedną wersję z drugą I rozwazac Ich wartosc
według zasad naukowych
tłumaczom

l

czenia me są wiarygodne

II Które z poniższych

ŚWiętego omawianego

zdan są PRAWDZIWE
W

w odmesreruu

do kanonu

PISma

tej lekcji?

a Poruewaz Ole posiadamy orygmalnych manuskryptow, nie mozemy byc pewni,
że posiadany przez nas kanon jest natchnionym Słowem Bożym
b Termm kanon Ptsma wskazuje na to ze wszystkie księgi Brblu spełniają pewną
normę są natchnione przez Boga
c Z ufnosetą

możemy przyjąć nauczanie

Biblu

poruewaz

Bog me tylko natchnął

Pismo ale także zachował je przez Wieki
d Bóg rue tylko natchnął
naukowców

autorow

którzy tłumaczą

PISma w szczególny

sposób

ale takze mspiruje

tekst na inne języki, tak ze wszystkie

tłumaczenia

są w pełni godne zaufania
e Część literatury

rego Testamentu

apokaliptycznej,

np Apokryfy

zostały włączone

do kanonu Sta-
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r

Nasz Stary Testament

Jest Identyczny

g Kanon Starego

Testamentu

INTERPRETACJA

PISMA

Cel4

z Biblią Hebrajską

składa SIę z 39 ksiąg, a Nowego

Testamentu

z 27

SWIĘTECO

Okres! własctwe metody analizy

l

mtepretocji Ptsma Swtętego

Moze czytając Pismo Swręte zauważyłeś pewne wiersze
ŚWiętego które me są dla ciebie Jasne W odruesreruu do dzieł

I

fragmenty
I planów

Pisma
Bożych

Nie objawiają także tego, czego Bóg oczekuje od człowieka
Moze nie znalazłes
tam nawet wznuanki o Bogu Ja na przykład zastanawiałem Się często nad wartosetą
księgi Kaznodziei Salomona I dlaczego znalazła Się ona W Słowie Bożym Wiele

z jej stwierdzen

stoi w bezposredruej

tego Czytając tę księgę
mam oso. (J ,2)

znajdujemy

sprzecznoser

z rnnyrnt naukami Pisrna Swię

W niej dominujący

temat

"Wszystko

to

Podchodząc do takich własme wersetów I fragmentów Prsma Swręt ego musimy
Je starannie przeanahzowac,
aby zmterpretowac
Je własciwre
MUSimy przeczytac
wersety poprzeczające oraz następujące po danym fragmencie
przypadku Kaz-

~v

co Jest "mamoscią"
musimy przeczytac całą księgę Gdy
dochodzrmy do ostatniego rozdziału, sens całej księgi staje sięjasny Autor wyraznodzier,

aby zrozurmec,

rue stwierdza
ze be: Boga cale zycre Jest bezużyteczne
I Jest marnoserą
Doswiadczerue życiowe dało autorowi lekcję ktoią chce przekazac nam w forrme uzyręcznej I ady

Pannętaj o swoim S/H Ol cy HI kwiecie swojego Wieku [ J Baj Się Boga
przestrzegaj jl go P' zykazan bo lo jest obowtqzek każdego człowieka
Bog bowiem odbędzie sqd nad każdym człow lekiem nad każdą rzeczą
tajno - czy dobr ą, czy zlq (12 I 13-14)
I

Przykład

ten uczy nas ważnej zasady
Każdy fragment Pisma Su iętego milSI
f Interpretowany
w sw tetle nauc:ama całej Biblu Jesli nauczy-

byc analizowany

my Się stosowac tę zasadę, to będziemy budowac nasze zycie chrzescijanskie
na
zdrowych fundamentach
Nie osrmehrny Się oplerac naszego zycra I dzrałarua na
wyrwanym z kontekstu wersecie alba fragmencie
Jesh nie będziemy stosować tej
zasady

ludzi

mozemy

popaść

w PO\\ azne kłopoty

Bog pomaga rozumlec nauczarne Jego Słowa Duch Swięty nie tylko natchnął
którzy pisah PISmo Swręte ale takze oswieca umysły czytających
Oznacza

to że Duch Swięry osu leca umysł wierzącego
aby ten rozurniał to co czyta Bez
pomocy Ducha Swrętego rukt nie jest w stanie właŚCIWIe rozumiec Prsma Swręte-

PlSIlIO Święte pisemne objawienie Boga
go, poruewaz
nam prawdy

umysl Gdy Duch Swręry mieszka w nas, wyjasrna
pomaga nam włascrwie Je interpretować
(Patrz

grzech zaslepia
Slowa Bożego

Rz 1,21, Ef 1,18, 4,18,

185

I

IKor2,6-161

IJ 2,20 27)

WIdZImy zatem, ze Biblia Jest Bozym objawieniem
dla człowieka
NIektóre
stwierdzenia zapisane w BIblII, JesII nawet na pierwszy rzut oka wydają Się kontrowersyjne, interpretowane w swietle nauczania całej Brblu, stają Się Jasne Co
więcej, Duch Swięty oświeca nasze umysły, bysmy własciwie interpretowali Słowo Boże

I

rozumieli

lekcję, której uczy nas Bóg

12 Ookoncz zdanie Kazdy fragment
tel pretowany w świetle nauczania

PISma

Swiętego

musi być analizowany

I

m

AUTORYTET PISMA SWIĘTEGO
Cel 5

Okresl Jakle miejsce w nas=ym =yCIU pali mno =aJmowac Słowo Boże

Kiedy studiujemy Biblię, pojawia SIę bardzo wazne pytanie Jakie miejsce
w naszym zyCIU I postępowaniu powinna zajmować Biblia? Pisrno Swięte bardzo
wvrazrne przedstawia Bożą wolę w tej sprawie Dowiadujemy Się ze Słowo Boze
powinno byc o uuec.nym autorytetem we wszystkich sprawach WlQry l zycta
(21m3 16 17)
Bardzo wcześnie w
wolę I plan

porozumiewaniu
SIę z ludZ1111Bog objawił swoją
takze ludzi o tym czego od nich oczekuje - aby znali

SWOIIll

Pomfcrmował

Jego przykazania I postępowali zgodnie z nimi
Ws.:; stko coja wam powiedziałem
starannie wypełniajcie NIC do tego me będziesz dodawał am niczego od tego me
uj/wesz" (SMoJ 13 I) Bóg zapowredzrał nawet ze będzie Ich wyprobowywał,
czy
zrozunueh

Jego słowo I czy okazą mu posłuszenstwo

(SMoJ 13 4)

Jeśliby powstał posrod Ciebie prorok albo ten, kto ma sny, I zaoowredział
CI
znak albo cud, I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o ktorym CI powredział
Czy
to sprawiłoby, ze Jest prawdziwym prorokiem'] Nie.jesh nie będzie rnowił zgodnie
z tym, czego Bcg juz nauczał
Zasada

SIę w całym Pisnue Swręryrn
NIe powinruśmy
tym co Jest tylko akompaniamentem
dla Słowa
nas odwieśc od prawdy Slowa Bożego

ta powtarza

zwiesć cudom, znakom,
co chciałoby

w sWOIm Slowre (patrz SMoJ 13,2--4),
dać Się
ruczym,

Podwaliny prawdy
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Powinniśmy trwac W społeczności z Jezusem ZYJąc zgodnie z Jego słowem
Jeslt przykazan mo/ch przestrzegać będziecie trwac będziecte w ml/0SCI mOJeJ
(J ł 5 10) Naszą rrułośc do Chrystusa mozemy okazac przez posluszenstwo
Jego
objawionej woh 'Jes/eseJe przyjactolnn motnn jesh G=ymc będziecie co wam
przykazuję
(J 15 14)
Słowo

(J 17,17)

Boze Jest prawdą

Dlatego

powinno

byc najwyższym

auto

rytetern w naszym osobistym J zborowym życiu W wielu naszych zborach na
podwyzszeruu
113 przodzie stawiamy kazalnicę
p0l11eWaZ własrue tam zwiastuje
Się Słowo Boze Jest to ilustracja sław Psalrmsry Dawida
Bo nad wszystko uy
wyzszyles tmtc I słowo swoje (Ps 1382)
Słowo

Boze powinno

osnzezema

I

kierowructwo

w całym naszym życiu Jego naukę
pl Z)'J ac roł Powrnrusmy zwracac uwagę na Jego

byc najwaznrejsze

musimy stawiać ponad iodzmę

l

Powinno ono panować nad naszymi

UCZUCIami

Bardzo wazne Jest, bysmy W naszych zborach mieli zdrową naukę biblijną
W sercach ludzi wierzących musimy pielęgnować miłosc do systematycznego
stu
diowama Słowa Bozego Ludzie powrum schodzi C Się do domu Bozego nre ze
względu na programy dzrałama czy osobo was CI ludzi, ale z powodu rmlośct do
Slowa Bozego

Trawa usycha kwtat wtędrne
ale słowo Boga naszego trwa na wieki
(lz 40 8)

13 W oparciu o powyższe
ZyCIU

powinno

zajmować

nauczanie wyjasrnj
Słowo Boze

w zeszycie.jakre

miejsce

w naszym

Pismo Święte
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pisemne objawtente Boga

Pytama kontrolne
POLĄCZENIE
I Polącz każdy termm (po prawej) z definicją (po lewej)
a Przekazywanie nie spisanych łustorn z pokolenia na pokolenie
b To co dzieje SIę,gdy Duch Swięty pomaga nam
rozumlec Pismo Swięte
c Orygmalne manuskrypty Prsma Swiętego
d Szczególne działarue Ducha Swiętego - prowadzenie pisarzy poszczególnych ksiąg BIblII
e Odkrycie prawdy Boga o samym sobie I jego
dziełach ktore maczej me mogłyby byc poznane
f Prsma charakteryzujące Się przepowiedniami
o katastrofach I wydarzemach wstrząsających

Literatura apokaliptyczna
2 Autografy
3 Tradycja ustna
4 Kanon
5 Natchnienie
60swlecenIe
7 Objawrenie

swratern

g System kryrenów pozwalających okres lic, czy
dana księga Jest natchrnona przez Boga

PRAWDA-FALSL
rueprawdziwymr

Umicśc

P przed prawdzrwyrm

zdaruarru, a F przed zdamaml

2 Kościół Jest ostatecznym autorytetem w sprawach

Wiary I

życia

prawdy Slowa Bozego musimy starannie analizować
pretować to, co zostało napisane w swretle całej Bibln

3 Aby zrozumlec

4 Natchnienie Pisma Swrętego dotyczy autografow

kOpII, tłumaczen

I

l mter

wer-

5 Mamy pewność, że nasza BIbliajest wiarygodnajako natchnrone Słowo Boze
ponieważ widzimy dowody na to 12 Bog zatroszczył Się o przetrwanie rzetel
nych tekstaw
6 Wszystkie ksręgi włączone do kanonu Prsma Swiętego są uznawane za natch
mone przez Boga
7 Wyjqtkowosc Pisma Swrętego oznacza, ze w 66 księgach BIblII mamy zawarte
pełne Boze objawrenie

Podwaltny prawdy
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Odpowiedzi na pytania nauczające
7 aJ

16,12-15

b proroczego prowadzenia
c Ef3,4-5

9-10

Objawienie

W

oswrecerua

odruesienru do Boga oznacza,

wtedy wiedzreć

objawienia

oraz dalszej doktryny

2P I 2{}-21

Się maczej dowredzrec

me mogliby
8 Będziemy

i

2P 3,15-16,

ponieważ

że Bog objawia

ludziom to, czego

o Nim samym I Jego planach

że musimy odrzucić

kazde pózniejsze

nie są spójne z tym, co Bóg juz objawił

i

tak zwane
nie przynoszą

Bogu chwaly
c Falsz
d Prawda

2 a Prawda
b Fałsz
9 a) Okola 500 r przed Chr

przez Ezdrasza

I członkaw

Wielkiej

Synagogi

b) 397 r Synod w Kartagmre
3 Według BiblII Warszawskiej
(BIZTB)
a ' Wtedy rzekł Pan do MOjżesza Zapisz lo

"

b Wtedy MOJzesz sprsał wszystkie slowa Pana
c 'Lecz teraz - tak mówi Pan
' (Izajasz zapisuje
d 'Słowo które doszło Jeremiasza od Pana

te słowa)

e 'Tak mówi Pan '

r

'Jeśli kto s uważa, że Jest prorokiem albo że ma dary Ducha niech uzna, że to,
co wam piszę, Jest przykazaniem
Panskim "
g'
Jak I umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która Jest 111 U dana pisał
do was
' (Zauważcie,
do PISma)

\0 MUSiały być napisane
musiała

rruec charakter

że

WW

przez apostoła albo przez niego potwierdzone
Tresc
duchowy, ktory swradczył o natchrneruu autora przez

Boga MUSiały byc akceptowane
4 a) każdej pracy opartej
d) prowadzenia
objawienia

16 PIOtr uznaje IŻ to, co naprsal Paweł należy

przez cały Koseról Jako natchnione

na temacie

biblijnym

Ducha Swiętego w zyCIU ludzi wybranych
Jego samego

f) całej zawartości

przez Boga

do zapisania

Bożego

I Jego planu

Prsma wraz z wybranym materiałem

I dobranymi

słowami

PISl110

Swięte

pisemne objawtente Boga

11 a Fałsz
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e Fałsz
r Prawda
g Prawda

b Prawda
c Prawda
d Fałsz

5 Choćraz rstrual zwyczaj łamania golem ukrzyżowanych

skazanców celem przys

pieszema Ich śrmerci, kości Jezusa nie trzeba b) lo łamać, gdyż- Jak stwierdził
zołruerz - Jezu, JUŻ umarł Tak więc przebito Mu tylko bok" łóczruą
12
6

całej BlbJrr
a Jezus okazywał szacunek I akceptację Starego Testamentujako
Słowa Bożego, wypełniło Się wre le z proroctw bibhjnych
rstrueje jedność tematów
BiblII
b Jezus cytowal Stary Testament
c Jednym z przykładów Jest miejsce narodzenia Jezusa przepowredzi.me
Micneasza, inne dotyczy sposobu śmrerci Jezusa przepowiedzianej
Izajasza

I Dawida

d Odkuprenie
13

przez
przez

człowieka

Odpowredz powinna byc podobna do następującej
Bibha, Słowo Boze powinno być ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach wiary 1 tycia
Powmno kierowac naszym dzralaruem
rnysfarru I UCZUCiami MUSImy Je wier
me studiowac I stosować Jego naukę w naszym życiu

