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Z ogromną przyjemnością i głębokim poczuciem wdzięczności 
pragnę zadedykować tę książkę mojemu wieloletniemu 
przyjacielowi, mentorowi i byłemu wykładowcy doktorowi 
Howardowi G. Hendricksowi.

Spotkaliśmy się jesienią 1959 roku, kiedy rozpoczynałem studia 
w Seminarium Teologicznym w Dallas. Wielu zasad i metod, 
które zawarłem w tej książce, nauczyłem się właśnie od niego. 
Nauczył mnie pasji zagłębiania się w Biblię, która towarzyszy mi 
do dzisiaj w mojej służbie. Gdy odkrywam prawdy słowa Bożego 
i głoszę je słuchaczom spragnionym duchowej strawy, kieruję się 
jego wskazówkami. Te metody, co najważniejsze, zmieniły moje 
życie.

Kiedy w roku 2013 dr Hendricks odszedł do wieczności, 
postanowiłem podzielić się z innymi tym, co tak starannie 
zaszczepił we mnie wiele lat temu. Tą książką pragnę uczcić jego 
pamięć.
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Rozdział i

PRZEGLĄD PÓŁEK

Zrozumienie podstawowej historii biblijnej

Niektórzy ludzie bywają dziś bardzo sfrustrowani. Być może ty 
również do nich należysz…

Zastanawiasz się pewnie, co właściwie mam na myśli, rozpo-
czynając rozdział od takiego stwierdzenia. Wyobraź sobie, że bie-
rzesz do ręki Biblię – grubą księgę z cienkimi stronami, zadruko-
wanymi drobną czcionką. Powiedziano ci, że to bestseller wszech 
czasów, że życie – w pojedynkę lub małżeńskie – tysięcy, jeśli nie 
milionów ludzi zmieniło się dzięki temu, co w niej napisano. Choć 
jednak bardzo się starasz, wciąż nie potrafisz zrobić z niej żadnego 
użytku! Inni może znaleźli tam pomoc i pocieszenie, ale do ciebie 
nic nie dociera. Tak naprawdę czujesz się kompletnie zdezoriento-
wany. Chciałbyś zrozumieć przekaz Biblii, ale nie potrafisz w ca-
łym tym czytaniu dostrzec sensu.
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Co jest nie tak? Czego brakuje? Pewnie sobie myślisz: „Przecież 
nie brakuje mi inteligencji i determinacji, by zgłębiać słowo Boże, 
dlaczego więc nie potrafię się tym tak ekscytować?”.

Spróbuj sobie wyobrazić, że Biblia jest najwykwintniejszym 
posiłkiem, jaki znasz. Próba jej skosztowania z pewnością wymaga-
łaby od ciebie nie lada trudu, możliwe nawet, że umarłbyś z głodu, 
siedząc i jedynie patrząc na ten duchowy posiłek. Prawdopodobnie 
nie miałbyś pojęcia, jak właściwie się zabrać do spróbowania cho-
ciażby „kęsa” tej „potrawy”. Jeśli chcesz gotować, musisz choć 
w niewielkim stopniu opanować sztukę kulinarną. Podobnie jest 
z Biblią – warto poznać jej podstawową strukturę i główne skład-
niki pokarmu, który nam zapewnia. Powinieneś także odkryć 
wyjątkowe smaki, jakie może nam zaoferować. W tym rozdziale 
spróbujemy zaznajomić się właśnie z całym wachlarzem smaków 
w Biblii. Najpierw przyjrzymy się częściom, z jakich się składa. 
Następnie zastanowimy się, dlaczego powinniśmy poświęcić czas 
na studiowanie i odkrywanie prawd, których możemy się z niej 
nauczyć. Dzieląc ją na mniejsze części, lepiej zrozumiemy to, co 
Bóg chce nam przekazać. A wówczas zaczniemy dostrzegać logikę, 
doniosłość i piękno Bożego przesłania. Zaczynajmy!

PRZEGLĄD BIBLII
Pismo Święte składa się z sześćdziesięciu sześciu ksiąg*. Niektóre 
z nich to osobiste listy, inne to zbiory pieśni lub teksty przypomi-
nające dzienniki albo pamiętniki. Są w nim też zestawienia przepi-
sów prawnych i relacje historyczne. Słowa Biblii zostały natchnio-
ne przez Boga. Około czterdziestu autorów spisywało je przez 
okres mniej więcej 1500 lat. Paweł wyjaśnia swemu protegowane-
mu – Tymoteuszowi: „Wszelkie Pismo, od Boga natchnione [jest] 
i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do 
kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, 
przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3,16).

Biblia składa się z dwóch głównych części. Stary Testament 
zapowiada przyjście Mesjasza, Nowy Testament natomiast 

*  Autor odwołuje się do protestanckiego kanonu ksiąg biblijnych 
(przyp. red.).
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przedstawia Jezusa właśnie jako wyczekiwanego Zbawiciela, 
wyjaśnia cel Jego przyjścia i opisuje Jego służbę.

Jednym z zaskakujących aspektów Pisma Świętego jest to, że 
zawarte w nim księgi nie pojawiają się w porządku chronologicz-
nym. Nie dziwi więc fakt, że wielu ludzi szybko się zniechęca, pró-
bując zrozumieć Biblię!

Warto pamiętać o tym, że Biblia jest złożona podobnie jak 
gazeta. Przypomnij sobie, jak jest ułożony materiał w gazecie. 
Wszystkie wiadomości lokalne znajdują się w jednej części; re-
lacje i statystyki sportowe – w innej; teksty dotyczące biznesu 
lub stylu życia są pogrupowane jeszcze gdzie indziej; a reklamy 
i ogłoszenia znajdują się w osobnym dziale. Podobnie wygląda 
układ poszczególnych części Biblii. Stary Testament rozpoczy-
na się od ksiąg zawierających wydarzenia z epoki starożytnej – 
od Księgi Rodzaju do Księgi Estery. Po nich pojawiają się księ-
gi poetyckie – od Księgi Hioba do Pieśni Salomona. W końcu, 
w ostatniej części Starego Testamentu, dochodzimy do ksiąg pro-
roczych – od Księgi Izajasza do Księgi Malachiasza. Te trzy głów-
ne części reprezentujące trzy typy literatury obejmują trzydzieści 
dziewięć ksiąg. Księgi Nowego Testamentu zostały ułożone w po-
dobny sposób. Ewangelie autorstwa Mateusza, Marka, Łukasza 
i Jana opowiadają dobrą nowinę o życiu, śmierci i zmartwych-
wstaniu Jezusa. Księga Dziejów Apostolskich jest historycznym 
zapisem powstawania Kościoła. Po niej znajdują się listy, zazwy-
czaj podzielone na korespondencję Pawła (od Listu do Rzymian 
do Listu do Filemona) oraz inne listy ogólne (od Listu do 
Hebrajczyków do Listu Judy). Biblię wieńczy Apokalipsa, która 
jest księgą prorocką.

Rozpoczynając naszą krótką podróż przez Pismo Święte, za-
uważymy, że nie będzie to lekka lektura do kawy. Należałoby raczej 
wyobrazić je sobie jako przepyszny posiłek lub raczej prawdziwą 
ucztę, którą mamy się delektować. Za każdym razem, gdy głębo-
ko w naszej duszy czujemy głód, powinniśmy sięgnąć po Biblię 
– duchowy pokarm. Co ciekawe, im więcej uczymy się i rozwi-
jamy poprzez samodzielne jej studiowanie, tym lepiej będziemy 
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przygotowani do dzielenia się z innymi cudownymi biblijnymi 
prawdami.

RODZAJE KSIĄG W BIBLII
Stary Testament Nowy Testament

Księgi historyczne
Księga Rodzaju – Księga 

Estery
Księgi poetyckie

Księga Hioba – Pieśń nad 
pieśniami

Księgi prorockie
Księga Izajasza – Księga 

Malachiasza

Ewangelie
Ewangelia Mateusza – 

Ewangelia Jana
Księga historyczna
Dzieje Apostolskie

Listy
List do Rzymian – List Judy

Księga prorocka
Apokalipsa św. Jana

STARY TESTAMENT
Księgi historyczne
Pierwsze danie naszej literackiej uczty zostało podane w historycz-
nych księgach Biblii. Często nazywane są one narracją, ponieważ 
Bóg przekazuje nam swoje słowo w postaci wspaniałej opowieści 
historycznej. Najczęściej określa się je jako Prawo, ponieważ za-
wierają dziesięć przykazań oraz nakazy, których miał przestrzegać 
Izrael. Historia rozpoczyna się w 1 rozdziale Księgi Rodzaju, gdy 
Bóg stwarza świat. Ukoronowaniem tego procesu są Adam i Ewa – 
pierwsi ludzie, którzy nosili w sobie obraz Stwórcy. Żyjąc w dosko-
nałej jedności z Bogiem, mieli okazję wykazać się posłuszeństwem 
względem Niego. Zaraz na początku historii, o czym czytamy już 
w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, zbuntowali się jednak przeciw Bogu 
i nie usłuchali Jego nakazu. Grzech, który popełnili, zniszczył ich 
więź z Jahwe.

Ten moment rozpoczyna w Biblii narrację, której tematem 
są między innymi przerażające skutki grzechu. Jednocześnie 
w kolejnych księgach przeczytamy również o działaniu Bożej 
łaski i o przebaczeniu, przez które Bóg pieczołowicie realizuje 
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plan odkupienia swego stworzenia. W 12 rozdziale Księgi Rodzaju 
Bóg wybiera sobie Abrama (który później zostaje Abrahamem) 
i jego żonę Saraj (Sarę) na protoplastów szczególnego narodu. 
Ostatecznie okazuje się, że tym narodem jest Izrael. Pozostałe 
narody ziemi będą poprzez Abrahama i  jego potomstwo 
błogosławione. Cóż za istotna i wspaniała obietnica!

Pozostała część Księgi Rodzaju opowiada fascynujące 
historie o  Abrahamie i trzech kolejnych pokoleniach. Z czasem 
jego potomstwo stało się liczną rodziną, która z powodu klęski 
nieurodzaju i głodu znalazła się w Egipcie. Księga Wyjścia 
kontynuuje opowieść, opisując wydarzenia rozgrywające 
się czterysta lat później, kiedy to rodzina Abrahama zostaje 
pobłogosławiona przez Boga i staje się narodem składającym się 
z dwunastu plemion. Obawiając się potęgi Izraelitów, Egipcjanie 
wzięli ich w niewolę. Izrael wołał do Boga, prosząc o wyzwolenie 
z wyczerpującej, niewolniczej pracy, a On odpowiedział, powołując 
Mojżesza. Chciał w ten sposób uwolnić swój lud z Egiptu 
i sprowadzić go do wybranej przez siebie Ziemi Obiecanej.

W drodze Bóg nadaje Izraelitom Prawo. Ci mieli je 
przestrzegać i dzięki niemu mogli żyć. Przepisy prawa wyjaśniały, 
w jaki sposób Boży lud może cieszyć się pełną miłości relacją ze 
swoim Bogiem oraz z bliźnim. Kiedy jednak Izraelici byli już blisko 
Ziemi Obiecanej, przestali ufać, że Bóg ich uratuje. Ziemia była 
wtedy zajęta przez groźnych i nieujarzmionych, jak uznali Izraelici, 
Kananejczyków. Strach przyćmił ich wiarę, dlatego pokolenie, 
które nie zaufało Bogu, wymarło podczas czterdziestoletniej, 
długiej wędrówki przez pustynię. O  tej wędrówce czytamy 
w ostatniej części Księgi Wyjścia i w Księdze Liczb.

Księga Powtórzonego Prawa w rzeczywistości jest przesłaniem 
skierowanym do potomków niewiernego pokolenia, które zmarło 
na pustyni. Bóg wezwał Mojżesza, aby temu nowemu pokoleniu 
powtórzył Jego prawa i podkreślił ich znaczenie. Brzmi ono dość 
klarownie:

Takie są polecenia, prawa i nakazy, których nauczyć was polecił 
mi Pan, Bóg wasz, abyście je pełnili w ziemi, do której idziecie, 
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by ją posiąść. Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując 
wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję 
wypełniać, tobie, twym synom i wnukom po wszystkie dni 
życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego 
przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo 
rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da 
ziemię opływającą w mleko i miód.

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedy-
nym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego 
serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozo-
staną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz 
je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, 
w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz 
je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed 
oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich 
bramach.

Księga Powtórzonego Prawa 6,1–9

Na podstawie powyższych słów Mojżesz został obarczony obo-
wiązkiem nauczania Izraelitów, aby nakłonić ich do posłuszeń-
stwa słowu Boga. Zauważ także, że rezultatem poznawania słowa 
Bożego jest – w tym przypadku – posłuszeństwo. Co więcej, Bóg 
powiedział swemu ludowi, że przestrzeganie Bożych praw pozwo-
li im cieszyć się długim życiem. Pierwsze zdania w 6 rozdziale Księgi 
Powtórzonego Prawa mówią w skrócie, że posłuszeństwo słowu 
Bożemu skutkuje Bożym błogosławieństwem.

Posłuszeństwo nie rodzi się jednak automatycznie, w wyniku 
poznania Jego zaleceń. Z Biblii wiemy, że nauczanie i wyjaśnianie 
słowa Bożego innym wynika z umiłowania naszego wspaniałego 
Boga. Co zatem Bóg chce nam powiedzieć? Prawdopodobnie prze-
kazać myśl, że rodzice mają obowiązek nauczać swoje dzieci i przy-
pominać im o Bożych prawdach. To dawne Boże polecenie po-
winno być przestrzegane dzisiaj, podobnie jak wtedy, gdy zostało 
przekazane po raz pierwszy. Kolejne pokolenia mają uczyć się po-
słuszeństwa i nauczania Bożych prawd. Ponadczasowe fragmenty, 
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takie jak ten wyżej przytoczony, dotyczą wszystkich pokoleń – 
w tym również obecnego.

To odpowiedni moment, aby podkreślić, że studiowanie słowa 
Bożego jest dosłownie dla wszystkich. Chociaż dla pastora-nauczy-
ciela ma ono szczególne znaczenie, pamiętaj, że Bóg nie ogranicza 
zadania wyjaśniania swego słowa tylko do grona specjalistów.

Wręcz przeciwnie, każdy powinien się uczyć słowa Bożego, 
stosować je, słuchać go i przekazywać je dalej. Bóg w swoim planie 
ujął wszystkich ludzi, w tym rodziców, którzy uczą swoje dzieci. 
Studiowanie Pisma Świętego nie jest zarezerwowane dla jakiejś 
wyspecjalizowanej grupy – lecz dostępne dla każdego.

Warto nadmienić, że o sumiennym studiowaniu słowa Bożego 
nie mówi jedynie Księga Powtórzonego Prawa. Ta prawda powta-
rza się w całej Biblii.

Powróćmy teraz do biblijnej opowieści. Bóg pod przewod-
nictwem Jozuego prowadzi nową generację na podbój Ziemi 
Obiecanej. Niestety, po tym, kiedy dwanaście pokoleń już się 
w niej osiedliło, ludzie zaczęli mieć problem z wiernością i posłu-
szeństwem Bogu. To doprowadziło do okresu w historii Izraela, 
w którym rządzili powołani przez Boga sędziowie. Bóg i tym ra-
zem wyzwolił swój lud od wrogów, mimo że Izraelici wciąż grze-
szyli. Wpadli w tragiczny cykl. Ostatecznie, odrzucając rządy 
Boga, prosili o króla. Chcieli się upodobnić do otaczających ich 
narodów pogańskich. Bóg spełnił więc ich prośbę; później Izraelici 
często jej żałowali.

Księgi poetyckie
Następna część historii biblijnej przenosi nas do początków króle-
stwa, kiedy to Izrael był pod panowaniem Saula, potem Dawida, 
a w końcu Salomona. Ten zbiór ksiąg nazywany jest czasami lite-
raturą mądrościową, ponieważ został napisany po to, aby w tych, 
którzy wierzą i są posłuszni słowu Bożemu, zaszczepić Bożą mą-
drość. 

Jedną z ksiąg mądrościowych i jednocześnie poezją Starego 
Testamentu jest Księga Przysłów. W napisanej i zebranej głównie 
przez Salomona księdze zostało wyjaśnione i wychwalone 
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mądre postępowanie, które podoba się Bogu. Zastanów się nad 
początkiem 2 rozdziału:

Jeśli, synu, nauki me przyjmiesz
i zachowasz u siebie wskazania,
ku mądrości nachylisz swe ucho,

ku roztropności nakłonisz swe serce,
tak, jeśli wezwiesz rozsądek,

przywołasz donośnie rozwagę,
jeśli szukać jej poczniesz jak srebra

i pożądać jej będziesz jak skarbów –
to bojaźń Pańską zrozumiesz,

osiągniesz znajomość Boga.
Bo Pan udziela mądrości,

z ust Jego – wiedza, roztropność:
dla prawych On chowa swą pomoc,

On – tarczą żyjącym uczciwie.
On strzeże ścieżek prawości,

ochrania drogi pobożnych.
Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość,

i rzetelność – i każdą dobrą ścieżkę,
Księga Przysłów 2,1–9 

Bóg przypomina nam w tym fragmencie, aby słuchać Jego za-
leceń, rozważać je i ich przestrzegać. Zwróć uwagę na kwestię sta-
rannego badania słowa Bożego – mamy szukać go z takim zapa-
łem, jakbyśmy szukali ukrytego skarbu. Pamiętam dobrze, z jaką 
determinacją i pracowitością zagłębiałem się w Biblię, gdy zaczą-
łem poważnie traktować moją wiarę. Odbywałem wtedy służbę 
w piechocie morskiej na wyspie Okinawa. Studiując Pismo Święte, 
znalazłem wspaniałe skarby! Jeszcze więcej znalazłem ich podczas 
nauki w seminarium.

Drugi rozdział Księgi Przysłów wyjaśnia, co zyskujemy 
dzięki studiowaniu Pism. Jest to mądrość, która pozwala wybrać 
właściwy sposób postępowania w  życiu. Właśnie z tego powodu 
ludzie, którzy nauczyli się studiować Pismo Święte, są jednymi 
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z najradośniejszych, najspokojniejszych ludzi na świecie. Trzeba 
włożyć sporo wysiłku, aby nauczyć się konsekwentnie czerpać 
prawdę z  Biblii, ale z pewnością warto to robić. W kolejnych 
rozdziałach tej książki przejdziemy przez proces studiowania 
fragmentów Pisma Świętego. Będziesz miał okazję odkryć, jak 
wielkie korzyści może przynieść wysiłek starannego studiowania 
słowa.

Księgi prorockie
Nawoływanie do studiowania słowa Bożego nie zawsze przybie-
ra formę zachęcania. Czasami Bóg konfrontuje swój lud z jego 
skłonnościami do ignorowania Go i lekceważenia Jego przykazań. 
Nierzadko czytamy o tym w księgach prorockich, które znajdu-
ją się w trzeciej i ostatniej części Starego Testamentu. Prorocy byli 
żarliwymi, szorstkimi i odpornymi na przeciwności ludźmi!

KRÓLOWIE IZRAELA

Zjednoczone Królestwo Izraela

Saul
Dawid

Salomon

Podzielone Królestwo

Królowie Izraela
Jeroboam l

Nadab
Basza
Ela

Zimri
Omri
Ahab

Ochozjasz
Joram
Jehu

Królowie Judy
Roboam
Abiasz

Asa
Jozafat
Joram

Ochozjasz
Atalia (królowa)
Joasz/Jehoahaz

Amazjasz
Azariasz
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Joachaz
Joasz

Jeroboam ll
Zachariasz
Szallum

Menachem
Pekachiasz

Pekach
Ozeasz

Jotam
Achaz

Ezechiasz
Manasses

Amon
Jozjasz
Joachaz
Jojakim
Jojakin

Sedecjasz

Od Księgi Izajasza do Księgi Daniela to sekcja tak zwanych  
czterech Proroków Większych Starego Testamentu. Zostali nazwani 
w ten sposób, ponieważ ich pisma są obszerniejsze niż teksty pozo-
stałych proroków. Jest też dwunastu Proroków Mniejszych, którzy 
pisali krótsze pisma – od Ozeasza do Malachiasza. Zadaniem pro-
roka było przemawianie w imię Boga. Przekazywał on jasne, sta-
nowcze i często konfrontacyjne Boże przesłanie, udzielał wskazó-
wek panującemu królowi i ludowi izraelskiemu, odnosząc się do 
ich życia w Bogu. W pewnym sensie prorok był najważniejszą po-
stacią w Izraelu – ważniejszą nawet od króla. Proroków często jed-
nak ignorowano, wyszydzano, wyśmiewano; zdarzało się nawet, że 
ginęli – z woli króla lub ludu. 

Po okresie panowania pierwszych trzech królów Izraela (Saula, 
Dawida i Salomona) królestwo się podzieliło. Przyczyną takie-
go rozwoju wydarzeń były podatki. Dziesięć północnych plemion 
zjednoczyło się i zachowało nazwę „Izrael”. Dwa południowe ple-
miona połączyły siły pod nazwą „Juda”. Taki stan trwał do cza-
sów, które opisane są na końcu Starego Testamentu. (Zawsze na-
leży zwracać na to szczególną uwagę, gdy czytamy 1 i 2 Księgę 
Królewską oraz 1 i 2 Księgę Kronik, ponieważ autor zajmuje się 
niekiedy wydarzeniami w północnym królestwie, a innym razem – 
w królestwie południowym).

W każdym z tych państw panowali inni królowie. Bóg 
wzbudził w tamtym czasie proroków, aby przekazywać słowo 
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królom i ludowi. Rozważając ich rolę, należy pamiętać o trzech 
rzeczach:

 ➢ Jako rzecznicy Boga, prorocy skupiali się przede wszystkim 
na odbudowaniu relacji między Bogiem a Jego ludem.

 ➢ Nieustannie wzywali do pokuty i ostrzegali przed zbliżającym 
się sądem.

 ➢ Głosili przesłanie nadziei – Bóg odnowi swój lud.

Pomimo ostrzeżeń proroków nie mniej niż dwudziestu 
kolejnych królów zignorowało słowo Pana, w konsekwencji 
czego na dziesięć północnych plemion izraelskich spadł sąd. 
W 722 roku przed Chrystusem potężny naród asyryjski zaatakował 
i podbił królestwo Izraela i włączył go do imperium, które słynęło 
z niegodziwych obyczajów.

KLUCZOWE DATY W HISTORII IZRAELA

931 r. przed Chr.  Podział królestwa po śmierci Salomona
722 r. przed Chr. Asyria podbija i bierze w niewolę królestwo 

północne (Izrael)
586 r. przed Chr. Babilon niszczy Jerozolimę i na siedemdziesiąt 

lat bierze w niewolę królestwo południowe 
(Juda)

4 r. przed Chr. (?)  Jezus rodzi się w Betlejem

Królestwo na południu wcale nie radziło sobie lepiej. Od czasu 
do czasu pojawiał się w nim sprawiedliwie rządzący król; większość 
władców okazywała jednak nieposłuszeństwo, tak jak w państwie 
północnym. Mniej więcej 150 lat po upadku królestwa północ-
nego i  podbiciu go przez Asyrię południowe królestwo zaatako-
wał Babilon i mieszkańcy w 586 roku przed Chrystusem zostali 

931 przed Chr. 536 przed Chr. 4 przed Chr.

722 przed Chr.
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wzięci do niewoli. Babilończycy byli równie bezwzględni i brutal-
ni jak Asyryjczycy. Niszczyli wszystko na swojej drodze, w tym sto-
licę Judy – Jerozolimę, jej mury i świątynię, którą Salomon zbudo-
wał dla Boga.

W burzliwych czasach poprzedzających niewolę babilońską 
żył prorok imieniem Jeremiasz. W głoszonym przez niego Bożym 
przesłaniu znajduje się przykład sądu Pana nad narodem. Było to 
typowe przesłanie proroków. Słowa Pana są bardzo stanowcze i ka-
tegoryczne, ponieważ Jego lud wciąż Go ignorował:

Tak, niemądry jest mój naród,
nie uznają Mnie.

Są dziećmi bez rozwagi,
nie mają wcale rozsądku.

Mądrzy są w popełnianiu nieprawości,
lecz dobrze czynić nie umieją.

Księga Jeremiasza 4,22

Prawda, że prorocy bez ogródek nazywali rzeczy po imieniu? Bez 
strachu głosili trudną prawdę.

Ten Boży sąd skierowany przeciwko nieposłuszeństwu jest 
ważnym przypomnieniem także dla nas, dzisiaj. Bóg objawił się 
na kartach swojej księgi, Biblii. Byłoby głupotą nie zagłębiać się 
w Jego słowo. Zapamiętajmy to motto: gdzie nie ma poznania, tam 
nie ma też rozwagi. Jeśli chcemy osiągnąć dojrzałość w rozwoju 
duchowym, nie możemy iść na skróty. Dojrzałość osiągają ci, 
którzy studiują Biblię – powoli, ale skutecznie.

Nieposłuszeństwo Judy ostatecznie doprowadziło jej 
mieszkańców do niewoli babilońskiej. Bóg w tym czasie jednak nie 
milczał. Nadal wzbudzał proroków, takich jak Daniel i Ezechiel, 
aby napominać ludzi i zachęcać ich do pokutowania za grzechy. 
Prorocy zapowiedzieli także przyjście Mesjasza, który ostatecznie 
zbawi Izrael od jego grzechu.

Izraelczycy otrzymali pozwolenie powrotu do ojczyzny po 
siedemdziesięciu wyczerpujących, samotnych latach niewoli, gdy 
upadło Imperium Babilońskie, podbite przez Imperium Perskie 
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pod rządami króla Cyrusa. Wielu Izraelitom wygodnie się jednak 
żyło w Babilonie i Persji, dlatego do Ziemi Obiecanej powróciła 
ich mniej niż połowa. Na ostatnich stronach Starego Testamentu 
czytamy o Izraelu, który jest tylko cieniem dawnego narodu. Jego 
resztki z wysiłkiem trudziły się, by odbudować mury obronne 
Jerozolimy oraz świątynię Salomona w bardzo skromnej wersji. 
Pragnęli, aby w przyszłości ich ziemię odnowił Mesjasz.

Historia odbudowy Jerozolimy została opowiedziana 
w historycznych księgach Starego Testamentu, w Księdze Ezdrasza 
i Księdze Nehemiasza, a także przez proroków. Dlatego czytelni-
cy Biblii mogą czuć się nieco zdezorientowani, czytając o wyda-
rzeniach z czasów, gdy królestwo Izraela było podzielone. Istnieją 
dwie linie królów, jedna na północy i druga na południu. 
Opowiadają o tym dwie księgi, w których przedstawiona jest hi-
storia Izraela – jedna z nich to narracja historyczna, druga to rela-
cja zdawana przez ówczesnego proroka. Nic dziwnego, że zawiłości 
historii tych dwóch królestw zniechęcają wielu do czytania Biblii. 

Podstawowa fabuła Starego Testamentu, którą właśnie 
opisałem, jest jak przepis na danie główne, które teraz będziesz 
przygotowywać. Dzięki niej możesz poznać składniki i kolejne 
kroki, konieczne do uzyskania pełnowartościowego pożywienia, 
które jednocześnie będzie ucztą dla podniebienia. Studiowanie 
Bożego słowa nie może być ani opcjonalne, ani okazjonalne. 
Stanowi bowiem źródło mądrości, wiedzy i objaśnień. Pomaga 
zrozumieć życie z dnia na dzień – to, które toczyło się dawniej, 
w starożytności, oraz to, które jest teraz. Im dłużej będziesz 
studiował Biblię, tym wyraźniej będziesz widział, że zawarta w niej 
prawda jest ponadczasowa.

NOWY TESTAMENT
Cztery Ewangelie
Weźmy udział w naszej biblijnej uczcie i zapoznajmy się z histo-
rią Nowego Testamentu. Zaraz po Księdze Malachiasza, ostatniego 
proroka Starego Testamentu, znajduje się Nowy Testament – księ-
ga napisana około czterystu lat później. Na jej kartach znajdujemy 
spełnienie długo oczekiwanej nadziei, obiecywanej przez Bożych 
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proroków od pokoleń. Pierwsze cztery księgi Nowego Testamentu 
– napisane przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana – są określa-
ne jako Ewangelie. Ewangelia to po prostu dobra nowina. Dobrą 
nowiną przedstawioną w tych czterech księgach jest fakt, że Jezus 
to ów długo oczekiwany Mesjasz. Każda z czterech Ewangelii opo-
wiada o Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Każdy ewangeli-
sta przedstawia swoją szczególną perspektywę na to, w jaki sposób 
Bóg ofiarował nam zbawienie przez swego Syna.

Jezus miał wyjątkowy styl nauczania, który powinniśmy 
poznać. Często uczył ludzi za pomocą przypowieści albo krótkich 
opowiadań, które zawierały konkretną naukę. Zastanów się nad 
słowami Jezusa z  Jego pierwszego, a zarazem najsłynniejszego 
kazania, nazywanego Kazaniem na Górze:

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, moż-
na porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbu-
dował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wi-
chry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale 
był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, 
a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsąd-
nym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wez-
brały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I ru-
nął, a upadek jego był wielki.

Ewangelia Mateusza 7,24–27

Słuchanie i posłuszeństwo słowom Chrystusa podobne jest 
do budowania domu na solidnym kamiennym fundamencie. 
Ignorowanie Jego nauk to natomiast budowanie domu na 
niepewnym, nietrwałym gruncie. Wszyscy będziemy przechodzili 
przez trudności, niezależnie od tego, na jakim fundamencie 
opieramy nasze życie… a ci, którzy nie są ugruntowani w prawdzie, 
o której mówi Chrystus, doświadczą „wielkiego upadku”.

Przesłanie Jezusa jest ponadczasowe i pełne mocy. Chociaż 
niektóre słowa i  zasady Biblii mogą początkowo budzić w nas 
obawy, nie możemy pozwolić na to, aby strach powstrzymał nas 
przed ich zgłębianiem. Konsekwencje ignorancji są niszczące. 
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Cztery fragmenty, które omówiliśmy w tym rozdziale, stanowią 
spójny przekaz – studiowanie Biblii jest nie tylko możliwe, lecz 
także wykonalne. Nawyk studiowania słowa Bożego jest niezbędną 
składową życia i służby. Nic nie może go zastąpić! Nic tak nie 
ubogaca naszego życia, jak właśnie studiowanie Pisma Świętego.

Księga historyczna
Po pierwszych czterech księgach Nowego Testamentu 
(Ewangeliach) przechodzimy do księgi historycznej, zwanej 
Dziejami Apostolskimi. Ta ekscytująca opowieść to kontynuacja 
historii Jezusa. Rozpoczyna się od wniebowstąpienia Chrystusa; 
potem następuje zesłanie Ducha Świętego, który napełnił mocą 
wierzących. W kolejnych rozdziałach Dziejów Apostolskich czy-
tamy o początkach Kościoła. Naśladowcy Jezusa zaczynają dzielić 
się z innymi dobrą nowiną o Jego śmierci i zmartwychwstaniu, po 
czym w całym ówcześnie znanym świecie zaczynają zakładać koś-
cioły.

Listy Pawła
Pozostała część Nowego Testamentu składa się z listów napisanych 
przez kilku uczniów Jezusa. Pod natchnieniem Ducha Świętego 
zapisywali oni godne zaufania prawdy, którymi mamy kierować 
się w życiu. Wyjaśniają sens życia, śmierci i zmartwychwstania 
Zbawiciela. Pierwszą serię listów – poczynając od Listu do 
Rzymian, a kończąc na Liście do Filemona – napisał apostoł 
Paweł. W  tej grupie znajdują się dwa listy, które Paweł napisał 
do swego młodszego przyjaciela i współpracownika w służbie, 
Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, napisany pod koniec życia 
Pawła, zawiera takie oto wyzwanie:

Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uzna-
nia pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się pro-
stej linii prawdy.

2 List do Tymoteusza 2,15
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Paweł wzywa Tymoteusza, by ten „dołożył starań” – innymi 
słowy, by rzetelnie studiował Biblię, aby móc wyjaśniać innym jej 
prawdziwe znaczenie. Brzmi znajomo? Podobną kwestię podejmu-
je Bóg w 6 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Mówi w nim, że 
studiowanie i słuchanie słowa Bożego zawsze prowadzi do jego na-
uczania. Paweł chciał mieć pewność, że Tymoteusz przyjmował tę 
zasadę jako główny cel swojej służby. Dziś Bóg stawia nas przed 
tym samym wyzwaniem. Naszym powołaniem jest prawidłowe 
wyjaśnianie Pisma Świętego innym… ale to wymaga od nas uważ-
nej i sumiennej pracy. Biblia nie wyjawia swojej prawdy leniwym 
umysłom!

Listy ogólne
Nowy Testament zawiera także listy napisane przez innych na-
śladowców Jezusa – od Listu do Hebrajczyków do Listu Judy. 
Podobnie jak listy Pawła, również i te zawierają wezwanie dla ucz-
niów Chrystusa do życia w wierności, dyscyplinie, czystości oraz 
do służenia innym ludziom. Pomagają nam zrozumieć cel i struk-
turę Kościoła oraz służbę, jaką ma podejmować niezależnie od 
epoki.

Księga prorocka
Ostatnią księgą Nowego Testamentu jest Apokalipsa św. Jana, 
która przedstawia prorocze spojrzenie na koniec ludzkiej historii. 
Opowiada o chwalebnym powrocie naszego Zbawiciela, o sądzie 
nad grzechem i o tym, jak Chrystus uczyni wszystko nowym. 

Te cztery części Nowego Testamentu – Ewangelie, historia, li-
sty i proroctwa – dopełniają wielodaniową ucztę, jaką serwuje nam 
sześćdziesiąt sześć ksiąg Biblii. Widzisz już, że studiowanie Pisma 
Świętego to Boży nakaz. Pamiętaj, że nie musisz robić tego sam; 
zróbmy to razem. Z radością nauczę cię studiowania Biblii w taki 
sposób, byś mógł potem wyjaśniać Bożą prawdę innym wierzą-
cym. Czy nabrałeś już apetytu na myśl o uczcie? 

Na długo przed tym, zanim zostały wymyślone książki, Biblia 
była zbiorem zwojów zapisanych na zwiniętym pergaminie (zob. 
wkładka na końcu książki). Półki reprezentują gatunki literackie, 
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według których można podzielić księgi biblijne. W taki sam spo-
sób zostały ułożone poszczególne księgi w Bibliach, które są dziś 
w naszych domach. Wszystkie zwoje znajdują się teraz w jednej 
wielkiej księdze.

Mam nadzieję, że kiedy w następnej części, zatytułowanej: 
„Twój dyżur w kuchni”, będziemy rozważać różne fragmenty bi-
blijne, z apetytem pochłoniesz duchowy pokarm podczas naszej 
uczty. Słowo Boże obiecuje nam wiedzę, zrozumienie i mądrość, 
które są potrzebne w życiu. Będzie to z pewnością przepyszny po-
siłek, lecz – jak Salomon powiedział swojemu synowi, a Paweł 
Tymoteuszowi – jego przygotowanie wymaga również ciężkiej 
pracy.

Jestem wdzięczny moim mentorom: Bobowi Newkirkowi 
z Okinawy, drowi Hendricksowi z seminarium w Dallas, Rayowi 
Stedmanowi z Peninsula Bible Church i wielu innym, którzy na-
uczyli mnie pracowitości w studiowaniu słowa Bożego. Wymagali 
ode mnie wytrwałości, która kształtuje moje życie i służbę od po-
nad sześćdziesięciu lat. Teraz z kolei pragnę tę pałeczkę przekazać 
tobie. Nalegam, abyś podjął to niesamowite wyzwanie.

Książka, którą trzymasz w ręce, pomoże ci ucztować i zaspoka-
jać głód przy stole, na którym głównym daniem jest Biblia. Mam 
nadzieję, że w trakcie tej lektury nauczysz się również tworzyć 
smaczne posiłki dla innych. Przygotowanie pokarmu życia zasłu-
guje na nasz największy wysiłek. Czy jesteś gotowy, aby zagłębić się 
w prawdy słowa Bożego?
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TWÓJ DYŻUR W KUCHNI

Z całą pewnością nie wystarczy o tym przeczytać; nie wystarczy 
też obejrzeć, jak ktoś inny gotuje. By przygotować własny posiłek, 
musisz wejść do kuchni, zakasać rękawy, pomyśleć o tym, jak bar-
dzo jesteś zdeterminowany, a potem po prostu dać z siebie wszyst-
ko! Podobnie rzecz się ma ze studiowaniem Biblii. Nadszedł czas, 
abyś mentalnie „zakasał rękawy”, poświęcił czas i sam zagłębił się 
w słowo Boże. Poniżej znajdziesz kilka ćwiczeń, które mogą ci 
w tym pomóc.

1. Przejdź do spisu treści w swojej Biblii. Używając etykiet 
na zwojach (zob. wkładka), podziel listę ksiąg biblijnych na części, 
nazywając każdą z nich odpowiednim tytułem (prawo, historia, 
poezja itp.). W ten sposób za każdym razem, gdy spojrzysz na 
spis treści w Biblii, przypomnisz sobie, że księgi są ułożone 
tematycznie.

2. Przeczytaj ponownie pięć fragmentów, które omówiliśmy 
w tym rozdziale:

 ➢ Księga Powtórzonego Prawa 6,1–9
 ➢ Księga Przysłów 2,1–9
 ➢ Księga Jeremiasza 4,22
 ➢ Ewangelia według św. Mateusza 7,24–27
 ➢ 2 List do Tymoteusza 2,15
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Stwórz listę Bożych przykazań na podstawie powyższych frag-
mentów. Użyj przy tym właściwych słów z Biblii.

3. Utwórz kolejną listę Bożych przykazań na podstawie 
dwóch dodatkowych fragmentów. Pierwszym z nich jest Księga 
Jozuego 7,7–9, w której czytamy o tym, że po śmierci Mojżesza 
Bóg przekazuje przywództwo Izraela Jozuemu. Drugi fragment 
to Księga Ezdrasza 7,10, w której Ezdrasz powraca z Babilonu do 
Jerozolimy, aby poprowadzić lud izraelski.

Czego możesz się dowiedzieć o studiowaniu Pisma Świętego 
na podstawie tych dwóch fragmentów?

4. Istnieje wiele fragmentów w Piśmie Świętym, które 
odwołują się do wydarzeń z pierwszych wieków historii biblijnej. 
Kiedy czytamy je powoli i uważnie, zaczynamy rozumieć i widzieć 
całościowo historię opisaną w Biblii. Z uwagą przeczytaj fragment 
Dziejów Apostolskich 7,1–53, w którym Szczepan przypomina 
swoim rodakom historię ich niewierności wobec Boga. W jednym 
lub dwóch zdaniach podsumuj, co mówi o każdej z następujących 
postaci biblijnych:

 ➢ Abraham
 ➢ Józef
 ➢ Mojżesz
 ➢ Aaron
 ➢ Jozue
 ➢ Dawid
 ➢ Salomon

5. O opanowaniu danej lekcji możemy mówić wtedy, kiedy 
potrafimy wyjaśnić komuś innemu to, czego się nauczyliśmy. 
Znajdź członka rodziny, kolegę lub bliskiego przyjaciela, którego 
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może interesować to, czego uczysz się o Biblii. Powiedz tej osobie, 
dlaczego chcesz ją studiować i dlaczego stała się dla ciebie taka 
ważna. Wybierz kilka fragmentów, które wcześniej czytałeś, 
i  przeczytaj je tej osobie. Krótko wyjaśnij to, co przeczytałeś, 
a następnie podziel się niektórymi swoimi spostrzeżeniami 
z poprzednich pytań.



Wszyscy wiemy, do czego prowadzi niezdrowe, nieregularne odży-
wianie. Ból głowy, brak koncentracji, poirytowanie, senność czy na-
wet depresja – to niektóre ze skutków złych nawyków żywieniowych. 
W ten sposób ciało daje nam znać, że nie otrzymuje składników po-
trzebnych do normalnego funkcjonowania. Dobra kondycja zależy od 
dobrej diety.

Podobnie jest w sferze duchowej. Bez regularnego kar-
mienia się Słowem Bożym nasze życie wewnętrzne szybko 
podupada. Zaniedbując czas modlitwy i lektury Biblii, stajemy się 
powierzchowni i skupieni na sobie, nerwowi i mało wyrozumiali. To 
nieuchronne symptomy duchowego niedożywienia.

Znany nauczyciel biblijny Charles R. Swindoll przedstawia 
sprawdzone zasady studiowania Pisma Świętego, które pomogą 
ci lepiej je zrozumieć, zastosować i podzielić się swoimi 
odkryciami z innymi. Zbyt wiele osób próbuje na własną rękę szukać 
recepty na życie, rezygnując z pomocy wiarygodnego przewodnika – 
Słowa Bożego. Pastor Swindoll podpowiada, jak delektować się 
przesłaniem Biblii i korzystać z jej ponadczasowej mądrości.

w poszukiwaniu
przepisu na życie
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