
 

Biblia? Instrukcja obsługi życia! 
niedziela, 22.05.2022 r. 

Po co mi Biblia — i jak z niej korzystać?  

 

 

 

 

Biblia lub Pismo Święte,1 opisuje, skąd pochodzę, kim jestem i co 

mogę zrobić, aby zrealizować moje marzenia, to znaczy stać się sobą 

w Chrystusie.  

 

 

 

 

 

 

Ważne pytania. 

• Wiem już, czym i o czym jest Biblia, ale po co mi jej poznawa-

nie? Które ze stwierdzeń najbardziej pasuje do Ciebie: (1) Pozna-

ję Biblię z obowiązku wobec Boga, bo jest ona zbiorem praw, 

których przestrzegania wymaga ode mnie Bóg. (2) Robię to z 

czystej ciekawości, bo i tak bez Biblii prowadzi mnie Duch 

Święty. (3) Poznaję Biblię, bo ona jest jak podręcznik do skom-

plikowanej „kamery” mojego życia, a ja chcę, dla Jego chwały i 

własnej satysfakcji, kręcić piękne filmy — nie chcę żyć na mier-

nym poziomie. 

 

1  Biblia, gr. βιβλία, to liczba mnoga rz. βιβλίον (biblion), a zatem chodzi o te 

Biblia, a nie o tę Biblię. To samo odnosi się do Pisma Świętego. Można mówić 

Pisma Święte, ἱερὰ γράμματα, hbr. ֶדׁש ַהקֹּ ְתֵבי   zob. 2Tm ,(kitwe haqqodesz) כִּ

3:15. 

Złota myśl: Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał 

przywilej stania się dziećmi Boga – tym, którzy wierzą w 

Jego imię (J 1:12). 

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi o 

Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie (J 14:6). 

 

Biblia jest instrukcją obsługi mojego życia w Chrystusie 

(J 1:12-13; 5:24; 14:1-6; 20:30-31; Rz 6:1-14; 8; 12:1-2; 

2Kor 5:17; Ga 2:20; 1Tm 1:8-17).  
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• Zapoznaj się z J 14:1-6. Jezus nie mówi: Ja znam drogę, prawdę i 

życie. Mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Wskaż, jakie to 

może mieć znaczenie? (1) Nie ma to większego znaczenia; cho-

dzi o to samo, są to określenia synonimiczne. (2) Sposobem na 

życie są nie tylko wskazania Jezusa, sposobem na życie jest 

przede wszystkim zjednoczenie się z Nim. 

Dla przypomnienia podajmy kilka informacji o tej Ewangelii: 

Autor: Apostoł Jan. 

Czas: Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr. 

Miejsce: Efez. 

Cel: Przekazanie ludziom najważniejszych faktów i prawd zapewnia-

jących zbawienie. 

Temat: Jezus Chrystus, Zbawca świata, najpełniejszym objawieniem 

Boga. 

Jezus drogą, prawdą i życiem 

1Nie ulegajcie trwodze! Wierzcie w Boga i we Mnie wierz-

cie. 2W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby 

było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygo-

tować wam miejsce. 3A gdy pójdę i przygotuję wam miej-

sce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, 

gdzie Ja jestem. 4A tam, dokąd Ja idę, drogę znacie.  

5Wtedy odezwał się Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd 

możemy znać drogę? 6Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i 

życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. 
7Skoro Mnie znacie, poznacie i mojego Ojca; od teraz też Go znacie 

— i zobaczyliście Go.  

 

• Zapoznaj się z 1Tm 1:8-11. Czy obowiązuje mnie Prawo Starego 

Przymierza? Która odpowiedź wydaje Ci się najbardziej uzasad-

niona? 

Złota myśl: Wiara prowadzi do egzystencjalnych zmian, zmienia coś 

w mojej tożsamości. Przyjąć Słowo, to nie tylko przyjąć naukę. To 

przede wszystkim przyjąć Osobę. Wiara nie tylko czyni mnie wierzą-

cym — czyni mnie odrodzonym.  

Chrystus realizacją naszych marzeń?  
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 Ważne zagadnienia. 

 

1. Poznanie oznacza doświadczenie. Jezus nie mówi: Ja znam dro-

gę, prawdę i życie. Mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem.  

2. Doświadczenie oznacza zjednoczenie. Jezus nie mówi: 

…Przychodzi do Ojca dzięki Mnie. Mówi: przeze Mnie. 

3. Zjednoczenie oznacza nowy byt, zob. Złotą myśl i uwagi na jej 

temat. 

4. Nowy byt rozdziela dwie rzeczywistości — świat i Królestwo 

Boże (J 17:14, 16, 1J 2:15). 

5. Nowy byt oznacza dwa Prawa: Prawo Starego Przymierza (1Tm 

1:8-11) lub Prawo sumienia (Rz 2:15) i Prawo wolności — 1Kor 

9:21; Ga 5:13; Jk 1:25.  

6. Kilka prostych zasad czytania i rozumienia Pisma Świętego. 

a. Najważniejsze: Czytaj Pismo Święte jako instrukcję obsługi 

twojego nowego życia. 

b. Czytaj Pismo Święte regularnie i systematycznie — „od de-

ski do deski”. Chcąc przeczytać je w rok, powinieneś czytać 

4 rozdziały dziennie. 

c. Czytaj Pismo Święte z modlitwą: „Panie, otwórz mi oczy na 

to, co w Twym słowie czytam, a to, co zrozumiem, zastosuję 

w życiu” (Mt 7:21-27).  

d. Czytając Pismo Święte, staraj się najpierw zrozumieć, w jaki 

sposób to, co czytasz, odnosiło się do pierwotnych adresatów 

tych słów — potem szukaj odniesień do siebie, tj. ogólnych, 

nieprzemijalnych zasad, niezależnych od miejsca, kultury, 

okresu historii. Biblia w dużej mierze wyjaśnia się sama. Jest 

też jedyną książką, którą czytasz w obecności jej Autora. 

Warto też, nie bezkrytycznie, korzystać z rad ludzi doświad-

czonych w wierze, z dobrych słowników i komentarzy.  

e. Najważniejszych dla ciebie fragmentów Pisma Świętego ucz 

się na pamięć. 
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Jak zastosować to w życiu? 

1. Dzisiejszego popołudnia lub wieczorem przejrzyj to, czym 

uraczyłeś się w ramach dzisiejszego nabożeństwa i odpo-

wiedz sam sobie na pytania: 

□ Czy przyswoiłeś sobie to, o czym powinieneś wiedzieć? 

□ Czy umiesz to, co powinieneś umieć? 

• (Uwaga: Jeśli w czasie niedzielnego spotkania miałeś pro-

blemy ze skupieniem lub byłeś nieobecny, skorzystaj z na-

grania rozważania dostępnego na naszej stronie internetowej 

i FB). 

2. Jeśli spełniłeś dwa powyższe warunki, to zastanów się, w ja-

ki sposób przedstawić niedzielny temat osobom trzecim.  

3. Jeśli jesteś młodym człowiekiem, uczestniczyłeś w niedziel-

nym Turnieju, ale nie wszystko zrozumiałeś, omów temat 

niedzielnego Turnieju z rodzicami, z kolegami, z nauczycie-

lem lub z pastorem i do piątku, do 24:00, każdego tygodnia, 

daj znać, że:  

 

 

pastor Dariusz Banicki,  

KChB  Września: dariusz-banicki@o2.pl 

www.baptysci-wrzesnia.pl 

 


