
Kilka z wielu argumentów świadczących o  wiarygodności Biblii: 

     1. Biblia była pisana przez około 1500 lat (1400 p.n.e. - 100 n.e.) przez ponad 
40 różnych autorów. Ci pisarze mieli różne zawody (był wśród nich wysoki 
urzędnik państwowy, król, uczony, historyk, pasterz, rybak, lekarz, celnik itp.) 
i pisali w różnych miejscach oraz w różnym czasie. Używali też trzech różnych 
języków: Stary Testament był pisany po hebrajsku i aramejsku, a Nowy po 
grecku. Pomimo tych wszystkich okoliczności Biblia cechuje się niezwykłą 
harmonią i jednością – jak żadna inna książka. Oczywistym jest, że to Bóg 
musiał przez cały czas prowadzić pisarzy Biblii. To jest tak, jakby 66 muzyków, 
którzy nigdy się nie spotkali, wykonali razem utwór, który charakteryzuje się 
wyjątkową jednością i harmonią. Coś takiego byłoby możliwe jedynie za 
sprawą wybitnego dyrygenta. Bóg jest właśnie takim dyrygentem autorów 
Biblii! 

     2. Około 150 lat temu powstała nowa gałąź nauki, archeologia. Wykopaliska 
inskrypcji, glinianych tabliczek, pieczęci i papirusów dzięki swojej treści 
przekazały sporo informacji o wydarzeniach i postaciach opisanych w Biblii 
i potwierdziły przez to historyczną wiarygodność jej sprawozdań. 

     3. Biblia jest najlepiej zachowanym dziełem starożytności. Szczególnie 
imponująco świadczą o tym zwoje znad Morza Martwego, które odkryto 
w jedenastu jaskiniach skalnych na Zachodnim Brzegu Jordanu w latach 1947-
1958. W glinianych dzbankach znaleziono kopie prawie całego Starego 
Testamentu, które zostały tam ukryte około 1900 lat wcześniej, w tym także 
zwój Księgi Izajasza z II wieku p.n.e. Zastanawiano się, czy dzisiejszy tekst 
biblijny jest zgodny z tymi starożytnymi rękopisami. Ku swojemu zaskoczeniu 
naukowcy odkryli jedynie kilka drobnych i nieistotnych różnic, które nie 
zmieniały znaczenia tekstu. Zadziwiające jest, z jaką dokładnością tekst biblijny 
został przekazany przez tysiąclecia aż do dziś. Jeszcze bardziej imponująca jest 
dokładność przekazu Nowego Testamentu. Na przestrzeni wieków odkryto tak 
wiele rękopisów z różnych okresów i obszarów – najstarszy z nich pochodzi 
prawie z pierwszego wieku, że dziś można być pewnym dokładności przekazu 
Nowego Testamentu.  

     4. Biblia zawiera zadziwiające przepowiednie, których nie da się 
wytłumaczyć bez istnienia wszechwiedzącego i wszechmogącego Boga. 
Poprzez proroków Biblii Bóg przepowiedział z wielowiekowym wyprzedzeniem 
przebieg historii świata. Te spełnione proroctwa udowadniają, że Biblia jest 
wyjątkowa, i pokazują, że to Bóg stoi za powstaniem tej księgi. 

     5. Jednym z najsilniejszych argumentów na rzecz Biblii jest moc zawarta w 
tej księdze. Głównym celem tej księgi jest wprowadzenie nas, ludzi w osobistą 
relację z Bogiem. Bóg chce dokonywać pozytywnych zmian w naszym życiu. 
Niezliczona ilość osób doświadczyła tego, jak Bóg diametralnie zmienił ich życie 
poprzez swoje Słowo. 
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LB 02: MOC BOŻEGO SŁOWA 

Cele 

• Wyjaśnić, że Bóg przez Biblię chce nie tylko nas informować, ale także 
zmieniać. 

• Wyjaśnić, jak można doświadczyć mocy Słowa Bożego. 

• Wzbudzić zaufanie do Biblii. 

Wprowadzenie 

• Co ludzie mówią dziś o Biblii? Czym ona jest?  

Poprzez Biblię możemy doświadczać Boga i poznawać Go osobiście. Ludzie, 
którzy decydują się poznawać Boga poprzez Jego Słowo, doświadczają mocy 
Bożej w swoim życiu. Apostoł Piotr był jedną z takich osób. Zobaczmy, jak to się 
stało! 

 Ewangelia Łukasza 5,1-11  

• Czego dowiadujemy się z tej historii o Jezusie?  

• Dlaczego tłum przyszedł do Jezusa? 

Tłoczyli się do Jezusa, aby usłyszeć Słowo Boże. Pragnęli usłyszeć, co Bóg ma do 
powiedzenia. 

• O co Jezus poprosił Piotra?  Jak Piotr na to zareagował? 

• Jakich argumentów mógł użyć Piotr, aby tego nie zrobić? 

W ciągu dnia nie łowi się ryb. 

My jesteśmy rybakami, a ty jesteś stolarzem. 

Jesteśmy zbyt zmęczeni. 

• Jaki powód znalazł Piotr, aby zrobić to, o co Jezus go poprosił? 

Piotr powiedział: „Na Słowo twoje zarzucę sieć”. 

• Jak zmieniło się życie Piotra dzięki temu, że zaufał Jezusowi?  

Piotr odważył się zaufać Jezusowi i przeżył coś, co odmieniło jego życie. Ta 
historia pokazuje, jak ważne jest nie tylko słuchanie i czytanie Słowa Bożego, 
ale także odpowiednie działanie.  
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Poprzez Biblię Bóg pragnie nie tylko nas informować o różnych rzeczach, ale 
także zmieniać. Ona jest jak książka kucharska. Jeśli tylko przeczytamy przepisy 
i pomyślimy o nich, to nigdy nie dowiemy się, jak dobrze smakują przyrządzone 
według nich potrawy. Ten, kto jedynie czyta Biblię, ale nie stosuje jej zaleceń 
w swoim życiu, nigdy nie doświadczy tego, jak Boże Słowo go zmienia i jak 
dobry jest Bóg.  

Co poniższe teksty biblijne mówią o tym, jak Bóg chce zmieniać nasze życie 
przez Biblię?   

Ewangelia Jana 5,39-40 

Jezus przemawia tutaj do faryzeuszów i uczonych w Piśmie, czyli profesorów 

teologii swoich czasów. Oni dużo czasu poświęcali na czytanie Biblii i właśnie 

o tym Jezus do nich mówił.  

• Czy wystarcza samo czytanie Biblii? Na czym polegał problem uczonych 
w Piśmie?  

• Do czego ma prowadzić czytanie Biblii? 

• Co zyskujemy, kiedy przychodzimy do Jezusa? 

Uczeni w Piśmie często czytali Słowo Boże, jednak nie chcieli przyjść do Jezusa 
ani praktykować tego, czego Pismo Święte naucza. Podobnie jest z nami – 
samo czytanie Biblii nie wystarczy. Bóg chce nas zmieniać poprzez swoje 
Słowo. Ostatecznie czytanie Biblii ma sens tylko wtedy, gdy równocześnie 
przychodzimy do Jezusa i stosujemy w naszym życiu to, co przeczytaliśmy. 

Ewangelia Jana 8,30-32 

• Kiedy stajemy się uczniami Jezusa? 

• Co to znaczy trwać w Jego Słowie? 

• Co będziemy mogli poznać, jeśli będziemy trwać w Jego Słowie? 

Jezus mówi tutaj, że Biblia wskazuje nam prawdę. Ale prawda to coś więcej 
niż teoria. Jak ważne jest poznanie prawdy? Jakie są konsekwencje kłamstw 
i błędów?  

• Jaki wpływ na nasze życie będzie miało poznanie prawdy? 

Prawda Boża nie tylko informuje nas o tym, jak wygląda rzeczywistość, ale 
też uwalnia nas, jeśli jej zaufamy. 
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2 List do Tymoteusza 3,14-17  

• Do czego Paweł zachęca swojego młodego współpracownika Tymoteusza? 
(werset 14.) 

• Co jest tą najważniejszą rzeczą, którą Biblia chce pokazać Tymoteuszowi  
i nam? (werset 15.) 

Biblia chce pomóc nam osobiście poznać Jezusa i doświadczyć zbawienia. 

• Jaka korzyść wypływa z poznawania Biblii? (wersety 16-17) 

• Co to oznacza tak praktycznie? Co z tego wynika dla nas? 

• Tak więc Biblia twierdzi, że chce i potrafi zmienić nasze życie. Jak możemy 
się dowiedzieć, czy to prawda? 

Po prostu wypróbowując to w naszym życiu. 

Uwaga: w tej lekcji biblijnej ważne jest, aby podzielić się kilkoma 
doświadczeniami dotyczącymi tego, jak osobiście doświadczamy mocy Słowa 
Bożego w naszym życiu. Warto to zrobić, zanim zapytamy osobę o jej osobiste 
zastosowanie.  

Osobiste zastosowanie 

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Bóg chce również twoje życie obdarować i zmienić poprzez Swoje Słowo. 
Czy chcesz tego doświadczyć? 

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować to w swoim życiu? 
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