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Odniesienia do Pisma Świętego pochodzą z Biblia Warszawska 1975



W trakcie przygotowania

Poniższe studium biblijne zostało przygotowane, aby wyjaśnić
plan zbawienia w prostej, skondensowanej formie jednej lekcji,
nauczyciel prowadzący rozmowę lub samodzielne studiowanie.
W razie potrzeby można je podzielić na dwie części, robiąc
krótką przerwę między każdą z dwóch 30-minutowych sesji.
Zaleca się przerwę po części “ W głąb Ewangelii”.

Każdy uczestnik powinien mieć egzemplarz studium wraz z
Biblią (najlepiej w wersji Warszawskiej 1975) oraz ołówek lub
długopis. Po przeczytaniu każdego wersetu Pisma Świętego
uczeń jest zachęcany do zaangażowania się, czasami poprzez
wypełnienie “pustej rubryki” lub odpowiedź na pytanie. Na
stronie 14 znajdują się dodatkowe komentarze i odnośniki do
Pisma Świętego (oznaczone w całym tekście małymi cyframi
w nawiasach), które można później wykorzystać do dalszej,
pogłębionej nauki.

Można również zasugerować, aby wszyscy uczestnicy poświęcili
chwilę na poproszenie Pana o pomoc w zrozumieniu Jego
Słowa, tak jak kiedyś uczynił to król Dawid, gdy modlił się:
“Otwórz moje oczy, abym mógł ujrzeć cudowne rzeczy z
Twojego prawa”. Niech Bóg was błogosławi, gdy będziemy
razem podróżować “w Jego cudownej światłości”.

“Abyście rozgłaszali cnoty tego, który
was powołał z ciemności do cudownej

swojej światłości” — 1 List św. Piotra 2:9
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Wstęp
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Kiedy wychodzimy z ciemnego pokoju na światło słoneczne,
światło może być oślepiające. Kiedy nasze oczy przyzwyczajają
się do światła, widzimy wyraźniej i możemy cieszyć się
krajobrazem, który nas otacza. Podobnie, gdy patrzymy w
światło Pisma Świętego, jasność prawdy może czasami boleć.
Jednak, w miarę jak nasz duchowy wzrok staje się wyregulowany,
możemy cieszyć się “ kroczeniem w świetle”.

Niniejszy kurs biblijny ma na celu umożliwienie nam “
kroczenia” w cudownym świetle Słowa Bożego. Będziemy
podróżować w głąb Pisma Świętego, wyobrażając sobie, że
znajdujemy się w czasach Jezusa i Apostołów, słuchając, jak
nauczają i głoszą plan zbawienia. Aby to zrobić, będziemy
uważać, aby “wykładać należycie słowo prawdy” (2
Tymoteusza 2:15), skupiając się na najważniejszych punktach
trzech głównych działów Nowego Testamentu w kolejności
chronologicznej, w tym:

1. EWANGELIE
 Obejmują słowa i dzieła Jezusa Chrystusa

2. DZIEJE APOSTOLSKIE
 Obejmują działania i nauczania Apostołów

3. LISTY APOSTOLSKIE
 Obejmują listy pisane przez Apostołów do 
 kościołów, które założyli w Księdze Dziejów 
 Apostolskich
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Wierzymy, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga i “nie
podlega dowolnemu wykładowi” (2 Piotra 1:20,21). Dlatego
też dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawić czyste
Słowo Boże, bez dodawania lub odejmowania od jego nauk
(V Księga Mojżeszowa 4:2; Przypowieści Salomona 30:5,6).
Nie jest naszym zamiarem umniejszanie jakiejkolwiek oso-
bistej relacji, jaką możesz mieć z naszym Panem. Nie chcemy
też przekonywać cię do naszych osobistych poglądów ani do
wyznania wiary jakiejkolwiek denominacji. Pragniemy po
prostu dzielić się prawdą tak, jak jest ona zapisana. Tylko
uznając Biblię jako nasz jedyny autorytet, każdy z nas może
być pewny swojego zbawienia, ponieważ Słowo Boże, a nie
podania ludzkie, osądzi nas wszystkich na końcu.

Przeczytajmy 2 List św. Pawła do Tymoteusza
3:15,16, aby rozpocząć naszą podróż w głąb
Słowa Bożego...



Ewangelia św. Jana 1:1-5,14
_____________, które było na początku, a było Bogiem, stało się
ciałem. Jezus Chrystus jest Żywym Słowem Boga.

Ewangelia św. Jana 1:11-13
Jeśli wierzymy w Niego i przyjmujemy Go, Jezus daje nam moc,
abyśmy stali się synami _____________ przez nadprzyrodzone
narodziny. Pewnej nocy, opowiadał dalej o tym nowym narodzeniu
żydowskiemu władcy...

Ewangelia św. Jana 3:1-8
Pan powiedział Nikodemowi, że każdy, kto chce zobaczyć lub wejść
do królestwa Bożego, musi narodzić się na nowo z _____________ i
______________.

Ewangelia św. Jana 3:16-21
Jezus powiedział również Nikodemowi, że każdy, kto ____________
w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne. Jezus wspomniał o
dwóch pozornie różnych wymaganiach dotyczących zbawienia,
jednym z nich jest narodzenie się na nowo, drugim zaś wiara. Nie
jest to jednak sprzeczność. Następny werset wyjaśnia, w jaki sposób
wiara jest związana z doznaniem narodzin z Ducha.

Ewangelia św. Jana 7:38,39
Tutaj dowiadujemy się, że jeśli uwierzymy w Niego, otrzymamy Jego
______________. Odkrywamy, że wiara biblijna jest czymś więcej niż
tylko zmianą w naszym sposobie myślenia. Skutkuje ona również
doświadczeniem biblijnym. Wiara motywuje nas do posłuszeństwa,
a posłuszeństwo przynosi Bożą akceptację i błogosławieństwo.

Ewangelia św. Jana 12:35,36 & 42,43
Dzisiaj, tak jak w czasach Jezusa, wielu wierzy w Niego. Ale nie
______________ Go z obawy przed tym, co inni zrobią lub powiedzą.

Ewangelia św. Jana 12:44-48(1)

W odpowiedzi na ich strach, Jezus ostrzega, że Jego ____________
będzie nas sądzić, więc musimy być ostrożni, aby nie odrzucić go.
Powinniśmy raczej uwierzyć i być mu posłuszni... bez względu na to,
co inni mówią lub robią!
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EWANGELIE



Ewangelia św. Jana 17:17-20(2)

W modlitwie Jezusa za uczniów, tuż przed ukrzyżowaniem,
powiedział On, że Słowo Boże jest _____________. Modlił się
również za nas i za tych wszystkich, którzy uwierzą w Niego przez
Słowo Apostołów.

Aby dowiedzieć się, jakie miało być poselstwo Apostołów,
przeczytajmy, co Jezus polecił im głosić. Akcja następującego
fragmentu Pisma o nakazie misyjnym Jezusa - w Ewangelii
Łukasza 24:45-49(3) – rozgrywa się tuż po śmierci, pogrzebaniu i
zmartwychwstaniu Pana, a tuż przed Jego wstąpieniem do nieba.

“Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł
im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia
zmartwychwstać I że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma
być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia
grzechów. Wy jesteście świadkami tego. A oto Ja zsyłam na
was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż
zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.”
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Pytania:
Czy Apostołowie głosili poselstwo, które Jezus nakazał im
głosić?  tak ___ nie ___

Jak została spełniona obietnica Ojca?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Udajmy się w dalszą część naszej podróży w
głąb Słowa Bożego, aby zobaczyć, co było
głoszone i co wydarzyło się w Jerozolimie...
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Dzieje Apostolskie 1:3-5
Gdy dochodzimy do Księgi Dziejów Apostolskich, niemal
natychmiast odkrywamy, że obietnicą Ojca jest chrzest _________
______________________.

Dzieje Apostolskie 2:1-17
Kiedy Apostołowie byli w Jerozolimie, oni, wraz z wieloma
innymi, zostali radośnie napełnieni Duchem Świętym i zaczęli
mówić innymi _____________, tak jak im Duch poddawał,
(natchnienie by mówić). Zdumieni obserwatorzy pochodzący z
wielu narodów, którzy słyszeli ich przemawiających językami,
pytali: “Cóż to może znaczyć?”. Wtedy Piotr wyjaśnił obiecane
przyjście Ducha i dalej głosił Chrystusa i oryginalny apostolski
plan zbawienia.

Dzieje Apostolskie 2:36-39(4)

Kiedy ludzie, którzy usłyszeli słowa
Piotra, uwierzyli, że Jezus Chrystus
jest ich Panem i Zbawicielem,
żałowali za swoje grzechy i pytali
Piotra i Apostołów, co powinni
zrobić. Piotr odpowiedział, głosząc
poselstwo, które Jezus nakazał
głosić w Ewangelii Łukasza
24:45-49. W związku z tym
rozważ trzy elementy planu
zbawienia, które Piotr głosił w
wersecie 38:
1. Pokuta
2. Odpuszczenie grzechów przez 

chrzest w imię Jezusa
3. Otrzymanie daru Ducha Świętego

DZIEJE APOSTOLSKIE

Dzieje Apostolskie 2:38 są
spełnieniem dwóch wa-

runków “nowego narodze-
nia”, o których Jezus

wspomniał w Ewangelii
św. Jana 3:5, a które były
konieczne, aby wejść do

Królestwa Bożego!

Narodziny z wody = chrzest
w w imię Jezusa Chrystusa!

Narodziny z Ducha =
napełnienie Duchem

Świętym!

NOTATKA:

Przyjrzyjmy się teraz innym przykładom ludzi,
którzy narodzili się na nowo z wody i z Ducha,
gdy Słowo, które Jezus przekazał swoim
Apostołom, było głoszone w całej Księdze
Dziejów Apostolskich...



Filip zwiastujący samarytanom w Dziejach Apostolskich 8... 
Niektórzy ludzie mówią, że kiedy doświadczyli radości, albo 
kiedy uwierzyli w Jezusa, albo kiedy zostali ochrzczeni, zostali 
automatycznie napełnieni Duchem Świętym, ale co na to Słowo?

Dzieje 8:5-8 Czy mieli wielką radość?   tak ___ nie ___

Dzieje 8:12 Czy uwierzyli w Jezusa Chrystusa?   tak ___ nie ___

Dzieje 8:14-17(5) Czy zostali ochrzczeni w Jego imię? 
  tak ___ nie ___

Czy otrzymali Ducha Świętego jako osobne i odrębne 
wydarzenie?    tak ___ nie ___

Piotr zwiastujący poganom w Dziejach Apostolskich 10... 
Niektórzy mówią, że wystarczy być osobą religijną albo że 
chrzest w Duchu Świętym, którego dowodem są języki, miał 
miejsce tylko w dniu Pięćdziesiątnicy. Jeśli coś zostało przekazane 
jako prawda w Biblii, to jest to prawdą, natomiast jeśli Słowo 
pokazuje nam, poprzez doświadczenie Korneliusza, że coś nie 
jest prawdą, to nie jest to prawdą.

Dzieje Apostolskie 10:1,2 Czy Korneliusz był człowiekiem 
religijnym?   tak ___ nie ___

Dzieje 10:5,6(6) Czy Bóg miał dla niego jeszcze coś do zrobienia?  
  tak ___ nie ___

Dzieje Apostolskie 10:44-46 Czy ludzie po dniu Pięćdziesiątnicy 
otrzymali Ducha Świętego i mówili językami?  tak ___ nie ___

Dzieje Apostolskie 10:47,48 Czy ci ludzie nadal musieli być 
chrzczeni w imię Jezusa?  tak ___ nie ___

9
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Paweł wygłaszający kazanie do uczniów Jana w Dziejach
Apostolskich 19...
Wielu ludzi, którzy są wierzący, nawet nie słyszało o Duchu
Świętym, który jest im obiecany. Niektórzy mówią też, że
nie jest konieczne chrzczenie lub ponowne chrzczenie. (Jeśli
zostałeś ochrzczony przez Jana Chrzciciela, czy myślisz, że
konieczne byłoby ponowne ochrzczenie przy użyciu innej
formuły chrzcielnej?) Inni twierdzą, że nie ma znaczenia, co się
wypowiada podczas chrztu. Jeśli Biblia wskazuje, że nie ma to
znaczenia, to nie ma to znaczenia. Ale co jeśli Biblia pokazuje, że
to ma znaczenie?

Dzieje Apostolskie 19:1,2 Byli wierzący, ale czy słyszeli o Duchu 
Świętym lub otrzymali go?  tak ___ nie ___

Dzieje Apostolskie 19:3-5(7) Czy ci, którzy zostali ochrzczeni 
przez Jana Chrzciciela, musieli zostać ponownie ochrzczeni w 
imię Jezusa?   tak ___ nie ___

Dzieje Apostolskie 19:6 Czy otrzymaniu Ducha Świętego 
towarzyszyły wstępne dowody mówienia innymi językami? 
  tak ___ nie ___

Przeczytajmy teraz, co Apostołowie mieli do
powiedzenia na temat poselstwa o zbawieniu,
które głosili w Księdze Dziejów Apostolskich.
Możemy to zrobić czytając Listy Apostolskie
(listy), które pisali do tych którzy się nawrócili.

                           Stwierdziliśmy, że Apostołowie głosili
następujące poselstwo o zbawieniu:
... Życie Chrystusa i Jego śmierć, pogrzeb i 
    zmartwychwstanie
... Skrucha wobec Boga i wiara w Jezusa Chrystusa jako 
    Zbawiciela
... Chrzest w wodzie przez zanurzenie w Imię Jezusa
... Otrzymanie daru Ducha Świętego (któremu towarzyszył 
    początkowy dowód mówienia innymi językami).

NOTATKA:
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Czytając Listy Apostolskie, zauważymy jak intensywne uczucia
żywili Apostołowie do Ewangelii (dobrej nowiny) zbawienia. Nie
wynika z tego, że byli osądzający. Wiedzieli, natomiast, że to
Słowo, które nakazał im głosić Jezus, będzie sądzić wszystkich
ludzi.

Co Powiedział Piotr?
“Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie…
jako odrodzeni… przez Słowo Boże… a jest to Słowo, które wam
zostało zwiastowane.” (I List św. Piotra 1:22-25)

Posłuszeństwo Słowu Bożemu oczyszcza nasze dusze!

Piotr Zadał Pytanie…
“Jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej?”
(I List św. Piotra 4:17,18, Biblia Gdańska)

Paweł Udzielił Odpowiedzi...
“A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się
objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, W ogniu
płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga,
oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.
Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i
od mocy chwały jego” (2 List św. Pawła do Tesaloniczan 1:7-9)

Posłuszeństwo ewangelii ma wieczne znaczenie!

Co Powiedział Paweł?
“Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was
niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale
choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam
ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech
będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu
mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą
przyjęliście, niech będzie przeklęty!” (List św. Pawła do Galacjan
1:7-9)

Istnieje tylko jedna Ewangelia!

LISTY APOSTOLSKIE
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Co Powiedział Jakub?
“Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie
z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może
zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie
tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś
jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do
człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu natu-
ralnemu obliczu; Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz
zapomniał, jakim jest.” (List św. Jakuba 1:21-24)

Słowo jest w stanie zbawić nasze dusze!

Jakub mówi nam, że jeśli widzimy coś, co
powinniśmy zrobić, gdy patrzymy w “ lustro
słowa”, powinniśmy to zrobić. Zastanówmy
się teraz, co zrobimy z tym, co usłyszeliśmy...
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CZY WIERZYSZ,  że Słowo Boże jest prawdziwe i nas 
osądzi?

CZY WIERZYSZ,  że Jezus Chrystus jest Panem i Zba-
wicielem?

CZY WIERZYSZ,  że konieczne jest pokutowanie poprzez 
decyzję, aby odwrócić się od grzechu i oddać swoje życie 
Bogu?

CZY WIERZYSZ,  że chrzest w wodzie w imię Jezusa 
Chrystusa jest biblijnym sposobem chrztu?

CZY WIERZYSZ,  że chrzest Duchem Świętym jest dla 
ciebie dzisiaj, a kiedy go przyjmiesz, będziesz mówił in-
nymi językami, tak jak czynili to w Biblii?

Zakończenie

Jeśli wierzysz w te
rzeczy, pomódl się

teraz, prosząc Boga, aby
pozwolił Ci doświadczyć
wszystkiego, co On ma

dla ciebie!
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(1) Mateusza 7:13-24
Boże ostrzeżenie dotyczące fałszywych proroków i istotność bycia
wykonawcą, a nie tylko słuchaczem Słowa.

(2) Mateusza 16:15-19
Piotr otrzymał “klucze królestwa” z powodu jego objawienia, kim
był Jezus Chrystus.

(3) Inne Pisma “Wielkiego Nakazu Misyjnego”
W Ewangelii Mateusza 28:18-20 słowo “imię” w poleceniu chrztu
występuje w liczbie pojedynczej. Apostołowie wypełniali to
polecenie, kiedy chrzcili tylko w imię Jezusa i nie używali tytułów,
o których tu mowa. (Zobacz Dzieje Apostolskie 4:12). Ewangelia
św. Marka 16:15-18 podkreśla znaczenie chrztu w wodzie i
opisuje znaki, które będą towarzyszyły wierzącym.

(4) Mateusza 16:15-19
Piotr, który otrzymał “klucze królestwa”, używa ich, aby otworzyć
“drzwi królestwa”, głosząc po raz pierwszy oryginalne apostolskie
przesłanie o zbawieniu.

(5) Dzieje Apostolskie 8:35-39
Filip musiał wspomnieć o chrzcie, kiedy zwiastował Jezusa
etiopskiemu dostojnikowi, ponieważ Eunuch poprosił o chrzest
w wodzie. Greckie słowo oznaczające “chrzcić” to bapto, co
dosłownie oznacza “pokrywać płynem, zanurzać”. (Spójrz również
na List do Rzymian 6:3,4.)

(6) Dzieje Apostolskie 10:34-43
Piotr głosił życie i panowanie Jezusa Chrystusa, jak również Jego
śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie.

(7) 1 List św. Piotra 3:20,21
Według Piotra, chrzest jest istotną częścią planu zbawienia.

Dodatkowe Wersety Pisma Świętego

Zachęcamy do szczegółowej lektury Ewangelii,
Dziejów Apostolskich i Listów Apostolskich... i
dalszego kroczenia “w Jego cudownym świetle!”
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Notatki
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