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Wielu chrześcijan wzięło sobie za cel, aby 
Biblia mogła dotrzeć do jak największej 
grupy ludzi. Dlatego też na całym świecie 
w ciągu roku rozpowszechnia się około 
200 do 300 milionów egzemplarzy Biblii 
lub jej fragmentów. 
Jest to zadziwiające, że wśród publikacji 
zajmuje ona ciągle pierwsze miejsce pozo-
stawiając pozostałe daleko w tyle. Żadna 
inna książka nie jest w stanie zagrozić jej 
pozycji. 

Czy ta ogromna ilość rozpowszechnia-
nych Biblii świadczy o tym, że Biblia jest 
tym, do czego rości sobie prawo, czyli 
Słowem Bożym?

W Biblii znajdujemy pewne wypowiedzi o 
niej samej:

Biblia jest  
zadziwiającą 
księgąBiblia, z ilością 200-

300 milionów eg-
zemplarzy wydawanych 
w ciągu roku jest bestsel-
lerem wszech czasów,a jej 
ciągłe popularyzowanie 
sprawia, że jej pozycja się 
nie zmienia. 
Dotychczas została ona 
przetłumaczona na 2400 
języków, a każdego roku 
przybywa od 30 do 40 
nowych tłumaczeń.

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywa-
nia błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości”. 
	 	 	 	 	 2	List	do	Tymoteusza	3,16

„Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowia-
dali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”.
	 	 	 	 	 2	List	Piotra	1,21

Biblia,	z	ilością	
200-300	milionów	

egzemplarzy	wyda-
wanych	w	ciągu	

roku	jest	
bestsellerem	

wszech	czasów..

Jeżeli jest to prawdą, że 
Bóg przemawiał kiedyś 
do ludzi przez swoich 
proroków, a w końcu 
przez swojego Syna 
Jezusa Chrystusa (List 
do Hebrajczyków 1,1-2), 
to odrzucenie Biblii 
będącej Słowem Bożym 
oznacza jednocześnie 
odrzucenie Boga. 

Jest więc bardzo ważne, 
aby zająć się tym tema-
tem i rozważyć sobie  
powyżej zasygnalizowa-
ne kwestie.

„Wielokrotnie	i	
wieloma	sposobami	
przemawiał	Bóg	
dawnymi	czasy	do
ojców	przez	pro-
roków	

Ostatnio,	u	kresu	
tych	dni,	przemó-
wił	do	nas	przez
Syna,	którego	
ustanowił	dzie-
dzicem	wszechrze-
czy,przez	którego	
także	wszechświat	
stworzył”	(List	
do	Hebrajczyków	
1,1-2).
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Podobnie jest z Biblią. 
Tak samo jak widzimy 
słońce i odczuwamy 
działanie jego promieni, 
tak samo promienie 
prawdy zawarte w Biblii 
oświetlają  serce czło-
wieka i ogrzewają je, jeśli 
im na to pozwolimy. 

Miliony ludzi doświa-
dczyło już tego w ubie-
głych stuleciach. Życie 
ludzi zmieniło się pod 
wpływem tej Księgi. I 
wszędzie tam, gdzie czy-
tano Biblię ochotnym 
sercem i bez uprzedzeń, 
tam następował zwrot 
w życiu ludzi – wewnę-
trzna przemiana.

Czy jest to w ogóle 
możliwe, aby udo-

wodnić, że Biblia jest 
Słowem Bożym skiero-
wanym do nas, ludzi? 
Wyobraźmy sobie, że w 
przepiękny słoneczny 
dzień ktoś zapytałby nas, 
skąd wiemy, że świeci 
słońce.  
Na początku pomyśleli-
byśmy może, że pytający 
niezbyt dobrze się czuje, 
lecz w końcu odpowie-
dzielibyśmy: „Wiemy o 
tym ponieważ jest jasno, 
słonecznie i odczuwamy 
ciepło”. 
To jest prawidłowa 
odpowiedź, lecz aby jej 
udzielić, konieczne było 
odczuwanie działania 
promieni słonecznych. 
Jeśli przebywalibyśmy 
wówczas w piwnicy bez 
okien, nie bylibyśmy w 
stanie udzielić takiej od-
powiedzi. 

Biblia – 
Słowo  
Boże?

Wiary-
godność 
Biblii

Rozstrzygającym 
pytaniem jest, czy 

Biblii można rzeczywi-
ście zaufać?

Zechciejmy wspólnie 
zająć się tym pytaniem 
i w dwojaki sposób 
sprawdzić wiarygodność 
tej Księgi:

1. Szukając dowodów 
zewnętrznych - dowo-
dów, które można zna-
leźć poza Biblią,

2. Sukając dowodów 
wewnątrz Biblii - 
znajdujących się w jej 
tekście.
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Chcielibyśmy porównać ze sobą sposób 
zapisu Biblii i Koranu i sprawdzić, czy są 
jakieś różnice pomiędzy nimi.

Koran ma jednego pisarza, tzn. jednego 
mówiącego słowa i drugiego zapisującego 
je. W Koranie nie zauważamy wyraźne-
go początku ani końca. Nie jest on także 
jednolity. Koran jest zbiorem wypowiedzi 
i przysłów. Ponieważ nie ma w Koranie 
historycznego początku ani końca, ko-
lejność części jest nieco inna niż w Biblii. 
Najdłuższa sura (rozdział) znajduje się na 
początku, a najkrótsza na końcu.

Biblia różni się od Koranu zarówno struk-
turą, jak i sposobem zapisu. Napisana 
została przez około 40 pisarzy w przeciągu 
około 1600 lat. Stary Testament zaczął 
być pisany przez Mojżesza w roku około 
1450 przed Chrystusem, a zakończono 
go w roku 400 przed Chrystusem. Nowy 
Testament powstał pomiędzy rokiem 45 a 
100 naszej ery. 

Wszystkie wielkie 
religie świata 

posiadają święte księ-
gi. W hinduizmie są 
to tzw. Wedy oraz 

Bhagawadgita. W 
buddyzmie uznaje 
się trzyczęściową 
Tripitakę, a w isla-
mie Koran. Księgi 

buddyzmu i hindu-
izmu nie są nam ra-

czej znane. Najbardziej 
znany jest nam Koran 

z powodu muzułmanów 
żyjących w naszym 
otoczeniu.

Pozabiblijne do-
wody świadczące 
o wiarygodności 
Biblii

Jednym	z	najba-
rdziej	znanych	

bóstw	hinduizmu	
jest	Shiva,	które	

najczęściej	przed-
stawiane	jest	jako	
wspaniały	tancerz	

(u	góry).
Budda	przez	45	lat	

przemierzał	pół–
nocno-wschodnie	

Indie	nauczając	
ludzi.

Kopuła	Skały,	jedno	
znajważniejszych	miejsc	
kultu	islamu	znajduje	się	w	
centrum	Jerozolimy. 

Biblia składa się zasadniczo z 66 ksiąg, a 
jeśli Psalmy policzymy jako 5 osobnych 
ksiąg (jak to czynili Hebrajczycy), to jest 
ich 70. Tak więc Biblia jest swego rodzaju 
biblioteką. 

Zawiera ona różnorodne gatu-
nki literackie: w bibliotece tej 
znajdujemy np. teksty pieśni 
(psalmy), księgi historyczne, 
pisma prorockie, mądre 
porady, listy a nawet pieśni 
miłosne (Pieśń nad pie-
śniami). Pisarze nie tylko 
pochodzili z różnych epok 
w czasie 1600–letniego 
okresu powstawania Biblii, 
lecz także z różnych środo-
wisk społecznych. 
Spotykamy w niej adoptowa-
nego księcia Mojżesza oraz wy-
sokiego rangą żołnierza Jozuego. 
Obok ministra Daniela widzimy 
podczaszego Nehemiasza. Pośród au-
torów mamy także króla Dawida i pasterza 
Amosa, rybaka Piotra i urzędnika celnego 
Mateusza, lekarza Łukasza i wytwórcę na-
miotów - Pawła. Większej różnorodności 
wśród autorów nie sposób sobie
wyobrazić. 

Biblia posiada swój 
jasno zdefiniowany 

początek zarówno pod 
względem myślowym, 
jak i historycznym, swój 
punkt kulminacyjny, za-
kończenie i zadziwiającą 
jednolitość.

Prawie	40	osób	
wzięło	udział	w	
pisaniu	Biblii.
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Wydarzenia,	które	
znajdują	się	na	począt-
ku	Biblii,	były	przeka-
zywane	w	żydowskich
pismach	z	pokolenia	
na	pokolenie.

Na pewno przyznamy, że byłby to my-
ślowy galimatias, pełen sprzecznych idei. 
Stałoby się tak również wtedy, gdyby tym 
różnym autorom kazano pisać na ten sam 
temat.

Biblia jest całkiem inna!

Ona rozpoczyna się opisem właśnie tego, 
czego się oczekuje: początkiem historii 
ludzkości. W miarę jej czytania docho-
dzimy do punktu kulminacyjnego, mia-
nowicie do wcielenia Bożego w Jezusie 
Chrystusie i Jego dzieła wykupienia na 
krzyżu Golgoty. Ten najważniejszy mo-
ment został opisany przez apostoła Pawła 
następująco: 

Biblię zamyka opis końca wszelkich rze-
czy, co znajdujemy w ostatniej jej księdze, 
Objawieniu Jezusa Chrystusa.

Wyobraźmy sobie 
sytuację, że jeden 

Prasłowianin rozpo-
cząłby w roku 400 po 
Chrystusie na ziemiach 
polskich pisać jakąś 
książkę. Pomińmy fakt, 
że pierwsze świade-
ctwa literatury polskiej 
pochodzą z o wiele 
późniejszego okresu, z 
około XIII wieku. 
Do dzieła tego pisarza 
dołączyliby następnie 
inni: Jan Kochanowski, 
Mikołaj Rej, Henryk 
Sienkiewicz, Adam 
Mickiewicz, Juliusz 
Słowacki, a następ-
nie Czesław Miłosz i 
Wisława Szymborska. 
Stanowi to ok. 60 gene-
racji żyjących w przecią-
gu 1600 lat.

„Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, 
który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi”.

List	do	Galacjan	4,4

Może ktoś teraz powiedzieć: „Tak, wszy-
stko co zostało dotąd powiedziane może 
być prawdą jedynie wtedy, jeśli będziemy 
pewni, że Biblia, którą obecnie mamy w 
rękach, jest zgodna z oryginałem. Nie 
posiadamy jednak żadnych oryginalnych 
ksiąg Pisma Świętego, lecz jedynie odpisy, 
tzw. manuskrypty”. To jest bardzo dobry i 
racjonalny argument. Pytanie więc brzmi: 
Czy Biblia jest w ogóle wiarygodna? Czy 
nie została sfałszowana? Jak ma się sprawa 
z wiarygodnością manuskryptów? 

Biblia	mówi	nam	o	
początku	świata	oraz	

o	najważniejszym	
momencie,	jaki	miał	

miejsce	w	historii	
świata:	o	ukrzyżowa-

niu	Jezusa.
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Przez porównanie z wieloma łacińskimi od-
pisami Starego Testamentu z I i II stulecia 
po Chrystusie można jasno wywnioskować, 
że odpis hebrajski jest bardzo dokładny. 
Jednak wielu krytyków Biblii szczególnie 
wskazuje na zdumiewające przepowie-
dnie Starego Testamentu dotyczące Jezusa 
Chrystusa i dowodzi, że zostały one dopi-
sane dopiero po ich wypełnieniu. 

W 1947 roku wydarzyło się coś zdumie-
wającego, co poruszyło cały świat nauki. 
Młody chłopiec podczas szukania zgu-
bionej owcy w okolicach Qumran koło 
Morza Martwego, odkrył wiele jaskiń. W 
jaskiniach tych znaleziono wiele glinianych 
dzbanów z pismami pochodzącymi z cza-
sów przed Chrystusem.

Podstawa i  
teksty  źródłowe 
pism Starego 
Testamentu

Najstarszy hebra-
jski odpis księgi 

Starego Testamentu po-
chodzi z IX stulecia po 
Chrystusie. Nazywa się 
go tekstem masoryckim, 
ponieważ pisarze ży-
dowscy należeli do tzw. 
Masorytów. 

Qumran	nad	
Morzem	Martwym	–	
miejsce	odnalezienia	

tekstów	leżące	na	
południowy	wschód	

od	Jerycha	(mapa	
na	prawo):	widok	od	

strony	południowej	
na	system	jaskiń	

oraz	jedno	z	wejść	do	
jaskini.

Największa	część	z	tzw.	
fragmentu	4Q	396	zawiera	
wyciąg	z	żydowskiej	Tory	
(księgi	zakonu).

Akko

Haifa

Nazareth

Netanya

Tulkarm
Nablus

Jenin

Kalkitya

Tel Aviv

Jerozolima

Ramallah

Jerycho

Betlejem

Hebron

Beersheba

Gaza

Ashqelon

Kiryat Gat

Arad

En Gedi

Tiberias

Jaskinia 2

Jerycho

Ramallah

Betlejem

Jerozolima

Jaskinia 1
Qumran

Jaskinia 4

Pośród znalezionych pism 
znajdowały się manuskry-
pty Starego Testamentu, 
m.in.  kompletna księga 

(zwój) proroka Izajasza. 
Izajasz był prorokiem około 
700 lat przed Chrystusem, 

który  bardzo dokładne zapisał proro-
ctwa o życiu i śmierci Jezusa Chrystusa. 
Oszacowano, że manuskrypty te pochodzą 
z pomiedzy I i II wieku przed Chrystusem. 
Poza tym, grecka Septuaginta (oznaczana 
symbolem LXX) potwierdziła dokładność 
starotestamentowych manuskryptów. 
Septuaginta powstała w III wieku przed 
Chrystusem z rozkazu egipskiego króla 
Ptolomeusza Filadelfa. Słowo „septuagi-
nta” oznacza 70 – tak też nazwano greckie 
tłumaczenie Starego Testamentu, ponie-
waż pracowało nad nim 70 uczonych. 
Dokładność starotestamentowych manu-
skryptów została więc potwierdzona. 

Prorok	Izajasz.	Fragment	
mozaiki	z	Bazyliki	św.	

Klemensa	w	Rzymie.

M
or

ze
 M

ar
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e
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Klasztor	Katarzyny,	w	
którym	Konstantyn	von	
Tischendorf	znalazł	„Codex	
Sinaiticus”	(u	góry)	oraz	
odpis	części	Ewangelii	Jana	
z	tego	kodeksu.	

Oryginały i 
pozabiblijne 
źródła Nowego 
Testamentu

Oryginalny Nowy 
Testament zo-

stał spisany pomiędzy 
40 a 100 rokiem po 
Chrystusie. W tym cza-
sie żyło jeszcze wielu 
naocznych świadków, 
którzy mogli sobie przy-
pomnieć to wszystko, co 
Jezus mówił i czynił. Z 
pewnością powstałaby 
wielka wrzawa, gdyby 
napisano coś, co nie by-
ło zgodne z prawdą. 

Naocznymi świadkami byli nie tylko 
przyjaciele ewangelii, lecz także przeci-
wnicy pierwszych gmin chrześcijańskich. 
Najstarsze odpisy Nowego Testamentu 
sięgają IV stulecia po Chrystusie. Chodzi 
między innymi o „Codex Sinaiticus” i 
„Codex Vaticanus”- manuskrypty, ściśle 
związane ze znanym niemieckim nauko-
wcem, Tischendorfem. Niektóre odnale-
zione fragmenty nowotestamentowych 
papirusów są o 100 do 200 lat starsze. 
Najstarszy fragment papirusu zawiera 
fragment z Ewangelii Jana 18,31-33 oraz 
37 i pochodzi, według najnowszych da-
nych, z 70 roku po Chrystusie.

Dla porównania kilka historycznych 
faktów, które poznają w szkole już 
nasze dzieci. Około 60 lat przed 
Chrystusem powstało dzieło Juliusza 
Cezara „O wojnie galijskiej”. Najstarsze 

odpisy tego dzieła datowane są na 
koniec VI stulecia i jest to około 9-10 

dobrze zachowanych manuskryptów. 
Dobrze znany jest także rzymski histo-
ryk Tacyt, żyjący w latach 55-118 po 

Chrystusie, który stworzył dwa wielkie 
dzieła historyczne. Najstarszy ich odpis 
pochodzi z IX stulecia po Chrystusie i 
jest to jedyny zachowany manuskrypt. 
Listę tę można by jeszcze poszerzać.
Na przykład walka o Teutoburski 
Las. Arminiusz z plemienia germa-
ńskiego Cherusków, zwany niesłusznie 
Hermanem, zadał rzymskim naje-
źdźcom druzgocącą klęskę w roku 9 po 
Chrystusie. Przypadek ten został tak 
szeroko opisany, że wystawiono temu 
mężnemu wojownikowi pomnik zwa-
ny „Pomnikiem Hermana w Lesie 
Teutoburskim”, chociaż pisemne 
świadectwa tego wydarzenia dato-
wane są na kilka stuleci później. 
Chociaż te i inne wydarzenia 
historyczne są tak słabo udo-
kumentowane, nikt w nie nie 
wątpi. 

Dzieła klasyków a Nowy 
Testament

Autor:
l Juliusz Cezar
Dzieło:
l „O wojnie galijskiej”
Oryginał:
l  około 60 lat przed 

Chrystusem
Najstarszy	odpis:
l  koniec VI stulecia po 

Chrystusie
Ilość	manuskryptów:
l 9-10 sztuk

Autor:
l  Marek Korneliusz Tacyt
Dzieło:
l „Dwa dzieła historyczne”
Oryginał:
l  55-118 rok po Chrystusie
Najstarszy	odpis:
l  koniec IX stulecia po 

Chrystusie
Ilość	manuskryptów:
l 1 sztuka

Moneta	z	podobizną	cesarza	
Tacyta	oraz	jego	popiersie.

Pomnik	Hermana	
(właściwie	

Arminiusza	z	
Cherusków)	w	
Teutoburskim	

Lesie.
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Obok tych manuskryptów posiadamy 
również pozabiblijne dowody na pra-
wdziwość Nowego Testamentu. Są to 
 cytaty pochodzące z dzieł napisanych 
zarówno przez przyjaciół ewangelii, jak i 
przez jej wrogów. 

Na przykład Józef Flawiusz (37–100 n.e.), 
żydowski historyk, zawarł w swojej książce 
„Dawne dzieje Izraela” pewne informacje 
o Jezusie Chrystusie, co jest nam znane 
z Biblii. Z jego relacji dowiadujemy się o 
trudnościach prokuratora Piłata: 

Jednak mimo tego Józefa Flawiusza 
w żadnym wypadku nie nazywa się 
przyjacielem chrześcijan.

„W tym czasie żył Jezus, człowiek o niepospolitej mądrości, jeśli w ogóle 
można Go nazywać człowiekiem. Był on sprawcą niewiarygodnych czynów 
i nauczycielem ludzi słuchających z radością Jego prawd. Przyciągnął On 
do siebie wielu Żydów, jak i Greków. Był On Mesjaszem; chociaż Piłat za 
namową przywódców naszego narodu skazał Go na śmierć krzyżową, byli 
tacy, którzy miłowali Go od samego początku i pozostali Jemu wierni aż do 
końca. Trzeciego dnia po śmierci ukazał im się znowu, żywy, jak przepowia-
dali posłani przez Boga prorocy. Przepowiedzieli oni również o Nim tysiące 
innych cudownych rzeczy. Aż do dzisiejszego dnia są pośród nas ludzie, któ-
rych nazywa się «Chrystianami»”.

O wiele lepiej udo-
kumentowany jest 

Nowy Testament: na 
świecie znajduje się 4000 
kompletnych lub prawie 
kompletnych rękopisów 
NT.  
Ponadto istnieje 13000 
rękopisów części NT i 
około 9000 jego antycz-
nych tłumaczeń. Są to 
odpisy, które czytano w 
zborach od VI stulecia. Ojcowie Kościoła, zalicza-

ni do filarów ówczesnych 
zgromadzeń, napisali 
w latach 60 do 160 po 
Chrystusie wiele listów, w 
których cytowali fragmenty 
Nowego Testamentu. 

Wiarygodność tych tysięcy 
manuskryptów jest nie do 
podważenia. Przy tak wielu 
dokumentach sfa łszowanie 
ich treści staje się praktycz-
nie niemożliwe. 

Większość	listów	napisana	została	
przez	apostoła	Pawła.	Fragment	
mozaiki	znajdującej	się	w	
Bazylice	św.	Pawła	w	Rzymie.

Również	apostoł	Jakub	zaliczany	
był	do	filarów	pierwszych	nowo-
testamentowych	zgromadzeń.		
Fragment	rzeźby	z	XV	wieku	
przedstawiającej	apostoła.
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Spełnione proroc-
twa jako dowód 
wiarygodności  
Biblii

Do najbardziej 
przekonywających 

dowodów na prawdo-
mówność Biblii można 
zaliczyć spełnione 
proroctwa. W historii 
ludzkości nie ma drugiej 
takiej Księgi. 
 
Biblię tworzy 66 ksiąg 
składających się z 1189 
rozdziałów i 31176 wie-
rszy. Z tej liczby wierszy 
6408 zawiera proroctwa, 
z czego 3268 już się wy-
pełniło.

Jeden z matematyków pokazał kiedyś na 
podstawie pewnego przykładu, prawdopo-
dobieństwo przypadkowego spełnienia się 
tak dużej liczby proroctw. 

Dla bezpieczeństwa założył prawdopo-
dobieństwo zdarzenia 1:2 (albo 0,5), aby 
zdarzenie to mogło zaistnieć. 

Przykład:
Syriusz jest gwiazdą o wielkości 1 
znajdującą się w 
gwiazdozbiorze 
Wielkiego Psa. 
Jest on oddalony 
od Ziemi o 68,3 
biliona kilometrów. 
Wyobraźmy sobie 
sznur przeciągnięty 
pomiędzy Ziemią a 
Syriuszem, na którym sie-
dzą rzędem mrówki - jedna za drugą, two-
rząc ogromny łańcuch. Wszystkie mrówki 
są czarne, tylko jedna jest czerwona. Teraz 
wsiądźmy do samolotu i lećmy wzdłuż 
tego sznura w kierunku Syriusza z prędko-
ścią 1000 km/h. 

Samolot potrzebowałby 8 milionów lat, by 
przebyć ten odcinek. Aby rzecz tę uczynić 
bardziej skomplikowaną, pokonujemy tę dro-

gę z zamkniętymi oczami, 
aby nie widzieć mrówek. 

Gdzieś w drodze jeden z nas 
zawołałby głośno: Stop!  Pilot 

tak szybko, jak to możliwe, zatrzy-
małby maszynę. Prawdopodobieństwo, 

że zatrzymalibyśmy się tuż koło czer-
wonej mrówki, jest niewyobrażalnie małe. 
Matematyk obliczył  takie prawdopodobień-
stwo i wynosi ono 1:1020 , gdzie 20 oznacza 
ilość zer. Oznacza to, że szansa na udany 
eksperyment z mrówkami wynosi jak 1 do 
1.000.000.000.000.000.000.000! Natomiast 
prawdopodobieństwo przypadkowego wypeł-
nienia się 3268 proroczych wierszy biblijnych 
jest o wiele mniejsze. Tę liczbę trzeba by zapi-
sać: 1,7 x 10984. Jest to liczba 17 z 983 zerami. 
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Tyr był bogatym miastem i w związku z 
tym stał się bardzo potężny. Wraz z bo-
gactwem i potęgą wzrastały równocześnie 
wyniosłość i grzech. Kiedy Jerozolima 
została oblężona i zniszczona  przez 
Babilończyków, Tyr wyniósł się jeszcze 
bardziej, gdyż nie miał już teraz konku-
renta. Miasto cechowała niepohamowana 
pycha i mania wielkości, które doprowa-
dziły je do coraz większych grzechów i 
okrucieństw. W tym czasie, w roku 586 
p. n. e., Bóg przez proroka Ezechiela zwia-
stował sąd. Proroctwo to zapisane zostało 
w Księdze Ezechiela rozdział 26-28.

Proroctwo to mówi głównie o: 
1. Oblężeniu i zniszczeniu miasta przez 
babilońskiego króla Nabuchodonozora,
2. Zburzeniu murów miasta i wrzuceniu 
gruzów do morza, 
3. O tym, że miasto pozostanie opuszczo-
ne i służyć będzie rybakom do suszenia 
sieci i nigdy nie zostanie odbudowane.

Zdjęcie	półwy-
spu,	na	którym	
leżał	antyczny	

Tyr;	pozostałości	
miasta	poniżej.

Przykład spełnio-
nego proroctwa: 
Tyr, miasto śró d-
ziemnomorskie

Miasto śródziemno-
morskie Tyr było 

jednym z potężnych, 
warownych portów 
fenickich. Leżało ono 
30 km na północ od dzi-
siejszej granicy Izraela z 
Libanem.  
 
Około 1400 lat p. n. e. 
czytamy o Tyrze w 
Biblii, w Księdze 
Jozuego (Joz. 19, 29). 
Informacje o tym mie-
ście znajdujemy także 
w innych historycznych 
źródłach np. w egipskich 
tekstach sprzed 2000 lat.

Mersin

Iskenderun

Trypolis

Bejrut

Damaszek

Amman

Sur (Tyr)

Hajfa

Tel Aviv

Jerozolima

TuRcJA

cypR SyRIA

LIBAN

JORDANIA

IZRAEL

EGIpT

 

Wypełnienie:
W roku 585 przed Chrystusem (w rok 
po proroctwie) król Nabuchodonozor 
zaatakował Tyr i oblegał go przez 13 lat. 
W roku 573 przed Chrystusem miasto 
upadło, a Nabuchodonozor zniszczył je 
całkowicie. Podczas oblężenia cała lud-
ność Tyru, a szczególnie bogacze, prze-
nieśli się na jedną z wysp, gdzie zbudo-
wali nowe miasto. Nabuchodonozor nie 
uczynił jednak nic, co by wskazywało 
na wypełnienie się drugiej części pro-
roctwa. 
W roku 333 przed Chrystusem, a więc 
około 250 lat później, Aleksander 
Wielki przyciągnął ze swoją  armią 
nad południowy brzeg Morza 
Śródziemnego. Mieszkańcy Tyru nie 
zamierzali się poddać, gdyż żyli złu-
dzeniem, że są na wyspie bezpieczni, a 
miasto jest nie do zdobycia. Aleksander 
Wielki opracował jednak prosty, ale ge-
nialny plan. 
W ciągu siedmiu miesięcy jego żołnierze 
wrzucili gruzy starego miasta do morza, 
a następnie zbudowali groblę o szeroko-
ści 60 m aż do samej wyspy. Zdrapano 
nawet pył ze skał, aby uzupełnić mniej-
sze szczeliny. 
W ten sposób Bóg zatroszczył się, aby 
wypełnić drugie i trzecie ze swoich pro-
roctw o Tyrze. To, co dzisiaj pozostało z 
Tyru, to nagie skały, na których rybacy 
suszą swoje sieci. 

Tyr	podczas	
oblęże-

nia	przez	
Nabucho-	
donozora	

(mapka	1)	
i	w	okresie	

budowania	
grobli	przez	
Aleksandra	

Wielkiego	
(mapka	2).
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Przez stulecia proroctwa Starego 
Testamentu w najdrobniejszych szczegó-
łach wskazywały na Pana Jezusa.

Na przykład: 

1.  Narodzi się wprawdzie jako dziecko, 
lecz w rzeczywistości będzie Synem 
Bożym  
(proroctwo:	Izajasz	9,6;	wypełnienie:	
Łukasz	2,6-7	i	Jan	3,16).

2.  Narodzi się z panny 
(proroctwo:	Izajasz	7,14;	wypełnienie:	
Mateusz	1,23).

3.  Narodzi się w Betlejem
(proroctwo:	Micheasz	5,1;	wypełnienie:	
Mateusz	2,1-6).

4.  Wjedzie do Jerozolimy na oślęciu i zo-
stanie entuzjastycznie przywitany  
(proroctwo:	Zachariasz	9,9;	wypełnie-
nie:	Mateusz	21,1-5).

5.   Zostanie zdradzony za 30 srebrników 
(proroctwo:	Zachariasz	11,12-13;	wype-
łnienie:	Mateusz	27,3-6).

6.  Będzie wychłostany, zbity i opluty 
(proroctwo:	Izajasz	50,6;	53,4;	wypełnie-
nie:	Mateusz	27,27-31;	Jana	19,1).

W miarę upływu 
czasu proroctwa 

biblijne zmierzały coraz 
bardziej w kierunku naj-
ważniejszego poselstwa 
Biblii (List do Galacjan 
4,4): poselstwa o osobie 
Pana Jezusa Chrystusa! 
Osoba ta jest pod wielu 
względami fenomenem 
w historii świata. Jezus 
Chrystus jest jedyną 
osobą,  której życie opi-
sano w detalach już wie-
le stuleci przed jej naro-
dzeniem się na Ziemi.

Apogeum wype-
łnienia się bibli-
jnych proroctw

Jezus	przyszedł	na	świat	
w	Betlejem	(3).	

Widok	na	Kościół	
Narodzenia	(u	góry)	i	

jego	małe	drzwi.

 7.  Będzie pobity (proroctwo:	Izajasz	
53,7-9;		wypełnienie:	Mateusz	27,33-
54).

 8.  Przebiją Jego ręce i nogi (proroctwo:	
Psalm	22,17;	Izajasz	53,5;	wypełnienie:	
Jan	19,18;	Jan	20,25-27;	1.	List	Piotra	
2,24-25).

 9.   Podczas ukrzyżowania nie złamie się 
żadnej Jego kości (proroctwo:	Psalm	
34,21;	wypełnienie:	Jana	19,33-36).

 10.   Podzielą się Jego szatami, a o odzie-
nie rzucone zostaną losy	(proroctwo:	
Psalm	22,19;	wypełnienie:	Mateusz	
27,35).

 11.  Jego ciało zostanie po śmierci złożone 
do grobu bogacza (proroctwo:	Izajasz	
53,9	wypełnienie:	Mateusz	27,57-60).

 12.   Bóg wzbudzi Go z martwych 
(proroctwo:	Psalm	16,10;	wypełnienie:	
Dzieje	Apostolskie	2,29-32).

Znamienne proroctwo, które jeszcze się 
spełni, mówi  o powtórnym przyjściu 
Pana Jezusa. Czytamy o nim m.in. w 
Dziejach Apostolskich 1,9-11. Również 
i ono wypełni się - dokładnie tak, jak w 
przypadku pozostałych.

Po tym wszystkim, 
cośmy do tej pory prze-
dstawili, możemy śmiało 
wyciągnąć wniosek, że 
literacka i historyczna 
wiarygodność Biblii jest 
nie do podważenia. 

Przynajmniej tak samo 
przekonywające jak 
argumenty historyczne 
oraz te dotyczące po-
wstania tekstu Biblii, 
są dowody wynikające 
bezpośrednio z jej po-
selstwa. 

Pan	Jezus	wjeżdża	do	
Jerozolimy	na	oślę-
ciu	(4).	Fresk	z	XIV	
stulecia

Jezus	biczowany	
i	bity	(6).	

Miniatura	z	
XV	stulecia

Jezus	został	po	
śmierci	złożony	do	

grobu	bogacza	(11).	
Wygląd	typowego	

żydowskiego	grobu	z	
kamieniem	zamykają-

cym	jego	wejście.
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Jeśli powyższe stwierdzenie jest słuszne, 
wtedy w Biblii powinno  znaleźć się 
odpowiedź na pytania nurtujące każdego 
człowieka:
1. Skąd pochodzę? 
2. Po co żyję? 
3. Dokąd zmierzam?
I tak właśnie jest!

Biblia daje na te pytania jednoznaczne i 
konkretne odpowiedzi. 

1. Skąd pochodzę? 
Bóg stworzył człowieka, aby mieć z nim 
osobistą społeczność.
2. Po co żyję? 
Największą satysfakcję w życiu człowie-
ka może dać mu  społeczność z Bogiem. 
Społeczność, która została przerwana na 
skutek grzechu, może być przywrócona 
jedynie przez dzieło wykupienia Syna 
Bożego. 
3. Dokąd zmierzam? 
Życie nie kończy się wraz ze śmiercią. 
Każdy człowiek musi kiedyś stanąć przed 
Bogiem i wtedy okaże się, gdzie spędzi 
wieczność. Jeśli w tym życiu pojednali-
śmy się z Bogiem i uznaliśmy Jezusa 
Chrystusa za naszego Zbawiciela, czeka 
nas wieczność w niebie wraz z Bogiem; 
jeśli umrzemy niepojednani, czeka nas sąd 
i wieczne potępienie.

W    świecie literatury 
nie ma księgi 

tak bardzo znienawi-
dzonej i krytykowanej, a 
jednocześnie tak bardzo 
umiłowanej jak Biblia.  
 
Biblia jest jak promień 
słońca biegnący do 
nas z wieczności i 
ukazujący człowiekowi 
najważniejszy punkt w 
historii ludzkości: osobę 
Jezusa Chrystusa. W 
świetle Biblii wszystko 
zostaje obnażone i 
dostrzeżone. 

Biblia sama w so-
bie zawiera dowo-
dy potwierdzające 
jej wiarygodność

Naturalnie, odpowiedzi na te pytania zna-
jdzie się w Biblii jedynie wtedy, gdy się ją 
czyta. Powinno się ją czytać z pragnieniem 
znalezienia prawdy, a nie dla potwierdzenia 
swojego światopoglądu. Bóg pomaga wła-
śnie takim ludziom, którzy chcą odnaleźć 
prawdę, gdyż On obiecał:

Każdy, kto napisał kiedyś jakieś opowia-
danie lub jakąś książkę, wie, że najpierw 
musi powstać koncepcja dzieła. Pisarz 
pisze wstęp do książki po to, aby każdy, 
kto ją czyta, dostrzegł powód jej napisania 
i zrozumiał wszelkie powiązania. Byłoby 
zupełnie bezsensowne napisanie książki bez 
jakiejkolwiek koncepcji. 
Chociaż Biblia została napisana nie przez 
jednego, lecz przez co najmniej czterdziestu 
pisarzy, posiada bardzo przejrzystą konce-
pcję. 
Już na samym jej początku poznajemy 
Boga, człowieka i naturę. Na samym po-
czątku znajdujemy wszystko, co powinni-
śmy wiedzieć o powstaniu ludzkości. 

„A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać 
całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan”. 

(Jeremiasza	29,13).
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W Biblii znajdujemy 
także wyjaśnienie przy-
czyn niektórych istnieją-
cych w nas sprzeczności:

Jak powstają te przeci-
wieństwa?
Nikt do tej pory nie 
mógł udzielić na to py-
tanie sensownej odpo-
wiedzi. Poza Biblią jest 
to niemożliwe.

Pierwsze jedenaście rozdziałów Biblii po-
kazuje nam, że:

... Bóg jest mądry.
Aby stworzyć wszechświat, potrzebna była 
wielka mądrość.
... Bóg jest wszechmocny. 
On stworzył wszystko z niczego. 
... Bóg jest światłością. 
On nie może znieść ciemności, gdyż jest 
absolutnie święty. Dlatego musiał zerwać 
kontakt z człowiekiem, kiedy ten popadł 
w grzech. 
... Bóg jest prawy i musi osądzić odstę-
pstwo od swoich przy-
kazań. 
W pierwszych jedena-
stu rozdziałach sądy 
Boże świadczą o Jego 
sprawiedliwości
... Bóg jest miłością.  
Miłość Boga widzimy 
w tym, że nie chce On 
śmierci grzesznika, 
dlatego przed wykona-
niem jakiegokolwiek 
sądu dawał człowiekowi możliwość ratu-
nku. 

Tak rozpoczyna się Biblia i każdy może 
dostrzec jej poselstwo, stan ludzkości i 
stan swojego serca z Bożej perspektywy. 

Z	jednej		strony	
występuje:

harmonia

moralność

piękno

dobro

Z	drugiej	strony	
występuje:

chaos

niemoralność

nienawiść

zło

Biblia mówi zarówno o naszym teraźnie-
jszym życiu, jak również o naszej przyszło-
ści.

Taki jest człowiek w oczach Bożych:
a)  człowiek popełniając grzech odwrócił 

się od Boga i podlega sądowi;
b)  środkiem, którego użył Bóg, aby zba-

wić człowieka (zachować od sądu), a 
zarazem punktem zwrotnym w Biblii, 
jest dzieło wykupienia dokonane w 
Jezusie Chrystusie, Jego Synu.

c)   na końcu Biblii widzimy w jaki sposób 
Bóg dochodzi do zamierzonego celu – 
spełnienia.

Najważniejszym poselstwem Biblii jest to, 
co Bóg osobiście uczynił za mnie, za ciebie 
- za wszystkich ludzi. Każdy człowiek wie, 
że nie odpowiada Bożym standardom i nie 
może im sprostać, i dlatego został odłą-
czony od społeczności z Bogiem. Z punktu 
widzenia świętego, sprawiedliwego Boga 
zasłużyliśmy na wieczne oddzielenie od 
Niego. Jest to śmierć wieczna, którą Biblia 
określa tak: 

Nasze życie i osią-
gnięcia są ściśle 

związane z działaniem 
Boga. 

Punkt 
zwrotny

„Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i ska-
lanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i 
bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro 
płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga”. 
      (Objawienie 21,8)
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Bóg miłuje nas jednak w niepojęty sposób. 
Dlatego obmyślił drogę, aby umożliwić 
każdemu człowiekowi uniknięcie tego 
strasznego losu. 

Biblia przedstawia to w ten sposób:

Każdy człowiek może teraz dostąpić prze-
baczenia swojej winy i swoich grzechów, 
pojednać się z Bogiem i żyć z Nim kiedyś 
wiecznie w niebie. Nie dzieje się to jednak 
na skutek naszych zabiegów, lecz dzięki 
niezasłużonej przez nas Bożej łasce. 

Tę możliwość ratunku Biblia nazywa 
„Bożą łaską” i opisuje ją w ten sposób:

Jest to możliwe dlatego, ponieważ Jezus 
Chrystus, sam będąc bez grzechu, był 
gotowy ponieść na krzyżu karę za Twoje i 
moje grzechy. 

Trzeba bez wątpienia przyznać, że to 
wydarzenie było punktem zwrotnym w 
historii ludzkości! 

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednoro-
dzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny”.	 	 	 	 (Jana	3,16)	

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z 
was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił”.
	 	 	 																	(List	do	Efezjan	2,8-9)

Żadna inna religijna 
księga nie może sobie 
przywłaszczyć tego, 
co posiada Biblia -tej 
drogi, jaką w niej znaj-
dujemy!

Przy tak dużej liczbie 
wewnętrznych i ze-
wnętrznych dowodów 
potwierdzających 
wiarygodność Biblii, 
pozostaje jeszcze jeden 
problem: sam człowiek 
– ja i Ty!

Dlaczego tak jest?

Ludzie nie życzą sobie, aby ktoś z ze-
wnątrz ingerował w ich prywatny świat. 
Myśl o tym, że wszechmogący, wszechwie-
dzący, sprawiedliwy i święty Bóg miałby 
wkroczyć w ich życie, jest dla nich nie do 
zniesienia i z tego powodu nauka Biblii 
jest w całości odrzucana. W ten sposób 
myślą i mówią niektórzy znani ludzie. Na 
przykład filozof Voltaire. Pewnego razu 
wypowiedział o Biblii takie słowa:

Voltaire umarł, a dom, w którym mie-
szkał, został tuż po jego śmierci wykorzy-
stany jako magazyn Biblii Francuskiego 
Towarzystwa Biblijnego. 

Są jednak inne, nie mniej znane osobisto-
ści, które uwierzyły poselstwu Biblii, za-
reagowały na Boży głos i otworzyły swoje 
serce. 

Biblia z punktu 
 widzenia ludzi 

„Za sto lat Biblia będzie się znajdować jedynie w bibliote-
kach jako dowód głupoty wcześniejszych pokoleń”.

Współcześni nam 
ludzie chętnie bio-

rą do ręki niektóre fra-
gmenty Biblii, uważając ją 
za wzorzec, ale czynią to 
w nadziei uzyskania dla 
siebie pewnych korzy-
ści. Podobnie politycy, 
którzy, aby wzmocnić 
swój wizerunek, cytu-
ją niektóre fragmenty 
etycznych zasad, o któ-
rych Pan Jezus mówił w 
Kazaniu na Górze, lub 
też pouczenia dotyczące 
przestrzegania zasad 
socjalnych. Jeśli jednak 
chodzi o nauki dotyczące 
wieczności, odrzucają 
oni zarówno poselstwo 
Biblii, jak i samego Boga.

W	Biblii	nie	chodzi	jedynie	
o	zasady	etyki.	Przeciwnie,	
ona	udziela	odpowiedzi	na	
pytania	dotyczące	istnienia	
człowieka.	
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Z powodu swojej 
grzesznej natury czło-
wiek wzbrania się, aby 
Bóg wkroczył w jego 
życie. Potwierdza to 
odpowiedź na pytanie 
postawione kiedyś przez 
grupę młodych wierzą-
cych, którzy stanęli na 
deptaku w pewnym mie-
ście i zadawali ludziom 
pytanie:
„Jeśli	udowodniłbym	
Panu/Pani,	że	Biblia	
jest	rzeczywiście	Słowem	
Bożym,	to	czy	byłby	Pan/
Pani	gotowy	zastosować	
się	do	jej	wskazówek?”.	
W większości przypad-
ków odpowiedź brzmia-
ła:	„Nie”.	

Widzimy więc wyraźnie, 
że pytanie dotyczące 
naszego stosunku do 
Biblii powinno być skie-
rowane nie do naszego 
intelektu lecz do serca. 
Oczywiście, reakcja se-
rca musi być poprzedzo-
na zrozumieniem całej 
sprawy.

Na przykład matematyk i fizyk Blaise 
Pascal. Po latach cierpień zmarł w wieku 
39 lat. W jego ubraniu znaleziono kartkę 
ze słowami:  

Charles Dickens, znany pisarz, powiedział 
na łożu śmierci: 

Jedna z sekretarek pracująca w naszym oto-
czeniu, na pytanie, dlaczego czyta Biblię, 
odpowiedziała: „Książki	historyczne,	nauko-
we	bądź	inne	niewiele	wnoszą	do	mojego	ży-
cia.	Dlatego	codziennie	czytam	Biblię.	W	niej	
znajduję	 odpowiedzi	 na	 pytania	 dotyczące	
mojego	życia”.
Inny z pracowników odpowiedział: 
„Czytam	Biblię,	aby	się	dowiedzieć,	skąd	po-
chodzę	i	dokąd	idę,	aby	móc	się	orientować	w	
zawirowaniach	codziennego	życia”.

„Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, nie filozofów i uczonych... 
Bóg Jezus Chrystus. Jego można znaleźć i zachować w swo-
im sercu jedynie w sposób, który ukazany jest w Ewangelii...”.

„Powierzam swoją duszę Bożemu miłosierdziu przez na-
szego Pana Jezusa Chrystusa i napominam moje ukochane 
dzieci, aby w swoim życiu pozwoliły się prowadzić nauce 
Nowego Testamentu”.

Bóg tak bardzo pragnie, aby każdy z nas 
był kiedyś z Nim w wiecznej chwale. 

On podarował nam swoje Słowo, abyśmy 
mogli znaleźć drogę do nieba, a najcudo-
wniejsze jest to, że On także dla Ciebie ją 
przygotował, kiedy posłał na ziemię swo-
jego umiłowanego Syna, który wziął na 
siebie Twoje grzechy oraz winę, na którą 
Ty zasłużyłeś. 
Jezus Chrystus, Boży Syn, mówi w swoim 
Słowie:  

Również dla Ciebie Bóg Ojciec przygoto-
wał zbawienie: 

Jak wygląda Twoja sy-
tuacja? Czy chciałbyś, 

aby Bóg wkroczył do 
Twojego życia? Po tym, 
co przeczytałeś, chciał-
bym, abyś przyznał, że 
Biblia, Słowo Boże jest 
wiarygodne. Bóg przez 
swoje Słowo chce oso-
biście do Ciebie prze-
mówić. On może Cię 
wyratować i całkowicie 
odmienić Twoje życie. 
Bóg chce dać Ci zbawie-
nie i pokój.

Jakie Ty zajmiesz 
stanowisko w tej 
sprawie?

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, 
nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”.
	 							(Jana	14,6)

„Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, 
nie ma żywota”. 
																																																																																(1.	List	Jana	5,12)
Oraz

„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi 
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego”. 
	 							(Jana	1,12)
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Może masz pragnienie żyć od teraz razem 
z Panem Jezusem? Może chciałbyś upo-
rządkować swoją relację z Bogiem i oddać 
ster swojego życia w Jego ręce?

l Stanie się tak wtedy, gdy po prostu 
porozmawiasz z Jezusem Chrystusem, 
Synem Bożym. Możesz z Nim rozmawiać 
tak, jak z każdym innym. Nie chodzi o 
pięknie sformułowaną i wyuczoną na 
pamięć modlitwę, lecz o słowa płynące z 
serca.

l Powiedz Jemu, że jest Ci przykro, że do-
tychczas Go ignorowałeś. Powiedz Jemu 
także, że pragniesz, aby się to zmieniło, że 
pragniesz, aby był On najważniejszą osobą 
w Twoim życiu. To miejsce się Jemu nale-
ży, gdyż On jest Twoim Stwórcą, a nawet 
dał za Ciebie swoje życie. On Cię kocha!

l To, co uniemożliwiało dotychczas Twój 
kontakt z Bogiem, to grzechy popełnione 
w Twoim życiu. Wyznaj Mu je i proś o 
przebaczenie. Jedynie On może Ci przeba-
czyć, On chętnie Ciebie wysłucha.

Tylko pokrótce mo-
gliśmy poruszyć  

niektóre zagadnienia 
 związane z tym tema- 
tem. Chętnie chcieli- 
byśmy razem z Tobą 
porozmyślać na te  
tematy. Chodzi przecież 
w końcu o wszechmo- 
cnego Boga i Twoje życie 
wieczne. Jeśli masz pyta-
nia, napisz do nas. Jeśli 
masz uwagi dotyczące 
niniejszej broszury, po-
dziel się nimi z nami. 

Słowo końcowe

Drzwi	do	Boga,	
Twojego	Stwórcy,	

są	bez	przerwy	
otwarte.	Twoim	

zadaniem	jest	
wejść	przez	nie.	

l Poproś Go, aby podarował Ci życie 
wieczne. 

l Uwierz, że Pan Jezus zapłacił również za 
Twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Biblia 
nazywa to wiarą.

l Jeżeli to uczyniłeś, to podziękuj Mu za 
dzieło wykupienia, za to, że Ci przeba-
czył i że przez Niego stałeś się dzieckiem 
Bożym.

Bóg pragnie, abyś był świadomy tego, gdzie 
spędzisz wieczność. Świadomość ta nie 
może być oparta na Twoich uczuciach ani 
też na tym, co powiedzą Ci lub uczynią inni 
ludzie, lecz jedynie na Słowie Bożym:

A później uczyń kolejne kroki! Poznawaj 
coraz lepiej Pana Jezusa. Czytaj Słowo Boże. 
Zarezerwuj sobie na to czas każdego dnia. 
Rozpocznij najlepiej od Ewangelii Jana. Tam 
najwyraźniej zobaczysz, kim jest Pan Jezus 
Chrystus i co On dla Ciebie uczynił. Szukaj 
kontaktu z innymi wierzącymi, którzy po-
znali prawdę biblijną i osobę Pana Jezusa. 
Taki kontakt jest konieczny szczególnie dla 
młodych wierzących i prowadzi do wzrostu 
we wierze.

Napisz do nas. Będziemy 
mogli cieszyć się razem z 
Tobą. Możemy udzielić Ci 
także cennych wskazówek 
dotyczących nowego życia. 
Jeśli masz pytania lub 
chciałbyś z nami porozma-
wiać - jesteśmy do dyspo-
zycji.

„To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, 
że macie żywot wieczny”. (1	List	Jana	5,13)

Bóg Cię kocha i czeka na Ciebie!
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Masz pytania?

Napisz do nas. Chętnie ci odpowiemy. 
Prześlemy Ci tytuły innych pozycji książ-
kowych lub bezpłatnych traktatów. 

„Jezus naszą jedyną szansą”
O Jezusie ludzie mają różne wyobrażenia. 
Kim On jest w rzeczywistości? Czy On ma 
jakikolwiek wpływ na Twoje życie? 
W książeczce tej znajdują się info rmacje o 
Jezusie Chrystusie, które mogą zaintereso-
wać każdego z nas. 

„Plan czytania Biblii” H. J. Druse
Książeczka zawiera plan czytania Biblii. 
Czytając Biblię według tego planu, prze-
czytasz ją w ciągu roku. Zawiera także 
kilka wskazówek mówiących o tym, czym 
jest Słowo Boże i jak je najlepiej czytać. 

„Chrześcijanin i rodzina” M. Billeter  
Książka mówi o tym,  jak Bóg widzi spra-
wy dotyczące narzeczeństwa i małżeństwa, 
jakie jest miejsce mężczyzny i kobiety w 
małżeństwie. 

„O Tobie jest mowa” F. König
Książka ta przekazuje w interesujący 
sposób czystą ewangelię, i dlatego jest 
zarówno dobrą lekturą, jak i podarun-
kiem. Z niezaprzeczalną dokładnością i 
trafnością stawia jasno, tak szczególnie 
chętnie pomijaną dzisiaj, sprawę wie-
czności! Odpowiada na pytanie: „Czy 
Jezus Chrystus jest również moim  
osobistym Zbawicielem i Panem?”.

Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej:

59-920 Bogatynia, ul. Kościuszki 60
40-116 Katowice, ul. Cicha 22
43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego 42a
43-180 Orzesze, ul. Bukowina 55
68-400 Wieruszów, ul. Fabryczna 18 

e-mail: rlch@rlch.pl
http://www.chrzescijanin.strefa.pl/
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Biblia jest bestsellerem wszech czasów, a nakład, w którym 
się ją drukuje oraz ilość rozpowszechnionych egzemplarzy, 
potwierdzają to. 

Dla jednych jest ona księgą zapieczętowaną siedmioma
pieczęciami, dla drugich jest zbyt przestarzała, by zawracać 
sobie nią głowę. Dla jeszcze innych jest Bożym objawieniem 
danym ludziom lub, jak ktoś kiedyś powiedział, listem 
miłosnym Boga do ludzi.

Czy rzeczywiście można udowodnić, że Biblia jest słowem 
Boga skierowanym do człowieka?

Wydając tę broszurę chcemy Was pobudzić do zastanowienia 
się nad powyższym pytaniem. Jedno jest bowiem pewne: jeśli 
Biblia jest naprawdę Słowem Bożym skierowanym do nas, 
ludzi, katastrofalne byłyby skutki niepoznania jej. 

Udajcie się razem z nami w tę fascynującą podróż, a będziecie 
zaskoczeni rezultatem Waszych odkryć!
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