
JAK ŚWIADOMIE
STUDIOWAĆ BIBLIĘ

R . A .  T O R R E Y  

 Metody i warunki efektywnego
studiowania Biblii  



 

JAK ŚWIADOMIE 
STUDIOWAĆ 

BIBLIĘ 
Metody i warunki efektywnego studiowania Biblii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Reuben A. Torrey 
  



 

Tytuł oryginału: 

„How to Study the Bible with Greatest Profit” 

 

 

 

 

Przekład: Rafał Chechelski 

Korekta: Maria Sadowska, Agnieszka Skrobek 

Redakcja i skład: Damian Borciuch 

Druk: Drukarnia Designer Szczecin, www.drukarniaszczecin.pl 
 

 
 

 
Jeśli nie zaznaczono inaczej, cytaty biblijne pochodzą z Uwspółcześnionej Biblii  

Gdańskiej wydanej przez Fundację Wrota Nadziei.  

 
 

 
 

ISBN: 978-83-961094-2-2 

 
 

 
Żyjesz Tylko Raz 

www.zyjesztylkoraz.pl  

www.youtube.com/zyjesztylkoraz 
e-mail: kontakt@zyjesztylkoraz.pl 

 

 
Jeśli chcesz porozmawiać, masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami. 

Jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu i wydawaniu wartościowej literatury chrześcijań-
skiej, skontaktuj się z nami.  

 

Egzemplarz darmowy – nie na sprzedaż 
 

© Copyright Żyjesz Tylko Raz 
Kraków 2021 



 

Spis treści 

Przedmowa ............................................................................................................... 6 

Wprowadzenie do metod studiowania Biblii ...................................................... 8 

Studiowanie poszczególnych ksiąg .................................................................... 10 

Studium tematyczne ............................................................................................. 24 

Studium biograficzne ........................................................................................... 42 

Badanie typów ....................................................................................................... 44 

Studiuj księgi Biblii według porządku ............................................................... 46 

Praktyczna przydatność w kontaktach z ludźmi ............................................. 48 

Podstawowe warunki korzystnego studiowania .............................................. 52 

Sugestie końcowe .................................................................................................. 66 

 

  



 

 



6 

 

PRZEDMOWA  
 

Ta książka została napisana z dwóch powodów: po pierwsze, ponieważ 

wydawała się potrzebna; po drugie, aby zaoszczędzić piszącemu czas i pracę. 

Z całego świata nieustannie napływają listy z pytaniami: jak studiować Biblię? 

Nie sposób odmówić odpowiedzi na tak ważne pytanie, ale potrzeba wiele 

czasu, aby na to dobrze odpowiedzieć. Ta książka jest napisana jako odpo-

wiedź dla tych, którzy zadali to pytanie i dla tych, którzy mogą chcieć je zadać. 

Nic ma nic ważniejszego dla naszego rozwoju umysłowego, moralnego 

i duchowego, ani dla wzrostu naszej użyteczności, niż studiowanie Biblii. Jed-

nak nie każde studiowanie Biblii jest równie korzystne. Niektóre badania bi-

blijne są zupełnie bezużyteczne. 

Jak studiować Biblię, aby wyciągnąć z niej jak najwięcej korzyści? To 

temat o niezmiernym znaczeniu. Odpowiedź na to pytanie, zawarta w tej 

książce, została w większości udzielona w moich przemówieniach w Instytu-

cie Biblijnym w Chicago, na konferencjach ministerialnych i zjazdach mło-

dzieży chrześcijańskiej (YMCA) przed letnimi spotkaniami studentów 

uczelni wyższych. Wiele osób, zwłaszcza studentów, którzy słyszeli te prze-

mówienia, prosiło, aby je spisać. Od dwóch lat obiecywałem spełnić tę prośbę, 

ale nigdy nie znalazłem na to czasu, aż do teraz. 
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Rozdział 1 

WPROWADZENIE DO     
METOD BADANIA BIBLII 
 

Najpierw zastanowimy się nad najbardziej korzystnymi metodami ba-

dania Biblii, a następnie przyjrzymy się podstawowym warunkom korzyst-

nego badania Biblii.  

Wielu czytelników tej książki będzie zapewne na początku przestraszo-

nych pozorną złożonością i trudnością niektórych z proponowanych metod 

studiowania, ale nie są one tak trudne, jak się wydaje. Ich praktyczność i sku-

teczność zostały przetestowane w klasie lekcyjnej i to nie w klasach złożonych 

w całości z absolwentów szkół wyższych, ale w dużej mierze złożonych z ludzi 

o bardzo prostym wykształceniu – w niektórych przypadkach prawie bez wy-

kształcenia. Metody te wymagają jednak czasu i ciężkiej pracy.  

Należy jednak pamiętać, że Biblia zawiera złoto, a prawie każdy czło-

wiek jest w stanie ciężko pracować i gotów kopać w poszukiwaniu złota, 

zwłaszcza gdy jest pewne, że je znajdzie. Pewne jest, że w Biblii znajdziemy 

złoto – jeśli tylko będziemy kopać.  

W miarę stosowania metod zalecanych w tej książce, twoja zdolność do 

wykonywania pracy będzie szybko wzrastać, aż wkrótce będziesz mógł zrobić 

więcej w ciągu piętnastu minut niż w ciągu godziny, kiedy zaczynałeś.  

Pierwsza sugerowana metoda nauki jest wyjątkowo dobrym treningiem 

umysłowym. Kiedy będziesz kontynuował tę metodę nauki przez jakiś czas, 

twoje zdolności obserwacji będą tak ożywione, że zobaczysz na pierwszy rzut 

oka to, co wcześniej widziałeś tylko po długich badaniach i refleksji. Ta me-

toda studiowania będzie również trenować logiczne moce twojego umysłu, 

kultywując nawyki porządku, systemu i klasyfikacji w twoich procesach inte-

lektualnych. Rozwinięta zostanie również siła jasnego, zwięzłego i mocnego 

wyrażania się. Żadna inna książka oprócz Biblii nie daje możliwości rozwoju 

intelektualnego poprzez jej studiowanie. Żadna inna książka, ani żaden inny 

temat, nie odpłaci się tak obficie, jak staranne i szczere studiowanie Biblii.  
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Biblia jest czytana dużo, ale w porównaniu z tym studiowana bardzo 

mało. Prawdopodobnie niektórzy zauważą, że pierwsza sugerowana metoda 

badania Biblii jest metodą stosowaną obecnie w badaniu natury. Najpierw 

starannie analizujesz i badasz fakty, a następnie klasyfikujesz je. Jednak to, 

czego nauczysz się i co odkryjesz z Biblii, znacznie przewyższa to, co jest 

w naturze, jeśli chodzi o doskonałość, piękno, myśl, przydatność i praktyczne 

zastosowanie.  

Biblia jest też o wiele bardziej przystępna. Nie wszyscy możemy być stu-

dentami i ekspertami z nauk przyrodniczych, ale wszyscy możemy być stu-

dentami Pisma Świętego. Wielu niewykształconych ludzi ma wspaniałe zro-

zumienie prawdy biblijnej. Zdobyli je przez studiowanie. Są ludzie, którzy nie 

studiowali niczego innego, ale studiowali Pismo Święte przez godzinę, co-

dziennie, a wynikająca z tego mądrość budzi zdumienie, a czasem przeraże-

nie uczonych i teologów. 
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Rozdział 2 

STUDIOWANIE                    
POSZCZEGÓLNYCH KSIĄG 
 

Pierwszą metodą studiowania Biblii, którą rozważymy, jest studiowanie 

jej według poszczególnych ksiąg. Ta metoda studiowania jest najdokładniej-

sza, najtrudniejsza, ale przynosząca najlepsze i najtrwalsze rezultaty. Zaj-

miemy się nią najpierw, ponieważ moim zdaniem, powinna ona zajmować 

największą część naszego czasu. Pierwszą pracą jaką należy wykonać, jest wy-

bór biblijnej księgi do studiowania. Jest to bardzo ważna sprawa. Jeśli doko-

nasz niefortunnego wyboru, możesz się zniechęcić i zrezygnować z metody 

studiowania, która mogłaby być najbardziej owocna. Kilka punktów będzie 

pomocnych dla początkujących. 

 

Pierwszy etap – wybór księgi 

Na pierwsze studium jednej z ksiąg biblijnych wybierz krótką księgę. 

Wybór długiej księgi na początek doprowadzi do zniechęcenia każdego, 

z wyjątkiem osoby o rzadkiej wytrwałości. Pamiętaj, na początek wybierz ja-

kąś łatwą księgę.  

Niektóre księgi Biblii przedstawiają dla początkujących poważne trud-

ności. Mamy tam fragmenty, których nie można znaleźć w innych księgach. 

Zalecam aby zabrać się za studiowanie ich później, bo nie jest to praca dla 

początkującego. Gdy twoje siły zostaną wyćwiczone właśnie przez studiowa-

nie Biblii, wtedy możesz to robić z powodzeniem i satysfakcją, ale jeśli spró-

bujesz tego, na samym początku, szybko znajdzie się w trudnej sytuacji. 

1 List Piotra jest bardzo cenną księgą, ale znajduje się w niej kilka naj-

trudniejszych fragmentów Biblii. Gdyby nie te trudne fragmenty, byłaby to 

dobra księga, którą można polecić początkującym. Ze względu na te trudno-

ści nie jest mądre polecać ją początkującym studentom Biblii. Dużo lepiej 

uczynić z niej przedmiot wyczerpujących studiów w późniejszym czasie. 
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Wybierz księgę, która jest bogata w nauczanie, co spowoduje, że po-

znasz zalety tej metody studiowania. Spowoduje to również silny apetyt na 

dalsze studia tego samego rodzaju. Kiedy przebrniesz przez jedną, w miarę 

obszerną i pełną księgę, stosując metodę studiowania, o której tu mowa, bę-

dziesz miał do niej zapał, który sprawi, że znajdziesz czas na dalsze studia 

tego samego rodzaju.  

Księgą, która spełnia wszystkie wymienione warunki jest 1 List do Te-

saloniczan napisany przez apostoła Pawła. Jest ona dość krótka, nie nastręcza 

większych trudności interpretacyjnych, znaczeniowych czy doktrynalnych, 

a jednocześnie jest niezwykle bogata w swej nauce. Ma tę dodatkową zaletę, 

że jest jednym z pierwszych listów apostoła Pawła. Inną księgą dobrą do stu-

diowania na początek jest 1 List Jana, który nie jest trudną księgą. Jednocze-

śnie jest jedną z najbogatszych ksiąg w całej Biblii.  

 

Drugi etap – ogólne opanowanie treści 

Opanowanie ogólnej treści wybranej księgi. Sposób na to jest bardzo 

prosty. Polega na przeczytaniu jej od początku do końca, bez zatrzymywania 

się, a następnie przeczytaniu jej jeszcze raz, i jeszcze raz, może nawet kilka-

naście razy. Co bardzo ważne, za każdym razem trzeba przeczytać całą księgę 

na raz (za jednym posiedzeniem).  

Komuś, kto nigdy tego nie próbował, wydaje się, że to niewiele, ale 

każdy myślący człowiek, który tego próbował, powie coś zupełnie innego. To 

po prostu cudowne, jak przy tej metodzie każda księga nabiera nowego 

piękna. Zaczyna się otwierać, zaczynają się ujawniać nowe relacje między po-

szczególnymi częściami księgi, pojawiają się fascynujące linie myślowe bie-

gnące przez księgę. Każda księga zaczyna być przez nas pojmowana jako ca-

łość. Relacje różnych części do siebie, stają się jasne.  

James M. Gray z Bostonu, wielki miłośnik Biblii i wybitny jej nauczyciel, 

mówi, że przez wiele lat swojej służby posiadał niedostateczną i niezadowa-

lającą znajomość angielskiej Biblii. Pierwsza praktyczna myśl, jaką otrzymał 

podczas badania Biblii, pochodziła od pewnego laika. Brat ten posiadał nie-

zwykłą pogodę ducha i radość w swoim chrześcijańskim doświadczeniu, 

którą przypisywał czytaniu listu Pawła do Efezjan. Pan Gray zapytał go, jak 
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ją czytał. Odpowiedział, że pewnego niedzielnego popołudnia wziął kieszon-

kowy egzemplarz Listu do Efezjan do lasu i przeczytał cały list za jednym po-

siedzeniem. Potem przeczytał cały list po raz kolejny i po raz kolejny. Powie-

dział, że przeczytał go aż kilkanaście razy zanim przestał. A zanim wyszedł 

z lasu, opanował Efezjan, a raczej cudowne prawdy tego listu opanowały jego 

samego. To był ten sekret, na który pan Gray czekał i o poznanie którego 

modlił się. Od tego czasu, pan Gray studiował swoją Biblię w ten sposób 

i stała się ona dla niego nową księgą.  

 

Trzeci etap – przygotowanie wprowadzenia 

Trzeci etap to przygotowanie wprowadzenia do tej wybranej księgi. 

Przed studiowaniem Biblii, usiądź przy biurku, weź długopis i na kilku ma-

łych karteczkach papieru zapisz sobie następujące pytania:  

• Kto napisał tę księgę?  

• Do kogo pisał?  

• Gdzie ją napisał?  

• Kiedy ją napisał?  

• Z jakiej okazji pisał?  

• Jaki był cel, dla którego pisał?  

• W jakich okolicznościach pisał?  

• Jakie spojrzenie na życie i charakter autora daje ta księga?  

• Jakie są główne idee tej księgi?  

• Jaka jest centralna prawda księgi?  

• Jakie są cechy charakterystyczne księgi?  

Przygotowawszy te karteczki z pytaniami, połóż je na stole przed sobą. 

Przeglądaj księgę powoli, a gdy dojdziesz do odpowiedzi na któreś z tych py-

tań, zapisz ją na odpowiedniej kartce. Aby zrobić pracę dokładnie i satysfak-

cjonująco, może okazać się konieczne przeczytanie tej księgi kilka razy. Nie 

uciekaj od tego, gdyż to przyniesie ci wielką korzyść.  

Kiedy już skończysz swoją pracę na tym etapie, dobrze byłoby (jeśli to 

możliwe), porównać swoje wyniki z tymi, które osiągnęli inni. Książką, która 
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będzie służyć jako dobra ilustracja tej pracy wstępnej jest „The New Testa-

ment and Its Writers” autorstwa Jamesa Alexandra McClymonta („Nowy Te-

stament i jego pisarze” – niestety niedostępna w języku polskim – przyp. red.).  

Wprowadzenie, które przygotujesz, będzie dla ciebie wielokrotnie wię-

cej warte niż to, które możesz otrzymać od innych. Praca ta sama w sobie 

wyostrza zdolność postrzegania, porównywania i rozumowania. Odpowiedzi 

na pytania nie zawsze znajdują się w tej księdze. Czasami aby je znaleźć, mu-

sisz sięgnąć do jakiejś pokrewnej księgi. Na przykład, jeśli studiujemy jeden 

z listów Pawła, odpowiedź na nasze pytania może być znaleziona w Dziejach 

Apostolskich lub w innym liście apostoła Pawła. Pojedyncze fragmenty li-

stów czasem nie mogą być poprawnie zrozumiane, jeżeli nie wiemy, do kogo 

zostały napisane. Wiele fałszywych interpretacji Biblii wynika z przyjęcia zbyt 

uniwersalnie pewnych wskazówek, które wyraźnie przeznaczone są tylko do 

jednej osoby.  

Fałszywe interpretacje równie często wynikają z zastosowania do osoby 

niewierzącej tego, co było przeznaczone dla świętego (w Biblii święci to nie 

zmarli (jak w polskiej tradycji), którzy mieli niezwykłe cechy bliskości z Bo-

giem; święci to ludzie żyjący na ziemi, nawróceni i nowo zrodzeni – przyp. 

red.). Zwrócenie uwagi na okazję napisania tekstu może wyjaśnić znaczenie 

fragmentu, który w przeciwnym razie nie zostałby dobrze zrozumiany.  

Pamiętanie o okolicznościach w jakich autor pisał, często nadaje nową 

moc jego słowom. Weźmy pod uwagę pełen radości List do Filipian, w któ-

rym często powtarza się: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez 

modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane 

Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł 

waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (Flp 4:6-7). Kiedy uświadomimy 

sobie, że napisał je Paweł z więzienia podczas oczekiwania na ewentualny wy-

rok śmierci, nabierają one o wiele większego znaczenia.  

Pamiętanie o głównym celu, dla którego księga została napisana, po-

może ci lepiej zrozumieć pozostałe punkty i napomnienia oraz to, jak są one 

ze sobą powiązane. W rzeczywistości, odpowiedzi na wszystkie pytania będą 

cenne w całej pracy, która następuje, jak również cenne same w sobie.  
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Czwarty etap – podzielenie na części 

Czwarty etap to podzielenie księgi na właściwe części. Ta praca nie jest 

absolutnie konieczna, ale nadal jest bardzo cenna. Czytaj księgę i zauważ po-

dział na główne myśli i zaznacz je. Zwykle w jednej księdze zawiera się kilka 

lub kilkanaście głównych myśli i czytając całościowo dostrzeżesz je zapewne 

po kilku razach. Czasami pokrywają się z podziałem na rozdziały, choć często 

tak nie jest. Po odkryciu głównych tematów księgi, nadaj każdej sekcji odpo-

wiedni nagłówek lub opis. Niech to będzie jak najbardziej precyzyjne stwier-

dzenie ogólnej zawartości sekcji. Zrób je tak krótkie i uderzające, jak to tylko 

możliwe, tak aby łatwo zapadło ci w pamięć. W miarę możliwości, niech te 

nagłówki lub podpisy poddziałów łączą się z ogólnym nagłówkiem działu.  

Na początku nie należy starać się o zbyt rozbudowany podział. Za-

mieszczam przykładowy podział 1 Listu Piotra – może służyć jako prosta ilu-

stracja tego, o co chodzi: 

• 1:1-2. Wstęp i pozdrowienie dla pielgrzymów i gości w Poncie.  

• 1:3-12. Dziedzictwo zarezerwowane w niebie i zbawienie gotowe do ob-

jawienia się dla tych pielgrzymów, którzy pośród różnych pokus są za-

chowani mocą Bożą przez wiarę. 

• 1:13-25. Postępowanie pielgrzyma w dniach jego pielgrzymowania. 

• 2:1-10. Powołanie i przeznaczenie ludu pielgrzymującego.  

• 2:11-12. Postępowanie pielgrzyma w dniach jego pielgrzymowania.  

• 2:13-17. Obowiązek pielgrzyma wobec rządów ludzkich, pod którymi 

żyje.  

• 2:18-3:7. Obowiązek różnych klas pielgrzymów.  

• 2:18-25. Obowiązek sług wobec swoich panów – wymuszony przez od-

wołanie się do postępowania Chrystusa w warunkach niesprawiedliwo-

ści i poniżenia.  

• 3:1-6. Obowiązek żon wobec mężów. 

• 3:7. Obowiązek mężów w stosunku do żon.  

• 3:8-12. Postępowanie pielgrzymów wobec siebie nawzajem.  

• 3:13-22. Pielgrzym cierpiący dla sprawiedliwości.  

• 4:1-6. Oddzielenie pielgrzyma od praktyk tych, wśród których spędza 

dni swojej pielgrzymki. 
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• 4:7-11. Pobyt pielgrzyma zbliża się ku końcowi i jego postępowanie 

w ostatnich dniach. 

• 4:12-19. Pielgrzym cierpi dla Chrystusa i z Chrystusem.  

• 5:1-4. Obowiązek i nagroda starszych.  

• 5:5-11. Chód pielgrzyma – pokorny i ufny, czujny i wytrwały – oraz 

doksologia.  

• 5:12-14. Zakończenie i błogosławieństwo.  

 

Piąty etap – studiowanie każdego wersetu 

Dokładne czytanie każdego wersetu (według kolejności) i studiowanie 

go. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić w tym studium księgi, w metodzie 

„werset po wersecie”, jest dokładne poznanie znaczenia wersetu. Jak należy to 

uczynić? Istnieją trzy kroki, które prowadzą do poznania znaczenia wersetu. 

Pierwszym krokiem jest uzyskanie dokładnego znaczenia użytych słów. 

Czytając, zobaczymy dwa rodzaje słów: (1) te, których znaczenie jest dosko-

nale widoczne i (2) te, których znaczenie jest dla nas nieznane. Nie robimy 

tego przez sprawdzenie znaczenia słowa w słowniku – jest to łatwa metoda, 

ale zarazem niesie ze sobą niebezpieczeństwo znalezienia niebiblijnego zna-

czenia danego słowa. Jedyną bezpieczną i pewną metodą jest sprawdzenie 

użycia tego słowa w samej Biblii, a szczególnie u tego konkretnego pisarza 

biblijnego, którego pisma studiujemy. 

Aby studiować biblijne użycie słów, trzeba mieć konkordancję systemu 

Stronga (lub korzystać z programów do studiowania Biblii). W sumie najlep-

szą konkordancją w języku angielskim jest Wyczerpująca Konkordancja Bi-

blijna Stronga. Następna w kolejności jest Analityczna Konkordancja Bi-

blijna Younga. Jeśli ktoś nie może sobie pozwolić na Stronga lub Younga, 

wystarczy mu „Complete Concordance Cruden’a” (w Polsce można zakupić 

konkordancje np.: Biblia Gdańska w systemie Stronga – przyp. red.).  

Należy znaleźć i zbadać wszystkie fragmenty, w których występuje 

słowo, którego znaczenia nie rozumiemy. W ten sposób ustalimy jego do-

kładne znaczenie.  

Wiele ważnych doktryn biblijnych zależy od znaczenia danego słowa. 

Na przykład, dwie szkoły teologiczne różnią się co do znaczenia słowa 
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„usprawiedliwić”. Krytyczne pytanie brzmi: czy słowo „usprawiedliwiać” 

oznacza „czynić sprawiedliwym”, czy też oznacza „liczyć lub uznać za spra-

wiedliwego”? Prawidłowa interpretacja wielu fragmentów Pisma Świętego 

zależy od tego, jakie znaczenie nadamy temu słowu. Jeśli przejrzysz wszystkie 

fragmenty Biblii, w których występuje to słowo, nie będziesz miał wątpliwo-

ści co do jego biblijnego użycia i znaczenia. Fragmenty takie jak Księga Po-

wtórzonego Prawa 25:1, Księga Wyjścia 23:7, Księga Izajasza 5:23, Ewangelia 

Łukasza 26:15, List do Rzymian 2:13 i 3:23-24, Ewangelia Łukasza 18:14 oraz 

List do Rzymian 4:2-8 posłużą do zilustrowania biblijnego użycia tego słowa. 

Używając konkordancji Stronga lub Younga, każdy człowiek zobaczy, 

że to samo słowo może być użyte w wersji angielskiej lub polskiej do przetłu-

maczenia kilku różnych greckich lub hebrajskich słów. Oczywiście, przy 

określaniu biblijnego użycia, powinniśmy nadać szczególną wagę tym frag-

mentom, w których badane słowo w naszym ojczystym języku jest tłumacze-

niem tego samego słowa w języku greckim lub hebrajskim. Którakolwiek 

z wymienionych konkordancji umożliwi nam to, nawet jeśli nie jesteśmy 

w ogóle zaznajomieni z greką lub hebrajskim. O wiele łatwiej będzie to zrobić 

z konkordancją Stronga niż Younga. Zaskakujące jest, jak wiele trudnych 

problemów w interpretacji Pisma Świętego można rozwiązać poprzez proste 

zbadanie biblijnego użycia słów.  

Na przykład, jednym z palących pytań współczesności jest znaczenie 

1 Listu Jana 1:7. Czy ten werset naucza, że krew Jezusa – Jego Syna, oczyszcza 

nas z wszelkiej winy grzechu, czy też uczy nas, że krew Jezusa – Jego Syna, 

oczyszcza nas z samej obecności grzechu, tak że przez krew Chrystusa, grzech 

mieszkający w nas jest wykorzeniony? Wielu z tych, którzy czytają to pytanie, 

od razu odpowie na nie w ten czy inny sposób. Ale bezceremonialny sposób 

odpowiadania na tego rodzaju pytania jest bardzo złym sposobem. Weź 

swoją konkordancję i sprawdź każdy fragment w Biblii, w którym słowo 

„oczyścić” jest użyte w związku z krwią, a odpowiedź na to pytanie zostanie 

udzielona ostatecznie i na zawsze.  

Nigdy nie stwierdzaj, że znasz właściwe znaczenie jakiegoś wersetu, do-

póki nie ustalisz dokładnego znaczenia wszystkich wątpliwych słów w nim 

występujących poprzez zbadanie użycia w Biblii. Nawet jeśli jesteś pewien, że 
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znasz znaczenie tych słów, dobrze jest nie być zbyt pewnym, dopóki nie 

sprawdzisz ich znaczenia.  

Drugim krokiem w poznawaniu znaczenia wersetu jest uważne zwró-

cenie uwagi na kontekst (co jest przed nim, a co po nim). Wiele wersetów, 

gdyby stały same, mogłyby mieć kilka interpretacji, ale kiedy weźmiemy pod 

uwagę to, co jest przed i to, co jest po nich – wszystkie interpretacje oprócz 

jednej okażą się niemożliwe.  

Na przykład spójrzmy na Ewangelię Jana 14:18: „Nie zostawię was sie-

rotami, przyjdę do was”. Do czego odnosi się Jezus kiedy mówi: przyjdę do 

was? Jeden z komentatorów mówi, że odnosi się do swojego ponownego uka-

zania się uczniom po zmartwychwstaniu, aby ich pocieszyć. Inny komentator 

mówi, że Jezus odnosi się do Jego powtórnego przyjścia, jak to jest nazywane. 

Inny mówi, że odnosi się do Jego przyjścia poprzez działanie Ducha Świętego, 

aby uczynić się znanym swoim uczniom i uczynić swoje mieszkanie w nich. 

Co On ma na myśli? Kiedy uczeni nie zgadzają się ze sobą, czy zwykły chrze-

ścijanin może podjąć decyzję? Bardzo często – tak. W tym przypadku z pew-

nością może. Jeśli ktoś uważnie zwróci uwagę na to, o czym Jezus mówi 

w wersetach bezpośrednio poprzedzających (wersety 15-17) i w wersetach 

bezpośrednio następujących (wersety 19-26), nie będzie miał wątpliwości do 

jakiego przyjścia Jezus odnosi się w tym fragmencie. Możesz się o tym prze-

konać próbując samemu. 

Bardzo duży procent trudnych pytań dotyczących interpretacji biblijnej 

może być rozwiązany dzięki tej bardzo prostej metodzie zauważania tego, co 

jest przed i tego, co jest po. Wiele kazań, które słyszymy, staje się bardzo nie-

dorzecznych, gdy zadamy sobie trud, aby zauważyć, w jakim otoczeniu znaj-

duje się tekst kaznodziei i jak zupełnie obca jest myśl kazania w stosunku do 

myśli tekstu, gdy rozpatrujemy ją w świetle kontekstu.  

Trzecim krokiem w określeniu właściwego i dokładnego znaczenia 

wersetu jest zbadanie paralelnych fragmentów. To znaczy, że możemy spoj-

rzeć na fragmenty, które traktują o tym samym temacie – fragmenty, na przy-

kład, w innej księdze. Czasem, mimo dokładnego przestudiowania użytych 

słów i kontekstu, będziemy mieli wątpliwości, która z dwóch lub trzech moż-

liwych interpretacji danego wersetu jest tą zamierzoną przez pisarza lub 
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mówcę. W takim przypadku zawsze gdzieś indziej w Biblii znajduje się frag-

ment, który rozstrzyga tę kwestię. 

Po podjęciu tych kroków dobrze jest sięgnąć do komentarzy biblijnych 

innych chrześcijan i zobaczyć, czy nasze wnioski zgadzają się z wnioskami 

innych. Zanim przejdziemy do kolejnego kroku, który należy zrobić po usta-

leniu znaczenia wersetu, niech będzie jasne, że Bóg zamierzał przekazać jakąś 

konkretną prawdę w każdym wersecie Pisma Świętego – tylko jedna inter-

pretacja każdego wersetu jest zgodna z zamysłem Bożym, a nie wszystkie, 

które napotkamy. W przypadku każdego wersetu Pisma Świętego nie powin-

niśmy pytać „Czego on może nauczać?”, ale „Czego miał nauczać?”! Nie po-

winniśmy czuć zadowolenia, dopóki tego nie ustalimy.  

Oczywiście przyznaje, że dany werset może mieć znaczenie pierwotne 

i inne, bardziej odległe. Na przykład, biblijne proroctwo może mieć swoje 

pierwotne wypełnienie w jakiejś bliskiej osobie lub wydarzeniu, np. w Salo-

monie, a bardziej odległe i kompletne wypełnienie w Chrystusie.  

Po ustaleniu znaczenia wersetu, następną rzeczą do zrobienia jest prze-

analizowanie tego wersetu. To jest najbardziej interesująca i korzystna praca. 

Ale jak to zrobić? 

Patrz wytrwale na werset i zadaj sobie pytanie: „Czego ten werset uczy?”.  

Następnie zacznij zapisywać: ten werset uczy tego, potem tego, itd. Przy 

pierwszym spojrzeniu najprawdopodobniej dostrzeżesz tylko jedną lub dwie 

rzeczy, o których uczy ten werset, ale w miarę jak będziesz spoglądał na niego 

coraz częściej, nauki te zaczną się mnożyć. Będziesz się zastanawiał, jak jeden 

werset mógł mnie nauczyć tak wiele i będziesz miał coraz większe poczucie 

boskiego autorstwa Biblii.  

Przytoczę tu pewną historię. Do pewnego profesora przyszedł młody 

człowiek, aby studiować ichtiologię (dział zoologii zajmujący się rybami – 

przyp. red.). Profesor dał mu rybę do badania i powiedział, żeby wrócił, gdy 

opanuje tę rybę i wtedy otrzyma kolejne zadanie. Po pewnym czasie młody 

człowiek wrócił i opowiedział profesorowi, co zaobserwował na temat ryby. 

Kiedy skończył, ku jego zaskoczeniu otrzymał ponownie tę samą rybę i pro-

fesor kazał mu ją dalej badać. Wrócił ponownie, zaobserwowawszy nowe 

fakty i jak przypuszczał, znał już wszystkie fakty o rybie. Lecz profesor po-

nownie dał mu tę samą rybę do badania i tak dalej, lekcja po lekcji, aż uczeń 
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nauczył się, aby być spostrzegawczym. Nauczył się także jak dokładnie powi-

nien pracować każdy badacz. 

W taki sam sposób powinniśmy badać Biblię. Powinniśmy ciągle wra-

cać do tego samego wersetu Biblii, aż do momentu, gdy zrozumiemy (na ile 

jest to dla nas możliwe) wszystko, co jest w tym wersecie zawarte. Istnieje 

prawdopodobieństwo, że kiedy wrócimy do tego samego wersetu kilka mie-

sięcy później, znajdziemy coś, czego nie widzieliśmy wcześniej.  

Być może pomocna będzie ilustracja tej metody analizy. Weźmy 1 List 

Piotra 1:1-2 (tutaj mamy przykład, w którym podział na wersety jest tak wy-

raźnie nielogiczny i absurdalny, że w naszej analizie nie możemy się nim kie-

rować, ale musimy wziąć te dwa wersety razem. Tak będzie często): „Piotr, 

apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, 

Kapadocji, Azji i Bitynii; Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, 

przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chry-

stusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą” (1P 1:1-2). Wersety te uczą na-

stępujących rzeczy:  

1. Ten list jest autorstwa Piotra.  

2. Piotr, który napisał ten list, był apostołem Jezusa Chrystusa.  

3. Piotr z radością myślał i mówił o sobie jako o kimś posłanym przez Je-

zusa Chrystusa. Porównaj 2 List Piotra 1:1 („apostoł” to z greckiego  

„posłannik”, „wysłannik”, „ktoś wysłany z rozkazami”).  

4. Imię Jezus Chrystus (użyte dwukrotnie w tych dwóch wersetach) znaczy: 

a. Zbawiciel, 

b. Pomazaniec, 

c. Ten, kto wypełnił mesjańskie zapowiedzi Starego Testamentu. 

„Chrystus” ma odniesienie zwłaszcza do ziemskiego panowania 

Chrystusa.  

5. Ten list został napisany do wybranych, szczególnie do tych wybranych, 

którzy przebywają w rozproszeniu w Pontcie, dawnym polu pracy 

Pawła. 

6. Wierzący są: 

a. Powołani lub wybrani przez Boga. 

b. Wcześniej poznani przez Boga. 

c. Uświęceni przez Ducha. 



20 

d. Pokropieni krwią Jezusa Chrystusa. 

e. Przebywający lub pielgrzymujący na ziemi.  

f. Poddani pomnożonej łasce. 

g. Posiadający pokój. 

7. Wybranie: 

a. Kim są wybrani? Są to wierzący. Porównaj werset 5.  

b. Do czego są wybrani? 

•  Do posłuszeństwa. 

•  Do pokropienia krwią Jezusa. 

c. Według czego są oni wybrani? Według przedwiedzy Bożej. Po-

równaj Rzymian 8:29-30. 

d. W czym są wybrani? W uświęceniu przez Ducha. 

e. Test wyboru: posłuszeństwo. Porównaj 2 Piotra 1:10. 

f. Działanie trzech osób Trójcy Świętej w wyborze: 

•  Ojciec uprzedza. 

•  Jezus Chrystus oczyszcza z winy przez Jego krew. 

•  Duch Święty uświęca.  

8. Bóg jest Ojcem wybranych.  

9. Człowieczeństwo Chrystusa widziane we wzmiance o Jego krwi.  

10. Rzeczywistość ciała Jezusa Chrystusa widziana we wzmiance o Jego 

krwi.  

11. To przez Jego krew, a nie przez Jego przykład, Jezus Chrystus zbawia 

od grzechu. 

12. Pierwszym i wielkim życzeniem oraz modlitwą Piotra za tych, do któ-

rych pisał, było to, że łaska i pokój mogą być pomnożone.  

13. Nie wystarczy mieć łaskę i pokój. Trzeba mieć pomnożoną łaskę i pokój. 

14. Posiadanie łaski i pokoju nie jest powodem, aby przestać się za nich mo-

dlić, ale raczej jest zachętą do modlitwy, aby mieli łaski i pokoju więcej.  

15. Łaska poprzedza pokój. Porównaj wszystkie fragmenty, w których te 

słowa występują razem.  
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To jest ilustracja czegoś, co nazywamy analizą danego wersetu. Cała księga 

powinna być przeglądana w ten sposób. Istnieją trzy zasady, które należy 

przestrzegać w tej pracy analitycznej.  

1. Nie umieszczaj w swojej analizie niczego, co nie jest wyraźnie zawarte 

w wersecie. Jednym z największych błędów w badaniu Biblii jest wczy-

tywanie w wersety tego, czego Bóg nigdy w nich nie umieścił. Niektórzy 

ludzie mają swoje ulubione doktryny i widzą je wszędzie, nawet tam, 

gdzie Bóg ich nie widzi. Bez względu na to, jak prawdziwa, cenna czy 

biblijna jest dana doktryna, nie wprowadzaj jej do swojej analizy tam, 

gdzie nie ma jej w danym wersecie. 

2. Znajdź wszystko, co jest w wersecie. Zasada ta może być realizowana 

tylko w sposób względny. Wiele ci umknie, ponieważ wersety Biblii za-

wierają wielkie bogactwo. Mimo wszystko nie spoczywaj. Kop nieu-

stannie, aż dojdziesz do pewności, że nie ma tu już nic więcej do znale-

zienia.  

3. Podaj to, co znajdziesz tak dokładnie i precyzyjnie, jak to tylko możliwe. 

Nie zadowalaj się umieszczeniem w swojej analizie czegoś zbliżonego 

do tego, co jest w wersecie. Podaj w swojej analizie dokładnie to, co jest 

w wersecie.  

 

Szósty etap – uporządkowanie wyników analizy 

Uporządkowanie wyników uzyskanych przez analizę werset po werse-

cie. Dzięki analizie werset po wersecie odkryłeś i zanotowałeś wiele faktów. 

Praca teraz polega na tym, aby te fakty ułożyć w uporządkowany kształt.  

Aby to zrobić, przejdź uważnie przez swoją analizę i zanotuj tematy po-

ruszane w liście. Zapisz te tematy od razu, jak je zauważysz. Zrobiwszy pełną 

listę tematów poruszanych w księdze, zapisz je na osobnych kartkach lub ar-

kuszach papieru. Następnie, przechodząc przez analizę ponownie, skopiuj 

każdy punkt w analizie na odpowiedniej kartce papieru. Na przykład, skopiuj 

każdy punkt dotyczący Boga Ojca na kartkę, która ma ten temat zapisany na 

górze. Po tej ogólnej klasyfikacji powinien nastąpić bardziej dokładny i szcze-

gółowy podział. 
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Załóżmy, że studiujemy 1 List Piotra. Po zakończeniu naszej analizy li-

stu i po dokładnym przejrzeniu go, stwierdzimy, że w liście tym są wymie-

nione następujące tematy:  

1. Bóg  

2. Jezus Chrystus  

3. Duch Święty  

4. Wierzący  

5. Żony i mężowie  

6. Słudzy  

7. Nowe Narodzenie  

8. Słowo Boże  

9. Pismo Święte – Stary Testament  

10. Prorocy  

11. Modlitwa  

12. Aniołowie  

13. Diabeł  

14. Chrzest  

15. Ewangelia  

16. Zbawienie  

17. Świat  

18. Kaznodzieje i nauczyciele  

19. Niebo  

20. Pokora  

21. Miłość  

Te tematy posłużą za ogólne rubryki. Po tym, jak materiał znaleziony 

w analizie zostanie ułożony pod tymi rubrykami, w naturalny sposób po-

dzieli się na liczne podrozdziały. Na przykład, materiał pod tytułem „Bóg” 

może być podzielony na następujące poddziały:  

1. Jego imiona (materiał pod tą pozycją jest dość bogaty). 

2. Jego atrybuty (to powinno być podzielone ponownie):  

a. Jego świętość  

b. Jego moc  

c. Jego wierność  

d. Jego długotrwałe cierpienie  
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e. Jego łaska (w liście znajduje się dwadzieścia pięć lub więcej punk-

tów na temat łaski Bożej)  

f. Jego miłosierdzie  

g. Jego bezstronność  

h. Jego surowość  

3. Boże sądy  

4. Boża wola  

5. Co jest do przyjęcia dla Boga  

6. Co jest należne Bogu  

7. Boże mieszkanie  

8. Boże panowanie  

9. Boże dzieło  

10. Co Bóg czyni  

11. Sprawy Boże:  

a. Potężna ręka Boża  

b. Dom Boży  

c. Ewangelia Boża  

d. Stado Boże  

e. Lud Boży  

f. Słudzy Boży  

g. Słowo Boże  

h. Wyrocznie Boże itd.  

 

Siódmy etap – rozmyślanie i modlitwa 

Przechodzimy teraz do siódmego i ostatniego dzieła. Jest to po prostu roz-

myślanie, a więc przetrawienie otrzymanych wyników. Na początku mogłoby 

się wydawać, że gdy zakończyliśmy naszą klasyfikację wyników, to nasza praca 

jest skończona, ale tak nie jest. Te wyniki są do wykorzystania. Są one najpierw 

dla naszej osobistej przyjemności i użytku, a następnie mogą być rozdawane 

innym. Nie ma chyba nic równie ważnego w studiowaniu Biblii jak modlitwa 

(zobacz Joz 1:8 i Ps 1:2-3). Weź swoje ułożone notatki i powoli je prześledź, 

rozważając je punkt po punkcie, aż te wspaniałe prawdy zatopią się w twojej 

duszy, będą żyły w tobie i staną się częścią twojego życia. Rób to ciągle na nowo. 
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Rozdział 3 

STUDIUM TEMATYCZNE 
 

Drugą metodą studiowania Biblii jest metoda tematyczna. Polega ona na 

przeszukiwaniu Biblii, aby dowiedzieć się, jakie jest jej nauczanie na różne te-

maty. Jest to być może najbardziej fascynująca metoda studiowania Biblii. Daje 

największe natychmiastowe rezultaty, choć nie największe rezultaty końcowe.  

Ma swoje zalety. Jedynym sposobem na opanowanie jakiegokolwiek te-

matu jest przejrzenie Biblii i znalezienie tego, czego ona uczy na dany temat. 

Prawie każdy wielki temat w niezwykły sposób zawładnie sercem chrześcija-

nina, jeżeli poświęci on czas na przejrzenie Biblii od Księgi Rodzaju do Obja-

wienia i zanotowanie, co Biblia ma do powiedzenia na ten temat. 

Każdy kto tak zrobi, będzie miał pełniejsze i poprawniejsze zrozumienie 

tego tematu niż kiedykolwiek przedtem. O panu Moody'm mówi się, że wiele 

lat temu w ten sposób rozpoczął badanie „doktryny łaski”. Dzień po dniu czy-

tał Biblię, studiując to, co miała ona do powiedzenia na temat łaski. W miarę 

jak nauka biblijna rozwijała się w jego umyśle, jego serce zaczynało płonąć, 

aż w końcu, przepełniony tym tematem i rozpalony nim, wybiegł na ulicę 

i chwytając pierwszego napotkanego człowieka, zapytał: „Czy znasz łaskę 

Boga?”. „Łaskę kogo?” – brzmiała odpowiedź. „Łaskę Bożą, która przynosi 

zbawienie!”. Jeśli jakiekolwiek dziecko Boże będzie w ten sposób studiować 

„łaskę”, „miłość”, „wiarę”, „modlitwę” lub jakąkolwiek inną wielką doktrynę 

biblijną, to jego dusza również stanie się pełna tego tematu.  

Jezus najwyraźniej studiował Stary Testament w ten sposób, ponieważ 

czytamy, że zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśniał im rze-

czy dotyczące Jego samego, zawarte we wszystkich Pismach (Łk 24:27). Ta 

metoda badania sprawiła, że serca tych dwóch uczniów, którzy z Nim szli 

w drodze do Emaus, zaczęły pałać (Łk 24:32). Wydaje się, że Paweł także po-

szedł za swoim Mistrzem w tej metodzie badania i nauczania (Dz 17:2-3).  

Metoda ta ma jednak swoje niebezpieczeństwa. Już sama jej fascynacja 

jest niebezpieczeństwem. Wielu jest przyciąganych przez fascynację tą me-

todą studiowania, aby porzucić wszystkie inne metody studiowania, a to jest 
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wielkie nieszczęście. Ta metoda studiowania nie pozwala na dogłębne, cało-

ściowe poznanie Biblii.  

Żadna metoda studiowania nie jest idealna. Jeżeli ktoś pragnie być 

wszechstronnym i zrównoważonym studentem Biblii – powinien studiować 

Biblię różnymi sposobami. Największym niebezpieczeństwem tej metody jest 

to, że zapewne każdy człowiek ma pewien zakres tematów, którymi jest szcze-

gólnie zainteresowany. Jeżeli studiuje Biblię tematycznie, to o ile nie zostanie 

ostrzeżony, jest bardzo prawdopodobne, że będzie ciągle powracał do tych 

samych tematów. Będzie on bardzo silny w tej linii prawdy, lecz zaniedba 

inne tematy o równym znaczeniu, stając się w ten sposób osobą jednostronną. 

Nigdy nie powinniśmy mówić, że znamy jakąś prawdę, dopóki nie po-

znamy jej w jej właściwych relacjach do innych prawd. Znam na przykład 

ludzi, którzy interesują się wielką doktryną o powtórnym przyjściu Pana 

i prawie wszystkie ich badania biblijne dotyczą tej właśnie dziedziny. Jest to 

z pewnością cenna doktryna, ale w Biblii są też inne doktryny, które człowiek 

musi znać i niemądrze jest studiować tylko jedną doktrynę.  

Znam innych, których całe zainteresowanie i badania wydają się koncen-

trować na temacie boskiego uzdrawiania. Opowiadano mi o pewnym czło-

wieku, który zwierzył się przyjacielowi, że przez lata poświęcał swój czas na 

studiowanie liczby siedem w Biblii. Ten ostatni przypadek jest niewątpliwie 

skrajny, ale ilustruje niebezpieczeństwo, jakie tkwi w studiach tematycznych. 

Jest pewne, że nigdy nie opanujemy całego zakresu prawdy biblijnej, jeśli bę-

dziemy stosować wyłącznie metodę tematyczną.  

Kilka zasad dotyczących studiowania tematycznego będzie prawdopo-

dobnie pomocnych dla większości czytelników tej książki:  

1. Bądź systematyczny.  

2. Nie kieruj się swoimi zachciankami w wyborze tematów.  

3. Nie podejmuj każdego tematu, który ci się nasunie.  

4. Sporządź listę wszystkich tematów, jakie przychodzą ci do głowy, 

a które są poruszane w Biblii. Niech będzie ona jak najbardziej wyczer-

pująca i kompletna.  

5. Następnie podejmuj te tematy jeden po drugim w logicznej kolejności.  
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Poniższa lista tematów jest podana jako sugestia. Każdy może sam uzu-

pełnić tę listę i podzielić ogólne tematy na odpowiednie podrozdziały. Lista 

tematów: 

1. Bóg:  

a. Bóg jako Duch Święty  

b. Jedność Boga  

c. Wieczność Boga  

d. Wszechobecność Boga  

e. Osobowość Boga  

f. Wszechmoc Boga  

g. Wszechwiedza Boga  

h. Świętość Boga  

i. Miłość Boga  

j. Sprawiedliwość Boża  

k. Miłosierdzie, czyli miłościwa dobroć Boga  

l. Wierność Boga  

m. Łaska Boża 

2. Jezus Chrystus:  

a. Boskość Chrystusa  

b. Podporządkowanie Jezusa Chrystusa Ojcu  

c. Ludzka natura Jezusa Chrystusa  

d. Charakter Jezusa Chrystusa: 

•  Jego świątobliwość 

•  Jego miłość do Boga  

•  Jego miłość do człowieka  

e. Jego miłość do dusz:  

•  Jego współczucie 

•  Jego życie modlitewne 

•  Jego łagodność i pokora 

f. Śmierć Jezusa Chrystusa:  

•  Cel śmierci Chrystusa 

•  Za kogo umarł Chrystus 

•  Skutki śmierci Chrystusa 
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g. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa: 

•  Fakt zmartwychwstania 

•  Skutki zmartwychwstania 

•  Znaczenie zmartwychwstania 

•  Sposób zmartwychwstania 

h. Wniebowstąpienie i wywyższenie Jezusa Chrystusa 

i. Powrót lub powtórne przyjście Jezusa Chrystusa: 

•  Fakt powtórnego przyjścia Chrystusa 

•  Sposób Jego powtórnego przyjścia 

•  Cel Jego powtórnego przyjścia 

•  Rezultaty Jego powtórnego przyjścia 

•  Czas Jego powtórnego przyjścia  

j. Królowanie Jezusa Chrystusa 

3. Duch Święty:  

a. Osobowość Ducha Świętego  

b. Bóstwo Ducha Świętego  

c. Odróżnienie Ducha Świętego od Boga Ojca i Syna, Jezusa Chry-

stusa  

d. Podporządkowanie Ducha Świętego Ojcu i Synowi  

e. Imiona Ducha Świętego  

f. Dzieło Ducha Świętego:  

•  We wszechświecie  

•  W człowieku w ogóle  

•  W człowieku wierzącym  

•  W proroku i apostole  

•  W Jezusie Chrystusie 

4. Człowiek:  

a. Jego pierwotny stan  

b. Jego upadek  

c. Obecna pozycja przed Bogiem i obecny stan człowieka poza od-

kupieniem, które jest w Jezusie Chrystusie  

d. Przyszłe przeznaczenie tych, którzy odrzucają odkupienie, które 

jest w Jezusie Chrystusie  
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e. Nowe Narodziny  

f. Adopcja  

g. Pewność zbawienia dla wierzącego  

h. Ciało  

i. Uświęcenie  

j. Oczyszczanie  

k. Konsekracja  

l. Wiara  

m. Pokuta  

n. Modlitwa  

o. Święto Dziękczynienia  

p. Chwalenie  

q. Uwielbienie  

r. Miłość do Boga  

s. Miłość do Jezusa Chrystusa  

t. Miłość do człowieka  

u. Przyszłe przeznaczenie wierzących 

5. Anioły:  

a. Ich położenie  

b. Ich liczba  

c. Ich miejsce zamieszkania  

d. Ich charakter  

e. Ich praca  

f. Ich przeznaczenie  

6. Szatan lub Diabeł:  

a. Jego istnienie  

b. Jego natura i pozycja  

c. Jego siedziba  

d. Jego dzieło  

e. Nasz obowiązek w stosunku do niego  

f. Jego przeznaczenie 
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7. Demony:  

a. Ich istnienie  

b. Ich charakter  

c. Ich praca  

d. Ich przeznaczenie 

Dla studenta, który ma na tyle wytrwałości, by przejść przez tę listę, 

może być zalecane, by zaczął od pierwszego tematu z takiej listy i przeszedł 

przez nią aż do końca, szukając wszystkiego, co Biblia ma do powiedzenia na 

te tematy. Tak właśnie sam uczyniłem i w ten sposób zdobyłem pełniejszą 

znajomość prawdy w tym zakresie. Pełniejszą nawet od tej, którą uzyskałem 

przez nieco dłuższe studia nad teologią systematyczną. 

Wielu jednak będzie zdumiewało się z powodu pozornego ogromu tego 

przedsięwzięcia. Takim osobom zaleca się, aby zaczęły od wyboru tych tema-

tów, które wydają się ważniejsze, ale aby prędzej czy później skupiły się na 

dokładnym studiowaniu tego, czego Biblia uczy o Bogu i człowieku.  

Pamiętaj, zawsze gdy studiujesz jakiś temat, bądź dokładny. Nie zado-

walaj się zbadaniem tylko niektórych fragmentów Biblii, ale znajdź, na ile to 

możliwe, każdy fragment Biblii, który dotyczy tego tematu. Dopóki w Biblii 

znajduje się choć jeden fragment na jakiś temat, którego nie przeanalizowałeś, 

dopóty nie zdobyłeś jeszcze prawdziwej wiedzy na ten temat. Jak możemy 

znaleźć wszystkie fragmenty Biblii, które dotyczą jakiegoś tematu? 

Po pierwsze, używając konkordancji (np.: Stronga). Sprawdź każdy frag-

ment, w którym występuje dane słowo. Następnie sprawdź wszystkie frag-

menty, w których występują synonimy tego słowa. Jeśli na przykład, studiujesz 

temat modlitwy, sprawdź każdy fragment, w którym występuje słowo „modlić 

się” i jego pochodne, a także każdy fragment, w którym występują takie słowa 

jak „wołać”, „wzywać”, „prosić”, „błagać”, „wstawiać się” itp.  

Po drugie, przez użycie księgi tekstów biblijnych lub Biblii tematycznej. 

Książki te układają fragmenty Pisma Świętego nie według użytych słów, ale 

według tematów. Jest wiele wersetów, na przykład o modlitwie, które nie 

mają w sobie słowa „modlitwa” ani żadnego synonimu tego słowa. Niepo-

równywalnie najlepszą książką tematyczną tekstów biblijnych jest „The Bible 

Text Cyclopedia” Jamesa Inglis’a. 
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Po trzecie, fragmenty nieodkryte poprzez użycie konkordancji lub 

książki tematycznej wyjdą na jaw w miarę studiowania według ksiąg lub 

w miarę czytania Biblii w kolejności, a więc nasze traktowanie tematów bę-

dzie coraz szersze. 

Bądź dokładny. Poznaj dokładne znaczenie każdego rozważanego frag-

mentu. Studiuj każdy fragment w jego powiązaniu i odnajduj jego znaczenie 

w sposób zasugerowany w rozdziale 2 – dotyczącym studiowania poszczegól-

nych ksiąg Biblii. Uważaj, ponieważ niestety, badanie tematyczne jest często 

prowadzone w bardzo niedbały sposób.  

Fragmenty wyrwane z kontekstu, są wrzucane do jednego worka z po-

wodu jakiegoś powierzchownego związku ze sobą i bez większego względu na 

ich prawdziwy sens i nauczanie – niektórzy nazywają to „badaniem tematycz-

nym”. To spowodowało, że cała metoda badania tematycznego stała się nie 

do przyjęcia. Jest jednak możliwe, aby być tak dokładnym w badaniu tema-

tycznym, jak w każdej innej metodzie. Kiedy tak jest, wyniki będą raczej po-

uczające i satysfakcjonujące niż mylące. Jednakże, jeśli praca jest wykony-

wana w niedbały, niedokładny sposób, wtedy wyniki na pewno będą mylące 

i niezadowalające! 

Klasyfikuj i zapisuj swoje wyniki. W trakcie badania dowolnego dużego 

tematu, człowiek zbiera wiele informacji. Zebrawszy je, trzeba je teraz upo-

rządkować. Gdy przejrzysz je dokładnie, szybko dostrzeżesz fakty, które do 

siebie pasują. Ułóż je razem w logicznym porządku.  

Poniżej znajduje się przykładowe studium tematyczne dotyczące tego, 

czego Biblia uczy na temat bóstwa Jezusa Chrystusa. 

 

Jezus Chrystus: Jego bóstwo  

1. Imiona boskie:  

• „Wtedy wszyscy powiedzieli: Więc ty jesteś Synem Bożym? A on im od-

powiedział: Wy sami mówicie, że ja jestem” (Łk 22:70). Syn Boży. To 

imię jest nadane Chrystusowi czterdzieści razy. Oprócz tego, synoni-

miczne wyrażenie „Jego syn” lub „Mój syn” są częste. Nazwa ta jest uży-

wana w odniesieniu do Chrystusa jako wyraźnie boskiej osoby.  
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• „Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, 

ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu” (J 5:18). 

• „Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, 

on nam o nim opowiedział” (J 1:18). Jest oczywiste, że stwierdzenie, że 

Jezus Chrystus jest Synem Bożym tylko w tym samym sensie, że wszyscy 

ludzie są synami Bożymi, nie jest prawdziwe. Porównaj z Ewangelią 

Marka: „A mając jeszcze jednego, swego umiłowanego syna, posłał do 

nich na koniec i jego, mówiąc: Uszanują mego syna” (Mk 12:6). Tutaj 

sam Jezus, powiedziawszy o wszystkich prorokach jako o sługach Bo-

żych, mówi o sobie jako o jednym i umiłowanym synu.  

• „Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie 

swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni” 

(Obj 1:17). Tylko Bóg jest pierwszy i ostatni. Porównaj z Izajasza 41:4; 

44:6. W tych ostatnich fragmentach jest to Pan Bóg, który jest pierwszy 

i ostatni.  

• „A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu 

według jego uczynków. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, 

pierwszy i ostatni. (…) Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam 

świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Da-

wida, jasną gwiazdą poranną” (Obj 22:12-13, 16). Po pierwsze – Alfa 

i Omega. Po drugie – początek i koniec. W Objawieniu 1:8 to Pan Bóg 

jest Alfą i Omegą.  

• „A wy wyparliście się Świętego i Sprawiedliwego i prosiliście o uwolnie-

nie wam mordercy” (Dz 3:14). Zauważ słowa: wyrzekliście się świętego. 

W Księdze Ozeasza 11:9 i wielu innych fragmentach, to Bóg jest Świę-

tym. 

• Księga Malachiasza 3:1; Ewangelia Łukasza 2:11; Dzieje Apostolskie 

9:17; Ewangelia Jana 20:28; List do Hebrajczyków 1:11: „Dziś bowiem 

w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus 

Pan” (Łk 2:11). „Pan” to tytuł jest używany w odniesieniu do Jezusa kil-

kaset razy. Słowo przetłumaczone „Pan” jest używane w Nowym Testa-

mencie w odniesieniu do Chrystusa. Mówi się o Nim jako o „Panu”, tak 
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jak Bóg jest Panem. Porównaj Dzieje Apostolskie 4:26 z Dziejami Apo-

stolskimi 4:33. Zauważ też Ewangelię Mateusza 22:43-45, List do Fili-

pian 2:11, i List do Efezjan 4:5. Jeśli ktoś wątpi w postawę apostołów 

Jezusa wobec Niego jako Boga, dobrze by zrobił, gdyby przeczytał jeden 

po drugim fragmenty, które mówią o Nim jako o Panu.  

• „A jeśli chodzi o słowo, które posłał synom Izraela, zwiastując pokój 

przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich” (Dz 10:36). Pa-

nem wszystkich. Zobacz 1 List do Koryntian 2:8: „Której nie poznał ża-

den z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzy-

żowaliby Pana chwały”. Pan chwały. W Psalmie 24:10 czytamy: „PAN 

zastępów, on jest Królem chwały”. Księga Izajasza 9:6: „Dziecko bo-

wiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spo-

cznie władza, a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, 

Ojciec Wieczności, Książę Pokoju”. Wspaniały (Porównaj z Księgą Sę-

dziów 13:18). Potężny Bóg. Ojciec Przedwieczny. 

• „Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem spra-

wiedliwości jest berło twego królestwa” (Hbr 1:8). Bóg. Zobacz w Ewan-

gelii Jana 20:28 – Tomasz nazywa Jezusa moim Bogiem i jest delikatnie 

upomniany za to, że wcześniej w to nie wierzył. 

• „Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię 

Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami” (Mt 1:23). Bóg z nami. 

• „Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wiel-

kiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa” (Tt 2:13). 

• „Do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, 

który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen” (Rz 9:5). 

Bóg błogosławiony na wieki. 

Podsumowanie: Szesnaście imion wyraźnie sugerujących bóstwo jest uży-

wanych w odniesieniu do Chrystusa w Biblii, niektóre z nich wiele razy. Cał-

kowita liczba fragmentów sięga daleko w setki. 
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2. Boskie atrybuty: 

Wszechmoc:  

• „Wtedy on, stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, a ta ją opuściła. Zaraz 

też wstała i usługiwała im” (Łk 4:39). Jezus ma władzę nad chorobą, jest 

ona poddana Jego słowu.  

• Ewangelia Łukasza 7:14-15; 8:54-55; Ewangelia Jana 5:25. „Potem pod-

szedł i dotknął mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I powiedział: Młodzień-

cze, mówię ci, wstań! A ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić” 

(Łk 7:14-15). Syn Boży ma władzę nad śmiercią, jest ona poddana Jego 

słowu. 

• „I powiedział do nich: Czemu się boicie, ludzie małej wiary? Potem 

wstał, zgromił wichry i morze i nastała wielka cisza. A ludzie dziwili się 

i mówili: Cóż to za człowiek, że nawet wichry i morze są mu posłuszne?” 

(Mt 8:26-27). Jezus ma władzę nad wiatrami i morzem; są one poddane 

Jego słowu. 

• Ewangelia Mateusza 8:16; Ewangelia Łukasza 4:35-36, 41. „Kiedy nastał 

wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził du-

chy słowem i uzdrowił wszystkich chorych” (Mt 8:16). Jezus Chrystus, 

Syn Boży, ma władzę nad demonami, są one przedmiotem Jego słowa.  

• „Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swo-

jej prawicy w miejscach niebiańskich; Wysoko ponad wszelką zwierzch-

nością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypo-

wiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał 

pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościo-

łowi; Który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich 

napełnia” (Ef 1:20-23). Chrystus jest daleko ponad wszelkie księ-

stwo, moc, potęgę, panowanie i wszelkie imię, jakie się mianuje, nie 

tylko na tym świecie, ale i na tym, który ma nadejść. Wszystkie rzeczy 

są w poddaństwie pod Jego stopami. Wszystkie hierarchie świata aniel-

skiego są pod Nim.  

• „Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymu-

jąc wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych 
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grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wyso-

kościach” (Hbr 1:3). Syn Boży podtrzymuje wszystko słowem swojej 

mocy.  

Podsumowanie: Jezus Chrystus, Syn Boży, jest wszechmocny. 

 

Wszechwiedza: 

• „Jezus jej powiedział: Idź, zawołaj swego męża i przyjdź tu. Odpowie-

działa kobieta: Nie mam męża. Jezus jej powiedział: Dobrze powiedzia-

łaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz 

teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Kobieta mu powie-

działa: Panie, widzę, że jesteś prorokiem” (J 4:16-19). Jezus zna życie lu-

dzi, nawet ich sekretną historię. 

• Ewangelia Marka 2:8; Ewangelia Łukasza 5:22; Ewangelia Jana 2:24-25; 

Dzieje Apostolskie 1:24. „A zaraz Jezus, poznawszy w swym duchu, że 

tak myśleli, powiedział do nich: Czemuż tak myślicie w swoich sercach?” 

(Mk 2:8). Jezus zna nasze tajemne myśli. On zna wszystkich ludzi. On 

wie, co jest w naszych sercach. (Porównaj 2 Księga Kronik 6:30; Księga 

Jeremiasza 17:9-10. Tutaj widzimy, że tylko Bóg zna serca synów ludz-

kich). 

• „Lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus wiedział bowiem od 

początku, którzy nie wierzyli i kto miał go zdradzić” (J 6:64). Jezus nie 

tylko zna nasze obecne myśli, ale zna też nasze przyszłe wybory. 

• „Natanael go zapytał: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus: Zanim 

Filip cię zawołał, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię” 

(J 1:48). Jezus wiedział, co ludzie robią, na odległość.  

• Ewangelia Łukasza 22:10-12; Ewangelia Jana 13:1; Ewangelia Łukasza 

5:4-6. „Kiedy przestał mówić, zwrócił się do Szymona: Wypłyń na głę-

bię i zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon mu odpowiedział: Mi-

strzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na twoje 

słowo zarzucę sieć. A gdy to zrobili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak 

że sieć im się rwała” (Łk 5:4-6). Jezus znał przyszłość nie tylko w odnie-

sieniu do działań Bożych, ale w odniesieniu do minut specyficznych 

działań ludzi, a nawet ryb morskich. 
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• Ewangelia Jana 16:30; 21:17; List do Kolosan 2:3. „I odpowiedział mu: 

Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję” (J 21:17). Jezus zna 

wszystkie rzeczy, a w Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy.  

Podsumowanie: Jezus Chrystus jest wszechwiedzący. Uwaga: gdy bę-

dziemy studiować człowieczeństwo Chrystusa, zobaczymy, że istniało dobro-

wolne wyrzeczenie się wykonywania Jego wrodzonej boskiej wszechwiedzy 

(Mk 11:12-14; Flp 2:7). 

 

Wszechobecność: 

• „Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem 

pośród nich” (Mt 18:20). Jezus Chrystus jest obecny w każdym miejscu, 

gdzie dwóch lub trzech jest zebranych razem w Jego imię.  

• „A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata” (Mt 

28:20). Jezus Chrystus jest obecny z każdym, kto wyrusza w jakąkolwiek 

część świata, aby czynić uczniów itd. 

• „A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Czło-

wieczy, który jest w niebie” (J 3:13). 

• Ewangelia Jana 14:20; 2 List do Koryntian 13:5. „W tym dniu poznacie, 

że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was” (J 14:20). Jezus 

Chrystus jest w każdym wierzącym. 

• „Który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich na-

pełnia” (Ef 1:23). Jezus Chrystus wypełnia wszystko we wszystkich. 

Podsumowanie: Jezus Chrystus jest wszechobecny. 

 

Niezmienność:  

• List do Hebrajczyków 1:12; 13:8. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam 

i na wieki” (Hbr 13:8). Jezus Chrystus jest niezmienny. On nie tylko 

zawsze jest, ale zawsze jest taki sam.  

• „Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież” 

(Flp 2:6). Przed swoim wcieleniem Jezus Chrystus był w postaci Bożej. 

• „Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa” (Kol 2:9). W Chry-

stusie mieszka cała pełnia Bóstwa w cielesnej postaci. 
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Podsumowanie: Tu wyraźnie widzimy przypisanie boskich atrybutów Je-

zusowi Chrystusowi, a o całej pełni Bóstwa mówi się, że w Nim mieszka. 

 

3. Boskie urzędy: 

 Stworzenie wszystkiego: 

• List do Hebrajczyków 1:10; Ewangelia Jana 1:3; List do Kolosan 1:16. 

„Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, 

co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, 

czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało 

stworzone” (Kol 1:16). Syn Boży, odwieczne Słowo, Pan, jest stwórcą 

wszystkich rzeczy stworzonych. 

 

Ochrona: 

• „Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymu-

jąc wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych 

grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wyso-

kościach” (Hbr 1:3). Syn Boży jest obrońcą wszystkich rzeczy. 

 

Przebaczenie grzechu: 

• Ewangelia Marka 2:5-10; Ewangelia Łukasza 7:48-50. „Do niej zaś po-

wiedział: Twoje grzechy są przebaczone. Wtedy współbiesiadnicy za-

częli mówić między sobą: Kim jest ten, który i grzechy przebacza? I po-

wiedział do kobiety: Twoja wiara cię zbawiła. Idź w pokoju” (Łk 7:48-

50). Jezus Chrystus miał władzę na ziemi, aby odpuszczać grzechy.  

• Ważna uwaga: Jezus nauczał, że grzechy były grzechami przeciwko 

Niemu samemu (Łk 7:40-47). Zarówno Szymon jak i kobieta jako 

grzesznicy byli Jego dłużnikami, ale w Psalmie 51:4 grzech jest postrze-

gany jako grzech przeciwko Bogu i tylko Bogu.  

 

Wskrzeszenie umarłych: 

• Ewangelia Jana 5:28-29; 6:39-44. „Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi 

godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos; I ci, 
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którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, któ-

rzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie” (J 5:28-29). To Je-

zus Chrystus wskrzesza umarłych. 

• Ważne pytanie: czy Eliasz i Elizeusz nie wskrzeszali umarłych?  

Nie. Bóg wskrzesił umarłych w odpowiedzi na ich modlitwę, ale Jezus 

Chrystus wskrzesi umarłych przez swoje własne słowo: „Wtedy usunęli 

kamień z miejsca, gdzie był położony zmarły. Jezus zaś podniósł oczy 

w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś” (J 11:41). 

 

Przekształcanie ciał:  

• „On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwaleb-

nego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie 

wszystko” (Flp 3:21). Jezus Chrystus stworzy na nowo ciało na podo-

bieństwo swego chwalebnego ciała. 

 

Sąd:  

• „Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który 

będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego króle-

stwa” (2 Tm 4:1). Chrystus Jezus będzie sądził żywych i umarłych. Uwaga: 

sam Jezus podkreślił boski charakter tego urzędu: „Bo Ojciec nikogo nie 

sądzi, lecz cały sąd dał Synowi; Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. 

Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał” (J 5:22-23). 

 

Obdarowanie życiem wiecznym: 

• Ewangelia Jana 10:28; 17:2. „A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą 

ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki” (J 10:28). Jezus Chrystus jest dawcą 

życia wiecznego. 

 

Podsumowanie całego punktu 3: Siedem wyraźnie boskich urzędów zo-

stało potwierdzonych w Jezusie Chrystusie.  

 

4. Wypowiedzi w Starym Testamencie, które dotyczą konkretnie Boga 

Ojca, ale w Nowym Testamencie odnoszą się do Jezusa Chrystusa. 
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• Psalm 102:24-27, porównaj z Listem do Hebrajczyków 1:10-12.  

• Księga Izajasza 40:3-4, porównaj z Ewangelią Mateusza 3:3 i Ewangelią 

Łukasza 1:68-69,76. 

• Księga Jeremiasza 11:20; 17:10, porównaj z Objawieniem 2:23.  

• Księga Izajasza 60:19; Księga Zachariasza 2:5, porównaj z Ewangelią Łu-

kasza 2:32.  

• Księga Izajasza 3:10; 6:1, porównaj z Ewangelią Jana 12:37-41.  

• Księga Izajasza 8:13-14, porównaj z 1 Listem Piotra 2:7-8.  

• Księga Izajasza 8:12-13, porównaj z 1 Listem Piotra 3:14-15.  

• Księga Liczb 21:6-7, porównaj z 1 Listem do Koryntian 10:9.  

• Psalm 23:1; Księga Izajasza 40:11, porównaj z Ewangelią Jana 10:11: 

„PAN jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie” (Ps 23:1). „Jak 

pasterz będzie pasł swoją trzodę, swoim ramieniem zgromadzi baranki, 

na swoim łonie będzie je nosił, a ciężarne poprowadzi ostrożnie” (Iz 

40:11). „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie 

za owce” (J 10:11). 

• Księga Ezechiela 12:16; 34:11, porównaj z Ewangelią Łukasza 19:10. 

• „Pan” w Starym Testamencie zawsze odnosi się do Boga, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy kontekst wyraźnie wskazuje inaczej. „Pan” w Nowym Te-

stamencie zawsze odnosi się do Jezusa Chrystusa, z wyjątkiem sytuacji, 

w których kontekst wyraźnie wskazuje inaczej.  

Podsumowanie: Wiele wypowiedzi, które w Starym Testamencie odnoszą 

się bezpośrednio do Boga Ojca, w Nowym Testamencie odnoszą się do Jezusa 

Chrystusa. W myśli i doktrynie Nowego Testamentu Jezus Chrystus zajmuje 

to samo miejsce, które w myśli i doktrynie Starego Testamentu zajmował Bóg 

Ojciec. 

 

5. Imiona Boga Ojca i Jezusa Chrystusa Syna są często łączone razem. 

• „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świę-

tego niech będzie z wami wszystkimi” (2 Kor 13:14). 

• Ewangelia Mateusza 28:19. 

• 1 List do Tesaloniczan 3:11.  

• 1 List do Koryntian 12:4-6. 
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• List do Tytusa 3:4-5, porównaj z Listem do Tytusa 2:13.  

• List do Rzymian 1:7 (jest wiele tego typu przypadków – zobacz 

wszystkie Listy Pawła). 

• List Jakuba 1:1.  

• Ewangelia Jana 14:23, My – Bóg Ojciec i Jezus. „Jezus mu odpowie-

dział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój 

Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy”.  

• 2 List Piotra 1:1.  

• List do Kolosan 2:2. 

• Ewangelia Jana 17:3. 

• Ewangelia Jana 14:1, porównaj z Księgą Jeremiasza 17:5-7. 

• Objawienie 7:10. 

• Objawienie 5:13, porównaj z Ewangelią Jana 5:23.  

Podsumowanie: Imię Jezusa Chrystusa jest połączone z imieniem Boga 

Ojca w licznych fragmentach w sposób, w jaki niemożliwe byłoby połączenie 

imienia jakiejkolwiek skończonej istoty z imieniem Bóstwa. 

 

6. Boska cześć ma być oddawana Jezusowi Chrystusowi.  

• Objawienie 22:8-9. 

• Ewangelia Mateusza 28:9: „Kiedy szły przekazać to jego uczniom, na-

gle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Witajcie! A one po-

deszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon”. 

• Dzieje Apostolskie 10:25-26: „A gdy Piotr wchodził, Korneliusz wy-

szedł mu naprzeciw, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Lecz Piotr 

podniósł go, mówiąc: Wstań, ja też jestem człowiekiem”. 

• Jezus Chrystus przyjął bez wahania cześć, którą dobrzy ludzie i anio-

łowie odrzucili ze strachem (przerażeniem).  

• Pytanie: czy czasownik przetłumaczony na „czcić” nie jest w tych 

fragmentach używany w odniesieniu do czci oddawanej ludziom zaj-

mującym wysokie stanowisko? Tak, ale Izraelici nigdy w ten sposób 

nie okazywali czci ludziom. Świadczy o tym sposób, w jaki Piotr 

i anioł cofnęli się z przerażeniem, gdy oddawano im taką cześć.  
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• 1 List do Koryntian 1:2; 2 List do Koryntian 12:8-9; Dzieje Apostol-

skie 7:59. „Do kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chry-

stusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym 

miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i na-

szego Pana” (1 Kor 1:2).  

• Psalm 45:11; Ewangelia Jana 5:23; porównaj z Objawieniem 5:8-9, 

12-13. „Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, 

nie czci i Ojca, który go posłał” (J 5:23). Wolą Boga Ojca jest, aby 

wszyscy ludzie oddawali taką samą boską cześć Synowi, jak i Jemu 

samemu. Porównaj z Izajasza 45:21, 23. 

• „I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu 

oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga” (Hbr 1:6). Syn Boży, Jezus, 

ma być czczony jako Bóg przez ludzi i aniołów. 

Podsumowanie: Jezus Chrystus jest osobą, która ma być czczona przez 

ludzi i aniołów tak, jak czczony jest Bóg Ojciec.  

 

Ogólna Propozycja:  

Bóg w Swoim Słowie wyraźnie ogłasza, że Jezus Chrystus jest Boską Istotą – 

że jest Bogiem. Jest to pokazane na wszystkie te sposoby:  

• Poprzez użycie licznych boskich imion.  

• Przypisując Jezusowi wszystkie wyraźnie boskie atrybuty. 

• Przez potwierdzenie kilku boskich urzędów. 

• Odnosząc wypowiedzi w Nowym Testamencie (które w Starym Testa-

mencie wyraźnie wymieniają Boga Ojca jako swój podmiot) do Jezusa 

Chrystusa. 

• Poprzez połączenie imienia Jezusa Chrystusa z imieniem Boga Ojca 

w sposób, w jaki niemożliwe byłoby połączenie imienia jakiejkolwiek 

istoty skończonej z imieniem Bóstwa.  

• Przez jasne nauczanie, że Jezus Chrystus powinien być czczony tak, jak 

czczony jest Bóg Ojciec.  

Pozostaje jeszcze jedna sugestia odnośnie studium tematycznego: zdobądź-

cie kolejne tematy do studium tematycznego z waszych studiów nad księgami. 
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Rozdział 4 

STUDIUM BIOGRAFICZNE  
 

Kolejną metodą studiowania jest metoda biograficzna. Nie wymaga ona 

definicji. Polega na badaniu różnych osób wspomnianych w Piśmie Świętym 

i studiowaniu ich życia, pracy, charakteru.  

Jest to naprawdę szczególna forma studium tematycznego. Może być 

ona bardzo interesująca i pouczająca. Jest to wyjątkowo użyteczne dla nau-

czycieli biblijnych, ale również korzystne dla wszystkich chrześcijan.  

Poniższe sugestie pomogą tym, którzy nie są jeszcze doświadczeni w tej 

dziedzinie pracy. 

1. Zbierz wszystkie fragmenty Biblii, w których wspomniana jest osoba, 

która ma być badana. Można to łatwo zrobić zwracając się do konkor-

dancji Stronga i znajdując imię osoby. Tam znajdziesz każdy fragment, 

w którym dana osoba jest wymieniona. 

2. Przeanalizuj charakter tej osoby. Będzie to wymagało wielokrotnego 

czytania fragmentów, w których jest ona wspomniana. Powinno to być 

zrobione z ołówkiem w ręku tak, aby każda cecha została zapisana od 

razu.  

3. Zwróć uwagę na elementy mocy i sukcesu.  

4. Zwróć uwagę na elementy słabości i porażki.  

5. Zwróć uwagę na pokonane trudności.  

6. Zanotuj pomoce w dojściu do sukcesu.  

7. Zanotuj nadużywane przywileje.  

8. Zauważ zaniedbane możliwości.  

9. Zwróć uwagę na możliwości.  

10. Zauważ popełnione błędy.  

11. Zauważ jakich niebezpieczeństw uniknął bohater.  

12. Zrób szkic życia badanej postaci. Niech będzie on jak najbardziej żywy 

i realistyczny. Staraj się odtworzyć temat jako prawdziwą, żywą osobę.  

13. Zwróć uwagę na miejsce i otoczenie różnych wydarzeń, na przykład Pa-

weł w Atenach, Koryncie, Filippi, itp.  
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14. Zwróć uwagę na relacje czasowe różnych wydarzeń. Przykładowo, nie-

wiele osób czytając Dzieje Apostolskie zwraca uwagę na szybki upływ 

czasu, a więc traktuje wydarzenia oddzielone od siebie latami jako na-

stępujące po sobie w ścisłej kolejności. 

15. Zwróć uwagę na wiek lub przybliżony wiek badanego w czasie zapisa-

nych wydarzeń. 

16. Podsumuj informacje, które powinniśmy zapamiętać z życia tej osoby.  

17. Zwróć uwagę na osobę w jej relacji do Jezusa – to znaczy, jako typ Chry-

stusa (Józef, Dawid, Salomon i inni), prekursor Chrystusa, wierzący 

w Chrystusa, wróg Chrystusa, sługa Chrystusa, brat Chrystusa (Jakub 

i Juda), przyjaciel, itp.  

Dobrze byłoby zacząć od kogoś, kto nie zajmuje zbyt wiele miejsca w Biblii, 

np. od Enocha lub Szczepana. Oczywiście, wiele z wyżej wymienionych 

punktów nie może być zastosowanych do niektórych postaci. 
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Rozdział 5 

BADANIE TYPÓW  
 

Kolejną metodą badania jest badanie typów. Ilustracje do tego znajdu-

jemy w samej Biblii, np. w Liście do Hebrajczyków. Jest to zarówno interesu-

jąca, jak i pouczająca metoda badania. Pokazuje nam ona najcenniejsze 

prawdy ukryte w tym, co kiedyś wydawało nam się bardzo suchą i pozba-

wioną znaczenia częścią Biblii.  

Nie trzeba chyba mówić, że ta metoda badania jest w niektórych krę-

gach bardzo nadużywana, ale nie jest to powód, dla którego mielibyśmy ją 

całkowicie zaniedbać. Zwłaszcza gdy pamiętamy, że zarówno Paweł, jak i Je-

zus lubili tę metodę badania.  

Następujące punkty mogą nam posłużyć jako zasady, którymi powin-

niśmy się kierować w tej metodzie studiowania:  

1. Upewnij się, że masz biblijne uzasadnienie dla swojego przypuszczal-

nego typu. Jeśli ktoś daje wolną rękę swojej wyobraźni w tej sprawie, 

może wyobrazić sobie typ wszędzie, nawet w miejscach, w których ani 

ludzki, ani boski autor Księgi nie miał zamiaru tworzyć typu. Nigdy nie 

mów, że coś jest typem, chyba że możesz wskazać na jakiś wyraźny frag-

ment Pisma Świętego, gdzie prawda, która ma być przedstawiona, jest 

definitywnie nauczana.  

2. Zaczynaj od prostszych i bardziej oczywistych typów. Na przykład, za-

cznij od Paschy (porównaj Księgę Wyjścia 12 z 1 Listem do Koryntian  

5:7, itd.), najwyższego kapłana, przybytku, itd.  

3. Strzeż się przed tym, co wymyślone i nadmierne. Nasza typowa wrażli-

wość i czułość będzie zarówno przyśpieszona jak i karcona przez ostrożne 

i uważne ćwiczenie.  

4. Studiując jakikolwiek fragment, o którym myślisz, że może być typem, 

sprawdź wszystkie odnośniki do Pisma Świętego. Najlepszym zbiorem 

odnośników jest ten podany w Skarbcu Wiedzy Pisma Świętego.  

5. Uważnie studiuj znaczenie imion ludzi i miejsc, o których jest mowa. 

Nazwy biblijne często mają bardzo głębokie i dalekosiężne znaczenie. Na 
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przykład nazwa „Hebron”, która oznacza „połączenie”, „związek” lub 

„społeczność”, ma głębokie znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę jej hi-

storię, podobnie jak wszystkie nazwy miast schronienia. Tak jest z wie-

loma nazwami biblijnymi. Czy to przypadek, że Betlejem, nazwa miejsca, 

gdzie narodził się Chleb Życia, oznacza „dom chleba”?  

6. Notatki Charlesa Henry'ego Mackintosha na temat Księgi Rodzaju, Wyj-

ścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa są bardzo dobre dla kogoś, 

kto miał niewielkie doświadczenie w studiowaniu typów.  
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Rozdział 6 

STUDIUJ KSIĘGI BIBLII 
WEDŁUG PORZĄDKU 
 

Kolejna metoda studiowania Biblii to staroświecka metoda studiowania 

Biblii w kolejności, zaczynając od Księgi Rodzaju i kontynuując aż do zakoń-

czenia Księgi Objawienia. Biblię można studiować w ten sposób według ko-

lejności ksiąg występujących w Biblii. Ta metoda studiowania Biblii jest 

w dzisiejszych czasach bardzo wyśmiewana, ale ma ona pewne zalety, któ-

rych nie posiada żadna inna metoda studiowania. Mówi się czasem prze-

śmiewczo, że równie dobrze można zacząć czytać książki z jakiejś biblioteki 

od pierwszej do ostatniej. Studiowanie Biblii w kolejności ma jednak swoje 

zalety.  

Po pierwsze, jest to jedyna metoda, dzięki której uzyskasz pojęcie o Bi-

blii jako o całości. Im więcej wiemy o Biblii jako całości, tym lepiej jesteśmy 

przygotowani do zrozumienia każdej jej części.  

Po drugie, jest to jedyna metoda, dzięki której możesz poznać całą 

Księgę i w ten sposób ogarnąć cały zakres Bożego objawienia. Minie jeszcze 

wiele długich lat, zanim ktokolwiek obejmie całą Biblię przez studiowanie 

ksiąg, czy nawet przez studiowanie tematów. Każda część Słowa Bożego jest 

cenna, a klejnoty prawdy ukryte są w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. 

Na przykład, w 1 Księdze Kronik 4:10 natrafiliśmy na bezcenne skarby, które 

moglibyśmy przeoczyć, gdybyśmy nie studiowali Biblii w kolejności: „I Jabes 

wzywał Boga Izraela, mówiąc: Obyś mi naprawdę błogosławił i rozszerzył 

moje granice, oby twoja ręka była ze mną, obyś zachował mnie od zła, abym 

nie był utrapiony. I Bóg spełnił to, o co go prosił”. 

Po trzecie, jest to najlepsza metoda, aby umożliwić uchwycenie jedności 

Biblii i jej pełnego życia charakteru.  

Po czwarte, jest to wielka korekta dla jednostronności i błędu. Biblia jest 

księgą wielostronną: jest kalwińska i arminiańska, trynitarna i unitarna, wy-

raźnie naucza o bóstwie Chrystusa i kładzie nacisk na Jego prawdziwe czło-

wieczeństwo, wywyższa wiarę i wymaga uczynków, wzywa do zwycięstwa 
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przez walkę i twierdzi z całą mocą, że zwycięstwo odnosi się przez wiarę itd. 

Jeżeli w naszych książkowych lub tematycznych studiach za bardzo zajmiemy 

się jakąś jedną linią prawdy (a jest to bardzo prawdopodobne), to codzienne 

studiowanie Biblii w porządku szybko doprowadzi nas do jakiejś kontrastu-

jącej linii prawdy i przywróci nam właściwą równowagę. Niektórzy ludzie 

popadają w obsesję i za bardzo zajmują się jedną linią prawdy. Przemyślane 

studiowanie całej Biblii jest wspaniałą korektą dla tej tendencji.  

Najlepiej byłoby korzystać z trzech metod studiowania w tym samym czasie:  

• Po pierwsze, studiowanie jakiejś księgi. 

• Po drugie, studiowanie jakiegoś tematu (być może tematów zasugero-

wanych przez studiowanie ksiąg). 

• Po trzecie, studiowanie Biblii w kolejności. 

Każda metoda studiowania powinna być uzupełniona przez studiowanie 

Biblii według kolejności.  

Kilka lat temu postanowiłem czytać Biblię w wersji Króla Jakuba przez cały 

rok, w wersji poprawionej przez cały rok i Nowy Testament w języku greckim 

przez cały rok. Okazało się to niezwykle korzystne i nigdy bym z tego nie 

rezygnował.  
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Rozdział 7 

PRAKTYCZNA PRZYDATNOŚĆ 
W KONTAKTACH Z LUDŹMI  
 

Ostatnią metodą studiowania jest studiowanie Biblii pod kątem prak-

tycznej przydatności w kontaktach z ludźmi. Aby studiować Biblię w ten spo-

sób, dokonaj jak najpełniejszej klasyfikacji wszystkich grup ludzi, z którymi 

się spotykasz.  

Nazwy poszczególnych grup zapisz na górze osobnych kartek lub arku-

szy papieru. Następnie zacznij czytać Biblię powoli, a kiedy dojdziesz do frag-

mentu, który może okazać się przydatny w pracy z którąś z grup, zapisz go 

na odpowiedniej kartce. W ten sposób przejdź przez całą Biblię. Dobrze by-

łoby mieć specjalną Biblię do tego celu. Możesz mieć różnokolorowe długo-

pisy lub zakreślacze, albo różne litery lub symbole, aby oznaczyć różne grupy 

– i zaznaczać teksty odpowiednim kolorem lub odpowiednim symbolem. 

Wyniki pracy innych w ten sposób można znaleźć w wielu książkach, 

takich jak: A Manual of Scripture Texts for Christian Workers, Bible Manual 

for Christian Workers, Hand-Book for Workers: A Manual of Bible Texts 

and Readings for Use in Christian Work, Vest Pocket Companion for Chris-

tian Workers oraz How to Bring Men to Christ. 

Najlepszą książką dla ciebie jest jednak ta, którą sam stworzysz. Wspo-

mniane książki dadzą ci sugestie jak to zrobić. Jako sugestię do rozpoczęcia 

pracy, podaję listę grup ludzi, którą możesz dodać do swoich propozycji:  

1. Niedbali i obojętni. 

2. Ci którzy chcą być zbawieni, ale nie wiedzą jak.  

3. Ci, którzy wiedzą jak być zbawieni, ale mają trudności: 

• „Jestem zbyt wielkim grzesznikiem”.  

• „Moje serce jest zbyt twarde”. 

• „Muszę stać się lepszy zanim stanę się chrześcijaninem”. 

• „Obawiam się, że nie wytrwam”. 

• „Jestem zbyt słaby”. 

• „Próbowałem już wcześniej i nie udało mi się”. 



49 

• „Nie potrafię porzucić swoich złych nawyków”. 

• „Będę prześladowany jeżeli zostanę chrześcijaninem”. 

• „To zaszkodzi mojemu biznesowi”. 

• „Jest zbyt wiele rzeczy, z których musiałbym zrezygnować”. 

• „Życie chrześcijańskie jest zbyt trudne”. 

• „Boję się ośmieszenia”. 

• „Stracę moich przyjaciół”. 

• „Nie mam uczuć”. 

• „Jest już za późno”. 

• „Chrześcijanie są tak niekonsekwentni”. 

• „Bóg wydaje mi się niesprawiedliwy i okrutny”. 

• „W Biblii jest tak wiele rzeczy, których nie mogę zrozumieć”. 

• „Jest ktoś, komu nie mogę przebaczyć”.  

4. Ci, którzy pielęgnują fałszywe nadzieje:  

• Nadzieja na zbawienie przez prawe życie. 

• Nadzieja, że „Bóg jest zbyt dobry, aby kogokolwiek potępić”. 

• Nadzieja na zbawienie przez „staranie się być chrześcijaninem”. 

• Nadzieja bycia zbawionym, ponieważ „czuję się zbawiony” lub „czuję, 

że idę do nieba”. 

• Nadzieja bycia zbawionym przez wyznanie religijne, członkostwo w ko-

ściele lub wiarę, która nie zbawia od grzechu. 

5. Ci, którzy nie mają pewności. 

6. Sceptycy. 

7. Niewierni.  

8. Ci, którzy chcą odłożyć decyzję na później.  

9. Rzymscy katolicy. 

10. Żydzi. 

11. Spirytualiści.  

12. Chrześcijańscy naukowcy.  

13. Tajemniczy uczniowie. 

14. Smutni. 

15. Prześladowani. 

16. Zniechęceni. 
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17. Przygnębieni.  

18. Chorobliwi.  

19. Światowi chrześcijanie.  

20. Skąpi. 

 

Rezultaty tej pracy będą miały nieobliczalną wartość:  

• Po pierwsze, zyskasz nowy pogląd na to, jak doskonale Biblia jest do-

stosowana do potrzeb każdego człowieka.  

• Po drugie, znane fragmenty Biblii nabiorą nowego znaczenia, gdy do-

strzeżesz ich związek z potrzebami ludzi. Biblia stanie się dla ciebie bar-

dzo żywą księgą.  

• Po trzecie, szukając pokarmu dla innych, sam będziesz nakarmiony.  

• A po czwarte, otrzymasz ogromną ilość materiału do wykorzystania 

w kazaniach, czytaniach biblijnych, rozmowach, na spotkaniach modli-

tewnych i w pracy osobistej. Zdobędziesz rzadką, praktyczną znajo-

mość Biblii. 
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Rozdział 8 

PODSTAWOWE WARUNKI 
KORZYSTNEGO               
STUDIOWANIA 
 

Rozważyliśmy siedem korzystnych metod badania Biblii. Jest jednak 

coś, co w badaniu Biblii jest ważniejsze od najlepszych metod, a mianowicie 

podstawowe warunki korzystnego studiowania. Ten, kto spełnia te warunki, 

otrzyma więcej z Biblii, gdy stosuje najuboższą metodę, niż ten, kto ich nie 

spełnia, gdy stosuje najlepszą metodę. Wielu ludzi, którzy z zapałem pytają: 

„Jaką metodę studiowania Biblii powinienem zastosować?”, potrzebuje cze-

goś znacznie głębszego niż nowej, lepszej metody.  

 

Narodzenie na nowo 

Pierwszym z podstawowych warunków najkorzystniejszego studiowa-

nia Biblii jest to, że student musi narodzić się na nowo. Biblia jest księgą du-

chową. Łączy duchowe myśli z duchowymi słowami (1 Kor 2:13) i tylko czło-

wiek duchowy może zrozumieć jej najgłębsze, najbardziej charakterystyczne 

i najcenniejsze nauki. Zwykły człowiek nie przyjmuje rzeczy Ducha Bożego, 

gdyż są one dla niego głupstwem i nie może ich zrozumieć, gdyż są one du-

chowo oceniane (1 Kor 2:14). Duchowe rozeznanie można uzyskać tylko 

w jeden sposób – przez narodzenie się na nowo. „Jeśli się ktoś nie narodzi na 

nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (J 3:3).  

Żadna zwykła znajomość języków ludzkich, w których została napisana 

Biblia, jakkolwiek rozległa i dokładna, nie kwalifikuje nikogo do zrozumienia 

i docenienia Biblii. Trzeba rozumieć również boski język, w którym została 

ona napisana – język Ducha Świętego. Osoba, która rozumie język Ducha 

Świętego, ale nie rozumie ani słowa z greki, hebrajskiego czy aramejskiego, 

otrzyma więcej z Biblii niż ta, która wie wszystko o grece, hebrajskim i innych 

językach, ale nie narodziła się na nowo i w konsekwencji nie rozumie języka 

Ducha Świętego.  
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Jest dobrze udowodnionym faktem, że wielu prostych mężczyzn i kobiet, 

(którzy są całkowicie nieprzygotowani z jakiejkolwiek znajomości oryginal-

nych języków, w których Biblia została napisana), posiada wiedzę o prawdzi-

wej treści Biblii – jej rzeczywistej nauce, jej głębi, pełni i pięknie – która prze-

wyższa wiedzę wielu uczonych profesorów o teologicznej wiedzy.  

Jedną z najgłupszych rzeczy w dzisiejszych czasach jest to, że niezba-

wieni ludzie nauczają Biblii tylko z powodu swojej znajomości greki i hebraj-

skiego, w których ta księga została napisana. Byłoby równie rozsądne, gdyby 

ktoś nauczał sztuki, ponieważ posiadał dokładną wiedzę techniczną na temat 

farb. Potrzeba zmysłu estetycznego, by uczynić kogoś kompetentnym nau-

czycielem sztuki i potrzeba zmysłu duchowego, by uczynić człowieka kom-

petentnym nauczycielem Biblii. Osoba, która miałaby rozeznanie estetyczne, 

ale niewielką lub żadną wiedzę techniczną o farbach, byłaby o wiele bardziej 

kompetentnym krytykiem dzieł sztuki niż ktoś, kto miałby dużą wiedzę tech-

niczną o farbach, ale żadnego rozeznania estetycznego.  

W ten sam sposób człowiek, który nie ma technicznej znajomości greki 

i hebrajskiego, ale ma rozeznanie duchowe, jest o wiele bardziej kompetent-

nym krytykiem Biblii niż ten, który ma dużą techniczną znajomość greki 

i hebrajskiego, ale nie ma rozeznania duchowego. Bardzo niefortunne jest to, 

że w niektórych miejscach kładzie się większy nacisk na znajomość greki i he-

brajskiego w szkoleniu do służby, niż na życie duchowe i wynikające z niego 

rozeznanie duchowe.  

Niezbawionym ludziom nie powinno się zabraniać studiowania Biblii, 

ponieważ Słowo Boże jest narzędziem, którego Duch Święty używa w nowym 

narodzeniu (1 P 1:23; Jk 1:18), ale powinno być jasno zrozumiane, że chociaż 

w Biblii są nauki, które naturalny człowiek może zrozumieć i piękno, które 

może zobaczyć, to jednak jej najbardziej charakterystyczne i znamienne na-

uki są poza jego pojmowaniem, a jej najwyższe piękno należy do świata, 

w którym on nie ma udziału.  

Pierwszym podstawowym warunkiem najkorzystniejszego studiowania 

Biblii jest więc to, że musisz narodzić się na nowo (J 3:7). Nie możesz studio-

wać Biblii z największym pożytkiem, jeśli nie narodziłeś się na nowo. Jej naj-

lepsze skarby są dla ciebie zamknięte. 
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Miłość do Biblii 

Drugim warunkiem najbardziej zyskownego studiowania jest miłość 

do Biblii. Osoba, która je z apetytem, odniesie o wiele więcej dobrego ze 

swego posiłku niż ten, kto je z poczucia obowiązku. Dobrze jest, gdy student 

Biblii może powtórzyć za Hiobem: „Od przykazania jego ust nie odchodzi-

łem; ceniłem słowa jego ust bardziej niż mój własny pokarm” (Hi 23:12), albo 

za Jeremiaszem: „Gdy się znalazły twoje słowa, zjadłem je, a twoje słowo było 

dla mnie weselem i radością mego serca. Nazywam się bowiem twoim imie-

niem, PANIE, Boże zastępów!” (Jr 15:16). Wiele osób przychodzi do stołu na 

duchowy pokarm bez apetytu, a następnie narzeka na wszystko. Duchowa 

niestrawność leży u podstaw wielu współczesnych krytyk Biblii.  

Jak można zdobyć miłość do Biblii? Przede wszystkim przez narodzenie 

się na nowo. Tam, gdzie jest życie, może być i apetyt. Martwy człowiek nigdy 

nie jest głodny. To prowadzi nas z powrotem do pierwszego warunku. Ale 

idąc dalej, im więcej jest żywotności, tym większy jest głód. Obfite życie ozna-

cza obfity głód Słowa. Studiowanie Słowa pobudza miłość do Słowa. Dobrze 

pamiętam czasy, kiedy miałem większy apetyt na książki o Biblii niż na samą 

Biblię, ale wraz ze wzrostem studiowania, wzrastała miłość do tej Księgi. Pa-

miętanie o tym, kto jest autorem tej Księgi, jaki jest jej cel, jaka jest jej moc 

i jakie są bogactwa jej treści, przyczyni się do pobudzenia miłości i apetytu na 

tę Księgę. 

 

Ciężka praca 

Trzecim warunkiem jest gotowość do wykonywania ciężkiej pracy. Król 

Salomon dał żywy obraz studenta Biblii, który czerpie najwięcej korzyści ze 

swego studiowania. W Księdze Przysłów czytamy: „Synu mój, jeśli przyjmiesz 

moje słowa i zachowasz u siebie moje przykazania; Nadstawiając swego ucha 

na mądrość i nakłaniając swe serce ku rozumowi; Tak, jeśli przywołasz roz-

tropność i swoim głosem wezwiesz rozum; Jeśli będziesz jej szukać jak srebra 

i poszukiwać jej jak ukrytych skarbów; Wtedy zrozumiesz bojaźń PANA i doj-

dziesz do poznania Boga” (Prz 2:1-5). Szukanie srebra i szukanie ukrytych 

skarbów oznacza ciężką pracę, a ten, kto chce wydobyć z Biblii nie tylko srebro, 

ale i złoto oraz znaleźć jej ukryte skarby, musi się zdecydować na kopanie.  
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Największe rezultaty daje nie samo tylko rzucanie okiem na Słowo lub 

czytanie Słowa, ale studiowanie Słowa, rozmyślanie nad Słowem i rozważanie 

Słowa. Powodem, dla którego wiele osób tak mało czerpie z czytania Biblii 

jest po prostu to, że nie są skłonni do myślenia i ciężkiej pracy. Intelektualne 

lenistwo leży u podstaw znacznej części bezowocnego czytania Biblii.  

Ludzie ciągle wołają o nowe metody studiowania Biblii, ale wielu z nich 

pragnie po prostu jakiejś metody studiowania Biblii, dzięki której mogliby 

bez pracy wydobyć z niej wszystko, co dobre. Gdyby ktoś mógł powiedzieć 

leniwym chrześcijanom o jakiejś metodzie studiowania Biblii, dzięki której 

mogliby poświęcić na to najsenniejsze dziesięć minut w ciągu dnia, a i tak 

odnieśliby z tego taki zysk, jaki Bóg pragnie, aby Jego dzieci odniosły ze stu-

diowania Jego Słowa, to byłoby to dokładnie to, czego pragną. Ale tego nie 

da się zrobić. Ludzie muszą być chętni do pracy – i to do ciężkiej pracy – jeżeli 

chcą wykopać skarby nieskończonej mądrości, wiedzy i błogosławieństw, 

które Bóg zgromadził w Swoim Słowie.  

Pewien znajomy biznesmen poprosił mnie kiedyś w pośpiesznej roz-

mowie telefonicznej, abym mu powiedział „jednym słowem”, jak ma studio-

wać swoją Biblię. Odpowiedziałem: „Myśl”. Psalmista ogłasza , że osobą „bło-

gosławioną” jest ta osoba, która dzień i noc rozmyśla nad prawem Pana: „Bło-

gosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze 

grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców; Lecz ma upodobanie w prawie 

PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy” (Ps 1:1-2). Pan nakazał 

Jozuemu rozmyślać nad nim dzień i noc, zapewniając go, że w wyniku tego 

rozmyślania, poszczęści mu się i będzie mu się dobrze wiodło: „Niech ta 

księga Prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie 

i w nocy, abyś pilnował wypełnienia wszystkiego, co w niej jest napisane. 

Wtedy bowiem poszczęści się twojej drodze i będzie ci się wiodło” (Joz 1:8). 

O Marii, matce Jezusa, czytamy: „Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, 

rozważając je w swoim sercu” (Łk 2:19).  

Tylko w ten sposób można studiować Biblię z największym zyskiem. 

Jeden werset Pisma Świętego przeżuty, przetrawiony i wchłonięty da więcej 

siły niż całe rozdziały tylko przejrzane.  
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Zważ każde słowo, które czytasz w Biblii. Przyjrzyj się mu. Obracaj je 

w koło. W ten sposób najbardziej znane fragmenty nabierają nowego znacze-

nia. Poświęć piętnaście minut na każde słowo, na przykład w Psalmie 23:1 

lub w Liście do Filipian 4:19, i zobacz, czy tak nie jest.  

 

Poddanie woli Bogu 

Czwartym warunkiem jest wola całkowicie poddana Bogu. Jezus powie-

dział: „Jeśli ktoś chce wypełniać jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta 

nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie” (J 7:17). Poddana wola daje 

tę jasność duchowego widzenia, która jest konieczna do zrozumienia Bożej 

Księgi. Wiele trudności i niejasności Biblii całkowicie wynika z tego, że wola 

ucznia nie poddaje się woli Autora Księgi. To niezwykłe, jak fragmenty, które 

kiedyś nas zastanawiały, stają się jasne, proste i piękne, kiedy dochodzimy do 

tego miejsca, w którym mówimy Bogu: „Poddaję moją wolę bezwarunkowo 

Twojej. Nie mam innej woli, jak tylko Twoją. Naucz mnie Twojej woli”. Wola 

poddana Bogu zrobi więcej, aby Biblia stała się otwartą księgą, niż wykształ-

cenie uniwersyteckie. Jest po prostu niemożliwe, abyś osiągnął jak największy 

zysk ze studiowania Biblii, dopóki nie poddasz swojej woli Bogu. Musisz być 

co do tego bardzo stanowczy.  

Jest wielu takich, którzy mówią: „O tak, myślę, że moja wola jest pod-

dana Bogu”, ale tak nie jest. Nigdy nie poszli z Bogiem sam na sam i nie po-

wiedzieli Mu inteligentnie i zdecydowanie: „O Boże, ja tu i teraz oddaję się 

Tobie, abyś mi rozkazywał, prowadził mnie, kształtował mnie, posyłał mnie 

i czynił ze mną, co tylko zechcesz”. Taki akt jest wspaniałym kluczem do od-

blokowania skarbca Słowa Bożego. Biblia staje się nową księgą dla osoby, 

która szczerze to czyni. Uczynienie tego spowodowało całkowitą przemianę 

w mojej teologii, życiu i służbie.  

 

Posłuszeństwo naukom 

Piąty warunek jest bardzo blisko związany z czwartym. Student Biblii, 

który chce wynieść jak najwięcej korzyści ze swoich studiów, musi być po-

słuszny jej naukom, gdy tylko je zobaczy.  
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Jakub dał dobrą radę wczesnym chrześcijanom, a także nam: „Bądźcie 

więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych sie-

bie” (Jk 1:22). Dziś wielu ludzi, którzy uważają się za studentów Biblii, zwodzi 

samych siebie w ten sposób. Widzą, czego uczy Biblia, ale nie czynią tego 

i wkrótce tracą moc, by to widzieć. Prawda, której się słucha, prowadzi do 

większej ilości prawdy. Nieposłuszeństwo prawdzie niszczy zdolność do od-

krywania prawdy. Musi być nie tylko ogólne poddanie się woli, ale konkretne 

praktyczne posłuszeństwo każdemu nowo odkrytemu słowu Bożemu. Nie 

ma miejsca, gdzie prawo jest bardziej „radośnie pewne” z jednej strony i bar-

dziej „surowo nieugięte” z drugiej, niż w kwestii używania lub odrzucania 

prawdy objawionej w Biblii. „Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie 

miał w obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma” 

(Mt 25:29). Użyj, a otrzymasz więcej; odmów, a stracisz wszystko. 

Nie studiuj Biblii dla samej gratyfikacji, intelektualnej ciekawości, ale 

studiuj ją, aby dowiedzieć się, jak żyć i podobać się Bogu. Jakikolwiek obo-

wiązek znajdziesz nakazany w Biblii – wykonaj go od razu. Cokolwiek do-

brego widzisz w jakiejś biblijnej postaci – naśladuj to natychmiast. Jakikolwiek 

błąd dostrzeżesz w postępowaniu biblijnych mężczyzn i kobiet – przeanalizuj 

swoje własne życie, aby sprawdzić, czy nie popełniasz tego samego błędu, a je-

żeli stwierdzisz, że tak, natychmiast go skoryguj. Jakub porównuje Biblię do 

lustra: „Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny 

jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. 

Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był” (Jk 1:23-24). 

Główną zaletą lustra jest to, że pokazuje ci, czy coś w tobie jest nie w po-

rządku, a jeżeli to zauważysz, możesz to naprawić. W ten sposób używaj Bi-

blii. Posłuszeństwo prawdzie, którą już widzisz, rozwiąże tajemnice zawarte 

w wersetach, których jeszcze nie rozumiesz. Nieposłuszeństwo prawdzie, 

którą widzisz, zaciemnia cały świat prawdy. To jest tajemnica większości 

sceptycyzmu i błędów tamtych czasów. Ludzie widzieli prawdę, ale jej nie 

czynili, a teraz jej nie ma. 

Znałem bystrego i obiecującego młodego pastora, który czynił szybkie 

postępy w prawdzie. Szczególnie w jednym ważnym punkcie zajął bardzo za-

awansowane stanowisko, a potem nastąpił odwrót. Pewnego dnia powiedział 

do swojej żony: „Bardzo miło jest w to wierzyć, ale nie musimy o tym tyle 
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mówić”. Zaczęli, a przynajmniej on, ukrywać swoje świadectwo. Następnie 

jego żona zmarła, a on niestety dryfował. Biblia stała się dla niego zapieczę-

towaną księgą. Wiara zwijała się. Publicznie wyrzekł się wiary w niektóre 

z fundamentalnych prawd biblijnych. Wydawało się, że stracił panowanie 

nawet nad doktryną o nieśmiertelności. Jaka była przyczyna tego wszystkiego? 

Prawda ucieka, gdy się nią nie żyje i nie stoi za nią. Dziś niektórzy podziwiają 

i oklaskują tego człowieka, ale w jego duszy światło dzienne zastąpiła ciemność. 

 

Dziecięcy umysł 

Szóstym warunkiem jest dziecięcy umysł. Bóg objawia swoje najgłębsze 

prawdy niemowlętom. Żaden wiek bardziej niż nasz nie potrzebuje wziąć so-

bie do serca słów Jezusa: „W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam cię, 

Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztrop-

nymi, a objawiłeś je niemowlętom” (Mt 11:25).  

W jaki sposób musimy być niemowlętami, jeśli Bóg ma nam objawić 

swoją prawdę, a my mamy zrozumieć Jego Słowo? Dziecko w przeciwień-

stwie do dorosłego nie jest pełne swojej własnej mądrości. Ono rozpoznaje 

swoją niewiedzę i jest gotowe, aby być nauczane. Nie stoi przy swoich wła-

snych pojęciach i pomysłach w opozycji do swoich nauczycieli. W tym duchu 

powinniśmy podchodzić do Biblii, jeżeli chcemy uzyskać jak najwięcej ko-

rzyści z naszego badania.  

Nie należy przychodzić do Biblii z własnymi poglądami starając się je 

potwierdzić. Przychodź raczej po to, by dowiedzieć się, jakie są Boże idee, tak 

jak On je tam objawił. Nie przychodź, aby znaleźć potwierdzenie własnych 

poglądów, ale przyjdź, aby być nauczanym tego, czego Bóg będzie z przyjem-

nością nauczał. Jeżeli ktoś przychodzi do Biblii tylko po to, by znaleźć tam 

swoje własne idee, to je znajdzie! Lecz jeżeli przyjdzie, uznając swoją własną 

słabość – jak małe dziecko i będzie dawał się nauczać, to znajdzie coś nie-

skończenie lepszego niż swoje własne idee – znajdzie umysł Boga.  

Widzimy dlaczego wielu ludzi nie potrafi dostrzec rzeczy, które są wy-

raźnie nauczane w Biblii. Doktryna nauczana w Biblii nie jest ich własnym 

pomysłem lub przekonaniem, a oni są tak pełni swoich własnych wierzeń, 

idei i tradycji, że nie mają już miejsca na to, czego Biblia rzeczywiście uczy. 
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Mamy tego ilustrację w samych apostołach, na pewnym etapie ich szko-

lenia. W Ewangelii Marka 9:31 czytamy, że Jezus nauczał swoich uczniów 

i powiedział im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją go, ale 

gdy będzie zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Teraz jest to tak jasne 

i definitywne, jak tylko język może to uczynić, ale było to całkowicie 

sprzeczne z wyobrażeniami apostołów, co do tego, co miało się stać z Chry-

stusem. Tak więc w następnym wersecie czytamy, że nie rozumieli oni tego 

oświadczenia (Mk 9:32). Czyż nie jest to zdumiewające? Ale czy jest to jakiś 

większy powód do zdumienia niż nasza własna niezdolność do zrozumienia 

oczywistych stwierdzeń Biblii, gdy są one sprzeczne z naszymi uprzednio 

przyjętymi wyobrażeniami?  

Trudności jakie wielu chrześcijan ma z fragmentami Kazania na Górze 

byłyby błahe, gdybyśmy po prostu przychodzili do Chrystusa jak dziecko, 

które chce być nauczane – w co wierzyć i co robić – a nie przychodzili jako 

w pełni dojrzali dorośli, którzy już wszystko wiedzą i którzy muszą znaleźć 

takie interpretacje słów Chrystusa, które będą pasować do naszej dojrzałej 

i nieomylnej filozofii!  

Wielu ludzi jest tak przepełnionych niebiblijną teologią, której ich na-

uczano, że całe życie zajmuje im pozbycie się jej i zrozumienie jasnego nau-

czania Biblii. „Och, co ten werset może oznaczać?” – woła wielu zdumionych 

ludzi. Znaczy on to, co jest w nim wyraźnie napisane, ale to, czego szukasz, 

to nie znaczenie, które Bóg wyraźnie w nim zawarł, ale znaczenie, które mo-

żesz przekręcić i spróbować dopasować jakąś genialną sztuczką egzegezy do 

swoich własnych pomysłów i schematów.  

Nie sięgaj do Biblii, aby dowiedzieć się, co ona ma znaczyć, ale aby do-

wiedzieć się, co Bóg zamierzył, aby ona znaczyła. Ludzie często nie dostrze-

gają prawdziwej prawdy zawartej w danym wersecie, mówiąc: „Ale to można 

zinterpretować w ten sposób”. O tak, może i można, ale czy tak właśnie Bóg 

zamierzał to zinterpretować? Jeśli chcemy wynieść jak najwięcej korzyści 

z naszego studiowania Biblii, musimy często się modlić: „Boże, uczyń mnie 

małym dzieckiem. Opróżnij mnie z moich własnych wyobrażeń. Naucz mnie 

swojego własnego umysłu. Uczyń mnie gotowym jak małe dziecko na przy-

jęcie wszystkiego, co masz do powiedzenia, bez względu na to, jak bardzo jest 

to sprzeczne z tym, co wcześniej myślałem i w co wierzyłem”. 
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Och! Jakże Biblia otwiera się przed tym, kto w ten sposób do niej pod-

chodzi! A jakże zamyka się przed mądrym – głupcem, który myśli, że wie 

wszystko i wyobraża sobie, że może przyznać punkty Piotrowi i Pawłowi, 

a nawet Jezusowi Chrystusowi i samemu Bogu! Ktoś dobrze powiedział, że 

najlepszą metodą studiowania Biblii jest „metoda dziecka”.  

Rozmawiałem kiedyś z przyjacielem o tym, co wydawało mi się jasnym 

nauczaniem pewnego fragmentu. „Tak” – odpowiedział – „ale to nie zgadza 

się z moją filozofią”. Człowiek ten był szczery, jednak, niestety, nie miał dzie-

cięcego ducha, który jest niezbędnym warunkiem najbardziej korzystnego 

studiowania Biblii. Jest jednak wielu takich, którzy podchodzą do Biblii w ten 

sam sposób. Wielkim osiągnięciem w badaniu Biblii jest uświadomienie so-

bie, że nieskończony Bóg wie więcej niż my, że nasza najwyższa mądrość jest 

mniejsza niż wiedza najbardziej nieświadomego dziecka w porównaniu 

z Jego wiedzą.  

Przychodźmy do Niego jako niemowlęta, aby być przez Niego nauczani, 

a nie aby się z Nim spierać. Łatwo i stale zapominamy o tym, że za każdym 

razem, gdy otwieramy Biblię, dobrze by było, gdybyśmy pokornie upadli 

przed Bogiem i powiedzieli: „Ojcze, jestem tylko dzieckiem. Naucz mnie”!  

 

Studiuj jak Słowo Boże 

Siódmym warunkiem studiowania Biblii z największym zyskiem jest to, 

abyśmy studiowali ją jako Słowo Boże. Apostoł Paweł, pisząc do zboru w Te-

salonice, dziękował Bogu bez ustanku, że gdy otrzymali Słowo Boże, przyjęli 

je nie jako słowo ludzkie, ale za to, czym ono naprawdę jest – Słowem Bożym 

(1 Tes 2:13).  

Paweł mógł słusznie dziękować za to Bogu i my też możemy słusznie 

dziękować Bogu, kiedy dochodzimy do miejsca, w którym przyjmujemy 

Słowo Boże jako Słowo Boże. Nie oznacza to, że ktoś, kto nie wierzy, że Biblia 

jest Słowem Bożym, powinien być zniechęcony do jej studiowania. W rzeczy 

samej, jedną z najlepszych rzeczy, jaką może zrobić ten, kto nie wierzy, że 

Biblia jest Słowem Bożym – jeśli jest uczciwy – jest studiowanie jej. Kiedyś 

całkowicie wątpiłem w to, że Biblia jest Słowem Bożym, a moje dzisiejsze 
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mocne przekonanie, że Biblia jest Słowem Bożym, pochodzi bardziej ze stu-

diowania samej Księgi niż z czegokolwiek innego. Ci, którzy w nią wątpią, są 

częściej tymi, którzy studiują o Biblii, niż tymi, którzy zagłębiają się w jej fak-

tyczne nauki. Chociaż najlepszą księgą dowodów chrześcijańskich jest Biblia 

i chociaż najbardziej kompletny sceptyk powinien być zachęcany do jej stu-

diowania, to jednak nie osiągniemy największego zysku z tego studiowania, 

dopóki nie dojdziemy do punktu, w którym staniemy się przekonani, że Bi-

blia jest Słowem Bożym i kiedy będziemy ją studiować jako takie Słowo. Ist-

nieje wielka różnica pomiędzy teoretycznym przekonaniem, że Biblia jest 

Słowem Bożym, a studiowaniem jej jako Słowa Bożego.  

Tysiące ludzi powiedziałoby ci, że wierzy, iż Biblia jest Słowem Bożym, 

ale nie studiuje jej jako Słowa Bożego. Studiowanie Biblii jako Słowa Bożego 

wiąże się z kilkoma rzeczami:  

1. Po pierwsze, wiąże się z bezsprzecznym przyjęciem jej nauk, gdy są one 

w oczywisty sposób widoczne, nawet gdy mogą wydawać się nieroz-

sądne lub niemożliwe. Rozsądek wymaga, abyśmy poddali nasze sądy 

i rozumowania pod stwierdzenia nieskończonej mądrości. Nie ma nic 

bardziej irracjonalnego niż racjonalizm, który czyni skończoną mą-

drość sprawdzianem nieskończonej mądrości i poddaje nauki Bożej 

wszechwiedzy pod aprobatę ludzkiego osądu. Jest to najbardziej skrajna 

i absurdalna zarozumiałość, która mówi: „To nie może być prawdą, na-

wet jeśli Bóg to mówi, bo nie aprobuje tego mój rozum”. Przeciwnie, 

„Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem?” (Rz 9:20). 

Prawdziwa ludzka mądrość, gdy znajduje nieskończoną mądrość, kła-

nia się przed nią i mówi: „Mów, co chcesz, a uwierzę”. Kiedy już prze-

konamy się, że Biblia jest Słowem Bożym, jej nauki muszą być końcem 

wszelkich kontrowersji i dyskusji. Tak mówi Pan – to rozstrzygnie 

każdą kwestię. Jest wielu ludzi, którzy wyznają, że Biblia jest Słowem 

Bożym, ale jeśli pokażesz im, czego Biblia wyraźnie naucza w jakiejś 

spornej kwestii, potrząsną głowami i powiedzą: „Tak, ale ja myślę tak 

i tak”, albo „nasz kościół nie naucza w ten sposób”. Taki rodzaj studio-

wania Biblii przynosi niewiele korzyści.  

2. Studiowanie Biblii jako Słowa Bożego wymaga całkowitego polegania 

na wszystkich jej obietnicach, w całej ich długości i szerokości. Osoba, 
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która studiuje Biblię jako Słowo Boże, nie będzie lekceważyć żadnej z jej 

obietnic. Ten, kto studiuje Biblię jako Słowo Boże, powie: „Bóg, który 

nie może kłamać, obiecał” (zob. Tt 1:2). Nie będzie próbował uczynić 

Boga kłamcą, próbując sprawić, by jedna z Jego obietnic znaczyła mniej, 

niż jest w niej napisane. Ten, kto studiuje Biblię jako Słowo Boże, będzie 

wypatrywał obietnic, a gdy tylko je znajdzie, będzie starał się odkryć, co 

one oznaczają. To jest jeden z sekretów zyskownego studiowania Biblii. 

Poluj na obietnice i wykorzystuj je tak szybko, jak tylko je znajdziesz. 

Dokonuje się tego przez spełnienie biblijnych warunków i przedkłada-

nie ich ponad wszystko. To jest klucz do wszystkich skarbów Bożej łaski. 

Szczęśliwą jest osoba, która nauczyła się badać Biblię jako Słowo Boże. 

Jest gotowa żądać dla siebie każdej nowej obietnicy, gdy tylko się pojawi, 

i ryzykować wszystko dla niej.  

3. Studiowanie Biblii jako Słowa Bożego wymaga posłuszeństwa – szyb-

kiego, dokładnego, bez zadawania pytań – każdemu jej przykazaniu. 

Posłuszeństwo może wydawać się trudne, a nawet niemożliwe, ale Bóg 

tego wymaga, a ja muszę po prostu być posłuszny i pozostawić wyniki 

Bogu. Jeżeli chcesz osiągnąć jak największy zysk ze studiowania Biblii, 

postanów sobie, że odtąd będziesz się domagał każdej jasnej obietnicy 

i przestrzegał każdego prostego polecenia. Co do obietnic i poleceń, 

których znaczenie nie jest jeszcze jasne, będziesz się starał, aby ich zna-

czenie stało się jasne. 

4. Po czwarte, studiowanie Biblii jako Słowa Bożego oznacza studiowanie 

jej w Bożej obecności. Kiedy czytasz jakiś werset Pisma Świętego, usłysz 

głos żywego Boga, który przemawia bezpośrednio do ciebie w tych za-

pisanych słowach. Biblia zyskuje nową moc i atrakcyjność, gdy nau-

czysz się słyszeć żywą, obecną osobę – samego Boga, naszego Ojca – 

mówiącego bezpośrednio do ciebie w tych słowach. Jednym z najbar-

dziej fascynujących i inspirujących stwierdzeń w Biblii jest to, że He-

noch chodził z Bogiem (Rdz 5:24). Możemy mieć chwalebne Boże to-

warzystwo w każdej chwili, kiedy tylko zechcemy. Po prostu otwierając 

Jego Słowo i pozwalając, by żywy i wiecznie obecny Bóg przemówił do 

nas przez nie. Z jakim świętym respektem, niezwykłą i niewymowną 
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radością studiujemy Biblię, jeżeli studiujemy ją w ten sposób! Jest to 

niebo zstąpione na ziemię.  

 

Modlitwa 

Ósmym i ostatnim warunkiem najkorzystniejszego studiowania Biblii 

jest bycie skorym do modlitwy. Psalmista modlił się: „Otwórz moje oczy, 

abym ujrzał cuda twego prawa” (Ps 119:18).  

Każdy, kto pragnie czerpać jak największe korzyści ze swego studiowa-

nia Biblii, powinien ofiarować tę lub podobną modlitwę za każdym razem, 

gdy podejmuje się studiowania Słowa. Niewiele jest kluczy, które otwierają 

tyle skrzyń z ukrytymi skarbami, co modlitwa. Niewiele wskazówek rozwikła 

tak wiele trudności. Niewiele mikroskopów ujawni tyle piękna ukrytego 

przed okiem zwykłego obserwatora. Jakież nowe światło świeci często ze sta-

rego, dobrze znanego tekstu, gdy pochylasz się nad nim na modlitwie!  

Wierzę w studiowanie Biblii w dużej mierze na kolanach. Kiedy ktoś 

przeczyta całą księgę na kolanach – a jest to łatwe do zrobienia – doświadcza, 

że księga ta nabiera nowego znaczenia i staje się nową księgą.  

Nigdy nie powinno się otwierać Biblii, aby ją czytać, bez przynajmniej 

podniesienia serca do Boga w cichej modlitwie, aby On ją zinterpretował 

i oświetlił jej strony światłem swego Ducha. Jest to rzadki przywilej studio-

wać jakąkolwiek książkę pod bezpośrednim kierownictwem i instrukcją jej 

autora. To jest przywilej nas wszystkich w studiowaniu Biblii.  

Kiedy ktoś dochodzi do fragmentu, który jest trudny do zrozumienia lub 

trudny do zinterpretowania, zamiast go ignorować lub spieszyć się do jakiegoś 

uczonego przyjaciela lub do jakiegoś komentarza, powinien położyć ten frag-

ment przed Bogiem i prosić Go, aby mu go wyjaśnił, powołując się na Bożą 

obietnicę z Listu Jakuba: „A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi 

Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale 

niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do 

fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam” (Jk 1:5-6). To po prostu 

wspaniałe jak pozornie najtrudniejsze fragmenty stają się w ten sposób jasne. 
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Harry Morehouse, jeden z najznakomitszych badaczy Biblii wśród lu-

dzi niewykształconych, mawiał, że ilekroć natknął się na fragment Biblii, któ-

rego nie mógł zrozumieć, szukał w Biblii jakiegoś innego fragmentu, który 

rzucał na niego światło, a następnie przedkładał go Bogu w modlitwie. Po-

wiedział, że nigdy nie znalazł fragmentu, który nie poddawałby się temu za-

biegowi. Miałem całkiem podobne doświadczenie. Kilka lat temu byłem 

z przyjacielem na wycieczce po Szwajcarii Frankońskiej i zwiedzałem nie-

które z bardziej znanych podziemnych jaskiń. Pewnego dnia zatrzymał nas 

krajowy listonosz i zapytał, czy chcielibyśmy zobaczyć jaskinię o rzadkim 

pięknie i zainteresowaniu, z dala od utartych szlaków turystycznych. Oczy-

wiście zgodziliśmy się. Poprowadził nas przez las i zarośla do ujścia jaskini, 

a my weszliśmy do środka. Wszystko było ciemne i niesamowite. Mówił dużo 

o pięknie jaskini, opowiadał o półkach skalnych i fantastycznych formacjach, 

ale my nie widzieliśmy absolutnie nic. Co jakiś czas wypowiadał słowa ostrze-

żenia, abyśmy byli ostrożni, gdyż blisko naszych stóp leży przepaść, której 

dno nigdy nie zostało odkryte. Zaczęliśmy się obawiać, że możemy być 

pierwszymi odkrywcami tego dna. Nie było nic przyjemnego w tej całej spra-

wie. Ale gdy tylko zapaliła się pochodnia, wszystko stało się inne. Z podłogi 

wyrastały stalagmity, które spotykały się ze stalaktytami schodzącymi z sufitu. 

Z każdej strony były piękne i fantastyczne formacje, a wszystkie lśniły w świe-

tle. Często myślałem, że tak było z wieloma fragmentami Pisma Świętego. 

Inni mówią ci o jego pięknie, ale ty nie możesz go zobaczyć. Wygląda na 

ciemne i zawiłe, zakazane i niebezpieczne, ale kiedy Boże światło jest tam roz-

palone przez modlitwę, jakże wszystko staje się inne w jednej chwili. Dostrze-

gasz piękno, którego język nie jest w stanie wyrazić, a które docenić może 

tylko ten, kto stał tam w tym samym świetle.  

Ten, kto chce zrozumieć i pokochać swoją Biblię, musi dużo się modlić. 

Modlitwa uczyni więcej niż wykształcenie wyższe, aby Biblia stała się otwartą 

i chwalebną księgą. Być może najlepszą lekcją, jakiej nauczyłem się na nie-

mieckim uniwersytecie, gdzie miałem przywilej być uczonym przez jednego 

z najbardziej znanych i utalentowanych nauczycieli Biblii w naszym wieku, 

było stwierdzenie asystenta tego profesora, że profesor Franz Delitzsch pra-

cował nad większością swoich nauk na kolanach. 
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Rozdział 9 

SUGESTIE KOŃCOWE  
 

Zanim zamkniemy tę książkę, należy jeszcze podać kilka sugestii. Stu-

diuj Biblię codziennie. Konsekwencja w studiowaniu Biblii liczy się bardziej 

niż większość ludzi myśli. Sporadyczny uczeń, który w pewnych okresach po-

święca wiele czasu na studiowanie Słowa, a w innych okresach zaniedbuje je, 

nawet na kilka dni, nie osiąga takich wyników, jak ten, który studiuje regu-

larnie, dzień po dniu. „Ci [Berejczycy] byli szlachetniejsi od tych w Tesalo-

nice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, 

czy tak się sprawy mają” (Dz 17:11). 

Pewien człowiek, który jest dobrze znany wśród studentów chrześcijań-

skich uczelni w Ameryce, wspomniał raz na konwencji studenckiej, że był na 

wielu konwencjach i otrzymał z nich wielkie błogosławieństwa. Jednak naj-

większe błogosławieństwo, jakie kiedykolwiek otrzymał, pochodziło z kon-

wencji, na której zgromadziły się tylko cztery osoby. Błogosławieństwo przy-

szło do niego w ten sposób. Te cztery osoby zawarły przymierze, że będą spę-

dzać pewną część każdego dnia na badaniu Biblii. Od tamtego czasu wiele 

czasu spędzał w podróży, w hotelach i na konwencjach, ale starał się dotrzy-

mać tego przymierza i największe błogosławieństwo, jakie spotkało go w jego 

chrześcijańskim życiu, przyszło przez codzienne studiowanie Słowa.  

Nikt, kto tego nie próbował, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele 

można osiągnąć przez wydzielenie określonej części każdego dnia na studio-

wanie Biblii i utrzymywanie jej w tym celu w każdych okolicznościach. Może 

to być nie więcej niż piętnaście lub trzydzieści minut, ale z pewnością po-

winna to być godzina! Wielu powie, że nie ma na to czasu – ale będzie to czas 

zaoszczędzony.  

Lord Cairns, jeden z najbardziej zapracowanych i wybitnych ludzi swo-

ich czasów, wyznał przed śmiercią, że pierwsze dwie godziny każdego dnia 

poświęcał na studiowanie Biblii i modlitwę. Temu faktowi przypisał wielkie 

osiągnięcia swojego życia.  
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Nie jest dobrze studiować Biblię tylko wtedy, gdy mamy na to ochotę. 

Nie możemy studiować Biblii tylko wtedy, gdy mamy wolny czas. Jeżeli 

chcemy studiować Biblię z jak największym pożytkiem, musimy mieć w tej 

kwestii solidne zasady i nawyki. Nic, co robimy, nie będzie ważniejsze od na-

szego studiowania Biblii i nie może ono ustępować miejsca innym, mniej 

ważnym rzeczom. Regularność w jedzeniu jest tym dla życia fizycznego, 

czym regularność w studiowaniu Biblii jest dla życia duchowego.  

Wyznacz sobie jakiś czas, choćby na początek nie więcej niż piętnaście 

minut i trzymaj się go, dopóki nie będziesz gotów wyznaczyć dłuższego 

okresu. Na studiowanie Biblii wybierz najlepszą część dnia, jaką możesz na 

to przeznaczyć. Nie odkładaj studiowania Biblii na czas przed snem, kiedy 

umysł jest senny. Dobrze jest wziąć werset na pożegnanie dnia, kiedy kła-

dziemy się spać, ale to nie jest czas na studiowanie. Żadne badanie nie wy-

maga takiego wysiłku całego człowieka tak bardzo, jak badanie Biblii. Nie 

poświęcaj temu czasu bezpośrednio po obfitym posiłku. Po obfitym posiłku 

umysł jest mniej lub bardziej ospały i nierozsądnie jest go wtedy zmuszać do 

ciężkiej pracy.  

Prawie wszyscy, którzy poświęcili temu zagadnieniu wiele uwagi, są 

zgodnego zdania, że najlepsze do studiowania Biblii są wczesne godziny dnia, 

o ile można je zapewnić bez zakłóceń. Dobrze jest, gdy tylko jest to możliwe, 

zamknąć się w domu i odgrodzić od świata, gdy zamierzasz oddać się studio-

waniu Biblii.  

W całym swoim studiowaniu Biblii szukaj Chrystusa w badanym frag-

mencie. Czytamy o Jezusie, że począwszy od Mojżesza i wszystkich proroków, 

wyjaśnił im rzeczy, które dotyczą Jego samego we wszystkich Pismach (Łk 

24:27). Jezus Chrystus jest tematem całej Biblii, a temat ten przenika całą 

Księgę. Niektóre z pozornie najsuchszych fragmentów Biblii stają się wypeł-

nione nowym życiem, gdy nauczymy się dostrzegać w nich Chrystusa. Pa-

miętam, jak na początku mojej lektury Biblii Księga Kapłańska wydawała mi 

się nudna, ale wszystko zmieniło się, gdy nauczyłem się dostrzegać Jezusa 

w różnych ofiarach, w arcykapłanie i jego szatach, w przybytku i jego wypo-

sażeniu – naprawdę wszędzie. Szukaj Chrystusa w każdym wersecie, który 

studiujesz, a nawet genealogie i listy z nazwami miast zaczną mieć piękno 

i moc.  
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Zapamiętuj Pismo Święte. Psalmista powiedział: „W swoim sercu za-

chowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie” (Ps 119:11). Nie ma 

nic lepszego, co mogłoby powstrzymać człowieka od grzechu. Przez Słowo 

Boże złożone w jego sercu, Jezus pokonał kusiciela (Mt 4:4, 7, 10). Słowo Boże 

złożone w sercu jest dobre także do innych celów, ale jest bardzo ważne 

w zwycięstwie nad grzechem. Słowo Boże jest dobre, aby poznać i zdemasko-

wać błąd. Słowo Boże jest dobre, aby podtrzymać zmęczonych. Słowo Boże 

jest dobre do wielu celów, a szczególnie aby człowiek Boży był odpowiednio 

wyposażony do każdego dobrego dzieła (2 Tm 3:17).  

Zapamiętuj Pismo Święte według rozdziałów i wersetów. Jest to równie 

łatwe, jak samo zapamiętywanie słów, a jest dużo bardziej użyteczne dla ce-

lów praktycznych. Zapamiętuj Pismo Święte w systematycznej formie. Nie 

rób chaotycznej sterty tekstów w umyśle, ale kategoryzuj pod odpowiednimi 

tytułami wersety, które przechowujesz w pamięci. Wtedy można je wydobyć, 

gdy ich potrzebujesz bez zgrzytania zębami. Jest wielu mężczyzn, którzy 

mogą wstać i bez chwili do namysłu mówić spójnie, elokwentnie i biblijnie 

na dowolny ważny temat, ponieważ mają ogromny zbiór mądrości w postaci 

tekstów Pisma Świętego przechowywanych w ich umysłach w systematycznej 

formie.  

Wreszcie, wykorzystuj w praktyce wolne chwile na studiowanie Biblii. 

W życiu większości ludzi jest ogromna ilość zmarnowanego czasu – czasu 

spędzonego w podróży, czasu spędzonego w oczekiwaniu na ludzi, z którymi 

są umówieni, czasu spędzonego w oczekiwaniu na posiłki itp. Większość 

z tego czasu można wykorzystać na studiowanie Biblii, jeśli ma się przy sobie 

kieszonkową Biblię lub kieszonkowy Nowy Testament. Można też wykorzy-

stać ten czas na modlitwę i rozmyślanie nad tekstami przechowywanymi 

w pamięci. Wiele z moich kazań i przemówień zostało opracowanych w ten 

sposób.  

Mówi się, że Henry Ward Beecher przeczytał jedną z większych historii 

Anglii czekając dzień po dniu na przyniesienie posiłku do stołu. Ile ksiąg Bi-

blii można by przestudiować w tym samym czasie? Pewien przyjaciel powie-

dział mi kiedyś, że człowiek, który miał pod pewnymi względami najbardziej 

niezwykłą znajomość Biblii ze wszystkich osób, które znał… był handlarzem 

rupieci w jednym z kanadyjskich miast. Człowiek ten miał Biblię otwartą na 
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swoich półkach, a w przerwach w interesach rozmyślał nad Słowem Bożym. 

Biblia stawała się bardzo brudna przez obcowanie z nią w takim otoczeniu, 

ale nie mam wątpliwości, że jego dusza stawała się odpowiednio biała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT DO NAS 

Jeśli chcesz porozmawiać lub masz pytania, to zapraszamy do kontaktu: 

• Adres e-mail: kontakt@zyjesztylkoraz.pl  

• Strona internetowa: www.zyjesztylkoraz.pl 

• YouTube: www.youtube.com/zyjesztylkoraz 
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Reuben A. Torrey był autorem, mówcą konferencyjnym, pastorem, ewan-

gelistą, dziekanem uczelni biblijnej i nie tylko. Torrey urodził się 28 stycznia 

1856 roku w Hoboken, w stanie New Jersey. W 1875 r. ukończył Uniwersytet 

Yale, a w 1878 r. Yale Divinity School, po czym został pastorem kościoła kon-

gregacjonalnego w Garrettsville w stanie Ohio. W 1879 r. Torrey ożenił się 

z Clarą Smith, z którą miał pięcioro dzieci. W 1882 r. wyjechał do Niemiec, 

gdzie studiował na uniwersytetach w Lipsku i Erlangen. Po powrocie do Sta-

nów Zjednoczonych Torrey pastorował w Minneapolis, a także był odpowie-

dzialny za Congregational City Mission Society. W 1889 r. Dwight L. Moody 

wezwał Torreya do kierowania swoim Towarzystwem Ewangelizacyjnym 

w Chicago, które później przekształciło się w Instytut Biblijny Moody'ego. 

Od 1894 roku Torrey był również pastorem Chicago Avenue Church, który 

później został nazwany Moody Memorial Church. Był kapelanem YMCA 

podczas wojny hiszpańsko-amerykańskiej, a także kapelanem podczas 

I wojny światowej. Torrey podróżował po całym świecie prowadząc wyprawy 

ewangelizacyjne, głosząc kazania niezbawionym. Uważa się, że ponad sto ty-

sięcy ludzi zostało zbawionych pod wpływem jego kazań. W 1908 r. pomógł 

założyć Konferencję Biblijną w Montrose w Pensylwanii, która trwa do dziś. 

W 1912 roku został dziekanem Instytutu Biblijnego w Los Angeles (obecnie 

Uniwersytet Biola), a w latach 1915-1924 był pastorem Kościoła Otwartych 

Drzwi w Los Angeles. Torrey nadal przemawiał na całym świecie i organizo-

wał konferencje biblijne. Zmarł w Asheville, w Karolinie Północnej, 26 paź-

dziernika 1928 roku. Torrey był bardzo aktywnym ewangelistą i zdobywcą 

dusz. Wszędzie, gdzie się pojawił, publicznie i prywatnie, rozmawiał z ludźmi 

o ich duszach, starając się doprowadzić zgubionych do Jezusa. Był autorem 

ponad czterdziestu książek, między innymi: How to Bring Men to Christ, 

How to Pray, How to Study the Bible for Greatest Profit, How to Obtain Full-

ness of Power in Christian Life and Service, Why God Used D.L. Moody, 

a także pomagał w redagowaniu dwunastotomowej książki o podstawach 

wiary, zatytułowanej The Fundamentals. Był również znany jako człowiek 

modlitwy, a jego nauczanie, głoszenie, pisanie i całe życie dowodziły, że cho-

dził blisko Boga. 



R . A .  T O R R E Y  

Wielu czytelników tej książki będzie zapewne na początku prze-
straszonych pozorną złożonością i trudnością niektórych z propo-
nowanych metod studiowania, ale nie są one tak trudne, jak się
wydaje. Ich praktyczność i skuteczność zostały przetestowane w klasie
lekcyjnej i to nie w klasach złożonych w całości z absolwentów szkół
wyższych, ale w dużej mierze złożonych z ludzi o bardzo prostym
wykształceniu – w niektórych przypadkach prawie bez wykształcenia.
Metody te wymagają jednak czasu i ciężkiej pracy. 

Należy jednak pamiętać, że Biblia zawiera złoto, a prawie każdy
człowiek jest w stanie ciężko pracować i gotów kopać w poszukiwaniu
złota, zwłaszcza gdy jest pewne, że je znajdzie. Pewne jest, że w Biblii
znajdziemy złoto – jeśli tylko będziemy kopać. 

Żyjesz Tylko Raz - jesteśmy społecznością Chrześcijan z Krakowa. Wie-
rzymy że Pismo Święte to natchnione i nieomylne Słowo Boga. Biblia jest
dla nas jedynym pewnym źródłem wiedzy o naszym Zbawicielu Jezusie
Chrystusie. Nie jesteśmy świadkami Jehowy ani nie należymy do żadnej
denominacji protestanckiej.

www.zyjesztylkoraz.pl

Ci [berejczycy] byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice,
gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie
badali Pisma, czy tak się sprawy mają. Wielu więc z nich
uwierzyło - Dz 17:11-12


