Prawda o Biblii
WSTĘP
Piłat zapytał Jezusa; „Cóż to jest prawda? " (J18:38). Człowiek
ciągle poszukuje odpowiedzi na to, najważniejsze pytanie. Sam Jezus
oświadczył pewnego razu poznacie prawdę a prawda was
wyzwoli"(J 8:32). Każdy z nas, na swój własny sposób chce być
wolny, więc człowiek kontynuuje poszukiwania prawdy.
JEZUS JEST PRAWDĄ
Prawda może być odszukana. Jezus, Bóg objawiony w ciele,
powiedzial: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem..." (J 14:6). Będąc
Bogiem, nie było w Nim fałszu; nie mógł On kłamać. Znać Jego,
znaczyło znać prawdę i być wyzwolonym; wyzwolonym od grzechu,
śmierci i wiecznego potępienia w piekle, które pochłonie wszystkich
nie znających Chrystusa.
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W czasach kiedy Jezus przebywał na ziemi, wielu ludzi nie
rozpoznało kim On był. Żydowscy przywódcy religijni oskarżyli Go o
bluźnierstwo, a żołnierze rzymscy ukrzyżowali Go. Jednakże niektórzy
naśladowcy Jezusa rozpoznali w Nim obiecanego Chrystusa; zdjęli
Go z krzyża i złożyli do grobowca. Jednak Jezus nie pozostał tam
długo. Zmartwychwstając trzeciego dnia, udowodnił On światu, że był
Bogiem. W celu pozostawienia świadków tego zdarzenia, Jezus ukazał
się nie mniej niż 500 ludziom w czasie 40-to dniowego pobytu na ziemi po
swoim zmartwychwstaniu. Został On potem wzięty do nieba, a wielu
uczniów obserwowało to zdarzenie z osłupieniem. Więc od tamtego
czasu Jezus nie przebywa już z nami w postaci cielesnej. Jednakże
nie zostawił On nas w niewiedzy o Swojej drodze i o Słowach życia
wiecznego.
BÓG ZABEZPIECZYŁ ZAPIS PRAWDY
Bóg zainspirował ludzi do napisania Swoich Słów i zapis ten jest
do tej pory w naszym posiadaniu w formie książki. My nazywamy te
książkę BIBLIĄ. Każde słowo w Biblii jest Słowem Bożym, wprost
przeciwnie do tego jak niektórzy twierdzą, że Biblia tylko zawiera
Słowa Boże. Każdy wiersz w Biblii był zainspirowany przez Boga,
„Wszelkie Pismo jest od Boga natchnione [jest] i pożyteczne jest do
nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w
sprawiedliwości" (2Tm 3:16). Mimo, że była napisana ręką ludzką,
Biblia była dyktowana przez Boga. „To przede wszystkim miejcie na
uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego
wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione
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proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili [od] Boga święci
ludzie" (2P 1:20-21).
ZNACZENIE BIBLII
Bóg pragnął, aby każdy człowiek był zbawiony, więc dał nam to
zbawienie poprzez WIARĘ W JEZUSA CHRYSTUSA (Rz 10:9).
„Przeto wiara rodzi się z tego co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest
Słowo Chrystusa" (Rz 10:17). Człowiek bez Słowa Bożego, które jest
lampą oświecającą jego kroki będzie kontynuował chodzenie w
ciemności i pomimo ciągłego uczenia się, poznanie prawdy będzie dla
niego niemożliwe (2Tm 3:7). Człowiek musi mieć Słowo Boże takie,
jakie jest zapisane w Biblii – do doprowadzenia go do wiary w
Ewangelię Jezusa Chrystusa, która jest niezbędna do zbawienia. Po
uwierzeniu i decyzji posłuszeństwa Ewangelii Jezusa Chrystusa, Biblia
ciągle służy nam jako niezbędna mapa drogowa w drodze do nieba.
Każdy z nas jest odpowiedzialny za poszukiwanie Biblijnych porad
życiowych. Paweł powiedział nawróconemu młodemu Tymoteuszowi,
„Dołóż starania, [studiuj] byś sam stanął przed Bogiem jako godny
uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii
prawdy" (2Tm 2:15).
Bóg dał nam Swoje Słowo celowo. Musi być Ono przewodnikiem i
podstawą do wszystkich naszych doktryn i religijnych wierzeń. Opinie
filozofów, uczonych, ważnych ludzi i przywódców religijnych liczą się
tylko wtedy jeśli są w zgodzie i nie zaprzeczają Biblii w całej swej
treści. Szatan, przeciwnik Boga próbuje ze wszystkich sił przyciągnąć
ludzi do zaakceptowania wierzeń sprzecznych ze Słowem Bożym.
3

Bierze on nawet urywki z Biblii i przedstawia je w fałszywym kontekście
po to, aby ludzie zbudowali błędną doktrynę opartą tylko na części, a
nie całości Słowa Bożego. Jednakże te doktryna sprawdzone w świetle
całej Biblii okazują się fałszywe. Szatan jest kłamcą i oszustem i
powinien być w taki sposób osądzony.
Poprzez posłuszeństwo całemu planowo zbawienia zawartemu w
Biblii, człowiek może uzyskać życie wieczne spędzone w niebie z
Bogiem. Bez posłu-szeństwa Biblijnemu planowi zbawienia człowiek
będzie pogrążony w grzechu i otrzyma zapłatę za ten grzech - śmierć i
piekło (Rz 6:23, Ap 20:14).
DOWODY BIBLIJNEGO NATCHNIENIA
Mimo, że Biblia była napisana wiele wieków temu, Bóg przechował
ją dla nas. Jego ochronna ręka kierowała przekazywaniem Świętego
Słowa z pokolenia na pokolenie. W konsekwencji, możemy zaufać Biblii,
wiedząc że mamy dzisiaj dostępne Słowo Życia Wiecznego. Szatan
próbował zniszczyć Biblię poprzez wieki, jednak bezskutecznie. Nie
odnosząc skutku próbuje on, poprzez fałszerstwo, zniszczyć nasze
zaufanie do Słowa Bożego. Oskarżenia szatana są nieprawdziwe.
Istnieje dzisiaj wiele dowodów na prawdziwość natchnienia Bożego Biblii.
Fakt, że Biblia istnieje dzisiaj, pomimo usilnych prób jej zniszczenia,
mówi sam za siebie. Świadczy o Bożym zdecydowaniu do przechowania
Swojego Słowa. Cytat z L. H. HASTING zapisany w książce pt.
„Najważniejsza książka na świecie" autora J. W. LEA ilustruje to
stwierdzenie:
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„Poprzez 1800 lat ludzie niewierzący obalali i odrzucali tę książkę,
a mimo wszystko ciągle trwa Ona jak skała. Co więcej wzrasta jej
popularność, jest także miłowana, pielęgnowana i czytana dzisiaj
więcej, niż kiedykolwiek. Ludzie niewierzący z wszystkimi swoimi
zamachami nie zrobili więcej szkody tej książce niż człowiek z młotkiem do
gwoździ zrobiłby szkody piramidom egipskim. Kiedy jeden z Francuskich
monarchów zaproponował prześladowania chrześcijan w swoim regionie
panowania, jego stary i dzielny doradca wojskowy powiedział mu: „Panie,
Kościół Boży jest jak kowadło, na którym zużyło się dużo młotów". Młoty
ludzi niewierzących próbowały pokruszyć tę książkę przez wieki, ale młoty
te zniszczyły się, a „kowadło" (Biblia) wytrzymało. Jeśli ta książka nie
byłaby Książką Bożą, człowiek dawno zniszczyłby Ją. Cesarze, królowie,
przywódcy religijni, książęta i władcy próbowali sił z tą Książką: wszyscy
oni poumierali, a Biblia ciągle żyje"
Słowo Boże — Biblia żyje dzisiaj i trzyma się dobrze. Nawet z
zakusami szatana mającymi na celu zniszczenie Biblii, mamy dzisiaj
większe poparcie historii dla tekstu Nowego Testamentu, niż dla innych
książek.
Dodatkowym dowodem na to, że Biblia jest Sio-wem Bożym jest jej
prymat w literaturze. Biblia usytuowana jest ponad wszelkimi innymi
książkami, lub jakąkolwiek kombinacją książek, kiedykołwiek napisanych. Powszechnie wiadomym jest fakt, że gdyby wszystkie Biblie
zostały zniszczone z jakiegokolwiek powodu, to mimo wszystko
można by odtworzyć Biblię z cytatów istniejących w literaturze
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świeckiej. Światowy wpływ Biblii jest tylko przewyższony przez jej
kluczową postać.
„Jezus z Nazaretu, bez pieniędzy, bez uzbrojenia, podbil więcej
milionów ludzi niż Aleksander Wielki, Cesarz Nero, Mohamed i
Napoleon Bonaparte. Bez zaplecza naukowego rzucił On więcej
światła na drogi ludzkie i Boskie niż wszyscy uczeni i filozofowie razem
wzięci. Bez kwiecistej elokwencji mówil On Słowa Życia jak nikt nigdy
przedtem i do tej pory nie mówił, i co ważniejsze wprowadził Je w
życie, co leży poza zasięgiem poetów i oratorów. Bez napisania
jednego zdania, był On inspiratorem wielu więcej kazań, dyskusji,
naukowych rozpraw, prac artystycznych, pieśni, niż wielka armia
sławnych ludzi w przeszłości i teraźniejszości".
Filip Schaff
„Osoba Chrystusa"
Amerykańskie Stowarzyszenie
Rozpraw Naukowych 1913.
Każdy, kto nie zaakceptuje autentyczności Biblii poprzez te
dowody powinien być przekonany, bez żadnych wątpliwości poprzez
spełnienie się jej proroctw. Niedawne wydarzenia dotyczące Izraela,
włącznie z Sześciodniową Wojną w 1967 pozostałyby bez wyjaśnienia,
gdyby nie światło rzucone na te wydarzenia poprzez Biblijne
proroctwa. Dokładność proroctw Starego Testamentu dotyczących
Mesjasza. wypełnionych w osobie Jezusa Chrystusa byłaby
niemożliwa do wyjaśnienia gdyby nie fakt, że pisarze, którzy pisali
księgi Biblii byli natchnieni Duchem Świętym. Niech wszyscy uczciwi
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sercem, lecz wątpiący wezmą pod uwagę obserwację Wilbura M.
Smith'a przedstawioną w książce „Nieporównana książka"
„Założyciele wszystkich kultów nie potrafią znaleźć żadnego
starożytnego tekstu przepowiadającego pojawienie się ich kultów".
Każdy człowiek, który zaakceptuje Biblijną prawdę Ewangelii
Jezusa Chrystusa przez wiarę, zostaje kompletnie przekonany o
autentyczności Pisma Świętego. Ludzie ci stają się żywymi
dowodami na to, że Biblia jest prawdziwa. Przemieniająca i
odra-dzająca siła Ewangelii Jezusa Chrystusa zawarta w Bibki jest
ostatecznym dowodem na Boskie natchnienie Rsma Świętego.
Ludzie, których żre było podniesione z rynsztoków atkohoLanu,
odkupione z nałogu narkotyków, zespolone małżeństwa, otrzymana
nadzieją radość, pokój są produktami Bażej dobroci i Prawdy. Setki i
tysiące ludzi świadczą o odradzające) i przemieniającej mocy
wiecznego planu zapisanego w Biblii Świętej.
Ścisłość naukowa, harmonia Pisma Świętego, dowody
archeologicze (do tej pory odkryto i usytuowano ponad 5000 miejsc,
o których jest mowa w Biblii), wszystko to dodaje znaczenia do
dowodów, że Biblia jest natchniona przez Boga.
Każda osoba, która nie zaakceptuje Bóle jako Słowa Bożego nie
robi tego ponieważ ma podstawy do tego, lecz dlatego, że nie zna
faktów, dowodów popierających prawdziwość Biblii, lub po prostu nie
chce wierzyć. Bóg dał nam trwałe, solidne podstawy wiary w Swoje
Słowo. Fakty dowodzą, że Biblia jest prawdziwa. Żaden poważnie
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myślący, poinformowany poszukiwacz prawdy nie może temu
zaprzeczyć.
WNIOSEK
Bóg pragnie abyśmy służyli Mu. Dał On nam k s ią ż k ę p r a w d y ,
z k t ó r e j m a m y s ię u c z y ć . Odpowiedzialność czytania i
posłuszeństwa Biblii spoczywa na każdym z nas. Życie wieczne czeka
na tych, którzy to zrobią; potępienie czeka tych, którzy tego nie
czynią. Prawda zapisana w Biblii będzie trwała długo po fiasku
filozofii ludzkiej. ,Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie
przeminą" (Mt 24:35). Władcy młotów powrócą do prochu, a
kowadło jest wieczne.
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