CHRYSTADELFIAŃSKI KORESPONDENCYJNY KURS BIBLIJNY

Lekcja 1

JAK KORZYSTAĆ Z TEGO KURSU BIBLIJNEGO
Czytanie:

Psalm 19

Chrystadelfiański Korespondencyjny Kurs Biblijny został opracowany, aby pomóc Ci zrozumieć Biblię,
która jest Słowem Bożym. Biblia, nazywana czasami „Pismem”, jest jedyną księgą, która rzetelnie
opowiada o Bogu i o Jego planach dla ziemi i ludzi na niej. Obiecuje błogosławieństwo wszystkim,
którzy ją czytają ze szczerym pragnieniem zrozumienia jej.

Potrzebna Ci będzie własna Biblia
Posiadanie egzemplarza Słowa Bożego jest przywilejem. Aby korzystać z tego Kursu, powinno się
posiadać własny egzemplarz całej Biblii (nie tylko samego Nowego Testamentu). Jeżeli jeszcze nie
masz Biblii, możesz kupić ją dość tanio np. w oddziale Towarzystwa Biblijnego (http://www.tb.org.pl).
Filie znajdują się w prawie każdym kraju. Jeżeli byłoby to dla Ciebie niemożliwe, proszę natychmiast
poinformować o tym swojego opiekuna. Postara się on lub ona pomóc Ci uzyskać używaną Biblię.
Niniejszy Kurs Korespondencyjny składa się z 40 cotygodniowych opracowań. Jeśli Twój opiekun
mieszka daleko od Ciebie, prawdopodobnie będziesz otrzymywać kilka lekcji łącznie z Arkuszem
Pytań raz w miesiącu.
Większość cytatów biblijnych, które znajdziesz w tym Kursie pochodzi z Biblii Tysiąclecia (wyd. IV).
Innym popularnym tłumaczeniem jest Biblia Warszawska (potocznie zwana Biblią Brytyjską), wydana
przez Towarzystwo Biblijne. Wiele osób uważa, że najwierniejszym polskim tłumaczeniem jest Biblia
Gdańska z 1632 roku (dostępna m.in. w Towarzystwie Biblijnym), aczkolwiek jej archaiczny język nie
zawsze jest łatwy dla współczesnego czytelnika. Korzystając z tego kursu możesz posługiwać się
dowolną wersją Biblii.
Cytaty pochodzące z tłumaczeń innych niż Biblia Tysiąclecia oznaczone są następująco:
BW – Biblia Warszawska;
BG – Biblia Gdańska;

BP – Biblia Poznańska;
BB – Biblia Brzeska;

Odnośniki biblijne
Przy podawaniu odnośników biblijnych stosujemy czasami formę nieco skróconą, co może wyglądać
w ten sposób:
•
•
•
•

Rodzaju 1
– to znaczy Księga Rodzaju, rozdział 1;
Rodzaju 1,1-7
– to znaczy Księga Rodzaju, rozdział 1, wersety od 1. do 7. włącznie.
Rodzaju 1,1.7
– to znaczy Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 1. oraz 7.
Rdz = Księga Rodzaju, Wj = Księga Wyjścia, Kpł = Księga Kapłańska itd.

UWAGA: Nazwy niektórych ksiąg, jak również tłumaczenia imion czy nazw geograficznych są różne
w różnych wersjach polskojęzycznych. Do kursu dołączamy spis wszystkich ksiąg w Biblii Tysiąclecia,
Biblii Warszawskiej oraz angielskiej Biblii Króla Jakuba. [Pominięte zostały tzw. Księgi
Wtórnokanoniczne (Apokryfy), które uznawane są za część Biblii tylko przez Kościół Katolicki.]
Niniejszy Kurs Biblijny jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki poniesiesz, to opłata za list lotniczy lub e-mail
do swojego opiekuna, raz w miesiącu. Naszym celem jest pomóc Tobie, byś radował(a) się czytaniem
Pisma; chcemy, żebyś Ty sam(a) odkrył(a) cudowne przesłanie zbawienia przez Jezusa Chrystusa.
Nie wystawiamy świadectw ani zaświadczeń za udział w Kursie, ale pod koniec 40 lekcji chcielibyśmy
pomóc Ci kontynuować studiowanie Biblii.

Jak studiować lekcje
Wyrób w sobie nawyk przerabiania jednej lekcji w każdym tygodniu. Sugerujemy, że powinieneś
nabrać pewności, że rozumiesz jedno opracowanie, zanim przejdziesz do następnego. Być może
pomocnym będzie czytanie każdej lekcji trzy razy. Za pierwszym razem spróbuj zorientować się co do
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ogólnej idei; za drugim razem odszukaj podane cytaty w swojej własnej Biblii i zanotuj na kawałku
papieru wszelkie trudności lub pytania; a za trzecim razem przeczytaj raz jeszcze od początku do
końca wraz z zalecanym czytaniem z Biblii, które znajdziesz na początku każdego opracowania.
Potem, pod koniec każdej lekcji znajdziesz kilka innych przydatnych wersetów do wyszukania w Biblii
oraz jeden fragment Pisma, co do którego usilnie namawiamy Cię, abyś nauczyła/nauczył się go na
pamięć. Stwierdzisz, że wersety te pozostaną w Twojej pamięci i będą Ci pomocne w całym życiu. Do
pierwszego opracowania dołączamy skrócony PLAN CZYTANIA BIBLII. Jest to metoda czytania
jednego rozdziału Biblii każdego dnia. Jeżeli zechcesz to robić, to szybko zapoznasz się z różnymi
częściami Biblii. Potem można przejść przejść do pełnego planu codziennego czytania Biblii. Polega
on na codziennym czytaniu dwóch fragmentów Starego i jednym fragmencie Nowego Testamentu.
Dzięki temu, w ciągu jednego roku można przeczytać cały Stary Testament jeden raz, a Nowy dwa
razy.

Odpowiedzi na pytania
Prosimy Cię o przesyłanie odpowiedzi co miesiąc do Twojego opiekuna. Powinno się odpowiadać na
pytania własnymi słowami. Nie przepisuj po prostu tego, co było powiedziane w lekcjach. Spróbuj
powiedzieć, co TY uważasz, że jest prawdą. Jeżeli nie zgadzasz się z czymś w lekcjach albo masz
jakieś pytania, napisz o tym. To jest bardzo ważne. Pamiętaj, będziemy mogli pomóc Tobie dużo
bardziej, jeżeli będziemy wiedzieć, co Ty sądzisz. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będziesz mogła /mogła
posłać odpowiedzi, to po prostu wyślij informację, że nadal jesteś zainteresowana/zainteresowany
i chcesz otrzymywać kolejne opracowania.

Dobrze spędzony czas
Oczywiście studiowanie tych opracowań zajmie ci trochę czasu – być może 15 minut każdego dnia na
czytanie Biblii i około godziny co tydzień na studiowanie lekcji. Będziesz też potrzebować trochę
czasu, żeby odpowiedzieć na pytania. Lecz stwierdzisz, że Pismo jest tak ciekawe, że będziesz
spędzać z nim coraz więcej czasu.

Czytaj Biblię modlitewnie
Zaczynaj każdą sesję czytania Biblii lub studiowania do modlitwy do Boga, prosząc Go o pomoc
w zrozumieniu. Oto modlitwa z Księgi Psalmów:

„Otwórz moje oczy, abym ujrzał dziwy Twojego Prawa” (Psalm 119,18)
Jeżeli Go poprosimy, Bóg otworzy nasze oczy i pomoże nam zrozumieć Swoją księgę, Biblię.

Jeżeli nie będziemy mieli od Ciebie wiadomości
Jesteśmy pewni, że zrozumiesz, że jest wielu ludzi na świecie, którzy pragną otrzymywać ten kurs
biblijny. Jeżeli nie będziemy mieli od Ciebie wiadomości (na przykład w postaci przysyłanych przez
Ciebie wypełnionych arkuszy z pytaniami), założymy, że nie chcesz już dłużej otrzymywać kursu.
Wtedy przestaniemy przysyłać lekcje.
Jeżeli będziesz miał(a) jakiekolwiek trudności z odpowiadaniem lub odsyłaniem wypełnionych arkuszy
pytań, prosimy wówczas o kontakt z opiekunem i wyjaśnienie problemu. Z przyjemnością będziemy
dalej wysyłać Ci kurs – musimy po prostu wiedzieć, że lekcje docierają i są wykorzystywane do
pomocy przy studiowaniu przez Ciebie Słowa Bożego.
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Kompletny Kurs Biblijny
Poniżej następuje wykaz tytułów wszystkich 40 lekcji kursu. Kurs właściwy zaczyna się od lekcji 3.
Lekcja druga ma charakter informacyjny i jest fakultatywna, pierwsza zaś to wprowadzenie.
1. Jak korzystać z tego Kursu Biblijnego
2. Kim są chrystadelfianie?
3. Biblia naszym przewodnikiem
4. Ewangelia
Arkusz pytań nr 1
5. Bóg i stworzenie
6. Bóg tak umiłował świat
7. Powrót Pana Jezusa na ziemię
8. Znaki przyjścia Jezusa
Arkusz pytań nr 2

20. Boży Duch Święty
21. Dary Ducha Świętego
22. Grzech i jego konsekwencje – część 1
23. Grzech i jego konsekwencje – część 2
Arkusz pytań nr 6
24. Łaską bowiem jesteście zbawieni…
25. Wskrzeszenie umarłych
26. Sąd
27. Życie wieczne
Arkusz pytań nr 7

9. Przyjdź Królestwo Twoje
10. Boże widzenie historii
11. Królestwo Boże – pokój na ziemi
Arkusz pytań nr 3

28. Aniołowie
29. Diabły (demony) i szatan
30. Diabeł i grzech
31. Chrzest
Arkusz pytań nr 8

12. Boże obietnice dane Abrahamowi
13. Żydzi w historii – część 1
14. Żydzi w historii – część 2
15. Boże obietnice dane Dawidowi
Arkusz pytań nr 4

32. Chrześcijańskie małżeństwo
33. Problemy w małżeństwie
34. Nasz obowiązek wobec państwa
35. Modlitwa
Arkusz pytań nr 9

16. Ojciec i Syn
17. Życie Jezusa
18. Śmierć Jezusa
19. Zmartwychwstanie i wniebowstąpienie
Jezusa Chrystusa
Arkusz pytań nr 5

36. Kroczenie w nowości życia
37. Codzienne czytanie Biblii
38. Społeczność z osobami tej samej wiary
Arkusz pytań nr 10
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39. Podsumowanie doktryn biblijnych
40. Następny krok
Arkusz pytań nr 11 – Końcowy
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