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Lekcja 6 — 9 maja

DLACZEGO 
INTERPRETACJA BIBLII 

JEST KONIECZNA?
SOBOTA (PO PO!UDNIU) — 2 maja

STUDIUM BIE"#CEGO TYGODNIA: !k 24,36-45; 1 Kor 12,10; 14,26; Dz 17,16-32;  
J 12,42-43.

TEKST PAMI$CIOWY: „Bez wiary za% nie mo&na podoba' si( Bogu; kto bowiem 
przyst(puje do Boga, musi uwierzy', &e On istnieje i &e nagradza tych, którzy 
go szukaj)” (Hbr 11,6).

Czytanie Biblii jest jednoznaczne z jej interpretowaniem. Ale jak to czy-
ni!? Jakich zasad powinni"my przy tym przestrzega!? Jak mamy podchodzi! 
do ró#nego rodzaju pism, jakie znajdujemy w Biblii? Na przyk$ad, jak ustali!, 
czy dany fragment tekstu, który czytamy, jest przypowie"ci%, symbolicznym 
proroczym snem czy historycznym sprawozdaniem? Ju# sama ta wa#na decy-
zja co do kontekstu Pisma !wi"tego wymaga interpretacji.

Czasami niektórzy u#ywaj% Biblii jako boskiej wyroczni. Otwieraj% Pismo 
!wi"te na chybi$ trafi$ i, nie patrz%c na otwart% stron&, wskazuj% palcem wer-
set, który ma im dostarczy! potrzebnej #yciowej wskazówki. Jednak takie przy-
padkowe $%czenie wersetów biblijnych mo#e doprowadzi! do bardzo dziwnych 
oraz b$&dnych wniosków.

Otó# pewna kobieta, której m%# odszed$ do innej kobiety, znalaz$a pocie-
szenie, gdy przypadkowo natrafi$a na nast&puj%cy fragment Pisma !wi"tego: 
„I ustanowi& nieprzyja'( mi&dzy tob% a kobiet%” (Rdz 3,15). Przeczytawszy 
ten werset, dosz$a do przekonania, #e jej m%# pok$óci si& z kochank% i wróci 
do prawowitej #ony!

Poniewa# werset wyrwany z biblijnego kontekstu mo#e sta! si& pretekstem 
dla czyich" dzia$a( czy pogl%dów, musimy wi&c pami&ta! o tym, by nie tylko 
czyta! Bibli", ale tak#e prawid$owo j% interpretowa!.
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NIEDZIELA — 3 majaZa*o&enia
Przeczytaj !k 24,36-45. Co sprawi*o, &e uczniowie Jezusa, którzy do%' 

dobrze znali Pismo !wi"te, nie mogli zrozumie' prawdziwego znaczenia S*o-
wa Bo&ego, cho' wydarzenia przepowiedziane w nim rozgrywa*y si( przed 
ich oczami?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Nikt nie podchodzi do tekstu Pisma !wi"tego z pustym umys$em. Ka#dy czy-
telnik i ka#dy badacz Pisma !wi"tego podchodzi do Biblii z okre"lon% histori% 
i osobistym do"wiadczeniem, które nieuchronnie wp$ywaj% na proces inter-
pretacji. Nawet uczniowie Jezusa mieli w$asne szczególne pogl%dy w kwestii 
tego, kim ma by! Mesjasz i czego ma dokona!. By$y to pogl%dy wyrobione 
przez przekonania panuj%ce w spo$ecze(stwie tamtych czasów. Owe silne prze-
konania nie pozwala$y uczniom lepiej zrozumie! tekstu biblijnego, co wyja"-
nia, dlaczego tak cz&sto nie pojmowali Jezusa i wydarze( zwi%zanych z Jego 
#yciem, Jego "mierci% i Jego zmartwychwstaniem.

Gdy przyst&pujemy do interpretowania Biblii, wszyscy mamy rozmaite wie-
rzenia dotycz%ce "wiata, rzeczy ostatecznych czy Boga, które kiedy" zaakcep-
towali"my "wiadomie lub nie"wiadomie. Nikt nie podchodzi do tekstu biblij-
nego z zupe$nie czystym umys$em. Je"li na przyk$ad czyj" "wiatopogl%d katego-
rycznie wyklucza wszelkie nadprzyrodzone interwencje Boga, to osoba ta nie 
b&dzie czyta! ani rozumie! Pisma !wi"tego jako prawdziwego i wiarygodnego 
opisu boskich dokona( w historii "wiata, ale b&dzie je interpretowa$a inaczej 
ni# kto", kto akceptuje istnienie nadprzyrodzonej rzeczywisto"ci.

Interpretatorzy Biblii nie mog% zupe$nie wyzby! si& swojej przesz$o"ci, 
do"wiadcze(, wpojonych im pogl%dów oraz z góry zak$adanych spostrze#e( 
i opinii. Nie mo#emy zatem osi%gn%! ca$kowitej neutralno"ci czy absolutnej 
bezstronno"ci. Studiowanie Biblii i teologiczne rozmy"lania zawsze odbywaj% 
si& na tle za$o#e( co do natury "wiata i natury Boga.

Jednak dobra nowina jest taka, #e Duch )wi&ty mo#e otworzy! nasz umys$ 
na nowe rzeczy i skorygowa! nasze niew$a"ciwe za$o#enia, gdy czytamy s$owa 
Pisma !wi"tego, zachowuj%c szczero"! serca. Biblia raz po raz potwierdza, #e 
ludzie o ró#nym pochodzeniu byli w stanie prawid$owo zrozumie! S$owo Bo#e 
i #e Duch )wi&ty wprowadza nas „we wszelk% prawd&” (J 16,13).

Jakie s) twoje za*o&enia co do natury %wiata? W jaki sposób mo&esz je 
podporz)dkowa' ca*kowicie S*owu Bo&emu, aby to ono kszta*towa*o twoje 
pogl)dy tak, by by*y zgodne z rzeczywisto%ci) nauczan) w Biblii?

...................................................................................................................................................................................................................................................................
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PONIEDZIA!EK — 4 majaPrzek*ad i interpretacja 
Pisma !wi"tego

Biblia zosta$a napisana w staro#ytnych j&zykach: Stary Testament w prze-
wa#aj%cej cz&"ci po hebrajsku (z kilkoma fragmentami po aramejsku), a Nowy 
Testament — po grecku (koine29). Wi&kszo"! mieszka(ców "wiata nie zna obec-
nie tych j&zyków — nie mówi nimi ani nie potrafi czyta! tekstów w tych j&zy-
kach. St%d Biblia musi by! t$umaczona na wspó$czesne j&zyki.

Ale jak ka#dy do"wiadczony t$umacz wie, ka#de t$umaczenie wymaga pew-
nego rodzaju interpretacji. Niektóre s$owa w danym j&zyku nie maj% dok$ad-
nych odpowiedników w innych j&zykach. Sztuka i umiej&tno"! starannego 
przek$adu, a zatem tak#e interpretowania tekstu jest nazywana hermeneutyk#.

Przeczytaj 1 Kor 12,10; 14,26; J 1,41; 9,7; Dz 9,36; !k 24,27. We wszystkich tych 
fragmentach Nowego Testamentu mamy do czynienia z kwesti) interpretowania 
i przek*adu. W !k 24,27 czytamy, &e Jezus musia* nawet obja%nia' znaczenie Pi-
sma !wi"tego swoim uczniom. Jak %wiadczy to o znaczeniu interpretacji Biblii?

Greckie s$owo hermeneuein (ustnie przek$ada%/t$umaczy%) — st%d polskie 
s$owo hermeneutyka (interpretacja biblijna) — pochodzi od imienia Hermes, 
greckiego boga. Hermesa uwa#ano za pos$a(ca bogów odpowiedzialnego mi&-
dzy innymi za t$umaczenie boskich przes$a( na j&zyk ludzi.

Najistotniejsz% kwesti% dla nas w dziedzinie hermeneutyki jest to, #e je"li nie 
potrafimy czyta! i rozumie! Biblii w oryginalnych j&zykach, to mamy do niej 
dost&p tylko w postaci przek$adów. Na szcz&"cie wiele przek$adów ca$kiem 
solidnie oddaje oryginalne znaczenie biblijnego tekstu. Nie musimy zna! biblij-
nych j&zyków, by zrozumie! najwa#niejsze prawdy objawione w Pi&mie !wi"tym, 
cho! oczywi"cie posiadanie takiej wiedzy j&zykoznawczej mo#e by! bardzo przy-
datne. Jednak nawet je"li mamy do dyspozycji dobre przek$ady Biblii, konieczna 
jest tak#e w$a"ciwa interpretacja owego tekstu, jak przekonuje nas *k 24,27. 
To jest kluczowe zadanie hermeneutyki — w$a"ciwie przekaza! znaczenie tek-
stu biblijnego i pomóc nam zrozumie!, jak powinni"my zastosowa! w naszym 
#yciu nauk& zawart% w tym tek"cie. Jak wskazuje powy#szy werset z Ewangelii 
'ukasza, Jezus to w$a"nie czyni$ dla swoich wyznawców. Wyobra' sobie, jakim 
prze#yciem by$o s$ysze! interpretacj& przes$ania Biblii z ust samego Chrystusa!

Wielu ludzi ma dost(p do rozmaitych przek*adów Biblii, ale znacz)ca cz(%' 
ludzko%ci niestety ma do dyspozycji tylko jeden czy dwa przek*ady w zrozu-
mia*ym dla siebie j(zyku. Jednak bez wzgl(du na to, jak wiele i jak dobrych 
przek*adów Pisma !wi"tego masz do dyspozycji, dlaczego wa&ne jest to, by 
podchodzi' do studiowania S*owa Bo&ego z modlitw) i gotowo%ci) do pos*u-
sze+stwa temu, czego naucza owo S*owo?
 29 Koine (gr. koine dialektos, czyli wspólny j"zyk) — okre"lenie powszechnej formy j&zyka greckie-

go, która zast%pi$a klasyczny j&zyk starogrecki i pozostawa$a w u#yciu od pocz%tku epoki helle-
nistycznej do czasów pó'noantycznych (od III wieku przed Chrystusem do III wieku po Chry-
stusie). Greka koine sta$a si& wspólnym j&zykiem wschodniej cz&"ci basenu Morza )ródziem-
nego i nieoficjalnie drugim po $acinie j&zykiem Cesarstwa Rzymskiego. W koine powsta$o wiele 
znanych dzie$, w tym Septuaginta i Nowy Testament (przyp. t$um.).
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WTOREK — 5 majaBiblia i kultura
Przeczytaj Dz 17,16-32. W 17. rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, 

&e aposto* Pawe* stara* si( g*osi' przes*anie ewangelii w nowym kontek%cie 
— w kulturze przesi)kni(tej greck) filozofi). Jak ró&ne %rodowisko kultu-
rowe wp*ywa na sposób, w jaki oceniamy znaczenie poszczególnych pogl)-
dów (religijnych)?

Znajomo"! t$a kulturowego staro#ytnego Bliskiego Wschodu pomaga zro-
zumie! niektóre fragmenty Biblii. „Na przyk$ad hebrajska kultura przypisy-
wa$a cz$owiekowi odpowiedzialno"! za czyny, których nie pope$ni$, ale do ich 
pope$nienia dopu"ci$. Dlatego natchnieni autorzy Pisma !wi"tego powszech-
nie przypisuj% Bogu aktywne uczestniczenie w czynach, o których z punktu 
widzenia kultury Zachodu powiedzieliby"my, i# Bóg jedynie do nich dopu"ci$, 
jak na przyk$ad do spot&gowania uporu faraona”30.

Kwestia kultury nasuwa tak#e pewne wa#ne pytania hermeneutyczne. Czy 
Biblia jest uwarunkowana kulturowo, a wi&c ma zastosowanie tylko do tej kul-
tury, w której powsta$a? A mo#e raczej Bo#e przes$anie przekazane w okre"-
lonej kulturze wykracza poza t& kultur& i przemawia do wszystkich ludzi? Co 
si& dzieje, gdy kto" czyni swoje kulturowe do"wiadczenie podstaw% i papier-
kiem lakmusowym interpretacji Pisma !wi"tego?

W Dz 17,26 aposto$ Pawe$ ukazuje ciekawe spojrzenie na rzeczywisto"!, 
które jest cz&sto przeoczane podczas czytania tego wersetu. Stwierdza miano-
wicie, #e Bóg wywiód$ nas wszystkich „z jednej krwi” (BG). Cho! pod wzgl&-
dem kulturowym znacz%co si& ró#nimy, z biblijnego punktu widzenia istnieje 
wi&' $%cz%ca wszystkich ludzi pomimo ich kulturowych ró#nic, a to dlatego, 
#e Bóg jest Stwórc% Ca$ej Ludzko"ci. Nasza grzeszno"! i potrzeba zbawienia 
nie s% ograniczone kulturowo. Wszyscy potrzebujemy zbawienia danego nam 
przez "mier! i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Cho! Bóg przemawia$ bezpo"rednio do okre"lonych minionych pokole(, 
dopilnowa$, by przysz$e pokolenia, czytaj%c S$owo Bo#e, mog$y zrozumie! 
prawdy wykraczaj%ce poza lokalny i ograniczony kontekst, w którym powsta$ 
tekst Biblii.

Dla porównania pomy"l o pewnych elementach algebry, które jako pierw-
szy wprowadzi$ perski matematyk w dziewi%tym wieku naszej ery w Bagda-
dzie. Czy to znaczy, #e prawdy i zasady tej dziedziny matematyki s% ograni-
czone tylko do tamtego czasu i miejsca? Oczywi"cie, #e nie.

Tak samo jest z prawdami S$owa Bo#ego. Cho! Biblia zosta$a napisana dawno 
temu w kulturze bardzo odmiennej od naszej, prawdy, które zawiera, obowi%-
zuj% nas tak samo, jak obowi%zywa$y pierwotnych jej adresatów.

 30 Metody studiowania Biblii, w: O&wiadczenia, zalecenia i inne dokumenty Generalnej Konferencji 
Ko&cio$a Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 2003, s. 178 (przyp. red.).
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!RODA — 6 majaNasza grzeszna i upad*a natura
Przeczytaj J 9,39-41; 12,42-43. Co powstrzymywa*o ludzi wymienionych 

w tych fragmentach Ewangelii Jana przed przyj(ciem prawdy zawartej w biblij-
nym przes*aniu? Jakie ostrze&enie dla nas jest zawarte w tych przyk*adach?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

*atwo jest kpi! z przywódców religijnych, którzy odrzucili Jezusa, mimo i# 
mieli tak wyra'ne dowody Jego mesja(skiej misji. Jednak my tak#e musimy 
by! ostro#ni, by nie zajmowa! podobnej postawy wobec Jego S$owa.

Nie ma w%tpliwo"ci, #e grzech radykalnie zmieni$, rozerwa$ i zniszczy$ nasz% 
wi&' z Bogiem. Grzech odcisn%$ pi&tno na ca$ej naszej ludzkiej egzystencji. 
Wywar$ tak#e wp$yw na nasz% zdolno"! interpretowania Pisma !wi"tego. Nie 
chodzi jedynie o to, #e ludzki proces my"lenia $atwo ulega grzesznemu wypa-
czeniu, ale #e nasz umys$ i nasze my"li zosta$y zdeprawowane przez grzech, 
wskutek czego sta$y si& zamkni&te na Bo#% prawd&. W naszym my"leniu wypa-
czenie to przejawia si& pych%, oszukiwaniem samego siebie, zw%tpieniem, wyob-
cowaniem i niepos$usze(stwem.

Pyszny cz$owiek wywy#sza si& nad Boga i Jego S$owo. Jest tak dlatego, #e 
pycha prowadzi interpretatora do nadmiernego wywy#szania ludzkiego rozumu 
jako ostatecznej miary prawdy, i to nawet prawdy biblijnej. Taka postawa 
pomniejsza Bo#y autorytet Pisma !wi"tego.

Niektórzy ludzie s% sk$onni s$ucha! tylko tych pogl%dów, które wydaj% si& im 
atrakcyjne, nawet je"li s% sprzeczne z objawion% wol% Boga. Bóg ostrzeg$ nas 
przed niebezpiecze(stwem oszukiwania samego siebie (zob. Ap 3,17). Grzech 
powoduje tak#e zw%tpienie, wskutek którego jeste"my chwiejni i sk$onni nie 
wierzy! S$owu Bo#emu. Gdy piel&gnujemy w%tpliwo"ci, interpretacja tekstu 
biblijnego nigdy nie doprowadzi do pewno"ci. Zamiast tego zw%tpienie szybko 
skieruje cz$owieka do tego, i# zacznie on os%dza!, co w Biblii jest do przyj&cia, 
a co nie jest, a to bardzo niebezpieczna postawa.

Powinni"my raczej podchodzi! do Biblii z wiar% i uleg$o"ci%, a nie z kryty-
cyzmem i zw%tpieniem. Pycha, oszukiwanie samego siebie i zw%tpienie pro-
wadz% do oddalenia si& od Boga i Biblii, a to z pewno"ci% doprowadzi do nie-
pos$usze(stwa, czyli niech&ci do pod%#ania za objawion% wol% Boga.

Czy kiedykolwiek zdarzy*o ci si( sprzeciwi' przekonaniu, jakie uzyska*e% 
w wyniku czytania Biblii? S*owo Bo&e wskazywa*o ci w*a%ciwy kierunek po-
st(powania, ale ty wola*e% obra' inny! Co si( sta*o i czego nauczy*e% si( 
z tego do%wiadczenia?
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CZWARTEK — 7 majaDlaczego interpretacja Biblii 
jest wa&na?

Przeczytaj Ne 8,1-3.8. Dlaczego wyra,ne zrozumienie Pisma !wi"tego jest 
tak wa&ne dla nas nie tylko osobi%cie, ale tak&e i dla ca*ego Ko%cio*a?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Najwa#niejszym zagadnieniem w Biblii jest kwestia zbawienia i tego, jak 
jeste"my zbawieni. Co innego mog$oby si& liczy! na d$u#sz% met&? Jezus zapy-
ta$ nas, co dobrego zyskaliby"my, gdyby"my nawet zdobyli ca$y "wiat, ale zatra-
cili samych siebie (zob. Mt 16,26).

Jednak poznanie tego, co Biblia uczy o zbawieniu, zale#y w znacznym stop-
niu od jej interpretacji. Je"li nieprawid$owo podchodzimy do Biblii i b$&dnie j% 
interpretujemy, prawdopodobnie dojdziemy do fa$szywych wniosków nie tylko 
w kwestii zrozumienia zbawienia, ale tak#e wszystkiego innego, czego naucza 
Biblia. Ju# w czasach aposto$ów teologiczne b$&dy zakrada$y si& do Ko"cio$a, 
niew%tpliwie wskutek fa$szywych interpretacji Pisma !wi"tego.

Przeczytaj 2 P 3,15-16. Co Piotr mówi nam o znaczeniu poprawnej inter-
pretacji Pisma !wi"tego?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Je"li prawdziwie jeste"my ludem Ksi&gi pragn%cym #y! zgodnie z Bibli# 
i tylko Bibli# — nie posiadamy innych autorytatywnych 'róde$ takich jak: tra-
dycja, kredo czy urz%d nauczycielski Ko"cio$a, maj%cych s$u#y! interpretacji 
Biblii — to kwestia poprawnej hermeneutyki biblijnej jest niezwykle donio-
s$a, gdy# mamy tylko Bibli", która mo#e nam powiedzie!, w co powinni"my 
wierzy! i jak powinni"my #y!.

Kwestia interpretacji Pisma !wi"tego jest istotna dla teologicznego i misyj-
nego zdrowia Ko"cio$a. Bez poprawnej interpretacji Biblii nie mo#e by! jed-
no"ci zasad wiary i nauczania, a zatem niemo#liwa te# jest jedno"! Ko"cio$a 
i prowadzenie naszej misji. Z$a i wypaczona teologia nieuchronnie prowa-
dzi do niedostatecznej i wypaczonej misji. W ko(cu, je"li mamy przes$anie 
dla "wiata, ale nie mamy pewno"ci co do znaczenia tego przes$ania, to czy 
mo#emy skutecznie g$osi! to przes$anie ludziom, którzy musz% je us$ysze!?

Przeczytaj poselstwo trzech anio*ów zawarte w Ap 14,6-12. Jakie zagad-
nienia teologiczne s) w nim poruszone i dlaczego ich prawid*owe zrozumie-
nie jest tak wa&ne w naszej misji?
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PI"TEK — 8 maja

DO DALSZEGO STUDIUM
Podczas studiowania „S$owa Bo#ego od$ó#cie na bok swoje z góry ustalone 

opinie oraz odziedziczone i wyrobione pogl%dy. Nigdy nie dotrzecie do prawdy, 
je"li studiujecie Pismo !wi"te tylko po to, by znale'! potwierdzenie dla swoich 
pogl%dów. Zostawcie je u drzwi i ze skruszonym sercem wejd'cie, by s$ucha!, 
co Pan ma wam do powiedzenia. Gdy pokorny poszukiwacz prawdy siedzi 
u stóp Chrystusa i uczy si& od Niego, S$owo daje mu zrozumienie. Tym, któ-
rzy wydaj% si& sobie zbyt m%drzy, by studiowa! Bibli", Chrystus mówi:

— Musicie si& sta! cisi i pokornego serca, je"li pragniecie sta! si& m%drymi 
ku zbawieniu.

Nie czytajcie S$owa w "wietle wcze"niejszych opinii, ale umys$em wolnym 
od uprzedze( badajcie je uwa#nie i z modlitw%. Je"li czytaj%c, nabierzecie 
przekonania i zobaczycie, #e wasze opinie nie s% zgodne ze S$owem, nie usi-
$ujcie dopasowa! S$owa do waszych pogl%dów. Dostosujcie je raczej do S$owa. 
Nie pozwólcie, by to, w co wierzyli"cie i co praktykowali"cie w przesz$o"ci, 
panowa$o nad waszym zrozumieniem. Otwórzcie oczy umys$u, by patrze! 
na cudowne prawdy prawa Bo#ego. Dowiadujcie si&, co jest napisane, a potem 
stójcie mocno na Wiecznej Skale”31.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Jak nasz "wiatopogl%d, nasze wykszta$cenie i nasza kultura wp$ywaj% 

na nasz% interpretacj& Pisma !wi"tego? Dlaczego wa#ne jest to, by"my byli 
"wiadomi zewn&trznych wp$ywów, które nieuchronnie wnosimy w nasz% inter-
pretacj& Biblii?

2. Wszyscy jeste"my zgodni co do tego, i# jeste"my grzeszni i znajdujemy 
si& pod negatywnym wp$ywem grzechu. W jaki sposób grzech wp$ywa na to, 
jak czytamy Bibli"? Jak grzech dzia$a na nas, sprawiaj%c, #e b$&dnie interpre-
tujemy S$owo Bo#e? Na przyk$ad: Jak pragnienie czynienia czego", co Biblia 
pot&pia, sk$ania nas do czytania Biblii w wypaczony sposób? Jak jeszcze grzech 
mo#e wp$ywa! na to, jak interpretujemy Pismo !wi"te?

3. Jak lepsze zrozumienie kultury panuj%cej w czasach biblijnych pomaga nam 
te# lepiej pojmowa! niektóre cz&"ci Pisma !wi"tego? Podaj kilka przyk$adów.

 31 Ellen G. White, Poselstwo do m$odzie(y, Warszawa 2011, s. 193-194. Przeczytaj tak#e rozdzia$ 
Pokona% zw#tpienie, w: ta#, Pokój, za którym t"sknisz, Warszawa 2011, wyd. 3, s. 104-112; (przyp. 
red.:) Wst"p oraz rozdzia$y Za$o(enia wynikaj#ce z wypowiedzi Pisma !wi"tego i Zasady podcho-
dzenia do interpretacji Pisma !wi"tego, w: Metody studiowania Biblii, w: O&wiadczenia, zalecenia 
i inne dokumenty Generalnej Konferencji Ko&cio$a Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 2003, 
s. 171-174.


