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DZIE! EDUKACJI ADWENTYSTYCZNEJ

Lekcja 10 — 6 czerwca

BIBLIA JAKO HISTORIA
SOBOTA (PO PO"UDNIU) — 30 maja

STUDIUM BIE#$CEGO TYGODNIA: 1 Sm 17,1-58; Iz 36,1-3; 37,14-38; Dn 1,1-21; 
5,1-6,1; Mt 26,57-67; Hbr 11,1-40.

TEKST PAMI%CIOWY: „Jam jest Pan, Bóg twój, który ci& wyprowadzi' z ziemi 
egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20,2; Pwt 5,6).

Biblia powsta!a w biegu historii. Biblijna historia zmierza liniowo naprzód 
od absolutnego pocz"tku, gdy Bóg stworzy! wszystko, do ostatecznego ko#ca, 
gdy On odnowi ziemi$ po powtórnym przyj%ciu Chrystusa.

Historyczny charakter Pisma !wi"tego to jedna z cech, która wyró&nia je 
w%ród %wi$tych ksi"g innych religii. Biblia zak!ada istnienie Boga, który oso-
bi%cie dzia!a w dziejach ludzko%ci — nie stara si$ nawet tego udowadnia'. 
Na pocz"tku Bóg przemawia i na ziemi zostaje stworzone &ycie (zob. Rdz 
1,1-31). Powo!uje Abrama z Chaldei. Wyprowadza swój lud z niewoli w Egip-
cie. W!asnym palcem pisze dziesi$cioro przykaza# na kamiennych tablicach 
(zob. Wj 31,18). Posy!a proroków. Zsy!a kary. Wzywa ludzi, by przestrzegali 
Jego boskiego prawa oraz g!osili Jego plan zbawienia innym ludziom. Osta-
tecznie posy!a na %wiat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na zawsze zmienia-
j"c bieg historii.

W tym tygodniu przyjrzymy si$ pewnym kluczowym zagadnieniom w histo-
rii ukazanej w Biblii oraz pewnym archeologicznym dowodom, które poma-
gaj" potwierdzi' histori$ przedstawion" w Biblii.
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NIEDZIELA — 31 majaDawid, Salomon i monarchia
Monarchia Dawida i Salomona wyznacza z!oty wiek w dziejach Izraela. Ale 

co by by!o, gdyby Dawid i Salomon nie istnieli, jak twierdz" niektórzy? Co by 
by!o, gdyby ich królestwo — jak twierdz" niektórzy — nie by!o tak rozleg!e, 
jak opisuje to Biblia? Bez Dawida nie by!oby Jerozolimy, stolicy kraju (zob. 
2 Sm 5,6-10). Bez Dawida nie by!oby %wi"tyni zbudowanej przez jego syna, 
Salomona (zob. 1 Krl 8,17-20). Bez Dawida nie by!oby te& przysz!ego Mesja-
sza, gdy& obiecany Mesjasz mia! si$ urodzi' w rodzie Dawida (zob. Jr 23,5-6; 
Ap 22,16). Historia Izraela musia!aby zosta' napisana na nowo. Jednak histo-
ria ta, dok!adnie przedstawiona w Pi#mie !wi"tym, jest tym, co wyznaczy!o 
Izraelowi i wyznacza Ko%cio!owi jego wyj"tkow" rol$ i misj$.

Przeczytaj 17. rozdzia' 1 Ksi!gi Samuela. Jak Bóg da' zdecydowane zwy-
ci&stwo Izraelowi? Kim pos'u(y' si&, by zosta'o odniesione to zwyci&stwo? 
Gdzie nast)pi'o to zwyci&stwo?

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

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

Zwró' uwag$ na dok!adno%' geograficznego opisu przebiegu linii frontu 
w 1 Sm 17,1-3. W!a%nie na wzgórzach na terenie izraelskiego obozu opisanego 
w tym rozdziale zlokalizowane jest wspó!czesne stanowisko archeologiczne 
o nazwie Khirbet Qeiyafa. Najnowsze wykopaliska wskazuj" na to, &e istnia!o 
tam masywnie ufortyfikowane miasto garnizonowe z czasów Saula i Dawida. 
Z miasta tego rozci"ga! si$ widok na dolin$. Odkryto tam pozosta!o%ci dwóch 
bram z owych czasów. Poniewa& wi$kszo%' miast w staro&ytnym Izraelu mia!a 
tylko jedn" bram$, ta cecha pomaga zidentyfikowa' to miejsce jako hebrajskie 
Szaaraim (zob. 1 Sm 17,52), co oznacza: dwie bramy.

Skoro tak, to znaczy, &e po raz pierwszy zidentyfikowano to staro&ytne 
biblijne miasto. W roku 2008 i 2013 odkryto dwie inskrypcje, które, jak wielu 
uwa&a, s" najstarszymi hebrajskimi napisami. Na drugiej inskrypcji znajduje 
si$ imi$ Eszbaal, który by! jednym z synów Saula (zob. 1 Krn 9,39).

W 1993 roku wykopaliska na stanowisku archeologicznym Tel Dan w pó!-
nocnym Izraelu doprowadzi!y do odkrycia monumentalnej inskrypcji wykona-
nej na rozkaz króla Chazaela z Damaszku, który upami$tni! swoje zwyci$stwo 
nad królem Izraela i królem z domu Dawida. Tak samo jest nazywana dynastia 
Dawida w Pi#mie !wi"tym, a wi$c odkrycie to stanowi archeologiczne potwier-
dzenie istnienia Dawida jako historycznej postaci, zgodnie z tym, co mówi Biblia.

Przemy*l, co oznacza'oby dla naszej wiary, gdyby, jak twierdz) niektórzy, 
król Dawid nie istnia'?
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PONIEDZIA"EK — 1 czerwcaIzajasz, Hiskiasz i Sancheryb
Przeczytaj Iz 36,1-3; 37,14-38. W jaki sposób Bóg ocali' swój lud przed na-

wa') asyryjsk)?

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

W 701 roku przed Chrystusem Sancheryb poprowadzi! wojska asyryjskie 
przeciwko Judzie. Zwi"zane z tym wydarzenia zosta!y opisane w Pi#mie !wi"-
tym. O tej kampanii wspomnia! tak&e sam Sancheryb. Na odkrytej w Niniwie 
pryzmie Sancheryba znajduj" si$ jego che!pliwe s!owa: „Czterdzie%ci sze%' jego 
[Hiskiasza] warownych miast oraz niezliczone mniejsze miejscowo%ci w ich 
s"siedztwie obleg!em i zdoby!em”45. W swoim pa!acu w Niniwie Sancheryb 
uczci! zdobycie judzkiego miasta Lachisz, polecaj"c wykona' na jednej ze %cian 
g!ównej komnaty pa!acowej relief przedstawiaj"cy obl$&enie i szturm na miasto.

Najnowsze wykopaliska archeologiczne w Lachisz ods!oni!y %lady wielkich 
zniszcze# po tym, jak miasto zosta!o spalone przez Sancheryba. Jednak Jero-
zolima zosta!a cudownie ocalona. Sancheryb móg! jedynie pochwali' si$ nast$-
puj"c" rzecz": „Co do Hiskiasza, Judejczyka, (…) zamkn"!em go jak ptaka 
w klatce w Jerozolimie, jego królewskim mie%cie”46. Nie istnieje opis zniszcze-
nia Jerozolimy ani uprowadzenia je#ców do niewoli.

To prawda, &e Jerozolima by!a obl$&ona, ale Biblia informuje, &e obl$&enie 
trwa!o tylko jeden dzie#, po czym anio! Pana przyniós! ratunek dla Jerozo-
limy. Prorok Izajasz przepowiedzia!:

— „Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim: Nie wkroczy on do tego miasta 
ani nie wypu%ci tam strza!y, ani nie wyst"pi przeciwko niemu z tarcz", ani nie 
usypie przeciwko niemu sza#ca. Drog", któr" przyszed!, powróci, lecz do tego 
miasta nie wkroczy — mówi Pan. I os!oni$ to miasto, i ocal$ je przez wzgl"d 
na ciebie i przez wzgl"d na Dawida, mojego s!ug$” (Iz 37,33-35).

Rzecz" ciekaw" jest to, &e tylko Lachisz zosta!o wyra(nie przedstawione 
na reliefie w Niniwie, stolicy Asyrii. Jerozolimy nie uwzgl$dniono na %cianach 
pa!acu. Sancheryb móg! si$ che!pi' jedynie pokonaniem miasta Lachisz. Pokaz 
si!y Boga Niebios nad bo&kami Asyrii przejawi! si$ w wybawieniu Jego ludu. 
Bóg widzia! asyryjski najazd, s!ysza! s!owa modlitwy Hiskiasza i podj"! w!a-
%ciwe dzia!ania w odpowiedzi na ni".

Jak mo(esz pami&ta+, (e Bóg, który cudownie uratowa' Izraelitów w tam-
tym czasie i tamtym miejscu, jest tym samym Bogiem, do którego si& dzisiaj 
modlisz, na którym dzisiaj polegasz i któremu dzisiaj ufasz?

 45 David W. Thomas, Documents from Old Testament Times, Nowy Jork 1961, s. 67 (przyp. red.).
 46 Tam&e (przyp. red.).
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WTOREK — 2 czerwcaDaniel, Nebukadnesar i Babilonia
W lipcu 2007 roku uczony z Uniwersytetu Wiede#skiego pracowa! nad pew-

nym projektem w Muzeum Brytyjskim, gdy natkn"! si$ na glinian" tabliczk$ 
z czasów Nebukadnesara, króla Babilonii. Na owej tabliczce znalaz! imi$ 
Nebusarsekim nale&"ce do babilo#skiego urz$dnika wspomnianego w Jr 39,3 
(zob. BL/BD/PIC). Nebusarsekim to jedna z wielu postaci — tak królów, jak 
i urz$dników z czasów Daniela i Nebukadnesara — które zosta!y odkryte 
dzi$ki archeologii.

Przeczytaj 1. i 5. rozdzia' Ksi!gi Daniela. Jak m'odzie,cze decyzje Daniela 
prze'o(y'y si& na to, i( Bóg pos'u(y' si& nim jako swoim s'ug) i prorokiem, 
by wywrze+ wp'yw na miliony ludzi w dziejach *wiata?

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

„Daniel postanowi! w swoim sercu” (Dn 1,8 BD) pozosta' wiernym Bogu 
w kwestii jedzenia i modlitwy. Te dobre nawyki, ukszta!towane w m!odym 
wieku, sta!y si$ podstaw" daj"c" mu si!$ przez ca!e jego d!ugie &ycie. Wyni-
kiem ich by!y: jasno%' my%li, m"dro%' i zrozumienie pochodz"ce z góry. Zauwa-
&yli to zarówno Nebukadnesar, jak i Belsazar. Daniel sprawowa! najwy&sze 
urz$dy pa#stwowe w królestwie babilo#skim. Jego postawa doprowadzi!a tak&e 
do nawrócenia samego króla Nebukadnesara (zob. Dn 4,31-34).

Nebukadnesar by! synem Nabopolassara. Razem zbudowali oni wspania!e 
miasto, niezrównane w staro&ytnym %wiecie (zob. Dn 4,27). Babilon by! ogrom-
nym miastem jak na tamte czasy — mia! ponad 300 %wi"ty#, wspania!y pa!ac 
królewski i pot$&ny podwójny mur obronny, którego grubo%' wynosi!a od 3,6 
do 6,7 metra. W murze znajdowa!o si$ osiem g!ównych bram nazwanych imio-
nami babilo#skich bóstw. Najs!ynniejsza by!a brama Isztar odkryta przez nie-
mieckich archeologów i zrekonstruowana w Muzeum Pergamo#skim w Berlinie.

W Dn 7,4 Babilonia zosta!a przedstawiona jako lew z orlimi skrzyd!ami. 
I rzeczywi%cie droga procesyjna prowadz"ca do bramy Isztar by!a ozdobiona 
wyobra&eniami 120 lwów. Podczas wykopalisk archeologicznych odkryto tak&e 
wizerunek pot$&nego lwa rzucaj"cego si$ na cz!owieka. Wizerunek ten mo&na 
obecnie zobaczy' tu& za ruinami dawnego Babilonu. Wszystko to %wiadczy 
o tym, i& lew by! trafnym symbolem wielkiego królestwa babilo#skiego. Biblijna 
historia i biblijne proroctwa znajduj" potwierdzenie w historii powszechnej 
i odkryciach archeologicznych.

W Dn 1,8 czytamy, (e „Daniel postanowi' w swoim sercu” (BD). Co to zna-
czy? Co ty powiniene* postanowi" w swoim sercu?
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-RODA — 3 czerwcaHistoryczno*+ Jezusa Chrystusa
Przeczytaj Mt 26,57-67; J 11,45-53; 18,29-31. Kim by' Kaifasz i jak) rol& ode-

gra' w skazaniu Chrystusa na *mier+? Kim by' Poncjusz Pi'at i dlaczego jego 
decyzja mia'a kluczowe znaczenie dla realizacji postanowienia Sanhedrynu?

Kaifasz by! arcykap!anem, który kierowa! spiskiem maj"cym doprowadzi' 
do %mierci Jezusa. Jego istnienie potwierdza tak&e Józef Flawiusz (37-103), 
&ydowski historyk zwi"zany z kultur" rzymsk": „[Zarz"dca Syrii] Witeliusz 
(…) pozbawi! godno%ci arcykap!a#skiej Józefa, który tak&e nazywa! si$ Kaj-
faszem, a odda! j" [godno%' arcykap!a#sk"] Jonatanowi, synowi arcykap!ana 
Ananosa (Annasza), po czym wróci! do Antiochii”47.

W 1990 roku na po!udnie od Jerozolimy odkryto grobowiec rodzinny zawie-
raj"cy dwana%cie ossuariów, czyli glinianych/wapiennych skrzy# z pozosta!o-
%ciami kostnymi. Monety i ceramika znalezione w grobowcu wskazuj" na to, &e 
pochodzi on z po!owy pierwszego wieku po Chrystusie. Najbardziej ozdobne 
ossuarium (z kilkoma kompletnymi szkieletami wewn"trz) zosta!o opatrzone 
napisem: Józef, syn Kaifasza. Wielu uczonych jest przekonanych, &e jest to gro-
bowiec i ossuarium Kaifasza, arcykap!ana bezpo%rednio zaanga&owanego 
w skazanie Jezusa na %mier'.

W 1961 roku w ruinach Cezarei Nadmorskiej znaleziono inskrypcj$ zawie-
raj"c" imi$ Poncjusza Pi!ata, prefekta/namiestnika Judei za panowania rzym-
skiego cesarza Tyberiusza (14-37).

Tak wi$c w obu przypadkach historia i archeologia potwierdzaj" istnienie 
dwóch najwa&niejszych postaci zwi"zanych ze skazaniem Chrystusa na %mier'.

)wieccy historycy z pierwszego i drugiego wieku naszej ery tak&e pisali 
o Jezusie z Nazaretu. Tacyt (55-120), rzymski historyk, pisa! o Chrystusie 
i o Jego skazaniu przez Poncjusza Pi!ata za panowania Tyberiusza, jak rów-
nie& o pierwszych chrze%cijanach w Rzymie. Pliniusz M!odszy (62-114), rzym-
ski namiestnik Bitynii i Pontu, pisa! w latach 112-113 do cesarza Trajana, zapy-
tuj"c, jak powinien traktowa' chrze%cijan. Opisa! ich jako spotykaj"cych si$ 
okre%lonego dnia tygodnia przed %witem w celu wspólnego %piewania pie%ni 
na cze%' jakiego% boga.

Tego rodzaju odkrycia archeologiczne i (ród!a historyczne s" dodatkowym 
pozabiblijnym potwierdzeniem istnienia Jezusa, dowodz"c, &e by! On czczony 
w okresie pi$'dziesi$ciu lat po swojej %mierci i swoim wniebowst"pieniu. Oczy-
wi%cie ewangelie s" g!ównym (ród!em informacji o Jezusie, wi$c powinni%my 
studiowa' je uwa&nie, by dowiedzie' si$ wi$cej o Nim i Jego &yciu.

Cho+ dobrze jest mie+ archeologiczne dowody na poparcie naszej wiary, 
dlaczego musimy si& nauczy+, by nie uzale(nia+ naszej wiary od takich do-
wodów, cho+by najbardziej wymownych?
 47 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela 18,4,2-3, Pozna# 1979, wyd. 2, s. 843-844 (przyp. red.).
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CZWARTEK — 4 czerwcaWiara a historia
Nikt z nas nie &yje w pró&ni. Nasze wybory zale&" nie tylko od nas samych, 

ale tak&e i od innych ludzi. Podobnie &ycie ludu Bo&ego w staro&ytno%ci znaj-
dowa!o si$ pod wp!ywem innych ludzi &yj"cych ówcze%nie. W 11. rozdziale 
Listu do Hebrajczyków, s!ynnym rozdziale po%wi$conym wierze, dostrzegamy 
podsumowanie wp!ywu, jaki wywierali wymienieni tam bohaterowie wiary.

Przeczytaj 11. rozdzia' Listu do Hebrajczyków. Czego mo(emy si& nauczy+ 
od tych staro(ytnych bohaterów, studiuj)c ich (ycie?
Henoch  .....................................................................................................................................................................................................................................

Noe  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Abraham  ................................................................................................................................................................................................................................

Sara  .................................................................................................................................................................................................................................................

Józef  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Moj&esz .....................................................................................................................................................................................................................................

Rahab  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Samson  ......................................................................................................................................................................................................................................

Wiara to nie tylko wierzenie w co% lub kogo%, ale tak&e dzia!anie zgodne 
z tym przekonaniem. Biblijna wiara jest czynna. Taka wiara jest poczytywana 
za sprawiedliwo%'. Czyny wiary zmieniaj" bieg historii, a zale&" od polegania 
na S!owie Bo&ym.

Noe pracowa! w g!$bokiej wierze, gdy budowa! ark$. Ufa! S!owu Bo&emu 
bardziej ni& swojemu do%wiadczeniu i rozumowi. Poniewa& nigdy wcze%niej nie 
pada! deszcz, do%wiadczenie i rozum podpowiada!y mu, &e potop jest abso-
lutnie niemo&liwy. Ale Noe by! pos!uszny Bogu i dzi$ki temu ludzko%' prze-
trwa!a. Abraham, powo!any jako Abram, opu%ci! Ur w po!udniowej Mezo-
potamii, wówczas jedno z najnowocze%niejszych miast %wiata, i wyruszy!, nie 
wiedz"c, dok"d Bóg go zaprowadzi. Postanowi! jednak dzia!a' zgodnie ze s!o-
wem Bo&ym. Moj&esz — zamiast tronu w Egipcie, najwi$kszym imperium 
w owym czasie — wybra! los pasterza prowadz"cego lud Bo&y do Ziemi Obie-
canej. Zaufa! g!osowi Wszechmocnego przemawiaj"cego do niego z p!on"cego 
krzewu. Rahab postanowi!a zaufa' wie%ci o Bo&ym wyzwoleniu. Ukry!a wi$c 
dwóch zwiadowców, przy!"czy!a si$ do ludu Bo&ego i sta!a si$ cz$%ci" drzewa 
genealogicznego Jezusa. Jak&e niewiele wiemy o tym, jak nasze decyzje wp!yn" 
na &ycie niezliczonych osób w naszym pokoleniu i w nast$pnych generacjach!

Jakie wa(ne decyzje masz przed sob)? W jaki sposób dokonujesz wybo-
rów i dlaczego w'a*nie tak?
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PI!TEK — 5 czerwca

DO DALSZEGO STUDIUM
„Biblia jest najstarsz", najobszerniejsz" i najbardziej dost$pn" kroni k", 

jak" ludzko%' posiada. Biblia pochodzi bezpo%rednio ze (ró d!a odwiecznej 
prawdy i w ci"gu wieków Pan strzeg! jej pierwotnej czysto%ci. O%wietla ona 
zamierzch!" przesz!o%', któr" ludzkie poszuki wania daremnie staraj" si$ zg!$-
bi'. W S!owie Bo&ym odnajdujemy moc, która stworzy!a %wiat i rozpostar!a 
sklepienie niebieskie. Tylko i wy!"cz nie w tych kronikach znajdujemy praw-
dziwy opis pochodzenia cz!owie ka i narodów. Stamt"d czerpiemy wiadomo-
%ci o dziejach rodzaju ludz kiego; nie s" one skalane pych" w!a%ciw" cz!owie-
kowi ani przes"dami”48.

„Kto zna Boga i Jego S!owo, ten ma stabiln" wiar$ w bosko%' Pisma !wi"-
tego. Taki cz!owiek nie testuje Biblii przy pomocy ludzkich pogl"dów nauko-
wych. Poddaje raczej owe pogl"dy testowi nieomylnego wzorca. Wie, &e S!owo 
Bo&e jest prawd", a prawda nie mo&e by' wewn$trznie sprzeczna. Gdy naucza-
nie tak zwanej nauki przeciwstawia si$ prawdzie Bo&ego objawienia, to s" to 
tylko ludzkie spekulacje. Przed lud(mi prawdziwie m"drymi badania naukowe 
otwieraj" szerokie pola my%li i informacji”49.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Wró' do pytania z ko#ca %rodowej cz$%ci lekcji. Owszem, dobrze jest, 

gdy znajdujemy dowody archeologiczne potwierdzaj"ce histori$ biblijn". Ale 
co si$ dzieje, gdy dowody archeologiczne s" interpretowane przez naukowców 
w sposób sprzeczny z histori" biblijn"? Czy to nie powinno mówi' nam o tym, 
&e musimy polega' na S!owie Bo&ym i ufa' mu ponad wszystko, bez wzgl$du 
na twierdzenia archeologów czy jakichkolwiek innych uczonych?

2. Pomy%l o proroctwach biblijnych wype!nionych w przesz!o%ci, czego 
dowody mo&emy wyra(nie wskaza' obecnie. Zwró' uwag$ — na przyk!ad — 
na królestwa ukazane w 2. i 7. rozdziale Ksi"gi Daniela. Jak mo&emy si$ nauczy' 
z tych wype!nionych proroctw zaufania do Boga w kwestii wype!nienia tak&e 
tych proroctw, które dotycz" jeszcze nadchodz"cej przysz!o%ci?

 48 Ellen G. White, Wychowanie, Warszawa 1992, s. 122.
 49 Ta&, Testimonies for the Church, t. 8, Mountain View–Omaha 1948, s. 325. Przeczytaj tak&e roz-

dzia! Dawid i Goliat, w: ta&, Wybra$cy Boga, Warszawa 2018, wyd. 2, s. 485-489; rozdzia!y: Hi-
skiasz i Wyzwolenie spod okupacji asyryjskiej, w: ta&, Prorocy i królowie, Warszawa 2018, wyd. 5, 
s. 186-190.196-204. (Przyp. red.:) „Obok studium tekstu biblijnego zbadaj czynniki historyczne 
i  kulturowe. Archeologia, antropologia i  historia mog" wydatnie przyczyni' si$ do  zrozumie-
nia tekstu biblijnego” (Metody studiowania Biblii, w: O#wiadczenia, zalecenia i inne dokumenty 
Generalnej Konferencji Ko#cio%a Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 2003, s. 175).
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Nauczanie i!uczenie si" S#owa Bo$ego stanowi#o o% duchowego rozwoju w!staro-
$ytnym Izraelu i! Ko%ciele apostolskim. Wype#nienie wielkiego nakazu misyjnego 
(zob. Mt 28,18-20) wi&$e si" przede wszystkim z!nauczaniem ewangelii i!czynieniem 
ludzi uczniami Chrystusa. Realizujemy to zlecenie na!wiele sposobów przez uczenie 
w!domach, zborach, szko#ach i na!ulicach — „wielokrotnie i!wieloma sposobami” 
(Hbr 1,1), by budowa' wi"( z!Bogiem i!Zbawicielem.
Cz"%' tej misji urzeczywistniana jest w! polskim Ko%ciele poprzez dzia#alno%' Wy$-
szej Szko#y Teologiczno-Humanistycznej w!Podkowie Le%nej. Nasza uczelnia kszta#ci 
obecnie kilkaset osób w!kraju i za!granic&. Poprzez misj" ró$nych instytutów studenci 
i!studentki otrzymuj& formalne wykszta#cenie na!poziomie licencjackim i!magister-
skim, ale przede wszystkim zdobywaj& praktyczne umiej"tno%ci, które mog& wyko-
rzystywa' w!$yciu zawodowym. Instytuty teologiczne (biblijno-pastoralny i!pedago-
giczno-katechetyczny) wyposa$aj& w!narz"dzia do!s#u$by w!dziele ewangelii.
W bie$&cym roku Wy$sza Szko#a Teologiczno-Humanistyczna organizuje tak$e pro-
gram Rok dla!Jezusa, w!którym po#&czone zostan& zaj"cia akademickie oraz wiele 
aktywno%ci misyjnych (poznawanie Pisma "wi#tego, nowoczesna misja, wyjazdy 
studyjne — rok na!kampusie szko#y w%ród m#odzie$y z!pasj& dla!Chrystusa).
Serdecznie prosimy o!wasze modlitwy, s#owa zach"ty i!konkretne wsparcie )nan-
sowe. Dary z#o$one w! tym dniu zostan& w!pe#ni przeznaczone na!potrzeby misji 
i!dzia#alno%' instytutów teologicznych.

Jak z!o"y# dary?
1. Dary zostan& zebrane podczas drugiej cz"%ci nabo$e*stwa. Nale$y w!tym celu 

przygotowa' koperty lub zebra' dary w!przeznaczonym do!tego celu koszyku.
2. Dar mo$na równie$ przekaza' bezpo%rednio na!konto Wy$szej Szko#y 

Teologiczno-Humanistycznej: 73 1750 0012 0000 0000 2757 8314, 
z!dopiskiem: Dzie$ Edukacji Adwentystycznej.


