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Lekcja 12 — 20 czerwca

JAK RADZI! SOBIE 
Z TRUDNYMI 

FRAGMENTAMI BIBLII?
SOBOTA (PO PO"UDNIU) — 13 czerwca

STUDIUM BIE#$CEGO TYGODNIA: 2 Tm 2,10-15; 1 Krn 29,17; Jk 4,6-10; Ga 6,9; 
Dz 17,11.

TEKST PAMI%CIOWY: „A cierpliwo&' Pana naszego uwa(ajcie za ratunek, jak 
i umi)owany brat nasz, Pawe), w m*dro&ci, która mu jest dana, pisa) do was; 
tak te( mówi we wszystkich listach, gdzie o tym si+ wypowiada; s* w nich pew-
ne rzeczy niezrozumia)e, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykszta)-
ceni i niezbyt umocnieni przekr+caj* ku swej w)asnej zgubie” (2 P 3,15-16).

Pisz!c o listach aposto"a Paw"a, Piotr zauwa#y", #e znajduj! si$ w nich — 
podobnie jak w innych miejscach Pisma !wi"tego — „pewne rzeczy niezrozu-
mia"e” (2 P 3,16). Te trudne fragmenty listów s! przekr$cane i b"$dnie inter-
pretowane przez ludzi niewykszta"conych i niezbyt umocnionych (zob. 2 P 3,16) 
ku ich w"asnej zgubie. Piotr nie napisa", #e wszystko w listach Paw"owych jest 
trudne do zrozumienia, ale #e s! tam takowe tylko niektóre wersety.

Wiemy o tym dobrze, nieprawda#? Który szczery czytelnik Biblii nie natra-
fi" na wersety z pozoru dziwne i trudne do zrozumienia? Z pewno%ci! ka#dy 
z nas do%wiadczy" czego% takiego.

Dlatego te# w tym tygodniu przyjrzymy si$ nie tyle samym trudnym frag-
mentom Pisma !wi"tego, ile raczej powodom, dla których mamy do czynienia 
z takimi wyzwaniami, oraz temu, jak b$d!c wiernymi poszukiwaczami prawdy 
S"owa Bo#ego, mo#emy upora& si$ z takimi trudnymi tekstami. Ostatecznie 
niektóre z tych trudnych stwierdze' mog! si$ okaza& niemo#liwe do zrozumie-
nia z tej strony wieczno%ci. Jednocze%nie znacz!ca wi$kszo%& tekstu Biblii nie 
stanowi dla nas #adnej trudno%ci, wi$c nie ma potrzeby, by niewielka liczba 
trudnych do zrozumienia wersetów os"abia"a nasze przekonanie o wiarygod-
no%ci i autorytecie S"owa Bo#ego jako ca"o%ci.
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NIEDZIELA — 14 czerwcaMo(liwe powody pozornych 
sprzeczno&ci

Przeczytaj 2 Tm 2,10-15. Pawe) radzi Tymoteuszowi, by by) pilny w swojej 
pracy i wyk)ada) „nale(ycie s)owo prawdy” 2 Tm 2,15. Jakie wa(ne przes)a-
nie dla nas wszystkich jest zawarte tutaj?

(aden cz"owiek, który rozs!dnie i szczerze studiuje Pismo !wi"te, nie zaprze-
czy faktowi, i# s! w Biblii rzeczy trudne do zrozumienia. Ta sytuacja nie powinna 
nas niepokoi&. W gruncie rzeczy nale#y si$ spodziewa& takich trudno%ci. 
W ko'cu jeste%my niedoskona"ymi i ograniczonymi istotami i nikt z nas nie 
ma pe"nej wiedzy w #adnej dziedzinie, a najmniej w sprawach Bo#ych. Zatem 
skoro nie%wiadome i ograniczone ludzkie istoty staraj! si$ zrozumie& m!dro%& 
Niesko'czonego Boga, Prawdziwego Autora Pisma !wi"tego, musz! natrafi& 
na pewne trudno%ci. Takie trudno%ci w zrozumieniu biblijnych nauk nie dowo-
dz! jednak w najmniejszym stopniu, #e to, czego naucza Biblia, jest nieprawd!.

Ci, którzy odrzucaj! biblijn! nauk$ o boskim objawieniu i natchnieniu, cz$-
sto powo"uj! si$ na trudne fragmenty Biblii jako rzekome sprzeczno%ci i b"$dy. 
Poniewa# wed"ug nich Biblia jest po prostu ksi!#k! napisan! przez ludzi, s!dz!, 
#e musi zawiera& niedoskona"o%ci i b"$dy. Z takim nastawieniem umys"u cz$sto 
nie podejmuj! powa#nych prób poszukiwania wyja%nie' bior!cych pod uwag$ 
jedno%& i wiarygodno%& Pisma !wi"tego wynikaj!ce z jego boskiego natchnie-
nia. Ludzie, którzy zaczynaj! studiowanie Pisma !wi"tego od podwa#ania jego 
prawdziwo%ci ju# od pierwszej strony — opisu stworzenia, dojd! do tego, #e 
zaczn! podwa#a& nawet najbardziej oczywiste biblijne twierdzenia.

Pewne rozbie#no%ci w Pi#mie !wi"tym mog! by& wynikiem drobnych pomy-
"ek przepisywaczy (kopistów) czy t"umaczy. Ellen G. White napisa"a: „Niektó-
rzy patrz! na mnie powa#nie i mówi!:

— Czy nie uwa#asz, #e móg" pojawi& si$ jaki% b"!d w kopiowaniu b!d) 
w t"umaczeniu?

Jest to ca"kiem prawdopodobne, a umys", który jest tak ograniczony, #e b$dzie 
si$ waha" i potknie si$ o t$ mo#liwo%& czy prawdopodobie'stwo, b$dzie równie 
gotowy potkn!& si$ o tajemnice natchnionego S"owa, poniewa# s"abe ludzkie 
umys"y nie mog! przenikn!& zamierze' Bo#ych. Tak, tacy ludzie równie "atwo 
po tkn! si$ o proste fakty, które zwyk"y umys" przyjmie i rozpozna tego, który jest 
Bogiem, i dla którego Bo#e wypowiedzi s! jasne i pi$kne, pe"ne szpiku i t"usz-
czu. (adne b"$dy nie spowoduj! potkni$cia ani nie sprawi! k"opotu tej duszy, 
która nie stwarza trudno%ci w przyj$ciu najprostszej objawionej prawdy”52.

Dlaczego tak wa(ne jest to, by&my podchodzili do Biblii w duchu pokory 
i uleg)o&ci?

 52 Ellen G. White, Wybrane poselstwa, t. 1, Radom 2016, s. 18.
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PONIEDZIA"EK — 15 czerwcaSzczere i staranne podej&cie 
do trudnych fragmentów Biblii

Czy kiedykolwiek zdarzy"o ci si$ natrafi& na werset czy wi$kszy fragment 
Pisma !wi"tego, którego nie rozumia"e% i który trudno by"o ci pogodzi& z innymi 
wersetami czy rzeczywisto%ci! jako tak!? Trudno si$ spodziewa&, by znalaz" 
si$ ktokolwiek, kto nie do%wiadczy" czego% takiego, studiuj!c Bibli". Wa#ne 
jest to, jak zareagowa"e% w takiej sytuacji, ale jeszcze wa#niejsze jest to, jak 
powiniene# zareagowa$.

Przeczytaj 1 Krn 29,17; Prz 2,7; 1 Tm 4,16. Co sugeruj* te wersety w kwestii 
tego, jak powinni&my podchodzi' do trudnych fragmentów Pisma !wi"tego?

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

Jedynie zachowuj!c ca"kowit! uczciwo%& mo#emy odpowiednio upora& si$ 
z trudno%ciami. Uczciwo%& zabezpiecza nas przed uchylaniem si$ przed jakimi-
kolwiek trudno%ciami czy pomijaniem ich. Uczciwo%& powstrzymuje nas tak#e 
przed udzielaniem powierzchownych odpowiedzi, które nie wytrzymuj! powa#-
nej krytyki. Bóg ma upodobanie w uczciwo%ci i rzetelno%ci. Powinni%my wi$c 
na%ladowa& Go we wszystkim, co czynimy, a zw"aszcza w studiowaniu Biblii.

Uczciwi ludzie radz! sobie z trudno%ciami biblijnymi w taki sposób, i# 
zachowuj! ostro#no%&, by nie przedstawia& informacji wyrwanych z kontek-
stu, nie zniekszta"ca& prawdy wykr$tnymi t"umaczeniami czy nie wprowadza& 
w b"!d innych przez manipulowanie dowodami. Znacznie lepiej jest poczeka& 
na wiarygodn! odpowied) na trudne pytanie, ni# próbowa& udzieli& wymija-
j!cej i niezadowalaj!cej odpowiedzi. Pozytywnym ubocznym skutkiem uczci-
wo%ci w naszym studiowaniu Biblii jest to, #e buduje ona zaufanie, a zaufanie 
jest sednem wszelkich zdrowych wi$zi mi$dzyludzkich. Uczciwo%& przekonuje 
ludzi znacznie lepiej ni# niechlujna odpowied). Lepiej powiedzie&, #e po pro-
stu nie znamy odpowiedzi na dane pytanie czy nie potrafimy wyja%ni& jakiego% 
wersetu, ni# próbowa& na si"$ nada& mu takie znaczenie, jakie my uwa#amy 
za s"uszne, a jakie niekoniecznie jest zgodne z prawd!.

Ludzie sumienni gorliwie pragn! pozna& prawd$ S"owa Bo#ego, wi$c sta-
raj! si$ upewni&, #e nie wyci!gaj! pochopnych wniosków opartych na ograni-
czonej wiedzy czy s"abych dowodach. Ostro#ni ludzie staraj! si$ nie przeoczy& 
#adnego elementu czy szczegó"u, który mo#e si$ okaza& wa#ny. Nie wyci!gaj! 
pochopnych wniosków, ale starannie i pilnie studiuj! S"owo Bo#e i wszystkie 
zwi!zane z nim informacje.

Co powinni&my czyni', gdy natrafiamy na wersety, które nie w pe)ni rozu-
miemy albo które pozornie nie pasuj* do naszego zrozumienia prawdy?
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WTOREK — 16 czerwcaPokorne podej&cie do trudno&ci
Przeczytaj Jk 4,6-10; 2 Krn 7,14; So 3,12. Dlaczego pokora jest wa(na, gdy 

staramy si+ zrozumie' trudne fragmenty Pisma !wi"tego?

Wielu ludzi ze zdumieniem i pokor! u%wiadamia sobie, #e s! zale#ni od cze-
go% czy kogo% poza nimi samymi. Dochodz! do przekonania, #e nie s! oni miar% 
wszystkich rzeczy53. Tacy ludzie ceni! prawd$ bardziej od swojego ja czy swo-
jej racji. S! %wiadomi, #e to nie oni s! autorami prawdy, ale musz! j! pozna& 
i przyj!& z zewn!trz. By& mo#e najwi$kszym odkryciem takich ludzi jest to, 
jak ma"o wiedz! o prawdzie. U%wiadamiaj! sobie, #e — jak napisa" Pawe" — 
„widzimy jakby przez zwierciad"o i niby w zagadce” (1 Kor 13,12).

Dobrodziejstwa wynikaj!ce z takiej pokory w my%leniu s! liczne. Nawyk 
pokornego studiowania jest podstaw! wszelkiego rozwoju wiedzy, gdy# pro-
wadzi do wolno%ci, która w naturalny sposób rodzi gotowo%& do uczenia si$. 
Nie znaczy to, #e pokorni ludzie nie myl! si$ albo nie zmieniaj! zdania i nie 
dochodz! do pewnych przekona'. Oznacza to tylko tyle, #e s! ulegli wobec 
biblijnej prawdy. S! %wiadomi ograniczono%ci swojej wiedzy, dlatego te# s! 
otwarci na jej poszerzanie i rozumienie S"owa Bo#ego w taki sposób, jakiego 
nie s! w stanie zaakceptowa& butni i pyszni intelektuali%ci.

„Wszyscy, którzy podchodz! do S"owa Bo#ego w oczekiwaniu prowadzenia, 
z pokornym umys"em gotowym si$ uczy& i zdecydowani pozna& warunki zba-
wienia, zrozumiej!, co mówi Pismo !wi"te. Ale ci, którzy do badania S"owa 
Bo#ego przyst$puj! w duchu, jakiego to S"owo nie pochwala, wynios! z tego 
studiowania ducha, jaki ze S"owa nie wyp"ywa. Pan nie b$dzie przemawia" 
do umys"u cz"owieka, który odnosi si$ z lekcewa#eniem do Jego przes"ania. 
On nie marnuje swojej nauki dla kogo%, kto %wiadomie wybiera postaw$ braku 
szacunku i nie dba o duchow! czysto%&. Kusiciel kszta"tuje umys"y tych, któ-
rzy poddaj! si$ jego propozycjom, tak by udaremni& wp"yw %wi$tego prawa 
Bo#ego. Musimy ukorzy& nasze serca oraz szczerze i ze czci! studiowa& S"owo 
(ycia, gdy# tylko pokorny i skruszony umys" mo#e ujrze& %wiat"o”54.

Jak mo(esz znale,' równowag+ mi+dzy pokor* a pewno&ci*? Na przyk)ad, 
jak odpowiedzia)by& na taki zarzut:

— Jak adwenty&ci dnia siódmego mog* by' tacy pewni, (e maj* racj+ co 
do soboty, a niemal wszyscy inni myl* si+ w tej sprawie?

 53 Nawi!zanie do greckiego filozofa Protagorasa (485-411), który powiedzia": „Miar! wszystkich 
rzeczy jest cz"owiek, istniej!cych, #e istniej!, nieistniej!cych, #e nie istniej!” (Powszechna en-
cyklopedia filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 511). Wed"ug polskiej Wikipedii Protagoras by" zwo-
lennikiem relatywizmu poznawczego. G"osi", #e nasz ogl!d rzeczywisto%ci zale#y od tego, kim 
jeste%my; i #e z relatywizmu poznawczego mo#na korzysta& w #yciu publicznym, przekonuj!c 
do rzeczy, które wydaj! si$ niegodne lub w które si$ po prostu nie wierzy — t"umacz!c to w"a%-
nie wzgl$dno%ci! wszelkich racji (przyp. red.).

 54 Ellen G. White, w: Advent Review and Sabbath Herald, 22.8.1907.
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!RODA — 17 czerwcaZdecydowanie i wytrwa)o&'
Przeczytaj Ga 6,9. Cho' Pawe) mówi w tym wersecie o wytrwa)o&ci w czy-

nieniu dobra dla bli,nich, to jednak podobna postawa jest niezb+dna w ra-
dzeniu sobie z trudnymi pytaniami. Dlaczego zdecydowanie i wytrwa)o&' s* 
niezb+dne w rozwi*zywaniu ró(nych problemów?

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

Warto%ciowe osi!gni$cia zawsze wymagaj! nieust$pliwo%ci. Co "atwo nam 
przychodzi, tego cz$sto nie doceniamy. Trudno%ci w Biblii daj! nam mo#li-
wo%& rozwijania naszego umys"u, a zdecydowanie i upór, z jakimi poszuku-
jemy rozwi!zania, %wiadczy o tym, jak wa#ne jest dla nas studiowane zagad-
nienie. Czas po%wi$cony na badanie Biblii w d!#eniu do lepszego zrozumienia 
jej przes"ania jest czasem dobrze sp$dzonym. Pilne studiowanie Pisma !wi"-
tego w poszukiwaniu odpowiedzi, nawet przez d"ugi czas, b$dzie wi$kszym 
b"ogos"awie'stwem ni# samo znalezienie rozwi!zania trudnego problemu, 
gdy wreszcie je znajdziemy. Zazwyczaj bardziej cenimy to, co zosta"o oku-
pione wi$kszym wysi"kiem.

Fakt, i# nie jeste% w stanie szybko upora& si$ z danym problemem, nie dowo-
dzi tego, #e nie mo#na go w ogóle rozwi!za&. Niestety, cz$sto przeoczamy ten 
oczywisty fakt. Wielu ludzi, natrafiaj!c na trudny fragment w Biblii, nie pró-
buje nawet zastanowi& si$ nad nim, a nie widz!c natychmiastowego mo#liwego 
rozwi!zania, szybko dochodzi do wniosku, #e problem nie mo#e zosta& rozwi!-
zany. Niektórzy z tego powodu zaczynaj! podwa#a& wiarygodno%& Biblii. Jed-
nak nie powinni%my zapomina&, #e mo#e istnie& bardzo proste rozwi!zanie, 
cho& w naszej ograniczonej ludzkiej m!dro%ci — i niewiedzy — nie widzimy 
go. Co pomy%leliby%my o kim%, kto zaczyna si$ uczy& algebry i, nie mog!c 
przez pó" godziny rozwi!za& trudnego zadania, o%wiadcza, #e rozwi!zanie 
nie istnieje, bo on nie mo#e go znale)&? Podobnie jest ze studiowaniem Biblii.

Gdy pewne trudno%ci nie ust$puj! nawet wobec twoich najwi$kszych wysi"-
ków, by je wyja%ni&, od"ó# je na jaki% czas, a w tym czasie praktykuj to, co Bóg 
ci wyra)nie ukaza". Pewne duchowe spostrze#enia zdobywa si$ tylko wtedy, 
gdy jest si$ gotowym pod!#a& za tym, co Bóg ju# poleci" nam czyni&. Tak wi$c 
b!d) nieust$pliwy, ale i cierpliwy w swoim studiowaniu Biblii. W ko'cu przecie# 
cierpliwo%&/wytrwa"o%& jest zalet! wierz!cych w czasie ko'ca (zob. Ap 14,12).

Czego mo(emy si+ nauczy' od ludzi, którzy pilnie i cierpliwie studiowali 
trudne fragmenty Biblii? Jak mo(emy zach+ci' innych, by nie poddawali si+ 
w swoich poszukiwaniach prawdy? Dlaczego nie musimy si+ obawia', gdy 
natrafiamy na trudny fragment Pisma !wi"tego?
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CZWARTEK — 18 czerwcaRadzenie sobie z trudnymi 
wersetami w sposób biblijny i z modlitw*

Przeczytaj Dz 17,11; 8,35; 15,15-16. Co czynili aposto)owie i pozostali chrze-
&cijanie, gdy mieli do czynienia z trudnymi pytaniami? Dlaczego Pismo !wi"-
te jest samo dla siebie najlepszym interpretatorem?

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

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

Najlepsze rozwi!zanie problemów zwi!zanych ze zrozumieniem trudnych 
fragmentów Biblii jest zawarte w samej Biblii. Problemy biblijne najlepiej roz-
wi!zywa&, studiuj!c je w %wietle ca"ego Pisma !wi"tego, a nie przy pomocy jed-
nego wersetu odizolowanego od kontekstu i ca"ego przes"ania S"owa Bo#ego. 
Musimy pos"ugiwa& si$ Bibli% jako pomoc! w zrozumieniu Biblii. Uczenie si$ 
wydobywania wielkich prawd zawartych w Pi#mie !wi"tym jest jednym z naj-
wa#niejszych zada' dla ka#dego z nas.

Je%li nie rozumiesz jakiego% fragmentu Pisma !wi"tego, staraj si$ zebra& 
wi$cej informacji z innych fragmentów biblijnych dotycz!cych tego samego 
zagadnienia. Zawsze staraj si$ znale)& wyra)ne i zrozumia"e stwierdzenia 
Pisma !wi"tego rzucaj!ce %wiat"o na te fragmenty tekstu, które wydaj! si$ mniej 
zrozumia"e. Jest tak#e bardzo wa#ne to, by nigdy nie zaciemnia& wyra)nych 
stwierdze' Pisma !wi"tego przez zestawianie ich z trudnymi do zrozumienia 
fragmentami tekstu. Zamiast pos"ugiwa& si$ )ród"ami pozabiblijnymi — filo-
zofi! czy nauk! w celu wyja%niania znaczenia Biblii — powinni%my pozwoli&, 
by tekst Pisma !wi"tego sam obja%nia" nam swoje znaczenie.

Kto% powiedzia", #e gdy kl$czymy, dos"ownie patrzymy na trudne fragmenty 
Biblii z nowej perspektywy. W modlitwie prosimy o o%wiecenie naszego umy-
s"u przez tego samego Ducha *wi$tego, który natchn!" autorów ksi!g biblij-
nych do ich napisania.

W modlitwie odkrywamy nasze pobudki i mo#emy powiedzie& Bogu, dla-
czego pragniemy zrozumie& to, co czytamy. W modlitwie prosimy Boga, by 
otworzy" nasze oczy na Jego S"owo i da" nam ochoczego ducha, by%my pod!-
#ali za Jego prawd! i praktykowali j!. (To bardzo wa#ne!) Gdy Bóg w odpo-
wiedzi na nasze modlitwy prowadzi nas przez Ducha *wi$tego, prowadzenie 
to nigdy nie b$dzie sprzeczne z tym, co objawi" On w Biblii. Bóg zawsze b$dzie 
dzia"a" zgodnie z Bibli%, potwierdzaj!c to, do napisania czego natchn!" auto-
rów ksi!g biblijnych, i buduj!c na tym.

Jak modlitwa pomaga ci uzyska' w)a&ciwy stan umys)u, by& lepiej zrozu-
mia) S)owo Bo(e i by) mu pos)usznym?
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PI"TEK — 19 czerwca

DO DALSZEGO STUDIUM
W Biblii jest wiele tajemnic, które s! trudne do poj$cia dla ograniczonego 

ludzkiego umys"u i zbyt g"$bokie, by w pe"ni je wyja%ni&. Dlatego potrzebujemy 
pokory umys"u i powinni%my by& gotowi uczy& si$ z modlitw! z Pisma !wi"-
tego. Wierno%& Pismu !wi"temu pozwala, by tekst biblijny — cho& jego zna-
czenie nie zawsze jest dla nas "atwe do zrozumienia — przekazywa" nam to, 
co ma nam przekaza&. Wierno%& Pismu !wi"temu ka#e szanowa& jego tekst, 
a nie przekr$ca& go i zmienia& (niektórzy i to czyni!) albo unika& przyj$cia 
do wiadomo%ci jego prawdziwego znaczenia.

„Gdy otwiera si$ S"owo Bo#e bez czci i bez modlitwy, gdy my%li i uczucia 
nie s! skoncentrowane na Bogu lub je%li nie s! w zgodzie z Jego wol!, zw!tpie-
nie zaciemnia umys" i samo studium Biblii wzmacnia sceptycyzm. Wróg przej-
muje kontrol$ nad my%lami i sugeruje niew"a%ciwe interpretacje. Je%li ludzie 
nie d!#! do zgodno%ci z Bogiem w s"owach i czynach, to niezale#nie od tego, 
jak rozleg"e jest ich wykszta"cenie, po datni s! na b"$dne zrozumienie Pisma 
!wi"tego i nie jest rzecz! bezpieczn! ufa& ich wyja%nieniom. Ludziom, którzy 
szukaj! w Pi#mie !wi"tym sprzeczno%ci, brakuje duchowej przenikliwo%ci. Spa-
czonym wzrokiem dostrzeg! wiele po wodów do zw!tpienia i niewiary w tym, 
co tak naprawd$ jest jasne i proste”55.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Dlaczego postawy wobec Biblii, o których mówili%my w tym tygodniu, s! 

tak wa#ne dla w"a%ciwego zrozumienia Pisma !wi"tego? Jakie inne zachowa-
nia wobec Biblii s! pomocne w lepszym jej zrozumieniu?

2. Dlaczego nie powinni%my by& zaskoczeni, gdy znajdujemy w Biblii co%, 
co jest trudne do wyja%nienia i zrozumienia? W ko'cu wiele rzeczy w %wiecie 
przyrody tak#e jest trudne do zrozumienia! Nawet ciecz tak prosta z pozoru 
jak woda jest pe"na tajemnic.

3. Jak jako adwenty%ci mo#emy wyja%ni& +k 23,43, gdzie — wed"ug wi$kszo-
%ci przek"adów — Jezus obiecuje "otrowi, #e jeszcze tego samego dnia b$dzie 
z Nim w niebie? Jak mo#emy szczerze podej%& do tej kwestii? Jak inne wer-
sety Pisma !wi"tego — takie jak J 20,17; Koh 9,5 i 1 Kor 15,16-20 — pomagaj! 
nam lepiej zrozumie& to zagadnienie?

 55 Ellen G. White, Pokój, za którym t"sknisz, Warszawa 2011, wyd. 3, s. 110. Przeczytaj tak#e roz-
dzia" Pokona$ zw%tpienie, w: tam#e, s. 104-112; (przyp. red.:) punkt nr 8, w: Metody studiowania 
Biblii, w: O#wiadczenia, zalecenia i inne dokumenty Generalnej Konferencji Ko#cio&a Adwenty-
stów Dnia Siódmego, Warszawa 2003, s. 177-179.


