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Lekcja 5 — 2 maja

SOLA SCRIPTURA,  
CZYLI  

TYLKO PISMO !WI"TE
SOBOTA (PO PO!UDNIU) — 25 kwietnia

STUDIUM BIE"#CEGO TYGODNIA: 1 Kor 4,1-6; Tt 1,9; 2 Tm 1,13; Mk 12,10.26; 
!k 24,27.44-45; Iz 8,20.

TEKST PAMI$CIOWY: „Bo S%owo Bo&e jest &ywe i skuteczne, ostrzejsze ni& wszel-
ki miecz obosieczny, przenikaj'ce a& do rozdzielenia duszy i ducha, stawów 
i szpiku, zdolne os'dzi( zamiary i my)li serca” (Hbr 4,12).

Protestancka zasada sola Scriptura (tylko Pismo !wi"te) wywy!sza Bibli" 
do rangi wy"#cznego standardu i decyduj#cego $ród"a chrze%cija&skiej teolo-
gii. W przeciwie&stwie do teologii rzymskokatolickiej, uznaj#cej Pismo !wi"te 
i tradycj', protestanci podkre%laj# wy"#czno%( Pisma !wi"tego jako ostatecz-
nego autorytetu w sprawach wiary i religijnego nauczania.

To Biblia da"a si"' i autorytet reformacji protestanckiej, by sprzeciwi( si' 
Rzymowi i b"'dom nauczanym od wieków. W przeciwie&stwie do alegorycz-
nej/przeno%nej interpretacji Pisma !wi"tego, w ramach której przypisywano 
tekstowi biblijnemu wiele ró!nych znacze&, reformatorzy protestanccy podkre-
%lali znaczenie gramatyczno-historycznej interpretacji Biblii, traktuj#c z ca"# 
powag# gramatyczne i literackie znaczenie tekstu biblijnego.

W tym tygodniu przyjrzymy si' bardziej szczegó"owo zasadzie sola Scrip-
tura. Dowiemy si', i! wynikaj# z niej pewne fundamentalne zasady interpre-
tacji Biblii, niezb'dne do prawid"owego zrozumienia S"owa Bo!ego. Jako pro-
testanci musimy uznawa( Bibli" jako najwy!szy i ostateczny autorytet w spra-
wach zasad wiary.
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NIEDZIELA — 26 kwietniaPismo !wi#te jako 
obowi'zuj'ca norma

Od pocz#tku swego istnienia adwenty%ci dnia siódmego uwa!ali si' za lud 
Ksi'gi, to znaczy za chrze%cijan wierz#cych Biblii. Podtrzymuj#c biblijn# zasad' 
sola Scriptura (tylko Pismo !wi"te), uznajemy wyj#tkowy autorytet Biblii. Tylko 
Pismo !wi"te to zasada obowi#zuj#ca w naszej teologii i podkre%laj#ca osta-
teczny autorytet Biblii w naszym !yciu i wierzeniach. Inne $ród"a — takie jak 
do%wiadczenie religijne, ludzki rozum czy tradycja — musz# by( %ci%le podpo-
rz#dkowane Biblii. Od samego pocz#tku zasada sola Scriptura mia"a chroni( 
autorytet Pisma !wi"tego przed podporz#dkowaniem go Ko%cio"owi i ko%ciel-
nej interpretacji, wyklucza"a bowiem mo!liwo%( przyj'cia jakiegokolwiek stan-
dardu interpretacji Biblii poza tym, który pochodzi z niej samej.

Przeczytaj 1 Kor 4,1-6, a zw%aszcza 1 Kor 4,6, gdzie Pawe% mówi, &e nie 
powinni)my „rozumie( wi*cej ponad to, co napisano”. Dlaczego to zalecenie 
jest wa&ne dla naszej wiary?

Trzymanie si' tego, co napisano, nie wyklucza spostrze!e& czynionych 
na innych polach studiów naukowych, takich jak biblijna archeologia czy histo-
ria. Inne dziedziny nauki mog# rzuca( nowe %wiat"o na pewne elementy biblij-
nego przekazu oraz jego t"o, pomagaj#c nam w ten sposób lepiej zrozumie( 
tekst biblijny. Zasada ta nie wyklucza tak!e korzystania z pewnych pomocy 
u"atwiaj#cych interpretowanie, takich jak leksykony, s"owniki, konkordancje, 
opracowania naukowe i komentarze. Jednak we w"a%ciwej interpretacji Biblii 
tekst Pisma !wi"tego ma pierwsze&stwo przed wszystkim innym, to jest przed 
wszelkimi naukami i pomocniczymi %rodkami. Wszystkie pogl#dy powinny by( 
starannie oceniane z punktu widzenia Pisma !wi"tego jako ca"o%ci.

Praktykuj#c zasad' sola Scriptura, przyznajemy stanowczo, !e je%li dochodzi 
do sprzeczno%ci w naszej interpretacji wiary, to tylko Pismo !wi"te ma auto-
rytet przewy!szaj#cy i oceniaj#cy wszelkie inne $ród"a czy ko%cieln# tradycj'. 
Nie wolno nam wychodzi( ponad to, co napisano w Biblii, ani tym bardziej 
przeciwstawia( si' temu. Prawdziwe chrze%cija&stwo i przekonuj#ce g"osze-
nie ewangelii s# osadzone w zdecydowanym podporz#dkowaniu si' autoryte-
towi Pisma !wi"tego.

„Tylko Pismo !wi"te jest prawdziwym panem i mistrzem w%ród wszelkich 
pism i doktryn na ziemi”19.

Przeczytaj Dz 17,10-11. Co wersety te mówi' o wy&szo)ci Pisma !wi#tego?

 19 Martin Luther, Luther’s Works, t. 32, Filadelfia 1999, s. 11-12.
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PONIEDZIA!EK — 27 kwietniaJedno)( Pisma !wi#tego
W samej Biblii czytamy, !e „ca"e Pismo przez Boga jest natchnione” (2 Tm 

3,16) i !e „wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wyk"adowi” 
(2 P 1,20), gdy! „wypowiadali je ludzie Bo!y, natchnieni Duchem )wi'tym” 
(2 P 1,21). Poniewa! Bóg jest ostatecznym Autorem Biblii, mo!emy za"o!y( 
istnienie zasadniczej jedno%ci mi'dzy poszczególnymi cz'%ciami Pisma !wi"-
tego we wszystkich kluczowych zagadnieniach, których ono naucza.

Przeczytaj Tt 1,9 oraz 2 Tm 1,13. Dlaczego jedno)( Biblii jest wa&na dla na-
szych wierze+?

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

Jedynie na podstawie tej wewn'trznej jedno%ci wynikaj#cej z boskiego 
natchnienia Pismo !wi"te mo!e funkcjonowa( jako w"asne narz'dzie interpre-
tacyjne. Gdyby w Pi#mie !wi"tym nie wyst'powa"a ca"kowita jedno%( naucza-
nia, nie byliby%my w stanie na jego podstawie doj%( do !adnych doktrynalnych 
uzgodnie&. Bez jedno%ci Biblii Ko%ció" nie mia"by !adnego sposobu odró!nia-
nia prawdy od k"amstwa i odrzucania fa"szywych nauk religijnych. Nie istnia-
"aby podstawa do dyscypliny ko%cielnej ani korygowania odchyle& od Bo!ej 
prawdy. Pismo !wi"te nie mia"oby wówczas przekonuj#cej i wyzwalaj#cej mocy.

Jednak Jezus i autorzy ksi#g biblijnych zak"adali jedno%( tre%ci Pisma 
!wi"tego, opieraj#c to przekonanie na jego boskim pochodzeniu. Widzimy to 
w powszechnej praktyce cytowania ksi#g Starego Testamentu jako równych co 
do rangi (zob. Rz 3,10-18, gdzie Pawe" cytuje Koh 7,20; Ps 14,2-3; 5,10; 10,7; 
Iz 59,7-8).

Autorzy ksi#g biblijnych uwa!ali Pismo !wi"te za niepodzieln# i spójn# 
ca"o%(, w której w kolejnych cz'%ciach rozwijane s# zasadnicze tematy. Nie 
istnieje !adna sprzeczno%( mi'dzy Starym Testamentem a Nowym Testamen-
tem. Nowy Testament nie wprowadza nowej ewangelii ani nowej religii. Stary 
Testament zostaje rozwini'ty w Nowym Testamencie, a Nowy Testament buduje 
na Starym Testamencie. Dlatego te dwie cz'%ci Pisma !wi"tego maj# wzajemne 
powi#zania, o%wiecaj#c si' nawzajem.

Jedno%( Pisma !wi"tego wskazuje tak!e na to, !e studiuj#c jakiekolwiek 
biblijne zagadnienie, nale!y bra( pod uwag' ca$e Pismo !wi"te ("ac. tota Scrip-
tura), a nie budowa( dan# nauk' jedynie na wyizolowanych stwierdzeniach.

Co powinni)my czyni(, gdy natrafiamy w Biblii na wersety czy kwestie po-
zornie sprzeczne ze sob' nawzajem? Jak powinni)my dzia%a(, by rozwi'zy-
wa( takie problemy?
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WTOREK — 28 kwietniaZrozumia%o)( Pisma !wi#tego
Odwo"ywanie si' do Pisma !wi"tego nie mia"oby sensu, gdyby jego tre%( 

by"a niejasna co do znaczenia.

Przeczytaj Mt 21,42; 12,3.5; 19,4; 22,31; Mk 12,10.26; !k 6,3; Mt 24,15; 
Mk 13,14. Co o zrozumia%o)ci biblijnego przes%ania mówi fakt, i& Jezus wie-
lokrotnie odwo%ywa% si* do Pisma !wi#tego?

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

Biblijne %wiadectwo jest jednoznaczne — Biblia jest dostatecznie zrozu-
mia"a we wszystkim, czego naucza. Jest zrozumia"a na tyle, i! mog# j# poj#( 
nie tylko doro%li, ale nawet i dzieci, zw"aszcza je%li chodzi o jej podstawowe 
nauki. Przy tym Biblia oferuje nam niezliczone mo!liwo%ci pog"'biania naszej 
wiedzy i zrozumienia. Nie potrzebujemy !adnego ko%cielnego magisterium 
(urz'du nauczycielskiego Ko%cio"a), by obja%nia"o nam Bibli". Jej podstawowe 
nauki mog# by( zrozumiane przez wszystkich wierz#cych. Zrozumia"o%( Biblii 
zak"ada kap"a&stwo wszystkich wierz#cych i nie ogranicza mo!liwo%ci jej inter-
pretowania do nielicznych wybranych, na przyk"ad duchownych. Dlatego samo 
Pismo !wi"te zach'ca nas do osobistego studiowania go, gdy! jeste%my w sta-
nie zrozumie( przes"anie skierowane do nas przez Boga.

Trafnie zauwa!ono, !e „jak pokazuj# zgodnie przyk"ady autorów ksi#g 
biblijnych, Pismo !wi"te nale!y odczytywa( w prosty, dos"owny sposób, chyba 
!e chcieli si' oni pos"u!y( wyra$n#, oczywist# przeno%ni#. (...). Nie ma tu 
mowy o !adnym doszukiwaniu si' ukrytego przes"ania w znaczeniu literal-
nym; jakiego% znaczenia sekretnego, mistycznego, alegorycznego, dost'pnego 
tylko dla wtajemniczonych”20. Jasno%( i zrozumia"o%( Biblii dotyczy jej j'zyka, 
znaczenia i s"ownictwa, gdy! autorzy ksi#g biblijnych %wiadomie przekazy-
wali w tek%cie oczywist# prawd', a nie jakie% stronnicze, chaotyczne i ró!no-
rodne pogl#dy.

Nie znaczy to oczywi%cie, !e czasami nie natrafimy na stwierdzenia i poj'-
cia nie w pe"ni dla nas zrozumia"e. W ko&cu mamy do czynienia ze S"owem 
Bo!ym, a my jeste%my jedynie upad"ymi lud$mi. Mimo to S"owo Bo!e jest 
wystarczaj#co jasne w sprawach, które naprawd' musimy pozna( i zrozumie(, 
zw"aszcza dotycz#cych zbawienia.

Przypomnij sobie sytuacj*, gdy nie rozumia%e) jakiego) fragmentu Pisma 
!wi#tego, który po pewnym czasie sta% si* dla ciebie jasny. Czego nauczy-
%e) si* z tego do)wiadczenia i jak mo&e to pomóc innym, którzy zmagaj' si* 
z czym) podobnym?

 20 Teologia Ko#cio$a Adwentystów Dnia Siódmego, cz. 1, Podkowa Le%na 2016, s. 94 (przyp. red.).
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!RODA — 29 kwietniaBiblia interpretuje Bibli#
Jedynie dzi'ki dog"'bnej spójno%ci Pisma !wi"tego mo!e ono funkcjono-

wa( jako w"asny interpretator. Bez tej spójno%ci Pismo !wi"te nie mog"oby by( 
%wiat"em obja%niaj#cym w"asne znaczenie, tak i! jedna cz'%( Pisma !wi"tego 
jest interpretowana przez inne cz'%ci, a sama staje si' kluczem do zrozumie-
nia kolejnych cz'%ci, które si' z ni# wi#!#.

Przeczytaj !k 24,27.44-45. Jak Jezus odwo%ywa% si* do Pisma !wi#tego, 
by wyja)ni(, kim jest? Czego uczy to nas w kwestii pos%ugiwania si* Pi-
smem !wi#tym?

Pi'kno tego, jak Pismo !wi"te samo si' interpretuje, polega na tym, !e ka!da 
taka interpretacja rzuca dalsze %wiat"o na znaczenie kolejnych fragmentów 
S"owa Bo!ego. Dokonuj#c takiej interpretacji, nie gromadzimy nieodpowie-
dzialnie wersetów i fragmentów tekstu biblijnego, które wydaj# si' wspiera( 
z góry przyj'ty pogl#d. Zamiast tego starannie bierzemy pod uwag' kontekst 
ka!dego fragmentu S"owa Bo!ego. Poza bezpo%rednim kontekstem studio-
wanego fragmentu Biblii powinni%my wzi#( pod uwag' kontekst studiowanej 
ksi'gi. Ponadto, skoro wed"ug Paw"a cokolwiek w Pi#mie !wi"tym „przedtem 
napisano, dla naszego pouczenia napisano” (Rz 15,4), to powinni%my studio-
wa( wszystko, co S"owo Bo!e mówi na dany temat.

„Biblia wyk"ada si' sama. Uczniowie winni j# traktowa( jako ca"o%( i widzie( 
powi#zania mi'dzy poszczególnymi jej rozdzia"ami. Powinni w pierwszym rz'dzie 
zdoby( wiedz' o g"ównej my%li ukrytej w dziele stwo rzenia %wiata, o pierwotnych 
zamiarach Boga wobec %wiata, o pocz#tku wielkiego boju i dziele odkupienia”21.

Gdy porównujemy poszczególne fragmenty Pisma !wi"tego, wa!ne jest to, 
by%my studiowali Bibli" gruntownie. O ile to mo!liwe, powinni%my to czyni( 
w j'zykach oryginalnych albo przynajmniej przy pomocy przek"adu biblijnego 
wiernego oryginalnemu tekstowi hebrajskiemu i greckiemu. Cho( znajomo%( 
j'zyków oryginalnych nie jest konieczna, by dobrze rozumie( Bibli", to z pew-
no%ci# czasami pomaga. Wierne i z modlitw# studiowanie S"owa Bo!ego, po"#-
czone z postaw# pokory i uleg"o%ci, z pewno%ci# przyniesie znakomite rezultaty.

Pomy)l o pewnej biblijnej nauce (takiej jak stan cz%owieka po )mierci), 
w której oparcie si* na kilku wyrwanych z kontekstu wersetach mo&e dopro-
wadzi( do pogl'du sprzecznego z wieloma innymi fragmentami Pisma !wi#-
tego. Jak )wiadczy to o wa&no)ci odszukiwania i studiowania wszystkiego, 
co S%owo Bo&e mówi na dany temat, aby w pe%ni zrozumie( okre)lon' biblij-
n' nauk*?

 21 Ellen G. White, Wychowanie, Warszawa 1992, s. 133.
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CZWARTEK — 30 kwietniaSola Scriptura a Ellen G. White
Przeczytaj Iz 8,20 DBG22. Dlaczego konieczne jest ci'g%e odwo%ywanie si* 

do biblijnego prawa i )wiadectwa jako normy naszego nauczania i zasad wia-
ry? Co to oznacza w zwi'zku z dzia%alno)ci' proroków, którzy nie pozostawili 
po sobie pism albo których pisma nie zosta%y w%'czone do kanonu biblijnego?

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

Gdy mówimy o zasadzie sola Scriptura (tylko Pismo !wi"te), jako adwenty-
%ci dnia siódmego nieuchronnie stajemy wobec pytania dotycz#cego Ellen G. 
White, która tak!e by"a natchniona przez Boga i s"u!y"a jako Bo!a pos"anniczka 
w Ko%ciele ostatków. Jak maj# si' jej pisma/publikacje do Pisma !wi"tego?

Nawet pobie!na lektura pism Ellen G. White wskazuje wyra$nie, !e dla niej 
Biblia by"a podstaw# i sednem wszelkiej my%li teologicznej. Raz po raz potwier-
dza"a, !e Biblia jest najwy!szym autorytetem oraz ostateczn# norm# i miar# 
wszelkich doktryn oraz wiary i praktyki23. Ponadto wyra$nie wspiera"a i pod-
trzymywa"a wielk# protestanck# zasad' sola Scriptura24.

Wed"ug Ellen G. White jej pisma — w porównaniu z Pismem !wi"tym — 
s# „mniejszym %wiat"em prowadz#cym ludzi do wi'kszego %wiat"a”25 — Biblii.

Jej pisma nigdy nie s# drog# na skróty czy zamiennikiem powa!nego studio-
wania Biblii, albowiem napisa"a ona: „Nie znacie Pisma !wi"tego. Gdyby%cie 
studiowali S"owo Bo!e, pragn#c osi#gn#( biblijny standard i doj%( do chrze-
%cija&skiej doskona"o%ci, nie potrzebowaliby%cie tych #wiadectw. To dlatego, 
!e zaniedbali%cie poznanie natchnionej Ksi'gi Bo!ej, Bóg stara si' do was 
dotrze( przez proste i bezpo%rednie %wiadectwa”26.

Zatem jej pisma zas"uguj# na docenienie. S# tak samo natchnione, jak 
natchnione s# ksi'gi biblijnych autorów, ale maj# odmienn# funkcj' ni! Biblia. 
Jej publikacje nie s# dodatkiem do Pisma !wi"tego, ale s# podporz#dkowane 
Pismu !wi"temu. Ellen G. White nigdy nie sugerowa"a, by jej publikacje mia"y 
zaj#( miejsce Pisma !wi"tego — przeciwnie, wywy!sza"a Bibli" jako jedyny 
standard wiary i praktyki religijnej.

Pomy)l, jak wspania%y dar otrzymali)my w postaci s%u&by Ellen G. White. 
Jak mo&emy si* nauczy( lepiej docenia( zdumiewaj'ce )wiat%o przekazane nam 
za jej po)rednictwem, a jednocze)nie podkre)la( wy&szo)( Pisma !wi#tego?

 22 Porównaj inne wspó"czesne przek"ady: BD, UBG, BE i BP oraz przek"ady staropolskie: BB, 
BJW i BG (przyp. red.).

 23 Zob. Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2019, s. 359.
 24 Zob. tam!e, s. 10.
 25 Ellen G. White, w: Advent Review and Sabbath Herald, 20.1.1903.
 26 Ta!, Testimonies for the Church, t. 2, Mountain View–Omaha 1948, s. 605.
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PI#TEK — 1 maja

DO DALSZEGO STUDIUM
„Badacza Biblii nale!y nauczy(, aby Pismo !wi"te bra" do r'ki jako ucze&. 

Strony Pisma nale!y czyta( nie z ch'ci# znalezienia dowodów potwierdzaj#-
cych nasze mniemania, lecz dla zrozumienia tego, co Bóg do nas mówi. Praw-
dziwie g"'bok# wiedz' o Biblii mo!emy uzyska( jedynie przy pomocy Ducha 
)wi'tego, który inspirowa" jej s"owa. Aby t' wiedz' zdoby(, nale!y wed"ug 
zasad Biblii !y(. Wszystko, co Bóg przykaza", ma by( skrupulatnie przestrze-
gane. (...). Badanie Biblii wymaga pilno%ci i wysi"ku oraz wnikliwego my%le-
nia. Tak jak górnik gorliwie pracuje kilofem, aby si' dosta( do skarbów ziemi, 
tak samo my winni%my pracowa(, aby dotrze( do bezcennych skarbów ukry-
tych w s"owach Bo!ych”27.

„Gdy uczynicie Bibli" waszym po!ywieniem, waszym pokarmem i waszym 
napojem, gdy uczynicie jej zasady sk"adnikami waszego charakteru, wtedy 
b'dziecie lepiej wiedzieli, jak przyj#( rad' od Boga. Wywy!szam przed wami 
dzisiaj drogocenne S"owo. Nie powtarzajcie tego, co powiedzia"am, mówi#c: 
Siostra White powiedzia$a to i siostra White powiedzia$a tamto. Dowiedzcie si', 
co mówi Pan, Bóg Izraela, a potem czy&cie to, co On nakazuje”28.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Jakie b"'dne pogl#dy religijne wyznaj# ludzie, poniewa! opieraj# je 

na kilku wyrwanych z kontekstu biblijnych wersetach, zamiast na tym, co ca"a 
Biblia mówi na dany temat?

2. W Mt 11,11 Jezus powiedzia" o Janie Chrzcicielu nast'puj#c# rzecz:
— „Zaprawd' powiadam wam: Nie powsta" z tych, którzy z niewiast si' 

rodz#, wi'kszy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios 
wi'kszy jest ni! on”.

Jezus powiedzia" to o proroku, którego pism nie ma w Biblii. Jak %wiad-
czy to o tym, !e prawdziwy prorok nie musi by( autorem jakiej% ksi'gi biblij-
nej, aby by( prorokiem? Czego my, adwenty%ci dnia siódmego, mo!emy si' 
nauczy( z tego faktu?

3. My, adwenty%ci, nie jeste%my jedynymi chrze%cijanami twierdz#cymi, !e 
Biblia jest naszym ostatecznym autorytetem. Inne Ko%cio"y twierdz# podob-
nie. Jak zatem mo!emy wyja%ni( sprzeczno%ci mi'dzy naszymi zasadami wiary, 
a tymi, które inni chrze%cijanie wywodz# z Pisma !wi"tego?

 27 Ellen G. White, Wychowanie, Warszawa 1992, s. 132.
 28 Ta!, Wybrane poselstwa, t. 3, Radom 2011, s. 33 (przyp. red.). Przeczytaj tak!e tekst Integralno#% 

Biblii, w: Teologia Ko#cio$a Adwentystów Dnia Siódmego, cz. 1, Podkowa Le%na 2016, s. 93-96 
(przyp. red.); rozdzia" Biblia i jej nauki, w: Ellen G. White, Wychowanie, s. 130-134; (przyp. red.:) 
rozdzia" Prymat S$owa, w: ta!, Wybrane poselstwa, t. 3, s. 29-33.


