
Od wydawcy

Zawsze przychodzi czas, gdy autor, a po nim równie¿ i wydawca, musi
zadaæ sobie pytanie – po co jeszcze jedna ksi¹¿ka na ten temat? Wrêczaj¹c
do r¹k czytelników ksi¹¿kê Roberta Palmera Jak rozumieæ Bibliê, jest nam
o tyle ³atwiej na nie odpowiedzieæ, ¿e ksi¹¿ka ta nie jest wcale „jeszcze
jedn¹ ksi¹¿k¹”, lecz jedn¹ z niewielu, które w przystêpny sposób prezen-
tuj¹ tematykê hermeneutyki biblijnej (zasad interpretacji Biblii). Wype³-
nia ona lukê pomiêdzy bardzo rozbudowanymi i przeznaczonymi jedynie
dla nielicznych osób opracowaniami z dziedziny hermeneutyki, a ksi¹¿-
kami, które chocia¿ zajmuj¹ siê interpretowaniem Biblii, nie przedstawia-
j¹ jednak zasad, którymi siê ta interpretacja rz¹dzi.

O tym w³aœnie jest ta ksi¹¿ka - o zasadach, którymi nale¿y siê kierowaæ,
przystêpuj¹c do czytania Biblii. To swoisty elementarz, który pokazuje,
jak i gdzie rozpocz¹æ interpretowanie Pisma Œwiêtego, ale nie stara siê
nikogo w tym wyrêczyæ. Ksi¹¿ka ta wskazuje na wiele rzeczy, które
mog³yby umkn¹æ naszej uwadze, a gdy je ju¿ dostrze¿emy, pomo¿e nam
równie¿ zrozumieæ wp³yw, jaki wywieraj¹ one na studiowany przez nas
fragment Biblii.

Sztuka studiowania i interpretowania Biblii nie jest sztuk¹ ³atw¹. Nie jest
równie¿ a¿ tak trudn¹, aby nie by³ jej w stanie opanowaæ ka¿dy cz³owiek.
Gdyby Bóg uczyni³ Bibliê zrozumia³¹ jedynie dla niewielkiej liczby od-



powiednio wykszta³conych osób, nikt nie móg³by powiedzieæ, ¿e Ewangelia
jest dostêpna dla wszystkich. Dlatego sprawi³ On, aby Jego S³owo zosta³o
zapisane w sposób, który bêdzie zrozumia³y dla ludzi z ró¿nych kultur, œro-
dowisk, a nawet okresów historii. Jednak konieczna jest pewna wiedza,
która pozwoli nam ustrzec siê b³êdów i nadu¿yæ, jakim czêsto poddawane
jest Bo¿e S³owo. Wiedza, która otworzy przed nami bogactwo biblijnych
treœci, nie zaciemniaj¹c ich jednak nadmiarem szczegó³ów, którymi pasjo-
nowaæ mogliby siê jedynie nieliczni.

Ksi¹¿kê tê kierujemy do osób, które pragn¹ studiowaæ Bibliê i s¹ œwiadome
ograniczeñ, jakie nak³ada na nie brak odpowiedniej wiedzy. Pomaga ona
pokonaæ tê barierê, nie zmuszaj¹c do studiowania teologii. Jej g³ówna zaleta
to praktycznoœæ – ka¿dy temat przedstawiony jest w przystêpny sposób i
od razu mo¿na go zastosowaæ. Bardzo szybko widaæ równie¿ pierwsze
rezultaty, gdy fragmenty, które zawsze wydawa³y siê trudne, zaczynaj¹
stawaæ siê zrozumia³e. Wierzymy, ¿e dla wielu czytelników ksi¹¿ka ta
zapocz¹tkuje wielk¹ przygodê studiowania Biblii, a niektórych zachêci do
dalszego zg³êbiania hermeneutyki.

Pragniemy poleciæ j¹ uwadze studentów i wyk³adowców szkó³ biblijnych.
Treœæ i budowa ksi¹¿ki tworz¹ z niej doskona³e narzêdzie, którym ka¿dy
mo¿e siê pos³ugiwaæ. Znajdzie ona zastosowanie zarówno w seminariach
teologicznych, przyzborowych szko³ach biblijnych, jak i na spotkaniach
grup studiuj¹cych Pismo Œwiête. Jej krótsza wersja z powodzeniem spraw-
dzi³a siê w programie Korespondencyjnych Studiów Biblijnych prowa-
dzonych przez nasz Instytut. Jesteœmy wiêc przekonani, ¿e w ka¿dej sytu-
acji ksi¹¿ka Jak rozumieæ Bibliê oka¿e siê niezwykle przydatnym Ÿród³em
informacji dla wszystkich, którzy po ni¹ siêgn¹.

Bóg da³ nam Swoje S³owo. Ju¿ sam ten fakt nie pozwala nam podchodziæ
do studiowania Biblii z lekcewa¿eniem. Zatem wszyscy, którzy pragn¹
potraktowaæ Pismo Œwiête zgodnie z nale¿nym mu szacunkiem, powinni
to okazywaæ równie¿ przez w³aœciwe jego studiowanie. Oto ksi¹¿ka, która
mo¿e nam to umo¿liwiæ.
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