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Umiejętność korelowania (zestawienia), można przyrównać do rozwiązywania 
krzyżówki. Wymyślamy możliwą odpowiedź i próbujemy dopasować ją do już 
wpisanych haseł. Jeśli jest poprawna, będzie współgrać z resztą. Jeśli nie, to coś 
trzeba zmienić – albo naszą odpowiedź, albo pozostałe hasła.  
Doświadczenie podpowiada, że to nie cała krzyżówka wymaga korekty!

KLUCZOWA MYŚL 
Korelacja polega na znalezieniu właściwych odpowiedzi. 
Układanka tworzy całość, a gdy jest gotowa, wszystko się zgadza 
bez konieczności wymuszania nowych znaczeń czy narzucania 
nowego sensu już istniejących. 

Gdy Biblia jest właściwie rozumiana, wyjaśnia się i uwiarygodnia na różne 
sposoby.1

Korelacja stanowi rodzaj kontroli jakości wszystkiego, co w oparciu 
o Słowo Boże mówimy, głosimy i nauczamy. 

MODU Ł CZ WA RT Y

KORELACJA

KORELACJA 
POMAGA:

•  Wyjaśnić to, 
co trudne do 
zrozumienia

•  Potwierdzić,  
albo skorygować to,  
co jest częściowo 
zrozumiałe

•  Dać spójny obraz 
całości
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PODEJŚCIE DO KORELACJI 
Myśl jak mistrz krzyżówki

Jak dokonać korelacji różnych fragmentów Biblii i jaki w ogóle jest jej cel? 
Przyjrzymy się trzem wskazówkom i określimy ten cel, aby postępować jak 
ktoś, kto „prawidłowo wyjaśnia Słowo prawdy” (2 Tm 2,15).

WSKAZÓWKA PIERWSZA 
Sięgaj do Biblii, aby wyjaśniać Biblię

W wielu przypadkach sama Biblia oferuje wytłumaczenie lub precyzyjnie 
wyjaśnia nieznane pojęcia lub koncepcje. Niektórzy autorzy w prosty sposób 
wyjaśnili rzeczy, które dla nas, czytelników Słowa Bożego w XXI w., mogą sta-
nowić zagadkę. 

Postaraj się stanąć 

przed Bogiem jako 

wypróbowany, 

jako pracownik, 

którego nie trzeba się 

wstydzić, prawidłowo 

wyjaśniający Słowo 

prawdy. (2 Tm 2,15)
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Często wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć znajduje się głębiej i aby ten 
„skarb” wydobyć, trzeba trochę „pogrzebać”. 

W miarę jak nabywamy coraz większego doświadczenia w pracy z Biblią, 
stajemy się bardziej wrażliwi na korzyści, jakie płyną z korelacji. Jeśli wykażesz 
się pilnością i wytrwałością, poszukiwanie wskazówek, które spajają wszystkie 
sześćdziesiąt sześć ksiąg biblijnych, powoli stanie się twoją drugą naturą. 

Bardzo rzadko trzeba 

sięgać poza Biblię, 

aby cokolwiek w Biblii 

wyjaśniać.

—Donald Barnhouse2
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WSKAZÓWKA DRUGA 
Słowa zrozumiałe tłumaczą te niejasne

Można jedynie zgodzić się z Piotrem, który w odniesieniu do niektórych pism 
Pawła stwierdził, że wśród poruszanych przez niego spraw, są „trudne do zrozu-
mienia” (2 P 3,16). Nawet Piotr miał problemy z interpretacją tekstów Pawła!

Zrozumienie niektórych tekstów w Piśmie Świętym może być poważnym 
wyzwaniem. Gdy takie napotykamy, należy trzymać się zasady, że proste teksty 
pomagają w zrozumieniu tekstów trudnych.4 

 ...ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie [je] tłumaczą, 
tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. (2 P 3,16)

KLUCZOWA MYŚL 
Zazwyczaj fałszywi nauczyciele budują swoją doktrynę na 
jednym niejasnym lub trudnym do zrozumienia wersecie, 
bez względu na to, czy ich stanowisko koreluje z resztą Pisma 
świętego, czy nie.5 
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Ewangelia Marka daje nam wgląd w rozmowę – tak naprawdę konfronta-
cję – Jezusa z grupą przywódców religijnych, którzy przyjechali aż z Jerozolimy 
tylko po to, aby Go zdyskredytować. Twierdzili, że Jezus czerpie duchową moc 
i władzę nad demonami od... demonów. Jezus wykazał logiczną niespójność 
w ich rozumowaniu, a następnie stwierdził:

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, 
których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak 
zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszcze-
nia, lecz winien jest grzechu wiecznego. (Mk 3,28-29)

Jakiego grzechu trzeba się dopuścić, aby nie dostąpić przebaczenia? Cóż to 
może być za grzech? 

Bez korelacji, moglibyśmy paść ofiarą dowolnej liczby fałszywych wyobra-
żeń na ten temat. Zastanawialibyśmy się komu można, a komu nie można 
grzechu odpuścić. Korelacja pomaga odkryć, że wszyscy grzesznicy mogą dostą-
pić przebaczenia.  
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Ten krótki przegląd fragmentów Biblii wskazuje, że generalnie grzechy 
mogą nam być przebaczone. Co zatem jest niezwykłą cechą grzechu, opisanego 
w Mk 3,28, która czyni go niewybaczalnym? 

Czym jest grzech niewybaczalny?

WSKAZÓWKA TRZECIA 
Wycinanie drogi ku prawdzie

W książce Odkrywanie Biblii, Chuck Swindoll pisze, dlaczego zwrot „prawi-
dłowo wyjaśnia” tak elokwentnie wyraża radę Pawła dla Tymoteusza:

Postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek  wypróbowany. Bądź 
pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyja-
śniającym Słowo prawdy. (2 Tm 2,15; SNP)

Greckie słowo przetłumaczone tu jako „prawidłowo wyjaśniającym” to 
czasownik, który dosłownie znaczy „ciąć prosto”. (W BT: „trzymając się prostej 
linii prawdy”). Zwrot ten odnosi się do wycinania drogi. W czasach Pawła, aby 
ułatwić handel i przemieszczanie się wojska, Rzymianie mieli zwyczaj budo-
wania dróg w linii prostej. Pawłowi zależało, aby Tymoteusz ułatwiał ludziom 
dostrzeżenie prawdy Ewangelii poprzez staranne, dokładne i proste stosowanie 
Pisma świętego. 

We fragmentach, których znaczenie jest dla nas niejasne ze względu na 
oddalenie w czasie i kulturze, sumienni studenci mogą nadal odkrywać biblijną 
prawdę. Jeśli rzetelnie wykonają swoją pracę, odkryją jej cztery aspekty.
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Prawda biblijna stoi ponad ludzkimi poglądami i tradycjami

Uważaj, aby nie stawiać opinii i tradycji ponad prawdą biblijną.

Prawda biblijna stoi ponad egoistycznymi kaprysami i 
fantazjami

Słowo Boże może stawiać nam szczególne wymagania, którym nie chcielibyśmy 
się podporządkować. 

Ponadto, Słowo Boże może stawiać nas wobec prawd, których nie chcielibyśmy 
uznać. 

Zrównoważona prawda stoi ponad bzdurnymi skrajnościami

Rzetelna korelacja chroni wspólnoty chrześcijańskie przed wpływem szalonych 
ideologii i pomaga utrzymać równowagę i życzliwość. 
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Niezawodna prawda stoi ponad zwodniczymi naukami

Jezus skrytykował faryzeuszy, ponieważ byli jak „ślepi przewodnicy” (Mt 15,14), 
którzy prowadzili swoich naśladowców do zguby. Podobnie Paweł ostrzegał 
przed ludźmi, którzy głosili zniekształconą ewangelię.

Apostoł Jan również ostrzegał Kościół.

Fałszywi nauczyciele zawsze byli zagrożeniem dla Kościoła. Również dzisiaj, 
jedynym sposobem na osiągnięcie prawdziwego, wiarygodnego zrozumie-
nia przesłania Biblii, jest upewnienie się, że wszystkie „elementy układanki” 
z Pisma świętego współgrają ze sobą – bez dopasowywania ich na siłę czy 
przekręcania.
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CEL KORELACJI 
Rozpoznaj prawdę, która jest zawsze prawdziwa

Prawdy o Bogu i człowieku odkrywamy w całej Biblii. Niektóre z nich dotyczą 
określonych terenów i okresów, a inne są prawdami uniwersalnymi. 

To co Bóg czyni, działając w określonym momencie historii, może być dostoso-
wane do miejsca i czasu. Przykładem może być nadanie Prawa Mojżeszowego. 
Jednak powód dla którego to czyni odzwierciedla Jego niezmienne atrybuty, 
jak na przykład Jego świętość. Kiedy usiłujemy dociec prawdy uniwersalnej, 
szukamy cech właściwych Bogu lub człowiekowi, które uzasadniają, dlaczego 
coś zostało robione. 

KLUCZOWA MYŚL 
Uniwersalne prawdy, to twierdzenia oparte na Słowie Bożym, 
które zawsze są prawdziwe. Dyscyplina korelacji kieruje nas 
ku celowi, jakim jest odkrycie tych uniwersalnych prawd. 
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Przykład prawdy uniwersalnej

Jakub polecił: „...każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory 
do mówienia, nieskory do gniewu." (Jk 1,19). To polecenie wynika z prawdy 
w następnym wersecie: „Gniew ludzki nie rodzi sprawiedliwości, której pragnie 
Bóg” (1,20).

Ponieważ cała Biblia przestrzega ludzi przed gniewem, z całą pewnością 
możemy stwierdzić, że również dzisiaj należy się do tego stosować, ta prawda 
jest uniwersalna.
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Przykład prawdy, która nie jest uniwersalna

Pwt 14,1-21 zawiera instrukcje i prawa, które wyodrębniają Boży lud jako 
„poświęcony Panu” (Pwt 14,2). Z pewnością jest to ideał godny pochwały.

Ten fragment wymienia różne potrawy, które albo spełniają normy i są dopusz-
czone do spożycia, albo nie. Pytanie brzmi, czy te zakazy odnośnie spożywania 
pewnych produktów dotyczą określonego czasu i miejsca, czy też zawsze obowiązują 
Boży lud?

W tych trzech różnych fragmentach odkrywamy, że ograniczenia dotyczące 
niektórych pokarmów, wymienionych w Pwt 14, już nie obowiązują. Nie są 
już wyrazem Bożych wymogów w dążeniu człowieka do świętości. Z czasem 
zostały zaktualizowane i zmienione. Można dyskutować o konsekwencjach tego 
faktu, ale jasne jest, że niektóre nakazy obowiązują zawsze, podczas gdy inne 
ograniczone zostały do pewnego czasu i miejsca.

Naszym zadaniem jest wyodrębnienie prawdy uniwersalnej i niezmiennie 
obowiązujących zasad i podjęcie decyzji, jak zastosować je w życiu, o czym 
będzie mowa w następnej sesji.
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PRZEGLĄD MODUŁU CZWARTEGO

Korelując fragmenty Biblii, musimy pamiętać o trzech następujących 
wskazówkach:

• Tam, gdzie to możliwe, niech  wyjaśnia Biblię.

• Niech  wyjaśnią te trudne do zrozumienia.

• Wytnij prostą drogę do prawdy.

Celem korelacji jest dążenie do wyjaśnienia, potwierdzenia lub skorygowa-
nia tego, czego uczy nas studiowany fragment. W pracy nad tekstem staramy 
się ustalić co jest prawdą uniwersalną, czy zawiera on nakazy obowiązujące 
zawsze, czy w określonym miejscu i czasie.

CO W MODULE PIĄTYM?

W następnej sesji zbierzemy owoce nabytych umiejętności analizy tekstu, 
interpretacji i korelacji, i zadamy sobie pytanie: Jakie znaczenie ma ta prawda 
dzisiaj? Nadszedł czas, aby prawdy Pisma świętego odnieść do naszego życia, 
wierzących XXI wieku. Ważne jest, abyśmy rzetelnie popracowali nad doszuka-
niem się odpowiednich i właściwych zastosowań i rozwiązań dla swojego życia. 
Robiąc to, zachęcimy innych wierzących z naszej wspólnoty do lepszego zro-
zumienia ponadczasowego przesłania Biblii, która rzeczywiście zmienia życie 
chrześcijan i pogłębia ich wiarę. Skuteczne zastosowanie sprawia,  
że silne kościoły stają się jeszcze silniejsze.

ZADANIE 
Przygotowanie do modułu piątego: Zastosowanie

Wróć do wybranego fragmentu Biblii i ustal, czy zawiera prawdy uniwersalne. 
Co w twoim tekście obowiązuje zawsze, a co jedynie w określonym czasie 
i miejscu?
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NOTATKI
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NOTATKI


