
Księgi
Starego

Testamentu

"Czytanie Starego Testamentu to tak, jak czvtanic każdej
innej starej, hlsrorvcznc] książki", powiedział pewien młodv
człowiek, który niedawno przył~czył się do naszej grllpy
studiowania Biblii. Kiedy jednak przeczytal fragment i coś
poznał ze Starego Testamentu, zmienił zdanie.

Chociaż zawiera on pewne przeszłe wydarzenia takie,
jak stworzenie świata, czy dzieje narodu żydowskie-go, to
jednak jest w nim jeszcze o wiele wiece]. Czasem opis jakiegoś
wydarzenia jest powtórzony lub przekazany z innego punktu
widzenia. Zn:ljdllj;1 sit; lam dokładne zapisy niektórvch
proroctw razem z ich wypelmerucrn. Inne z nich dopiero się
wypełnLI_ Ksi\gi Starego Testamentu zawierają także clIIŻ;!

różnorodność poematów. pieśni, historii miłosnych i przy-
powieści.

Moźe mv polegać na ksit;'gach hlstorvcznvch. które mówią
o bohaterach, jak i o zwyklvch IIIciziach. Te opisy s~ również
ważne, ponieważ pokazują nam sposób postcpowanu Boga
ze swoim ludem.

Księgi Starego Testamentu mog;j być uporządkowane
według pięciu głównych ternarów. \XI lekcji 3 liczyłeś się
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ProroctWd

o podziale ksi:\g na rozdzialy i wiersze. A teraz będziesz się
liczył o ogólnym podziale ksląg.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Podzial ksiąg.
Wyjaśnienie podziału.

Ta lekcja pomoże ci 00'

,. Poznać glówny podział ksi;lg Starego Testamentu .
• Podać wyróżniające cechy każdej księgi, czy jej autora.
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Podział kSiąg

cel L Poda] 1IazuCI'grup ksiąg Starego Testamentu i określ
ilość ksiąg II! każdej grupie.

Prosty szkic ręki pomoże nam zapamiętać nazwy grup
ksiąg Starego Testamentu.

Starli
Te8tamel1ij

Trzydzieści dziewięć ksi1g Starego Testamentu dzieli się
na następujące gmpy:

Prawo 5 ksiąg
Historia 12 ksiąg
Poezja 5 ksiąg
Prorocy więksi 5 ksiąg
Prorocy mniejsi 12 ksiąg
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Spis treści na początku Biblii podaje listę poszczególnych
ksiąg Starego Testamentu. Księgi mogą być uporządkowane
w podany poniżej sposób, jednak ten wykres nic będzie
pomocny w znalezieniu danej księgi w Biblii.

Prawo

Mojżeszowa
2 Mojżeszowa
3 Mojżeszowa
4 Mojżeszowa
5 Mojżeszowa

Poezja
Job
Psalmy
Przyp. Salomona
Kaznodzieja Salom.
Pieśni nad Pieśniami

Prorocy więksi
Izajasz
Jeremiasz
Treny
Ezechiel
Daniel

Historia

JOZ\le
Sędziów
Rut
1 i 2 Samuela
l i 2 Królewska
l i 2 Kronik
Ezdrasz
Nehemiasz
Eslera

Prorocy mniejsi
Ozeasz
joel
Amos
Abdiasz
Jonasz
Micheasz
Nahum
I laba kuk
Sofoniasz
Aggeusz
Zachariasz
Malachiasz
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Może zastanawiasz się, dlaczego prorocy są nazwani jako
mniejsi i więksi. Tcn podział nie różnicuje ważności ksiąg ze
wzgłędu na ich objętość. Księgi proroków większych (z wy-
jątkiem Trenów) "l dłuższe; księgi proroków mniejszych "l
krótsze'.

t~- ZADANIE DLA CIEBIE

1Ułóż we właściwym porządku nazwy gllJp ksiąg. Postaw
l przed grupą, która jest pierwsza, postaw 2 przed drugą
gnrpą i.t.d .
.... a Prorocy więksi
.. b Prawo
.. c Poezja
.. d Prorocy mniejsi
.. e Historia

2 Ile ksiąg obejmuje każda z poszczególnych grup?
Prawo, Poezja, Prorocy więksi - każda z nich ma: .
Historia, Prorocy mniejsi - każda z nich ma: .
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wyjaśnienie podziałU

Prawo

Cel 2. Podaj IWZW}' i opisz pięć ksiqg Prawa.

Pierwszych pięć ksiąg Biblii Jest znanych jako księgi Prawa
(Zakonu). Mają także nazw, .Peruateuch", co oznacza "pi,ć
ksi'Jg". Pentateuch zostal napisany przez Mojżesza, wielkiego
przywódcy i wyzwoliciela narodu żydowskiego. Dlatego są
też określane jako .Kslęgi Mojżeszowe".

Genesis (l Mojżeszowa) oznacza "początek" lub "po-
chodzenie". 1 Mojżeszowa mówi o akcie stworzenia, pocho-
dzeniu człowieka, potopie i powolaniu Abrahama.

Exodus (2 Mojżeszowa) oznacza ..wyjście". Mówi o tym,
jak Bóg wyprowadził swój lud z niewoli, rozdzielił przed
nim Morze Czerwone i t roszczył si, o jego potrzeby. W tej
księdze jest zapisanych dziesięcioro przykazań i prawa dla
narodu izraelskiego.

l.euitictts (3 Mojżeszowa) wywodzi swoją nazw, od
kaplańskiego pokolenia Lewlego. Ta księga zawiera instrukcje
dla kaplanów, w tym instrukcje składania ofiar - wskazując
na Chrystusa, który mial stać się ofiarą za grzechy całego
świata.

Numeri (4 Mojżeszowa) zawiera spisy ludu. Posiadanie
spisu ludności było ważne dla młodego narodu, który miał
posiąść ziemię, obiecaną ich ojcu Abrahamowi.

Deuteronominm (5 Mojżeszowa) oznacza "powtórzone
prawo". Księga zawiera dalsze instrukcje dla Bożego ludu,
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polecenia Mojżesza dla jozuego, który mial po nim przejąć
przywództwo oraz opisuje odejście Mojżesza.

Pentateuch określa zasady postępowania człowieka
w stosunku do Boga, na okres około 2500 lal. Klaclzie
podwaliny pod dzieło zbawienia.

t:- ZADANIE DLA CIEBIE

3 Czytaj i powtarzaj nazwy pięciu ksiąg Prawa tak długo, aż
będziesz mógl je powtórzyć z pamięci. Następnie, nie
patrząc do tekstu, napisz poniżej ich nazwy.
a .
b .
c

d .
e , .



Księgi Starego Testamentu 59

4 Przeczytaj opisy po lewej stronie i napisz przed każdym
z nich cyfrę odpowiadającą właściwej nazwie księgi.
.... a Wyzwolenie z niewoli .
.... b Prawa dotyczące żydowskich kapłanów.

c Stworzenie człowieka .
.... d Spis ludności.
.... e Odejście Mojżesza.

1) 1 Mojżeszowa - Genesis
2) 2 Mojżeszowa - Exodus
3) 3 Mojżeszowa - Leviticus
4) 4 Mojżeszowa - Nurneri
5) 5 Mojżeszowa - Deuieronomlum

5 Zakreśl literę przed każdym właściwym uzupełnieniem
poniższego zdania.
Pierwszych pięć ksiąg Biblii jest nazywanych Prawem,
ponieważ zawierają:

a) prawa dla Bożego ludu.
b) 2500]at historii narodu żydowskiego.
c) dziesięcioro przykazań.
d) instrukcje dla Lewitów.

Historia

Cel 3. Pozna] główne fakty, które zaioiera każda z ksiąg
bistorvcznycb.

Dwanaście ksiąg historycznych przekazuje historię narodu
żydowskiego. Pokazu]ą one Boże działanie w życiu posz-
czególnych ludzi, jak i calego narodu.
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{OZlIP był dowódcą, który przewodzil ludowi po śmierci
Mojżesza i poprowadził go do zdobycia Kanaanu,

Księga jezuego opisuje zajęcie Ziemi Obiecanej, w której
było wiele małych królestw i miast staraj~C)'ch sic pobić
Izraelitów, Sedziotri« obejmują okres 400 lat porażek i zwy-
cięstw \V Kanaanie. Porażek, gdy Boży lud zapominał o Bogu
i zwycięstw, gdy przez upamiętanie powracał do Boga, Wtedy
Bóg powoływał sędziów jako wyzwołicieli Izraela.

Księga Rut opowiada o oddanej dziewczynie z ziemi
moabskic], która żyła w czasach sędziów, Była prababką
Da wida i [edną z poprzedniczek Jezusa w jego ziemskim
rodowodzie.

Pieruszn i Drug« Kr,;irgtl Samuela biorą swoją nazwę od
Samuela, ostatniego z sę-dziów. Był on także kapłanem, pro-
rokiem, nauczycielem i mężem stanu, który odegrał ważną
role w ustabilizowaniu Królestwa Izraelskiego.

Pterueza i Druga Kroleusla: oraz Pierusza if)nllJ,tl Kronik
kontynuują opis dziejów narodu i mówią jak doszło do po-
działu na Królestwo judzkie i Królestwo Izraelskie, Kroniki
zawierają także ważne dla Żydów rodowody,

B6g użył Ezdrasza - kapłana i Nehemiaszn - księcia, do
przyprowadzenia Żydów z powrotem z niewoli babilońskiej,
Ci dwaj mężowie pomogli w odrodzeniu sic narodu izra-
elskiego. Bóg powoła I także Ezdrasza do zebrania razem
natchnionych ksi~g tworzących Stary Testament. Zrobil kopie
Pisma, co umożliwiło czytanie go przez ludzi.

Księga Ester» opowiada o tym, jak Bóg użył pięknej ży-
dowskiej dzlewczvnv do zachowania narodu izraelskiego od
zniszczenia podczas niewoli.
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leżeli spojrzysz na swoją Biblię to zauważysz, że księgi
historyczne dochodzą prawie do 1/3 jej objętości. Wlóż
kawałek papieru na początku jozuego i drugi kawalek na
końcu Estery. Poćwicz jak najszybsze odszukiwanie każdej
ksi\,gi. Poproś przyjaciela, by wymieniał ich naz\vy i mierzył
czas, gdy ty będziesz ich szukać.

6 PrZeCZ)1aj opisy po lewej stronie i napisz przed każdym
z nich nurner nazwy księgi, która mu odpowiada.

a Uratowała Żydów l) .10m c
przed zamordowaniem. 2) Scclzlów

b Przodek króla Dawida. 3) RuI

.... e 400 lat porażek i zwycięstw. 4) 1 i " Samuela

.... d Kapłan, który wykonał 5) I i " Królewska

kopie Pisma. I i " Kronik

.... e Książę, który wyprowadził 6) Ezdrasz

Żydów z Babilonu. 7) Neherniasz

.... f Dowódca, który zdobył 8) Estera

Kanaan.

.... g Początek Królestwa Izraelskiego .

.... h Historia judy i Izraela.

7 Druga grupa ksiąg Starego Testamentu jest nazywana
.Księgau» historvcznvmi", ponieważ mówi O historii

al Moabu i Babilonu.
h) Kanaanu i Egiptu.
c) Jlldy i Izraela.
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8 Trzy ostatnie księgi historyczne opowiadają o Bożej
ochronie Żydów podczas ich niewoli i powrotu z Ba-
bilonu. Są to:
a) Ezdrasz, Nchcmiasz i Estera.
b) 1 i 2 Samuela i 1 Królewska.
c) jozue, Sędziowie i Rut.

9 Ezdrasz wykonał ważną pracę
a) kompletując razem księgi Starego Testamentu, które

zostały przez to zachowane.
b) pisząc Pernateuch, czyli pięć ksi'lg Prawa.

10 Porównaj pierwszych 5 rozdziałów 1 Królewskiej
z pierwszymi 5 rozdziałami z 1 Kronik. Która księga
zawiera więcej rodowodów czyli rejestrów rodzin
i ich przodków?
a) 1Królewska
b) I Kronik

Poezja

Cel 4. Poznaj toyrożniajqce cecby każdej z ksiąg poetvceicb.

Wiele ksi'lg Biblii zawiera poetyckie urywki. jednak tylko
pięć ksiąg Biblii zostało zaliczonych do ksiąg poetyckich.

Księga [oba jest dramatycznym poematem o cierpieniu
sprawiedliwego człowieka, którego wiara zostala na końcu
wynagrodzona. Uważa się, że jest to najstarsza księga Biblii.

PsalIII)' S'l hymnami (pieśniami) i modlitwami Biblii. Te
wiersze zostały zebrane i były używane przez Izraelitów do
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uwielbiania Boga. Chociaż Dawid i inni przywódcy napisali
dużo Psalmów, to jednak autorzy wielu z nich są nieznani.

Salomon, syn Dawida, trzeci kolejny król Izraela był naj-
mądrzejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył. Napisał
i zebrał przypowieści, by nauczyć młodych ludzi jak postę-
pować i żyć szczęśliwie. Jest to jedna z "ksiąg mądrości".

Księga Kaznodziei Salomona jest świadectwem o tym,
jak pustym jest życie bez Boga. Przyjemność, bogactwo, osiąg-
nięcia i wladza nie mogą dać pełnej satysfakcji. Czlowiek
zostal stworzony, by siu żyć Bogu.

Księga Pieśni nad Pieśniami jest jak opera, łub pieśń
dramatyczna. Opisuje miłość pomiędzy panną młodą i panem
młodym, symbolizując w ten sposób Bożą miłość do jego
ludu.

Hebrajska poezja często różni się od poezji innych na-
rodów zarówno w stylu, jak i w strukturze. Żeby poznać
jednak jej piękno, wcale nie musi naśladować wzorów, które
są nam bliskie. Przez nią widzimy, jak Bóg okazywał miłość
swemu ludowi i jak w odpowiedzi lud ten zwracał się do
Niego.

• • •
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t~---------ZADANIE DLA CIEBIE

11 Zrobimy ponownie ćwiczenie Z dopasowaniem tak, jak
to miało miejsce w poprzednich ćwiczeniach. Napisz
przed każdym opisem numer nazwy księgi, która mu
odpowiada .

.... a Bóg kocha swój lud tak, 1) Job
jak oblubieniec kocha 2) Psalmy
swoją oblubienicę. 3) Przypowieści

.... b Hebrajski śpiewnik. 4) Kaznodzieja

.... c Uczy młodych ludzi jak żyć. 5) Pieśni nad

.... d Dlaczego sprawiedliwy Pieśniami
cierpi.

.... e Pustka życia bez Boga.

Więksi prorocy

Cel 5. Poznaj glówny temat każdego z Większycb Proroków.

Gdy Bóg chcial porozunueć się ze swoim ludem, często
używał do tego wybranych ludzi - proroków. Prorocy ogłaszali
Boże przesłanie wypowiadając je lub przekazując na piśmie.

Księgi zaliczane do tej gmpy są nazywane Większymi
Prorokami ze względu na ich objętość oraz długą służbę
i wielki wpływ tych proroków.
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Izajasz byl zarówno księciem w Izraelu, jak i wielkim
prorokiem, który tył w czasie, gdy Babilon stawal się wielkim
imperium. Przepowiedział niewolę Żydów, ale także przyniósł
posełstwo nadziei. Izajasz przepowiedział 700 lat wcześniej
narodzenie Chrystusa z dziewicy, Jego śmierć za nasze grzechy
i Jego zmartwychwstamc.

Jeremiasz także napisał o niewoli babilońskiej i prze-
powiedzial, Że po 70 latach Żydzi wrócą do swojej ojczystej
ziemi. Dekret Cyrusa pozwolił im wrócić do Palestyny tak,
jak przepowiedział to Jeremiasz (jeremiasz 25:11).

Jeremiasz widział, że wiele proroctw dotyczących znisz-
czenia Jerozolimy wypełnilo się. Opisał to w pięciu pełnych
żaloby rozdziałach nazwanych Trenami.

Ezechiel był "Większym Prorokiem" na wygnaniu. Pro-
rokował Żydom podczas ich siedemdziesięcioletniej niewoli
w Babilonie.

Daniel, niewolnik, hebrajski ksiąźę zostal namiestnikiem
Imperium Babilońskiego. Dokładność jego przepowiedni
o powstaniu i upadku różnych imperiów jest zdumiewająca.
Wiele z nich już się wypełnilo, a niektóre wypełniają się
w naszych czasach.

• • •
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~-------- ZADANIE DLA CIEBIE

12 Który Większy Prorok żył 700 lat przed Chrystusem
i przepowiedział wiele szczegółów z Jego życia, króre
się wypełnily?
a) Izajasz
b) Jeremiasz
c) Ezechiel
d) Daniel

Chociaż jest to księga poetycka, nie jest zaliczana do
grupy poezji i opowiada o zniszczeniu Jerozolimy. Jaka
to księga?
a) Przypowieści
b) Kaznodzieja
c) jeremlasz
d) Treny

Wybierz odpowiedzi, które najlepiej pasują do powyż-
szych opisów.

13

1.4 Prorokami, którzy byli w niewoli babilońskiej i zwracali
się do uprowadzonych Żydów byli:
a) Izajasz i Jeremiasz
b) Ezechiel i Daniel
c) Ozeasz, Joel i Amos
d) Jeremiasz
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15 Niewolnik, który byl księciem i zostal namiestnikiem
to:

a) Izajasz
b) Jeremiasz
c) Daniel

16 Polącz proroctwo po lewej stronie z prorokiem, który
je wypowiedział.

.. a Narodzenie Chrystusa
z dziewicy.

.... b Powstanie i upadek
różnych imperiów .

.... c 70 lat niewoli babilońskiej.

1) Jeremiasz
2) Izajasz

3) Daniel

Prorocy Mniejsi

Cel 6. W}'lIliell jednq "'yróżlliajqcq cecbe każdego Proroka
Mniejszego.

Dwanaście ksiąg proroków Mniejszych nie jest objętością
równych nawet Księdze Izajasza. Jednak prorocy mniejsi
kochali Boga i odważnie przekazywali Jego przesianie lu-
dziom, którzy często byli wobec Boga obojętni lub zbun-
lowani. Pierwszych dzicsicciu proroków mniejszych żyło
przed niewolą, pozostali żyli po powrocie Żydów do ich
ojczystej ziemi. Każda księga nosi imię swojego autora.

Ozeasz glosił o miłości Boga do Jego ludu, przyrównując
ją do milości męża do niewiernej żony. Ozeasz iłustroje to
przez przebaczenie niewiernemu partnerowi.
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Joe/ prorokował o wylaniu Ducha Świętego, CO wypełniło
się w dniu Zielonych Świąt i o charyzmatycznym przebu-
dzeniu w dniach ostatecznych.

AIIIOS by! pasterzem, którego Bóg poslal, by glosił
poselstwo przeciwko spolecznej niesprawiedliwości. Ostrze-
gał ludzi przed nadchodzącvrn sądem z powodu grzechu.

Abdiasz prorokował O sądzie dla ziemi cdomskiej, Jego
księga jest najkrótszą w Starym Testamencie. Bardzo mało
wiemy o samym proroku.

Bóg posłał łonasza z misją do Niniwy, lecz on próbował
uciec na statku do innego miasta. Po tym, jak został połknięty
przez wielką rybę, pokutował i został wyratowany, co
sprawiło, że stal się posłuszny Bogu.

Micbeasz żył w 'ym samym czasie, co Izajasz i Ozeasz.
Prorokował o zniszczeniu narodu żydowskiego. Dal także
Izraelitom nadzieję na przyszlość. Przepowiadał o Zbawicielu,
a w 5 rozdziale i:; wierszu jego księgi nawet wymienia miasto,
w którym urodzi się Jezus.

Betele
Jerycho e

Jeruzalem.
Betlejerf.

• Berszeba
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Nabum prorokował o zniszczeniu wielkiego miasta, Ni-
niwy, które upamiętało sic, gdy Jonasz zwiastował rnu Słowo.
I.ecz ludzie znowu powrócili do swoich niegodziwości i Bóg
ponownie zapowiedzlal. że zniszczy miasto.

Habaleułe i Sofoniasz ostrzegali przed narodową klęską
i niewolą, jeżeli ludzie nie b,d'l pokutować. Lud jednak
przylgnął do swoich grzechów i został uprowadzony do nie-
woli do Babilonu.

Po powrocie z Babilonu do Palestvnv Bóg użył Aggellsz{/
i Zachariasza, by zachęcić Żydów do odbudowy świątyni.

Malachiasz, ostatni z proroków Starego Testamentu, żył
100 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Przeczytaj
\V Księdze Malachiasza 3:8-12 Słowo na temat dzicsiccinv.

Tak wiec kończy się zapis Bożego działania w stosunku
do Jego ludu w czasie Starego Przymierza. Równocześnie
oczekiwano na przyj.<cie Mesjasza i nastanie Nowego Przy-
mierza.

~,~_ .._----~ ZADANIE DlA CIEBIE

17 Przeczyta] opisy po lewej stronie i napisz przed każdym
z nich numer odpowiadającego im proroka.

.... c Miłość Boga

I) Ozeasz

2) Joe!
3) Arnos

.... a Sąd nad Edomem

.... b Głosił Niniwie



70 o Biblii

.... d Społeczna
niesprawiedliwość

.... e Duch Święty

f Miejsce narodzenia
Chrystusa

g Przesłanie o dziesięcinie

.... h Na rodowa klęska
i niewola

i Odbudowa świątyni

4) Abdlasz
5) Jonasz i Nahurn

6) Micheasz

7) Habakuk i Sofoniasz
8) Aggeusz i Zachariasz

9) Malachiasz

4,
:~~ -----SPRAWDZ SWOJE ODPOWIEDZI

l a 4
b 1
c 3

10 b) 1Kronik

2 pięć
dwanaście

11 a 5) Pieśń nad Pieśniami
b 2) Psalmy
c 3) Przypowieści

3 a I Mojżeszowa
b II Mojżeszowa
c III Mojżeszowa

12 a) Izajasz

d5
e2

d I) Job
e 4) Kaznodzieja

d IV Mojżeszowa
e V Mojżeszowa
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4 a 2)
b 3)
cI)

II Mojżeszowa
1II Mojżeszowa
I Mojżeszowa

d 4) IV Mojżeszowa
e 5) V Mojżeszowa

1:\ d) Treny

5 a) prawa dla Bożego ludu
c) dztesięć przykazań
d) instrukcje dla Lewitów

14 b) Ezechiel i Daniel

6 a 8) Estcra
b 3) Rut
c 2) Sędziowie
d 6) Ezdrasz
e 7) Nehemlasz
f I) jozue
g 4) 1 i 2 Samuela
h 5) 1 i 2 Królewska; 1 i 2 Kronik

15 c) Daniel

7 c) juda i Izrael

16 a 2) Izajasz
b 3) Daniel
c 1) jeremlasz

8 a) Ezdrasz, Nehenuasz, Estera

17 a 4) Abdiasz
b 5) jonasz i Nahum
c 1) Ozeasz
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d 3) Amos
e 2) Joel
f 6) Micheasz
g 9) Malachiasz
h 7) Habakuk i Sofomasz
i 8) Aggeusz i Zachariasz

9 a) Zebranie razem ksiąg Starego Testamentu.

Teraz, kiedy przerobileś pierwsze cztery lekcje jesteś
gotowy, by odpowiedzieć na pytania z pierwsze) części
"Sprawozdania studenta". Powtórz lekcje 1 - 1, a następnie
wypełnij zgodnie z Instrukcją "Arkusz odpowiedzi nr l ",
Prześlij go na adres podany na ostatniej stronie "Sprawozdania
studenta" lub na adres podany w podręczniku na odwrocie
strony tytułowej.
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1WÓJ NOTATNIK




