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wskazuje na kolejność kursów \V cyklu, który dzieli się na trzy części
po sześć tematów. "Krolesttro Boże, moc i cbuala - Przegląd Nowego
Testamentu" jest kursem 2. w części L Studiując w proponowanej ko-
lejności, osiągniesz największe korzyści z nauki.

Materiały dydaktyczne w cyklu -Slużba chrześcijańska- zostały
przygotowane w formie samouczka i przeznaczone są głównie dla
pracowników chrześciiańskich. Kurs pozwala studentowi zdobyć wie-
dzę biblijną i umiejętności potrzebne do praktycznej służby chrześci-
jańskiej. Kurs ten można przerabiać dla własnego wzrostu duchowego
a także w celu osiągnięcia zaliczenia potrzebnego do otrzymania ŚWi3-

dectwa.
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WPROWADZENIE
DO KURSU

Nauka o Nowy"] Przymierzu Boga z człowiekiem

\'\1 kursie tym bcdzlcsz studiować Nowy Testament, czyli Nowe Przy-
mierze jakie Bóg zawarł z człowiekiem poprzez Jezusa Chrystusa. Nowy
Testament mówi o tym. jak Bóg wybawił nas od wiecznego potępienia, jak
możemy być wprowadzeni do jego Królestwa poprzez Chrystusa i jak doś-
wiadczarny jego mocy w naszym doczesnym życiu. Nowy Testament opisu-
je także chwalebny powrót na ziemię naszego Zbawtelela oraz nasze
wsparuale przeznaczenie.

Część pierwsza zawiera przegląd wszystkich ksi~,g Nowego Testamen-
tu i czasów, w których powstawały. Przedstawia ona księgt mówiące
o ziemskim życiu i usłudze Jezusa. Bcdzicsz wiec studiować każdą z czte-
rech Ewangelii, które są reLICj~Jo jego unikalnej słuzbtc i o jego potężnych
cudach, Nauczysz sic także o kraju. w którym Jezus żył i o ludziach, którzy
o nim pisali.

WI drugiej czcsc: znajduje stc analiza ksiąg. opisujących początek Ko-
ścioła i jego rozwój \V imperium rzymskim. POU:IŻYsZ Z~Iapostołami i uczniami
Jezusa głoszącym! Dobru Nowmc zbawienia Żydom i Grekom, niewolni-
kom i ich panom, ludziom szukatącyrn Boga i sceptykom. Przestudiujesz
list)" które były pisane do różnych powstających zborów i dowiesz się o ich
radościach i kleporach. Zobaczysz. jak ksztaltov ..':I1 si<; Kościół wspierany
mocą Bożą.

Część trzecia prezentuje ksręgt napisane \\' czasie rozwoju Kościola.
Nauczysz sil; jak Kościół znosił prześladowarun zc strony tych. którzy go
nienawidzili oraz głosicieli fałszywej nauki zaprzecz.uącc] Panu. Poznasz
wytyczne ustalone dla jego przywódców. Będziesz studiować pełną chwaly
wizję przyszłości Kościoła. \'1/ tej części dowiesz się również jak Nowy Te-
starnem dotarł do nas. Rozważysz fakty mówiące o tym. dlaczego możemy
całkowicie na nim polegać jako ludzie pragnący poznać Boga i służyć mu
w naszych czasach.

\'V mian; studiowanta wszystkich tych spraw uświadomisz sobie,że
Naw)' Testament jest Słowem Boga skierowanym do każdego z nas. Pozna-
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nc fakty pomogą ci zrozumieć prawdę Nowego Testamentu i przekazać j~J
innym. Niech Bóg cię blogosławi w nauce!

Okres między Testamentami

Może już studiowałeś Stary Testament. jczcli lak, to p.uuk-tasz. że jego
okres historyczny zamyka się oJbuJO\\':1 śwLjlyni w Jerozolimie przez Ży-
dów. Nowy Testament ukazuje nam czas, kiedy Jerozolima była pod pano-
waniem Rzymian. Co zdarzyło si~ \\' Palcstvn!e w okresie między Starym
i Nowym Testamentem. w tzw. okresie "micdzytcstamentalnym"?

\Y/ roku 186 przed Chr. Babilończycy uprowadzili z Jerozolim)' do
niewoli ostatnią grupę Żydów. \V czasie przebywania Żydów w niewoli.
Babilon został podbity przez Persów, którzy pozwolili Żydom powrócić do
Jerozolimy. Powróciła wtedy mała ich liczba. Zakończyło to slcdemdztcsię-
ciolctni okres wygnani». Żydzi, którzy powróctl! do Jerozolimy odbudował!
świ;łtyni~ i osiedlili si<; \V tym kraju. Jednak wielu Zvdó-v nic powróciło do
Palcstyny. Niektórzy pozostali w Babilonie. Reszta rozproszyła si<: nucdzy
naroda 111 i. \'1/ historii nazwano to diasporą. co oznacza "rozrzucenie" lub
"rozproszenie".

Persowie zostali pobici przez młodego Aleksandra \V'ielkiego, którego
armie zdobyły ogromne terytoria obejmujące m.in. Syrię, Palcstynę i Egipt.
Imperium Aleksandra nic przetrwało długo po jego przedwczesne] śmierci
w wieku .l,3 lat. Jednak wprowadzona przez niego kulturu grecka wywarła
trwały wpływ na Palcstync i na cały świat starożyrny.

Po śmierci Aleksandra w ~23 r. przed Chr. I'alcsrvną rządztio wielu
obcych władców. Antioch IV (17:;-16,i przed Chr.), władca imperium Sclcu-
cydów próbowal zmusić Żydów do przyjęcia kultury greckiej. Zakazał im
ich rrudycyincgo kultu i zbcszcześcil śwqlyni~·. \'1/ roku 167 przed Chr. Zy-
dzi zbuntowali sil,' przeciwko jego szatańskim dekretom. \X' kilka lat później
odzyskali panowanie nad jerozolhuą i oczyścili świątynię. Ich wojna o nic-
podległość hyła kontynuowana aż do roku 1-'12przed Chr. Okres ten jest
znany jako okres Machabcuszów. zwany lak od imienia judasza Machabc-
usza C'rnlot"), znakomitego dowódcy wojskowego sil żydowskich.

Okres żydowskiej ntcpodlcglośc! 1]\\':11od roku 1112do 63 przed Chr..
kiedy to jerozolima zestala zdobyta przez rzymskiego wodza Pornpcjusza.
\'1/ clqgu tego ('/:1S\I dynastia I lasmonouszów kontynuowała walkę przeciw-
ko obcej dominacji. \'I/:lkzyli również oni między sobą. ł lasmoncusze byli
spadkobiercami Szymona .\b<:habeusza. jednego z braci .ludy (Iuda zgin~1
w roku 161 przed Chr.).



\\i'proll'adzel1ie do leursu 7

\V tym czasie ciągle wzr:IS(:1I3 siła Rzymu, będącego glówn.; potęgą na
tym obszarze począwszy od roku 200 przed Chr. Ostami Z Hasmoncuszów
został zabity przez Heroda Wtclktcgo w roku 57 przed Chr. Herod był mia-
nowanym przez Rzymian wbck:} Zvdów. \'\' czasie narodzin Chrystusa pa-
nowal wh<nie I lcrod \\lidki.

Kiedy przystąpis« do studiowania Nowego Testamentu pomocne be-
cizie pumh-tanic o tych faktach z okresu nucdzvtcstamcntalncgo. \V'ydarzc-
nia re wpłynęły na religi\-' zydowsk.; i kształtowały stosunki w czasie, kiedy
narodził si~'{czus.

Opis kursu

-Krotcstn-o Boże .. \loc i Cbn-ała - IJrzeglqd NOII'Cgo Testamentu- jest
kursem, który pomaga \\' uzvsk.unu pełnej wiedzy dotyczącej treści Nowe-
go Testamentu. Kładzie on nac-isk na okoliczności historyczne, charaktery-
stykę i nauki ksiąg Nowego Testamentu. Pomnga w zrozumieniu Nowego
Testamentu, w uzvsk.uuu zJtlbni:t do jego solidności i w osiągnięciu wie-
dzy koniecznej do przck.rzvwama jego prawd innym.

Cele kursu

Po skończeniu kursu powuucncś umieć:

1. Opisać tło historvcznc i wiadomości podawane przez każdą księgę Nowe-
go Testumemu oraz podal( ich autora.

2. Zidentyfikować ważne IllicjSCl związnnc z iłem Nowego Testamentu,
życiem .Jezus:\ i rozwojem pierwotnego Kościoła.

:~. \Vyjaśnić dlaczego mozem)' polegać na Nowym Testamencie jako na
wiarygodnym i dokl.rdnym opisie życia .Jezusa i nauki apostołów.

4. Zaakceptować :'Jowy Testament jako przekaz I30ga skierowany do nas
i dzielić sit; z innymi ludźmi I3oż~Jprawda.

Podręczniki

Książka -Krołostn-ci Hoże, .1/oc i Cbuala - Przeglad Nottego Testamen-
tll" będzie twoim podrcczruktcm i przewodnikiem w s.unodztelnym studio-
waniu. Oprócz niej wymagana jest Biblia. Cytary pochodzą z Pisma Świętego
Starego i Nowego Testamentu, wyd. Pallouinum. Poznań - \Varszawa, 1980r.,
tzw. Biblia Tysiąclecia.
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Czas nauki

Ilość czasu potrzebna do nauczenia się każdej lekcji zależy częściowo
od wstępnej znajomości lematu i umiejętności liczenia się. Czas zależeć też
będzie od stopnia zastosowania się do wskazówek i stopnia wypracowania
umiejętności potrzebycli do samodzielnej nauki. Zaplanuj czas na naukę
w taki sposób, by osiągnąć cele przedstawione przez autora podręcznika.

Układ lekcji i wzór uczenia się

Każda lekcja sklada srę z (1) tematu lekcji, (2) wprowadzenia, (3)
planu lekcji, (1) celów lekcji, (5) czynności lekcyjnych, (6) kluczowych
słów, (7) treść lekcji zawierającej pytanta nauczające, (8J pytari kontrolnych
(na końcu lekcji), (9) odpowiedzi na pytania nauczające.

Plan i cele lekcji przedstawtają ogólny zarys tematu, pomagają skupić
uwagę na najważniejszych punktach i informują, czego powinieneś się na-
liCZYĆ.

Na większość pytań nauczających w tekście lekcji można odpowie-
dzieć wpisując je w odpowiednim miejscu w podręczniku. Dłuższe odpo-
wiedzi należy zapisać w zeszycie. Zapisując odpowiedz! w zeszycie, nie
zapomnij zaznaczyć numer i temat lekcji. Pomoże ci lo w przygotowaniu się
do końcowego sprawdzianu.

Nie szukaj odpowiedzi w książce zanim nie napiszesz własnej. Swoją
odpowiedź zapamiętasz lepiej. Po udzieleniu odpowiedzi na pyranta na-
uczające, porównaj je z odpowiedziami znajdującymi się na końcu lekcji.
Następnie popraw błędne odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania nie są po-
dane we właściwej kolejności, byś przypadkowo nie dostrzegl odpowiedzi
na własne pytanie.

Pyrania nauczające są bardzo ważne. Pomagają zapamictać najważ-
niejsze myśli przedstawione w lekcji i zastosować poznane zasady.

Jak odpowiadać na pytania

W tym podręczniku znajdują się różne rodzaje pytari nauczających
i kontrolnych. Poniżej podajemy przykłady pytań i odpowiedzi. Jeśli wystą-
pią inne rodzaje pytań, towarzyszyć im będzie odpowiednia instrukcja.
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Pyt.mie: IVlELOJUIKI WYBÓR polega na wyborze jednej odpowiedzi
z wielu przytoczonych.

Przykład

t Biblia posiada ogółem

a) 100 ksiąg,
b) 66 ksiąg,
c) 27 ksiąg.

Prawidłową odpowiedzią jest b ) 66 ksiąg WI swym podręczniku nale-
ży zakreślić b) jak to pokazano poniżej:

t Biblia posiada ogółem

a l 100 ksiąg,
@66ksiojg,

c) 27 ksi:l!;.

\Y/ niektórych takich pytaniach prawidłowa może być więcej niż jedna
odpowiedź. '\(" takim przypadku należy zakreślić prawidłowe odpowiedzi.

1'l7/1NIE PRAWDA - NIEPRAWDA polega na wyborze tych przytoczo-
nych zdun czy stwierdzeń, które sq prawdziwe.

Przykład

2 Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
a Biblia posiada ogółem 120 ksiąg.

® Biblia jest przekazem wiadomości adresowanym do dzisiejszych wyznaw-
ców.

c \'Vszyscy autorzy Biblii pisali w [ęzyku hebrajskim.

@ Duch Świ<;ty inspirował piszących Biblię.

Zdania b i d są prawdziwe. Trzeba zakreślić te dwie litery dla zazna-
czenia swego wyboru, tak iak pokazano wyżej.

PITANIE - KOjARZFJI7E polega na skojarzeniu rzeczy, które występu-
ją razem. Są to np. skojarzenia imion z opisem, lub ksiąg Biblii z ich autora-
mi.
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Przykład

3 Proszę napisać liczbę- odpowiadającą imieniu przywódcy 03 początku
każdego zdania, które opisuje jego czyn .

.t.. a Otrzymał Prawo na Górze Synaj. 1) Mojżesz

.~. b Przeprowadzi! Izraelitów przez Jordan.

.~. c Maszerował wokół Jerycha .

.t.. d Zyt na dworze faraona.

Wypowiedzi u i d odnoszą się do Mojżesza u wypowiedzi h i c do
lozucgo. Należy napisać zatem l przy a i d, oraz 2 przy b i c, tak jak lo
pokazano powyżej.

2)JOZllC

Sposoby uczenia się

Jeśli sarn studiujesz kurs lei, c-ałą nauko możesz prowadzić korespon-
dencyjnie. Chociaż niniejszy kurs zosia! przygotowany do samodzielnej na-
liki, można go przerabiać także w grupie lub klasie. Wf takim przypadku
nauczyciel może zadawać dodatkową prace oprócz podanej w kursie. Pro-
s/f; SIOSO\vaćsit; do jego poleceń.

Można także uzywar' kursu do nauki w czasie grupy domowej. wykla-
dów w zborze albo w zborowej szkole biblijnej. Treść kursu jak i metody sq
przystosowane do tego celu.

Sprawdzian

Jeśli uczysz się samodzielnie. w grupie albo w klasie, na końcu ksiaż-
ki zawarty je~t osobny zeszyt ze sprawdzianem. Należy udzielić odpowiedzi
według instrukcji znajdujących si<; w podręczniku i zeszycie. \Vypeiniony
arkusz odpowiedzi należy wystać do lei. gdzie dokonana zostanie korekta
i udzielone wskazówki dotvczącvch uczeniu sit,.',

Świadectwo

Po skończeniu kursu i uzyskaniu oceny końcowe] sprawdzianu z In-
stytutu ICI. otrzymasz świadectwo ukończenia kursu.
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o autorach

Kurs len został napisany przczlean-Bapustc Sawadogo i Marela A.•Mun-
gcr. jean-Bapnstc Sawadogo jest absole....eruern Seminarium Zborów Bożych
(College Protestant ar rhe Assemblics ar Gad) w Górnej \Volcie. Studiował
w .\1iędzynarodo\vym lnsrytucte Praktycznych Studiów Biblijnych <Interna-
tional Bibie Traming lnstitutc) \\' Anglii oraz kontynuował stucha dvplomo-
we na Uniwersytecie w Ougadougou . .Jest instruktorem \\' Szkole Biblijnej
Zborów Bożych (Asscmbly of Gad Bibie School) w Nagabagrc, Górnej \'Volcie,

Marera A Mungcr jest misjonarką działającą na \X!ydziale Rozwoju ICI
(International Correspondcncc lnsututc I w Brukseli. Ty tul licenciata otrzy-
mała w College w La Mirada. w Kalifornii, a tytulmagistra Studiów Chrześci-
jańskich w Regent College w Vancouver, w Kanadzie.

Instytut ICI

Instytut leI jest gotowy pomóc ci. Jeśli masz pytania dotyczące kursu
albo zeszytu sprawdzianów, możesz go o lo pytać, Jeżeli kilka osób chce
studiować ten kurs razem. postarajcie si,,·o dalsze kursy z ICI,

Niechaj Bóg cię błogosławi, gdy rozpoczynasz studium -Krotestu-o Boże,
Moc i Cbu ała - Przegląd Non-ego Tcstomentu-. Niech wzbogaci ono twoje
życie i pomoże ci efektywniej wypełniać twoje zadania \V Ciele Chrystusa.
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