lEKCJA 6
ROZWÓJ
KOŚCIOŁA

\Y/ lekcji -)stuchowahśmy księgę Dziejów Apostolskich i Listy związane
z początkowym okrescni Kościoła - List Jakuha i List do Galuetan. Studia te
pomogły nam poznać wszechstronne
w cesarstwie rzymskim oraz dowiedzieć

rozprzestrzenianie sit; cwangcln
się, jak Żydzi i poganie stawali sic;'

cZt,'ści~,Kościoła.

7\1ogliśmy również lepiej zrozumieć przcslaruc o konsekwentnym życiu chrzcśctuńsktm.
prxcdstawtonvm przezlakuba pierwszym
wierzącym żydowskim, jak i prawdy dotyczące podstaw zbawienia wy jaśnieme Galarjanom przez Pawła.
W/ tej lekcji hędziemy

rozważać Listy związane z Kościołem

po tzw. Soborze Jerozolimskim,

kiedy' Paweł odbywał

w lalach

druga i trzecią
podróż misyjną. Zbadam)' tło tvch Listów i zobaczymy jak Paweł spełnił
potrzeby nowych zborów, które ukształtowały si\, jako Kościół sil;gaj~cy
SW~l

Macedonii, Achai i Italii.

POdCZ~lS stuchowanur tych listów zrozumiemy, że pierwsi \\·ierL:.Jq'mieli
wiele tych samych trudności jakich i my doświadczamy. Niektórzy z nich

mieli błędne pojmowanie, co do drugiego przyjścia Chrystusa. Inni czuli siC;
rozdarci wskutek podziałów mtędzy nimi. Inni wreszcie potrzebowali do]rz.alości w swej wierze chrzcścijansktc] i \\' szerszym zrozumieniu wiary
w Chrystusa. Poznamy i to, w jaki sposób Bóg poprzez Listy Pawła poprowadził i poinstruował wierzących, uwzglcdniając
\...'szystkie te różnorodne
potrzeby.

plan lekcji
i 2 List do Tesaloruczan. Listy do Macedonii.
i 2 List do Koryntian:

Listy do Achai.

List clo Rzymian: List do zboru w Rzymie.

cele lekcji
Po lej lekcji, powinieneś umieć:
•

Objaśnić związek miedzy Księgą Dziejów Apostolskich

loniczan,
•

Rozpoznać

i Listami do 'Icsa-

Koryntran i Rzymian.
wyszczególnlone

opisy i treści każdego

z Listów pisanych

przez Pawła podczas jego drugiej i trzeciej podróży misyjnej.

•

Ocenić pełniej osobę i dzieło Chrystusa w wyniku studiowania
o nim w tych Listach.

tej nauki

Krćłestuo Boże, Moc i Cbuala

I,H

czynności

lekcyjne

l. Przestudiuj matertal lckcyiny, wykonaj kaźcle ćwiczenie, porównaj swoje odpowiedzi z rozwiąz.miami oraz skoryguj każdą odpowiedź nie-

prawidłową.
2. Prlcezytaj listy Pawła do Tcsaloruczan, Korynuan i Rzymian. Odszukaj na
mapach podanych w lekcji 5. miasta, do których wysłano te listy oraz
wszystkie miejsca wymienione w lekcji lub \V czytanych fragmentach Biblii.
,:J,. l'o zakończeniu i powtórzeniu

lekcji odpowiedz na pytania kontrolne.

słowa kluczowe
czasy ostateczne
Iisly z podróży

uświęcenie

współdzicdztctwo

usprawiedliwienie

treść lekcji
Listy pisane przez Pawia podczas jego drugiej i trzeciej podróży misyjnej lo 1 i 2 List do Tesaloruczan.
l i 2 List do Koryntian i lisi do Rzymian. Są
one często zwane "Listami z podróży".
Listy te pokazują okoliczności

i problemy wierzących, do których pi-

sał Paweł.

l i 2 LIST DO TESALON1CZAN:
Cel 1. Ustalenie tożsamoset

LISTY DO MACEDONII

opisou- tla historycznego

i trcsci l i 2 Listu do

Tesalontcza 'l.
Na obszarze

Macedonii znajdowały

się miasta Filippi i Tesaloruki. Te-

saloniki były portem morskim oraz centrum handlowym.
liczba jej mieszkańców mogla być bliska 200 tysięcy.

Za życia Pawła
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Tło historyczne
Jakiś czas po Soborze Jerozolimskim,
Paweł wyruszy! \V S\\':.J: drugą
podróż misyjną zabierając ze sobą Sylasa (Dz 1':;,56.'iO). Tvmoteusz
przyłączył się do nich w Listrze (Oz 16,1-5), alukasz podróźowal z nimi z Troady
do Filippi, gdzie prawdopodobnie

pozostał (Dz J(>, !O-.iQ),

Skończywszy dzlalalność \V Filippi Paweł wyruszył do Tcsalonrki. gdzie
pozyskal wiciu nawróconych.
Byli 10 Zvdzi, kilka wysoko urodzonych kobiel i wielka liczba pogan. Paweł musiał opuścić Tcsaloruk! nocą. Na jakiś
czas zatrzymał się w Berei, 3. \"\' kotku przybył clo Aten (Dz 17,10-15). TymotelISZ pozostał w Beret, a później ponownie
przylqczył się do Pawła. Stamtąd
Paweł wystał go do Tesaloniczan C~,1-5). Następnic Paweł opuścił Ateny
konrynuutqc swą podróż do Koryntu, gdzie działał dłużej niż półtora roku
CDz 18,11).

Podczas

pobytu Pawła w Koryncie, Tymoteusz przybył z wiadomoś-

ciami o zborze w Tesulontce t l Tes

3,6>.

\V odpowiedzi

na te wieści Paweł

nuptsa! Pierwszy List do Tesaloniczan. Wydaje się, że wkrótce potem otrzymał dodatkowe

informacje i w wyniku tego napisał Drugi List do Tesaloni-

czan (2Tes 2,2; 5,11),

Treść i główne punkty
WI Listach do Tcsalontczan

Puvveł odpowtedzral

na przedstawione mu

relacje i informacje. \Vierzący z tego miasta byli przcśladowaru

oraz wpro-

wadzeni w błąd. co do drugiego przyjścia Chrystusa, wobec czego obydwa
listy poruszają te kwestie.
lemat, to jednak w ich

I chociaż obydwa listy napisano na podobny
treści są różnice. Pierwszy list daje pełny przegląd

powiązań

Pawła z Tesa-

loniczanami; drugi znwiem kilka informacji. Ptcrwszv list wyjaśnia, co stanie
się z tymi, którzy juŻ umarli w Chrystusie; drugi opisuje "człowieka
dziwości",

który pojawi się przed dniem przyjścia Pana. List pierwszy

wiera ostrzeżenie przed
ludzi powinno

stanowią

niegoZ;I-

tymi, którzy są bezczynni; drugi mówi, że takich

się zarówno unikać jak i upominać.

Łącznic obydwa

listy

naukę potrzebną w szczególności tej grupie ludzi, która mylnie

rozumiała przyjście Pańsktc i którzy dopiero co nawrócili

się z pogaństwa
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t l'Tcs I,')). Są lo pierwsze
sów ostatecznych.
nastcpujqcvm!

listy, w których Paweł omawia

wydarzcn!a

cza-

Proszę je przeczytać posługując się jako przcwodruktem

głównymi

punktami.

PIERWSZY LIST DO TESALONICZAN:
NADZIEJA PRZYJŚCIA CHRYSTUSA
I.

II.
III.

i dziękczynienie.

Pozdrowienie

Przeczy/aj

Pawła. Prrcezytaj 2. 1-/6

Przegląd działalności

Paweł pragnie, odwiedzić Tesaloniczan,

IV. Sprawozdanie

Tymotcusza,

Prrcerytaj

VI. Prawdy o przyjściu Pariskirn. Przeczvtoj
Ostateczne napomnienie.

Przeczytaj 2, 17 -3,5

Przeerytaj 3. 6-13

V. Wytyczne życia chrześcijańskiego.

VII.

1,/-1 ()

4, /-12

1. 13 - 5.//

Przeczytaj 5.12-28

I Zakrcśl ltterę przed każdym PRAWIDI.OWYM zakończeniem. Prawidłowe
może być więcej niż jedno zakończenie. I List do Tcsaloniczu n:
a) był napisany, gdy Paweł by" w Atenach,
b mówi o tym, co stanic si~>z tymi, którzy umarli w Chrystusie,
e) wskazuje, że niektórzy Tcsalontczantc

wiedli życic bezczynne,

d) opisuje "człowieka niegodziwości", który zjawi si\' przed powrotem Pann.

DRUGI LIST DO TESALONICZAN:
ZWYCIĘSTWO PRZYJŚCIA CHRYSTUSA
I. Dziękczynienie

II.
III.

Wydarzenia

i modlitwa.

towarzyszące

zachęta do wytrwałości.

IV. Prośby i polecenia.
V.

Uwagi końcowe.

Prroczytaj

l, 1-l 2

Dniu Pana. Przeczyta] 2, l -l 2
Przeerytaj 2./j-17

Przeczytaj 3, /-/5

Przeczyta] 3.16-18

2 Drugi List do Tcsaloniczan.
a) mówi, ze Jezus pokona .człowicka
b) był prawdopodobnie

niegodziwości",

napisany podczas trzecie] podróż)' misyjnej Pawła,

Rozu'ój Kosciota
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e) zawiera specjalne nawiązanie do sprawozdaniu

starczonego

o Tesaloruczanach

do-

dla Tcsaloniczan

pod

Pawłowi przez Tymotcusza.

d) przedstawia Pawła jako przykład do nasladowanta
względem pracy na chleb powszedni.

1 i 2 UST DO KORYNTlAN: USTY DO ACHAł
Cel 2. \f~vhr(łl1ic/aktóll'

dotvczacvcb

tla lnstorvczncgo

i trcsci 1 i 2 Listu

do Korvntian.
Miasta Korynt i Ateny znajdowały stę na terenie Achai. Korynt został
zburzony w 116 r. przed Chr. i odbudowany przez Rzymian w Ijt] r. przed
ChI'. Stal się stolicą prowincji Achu]u. a w czasach Nowego Testamentu był
miastem bogatym i cieszącym si(,,~
rozwojem. Dyl o to również miasto balwochwalcze

i niemoralne,

ponieważ

jego rnteszkańcy czcili wielu

bogów

i mieli złą repuracje z powodu zepsucia.

Tło i treść 1 Listu do Koryntian
Poprzednio powiedzieliśmy. że Paweł działa! \V Koryncie przez więcej niż półtora roku (Oz 18,}-S>. W tym też czasie w Koryncie został założony zbór. Porem Paweł powrócił do Antiochii, a następnie wyruszył w swą
trzecią podróż misyjną (Dz 18,2:1,).
Trzecia podróż zawiodła Pawła do Efezu, gdzie pozostał ponad dwa
POclCZ~lS pobytu w Efezie otrzymał sprawozdanie o Korymtanach (l Kar l, t I; 5,1; l 1,18), a list od nich zawierał kilka pytań
(IKar 7,1.25; 8,1; 12,1; 16,1.12), Paweł mógł naplsać jakiś wcześniejszy list
również w odpowiedzi na poprzedni raport (1 Kor 5,9). Sprawozdania i list

lata (Dz 19,8-10).

ukazują. że Koryntlanie potrzebowali

solidnej nauki o normach moralnych
i o innych waznvch wartosetach chrzescuańskrch.
Paweł napisał zatem 1 List
do Koryntian i odpowiedział na każdy z podniesionych problemów, wyjaśniając odnoszące się do nich zasady duchowe.
Treść l Listu do Korynuan można podzielić na dwie główne części.
\XI czcscl pierwszej, rozdziały 1-(" Paweł zajmuje się tymi problemami,
o Których dowiedział si~ ze sprawozdania dostarczonego mu przez ,,<.10mowników Chloe" t IKor 1,11). \VI część! drugiej, rozdziały 7-16. odpowiedział na różne kwestie, o które zapytywali go Korynttanie na piśmie i dlatego

138

Krolestuo noże, Moc i Cbuała

list ma ton informacyjny. Sprawia wruzcntc jakby Paweł rozmawia! z Korynlianami. Stawia pytanto (1,20; /1,7), prosi ('i,I1-16), ostrzega (·i,18-21), napomim (5,2,6), uczy (12,1-6 l, \VI tym wszystkim dCIŻydo podkreślenia faktu,
że Chrystus musi być Panem w każdej clziedzinie prywarnego i publicznego
życia chrześcijan.
3 W/ zeszycie dokończ

nastepujące

zdania:

a Paweł napisał I List do Korynttan kiedy przebywał w .
b Gdy Paweł odpowiedział
0:1 problem)'
Korynuan podkreśla! on fakt, że
Chrystus musi być ..
C

\Y/ rozdziałach 1-6 1 Listu do Korynttan Paweł zajmuje si\~ .

d \Y,J rozdziałach

7-16 1 Listu do Koryntran Paweł odpowiada.

Pierwszy List do Koryruian porusza duż.; różnorodność

szę go przeczytać wykorzystując
ny przewodnik
po jego treści.

podane

tematów. Pro-

niżej glówne punkty jako general-

PIERWSZY LIST DO KORYNTIAN:
ZASADY ŻYCIA CHRZEŚCiJAŃSKIEGO
I. Wprowadzenie. Przecztuj I, 1-9
II,
III,

Zlikwidowanie

podzialów.

Potrzeba dyscypliny,

i'rzeczvtaj I, /O -1,2/

l'rzcczvta]

5, I - 6,20

IV. Rada dotycząca małżeństwa. Prxccrvraj 7,1-,jO
V. Właściwe korzystanie

z wolności. Przcczvutj 8, 1 - 10,33

VI. Zachowanie się podczas publicznych nabożeństw.
Przeczytaj 11,1 - 11,10
VII. Ewangelia i jej
VIII. Podsumowanie.

1l10C.

Przeczyta]

15, l-58

Przeczytaj 16, 1-21

4 Pierwszy List do Koryntran pokazuje, że Paweł zastosował pewne zasady
duchowe do problemów Koryntian. I'oiqcz w pary problem (ze strony prawej) z kaźclą zasadą mającą do niego zastosowanie (po stronie lewej).
Podano rozdziały, w których znajdują się te zasady.
, , , . a Kościól jest budowlą

Boga UJ,

Rozuoj Kosciota
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• •.. b Pewnego dnia święci będą sądzić
aniołów i świat (6).

· ...
· ...

c Ciała wierzących
Chrystusa (6).

są członkami

d \Xr'ieczer.t.aPańska jest głoszeniem
lego śmierci ( 11 l.

l) Podzialy w Kościele
2) Niewłaściwe zachowanie

podczas Wieczerr.f Pańskie]

5)

Publiczne procesy między

/1)

wierzącymi
Nieobyczajność seksualna

· ... e Ciało Chrystusa jest jedno mimo,
że składa src z wielu członków

( 12),

Tło i treść Drugiego Listu do Kor-ynttan
\'V czasie pobytu w Efezie Paweł mógł odwiedzić Koryntian \\' celu
zajęcia się problemami, o których pisał do nich \\' Pierwszym Liście do
Korynttan. \V'ydaje się, że nawiązywał do lakich odwiedzin w 2Kor 2,1;
12.1·ł.21; 1:',1-2. podczas których nie był dobrze przyjęty. Ten zbór był
wciąż rozdany między rvwaltzującvnu grupami i wobec Pawła istniała silna
opozycja tych. którzy mówili. że byli ..Chrystusowi" lub ..apostołami Chrystusa" <2Kor 10.7; 11, l:'). Być może list, do którego odnosi się on w 2Kor 2,3

- -i,8-9; 7.8-12, jest tym, który napisał do nich po drugie! wizycie,
Paweł opuścił Efez i wysłał Tytusa przed sobą. aby dostarczvł inne
sprawozdantc
z Koryntu, Potem podązvł do Tro.rdv. Nie znajdując Tytusa
w Troadzie, jnk tego oczekrwał. udał sic.,.'
do vt.rccdonn, craglc gleboko zatroskany Korynttanami. W6WCZ~IS przybył Tytus ZL' ~wym ruportem. Okazało
się, że \v Koryncie sytuacja si", poprawtła UKol' 7,(J-16), chociaż nicktórzy
byli ctąulc w opozycji wobec Pawła. Wladomośc-t te stanowiły' tło do napisarilu przez Pawła Drugiego Listu do Korvnu.tn. \V'Yi~l.<niałswą svtu.rctc
(I.:' - 2.,D. prosił Korvntinn. ~lhy się z nim pogodzili «().ll-I.~). cieszył się
Z dobrych wiadomości.
które otrzymał (7,()-7) i bronił swego apostolstwu
<IO,1 • 15.10), Pisai również o zbiórce dla potrzebujących braci, w której

brali udział Koryntumie

(8, l - 9.1 ,).

List ten jest może n.ubardztc! osobtstv z clłej korespondencji Pawła.
Z powodu złośliwej opozycji fX'\\'T1)'Chludzi konieczna była obrona własnej
osoby j swe] działalności. \'V przeciwnym bowiem razie nie tylko on. lecz
również cwangcl!a byłaby zdyskredytowana. \'V liście nic powtórzono
dokładnych oskarżeń. 1\1oi.emy [cdnakżc wnioskować
o nich rozpatrując lo.
co Paweł napisał w odpowiedzi. Aby określić swoich opozycjomstów.
użył
wyrażeń: ,,jak wiciu" (łKoł" 2,17). "Jliektdrz.v lud zie" (3, l; 10,2), .utrzvmuja·· ( 10, 10) .. .tacv ludzie" ( 11.1.-\1.
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5 Poniżej wyszczególniono niektóre fragmenty z Drugiego
lian, w których Pawcl ewidentnie odpowiedział na pewne
szę prI:CCZ}1aĆkażdy akapit (strona prawa) i połączyć go
oskarźerua, na które byłby właściwą odpowiedzią (strona

· ... a "Paweł jest dumny i chełpliwy".
• •.. b ..Paweł nic ma żadne] władz)' ani listu
polecającego" .
· ... c ..Gdyhy Paweł był prawdziwym aposto-

OJ/mln

Listli do Koryn-

oskarżenia. Proz tym rodzajem
lewa).

1)5,1-6;

11,5; 12,11-12

2) 10.12-18
5) 11,7-15

łem, miałby on poparcie Kościoła".

· ...

d ..ApoSIOlsl\VO

Pawła jest podrzędnego

ro-

dzaju " ,
Teraz proszę przeczytac cały List wykorzystując
punkty jako przewodnik po treści.

niżej podane główne

DRUGI LIST DO KORYNTlAN:
OBRONA PRAWDZIWEJ DZIALALNOŚCI
I.

Pozdrowienie.

Przeczytaj l, J-2

II. Motywy dziaJalności Pawła. Prxocxytaj
III. Charakterystyka
Przeerytaj

działalności

1,3 - .l, 13

Pawła.

2, 11 - 7,16

IV. Zbiórka dla potrzebujących
Przeczytaj 8, l - 9. 15

wierzących.

V. Autentyczność apostolstwa PawIa. Przeczytaj
VI. Wniosek. Przeczytaj

10,1 - 13,10

13,11-11

6 Zakreśl liter, przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem. leźcli stwierdzenie jest nieprawdziwe przepisz je w zeszycie w len sposób, aby stało się
PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Drugi List do Korymian został napisany po tym. jak Paweł otrzymał pocieszające sprawozdanie o Koryntianach od Tytusa.
Drugi LiSI do Korymian zostal napisany po tym, jak Paweł ...
b Głównym lematem Drugiego
cie Chrystusa.
Głównym

Listu do Korynttan

jest powtórne

tematem Drugiego Listu do Korynttan [est ...

przyjś-

ROZll'Ó)
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Pismo Drugiego Listu do Korynttan wskazuje na to, że Paweł uznał za
konieczne bronić swojej działalności, ponieważ .falszywi" bracia mówili
o nim nieprawdziwe

rzeczy.

Pismo Drugiego Listu do Korynuan wskazuje na to, że Paweł uznał za
konieczne bronić swej działalności,

ponieważ.

Obydwa Listy do Korvnuan pokazują. w jaki sposób Paweł postępował z ludźmi, którzy byli niedojrzali i często \"\TOgO do niego nastawieni.
Zawsze wydawali się mieć wątpliwości.
co do jego charakteru i dcwaluowali jego pracę wśród nich. Mimo ich postawy i braku duchowości Paweł
ctaglc troszczył się o nich, wyrazająr SW~ głęboką miłość i zatroskanie.
(2Kor 12,14-15),
Listy do Korynttan ujawniają,

że wielu z pierwszych chrześcijan

miało

poważne problemy . jakkolwiek
istnienie tych problemów
nie jest niczym
szczególnym. Co jest tu godne uwagi to fakt, że Kościół mimo tego nie tylko
przetrwał. lecz również ciągle wzrastał. fakt ten stanowi świadectwo prawdy, że Kościół nie jest zwykła

ludzka organtzac]q. Jest to dowód

na 10, że

Kościół jest nadnaturalnym ciałem Chrystusa, powołanym do życia, podtrzvmywanyrn i prowadzonym przez samego Boga w postaci Ducha Świętego.

UST DO RZYMIAN:

UST DO ZBORU W RZYMIE

Celv. W~vb,.ancopisv nauczania

i bistorvcznc osadzenie Listu do Rrvmia n.

Apostoł Paweł kierował swój List do Rzymian do wszystkich chrzcścij:1I1 w stolicy imperium rzymskiego. List ten jest być może najwaznlcjszvm
dziełem Pa\vla, ponieważ podaje w nim pełne wyjaśnienie metod 5t050\Vanych przez Boga w celu zapewnienia możliwości zbawieniu ludzi. Jest on

wyczerpujący

w swym nauczaniu i jasny w praktycznym zastosowaniu. Wart
jest, aby poświęcić mu starannie calkowttą
uwag',".

110 historyczne
W wyniku dobrego sprawozdania o Korynuanach, dostarczonego przez
Tytusa, Paweł wysłał im Drugi List do Korynttan. a następnie podjął swą
trzecią podróż misyjną na południe. Jest prawdopodobne.
że znowu odwiedził Korynt i napisał do Rzymian, ponieważ czynił już plany udania się
do Rzymu (Dz 19,21l. List do Rzymtan wysłał przez Febę, diakonisę zboru
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w Kcnchreach. mieście lezącym w pobliżu Koryntu (Rz 16,}-2). \XI czasie,
kiedy Paweł pis:..ił ten list, zbór \V Rzymie istniał od jakiegoś czasu, a jego
dobra sława była szeroko ZO:IO:I (Rz l ,8>, Zapoczątkowali
go prawdopodobnie chrześcijanie, którzy sil; 1~1I11 osiedlili. Puwel znał wielu z nich
z imion, a niektórzy byli jego krewnymi (Rz 16,.3-15).

Z treści Listu do Rzymian wynika, że Paweł mial kilka powodów

do

jego napisania. Mial nadzieję, że chrześcijanie z Rzymu pornogą mu przenieść działalność misvjną do lliszpanii (Rz 15,23-2'i). \'i/ dodatku chciał,
żeby rozumieli oni pełne znaczenie ewangeln i żeby nie byli sprowadzeni
z właściwe] drogi przez fałszywych nauczycieli (16, 17-19). Zuintcresownruc
to sklanialo go ku temu, żeby znprczcruowac im w pełni przesianie Chrystusa, ponieważ nie był sam w stanie nauczać ich bezpośrednio.

7 (Więcej niż jedno zakończenie może być prawdztwcj.
do Rzymu:

Kiedy Paweł pisał

a) mieszkał w Jerozolimie,
b) planował w końcu odwiedzie to miasto,
c) odbywa I drugą podróż misyjna,

d) prnwdopodobn!c odwiedza! Korynt po raz trzeci.

Treść i główne punkty
List do Rzymian jest rzeczowym przedstawieniem sedna nauki apostoła Pawła na temat ewangelii. Pod tym względem jest on niepodobny do
kilku innych jego pism, które były pisane po to, aby skorygować
pewne
szczególne błędy na temat wiary i codziennego życia. Co do uniwersalnego
problemu grzechu ludzkiego, LisI do Rzymian podaje odwieczne rozwtqzanie sprawrcdltwośct
Bożej, objawionej \V osobie Chrystusa. Argumenty listu
są przekonujące, a jego styl Ichnie siL, i jest logiczny'. Zawiera kilka najważniejszych prawd o zbawieniu. w tym prawdy o usprawtcdhwteruu (r. ~,21 5,21) i uśwlcccntu (r. 6, l - 8,59). Temat kSi(,:'gimożna znaleźć w rozdziale
pierwszym,

wierszu szesnastym:

"Ho ja nie u-stvdxt: sir Eu-augclii. jest bcu-tcm ona
moca Bożq ku zbauneniu
dla tiażdego irtcrroccgo.
najpienr dla Żyda. /Jo/em dla Greko ".
Paweł rozwija krok po kroku ten temat w swym liście w miarę wyjaśniania
prawdy o sprawiedliwości

Bożej.

ROZll'Ó.i Kosetola
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Przeczytaj List Pawia do Rzymian wykorzystujac

podane niżej główne

punkty jako przcv .codnik.

LIST DO RZYMIAN:
OBJAWIENIE BOŻEGO USPRAWIEDLIWIENIA
I. Potrzeba Bożego usprawiedliwienia.

II. Przyniesienie usprawiedliwienia
Przeczvtaj 3,21 - 5.21
III.

Wynik usprawiedliwienia

IV. Tr'iurnf usprawiedliwienia
v.

zastosowanie

Przeczytaj

l, l - 3,20

Bożego.

Bożego. Przcczvta] 6, l - 8,39
Bożego. Przeczvta] 9,1 - 11,36

usprawiedliwienia

Bożego.

Prrecxytej /2,/-/6,27
8 Niniejsze ćwiczenie pomoże zapanuętuć
niektóre "I. ważnych prawd na ucznnych w Liście do Hzymian. Czternaście z tych prawd podano w niżej
przytoczonej liście, po jednej z każdego rozdziału Listu do Rzymian od
1 do 14. W zeszycie proszę przerysować nagłówek podanej tabeli wpisując
każdy r. od ] do 14 w osobnym wierszu. Nasrepnic proszę wybrać to zdanie, które głosi charakterystyczną
prawdę' IUll('Z:J.n~Jw tym rozdziale i wplS~lĆ ją w odnośnym wierszu oznaczonym dla przykładu. (Proszę pamiętać.
że \\' każdym rozdziale podano tylko jedną prawde i.
PRAWDY

NAUCZANE

Stvv tcrdzcmc

Hozdzial

I

\VI LIŚCIE DO RZYMIAN
nauczane]

prawdy

Poqan/e są winni grzecńu.

.......

<,

~

.---/'--r-

Izrael będzie odrodzony po tym, jak wszyscy poganie będą zbawieni.
[r) Mamy unikać dokonywania takich rzeczy, które powodują błądzenie innych.
~1)

e)

Pogaruc s;Jwinni

grzechu.
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d ) Abraham zestal usprawiedliwiony

przez wiary, podobnie

c) Musimy być posłuszni istniejącym władzom

i my.

świeckim.

f) Musimy ofiarować nasze ciała Bogu jako ofiure żyw".
g) \X!sz)'scy ludzie są potępicni

jako grzesznlcy.

IJ) Izraellei byli nieposłuszni Bogu i odrzucili Go.
i)

Grzech Adama przyniósł śmierć, zaś Chrystusa przyniósł uspmwicdliwtcnic.

jl

Iestcśmy wolni od potr-pleniu

OI'lZ

iest~śmy wspóldziedzicanu

Chrystusa.

k) Umarliśmy dIJ grzechu, lecz żyjemy' dlu Boga.
I)

Bóg okazuje Izraelowi

miłosierdzie

ze względu na powolanie.

m) Żydzi S:..J winni grzechu.
n) Zostaliśmy przez Ducha ŚWi<,:'tcgo uwolnieni

od Zakonu po lO, aby słu-

żyć Bogu.
Nauki Listu do Rzymtan stanowiły od CZ:ISll ich nnpisunin wyzwanie
dla serc i umvslów chrześcijan. Podnosza one wierzącego z glębi winy
i potępienia (Rz .:.1,,2.1)
na wyźyny przyszlc] chwały w Chrystusie (8,18-21)
i sprowadzają
go na praktyczna drogę wyraźanta miłości Bożej w swym
codziennym życiu (12,9-21>. Mam nadzieję, że nauki te staną się cześerą
naszego życia.
9 Przejrzy] ponownie

historyczne

tło tych pism,

które studiowałeś

w tej

lekcji. Następnie przepisz podany niżej naglówck tahcll w zeszycie i wpisz
każde v•.vdarzcntc. które znajduje się na liście pod tabelą mówiące! kiedy
si<; to zdarzyło.
WYDAIVENIE

W DZIALALNOŚCI

Druga podróż misyjna

~

PAWIA

Trzecia podróż misyjna

,/

~

a) Paweł założyl zbór

\V

Tcsalonice.

1» P~I\\'c1założył zbór w Koryncie.
c) Paweł otrzymał

wiadomości

od Tymoicuszu

o Tcsaloruczanach.

ROZII'ój Kosciota
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ci) P:IWe! otrzymał wiadomości o Korynuanach.
e) Paweł napisał do Tcsalontcz.m.

n

Paweł napisał do Korynttan.
g) Paweł napisał do Rzymian.

Po opuszczeniu

Koryntu,

Paweł zakończył

swą działalność

w Achał

pożegna! się ze starszymi Efezjan w Milecie i w końcu przybył
do Jerozolim)' (Oz 21. ł 7-19 >. Po zakończeniu przez Pawła trzeciej podróży

i Macedonii,

misyjnej, zostały założone
i Achai i innych miejscach.

w jerozolunte

do tysięcznych

zbory na obszarach Galncji, Azji, Macedonii

Kościół wzrastał od małych grup wyznawców
zgromadzeń w państwach i miastach w całym

regionie Morza Śródziemnego . jednak kiedy Pawel przybył do Jerozolimy,
jego okoliczności życiowe uległy zmianie. Został aresztowany i był zmuszony do kontynuowania swej dzialnlności. już nie jako wolny człowiek podróżujący tam, gdzie chciał, lecz jako więzień, ograniczony i pod strażą,
najpierw wlerozolurue. następnie w Cezaret. a w końcu w Rzymie.

Krotestu-o Boże, Moc ; Cbtrala

J.16

pytania kontrolne
] KOJARZEME. Polącz listy (po stronie prawej) z tytułem ich głównych
punktów, lak jak 10 podano w lej lekcji: i z każdvm faktem dotvczacvm ich
zawartości i historycznego tła (po stronie lewej).
· .•.

a Tytuł: Objau-icnte prau-dy Noże}.

· .•. b Odpowiedzi
na kilka oskarżeń wyslI
nictych przeciwko Pawlowi przez falszywych apostołów.
·

c Tytuł: Xli:vci~JSIU'()przy/<c;a

·

d Prsone do wierzących w nueścic,
rego Paweł nic odwiedzi].

· ...

e Zawiera Irzy rozdziały na temat miłości i darów Duciu.

· ... f

ChtYS/1{Sll.

Przedstawia obronę działalności
jako główny swój lemat

l) l List do Tcsaloniczan

2) 2 List do Tcsalontczan
5) ł List do Korynttan
'I) 2 List do Korynua n
')) Lisi do Rzymian

któ-

Pawia

· ••. g Opisuje co będzie czyrul "człowiek niego-

dziwości" przed powrotem Chrystusa.
· ••.

h T)1UI: Obrona pmudznre]

dzialaluosct.

·... i Poświęca tr/.)' rozdziały wyjaśnieniu zwi~,zku Izraela Z Bożymi planami zbawterna.
· •.. j

Tytuł. Nadzicja przyjseta Cbrvstnsa.

· ... k Opowiada o tym, co stanie sit,.'z ryuu.
którzy umarli ,,\V Chrystustc".
· •.. ł
· ...

Tytuł: Zasady życia cbrzc.<cija1iskiego
na kilka szczególnych pyw liście skierowunvm

m Odpowiada

tań napisanych
do Pawia.

2 KRÓTKA ODPOWIEDŹ. Poniżej podano opisy każdej z grup wierzących,
do których Paweł napisał lislY omawiane w lej lekcji. wykorzystutą« miejsce
pod zamieszczonym opisem, napisz nazwę minstu. w którym żyli ci chrześcijanie.
3 Wśród wierzących
nich wydawali

znajdowala

się grup~1oponentów.

Pewni ludzie wśród

fulszywe sądy o Pawle i jego uslugiwaniu.

Rozu-ć] Kokiola
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b Niektórzy z tych wierzących byli zatrwożeni, ponieważ usłyszeli, że Dzień
Pański już nadszedł. Ci właśnie nie pracowali oraz wiedli [alowe i bezproduktywne życie.

c \V'iara tych chrześcijan była szeroko znana. Paweł pisząc do nich wyrażał
nadzieję, że pornogą mu przedsiewziać podróż misyjną do Hiszpanii.

d Wyznawcy ci nie zachowali sic właśctwtc podczas obchodzenia
Wie~
czcrxy Pańskie], Również czas przeznaczony
na nabożeństwa
spędzany
był nieobyczajnic. Musieli zmienić swoje postępowan!c.

3 WYPEłNIENIE.
prawidłowo

\'Vybierz len fragment z dwu podanych

w nawiasach,

który

zakończy zdanie i wpisz go w miejscu na to przeznuczonvm.

a \Viększo.ść USIli do Rzymian jest pośwtccona
t powrorncgo

nauczaniu Pawia dotyczącego

przyjści« Chrystusa! Ewangelii

b Listy do Tcsaloruczan
(bczczvnnością/

dotyczą

nicporzqdkiern

problemu,

o sprawledliwości

który nicktórzy

podczas publicznych

z nich mieli z

nabożeństw).

c Pierwszy List do Korymian jest pośwtcconv glównfc odpowiedzi

(szczególne problemy

Bożej).

Pawła na

Kościoła/ ataki na jego działalność).

d lcdną z przyczyn tego, że Paweł pisał do Rzymian. było to, że
(nic był w sranie pojechać lam i nauczać ich osobiście! chciał odpowiedzieć na list, który został przez nich do niego wysłany).
c Pierwszy Ust do Korymian zavviera jeden pelnv rozdział nauczania

(przyszłości

Izraela/ zmurtwychc ....su. niu l.

Pawła o
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odpowiedzi

na pytania nauczające

5 a 2) 10,12-18.
b J) 3,1-6; 11,5; 12,11-12.
c 3) 11,7-15.
d J) 3,1-6; 11,5; 12,11-12.
1 b) mówi o tym, co będzie Z tymi, którzy umarli w Chrystusie.
c) pokazuje, że niektórzy z Tcsaloniczan wiedli bezczynnie życic.

6

a Prawda.
b Nieprawda. Głównym tematem 2 Listu do Koryntran

jest obrona dzia-

łalności Pawła.
c Pruwda.
2 a) mówi, że Jezus pokona "człowieka niegodziwości",
d) przedstawia Pawła jako przykład do naśladowania dla Tcsaloruczan

.

7 b) planował w końcu odwiedzić to miasto.
d) prawdopodobnie

odwiedza I Korynttan

3 (Twoja odpowiedź powinna

po raz trzeci.

być podobna)

a Efezie.
b Panem w każdym aspekcie publicznego i prywatnego życia chrześcijańskiego.
c Problemami, o których dowiedział się ze sprawozdania domowników

Chloe.
d Na pytanie, które Korynuantc
8 r. l, c)
r. 2, m)

r. 3, gJ
r. ·1, d)
r. 5, i)
r. 6, k)
r. 7, nl
r. 8, j)
r. 9, i)

stawiali mu w swych listach.

Poganie są winni grzechu.
Żydzi są winni grzechu.
Wszyscy ludzie 5=ł potępieni [ako grzesznicy.
Abraham zostal usprawiedliwtony
przez wiarę, podobnie
Grzech Adama ... przyniósł
usprawiedliwienie.

i my.

Umarliśmy dla grzechu, lecz żyjemy dla Boga.
Zostaliśmy przez ... aby służyć Bogu.
Jesteśmy wolni do potępierua . Chrystusa.
Bóg okazuje Izraelowi miłosierdzie ze względu na powołanie.

r.1O, h)

Izraelici byli nieposłuszni

r.11, al

Izrael będzie ... będą zbawieni.

Bogu i odrzucili Go.

Rozwój Kosetola
r.12,

f)

r.15, e)
r.14, b)

4 a
b
c
d
c
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Musimy ... jako ofiarę źywą.
Musimy być posłuszni istniejącym władzom
Mamy unikać .. błądzenie innych.

1l Podzialy w Kościele U,I-91.
31 Publiczne procesy między wierzącymi (6,1-61,
1) Nieobyczajność seksualna (6,12-17).
2) Niewlnściwe zachowanie podczas \Vieczerzy Pańskie] (11,17-32).
I) Podzialy w Kościele 02, 12 - 261,

9 Druga podróż misyjna Pawia,
a) Paweł założył zbór w Tesalorucc.
b) Paweł zalożył zbór w Koryncie.
c) Paweł otrzymał wiadomości ocl Tyrnotcusza
c) Paweł na pisa] do Tcsalontczan.
Trzecia podróż misyjna Pawła:
ci) Paweł otrzymał

wiadomości

Paweł napisał do Korynttan.
g) Paweł napisał do Rzymian.

f)

świeckim.

o Korymianach.

o Tesaloruczannch.

