DALSZY
ROZWÓJ KOŚCIOŁA

W lekcji 6. studiowaliśmy

"Listy z podróży" - listy, które Pawel napisał

podczas swych podróży misyjnych. Pokazuią nam one niektóre trudności, któ-

rych doświadczali

wierzący na obszaruch zewangehzowanvch

ostatnio. Poka-

zują nam również pewne problem)' personalne, które omawlał Paweł dla

utrzymania swego autorytetu apostoła w obliczu silnej opozycji ze strony fałszywych braci.

w lekcji tej przestudiujemy "Listy więzienne" - Listy do Filcmona. Efezjan, Kolosan i Filipian. Są to listy pisane przez Pawia podczas jego uwięzienia
w Rzymie<Dz 28,17-3])' Pornogą nam zobaczyć jaki był Kościół w tym okresie historii oraz ujawnią także wiece] charakteru P;lWIa.
Listy clo Efezjan i do Kolosan. zostały napisane do wyznawców,

którzy

byli przygotowani na przyjęcie obszerniejszej nauki o osobie Chrystusa i istocie Kościoła. List do Filcmona pokazuje od strony osobistej jak Paweł rozumiał
chrześcijańskie braterstwo i przebaczenie. a List do Filipian jest jego własnym
duchowym

autoportretem.

W miarę studiowania

tych listów zobaczymy,

jak

przebiegał dalszy rozwó] Kościoła i dowiemy si<.='
więcej o samym Pawle i jego
całkowitym

oddaniu się jezusowi

Chrystusowi.

plan lekcji
Uwięzienie Pawła

List do Filemona. Praktyczne wybaczenie
List do Efezjan. Chwalebny
List do

1<010s311:

chrześcuańsk.e

Kościół

Zwtcrzc-hnictwo Chrystusa

List do Filipinn: Świadectwo Pawia

cele lekcji
Gdy skończysz tę lekcję, powinieneś umieć:
•

Opisać aresztowanic i uwiezienie P~1\'\'b.

•

\V'yjJśnić związek listów więziennych

•

Zidcnryfikować opisy zawartości i nauczania każdego listu z wiezienia.

•

\Y/ szerszy sposób rozumieć charakter Kościoła i panowania

z ksic;g~!Dziejów Apostolskich.

być umocnionym we własnym życiu duchowym.

Chrystusa oraz
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czynności
I. Przestudiuj
procedurą.

lekcyjne

materiał

lekcyjny i odpowiedz

2. PrLeCZ}1aj Listy do Filcmona.

na pytania zgodnie ze zwykłą

Efezjan. Kolosan i do Filipian według poda-

nych lekcji. Odszukaj Efez, Kolosy i Filippi na mapie podróży misyjnej Pawla zamieszczonej w lekcji S.
:t l'o zakończeniu lekcji powtórz j~1i odpowiedz na pytanto kontrolne. Po
wykonaniu
lego zadania, powtórz lekcje S, ó i 7 (cześć 2>, Nasrepn!c
odpowiedz na pytania w twoim sprawozdaniu z czcści 2.

słowa kluczowe
ascetyczne
listy więzienne

orcdowntctwo (wstawianie sil,')
zadośćuczynienie (przywrócenie)

oczyszczenie

treść lekcji
We wszystkich czterech listach więziennych

Paweł nawiązuje do swego

uwięzienia (flm r. Ef .',\; ol, \; Kol I, 201,'1, 10, flp 1.12-13 l. Poprzcz te listy
Paweł kontynuuje słuźbc w zborach, które zostały założone \V Kolosach,
w Filipii i na obszar/C Efezu, chociaż nie był w stanic odwiedzać ich osobiście.
UWIĘZIENIE PAWIA
Cel l. Podanio fataouvdotvczacvcb

aresrton-anta i uu-iezienta Pauła.

Paweł przybył do Jerozolimy pod koniec swej trzeciej podróży misyjnej
siC;tam z innymi przywódcanu (Oz 21,17-19), Zgodził siC;wesprzeć
czterech mczczyzn w ślubach oczyszczenia i SJm ślubował w tym celu, aby
pokazać, że nie naucza Żydów calkoc .citego odrzucenia Zakonu Mojżeszowei spotkał

go (J)z 21,20-26).
\V/ kilka dni po tej decyzji, został zaatakowany przez moiloch POdCZ3S
wypełniania w świątyru swego ślubu. Niektórzy Zydzi z Azji podburzali tłum
przeciw niemu mówląc. że bezcześci on świątyn!c wprowadzając pogan
w obszary zastrzeżone tylko dla niell (Dz 21,27-29).
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\Vrz~Hvabyła tak wielka, że rzymski setnik wysłał swych żołnierzy dla
ochrony Pawia do czasu, kiedy będzie mógł otrzymać wyjaśnienie, czym
Paweł rozgniewał tłum. WI tym celu setnik zezwolił na to, by Paweł bronił
sil,:' sam. Lecz obrona Pawła przed tłumem i Sanhedrynem
spowodowała
tyłka ich dalsze rozdrażnienie.
Kiedy setnik rozpoczął swe badanie ocl biczowania, wówczas Paweł odwoła! sił:,'do swych praw należnych obywatelowi Rzymu. \Xfobec tego setnik wysiał go do Cezaret. aby się stawił przed
namiestnikiem Feliksem. Feliks slvszal o sprawie, lecz zwleka! z podjęciem
decyzji. Tak więc Paweł po-zostawał w więzieniu w Cezarei przez dwa lata.
Nowy namiestnik, Fcstus, który w ryrn czasie objqł urząd, ponownie rozpatrywał tę sprawę. \'Vtcdy Paweł odwołał si\-~do cesarza i dlatego został "'1'słany do Rzymu.
1 Zapoznaj stę z Oz 21 - 26 i skończ następulace

ćwiczenie

w zeszycie:

a Poda! ile razy w tych rozdziałach opisano obronę Pawła, kto za każdym
razem stanowił audytorium, oraz nurner rozdziału i wierszy, gdzie powyższe dane można znależe dla każdego przypadku.
b Kiedy Paweł pojawił się przed Sanhedrynem,
powiedział, że sądzi się
go ze względu na nadzieję, która wyznaje. Podaj na czym polegała la nadziej" (patrz 2:\,1-10).
c \Xflekcji 5. mówiliśmy, że jednym z celów Lukasza przy pisaniu Dziejów
Apostolskich było wykazanie, że chrześcijaństwo nie było antyrzymskim
ruchem politycznym. Cel len wyjaśnia, dlaczego Dzieje Apostolskie Zawierają opisy stawlania Pawła przed kilkomu różnymi władzami cywilny
mi, które potwrerdzalv.
że nie przekroczył on prawa obowtqzujacego
w Rzymie. Zanotuj w zeszycie krótkie opinie dotyczące Pawia, a wyrażone przez każdą z nas« ...pujących osób:
1) Klaudiusz Lizjasz - 2.\28~29; 2) Fesrus - 25,19; i .~) Agryppa i Pcstus
- 26.:\0-:\2.
d Zwróć uwagę na to, że Bóg objawił jllz Pawłowi, iź będzie on dawał
świadectwo w Rzymie (Oz 2:1,11). w/ jakim czasie po tym objawieniu
Paweł przybył do Rzymu?
Łukasz podał nam pełny opis podróży Pawia do Rzymu. Podczas niej
mialo miejsce kilka godnych uwagi faktów, między innymi burza, rozbicie
okrętu, cudowne uwolnienie Pawła od skorpiona na Malcie oraz uzdrowienie tam wielu ludzi (Dz 27, 1;l! - 28,10). wvpndkt Le ujawniają dodatkowe
aspekty postawy Pawła i ukazują jego spokojną stanowczość
i zaufanie
pokładane w Bogu w sytuacjach niebezpiecznych
i zagrużającvch życiu.
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Po przybyciu do Rzymu umieszczono Pawła w areszcie domowym
(Dz 28,16). Chociaż nic mógł podróżować, dano mu całkowitą
swobodę
nauczania i głoszenia o Chrystusie <2830-51). Dzieje Apostolskie nic infor-

muj:, nas o wyniku sądu nad Pawiem przed cesarzem. Prawdopodobnie
l.ukasz, kiedy to pisał, nic miał więcej dostępnych informacji na ten temat.
lcdnakźc z dowodów

zostaly napisane

jakie posiadamy wynika, że cztery więzienne listy

podczas przcbywan!»

lekcji przestudiujemy

Pawła w Rzymie. \'V pozostałej cZ~'ści

szczególne tło historyczne i

Z;lW;1I10ŚĆ

każdego z nich.

2 Zapis w Dziejach Apostolskich 2l - łó o uwiezieniu Pawia i jego podróży
UD Rzymu wskazuje, że Paweł:
a) uda I ste do Rzymu w c-iągu p~ru dni po rozpoznaniu jego spr:l\\)' przez
Feliksa.
h) nic byl w stanie kontynuować nauczania. gdy przebywał w więzieniu.
c) wykorzystywał LIkI, i.e był obywatelem rzymskim, kiedy było lo pomocne
dla jego celów,
d) nie zrobił nic, co władze Rzymu uznawały za warte skazania go na śmierć,
e) powiedział ludziom na starku, że ich życie będzie darowane na równi
z jego.

UST DO FILEMONA:
PRAKTYCZNE

WYBACZENIE CIIRZEŚCUAŃSKIE

Cel 2. Udzielenie odpouicd ri na pvtante o 110IJisI01)!CZ1/C,tresc i znaczenie USIU do Filcf11011{/.
Gdy Paweł przebywa! w wiezieniu poznał Onezvmu i doprowadził go
do Parta (Flm 10). Onczvm był niewolnikiem, który zbiegł od swego pana,
którego Paweł znał z imienia. Filemon mógł nawrócić
sic: pOdCZ~ISpobytu
Pawła w Efezie. Okazuje się, że jego dom był w Kolosach (lub może
w pobliżu l.aodvccf J i był on członkiem zboru \\' miejscu zamieszkania
(Flm 1-2; Koł 4,17). P:IWel odesłał Onczyma z powrotem do jego pana
Z

listem,

\V

którym nawołuje Filemona do przebaczenu

List do Filemona rzuca

Onezymowi.

światło na to społeczeństwo,

w którym

żyli

pierwsi chrześctpmc.
Nlcv..·olnictwo było rzeczą normalną. Nicktórzy historycy oceniali, że w czasach Nowego Testamentu w imperium rzymskim
magio być do sześciu milionów nicwolnikóv ..·. \'Vcdług prawa rzymskiego
właściciel mógł traktować swego niewolnika tak jak chciał. Jeżeli niewolnik
obraził pana, mógł go karać z dowolnym okrucieństwem albo nawet skazać
na śmierć.
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,'\/ niektórych

innych listuch Paweł podaje zalecenia

dla niewolników

i p~1nÓ\Vodnośnie do ich stosunków wzajemnych (patrz Ef 6.5-9). \fI istocie

ewangelia wprowadziła nowe, zmieniające życic zasady miłości i braterstwa.
które spowodowały \v końcu. że chrześciianic \\' ogóle zrezygnowali z niewolnictwa. Bez wątpienia Paweł zdawał sobie z tego sprawę. Jak pokazuje l Kor
7.21-2) Paweł mial wielki szacunek dla wolności i zachęcał innych do uzyskiwania wolności. jeżeli tylko mogli. \'V Liście do Filemona znajduje się sugestia,
że Paweł oczekiwał, iż Filcmon wyzwoli Onczvmn (patrz wiersze 1'1i 21).
Niemniej jednak we wszystkich listach, łaczn!c Z Listem do Filernona. natychmiastowym celem Pawia nic bvło dyktow.uuc zewnętrznych zmian społecznych. Jego zamysłem hyło poinstruowanie
wierzących o życiu według
ewangelii w ich aktualnej sytuacji żvciowc], hez względu na lo jaka ona była.
List do Filemona daje n;lI11 ptcknv i praktyczny przykład lego, jak
chrzcścnańskte przcbaczcntc można zastoSO\\';IĆ w praktyczne] sytuacji, kiedy popelniono

poważne wykroczcruc.

Pozwaln również na głębsze pozna-

nie stosunku wielkiego apostoła do pogan. Ze względu na miłość Chrystusa.
Paweł wyciąga rękę do zhiegłego niewolnika. do osoby, która jest przez
większośc społeczeństwa
pogardzana i uzruma Z~1bezwartościową.
Paweł
Onezvma do Pa na, wstawia sit,' za nim z taktern i uprzejmosetą.
zaoferował się, że sam pokryje jego długi. Przcczyl;lj len list wykorzystując
niżej podane punkty jako przewodnik i dokończ poniższe ćwiczenie.
prowadzi

LIST DO FILEMONA:
PRAKTYCZNE WYBACZENIE CHRZEŚCiJAŃSKIE
I.
II.
III.

Pozdrowienie Pawła. Przcczvtaj

li'.

1-3

Podziękowanie Pawia Filcmonowi. Przeczytaj
Obrona Onezyma przez Pawła. Przeczytaj

IV. Prośba i wniosek Pawła, Przeczytaj
3 Napisz w zeszycie krótka odpowiedź

li'.

li'.

11'.

4-7

8-2 J

22-25

na kazde z następujących

pytań:

a Czym Onczym obrazil Filcmona?

b O jakie potraktowanie

Onczvma

prosi! Pnwe] Ftlemona?

c Co było podstawą apelu Pawia?

d Jakie zadośćuczynieme

proponował

Paweł. jeżeli takowe było konieczne?
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Paweł wysłał swoją osobtstą prośbę do Ftlemona. list do zboru
w Kolosach oraz do zboru na obszarze Efezu za pośrednictwem wierzącego
imieniem Tycluk. Tychik towarzyszył Onczymowt
jego pono (Kol -1,7-9: Ef 6,21-22),

aż do domu Filemona.

UST DO EFE7JAN: CHWAI.EBNY KOŚCIÓł.
Cel 5. Idell~l1ik{l(j{l1l'YrÓżlliajqc{//()rmy
nalnych Listu do lifezjau,
jak stwierdzihśmy.

i olercslcnte gl6l1'Jlych naule doktry-

Tycluk wziqł ze sobą List clo Efezjan. kiedy w

tOW3-

rzystwie Onczyma udawał si<;do Azji. \VI liście tym ukazano rodzaj nauki jaką

Paweł przekazuje tym wierzącym, którzy przcszl! początkowe stadium chrześcijańskiej drogi i osiągnęli większa dojrzałość w życiu ciuchowym.
Wyróżniająca forma
Kilka faktów wskazuje na to, że List do Efezjan był listem pomyślanym
pierwotnie przez Pawła jako list okólny do zborów w obszarze Efezu. Praktyka
listów okólnych nie była czymś niezwykłym \V zborach. \Y/ swym wcześniejszymIiście do Koryntran. Pav..'Ci adresuje go nie tylko do nich, lecz do .uszys»
kich .\~luifzvchJ
jacy sa Ul całej Acbai" (2Kor l, 1l. Nasuwa to na myśl, że inne
zbory w pobliżu Koryntu, będą również czytuty ten list.
Paweł spędził trzy lata w Efezie, waźrrym centrurn handlowym

i miejscu

położenia słynnej świątyni bogini Artemidy (J)z 19,8 - 10,5';; 20,51), W wyniku tej wizyty wiele zborów rozpoczęło działalność w okolicznych miastach.
Podczas uwięzienia, Paweł wyszedł naprzeciw potrzebom tych zborów w ten
sposób, że uleżył list o treści odpowiedniej
dla nich wszystkich, jak też dla

wierzących \V Efezie. Jego list pokazał im, że nie są oni oddzielnymi grupami,
lecz częścią jednego żywego organb-mu - powszechnego Cin ła Chrystusa, którego istnienie zostało zaplanowane
przez Boga przed początkiem świata.
Niektóre

starożytne

kopie Listu do Efezjan nie zawierają na początku

słów .,w Efezie". Prawdopodobnie zatem List jaki posiadamy jest kopia. która
była przechowywana
pr/.cz zbór w Efezie. Fakty te wyiaśniaj.; dlaczego kopia
posada nazwę miasta Efezu, a nie zawiera żadnych osobistych pozdrowień dla
osób w tamtejszym zborze, co było zwyczajem Pawła. Być może Paweł miał
na myśli Efezjan wówczas, kiedy mówi! Kolosanom. żeby .przcczvta!i list
z Laodycci" (Kol 4, 16). To sformułowanie odnosiło się do jego listów okólnych,
a zatem z jego drogi z Laodycei do Kolosów.
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Treść i główne punkty
List do Efezjan jest podobny do Listu do Rzvnuan w tym. że nic jest
odpowlcdzlq na szczególne problem)' ZUOnl. lecz wyłozernem pewnych pr.iwd
doktrynalnych. O ile w Liście do Rzymian tematem jest 130zeusprawiedliwićnie (lub zbawienie). temutern Listu do Efezjan jest Kościół powszechny. Zatem
nauki w Liście do Rzymian s~1szczególnie odpowiednie dla nowych chrześcijan, zaś nauki 7..3.War1c w Liście do Efezjan sq dla bardziej dojrzałych w wierze.
\Y/ Liście do Efezjan Paweł \\::iaśnia pochodzenie Kościoła, stwierdza charakter jego ostatecznego przczn.iczcnu.
opisuje zachowanie iego członków
i omawia sposób jego walkt. Prawdy o Kościcle wygłaszane przez niego są
gruntowne i dalekosięźnc. Członkowie Kościoła zost;lli wybrani ..przcd założeniem su tata" tEf 1 A ). Są oni usadovctcnt
.. na u-vźvnach 11 iebiesleicb - li' Cbrvs-

wsie Jezusie" (2.6). Ich celem jcst by wszystko ..rosło ku Temu. który jest
G/ou'q - ku Cbrvstusoui (·i.l S). Bożym celem w tym -o-szvstktm jest to. aby
mógł on okazac bogactwo swej laski i aby wszyscy przyczvnili się ku uwielbieniu jL'go majestatu (1.6.12. H; 2.7>.
Po wyraźemu tych prawd Paweł opisuje. w jaki sposób ludzie wrcrzącv
powinni żyć ze względu na duchową pozrcj!,'. jak:, mają w Chrystusie. Ten
opis jest szczególny. praktycznv
i pełny. P:\\\"l..'1 zwraca się do pojedynczych
ludzi (Ef -i.I - 5.2 l). żon i mężów (5.22-5). rodziców i dzieci (6, 1-'i) oraz do
ruewolruków i panów (6,S-()). Kończy ujrwniają« prawdziwy charakter kontliktu, w jakim Kościół bierze udział i tajemnice jego zwycicstwa (6.\0-18l.

4

List do Efezjan

a) był prawdopodobnie napisany jako list okólny dla kilku zborów,
b: zajmuje się głównie szczególnymi problemami zboru w Efezie,
c) opisuje odwieczny plan Boga dOlYCZ~CYKościoła.
d) byl napisany. gdy Paweł dzinlał \\' Efezie.
Przeczvta]

ten list wvkorzystując niżej podane punkty jako przcwodmk.

LIST DO EfEZJAN: CHWALEBNY KOŚCIÓl
I. Kościół w planie Bożym. I'rzcczvta]

II. Kościół i moc Boża. Przcczvta]
III.

1.1-14.

l. 15 - 2. 10.

Kościół jako mieszkanie Boga. Przeerytaj 2, //-22.

IV. Kościół jako Boże objawienie.

Przeczytaj 3,1-21.
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Krotestn-o Boże, Moc i OJII'ala
v, Dary dla Kościoła, Przeczvtaj-t, I-I G.
VI, Normy Kościoła, l'rzcczvtaj-t,

17 - 5,21.

VII. Prowadzenie Kościoła. Przcczvut] 5,22 - 6,9,
VIII, Walka Kościoła. Przeczy/aj G,10-24.
5 Proszę w zeszycie zrobić tabelę taką jak podana niźc]. Następnie proszę
przeczytać każdy fragment z Pistna Ś\\.rh;tego i krótko opisać, co tekst len
mówi na temat tej cechy Kościoła, która jest w nim wyszczególruona. Pierwszy
opis służy jako przykład.
KOŚCIÓL

Rozdziały

i wiersze

PEŁEN CHWALY

Cecha

Listu do Efezjan

1,4

lego pochodzenie

1,19-20

lego

1,14; 4,50

Jego zapieczętowanie

1,22

lego głowa

2,20

lego fundament

2,10; 5,2.8.15

lego życie

6,12

lego wrogowic

6,1.i-17

lego zbroja

Opis
2 wyboru Boga paeastwoaenem
świata

IlIOC

List do Efezjan pomaga wierząc-ym zrozumieć ich role

\V

odwiecznym

planie Boga. Polega on na tym, że wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi będą
połączone pod jedną Głową - Chrystusem (Ef 1,10) . jnkim przywilejem [est
być włączonym w plan Boga jako cząstka Kościoła, Cin ła Chrystusa! Paweł
wzywa swych czytelników do życia godnego nazw}' jaką otrzymali <4,1).Obyśmy przyjęli lo samo wyzwanie i żyli życiem przvnoszacvm chwale Bogu.

UST DO KOI.OSAN: ZWIERZCHNICIWO CHRYSTUSA
Cel 4. \f~vbór fragmcntćuopisujących 110 lnstorvczue
~vdoletrvnal ue u' Liście do Kolosan.

i szczcgotno

alecen-

List do Kolosan był napisany w tym samym czasie co List do Efezjan.
Ma podobną treść, lecz inne akccnry, ponieważ Paweł odpowiada w nim
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na pewne blcdv doktrynalne jakie pojawiły si~ \V zborze w Kolosach. List
ten razem z Listem do Filcmona i do Efezjan wzi.]! ze sobą Tycluk.

Tło historyczne
Kolosy były miastem znajduj;lcym .sl~·na wschód od Efezu. Paweł dostał
wrndomości o zborze Kolosan od Epafrasa dziabj;Jccgo lam oraz w Inodyr-et
i l uempolts <Kol 1,7-8; 4,12-1)). Choc-iaż Paweł nigdy nie odwiedzał zboru
Kolosan. czul się odpowiedzialny za jego stan duchowy, ponieważ był to właśnie ten obszar, który zostal zcwangcl.zowanv
podczas jego działalności w Efezie COz 17.10>'
Okazuje się, że Epafrux powiedział Pawiowi o pewnych błcdacb. jakie
przyswoili sobie Kolosanic. Zaczęli oni i.ść za nauk:" która obiecywała im szczcgólną wtedze o Bogu. \X!iedz~.·tę mogli otrzymać tylko ci, którzy będą przestrzegać pewnych praktyk t Kol 2,11-16), wykorzystywać
filozofię głoszącą
fałszywą pokorę i kult aniołów (2,8.18.19) oraz l)<;"d~,posłuszni pewnym ascetycznym zasadom (2,20-23). Bez watpienia

ci, którzy wprowadzfh

tę fulszvwą

doktrynę, głosili ją jako bardzo chrzcscijanską.

Legalistvcznv aspekt tej nauki pochodził z zydowskrego źródła, przeciwko któremu Paweł sprzeciwiał si<;już w swym Liście do Gnlacjan. Inne aspekty
były wierzeniami utrzymywanymi
przez niektóre religie pogańskie tamtych
czasów. \X! konkluzji cala ta nauka odmuwiała Chrystusowi jego prawdziwego
miejsca jako zwierzchnikowi świata i Głowie Kośetola. Nauka ta podawab ułożony' przez człowieka system ludzkich zarządzeń i fałszywej pokory zastępując prawdziwe

życic, którym jest Chrystus.

6 List do Kolosa n był.
a) zabranym do zboru w Kolosach przez Epatrasa.
b) odpowtcdzrq Pawła na wiadomości o zborze w Kolosach,
c) napisany do wierzących, którzy kierowali sit; fałszywą nauką,
d) ułożony w tym samym czasie co List do Rzymlun.

Treść i główne punkty
Paweł F"__areugowal na S}1U~\cjęw Kolosach. Rozpoczął swój list przypo
minaląc Kolosanom. że usłyszeli prnwdziw.; ewangelię od Epafrasa (Kol I ,n.
Dalej, dowodził

jako skończonego

pełnej boskości Chrystusa i jego całkowitej

obiawfemu

Bożego (1,15 20: 2,2-10).

wystarczalnośct
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Następnie wykazał falsz tej nauki, którą prl.yjt,.~li U,ló-lt» i wrj:lśnil, że
osobista więź z Chrystusem jest kluczem do pobożnego życia U,LO - :i.6).
\'V całym swym liście Paweł usiłuje pomóc Kolosunom w zrozumieniu
zwierzchnictwa Chrystusa. stworzyciela wszechrzeczy ( 1,16.18), \X!yjaśnia wielki kontrast między pUSI:} filozofią. Z~I którą poszli, a pelnią w Chrystusie,
w którym ukryte są wszystkie skarby mądrośct i \....
iedzv (2,5). lntcncją Pawła
1))'10,aby jego list był również czytany przez zbór \\' p()I)liskiej Laodycci (ii, l(j J.
Pornogloby to w uchronieniu t.uruejszvch wlcrzącyrh przed powtórzeniem
tego samego błędu.

Przeczyta] len lisI wykorzystujqc

LIST DO KOLOSAN:
I.

wprowadzenie

niżej podane punktv jako przewodnik.

ZWIERZCHNICTWO
i pozdrowienie.

CHRYSTUSA

Przeerytaj

/, /-2.

U. Zwierzchnictwo Chrystusa we wszechświecie.
Przeczytaj 1.3 - 2,3.
III. Zwierzchnictwo

Chrystusa nad rcHgiatui ludzkimi.

Przeczytaj .!,1~23.

IV. Zwicrzchriictwo Chrystusa w życiu chrześcijańskim.
Przcczvta] 3, l - 1.6.

v.

Uwagi końcowe. Przeczytaj 1, 7-/8.

7 Zakreśl litery na początku natpcłntcjszcgo

opisu fałszywej nauki przyjętej

przez Kolosan. Była lo:

zawierajaru prawa dotyczące jedzenia i picia oraz obchodzenia specjalnych dni,
b) ludzka religia lcgahstvcznvch i asccrvcznvch praktyk oraz kultu aniołów.
c) stv..
.orzony przez ludzi system spccjalnvch
zasad, dzięki którym.
jak
prl..ypuszcz:J.no, uzyska si<,'duchowość.

;1)

filozofia

8 Wykonaj

w zeszycie rabcle podobną do tej [aką pO.)10CZOno poniżej.
te wersety z U."l11 do Kolosan. których odnośniki (wiersze, rozdzialy) wskazano. \'V środkowe! kolumnie opisz n..>bcjęnucdzv Chrystusem
a określeniem w kolumnie prawej. PIerwszy już wykonany opis służy jako
przykład.
Przeczyta]
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CHRYSTUS,
Rozdziały w Liście
do Kolosan

l, l 5

ZWIERZCHNIK

Relacje między Chrvstusem ~1określeniem

Cbrvstus j esr obrazem

Określenie
niewidzialny

Bóg

1,15

stworzenic

1,16

wszystkie rzeczy

1,18

Kościół

2,15

moce i władze

Strategią Pawła w udzieleniu pomocy Kolosanom. aby zobaczyli swój
ChrY5tL1S~1
oraz podkreślenie jego boskości
i zwierzchnictwa. Już 531110to ukazuje ubóstwo przyjmowanej przez nich
fałszywej nauki. Paweł przypomina im, że została im dana "pełnia li' Cbrystuste" (2, ioi

błąd, było pokazanie chwały

Ci którzy przeczytali ten list i przyjcl! jego przesłanie uznali, że nie-

moźhwe jest konrynuowante
bleclnvch wierzeń. To przeslante jest ważne
dla nas dzisiaj tak. jak było wa źric dla ówczesnych adresatów. Tak jak oni
musimy uważać,

aby nasze życie duchowe było skoncentrowane

rusie. My także powinniśmy go czcić [ako kogoś, kto nu calkowną
nad światem i jest zwierzchnikiem Kościoła.

na Chryswładzę

UST DO FIUPlAN: ŚWIADECTWO PAWłA
Cel 5. Portutnie

tresci i netulei Listu do Filipian i tvcb jego sfonnntouan,
które okreslajq tło bistorvczue.

List do Hltptan jest inspirowany refleksją osobistych odczuć i ambicji
Pawła. Ukazuje nam wartości i ideały. które uksztaltowaly
podstawę jego
apostolskie] dztałalnośct.
List len jest dowodem setslego związku między
Pawłem i wierzącynu.
do których był skierowany. Byli oni od początku
lojalni wobec Pawia.

Tlo historyczne
Okazuje się, że List do Filipian został napisany nieco później niż Listy
do Filemona, Efezjan i Kolosan - prawdopodobnie po zakończeniu dwulot-
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niego aresztu domowego

Pawia w Rzvnue t Dz 28,50-:~1). Przekazał

w nim

Pilipianorn. że ma nadzieje ponownie ich odwiedzić, co sugeruje. że spodziewał sil,? uwolnienia po rozprawie sąclowe] ( l ,25-2(), Oczekiwania Pawia wskazują na to, że jego sprawa prawdopodobnie
minln hyć rozpatrzona
przed trybunałem w najbliższej przyszłości.
Filippi było pierwszym miastem odwiedzonym przez Pawia, kiedy
pierwszy raz dotarł na kontynent europejski w trakcie swej drugiej podróży
misyjnej (Dz 16,6-'iO). Byt! to kolonia rzymska i wiodące miasto na tym
obszarze. Pozysk.rł tam wiciu nawróconych, a między innymi Lidie; i strażnika więzrcnncgo oraz ich rodziny (Dz 16,1·' - 1'::;,51-5-1). \\l mieście było
widocznic bardzo mało Zydów, ponieważ Łukasz nie wspomniał. że odwiedzili synagoge. Nic opisał również żadnej żydowskiej opozycji. czego P~Iwe! zwykle doświadczał w miastach, w których nauczał. l'o odjeździe Pawła
pozostał t3111Łukasz, prawdopodobnie
w cdu doglądaniu
nowej grupy wierZ:lcyc!I. Porem przyłączy! sit; do Pawia, (Proszę zwrócić uwagę na użycie
przez Lukasza slów "my" i "oni" w Dz 16.11 - 12.'10. Słowo "my" pojawia się
znowu dopiero w Oz 20,5-6.
9 Przeczyta] Ust do Filipian

4.10-18 i zapisz w zcszvcic

następujące pytanie. Co uczynili
Pa\,·vla i zatroskanie o niego?

Ftliptarue. aby pokazać

odpowiedzi

na

swoją miłość do

Trcść i głównc punkty
List do Filipian pozwala nam \V szczególny sposób wniknqć \V umysł
i serce Pawła. Ujawnia nam postawę Pawła wobec okoliczności \V jakich si<;
znalazł (Flp 1,12-/8), wzorce jakich stc trzyma! (2,1-12), cele, do których
dazy/ (3,7-I,j) i wiarę, która zachował (",12 - 15,19)
Obok wątków
osobistych, w liście poj:lwiaj~ł się dWJ inne tematy:
ewangelia i radość. Chociaż Paweł był w trudnej i prJ.ygm,·biającej sytu:lCji,
jego serce było pełne radości t ltlp 2,17; ,j,IO). Ki/b razy zachęca I Fi/ipian
do radości U,lH; .~.I; 4,.1). Nie rozwodził się nad faktem. że był uwięziony.
lecz koncentrował sit; n.i głoszeniu Ewangelii ( 1,12-18), Mówił swym czytclnikorn, żeby żyli w sposób godny Ewangelii (1,27) i wymienia kilku,
którzy byli współtowarzyszami
\v dziele Ewangelii (li,~).

libr

fragment
2,5-11 jest także ważnym ustępem listu. \X!cspół z J 1;
1-2; Kol I dowodzi boskości Chrystusa i pornaga n~lI11 w zrozumieniu

tego. co z.ustrualo w chwili.

gdy Chrystus stał się człowiekiem,

Czytając
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jednak wersety bezpośrednio

przed tym fragmentem dowiem)'

.się, że Pa-

we] miał szczególny powód do umieszczenia go w liście.

10 Przeczytaj Flp 2,1-11 i zapisz w zeszycie odpowiedź na następujące
pytanie: Dlaczego Paweł umieścił opis Chrystusa w swym liście?

Przeczyta] ten list wykorzvstując

niżej podane punkty jako przewodnik.

LIST DO FILIPIAN: ŚWIADECTWO PAWŁA
I. Modlitwa Pawia. Przeczytaj 1, 1-11.

II.
III.

Położenie Pawia. Przcczvta]
Napominanie

1,12-26.

Pawia. Prxeczvtaj

1,27 - 2, 18.

IV. Plany Pawia. Prrcerytaj 2,19-30.

v.

Ostrzeżcrrie Pawła. Prxcczvtaj 3, 1 - 1, 1,

VI. Apel Pawła. Prreczvtaj 4.2-3.
VII. Przyklad Pawia. t rzeczvtaj ·1.·1-9.
VIII. Podziękowanie

Pawia. Przeczyta] 1, 10-23

11 List do Fflipian:
a) wyraża podziękowanie

Pawła

za dar wysiany mu jako pomoc,

b) ujawnia wiele osobistych odczuć, wartości i ambtctr
c) był napisany pruwdopodobrue
żenia na Pawła domowego

Pawła.

na początku dwuletniego

okresu nało-

aresztu w Rzymie,

d) był wysłany do wierzących. którzy zmii Pawia i kochali go,
e) podaje szczegółowe objaśnienie doktryny Kościoła.

Życie i nauczanie Pawia znajdowały

się w całkowilej

harmonii.

Bez

wahania mógł powiedzieć Filipianom. aby naśladowali go i praktykowali
to, czego nauczyli się od niego i co w nim widzieli (Flp 3,17; 4,9)' Czy my
możemy uczynić to samo?

Prawdziwym życiem Pawła był Chrystus tFlp 1,20. Jego świadectwo
pokazuje nam jak wiele może zdziabć łaska Boga w życiu, które jest całkowicie mu powierzone.
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pytania kontrolne
l KOJARZENIE. Polącz list (strona prawa) z tytułem jego głównych
tów i z każdym faktem jego historycznego tła i treści (strona lewa).
· ...

a Zamierzony pierwotnie jako pismo okólne
do wszystkich zborów w Azji.

· •.. b Tytuł: Zu-ierzcbnictu-o
· ...

c Napisany

Chrystusa.

jako osobisty

punk-

l ) List do Filcmona
2) List do Efezjan

apel do pana, aby

3) lisi do Kolosan

który go obraził.

4) List do Filipian

przebaczył ntewolnlkowt,

·

d Tytuł, Kosciot pcłuv cbu-ałv.

·

e

Plsany do wierzacych w pierwszym mieście,
które odwiedzi! Paweł na kontynencie euro-

· ... f

Opisuje w szczególności broń duchową i zbroję Kościola.

pejskim.

·
·

g Tytuł: Śunadccttro Pauła .
h Podobny w treści do Listu do Efezjan lecz
napisany w celu korekty pewnych błędów
doktrynalnych.

·... i Zawiera ofertę Pawia splacerua
długów Onezvma.

wszvstktch

· ...

;

Napisany, aby przeciwstawić się talszvwc]
nauce zawierającej kult aniołów.

· ...

k T}1UI: t'ratuylea cbrzescijaristeicgo u-vbaczcnia .

....

ł

Ma ważny element dotyczący doktryny,
w którym Chrystus jest przedstawiony jako

przykład

szczególnej

pokory.

PRAWDA - NIEPRAWDA. Wf tym fragmencie przytacza się kilka stwierdzeń.
Umieść P na pustym miejscu przed kaźdym stwierdzeniem

PRAWDZIWYM

i N przed każdym stwierdzeniem
NIEPRAWDZIWYM. Każde zdanie
prawdziwe napisz ponownie tak, aby uczynić je prawdziwym.
• •..

nie-

2 Opis aresztowania i procesu Pawła sporządzony przez Łukasza wskazuje na (O, że chrześcuaristwo
było określonym zagrożeniem politycznym władzy rzymskiej.
Opis aresztowania i procesu Pawła podany przez Łukasza wskazuje
na to, że chrześcijaństwo było

Dalszy rozwój Kosciota
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3 Listy do Filemona. Efezjan. Kolosan i Filipian są nazywane listami

więziennymi.

ponieważ

były pisane do wierzących.

którzy

byli

prześladowani.
Listy do Filernona. Efezjan. Kolosan i Filipian są nazywane listami
więziennymi ponieważ

· ...

4 Więzienne listy zostały napisane po tym, jak Paweł zakończył trze-

cią podróż misyjn"I i przybył do Rzymu oczekując procesu.
Listy więzienne były napisane po tym, jak Paweł

· ... 5

List do Filemona u]..rwnia zatroskunic Pawia o Kościół. który został
dotknięty błędem doktrynalnym.
List do file mona ujawnia zatroskanie Pawia o

• .•. 6 Fili pian 2,5-11 jest ważny wraz z Ew . jana

1; Listem do l lcbraiczy-

ków 1-2; Listem do Ko105:1O1. ponieważ dowodzi boskości Chrystusa i opisuje. co zdarzy się przed Jego powrotem.
List do Filipian 2,5-1 I jest waźnv wraz z Ew. Jana 1. Listem do
Hebrajczyków 1-2; Listem do Kolosan l. ponieważ dowodzi boskości Chrystusa i

· ...

7 List do Efezjan jest podobny do Listu do Rzymtan ponieważ
był
napisany w celu przedstawrema raczej pewnej prawdy doktrynalnej
niż w celu dania wskazówek do rozwinznnia szczególnych problemów Kościoła.
List do Efezjan jest podobny do Listu do Rzymtan. ponieważ był
napisany po to. żeby przedstawić raczej pewne doktrynalne

• ...

8 Strategią Pawia w uświadomieniu Kolosanom lego, że szli za fałszywą nauką, było nazwanie po imieniu tych. którzy głosili tę naukę
oraz powiedzenie

Kolosanom. że mają ich unikać.

Strategią Pawia w pomaganiu Kolosanom zobaczeniu tego. że szli

za fałszywą nauką, było
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Zanim przejdziesz do lekcji 8, dokończ swe sprawozdanic
z części 2 i zwróć arkusz odpowiedzi swemu instruktorowi rCI.

odpowiedzi

na pytania nauczające

6 b) odpowiedzią
Pawia na wtadomośct () zborze w Kolosach,
c) napisany do wierzących, którzy kierowali się talszywą nauką.
1 a Paweł bremil się picć rdzy: I) przed tłumem, który pochwycił go
w świą t yni (21,~7 - 22,22); 2) przed Sanhedrynem
(2~,1-10);
3) przed Feliksem (21,1-2~); 1) przed Pcstuscm (25,1-12) l przed
królem Agryppq <26,1-32).
b Była to jego nadzieja na zmartwychwstan!c.
c

1) Klaudiusz

Lizjasz powiedział,

ze

oskarżenia dotyczyły

kwestii

prawa żydowskiego.
2) Pestus powiedział, że Żydzi nie zgadzają się z Pawłem na lemat
ich religii i na temat jczusa, o którym Paweł twierdzi, że zmar-

twychwstał.
.~) Agryppa i Fesrus powiedzieli, że Paweł nie uczynił nic zasługującego na karę śmierci lub więzienia.
d okolo dwóch lat.
7 h) ludzka religia ... aniołów.
2 c) wykorzystywał fakt ... celów.
d) nie zrobil nic ... śmierć.
e) powiedział ludziom na statku ... z jego.
8 (Twoje odpowiedzi powinny być podobne)
1,15 Chrystus jest obrazem niewidzialnego
Boga.
1,15 Chrystus jest pierworodnym
każdego stworzenia.
1,16 Chrystus jest twórcą wszystkich rzeczy.
1,18 Chrystus jest głową Kościoła.
2,15 Chrystus jest zwycięzcą nad mocami i władzami.

Dalszy lnZlI'<y Kosciota
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tTwoje odpowiedzi
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powinny

być podobne)

a Onezym zbicgl od niego i prawdopodobnie
coś mu ukradł
(por. w. 15.18).
b Prosil Filemona o pozdrowrcntc go w takt sposób, w jaki pozdrawiałby Pawła i o traktowanie go [ak brata (w. 16-17).
c podstawą apelu Pawła była miłość (w. 9).
d Powiedział Filcmonowi, aby zapisał to na rachunek Pawia (gotowość Pawła do zapłacenia cudzego długu wskazuje postawę podobną do postawy Chrystusa - czyż tak nic jest?).

9 <Twoja odpowiedź powinna być podobna).
Dzielili jego problemy I w. I,D. wysłali lllU na jego potrzeby,
w Tcsulontkach IW. 18).
4

a)

by] prawdopodobnie

c) opisuje odwieczny

10 (Twoja odpowiedź

kiedy był

napisany ... zborów.
plan Boga dotyczący Kośetola.

powinna

być podobna).

Umieści! go dlatego. żeby dać Pilipianom przykład pokory. Czy móglby
wybrać przykład bardziej żywy lub hardziej rucodparty?

5

(Twoje odpowiedzi powinny być podobne).
Jego pochodzenie: Z wyboru Boga przed stworzeniem świata.
Jego moc: Podobna do tej, której użył Bóg, aby wskrzesić Chrystusa.

lego pieczęć: Duch Swicty.
Jego głowa: Chrystus.
lego fundament: Apostołowie i prorocy z Chrystusem
węgtctnvm.
lego życie: Dobra praca, milość. śwt.ułośc, mądrość.

jako kamieniem

Jego wróg: Moc Złego na świecie i w niebiesiech.
Jego pancerz: Pelna zlirojn Boga - prawda, sprawiedliwość,
wiara, zbawienie i świat Boga.
11 a) wyraża podziękowanic Pawia za Jar wysiany mu jako pomoc,
b) ujawnia wiele osobistych odczuć, wartości i ambicji Pawia,

dl był wysłany do wierzących.

którzy zmii Pawio i kochali go.

pokój,

KOŚCIÓŁ JEGO PROBLEMY I NADZIEJE

