lEKCJA

a

KOŚCIÓŁ
ZNAJDUJE
ROZWIĄZANIA

\VI lekcji 7. studiowaliśmy

listy więzienne i widzieliśmy

jak odkryły

nam prawdy o Chrystusie i o Kościcle oraz dały nam sposobność wglądu
\V charakter
i działalność Pawła. Listy te pomogły rum zatuczyć dojrzewanic Kościoła

\V

okresie uwtęztenia Pawła \\' Rzymie.

\Y/ lej lekcji przestudiujemy pięć listów napisanych w lalach następujących po pierwszym uwięzieruu Pawia w Rzymie. Dla Kościoła był lo okres
ciąglego rozwoju. Byl to również czas wzr:.ls1ającego OpOnI. Stosunek pomię-

dzy nową Wiar" chrześcijańską

a starodawną

rcligi:1 [ud.ustvczną

musiał być

określony w bardziej stanowczy sposób.

Duch Boży dal wskazówki i mądrość, a przvwódcy Kościoła sprostali
każdemu z tych wyzwań. Ustalono pewne normy dla przywódców Kościoła.
\Vyjaśniono postawę wobec prześladowań.
w świetle objawienia Bożego w Chrystusie.
stanowiła pewien postęp dla Kościoła. \V
zrozumienie swego unikalnego dziedzictwa
struktury organizacyjnej.

Objaśniono znaczenie judaizmu
Każda z tych rozwiązanych spr.nv
tym okresie zyskał on pełniejsze
i rozwijał swój szczególny rodzaj

plan lekcji
Reakcja wobec wzrostu: Listy do Tvmotcuszn i do Tytusa
Reakcja na prześladowania: Pierwszy List Piotra
Reakcja wobec judaizmu: List do I lebr.uczvków

cele lekcji
Kiedy ukończysz tę lekcję powinieneś umieć:

•

Powiedzieć co \V Nowym Testamencie napisano
życia Pawia Or..1Z o działalności Tvmotcusza i Tytusa.

•

Opisać ideały i cele działalności
Pawła clo Tymoteusza i Tytusa.

•

Określić

pasterskiej

nauki dotycz ..ice cierpienia

\V

tak, jak

ostatnich
lo

blach

ukazują

i życia chrześcijańskiego

listy

zawar-

tego w 1 Liście Piotra.
•

Objaśnić prawdy

o stosunku

chrzcścuaristwa

podane w Liście do Hebrajczyków.

do judaizmu,

które 5<'1
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czynności
t.

lekcyjne

Przestudiuj materia! lekcyjny, znajdując każde kluczowe słowo w słowniku i czytając każde miejsce Pisma Świętego, na który si,-' powołano.

2. CZ}1aj zgodnie ze wskazówkami

1 List do Tymoteusza,

2 lisi do Tymote-

usza, List do Tytusa, 1 List Piotra i List do l Iebraiczyków .

.i. Przejrzy] lekcję po jej ukończeniu, odpowiedz na pytania w niej zawarte i skoryguj każdy punkt, na który dałeś bledną odpowiedź. Następnie
odpowiedz na pytania kontrolne i sprawdź odpowiedzi.

słowa kluczowe
dziedzictwo

listy pasterskie

judaiści

kapłaństwo

reminiscencje

Lewnów

treść lekcji
Rozpoczniemy naszą lekcję studiując ostatnie lata życia Pawła. Następnie zbadamy Hsryjakie napisał do Tymotcusza i do Tytusa. dwu swoich wspólpracowników.
Dalej poświęcimy uwago l Listowi Piotra i Listowi do
l lebrajczyków. Listy te pokazują nam, w jaki sposób Kościół podchodził
do problemów wyłaniających się w lutach po pierwszym uwięzieniu Pawła
w Rzymie.

REAKCJA WOBEC WZROSTU: USTY DO 1YMOTEUS7A
Cel 1. Oleresknne

lub opisanie aspcletou: życia i naliczania
sob pokarany II' listacb pastcrsleicb,

I 1YfUSA
Pauła

II'

spo-

Listy Pawła do Tvmoteusza i Tytusa nazwano listami pasterskimi, ponieważ napisano je, aby zachęcić tych dwóch ludzi clo pracy pasterskiej
i udzielić im wskazówek.
Uwidaczniają one praktyczną stronę mądrości
Pawła i pokazują jak służy on poradą swym współpracownikom
pomaga im stawić czoła potrzebom rosnącego Kościoła.

oraz jak

Ko,(ciół znajduje

rozioiazania
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Paweł kończy swą drogę
lak już stwierdziliśmy, Dzieje Apostolskie nic podają werdyktu w procesie Pa wIJ w Rzymie, czy też dalszych informacji o nim. Jednakże pewne
wzmianki, jakie pojawiają sit; w listach pasterskich, wskazują na to, że po
swoim procesie Paweł został uwolniony na jakiś czas i mógł znowu podróżować. Dla przykładu w 21'111'1,16-17 Paweł napisał, że Pan stanął przy nim
w jego pierwszej obronie i że został wybawiony .,Z paszczy lwa".

l Poniżej podano miejsca Pisma Świętego, w których znajdują się n~lZ\VY
miejsc odwiedzanych
przez Pa vvła podczas uwolnienia po pierwszym procesie. Obok każdego odnośnika proszę napisać I1aZV>y' miejsc tam określonych (czasami sa wspomniane dwa miejsca la 1 List do Tyrnoteusza

1,3 .

b Ust do Ty111sa 1,5 .
c List do Tytusa Ll

ż

d 2 List do Tymoreusza

••••••••••••••••••••

1,20 ...

e 2 List do Tymoteusza 4,13.
Z trzech listów pasterskich 2 List do Tymateusza był napisany jako
ostatni. Kiedy był pisany, Paweł był znów w vvtczrcntu i nic oczekiwał, że
będzie żył długo (2Tm 11,6-7). Prawdopodobnie
wyrok na nim wykonano
za cesarza rzymskiego Nerona ok. 6·11'.

2 Listy pasterskie

wskazują,

że Paweł:

a) był więziony w Rzymie po swym pierwszym zwolnieniu,
b) myślał, że może być uwolniony \V czasie kiedy pisał 2 List do Tvmoteusza.
e) odwiedził Macedonię i inne miejsca zanim znowu go uwięziono.
Nie ma pewności co do rodzaju śmierci Pawła, lecz jesteśmy pewni co
do sposobu jego życia. Życic Pawła to wspaniałe zwycięstwo. Służył Zbawicielowi, którego kochał cały czas z pełnym oddaniem od znamiennego
dnia, kiedy spotkał go na drodze do Damaszku. Mimo rozbicia statku, bicia,
kamienowania,
uwięzień i prześladowań szedł za swym Pancm. Rezultatem
tego było głoszenie Dobrej Nowiny po całym świecie śródziemnomorskim
i założenie wielu zborów. Jakiż inspirujący przykład pozostawił dla nas!

Kr6/~sJtI'OBoże. Moc i Cbuala
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Działalność Tyrnotcusza i Tytusa

Tymoteusz był młodym człowiekiem, potomkiem Żydówki i Greka,
szanowanym
przez vv tcrzących. którzy go znali (Dz 16, 1-;-l,). Paweł zabrał go
w S\V~Idrugą podróż misyjną i od lej pory Tymotcusz był stalvm towarzvszcm

Pav...ła. Ponurgał Pawiowi POdCI:1Sjego trzyletniego
z nim do jcrozoluny

jako jeden z przedstawicieli

pOb~111w Efezie i udał się
z Derbe (Dz 20,.1). Kol 1,1

i Flm 1 wskazują na to, ze był razem

Z Pawiem vv czasie pierwszego
uwięzienia
Pawła w Rzymie. Gdy Paweł uda! się do Efezu, pozostawi! Tymotcusza. aby
ten doglądał dzido (ITm I,.:·n Widocznic doLiczył do Pawia w Rzymie, na
krótko przed [ego śnucrciq (2Tm li,Q.21 J. \Vedlug Listu do l lcbratczvków zos-

tał on również uwięziony

na jakiś czas

Tytus stał się chrzcsctjuuncm w Antiochii. Kiedy pojawil.. ~i~'
kontrowersyjna kwestia obrzezania Greków. Paweł z;lbrai Tytus:.\ do Jerozolimy, aby tam

przedyskutować
tę sprawę z innymi przywódcami ((~a 2,1-.1d.Gdy pOj;lwiły
w zborze korynckim. Paweł wysbł tum Tytusa, ~ll>yuporał Sic
z pewnymi problemami. Zadanie lO wypełnił skutecznie (2Kor 7.6-16). Okazuje si~'. że był \\' szerokim zakresie zaang;lżow;lIly w zbiórkę ofiar. które były
organizowane na potrzeby świętych wlcrozolunic.
Paweł nazywa] go swoim
.towarzyszcm". a był także ceniony przez zbory (2Kor 8.6.16-2'1). Kiedy Paweł po swym uwolnieniu odwiedził Krctę pozostawił lam Tytusa. aby pracował do czasu przybyct« Ancmosa Iub 'Ivcluka en 1.1; 5,12). Prawdopodobnie
był z Pawlem podczas drugiego rzvrnskrcgo UWięzienia. a później udał si", 00
Dalmacji UTm 4,10).
się trudności

3 Na początku każdego następutacego fragmentu proszę napisać l jeśli opisuje Tymoteusza lub 2 jeśli opisuje Tytusa.
· .••

·
·

a Pomógł uporać si", I. problemam! zboru w Koryncie.
b Został pozostawiony do pracv w Efezie.
c Był potomkiem Zydówk! i Greka.

•

d

Udał się z Pawiem do Jerozolimy jako przedstawiciel

·

e

Zestal pozostawlony do pracy na Krecie.

z Derbc.

Pierwszy List do Tymotcusza
Paweł udal się do Efezu w jakiś czas po uwolnieniu

z więzienia. Postawił

tam tymczasowo Tymoteusza. a sam kontynuował podróże. \'Vidocznic plano-wal powrót do Efezu i napisał do TymOIL'1l5Z:.l
na wypadek. gdyby się spóźrua I

(l Tm 3.11-15). Bez wątplenia pragnął. żeby Tvmorcusz miał jasne wskazówki
do działania w sytuacji jaka hyla \\' Efezie po odejściu Pawia.

Koseteł znaiduje

rozn-iazania
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4 \'Vedlug lTm 1,3-/{, Paweł powiedział
w Efezie w celu:

Tymotcuszowl,

aby ten pozostał

a) przeprowadzenia
zbiórki ofiar dla potrzc-butacych świętych,
b I nakazanta pewnym ludziom, aby zaprzestali głoszenia fałszywe! nauki,
c) odwiedzenia wierzących w okolicznych miejscowościach.
\Y/ dodatku do wyraźnych instrukcji odnoszących sil,-'do fałszywych nauczycieli, Paweł (LIł Tvmorcuszowi wskazówki na temat publicznych nabożeństw OTm 2,1-15), przełożonych
w Kościele (:1,1-16), wdów, starszych
zborowych i niewolników (S, 1 - 6,2) oraz ludzi bogatych (6,17-19). Radził mu
również w sprawach doryczących osobistego życia duchowego Tymateusza
i na temat prowadzenia
jego służby (1,18-20; 1,1-16; 6,5-16.20-21 l. Jego list
wskazuje na bliskie stosunki łączące go z Tvrnotcuszcm. mimo że sposób
w jaki się zwraca, był bez wątpicnia autorvtatvwnv. Kilka razy przypominał
młodszemu wspólpracowrukowi
o swoim ciuchowym dziedzictwie (1,18; 4,14;
6,12.20). Być może wyczuwał. że Tymoteusz pozostawtony w trudnej sytuacji
szczególnie potrzebował zachęty do pracy i odnowy w swoim powołaniu.

Przeczytaj ten list wykorzystując niżej poelanc punkty [ako przewodnik.

PIERWSZY LIST DO TYMOTEUSIA:
I.

WSKAZÓWKI

DLA MĘŻA BOŻEGO

Osobiste ostrzeżenia i apel. Przeczytaj 1, /-20.

II. Wskazówki na temat organizacji Kościoła.
Przeczytaj 2, l-3.1G.
III. Specjalne rady, Przeczytaj 1, /-/6.
IV. Wskazówki dotyczące stosunków w Kościele.
Przcczvta] 5. l - 6,2.
V.

Końcowe napomnienia.

Prrcezytaj 6,3-2 J.

5 Proszę ponownie przejrzeć obowiązki jakie Paweł nałożył na Tymoteusza 01'1116,1-16) i napisać odpowiedź w zeszycie na każde z następujących
pytań.
a Czego miał unikać Tymoteusz
b Za czym miał Tymateusz
c Z czym mial Tyrnoteusz
d Co Tyrnoteusz

(w. óJ-IOP

podazac
wałczyć

mial zachowywać

(w.

l l )?

(w.

12)?

(w.

12, Iii)?

Krotestu-o noże, Moc i Cbuała
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Idee dzialanin i praktyczne wskazanta zarysowane IX/.L'ZPawła w Pierwszym Liście do Tymotcusza S~Itak sarno ważne dla człowieka Bożego dzisiu], jak były kiedyś dla Tvmotcusza. Każdy, kto chce wiernie służyć Panu,
powinien je dokladrac przestudiować.

List do Tytusa

ze

Okazuje się,
Paweł uduł sic na Krctc ' ....
'krótce po napis.min swego
Pierwszego Listu do Tymoteusza ('1'1 1,"'). \'Viaclolllo, że już wtedy było na
wyspie wielu wicrzacych. Być może słyszeli oni nowinę cwangchczna od pielgrzymów, którzy hyli w Jerozolimie \\' Dniu Pięćdziesi:J{nicy (lJz 2, l l ). Po
jakimś czasie głoszenia ewangelii wśród tych ludzi, Paweł koruvnuowal swe
podróże pozosta wiajqc T'y111sa,
aby len dokończył org;lI1izo\\';mie clzlałnlności
na wyspie (Tt l, =;). Zadanic Tytusa bylo więc nieco inne niż zadanie Tyrnoteuszu, którego obowtązktcm bvlo podtrzvmywanic pracy już zorgantzowanci.
List do Tytusa jest podobny w treści do Pierwszego Listu do Tvmotcuszu.
Są tam instrukcje odnoszące się do wyboru przvwódców
l,S-()), wskazówki
na temat postcpow.nuu z fulszvwvnu nauczyciclauu ( I, ll.l.?"; :1" 10) i osobiste
napomnienia dla Tytusa U.7-8. IS).

en

lcdn.ikzc List do Tytusa w sposób hardziej szczcgólowy podkreśla ważność prawidłowe! i zdrowej doktryny w życiu Kościołn. \V'yr.lżcnic "Zdrowa nauki" wskazuje na prawcie dotyc.7;jC;' Chrysrusu Prawda ta byb zdrowa
(prawidłowa)
i była odmlenna od blędne! t ntcvdrowcu nauki tulszvwvch
natlczycie!i,
6 Napisz w zeszycie krótka odpowiedź na kuźdc Z rustępuj;lcycli pvtań.
a Do czego musi być zdolny stlrszy zboru lub prezbiter (Tt 1,1))/
b Czego mia ł nauczać Tytus (1'( 2,1):-'
PIZecZ)1:ljten list wvkorzvstuuc

LIST DO TYTUSA: WSKAZÓWKI
I.

niżej podane punkty jako przewodnik.

DLA PRZELOŻONYCH W KOŚCIELE

Uwagi wprowadzające.

Prrcczvtaj

II. Mianowanie starszych. Prrccrvtaj
III.

NaUC7-3nic wyznawców.

I, )-16.

IJrz('czy[(~j ..l, J - 3,8.

IV. Postępowanie wobec podziałów.
V.

I, /-4.

Przcczvta] 3.9-11.

Wskazania końcowe, IJrz('czv/{~j 3.12-/5.

Ko"\~ciólznajduje
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roz u-iaz ania

7 Przejrzyj ponownie Tt 2, 11~14 i 5,4-7. Te dwa fragmenty podają kilka
ważnych prawd. Nawiąż do nich w trakcie kończeniu każdego z poniższych
stwierdzeń.

a

(2,15)

Napisz każde stwierdzenie

Naszą błogosławioną

w zeszycie.

nadzieiq jest.

b (2, l-i) Chrystus wydał siebie, aby.
c (,'.5) Bóg odkupił nas z powodu.
d to,5)

Bóg odkupi! nas przez.

e (3,7)

Jesteśmy usprawiedliwicni

f t.1,7>

Mamy nadzielę .

przez.

Chociaż List do Tytusa jest krótki, 10 jednak jest waI10ścio\\.YI11poradnikiem dla czynnych chrześcijan. Znatomość zasad i wskazówek znajdujących
si.; w lej księdze jest zdrową podstawa dlu tych, którzy chcą budować Ciało

Chrystusa.
Pierwszy List 00 Tymotcusza, List 00 Tytusa i Pierwszy List Piotra (który
przestudiujemy później) wskazują. że grupy wierzących stworzyły bardzie]
rozwinięte wzorce organizacyjne. Przywódcy tacy jak biskupi i diakoni ~ v'"'ymienieni częściej w tych listach niż w listach ptsanych poprzednio.
opisane ich kwalifikacje.

Są tam też

8 Opisz krótko w zeszycie wymugan!a w odniesieniu do każdego niżej wyrnicmonego przywódcy. Ponownie przejrl.yj ten fragment Pisma Świętego, do którego się-odwołano, aby pomóc sobie w odpowiedziach.
a Jego stosunek do swej żony i jl'j charakter (ITm ~,1.11-12; Tt 1,6>,
b Jego stosunek 00 swych dzieci i ich charakter t I'Tm .i,/I-5.12; Tt 1,6>.
c

Jego postawa wobec pieniędzy (ITIll.i,8; 'I't 1,7; IP S,2>.

d Jego opinia wśród

c lego duchowa

ntechrześctjan

(1 Tm .~,7).

dojrzałość (ITm 0,2.('.9; Tt 1,9; 11' 5.2-:\).

Drugi list do Tymolcusza
Tvmotcuxza nie było już w Efezie, gdy otrzymał drugi list Pawła skierowany do siebie (2Tm 'ł,12). Prawdopodobnie był zaangażowany
w dziulalnośc ewangeltzacvjnq w Macedonii lub w Azji. Również sytuacja Pawła
zmieniła się. Znowu był w więzieniu (2'1'111
1,8; 2,9).
Opisy procesów i uwięzień Pawia w NT wydaja siC;wskazywać na to,
że nastepowała
stopniowa zmiana postawy władzy rzymskiej do chrześctjuristwa. Na początku urzędnicy Rzymu byli obojętni (Oz 18, 11-17). Następ-

Krotestn-o
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(Dz 26,50-52), ale potem tolerancja zmieniła sit; we wro-

gość . juk pokazuje

historia, wielu chrześcijan cierpiało za swa wiarę pod-

czas prześladowań. które rozpoczęły siC; zu cesarza Nerona w 61i f. Być
może Paweł był jednym z obietych prześladowaniem.
Powiedział Tymotcuszowi, że jest przygotowany

na spotkanie śmierci (2'1'111
!j,6).

Drugi List do Tymotcusza jest mtcszanką porad, ostrzeżeń, napomnień,

próśb i osobistych

refleksji. Paweł pouczał Tymoteusza

lak, jak wyższy UI7.:<;d-

nik instruuje niższego, który ma objąć jego stanowisko. Zachęcał go do wierności (2Tm 1,1-2, Hl. Wzywał go, żeby był dobrym pracownikiem
(2,14-26).
Powiedział mu o trudnych czasach, którycli nadejście widział (3,1-9) i obarczył
go obowiązkiem

wykonywania

cak-! swe] działalności (), 10 - 1,8). Pozostając

tylko z Lukaszern icskml do swego "drogiego syna" pragnąc, aby przybył do
niego i dostarczyi mu jakieś rzeczy, które pozostawił w Troadzic (/i,9-22>.
Przeczyta! ten list wykorzystując niżej podane punkty jako przewodnik.

DRUGI LIST DO TYMOTEUSZA:
l.
II.
III.

ZALECENIA DLA NASTĘPCY

Pozdrowienia na wstępie. Przeczytaj l, /-L.
Być wiernym

w swoim powolaniu.

Być pilnym w swej pracy. Przeczytaj

IV. Być przygotowanym

na przyszłość.

Przeczytaj

1,3 - 2, 13.

2,1'1-26.
Przeczytaj 3,1-9.

V. Polegać na Piśmie Świętym. Przeczytaj 3,10-17.
VI. Realizować swą działalność.

Przeczytaj 4, }-8.

VII. Wynlogi osobiste. Przcczvtaj 4,9-22.
9 Podczas studiowania listów pasterskich, widzimy, że Paweł stawia czola
wyzwaniom
stojącym przed Kościołem polecając swym wspólpracov vnikom, aby,
a) powoływali

ludzi,

którzy

jako przywódcy

sprost.qa określonym

przez

niego kwalifikacjom,
b) czekali

na jego przyjście

i mianowanie

odpowiednich

ludzi

na przy-

wódców.

10 Zrób w zeszycie tabelę podobną do tej poniżej. Dokończ każdy wiersz
wpisując brakujące słowo lub słowa. Kończąc każde zdanie odnieś się do
wersetów po stronie lewej. Pierwszy wiersz zrobiono dla przykładu.

!\olció/ znajduje rozwiązania
Odniesienie
do 2Tm
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Obowiązuje

\Y

działalności

powierzonego

1,].1

Strzec

n

Znosić

2,8

Pnmiętać

5,1'1

Trwać

fl,ł

GłosiĆ

REAKCJA NA PRZEŚIADOWANL\:

dobrego daru

PIERWSZY UST PIOTRA

Cel 2. Pornenie falaón- o autorze. tle i tresci Ptenrszcgo US[1I Ptotra.
Po prerwszvm uwivzieruu Pawła w Rzvmie. Kościół zacząl być coraz
bardziej prześladowanv.
Apostoł Piotr zareagował na lo ptsząc list do niektórych wierzących

poddanych

okrutnym

próbom i procesom.

Autor
Piotr był jednym z trzech uczniów I}ajbliższych Jezusowi U\'1t 26,.~7;
l.k <),2H). Czasami wykazywał wielką intuiclę duchową (M[ 16,15-17), innym
razem bardzo znwodztł (MI 16,21-23; 2(),ó<)-71). Jednak tak. jak przepowiadał jezus, Piotr zmienił si~' z chwiejnego uczrun w wytrwalego
apostoła
(MI l(),18; Lk 22,31-32). Studiując księgę Dziejów Apostolskich dowiedzieliśmy się, że był czołowym przvwódcq
\\' Kościele, potcżnvm
świadkiem
oraz głosicielem ewangelii. Podobnic iak Paweł. dużo podrózowa! ( I Kor
95). I również tak jak Paweł mógł umrzeć mcczeriską śmierci:! \\' Rzynue
jakiś czas po rozpoczęciu

przez Nerona prześladowania

chrześcijan.

Tło i treść
Piotr napisał swój Pierwszy List do wicrzacych z Azji. w okresie procesów i cierpień (I P 1.1.6; 5,14; li, 12~19), Marek widocznie już odwiedził te
tereny, ponieważ Ptotr pisząc IiS[ przekazał jego pozdrowienia do adresutów (IP 5,1,3). wskazuje
to. że list był pisany \V jakiś czas po pierwszym
uwięzieniu Pawła w Rzymie. ponieważ \V tym czasie Marek planował
wiedzenie tych terenów, lecz jeszcze tego nie uczynił (Kol vi.Hl).

od-
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I chociaż Piotr nie spotkał tych wierzących osobiście, był świadom ich
Być może Marek opisał mu sytuację. w jakiej sit; znajdowali. Nie

trudności.

ma szczegółowej

informacji

na temat, w jaki sposób pierwszy

raz usłyszeli

ewangelie.

Jednak jest prawdopodobne,
że stali się chrześcijanami w rezultacie działalności Pawia w Efezie (Dz 19,10), Zwracanic się Piotra do "star-

szych" wśród nich jest dowodem na lO, że mieli już zorganizowany zbór
t l I' 5,1), Możliwe, że ich cierpienia były zwiqzn ne z przcśladowaruanu.
jakie mialy miejsce za Nerona, ponieważ Piotr powiedział,
cierpią (II' 5,9 J.

że inni również

W swym liście Piotr zachęcał czytelników oraz przyponunał im, aby
stancb wobec swych wrogów z duchem podobnym Chrystusowi <1P 2,20-23),
PioLr przeciwstawtal czasowy charakter ich zrcmsktch ctcrptcń wieczne] rzeczywistości chwały niebiańskiej (1,6-7; 5, l O). Określił charakter nadziei, której
mogą się trzymać
podczas sądowych procesów (1,1-12). Przypomniał im
o ich duchowym
powalaniu (l, 13 - 2,:n Wyjaśnił im, kim są jako ludzie
wybrani przez Boga <2,4-12), Poinstruował ich jak mają się zachowywać
w stosunku do władzy świeckiej, swoich przeleźonych
i wobec wspólrnalżonków (2,13 - 3,7). Nawoływał ich do postępowania zgodnie z etyku chrześcijańską (3,8-22). Opisał postawę jak~ł powinni mieć, jeśliby im przyszło
dla Chrystusa <4,1-19>. Udzielił rad przclozonym
oraz zachęcił wszystkich, aby ufali Bogu (5, l-H>.
cierpieć

Przeczyta] ten list wykorzystując
PIERWSZY
I.

II.
III.

niże]

LIST PIOTRA:

podane punkty jako przewodnik,

RADA

NA CIERPIENIE

Nas7.3 żywa nadzieja. Przeczytaj
Nasze cenne odkupienie.
Nasze uprzywilejowane

i podopiecznym

l . /-12.

Prxocxvtaj

1,13 - 2,3.

miejsce. Przeczytaj 2,4-12.

IV. Nasz przykład osobisty, Przeczvtaj 2.13-25.
V. Nasze zachowanic
Przeczytaj 3.1 -22.
VI.
VII.

wobec świata zewnętrznego.

Nasza postawa wewnętrzna.

Przeczytaj

4, /-19.

Nasza wieczna chwała. Przeczytaj 5, }-14.

11 Pierwszy List Piotra
a) mówi, że wierzący
b) był adresowany

muszą być posluszni

do wierzących

władzom

mieszkańców

ludzkim,

Macedonii,

Koscit)!znajduje rozwiązania
ej

podaje kwalifikacje

181

starszych,

dl przedstawia Chrystusa jako przykład do naśladowarua
e) został prawdopodobnie
uwtęziernu PJwIJ.
f)

nie zawierał żadnych

napisany

wskazówek

\V

cierpieniu,

jakiś czas po pierwszym
postępowania

rzymskim

dla przywódców,

Bez wątpienia pierwsi wyznawcy, którzy czytali Pierwszy List Piotra
byli ogromnie zacheccni i ucieszeni przekazaną
w nim nadzieją. A jakie
było to imponujące świadectwo mocy BOg~1 w życiu autora listu, apostoła
l'Iotra. On, który kiedyś wyparł się swego Panu, stal się tym, który umacniał
swych braci (Lk 22,3>2). Dzisiaj także czerpiemy silę ze słów Duciu Świętego, który zainspirował

Piotra do na ptsanla listów.

REAKCJA WOBECjUDAIZMlJ:
Cel 5.

Opisanie

u-aźnvcb

UST DO IIEBIL\JCZVKÓW

aspotaóu- podłoza i przesłania

Listu do ttebra}-

czvkou:
Nasze studia Dziejów Apostolskich i Listu do Galacjan pokazały nam,
że Z początku wrelu chrześcijan pochodzenia zydowsktego z trudem rozumiało związek Prawu Starego Testamentu z dziełem Chrystusa. Judaiści obstawali przy obrzezaniu i Paweł musiał sprzeciwiać sit; im oraz bronić prawd
ewangelicznych. Okazuje stc, że inni chrześcijanie pochodzenia żydowskiego ciągle trzymali stę kurczowo śwlątvn! i jej obrzędów, zamiast porzucić
[udaizm i całkowicie zaufać Chrvstusowi. Autor Listu do l Iebrajczvków skierował swój list właśnie do tych wyznawców.

Autor i podłoże listu
Nic znamy dokładnej tożsamości autora LislU do Hebrajczyków, ponieważ list nie wymienia imienia piszącego
i nie ma innej wiarygodnej
informacji o tym. kim mógłby on być. Bibliści sugerowali Pawia, Barnabc.
Apoliosa i innych jako możliwych autorów, Jednakże forma i treść listu nie
wskazuje ostatecznie na żadnego
odwiedzić

ludzi,

do których

z nich. Na pewno wiemy, że autor chciał

pisał oraz wiemy

to, te znał Tyrnoteusza

(libr 13,19.23).
Okazuje się, że nie był jednym z pierwszych
jego nauka zgadza sit,' całkowicie z nauką
nicomylny znak boskiej inspiracji.

uczniów

(2,3).

Jednak

apostołów oraz posiada wszcdzic
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Nazwa lego Listu wskazuje,

że był napisany do chrześcijan

pochodze-

nia żydowskiego. Z uwagi na to, że nie wymieniono żadnego miasta, nie
wierny, gdzie ci chrześcijanie mieszkali. jako najbardziej prawdopodobne
Rzym i Jerozolimę (patrz Hbr 1.~,21j). List był prawdogdzieś w późnych latach szcśćdziestatych
przed zniszczeniem Jerozolimy i świątyni w roku 70.
miejsca sugerowano

podobnie

napisany

12 Przeczytaj libr 2,3~4; 10,32-3-1. Fragmenty te wskazują.
do których napisano List do Hebrajczyków:

że chrześcijanie,

a) otrzymali ewangelię od tych, którzy usłyszeli i~bezpośrednio
od Pana,
b) byli nowymi chrześcijanami dotkniętymi prześladowaniami po raz
pierwszy,

c) już cierpieli za swą wiarę w Chrystusa.
Treść i główne punkty
Piszący List do I lebrajczyków był świadom tego, że adresaci listu Z;JCZyli wycofywać sit; z pełnej identyfikacji z Chrystusem. Widział. że prze]awiali tendencję wyboru raczej świątyni i jej obrzędów niż posłuszeństwo
objawieniu Bożemu, dokonanemu za pośrednictwem Syna Bożego. Autor
napisał ten list, żeby pokazać im śmiertelne niebezpieczeństwo ich postawy
i objaśnić wyższość Chrystusa i jego dzieła nad wszelkimi obrzędami i instytucjami i'.akonu.
...
zademonstrował

wyższość Chrystusa nad aniołami (1,1 - 2,18), Mojże-

szem (3.1 - 4,13) i Auronem (4,14 - 7,28). W dalszym ciągu napisał, dlaczego
Nowe Przymierze było lepsze niż stare (8, 1- 9,28) i dlaczego jedynie ofiara
Chrystusa mogła usunąć grzech (lO,I<n). Kończy list postanowieniem konieczności wiary (10,32 - 12, 29) i podanie praktycznych możliwości stosowania jego posłania (13,1-25). W swój list wplótł kilka ostrzeżeń (takich jak
to podane w 2,1-1) i trzynaście napomnień rozpoczynających
się słowami
"niech" (np. 4,1.16; 12,1). Odszukaj te ostrzeżerun i napomnienia w trakcie
czytania Listu.

LIST 00

HEBRAJCZYKÓW: CHRYSTUS JEST NAJWYŻSZY

I. Jego imię jest wyższe, Przeczytaj
Porównanie:

1,5 - 2, 18.

Aniołowie.

II. Jego pozycja jest wyższa. Przeczytaj 3, l -1,13.
Porównanie:

Mojżesz i Jazue.

III. Jego kapłaństwo jest wieczne. Przeczvtaj
Porównanie: Aaron i Mclchtsedck.

1, 11 - 7,28.

Koscio! znajdnjo rozuiazania
IV.
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Jego przyulierze jest wieczne.

Przeczytaj

8, 1 - 9,28.

Porównanie: Stare Przvmtcrzc.

V.

Jego ofiara jest ostateczna. Przeczytaj 10, l -3l.
Porównanie. Ofiary wcześniejsze.

VI. Jego obietnica jest pewna. Przeczytaj 10,32 - 12,13.
Ilustracja: Bohaterowie wiary.

VII. Jego Królestwo jest niewzruszone.
Przcczvta] 12,11 - 13,25.
Napomnienie: Tożsamość

z

Chrystusem.

13 Poniżej wypisano odnośniki do sześciu ostrzeżeń znajdujących się
w Liście do l Iebrajczyków. Przegh,dnij każde ostrzeżenic i połącz jego odnośnik (z prawej) ze zdaniem, które najlepiej wyraża jego treść (z lewej).
ku

·

a Nic odwracaj się od Doga

·

b Nie odrzucaj Syna Bożego.

·

c Nie odrzucaj tego, który mówi z nieba.

·

d Nic ignoruj

zbawienia,

I) 2,H
2) 3,7-19
3) 4,11-13
4) 5,11 - 6,12
5) 10.19-31
6) 12,25-29

niewierze.

którego

doko-

nał Chrystus.
·

e Nic budź nieposłuszny.

·

f Nie pozostawaj niedojrzały.

14

Poniżej wypisano cztery fragmenty z Listu do Hebrajczyków,

w których

kapłaństwo

Chrystusa jest porównywane do pewnych aspektów kapłaństwa lewtekiego. Dokończ każde zdanie stwierdzając podobieństwo lub
róźntcc \v danym fragmencie.
a Aaron zosIa I \....
'czwany, aby był kapłanem (5.'i-6>. Chrystus

b Kapłani Lewici sprawowali swe funkcje czasowo,
umierali (7,2.-)-25), Chrystus sprawuje funkcję
c Kapłani Lewici szli do przybytku zbudowanego
zwierząt (9,11-14).
CIH)'SlllS wchodził

ponieważ

wszyscy

przez człowieka z krwią

d Kapłani Lewici składali ofiary każdego roku (9.23-28). Chrystus składał
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Jak widzimy

List do Hebrajczyków

zawiera

wiele

cennych

prawd

o Chrystusie i jego dziele . .Jego przesianie było ważne dla chrześcijan po-

chodzenia żydowskiego, do których było skierowane i [cxt ono ważne także dla nas. My również potrzebujemy zdać sobie sprawę z tego, że Chrystus
jest naszym Najwyższym Kapłanem, na którego wskazulu obrzędy i ceremonie judaizmu. Podobnic jak oni tak i my mamy wyryczona drogę dla siebie.
Przejdźmy i:.ł z wytrwa/ością, wpatrzeni w fezusa (Hbr 12,1-2) . jak dobrze
jest wiedzieć,

że On zawsze wstawia si<; za nami do Ojca (7,25), jezus

pomógł pierwszym chrześcijanom sprostać wyzwaniom rozwoju i przeciwności ()r~IZukazał im prawdy dotyczące ich ciuchowego dziedzictwa. Swym
Słowem może dać mądrość i wskazówki dzisiejszym wierzącym bez względu na problemy

i potrzeby jakie mog;ł mieć.

pytania kontrolne
1 KOJARZENIE,
i z każdym

Polącz księgę (po prawej stronic)

faktem

dotyczącym

historycznego

z tytułem planu księgi

tła i jego treści (po lewej

strome).

·

a Tytuł: Zalecenia dla uastepcv.

·

b Tytuł: Rada dotvczaca cierpienia.

·

c Opisuje związek między judaizmem

· ...

d

i chrześcijaństwem.
Był napisany do towarzyszy Pawła
z Efezu, gdy Paweł kontynuował

podróż.
· ... c Tytli!: Cbrystus jest najnrvźszv .
.... f Tytuł: \'(/skazóll'ki
Bożego.
· . , . g Był napisany

do człowieka,

organizował
grupy
wyspie Krecie.
· ...

dla człon-ielea
który

wierzących

h \'V'ysł:my do wyznawców

na

w Azji, kró-

rzy cielpieli z {X>W(xJu przcśladowarua,

1) 1 List do Tymotcusza
2) 2 List do Tymotcusza
.3) List do Tytusa
'1) 1 List Piotra

5) List do Hebrajczyków

Koscio! zl1c~jdl~jL'roru-iarania
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·... i Ty tu l. \Fsk{/zóll'J..~id/o prrcłożonvcb
li' Kosciele.
· ... j

Zawiera

kilka mocnych ostrzcźcri przed

tgnorow.uucm

· ...

dziełu Chrystusa.

k l3ył napisany podezus portowne go uwiezicnia Pawła w Rzvmi«.

WIELORAKI WYBÓR. \Vybierz jedno dokończenie.
pełnia nastepujące zdanie:

które najbardziej uzu-

2 Konieczność zdrowej doktryny w Kościcle jesl szczególnie podkreślona

w:

a) Liście do Tytusa,
b) I Liście Protra.
c) Liście do l Iebrajczyków.

3 Zgodnie z Listem do lIcbr.uczvków
podobne do kapłaństwu.
a) potomków

ka pl.rristwo Chrystusa jest najbardziej

Lewiego.

ln Aurona,
c) Mclcluscdcka.

4 Listy Pawia do jego lOw~!rzyszy wskazują
wyboru
~l)

przywódców

entuzjazmu

i

na to, że oczekiwał

dośwtadczcn!.r

w pubhcznvch

przemówieniach.

hl pragruentn sluzema w Kosercle jako przywodcv.
c) duchowej dojrzałości i umicjctności kierowarun

5 jednym

z wnźnych

od nich

Kościola na podstawie ich:

zagadnień

omawianych

swoimi

rodzinami.

w l Liście Piotra jest:

a) nuuczn nic zdrowej nauki w Kościele.
b) stuwin nie c-xola cierpieniom na wzór Chrvstusu
c) wybór l~o/,ycll m<;-'żó\\'na sumowiska przywódców.

6 KRÓTKA ODPOWIEDŹ.

Poniże] podano cytaty z każdego z ptcctu lis-

tów, które przcstuchov valeś w tej lekcji. Rozpoznaj każdy cytat przez wpisunic nazwy listu w puste miejsce po prawej stronie. Czasami cytat zawiera
wi(,.'cej niż jeden wiersz.
a Ty zaś głoś lo, co jest zgodne ze zdrow;I
nuuką . ,llk;lzab
si\~ bowiem łaska BoL\.
która niesie zbawienie wszystkim ludziom.
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W dobrych

b Zaklinam cię: głoś naukę .

zawodach wystąptłem
przybyć do mnie szybko.
c Ten przcciwnlc,

Pośpiesz sit;', by

złożywszy

[edna ofiarę za grzechy,

raz na

Z~lWSZe

zasiadł po prawi-

cy Boga.
d Jeżeli zaś cierpi

jako chrzcśctjarun.

srę wstydzi. ale niech
w tym imieniu.
c

wychwala

niech
BOg:l

Jak prosiłem ci~, byś pozostul w Efezie,
tak proszę teraz, abyś nakazał niektórym
zaprzestać gloszcrua ruewlaściwe] nauki.

f Jakże my unikniemy, jeżeli nic
będziemy się troszczyć o lak wielkie zbawienie?

odpowiedzi na pytania nauczające
8 (Twoje odpowiedzi powinny być podobne)
a
b

Musi mieć tylko jedną źonę, ;\ jej charakter musi być godny szacunku.
Musi być w stanic rządzie swymi dziećmi.
i być dobrze wychowane.

MlLSZ:J

one go szanowne

Powinny być wierzące.

c

Nie może d~IŻYĆ
do nieuczciwego zysku lub być milośrukicm pieniędzy.

d

Musi micć dobrą opinie wśród rucwrcrzących.

e

Musi być w stanic nauczać i zuchccać innych.
prawdy. Nic powinien

Musi się trzymać

być świeżo nawrócony.

1 a Macedonia
b Kreta

d Korynt i Milet
e Troada

cNikopolis
10 (Twoje odpowiedzi

powinny

1,1·1

Strzec powierzonego

być podobne)

dobra.

2,.1,

Znosić trudy i przeciwności

2,8
5,1-1

Pamiętać jczusa Chrystusa.
Trwać w tym, czego si\' nauczyleś.

jako dobry żołnierz.

4,2

Głosić Słowo.

Koscit)! zl/{~jdl~je roztriazanta
2 c) odwiedził
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Macedonię i inne miejsca zanim znowu go uwięziono.

9 a) powoływali ludzi, którzy jako przywódcy' sprostatq określonym
niego kwalifikacjom

5 a 2) Ty1l1S
h l) Tyrnotcusz
cI)

d
c

l)
2)

przez

Tymotcusz
Tytus

Tymotcusz

11 a) mówi, że wierzący Ill11SZ~ być posłuszni władzom ludzkim,
d) przedstawia Chrystusa [ako przvklad do nnślaclowunin w cierpieniu,
e) został prawdopodobnie
napisany jakiś czas po pierwszym rzymskim uwięzieniu Pawła.
4 b) nakazania pewnym ludziom. aby zaprzestali głoszenia fułszywc] nauki.
12 a) otrzymali Ewangelię do tych
Pana.
c) już cierpieli za swu wiarc \v Chrystusa.
5 tTwo]e odpowiedzi

powinny

być podobne)

a Tymotcusz miał unikać miłości pieniądza.
b Mial on podążać za sprawtcdltwoścta.
pobożnością,
wyrrwałością i lagodnoście.
c
d

wiarą, miłością,

Miał walczyć dobrze \V zawoducli o wiarę.
Mial zachować życrc wieczne i tr/.ynuć sic,'danego mu przykazania.

H a 2) 5,7-19
b 5) 10,19-51
c 6) 15,25-29

d 1) 2,1-4
c 51 'i,II-15
f 'ii 5,11 - 6,12

6 (Twoje odpowiedzi pov vInnv być podobne!
a Musi on być w stnnie zaclięc.ic innych za pomoc) zdrowej nauki.
b Musi on nauczać tego, co jest zgodne ze zdrową nauką.

14

(Twoje odpowiedzi powinny być podobne)
a Chrystus był również powołany. aby być kuplanem na wzór Melclu-

sedeka.
b Chrystus ma kapłaństwo nieprzcmijającc , ponieważ trwa na wieki.
c Chrystus wszedł do przybytku niebieskiego poprzez swą krew.
d Chrystus złożył ofiarę z samego siebie raz na zawsze.
7 (Twoje odpowiedzi powinny być podobne)
a chwalebne ukazanie się Ch'ySIUS:l,
b odkupić i oczyścić nas
c Swego miłosierdzia,
d obmycie odrodzenia i odnowieulu

c
f

łaskę.
życic wieczne.

\V

Duchu Świętym,

