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Niniejsza książka omawia jeden z 18 kursów składających się na
cykl -Służba chrześcijańska-o Symbol znajdujący się po lewej stronie
wskazuje na kolejność kursów \V cyklu, który dzieli się na trzy części
po sześć tematów. "Krolesttro Boże, moc i cbuala - Przegląd Nowego
Testamentu" jest kursem 2. w części L Studiując w proponowanej kolejności, osiągniesz największe korzyści z nauki.

Materiały dydaktyczne w cyklu -Slużba chrześcijańska- zostały
przygotowane
w formie samouczka i przeznaczone
są głównie dla
pracowników chrześciiańskich. Kurs pozwala studentowi zdobyć wiedzę biblijną i umiejętności potrzebne do praktycznej służby chrześcijańskiej. Kurs ten można przerabiać dla własnego wzrostu duchowego

a także w celu osiągnięcia
dectwa.

zaliczenia potrzebnego

do otrzymania

ŚWi3-

UWAGA

Proszę bardzo dokładnie zapoznać się z wprowadzeniem do kursu. Jeżeli chcesz osiągnąć cele kursu i właściwie przygotować się do
sprawdzianu, powinieneś ściśle stosować się do instrukcji.
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WPROWADZENIE
DO KURSU
Nauka o Nowy"] Przymierzu Boga z człowiekiem
\'\1 kursie tym bcdzlcsz studiować Nowy Testament, czyli Nowe Przymierze jakie Bóg zawarł z człowiekiem

poprzez Jezusa Chrystusa. Nowy

Testament mówi o tym. jak Bóg wybawił

nas od wiecznego potępienia,

jak

możemy być wprowadzeni do jego Królestwa poprzez Chrystusa i jak doświadczarny jego mocy w naszym doczesnym życiu. Nowy Testament opisuje także chwalebny
powrót na ziemię naszego Zbawtelela oraz nasze
wsparuale przeznaczenie.
Część pierwsza zawiera przegląd wszystkich ksi~,g Nowego Testamentu i czasów, w których powstawały.
Przedstawia
ona księgt mówiące
o ziemskim życiu i usłudze Jezusa. Bcdzicsz wiec studiować każdą z czterech Ewangelii, które są reLICj~Jo jego unikalnej słuzbtc i o jego potężnych
cudach, Nauczysz sic także o kraju. w którym Jezus żył i o ludziach, którzy
o nim pisali.
WI drugiej czcsc: znajduje stc analiza ksiąg. opisujących początek Kościoła i jego rozwój \V imperium rzymskim. POU:IŻYsZ Z~I apostołami i uczniami
Jezusa głoszącym! Dobru Nowmc zbawienia Żydom i Grekom, niewolnikom i ich panom, ludziom szukatącyrn Boga i sceptykom. Przestudiujesz
list)" które były pisane do różnych powstających zborów i dowiesz się o ich
radościach i kleporach. Zobaczysz. jak ksztaltov ..':I1 si<; Kościół wspierany
mocą Bożą.

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

\'V mian; studiowanta

Naw)' Testament
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nc fakty

Chtrula

pomogą ci zrozumieć prawdę Nowego Testamentu i przekazać

innym. Niech Bóg cię blogosławi

j~J

w nauce!

Okres między Testamentami
lak, to p.uuk-tasz. że jego
w Jerozolimie przez Żydów. Nowy Testament ukazuje nam czas, kiedy Jerozolima była pod panowaniem Rzymian. Co zdarzyło si~ \\' Palcstvn!e w okresie między Starym
Może już studiowałeś Stary Testament. jczcli

okres historyczny

zamyka się oJbuJO\\':1 śwLjlyni

i Nowym Testamentem. w tzw. okresie "micdzytcstamentalnym"?
\Y/ roku 186 przed Chr. Babilończycy uprowadzili
z Jerozolim)' do
niewoli ostatnią grupę Żydów. \V czasie przebywania Żydów w niewoli.
Babilon został podbity przez Persów, którzy pozwolili Żydom powrócić do
Jerozolimy. Powróciła wtedy mała ich liczba. Zakończyło

to slcdemdztcsię-

ciolctni okres wygnani». Żydzi, którzy powróctl! do Jerozolimy odbudował!
świ;łtyni~ i osiedlili si<; \V tym kraju. Jednak wielu Zvdó-v nic powróciło do
Palcstyny. Niektórzy pozostali w Babilonie.
na roda 111 i. \'1/ historii nazwano to diasporą.
"rozproszenie".

Reszta rozproszyła si<: nucdzy
co oznacza "rozrzucenie" lub

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

na Palcstync i na cały świat starożyrny.

Po śmierci Aleksandra w ~23 r. przed Chr. I'alcsrvną rządztio wielu
obcych władców. Antioch IV (17:;-16,i przed Chr.), władca imperium Sclcucydów próbowal zmusić Żydów do przyjęcia kultury greckiej. Zakazał im
ich rrudycyincgo kultu i zbcszcześcil śwqlyni~·. \'1/ roku 167 przed Chr. Zydzi zbuntowali sil,' przeciwko jego szatańskim dekretom. \X' kilka lat później
odzyskali panowanie nad jerozolhuą i oczyścili świątynię. Ich wojna o nicpodległość hyła kontynuowana aż do roku 1-'12przed Chr. Okres ten jest
znany jako okres Machabcuszów. zwany lak od imienia judasza Machabcusza C'rnlot"), znakomitego dowódcy wojskowego sil żydowskich.
Okres żydowskiej ntcpodlcglośc! 1]\\':11od roku 1112do 63 przed Chr..
kiedy to jerozolima zestala zdobyta przez rzymskiego wodza Pornpcjusza.
\'1/ clqgu tego ('/:1S\I dynastia I lasmonouszów kontynuowała walkę przeciwko obcej dominacji.
spadkobiercami

\'I/:lkzyli

również oni między sobą. ł lasmoncusze byli

Szymona .\b<:habeusza. jednego z braci .ludy (Iuda zgin~1

w roku 161 przed Chr.).

\\i'proll'adzel1ie do leursu
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\V tym czasie ciągle wzr:IS(:1I3 siła Rzymu, będącego

glówn.; potęgą na

tym obszarze począwszy od roku 200 przed Chr. Ostami Z Hasmoncuszów
został zabity przez Heroda Wtclktcgo w roku 57 przed Chr. Herod był mianowanym przez Rzymian wbck:} Zvdów. \'\' czasie narodzin Chrystusa panowal wh<nie I lcrod \\lidki.
Kiedy przystąpis« do studiowania
Nowego Testamentu pomocne becizie pumh-tanic o tych faktach z okresu nucdzvtcstamcntalncgo. \V'ydarzcnia re wpłynęły na religi\-'
narodził si~'{czus.

zydowsk.;

i kształtowały stosunki w czasie, kiedy

Opis kursu
-Krotcstn-o Boże .. \loc i Cbn-ała - IJrzeglqd NOII'Cgo Testamentu- jest
kursem, który pomaga \\' uzvsk.unu pełnej wiedzy dotyczącej treści Nowego Testamentu. Kładzie on nac-isk na okoliczności historyczne, charakterystykę i nauki ksiąg Nowego Testamentu. Pomnga w zrozumieniu Nowego
Testamentu, w uzvsk.uuu zJtlbni:t do jego solidności i w osiągnięciu wie-

dzy koniecznej

do przck.rzvwama jego prawd innym.

Cele kursu
Po skończeniu kursu powuucncś

umieć:

1. Opisać tło historvcznc i wiadomości podawane
go Testumemu oraz podal( ich autora.
2. Zidentyfikować

przez każdą księgę Nowe-

ważne IllicjSCl związnnc z iłem Nowego Testamentu,

życiem .Jezus:\ i rozwojem

pierwotnego

Kościoła.

:~. \Vyjaśnić dlaczego mozem)' polegać na Nowym Testamencie jako na
wiarygodnym i dokl.rdnym opisie życia .Jezusa i nauki apostołów.
4. Zaakceptować :'Jowy Testament jako przekaz
i dzielić sit; z innymi ludźmi I3oż~Jprawda.

I30ga skierowany

do nas

Podręczniki
Książka

-Krołostn-ci Hoże, .1/oc i Cbuala - Przeglad Nottego Testamenpodrcczruktcm i przewodnikiem
w s.unodztelnym studiowaniu. Oprócz niej wymagana jest Biblia. Cytary pochodzą z Pisma Świętego
Starego i Nowego Testamentu, wyd. Pallouinum. Poznań - \Varszawa, 1980r.,
tll" będzie twoim

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

Układ lekcji i wzór uczenia się
Każda lekcja sklada srę z (1) tematu lekcji, (2) wprowadzenia,

(3)

planu lekcji, (1) celów lekcji, (5) czynności lekcyjnych, (6) kluczowych
słów, (7) treść lekcji zawierającej pytanta nauczające, (8J pytari kontrolnych
(na końcu lekcji), (9) odpowiedzi na pytania nauczające.
Plan i cele lekcji przedstawtają ogólny zarys tematu, pomagają skupić
uwagę na najważniejszych punktach i informują, czego powinieneś się naliCZYĆ.

Na większość

pytań nauczających

w tekście lekcji można odpowie-

dzieć wpisując je w odpowiednim miejscu w podręczniku. Dłuższe odpowiedzi należy zapisać w zeszycie. Zapisując odpowiedz! w zeszycie, nie
zapomnij zaznaczyć numer i temat lekcji. Pomoże ci lo w przygotowaniu się
do końcowego

sprawdzianu.

Nie szukaj odpowiedzi w książce zanim nie napiszesz własnej. Swoją
odpowiedź zapamiętasz lepiej. Po udzieleniu odpowiedzi na pyranta nauczające, porównaj je z odpowiedziami
znajdującymi się na końcu lekcji.
Następnie popraw błędne odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania nie są podane we właściwej kolejności, byś przypadkowo nie dostrzegl odpowiedzi
na własne pytanie.
Pyrania nauczające są bardzo ważne. Pomagają zapamictać najważniejsze myśli przedstawione w lekcji i zastosować poznane zasady.

Jak odpowiadać na pytania
W tym podręczniku

znajdują się różne rodzaje pytari nauczających

i kontrolnych. Poniżej podajemy przykłady pytań i odpowiedzi. Jeśli wystąpią inne rodzaje pytań, towarzyszyć im będzie odpowiednia instrukcja.

do lzursu

\'(ljJroll'{ulzcllie

Pyt.mie: IVlELOJUIKI
z wielu przytoczonych.
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WYBÓR polega

na wyborze

jednej odpowiedzi

Przykład
t Biblia posiada

ogółem

a) 100 ksiąg,

b) 66 ksiąg,
c) 27 ksiąg.
odpowiedzią jest b ) 66 ksiąg WI swym podręczniku
jak to pokazano poniżej:

Prawidłową

ży zakreślić

b)

t Biblia posiada

nale-

ogółem

a l 100 ksiąg,

@66ksiojg,
c)

27 ksi:l!;.

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

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

tych przytoczo-

Przykład

2 Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
a

®

Biblia posiada ogółem

120 ksiąg.

Biblia jest przekazem wiadomości adresowanym do dzisiejszych wyznaw-

ców.

c

@

\'Vszyscy autorzy

Biblii pisali w [ęzyku hebrajskim.

Duch Świ<;ty inspirował

piszących Biblię.

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

PITANIE

- KOjARZFJI7E polega na skojarzeniu

ją razem. Są to np. skojarzenia
mi.

rzeczy, które występuimion z opisem, lub ksiąg Biblii z ich autora-

Krotestu-o Boże, Moc i Cbtrała
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Przykład
3 Proszę napisać

liczbę- odpowiadającą

imieniu

przywódcy

03

początku

każdego zdania, które opisuje jego czyn .

.t.. a

Otrzymał Prawo na Górze Synaj.

1) Mojżesz

.~. b

Przeprowadzi!

2)JOZllC

.~. c

Maszerował

.t.. d Zyt

wokół Jerycha .

na dworze faraona.

Wypowiedzi

lozucgo.

Izraelitów przez Jordan.

u i d odnoszą się do Mojżesza u wypowiedzi

Należy napisać zatem

h i c do

l przy a i d, oraz 2 przy b i c, tak jak lo

pokazano powyżej.

Sposoby uczenia się
Jeśli sarn studiujesz kurs lei, c-ałą nauko możesz prowadzić korespondencyjnie. Chociaż niniejszy kurs zosia! przygotowany do samodzielnej naliki, można go przerabiać także w grupie lub klasie. Wf takim przypadku
nauczyciel może zadawać dodatkową prace oprócz podanej w kursie. Pros/f; SIOSO\vaćsit; do jego poleceń.

dów

Można także uzywar' kursu do nauki w czasie grupy domowej. wyklaw zborze albo w zborowej szkole biblijnej. Treść kursu jak i metody sq

przystosowane

do tego celu.

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

Świadectwo
Po skończeniu kursu i uzyskaniu oceny końcowe] sprawdzianu
stytutu ICI. otrzymasz świadectwo ukończenia kursu.

z In-

\f])rol/'adz(!uie do lsursu

II

o autorach
Kurs len został napisany przczlean-Bapustc Sawadogo i Marela A .•Mungcr. jean-Bapnstc Sawadogo jest absole....
eruern Seminarium Zborów Bożych
(College Protestant
rhe Assemblics
Gad) w Górnej \Volcie. Studiował

ar

w .\1iędzynarodo\vym

ar

lnsrytucte Praktycznych Studiów

Biblijnych

tional Bibie Traming lnstitutc) \\' Anglii oraz kontynuował

<Interna-

stucha dvplomo-

we na Uniwersytecie w Ougadougou . .Jest instruktorem \\' Szkole Biblijnej
Zborów Bożych (Asscmbly of Gad Bibie School) w Nagabagrc, Górnej \'Volcie,
Marera A Mungcr jest misjonarką działającą na \X!ydziale Rozwoju ICI
(International Correspondcncc lnsututc I w Brukseli. Ty tul licenciata otrzymała w College w La Mirada. w Kalifornii, a tytulmagistra Studiów Chrześcijańskich w Regent College w Vancouver, w Kanadzie.

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

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

JEZUS - JEGO ŻYCIE
I DZIAŁALNOŚĆ

o

.~"'J
-~.'\.
-' ,.,
l po

A ')

NOWY TESTAMENT
I ŚWIAT MU
WSPÓŁCZESNY

Świat, na który przyszedł Jezus Chrystus. był ukształtowany przez trą
władzę Rzymian, kulturę Greków i religię Żydów. \Y/ tej
lekcji zobaczysz, w [aki sposób Bóg wykorzystał te czynniki dla przygoto-

ważne czynniki:

wania podstaw ziemskiej działalności

Galarjan
CZ(lSII

(1,4), Bóg posiał swego

swojego Syna. Jak wyrazu 10 List do

Syna wówczas,

"kiedy nadeszła pełnia

",

Dzięki ludziom spisującym Pismo zapoznasz
Nowego Testamentu. Bóg ukształtował

się ogólnie z przeglądem

go i uczynil harmonijną jednością.

Te dwadzieścia siedem ksiąg zawiera różne wypowiedzi. które zostały zapisane. Były pisane w różnych cz..1.S3ch i w różnych okolicznościach.
Niektóre
napisano w celu rozwiązania pewnych problemów, inne - aby opowiedzieć o pewnych wydarzeniach, Ale w nich wszystkich znajdujemyjeden
ważny przekaz. Bóg zawarł Nowe Przymierze <lub testament) z człowiekiem poprzez Jezusa Chrystusa.
fakty, o których będziesz

się uczył w tej lekcji, pornogą ci zobaczyć
historii. Pornogą również uzyskać
wspaniałego Nowego Testamentu, danego

jak ręka Boga kierowa la wydarzemami
pełniejsze i głębsze zrozumienie

nam przez Boga.

plan lekcji
Świat Nowego Testamentu
Ksicgt Nowego Testamentu

cele lekcji
Po skończeniu lekcji powinieneś umieć:
•

•

Opisać ważnych ludzi. grupy i instytucje z czasów Nowego Testamentu.

Dać dowód na

lo,

że Chrystus przyszedł wtedy .kiedy nadeszla pełnia

czasu
•

Opisać autorów. ogól nq treść i chronologię

piśmiennictwa

Nowego

Testamentu.

czynności lekcyjne
l.

Przeczytaj wprowadzcnfc

do kursu i cele kursu.

2. Przeczytaj plan lekcji i cele lekcji. POIl1og:~ ci one określić, na co powi-

nieneś zwracać uwngc podczas uc-zenia sic.

Krotestu-o Boże, Moc i Cbtrala
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Przeczyta] lekcię i wykonaj ćwiczenia w tekście lekcji. Porównaj swoje
odpowiedzi

z odpowiedziami

o odnalezieniu

i prlcezylaniu

zanucszczonvmt na końcu lekcji. Pamięta]

wszystkich zaznaczonych

fragmentów Biblii.

'1. W lekcji występują terminy, które mogą być dla ciebie nowe. Niektóre
z nich zostały zamieszczone poniżej jako słowa kluczowe. Sprawdź
deftrucie każdego niezrozumialego wyrazu w słowniczku na końcu kstązki. Niektóre słowa są również definiowane w tekście lekcji. Pozostałc
sprawdź w słowniku języka polskiego.
5. Odpowiedz na pytanta kontrolne na końcu lekcji i porównaj je z odpowiedzrami na końcu książki. PO\VIÓrZ materiał obejmujący pvrama, na
które źle odpowiedziałeś.

słowa kluczowe
apokaliptyczne
chronologia
diaspora
faryzeusze

filozofta
hellerusta
Judaizm
Mesjasz

obrzezanie
okres mtędzytcstamcmalny
Palcsrynu

Scptuaginta

Pascha

liczeni w Piśmie

synagoga

szabat

poganin
prozelita
saduceusze

Sanhedryn

treść lekcji
ŚWIAT NOWEGO TESTAMENTU
Kilka różnych czynników wpłynęło na ukształtowanie sit;"świata Nowego Testamentu. Dla przykładu rozważamy kilka faktów. Chociaż Rzyrn!anie rządzili Palcsryną to jednak do napisania Nowego Testumemu UŻy10
języka greckiego. Jezus, główna postać Nowego Testamentu, był Żydem,
Mesjaszem, którego przyjście przepowledzial Stary Testament. Ponadto na
stronach Nowego Testamentu spotykamy ludzi, którzy wyznawali
dzajów religii pogariskich

i

świat Nowego Testamentu?

wiele ro-

uprawiali tajemne kulty. ja kie siły uksztaltowaly

A'ou)' Testament i suiat
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Panowanie Rzymu
Cel l. Zapoz nanie sie ze sposobami, które dzieki ist uicn iu imperium
rzymskiego umożliwiły szybkie rozprzestrzenienie sie eu angelii.
\V Ewangelii Łukasza 2, l czytamy. że wyszło rozporządzcruc
cesarza
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Cezar był
tytułem nadawanym

władcom Hzymu. \V niektórych

miejscach Nowego Te-

st.uncntu cesarza Rzymu nazywa si\, "królem" ( l P 2,17). \V czasach powstawania Nowego Testamentu imperium rzymskie rozciągało sit; od zachodnich
krańców
Morza Śródziemnego do Eufratu na Bliskim Wschodzie. Całe lo
ogromne terytorium hyło we władaniu cesarza. Rzymianie podzielili swe
cesarstwo na prowincje - obszary z bazarni militarnymi. Kilka takich prowincji wymienia się z nazwy w Nowym Testamencie. Są to Macedonia,

Acha]a, Syria. Azja. Galacj~1i Parufilia.
Wladza Rzymian i ich siła polityczna doprowadziły do jedności politycznej, pokoju wojskowego, wolności handlu i podróżowania.
Różne narody podbite

przez Rzym zn.ndowaiy

si(,.~pod jedną władza.

Umocniono

pokój w imperium rzymskim. a wojny mi<;dzy narodami wchodzącynu
w jego skład zostały zakończone. Obyw.ucle rzymscy byli szczególnie chronieni. ~logli się oni poruszać po całym cesarstwie bez obawy aresztowania
lub prześladowania.
N":1 przykład, apostoł Pa we! , był używany przez Boga
do głoszenia ewangelii Chrystusowej w znacznym stopniu na nowych obszaradl ponieważ znajdował się fXKI spccj:i1n~1ochroną jako obywatel rzymski

IDI. 16,:\8; 22.29).
Rzymianie celowali w budowaniu dobrych dróg i mocnych mostów.
Drogi te były wolne do rozbojów. ł..ączyły Rzym z każdą częścią cesarstwa;

sic, że "wszystkie drogi prowadza do Rzymu". Na morzu nic było
piractwa . jak nigdy wcześniej panowało bezpieczeństwo, wolność i łatwość

mówiło

podróżowania.
Uwaga:

zanim odpowiesz na nastepne pytania, przojrzyj ponon-nic instruleejf zamieszczoną na u-stepie kursu a dotvczacq odpou-iadama IIa
pytanta. Prosze odniesc sif do tvcb wskazówek u' razie potrzeby
11' trakcie odpouiadania
IW inne pytanta.

1 Dokończ następujące zdanie. Kiedy Chrystus ukończył swą ziemską działalność, ewangelia

rozeszła si\, po świecie

w bardzo krótkim

z przyczyn tego zjawiska, było to, że Rzymianie budowali
ły Rzym

I.

czasie. Jedną

drogi które łączy.

Imperium Rzymskie
za czasó"W"Chrystusa

~-

---

o

...

'~'.'

Cvreuu

_.
-.. --......
--",
CYRENEIKA

-,"\.

~

EGIPT
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Kultura grecka

Cel 2. Poznanic naju-azniojszvcb
SpoS0b611', tlz;';!':; którym kultura grecka
przygotowała lwia/ na przyjecie przeskmia Chrystusa.
Chociaż Rzymianie byli politycznymi władcami świata, język i myśl
grecka zdominowały ich kulturę. Jeden jezyt: t jeden su-iatl Takie było motto
i ambicja Aleksandra Wielkiego. Kiedy dokonywał podbojów podejmował
także kroki dla ujednolicenia

wszystkich narodów znaldujących sic: pod

jego panowaniem. Język grecki byl nallcz~my w całym greckim imperium.
Kultura grecka stanowiła w tym państwie wzorzec nauczania i życia. \Vywario lo wielki wpływ na ludzi świata w okresie Nowego Testamentu. (Kultura
grecka jesl również zwana kulturą bellcnistyczna. Nazwa la pochodzi od
słowa Hellas. oryginalnej nazwy krainy Greków. Człowiek kultywujący
kul-

turę grecką był nazywany hellenistą.

chociaż nic musiał być rodowitym
Grekicrn.) Polirycznc imperium Aleksandra nic trwało długo. natomiast jego
wpływ kulturowy był wielki i długotrwaly. Przez długie stulecia cały świat
śródziemnomorski zachowywał oznaki wpływów hellenistycznych. Zwyczaje greckie były szeroko rozpowszechnione. Wiele miast stosowało grecki styl w architekturze. Grecki sposób prowadzenia dysput i dochodzenia
do konkluzji poprzez stawianie pytań dotyczących problemów pochodzenia i znaczenia świata, Boga i człowieka oraz dobra i zła został także przyswojony przez narody znajdujące się poci wpływem kultury greckiej. Greka
(dialekt koine) stała się j\-,zykiem wladcóv ..' i wspólnym językiem niewolników. Listy, poezja i sprawy handlowe - wszystko to było pisane po grecku.
W Nowym Testamencie termin "Grek" był stosowany w odniesieniu nie
tylko do ludzi z Grecji, lecz również do ludzi, którzy mówili po grecku
i którzy pochodzili z innych nieżydowskich narodów. Greka byb używana
wszędzie.
Kiedy władzę objęli Rzymianie zorientowali

się. że greka jest ideal-

nym sposobem komunikowania się z ludnością na podbitych przez nich
terenach. Młodzi Rzymianie byli wysyłani na uniwersytety w Arenach, Rodos i w Turste. Wreszcie w samym Rzymie również szeroko używano greki.

2 Zakreśl literę na początku każdego zdania wyrażającego

prawdę.

a

Trzeba było być urodzonym w Grecji, aby być nazywanym hellenistą.

b

Kiedy imperium Greków rozpadło się, wtedy straciło ono swoje wpły-

wy.
e

Rzymianie używali greki w celu porozumienia się z ludnośclą
terytortach.

na swych

Nouv Testament i suiat mu uspolczesnv
d
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Ludność narodowości
nieżydowskiej czasami jesl określana jako Grecy w Nowym Testamencie
nawet wówczas, kiedy nie była grecka
z urodzenia.

Greka była rzeczywiście niezrównanym środkiem dla wyrażania przesłania chrześcijańskiego. Ze względu na jej szerokie rozpowszechnianie
apostołowie mogli nauczać po grecku, bez konieczności używania
tłumaczy.
Szerokie użycie tego języka tłumacz)' równicż, dlaczego wszystkie ksteg!
Nowego Testamentu, pisanie przewaznie przez Żydów, były najpierw napisane po grecku. Kiedy Chrystus przyszedł z przesianiem Bożym dla calego
świata, istniał język światowy. za pomocą którego można było to obwieścić.
3 Najważniejszym sposobem, \V jaki kultura grecka pomogła w przygotowaniu świata do usłyszenia przesłania Chrystusa, były:
a) greckie zwyczaje, obyczaje i grecki styl architektury, które były przyswojone w wielu miejscach,
b) grecki [ęzyk, używany w całym Imperium Rzymskim,
c) grecki sposób
stawiania pytań w celu dochodzenia
do zrozumienia
wszechświata.

Religia żydowska
Dowiedziałeś się w jaki sposób Bóg wykorzystał władzę Rzymu i kulturę grecką w celu przygotowania świata do usłyszenia przesłania Chrystusa. Bóg również utył Żydów i ich religii w tym samym celu. Ukazał się
Żydom i przekazał im proroctwa o Mesjaszu, który mial nadejść. To objawianie się Boga oraz proroctwa spisano i zebrano razem w Starym Testamencie. Nauki Starego Testamentu rozprzestrzeniły
się w wielu częściach
świata jako wynik rozwoju życia i religii Żydów. Postcp ten dokonał się
w okresie mtędzytestamentalnvrn.
\V następnym rozdziale przestudiujesz
ten rozwój. Jednak przed rozpoczcctcm
czytania tego rozdziału wykonaj
kolejne ćwiczenie. Pomoże to w dokonaniu przeglądu wydarzeń okresu
mlędzytesta men ta Ine go.
4 Powróć do wstępu tego kursu i przeczytaj ponownie rozdział zatytułowany "Okres między Testamentami" . Następnie uzupełnij następujące zdania poprzez wpisywanie właściwych imion, słów łub dat.
Po wygnaniu

Żydów na okres 70 lat,

cić dolerozolnny.

pozwolili

Ich królestwo zostało później podbite przez

im wró.
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który zmarł w roku

pod panowaniem

przed Chr. Porem Palestyna

kilku innych mocarstw.

nim w roku
niezależni,
Pompejusza.

Żydzi zbuntowali

przed Chr. Odzyskali
aż do roku
Nasrcpntc

znajdowala

sit; przeciwko

władze w Jerozolimie

przed Chr. kiedy

lo

się

i byli

zostali podbici przez

w roku 37 przed Chr.

zosia I mia-

nowany władcą Żydów przez

Judaizm okresu rniędzytestamentalncgo
Cel 3. Określenie osiagnieć judaizmu

okresu miedzvtostamcntalnego.

które

przygotou-ałv su-iat do przyjecie przestania Chrystusa.
W okresie wygnania

i w lalach nucdzvtcstamcntalnych

w judaizmie

miały miejsce trzy główne wydarzenia. powstanie obrzędów kultowych 0<.1pruwianych w synagodze, nawrócenie wielu pogan na judaizm i przetłumaczenie Starego Testamentu na grekę.
1. ,~).'lJagoga. Kiedy' Żydzi zostali wygnani, wzięli ze sobą Pisma Starego Testamentu. Pisma te kształtowały podstawy ich praktyki religijnej.
W niewoli nic mogli oni odprawiać obrzędów kultowych w świątyni ani składać ofiar ze zwierząt. Jednakże trwa I ich kult jednego prawdziwego Boga.
Żydzi zbierali się w grupy zwane ,\y"ago8ami dla dyskutowania i zdobywania wiedzy dotyczącej interpretacji Pisma. Dziesięciu lub więcej mężczyzn mogło stworzyć synagogę, a w mieście mogło być kilka synagog. Kułt
uprawiany w synagodze zawiera! czytanie Prawa i Proroków. Prorocy pisali
o przyjściu Mesjasza, który może wybawić lud Boży. Cd)' Żydzi studiowali
te pisma zaczęli szukać kogoś takiego, kto by ich wybawił

Z

niewoli.

2. NmN'ÓCC1J;Cpogan IW judaizm, Podczas niewoli babilońskiej
wykorzysta! Zyd6w do zapozna ma z nim Babilończyków.
Na przykład,

księga Daniela w Starym Testamencie

podaje

Bóg

jak król

Nebukadnesar był świadkiem mocy Boga w życiu Daniela i jego trzech
przyjaciół, młodzieńców żydowskich, których uwięził i sprowadził do Babilonu. Był on zmuszony przyznać, że Bóg Daniela jest .Bogicm bogów,
Partem królów" (Dn 2,47), Żydom dano swobodę ku hu i pozwolono im
nauczać o ich Bogu. I chociaż pewna ich grupa powróciła do Jerozolimy
kiedy im na to pozwolono, to jednak wielu pozostało w Babilonie, a póz-
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niej osiedliło siy \\' innych miejscach w całym imperium. Razem z nimi szła
ich wiara w Boga i obietnica o nadchodzącym
wybawicielu. Nic dziwnego,
że w Ewangelii Mateusza 2,1-2 napisano o mędrcach, którzy jechali ze \X!schodl! prowadzeni przez gwiazdę, aby w Jerozolimie złożyć hołd nowo narodzonemu królowi

Żydów!

5 Zakreśl literę na początku

każdego PRA\XlDZI\VEGO stwierdzenia.

a

Kult w synagogach rozpoczął

b

Po okresie wygnania Żydzi nie nauczali Prawa.

c

Kult w synagogach obejmował studia Prawa i Proroków.

się w czasie, kiedy Żydzi byli w Babilonie.

Żydzi, którzy nic powrócili do Palestyny ale też nie pozostali w Babilonie, trafili do Egiptu. Grecji, Macedonn. Rzymu i głównych miast Azji
Mniejszej. (To rozproszenie Żydów jest określane jako diaspora lub rozproszenie, jak to podano we wprowadzcntu do kursu). Proces ten spowodował, że Żydzi osiedlili sit,.~wśród wielu narodów na olbrzymim obszarze.
\Y./ rzeczywistości wiece] Żydów nueszkalo poza Palcstyną niż w niej.
W rezultacie tego rozproszenia. IUUk~l o jedynym prawdziwym Bogu
i nudchodzącyrn
Mesjaszu stula si<;"szeroko znana. Znaczna liczba pogan
w Palestynie i innych miejscach przvłączyła si<; do religii żydowskiej uzna[ąc jej wyższość nad wierzeniami pogańskimi. Ludzie ci byli zwani prozeli-

tami lub bogobojnymi. Prozelitami byli ci, którzy podporządkowali
się
wszystkim wymogom Prawa whlczajw~ \\' to obrzezanie. Byli traktowani
jako pełnoprawni czlonkowtc społeczności żydowskiej, W przeciwieństwie
do nich bogobojni akceptowali naukę żydowska. lecz nie zobowiązywali
si<;do wypelntama Prawa. Nie midi oni pełnego członkostwa społeczności.

;'\. Scptuaginta. Gdziekolwiek przybywali Żydzi, tam zabierali oni swe
Pisma i nauczali ich w synagogach, które tam też tworzyli, W ciągu tego
okresu mtędzytestamcnralncgo
Stary Testament był tłumaczony na grekę,
Tłumaczenie to zostało dokonane w Aleksandrii, w Egipcie. Nazwano je:
.Scptuaglnta". co oznacza "siedemdziesh!t", ponieważ według tradycji, tlumaczenie lo wykonało siedemdziesięciu dwóch uczonych. Tłumaczenie to
pomogło rozprzestrzenić nauki Starego Testamentu jeszcze przed narodzeniem Chrystusa wśród ludów mówiących po grecku, Było ono używane
zarówno przez Żydów jak i ludzi nawróconych przez nich, a także przez
autorów Nowego Testamentu oraz przez chrześcijan pierwszych wieków.
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a
b

zeszycie napisz krótką definicję dla każdego z następujących
Diaspora
Prozelita

\'(1

c

Bogobojny

d
c

Scptuaginta
Synagoga

7 W okresie

nucdzytcsuuncntalnvm

dejść Mesjaszu.
dów wśród

Glóv v'ny wpływ

widu pogan

słyszało () majacym

naŻy-

na to miało

wielu narodów oraz przetiumarzenie

określeń.

Starego Testamentu na

j,zyk

Judaizm w czasach Nowego Testamentu
Cel 4. Zapoznanic sif' z główllym;
Testamentu,

cechami judaizmu

11'czasach Noucgo

Dowiedziałeś się [ak osiągruccta judaizmu w okresie uuędzvtestamenświat na głoszenie cwangelu. Rozważmy niektóre spe-

tajnym przygotowały

cyficzne aspekty samej religii żydowskie] istniejące] w czasach Nowego
Testamentu. Są one często przytaczane w Nowym Testamencie.

Stron

'yzeusze

i

11 ictu 'tł.

W Judaizmie istniały dwtc główne partie lub frakcje: faFaryzeusze uważali się za prawdziwy Izrael Boga.

saduceusze.

Nazwa faryzeusz oznacza "oddzielony". Postcpowali zgodnie ZL' spis.mym
Prawem i tradyctą
slar:-;zycli oraz akceptowali prorockie pixmn. Uczcni
li' Ptsmic. którzy interpretowali
Prawo i pomagali stosować je odpowiednio
do zmieniających się warunków codziennego życia. stali do dyspozycji bryzcuszy. aby ich postępowanie mogło być zgodne z tym Prawem. Faryzelisze wierzyli w istnienie aniołów i duchów oraz w zmartwychwstanie.
Praktykowali oni rytualną modlitwę i post oraz dawali dziesięcinę ze swych
majętriości. WI szabat nic pracowali i nikomu nie pozwalali pracować. Ludzie, na których mieli znaczny wpływ. rcspcktowah ich [ako świętycl: mę-

żów.

Byli

oni zagorzalymt wyznawcami judaizmu pozyskując wielu pogan.

Apostoł Paweł przed swym nawróceniem był faryzeuszem. Zarówno faryzclisze jak i liczeni w Piśmie byli aktywni \V svn.tgog.rch.

Saduceusze akceptowali Prawo jedynie jako autorytet. Odrzucali tradycje; starszych i nie wierzyli w istnienie aniołów, duchów, czy zmartwycb-
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wstanie. Byli bardziej podatni na wpływy hellenistyczne, a także interesowal: się kapłaństwem,
światynią i władzą polnyczna. Prawie wszyscy byli
kapłanami.
Chociaż

Rzymianie byli zdolnymi administratorarui.
wielu Żydów
oburzało się nn ich rządy. Na przykład, nie znosili placenta
podatków dla rządu rzymskiego. Władza sprawowana przez Rzymian stawała si(,..'zarzewiem żydowskiego niezadowolenia
i niepokoju. \'1 miarę jak
rosło napięcie polttvcznc. wiciu przywódców żydowskich poświęcało coraz więcej uwagi temu zagadnieniu.

w Palestynie

Rada Naju-vżsm, Pcd wszechwładnymi
rządami Rzymu dano Żydom
pewna autonomię samodzielnych rządów w sprawach politycznych i religijnych. \XTladzę tę sprawowab
rada złożona z siedemdziesięciu
członków
i zwano j::lSanbcdrvnem. Głową tej rady był najwyższy kapłan. a członkami
- kapłani i ludzie pochodzący z bogatych rodzin. Sanhedryn miał w swym
składzie kilku faryzeuszy. popularnych
wśród ludzi, ale saduceusze
byli
grupą dorumujqcą.

8 Polqcz każde zdanie

(po lewej) z grupą,

którą

opisuje

to zdanie

(po

prawej),

·
·
·
·
·

a
b
c
d
c

Akceptowali Prawo tylko jako autorytet.
Byli dominującą grup~) \V Sanhedrynie.
\XTierzyli w zmartwychwstanie.
Ich naz\va oznacza "oddzieleni".
Nic wierzyli w antołów i duchy.

l) Faryzeusze
2) Saduceusze

S{1I iQZVllia. \XT
jcrozohuue. \V czasach Iczus«, istniała wspaniała światynin. Nazywano ją .. świątynią Heroda" od imienia l lcroda Wielkiego, który [ą
wybudował. Zarówno świątyniu Salomona [ak i .druga świątynia" stały kiedyś w tym samym miejscu. gdzie teraz stala świątynia
Heroda. Świątyrua
Salomona została jednak zniszczona przez Babilończyków w roku 586 przed
Chr. ..Druga śwtątynta" odbudowana
została przez imigrantów, którzy powrócili do Jerozolimy przed czasami Ezdrasza i Nchcmiasza. Tę świątynię
zbezcześcił Annoch IV, a następnie została oczyszczona przez jude Machabensza. Później została w pewnym stopniu zniszczona i dlatego Herod odbudował ją ok. 20 r. przed Chr.
1

Świątynia Heroda była podobna do poprzedniej.
Miała kilka bram.
wewnętrzną ścianę, poza którą poganie nie mogli wejść, oraz ciężką zaslo-
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nę oddzielającą Miejsce Święte od Najśwtctszcgo.
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Obrzędy w świątyni były

prowadzone

przez grupę kapłanów, której przewodzi! najwyźszy kapłan,
każdy Izraelita
pici męskiej musiał zapłacić podatek
świątynny

Co roku
(wartość dwóch dniówek)

przeznaczony na utrzymanie obiektu i na pensje

kapłanów.

9 Zakreśl literę przed każdym PRA\'(f\)ZIWYM stwierdzeniem.

śwrątyma Heroda były podobne.

a

Świątynia Salomona

b

Najwyższy kapłan i kapłani sprawujący obrządek w świątyni byli opłacani pieniędzmi zebranymi w postaci poelatku świątynnego.

c
d

Większość członków Sanhedrynu stanowili zwykli ludzie.
Świątynia wlcrozolunic w czasach jczusa była odbudowana

i

nańców, którzy powrócili

przez

wyg-

z Babilonu.

S<tl'if!(J. Chociaż Żydzi żyjący

w diasporze byli szeroko rozproszeni, lo

jednak traktowali jcrozolunę

jako swoj~1stolice. Każdego roku ryslace Żydów, w tym także wielu prozclitóv v i bogobojnych, udawało się tam jako
pielgrzymi w celu wzięcia udziału w wielkim zgromadzeniu religijnym. 14czyli się tam z Żydami nueszkającvnu w Palcstvruc. celebrutac święta, które
upamiętniały ważne wydarzenia z ich historii. Dwa z siedmiu świąt obchodzonych każdego roku były szczególnie ważne w czasach Nowego Testu-

memu

Pascha i Ptccdztestatntca.

Pascha była najważniejszym świętem. Obchodzono ją \V rocznice \vyprowadzenia Żydów z Egiptu co zapoczątkowało
ich byt jako niezależnego
narodu. Księga \X!yjścia UMoj 11-12) mówi o zesłaniu przez Boga takiej
plagi na Egipcjan, że w końcu pozwolili Izraelitom opuścić Egipt i udać sit,:'
do ziemi, która im Bóg obiecał. Dzięki zastosowaniu się do wskazówek
otrzymanych od Boga, Izraelici zostali uchronieni od ostatniej plagi, \V wyniku której w ci:.jgu jednej nocy zginęli wszyscy pierworodni
cjan i pierworodne z ich zwierząt.

synowie Egip-

10 Przeczyta] 2Moj 12. Nastcpntc ZJpisz w zeszycie odpowiedzi

na następu-

jące pytania:
a

Co mieli zrobić Izraelici (w. 1.~)?

b

Co mial zrobić Bóg według swej wypowiedz!

e

Jaki był tego wynik

(w.

(w. l)!

29.31)'

Izraelici mieli nakaz obchodzenia ŚV.vięta Paschy każdego roku "jako
prawo ważne na wieki" dane im i ich potomkom UMoj 12,2·1). Od wszyst-
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kich izraelskich mężczyzn żyjących w Jerozolimie lub jej pobliżu wymagano uczestnictwa w Święcie Paschy z wyjątkiern
tych, dla których było to
niemożliwe. \'V'ielu Żydów z diaspory, zarówno prozelitów jak i bogobo]nych, również przybywało do Jerozolimy na to wydarzcruc. W święcie uczestniczyły także kobiety. W czasie Paschy, w Jerozolimie zbierał się ogromny
Ilum.
Pięćdziesiątnica była również ważnym świętem w czasach Nowego
Testamentu. \'V'okresie nucdzytcstamcntulnyrn święto to było obchodzone
jako rocznica dania Mojżeszowi Prawa (2Moj 19). Prawo i jego przestrzeganie były potężną i jednoczącą
siłą społeczności żydowskiej. Żydzi traktowali Prawo jako największy dar Boży (patrz Psalmy 1,19 i 119 l.
Siowo "Pięćdziesiątnica"
znaczy ,50 dni", ponieważ
obchodzone
50 dni po Święcie Paschy.
każde zdanie
w tym zdaniu.

11 PO!;lCZ

opisane
·

(z lewej),

ze świętem

lo święto

lub świętami

było

(z prawej),

a Nakazana w Księdze \'Vyiścia 12,2'1

l) Pascha

·

b Brali w niej udział Żydzi, prozelici i bogobojni

2) Ptęcdzicstqtrucn

·

c Nazwa oznaczająca

•

d Obchodzona

3) Obydwa święta,
Pascha i Pięćdziesiątnica

•

e Przypomnienie

,,50 dni"

na pamiątkę
wyzwolenia

nadania Prawa
Izraela z Egiptu

Inne religie
Cel 5. Prredstau-knne
cia Chrystusa.

u-aruukou- religijnych

istniejących

u' czasach przyjś-

Bóg objawił się Żydom. \'V' wyniku istnienia diaspory wielu pogan
zostało nawróconych na judaizm przez co został on szeroko rozpowszechniony. Jednakże judaizm coraz bardziej zawężał się do spraw narodowościowych, rasowych.
Aby to stwierdzić, wystarczy przestudiować Nowy Testament i zaobserwować postawy opisanych tam przywódców żydowskich. \'V'ydaje się, że
absorbowały ich całkowicie własna polityka i sprawy ich narodu.
Podczas, gdy Żydzi byli zajęci swyml sprawami, inne religie także
domagały się lojalności od swoich wyznawców. \X!ielu ludzi postępowało
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według religii wschodnich pochodzących
z Egiptu i z Azji Mniejszej. Inni
włączali się w religijne misteria greckie, które podkreślały idee zmartwychwstania i oczyszczenia. Inni znowu postępowali zgodnie z kultern bóstw
i duchów związanych z pewnymi miejscami i zawodami. Była również państwowa religia rzymska, w której posąg rzymskiego cesarza był czczony
jako symbol potęgi Rzymu.
Czynniki

te wskazują,

że panowało

ogólne

zainteresowanie

religią

i poszukiwanie różnorodnych odpowiedzi. Ludzie zaczynali interesować
się również i tym, że być może jest tylko jeden powszechny bóg. Wielu
chciało znaleźć oczyszczenie z winy. Istniało też wielkie pragnienie poznania lego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Filozofie tego czasu nie

dawały zadowalającej odpowiedzi,
a ludzie nie byli usatysfakcjonowani
wnioskami osiągniętymi drogą rozumową. \'Vielu żyło bez nadziei, w pustce
duchowej, zepsuciu j rozkładzie moralnym. Był to właściwy czas dla jeżusa
Chrystusa, który ciemności serc i umysłów ludzi rozjaśnił promieniami chwały
Bożej.
12 Zakreśl litery przed tym zdaniem, które opisuje ogólne warunki religijne
przyjścia Chrystusa.
a) Ogromna większość ludzi była posłuszna państwowe] religii rzymskiej,
ponieważ Rzym był dominującą silą polityczną.
b) Większość ludzi szło za judaizmem, który stawał się religią światową.
c) Istniała wielka różnorodność
religii, a ludzie w różny sposób poszukiwali takich odpowiedzi, które by ich satysfakcjonowały.
d) Filozofie w tych dniach dawały prawie każdemu satysfakcjonujące wnioski dotyczące Boga i sensu życia.
w czasach

KSIĘGI NOWEGO TESTAMENTU
Zapoznałeś się ze światem Nowego Testamentu - jego religiami, kulturą i polityką, Ale teraz zwróć uwagę na sam Nowy Testament, na znaczenie wielkiego cudu, gdy Bóg staje się człowiekiem po to, aby sprowadzić
człowieka z powrotem do Boga. Jest lo Nowy Testament, ponieważ zapowiada Nowe Przymierze, jakie Bóg zawarł z człowiekiem przez Chrystusa.
Podczas, gdy Siary Testament ujawnia sprawiedliwość
Boga poprzez Pruwo, Nowy - ujawnia ją poprzez laskę i prawdę Jezusa Chrystusa. Będziemy
badać rodzaj zawartości, autorów i chronologię 27 ksiąg tworzących No\V)'
Testament.
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Zawartość ksiąg
Cel 6. Przedstaunenie

czterech rodzajou- ksiąg

NOll'(~O

Testamentu.

Istnieją cztery zasadnicze rodzaje ksiąg w Nowym Testamencie: historyczna, doktrynalna, osobista i prorocka. Każdy z nich ma pewne cechy.
Księgi Nowego Testamentu są sklasyfikowane według tego głównego rodzaju w odniesieniu do zawartości, którą każda zawiera. Na przykład Ewangelia Łukasza ma pewne części prorocze. Większo.Ść jednak jej tekstu jest
historyczna. Tak więc jest ona włączona do piśmiennictwa historycznego.
Księgi historyczne
Księgi historyczne zawierają cztery opisy życta Chrystusa (Mateusz,
Marek, Łukasz i Jan) oraz relację wydarzeń z początków Kościoła (Dzieje
Apostolskie). Są one zwane księgarni historycznymi ponieważ pierwotnym
zamiarem pisarzy było utrwalenie wydarzeń i podanie faktów. Zawierają
one nazwy wielu ludzi i miejsc. Często odnoszą się do słów wypowiedzianych przy pewnych okazjach. Wicie razy podają szczegółowe opisy okoliczności i skutków specyficznych działań.
Ogólnie rzecz biorąc piśmiennictwo
historyczne poda]e informacje,
które odpowtadajq na takie pytania jak: Co się n-ydarrvło? Gdzie się lo 1I.'Vdarzvło? Kiedy sir lo urvdarzyło? Kto lo zrobił? Co było powiedziane?
Lecz księgi historyczne Nowego Testamentu dają nam znacznie więcej niż tylko
odpowiedz! na pytania tego rodzaju, Syn samego Boga objawia się nam
poprzez zapis, który jest przez nie dostarczony
i który dotyczy spraw,
o których on mówił, lub czynów, których dokonał.
l3 Przeczyta] Łk 4,31-37. Następnie zapisz w zeszycie odpowiedź na każde
z poniższych pytań. Oprócz każdej odpowiedzi
napisz numer wersetu,
w którym podano tę informację.
a Co zrobił Jezus?
b Gdzie i kiedy to zrobił?
c Co ludzie powiedzieli o Jezusie po tym, co uczynił?
d Kto jeszcze usłyszał o tym, co się wydarzyło?
Księgi doletrvnalue
Większość ksiąg doktrynalnych była listami pisanymi do konkretnych
grup wiernych. Zajmowały się one często specyficznymi problemami, jakie
niektóre z tych grup napotykały, gdy próbowały iść drogą wyznaczoną
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przez Chrystusa. Autorzy tych ksiąg objaśniali wyznawcom
pozostawione

wieka.

przczjczusa

Autorzy

relacje zachodzące
jak żyć w rezultacie tych relac]t. Niepodwazalne nauki [akie podawali z inspiracji Bożej, były przeznaczone
nie
tylko dla tych pierwszych wierzących. lecz dla wszystkich wierzących, "kI6rzy na łeaźdvm miejscu urvuajo imienia Pana naszego, fezusa Cbrvstusa"
a wiernymi

opisali

wielkie prawdy
człomiędzy Chrystusem

Chrystusa i znaczenie jego dzieła zbawienia

również

oraz dawali wskazówki

UKOI 1,2),
Księgi doktrynalne to: List do Rzymian. l i 2 List do Korynuan, List do
Galarjan. List do Efezjan. List do Filipian. List do Kolosan. l i 2 List do Tesaloniczan, List do l Icbratczvków, Listlakuba, l i 2 l.tst Piotra , List Iudy i l List

lana,
14 Przeczytaj podane fragmenty ksiąg doktrynalnych (lewa strona) i każdy
z nich połącz ze zdaniem, który opisuje rodzaj informacji lub podawane]
przez niego wiadomości (strona prawa).
· ...

a List do Galaelan 1,2

• , • ,b

List do Galacjan

1) Odniesienie

1,6

, ... c List do Efezjan 1,1 J

3)

· . , . d List do Kolosan 3, J 3
....

e List do Hebrajczyków

do pewnego

proble-

mu, który mieli wyznawcy
2) Imię prszacego lub otrzymujące-

1,5

go list
Niektóre wskazówki

dotyczące ży-

cia chrześcijańskiego
4) Stwierdzenie
jakiejś
O Chrystusie

prawdy

Księgi osobiste
Poza księgami

doktrynalnymi

i lusrorycznymi

są inne księgi,

które

mogłyby być określone jako osobiste. Księgi te były listami pisanymi raczej
do pojedynczych wyznawców
niż do całych grup. Jest (O sześć pism natchnionych:

l i 2 List do Tymoteusza.

List do Tytusa, List do File mona oraz

2 i 3 List Jana. Z uwagi jednak m fakt, że były one pisane do ludzi będących
przywódcami w Kościele, stały się ważne dla cale] społeczności chrześcijańskiej. Zawierają one zasady wyboru przywódców Kościoła, wskazówki dotyczące prowadzenia spraw Kościoła, porady osobiste dla osoby, do której
list był pisany, oraz inne prośby i komentarze.

15 Przeczytaj następujące fragmenty z 1 Listu do Tymoteusza.
z nich zawiera zasady wyboru przywódców Kościoła?

Który
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2,1-7

a)

b) .,.8-10
c) '1.11-16

Ksiegt prorockie
Na ogól \V księgach prorockich Biblii Bóg mówi! o wydarzemach obecnych i przyszłych. A zatem pisma prorockie Iluj~ dwa główne cele: (1)
powiadonucnic
ludzi o ich obecnej sytuacji i jak powinni na nią reagować,
oraz (2) ujawnienie przyszłych wydarzeń i planów Boga wobec świata.
Chociaż prawic wszystkie księgi Nowego Testrunemu zawrerutą [akieś proroctwo, to tylko kslcga Objawienia Jana jest w calości zaliczana jako księga
prorocka.
Apokalipsa zawiera przesłanie do siedmiu zborów w Azji Mniejsze].
Opisuje ona również ost.uccznv los ludu Bożego, Szatanu i jego zwolenników, oraz niebo i ziemię. Ukazuje nam, że Chrystus, uśmiercony Baranek,
jest całkowitym
zwyciczca . .Jest to przykład szczególnego rodzaju pisma
prorockiego zwanego objautentem. Oznacza to, że jego przekaz objawia
prawdę poprzez użycie symboli i żywych obrazów słownych. Na przykład,
siedem zborów zobrazowano jako świeczrukl (1, 12.20), ~lSz.uana przedsrawiano jako smoka (12,7-9).

16 Przeczyta] Obj 6,12- H. Fragment ten można najlepiej opisać jako informulący o:
a) wydarzeniach,
h) stanowisku.

które

b\,d~l miały miejsce w przvszlośct.

jakie Kościół powinien

zaj~,ć w stosunku do sytuacji w le-

razniejszości.

17 Dokonaj przeglądu lego fragmentu w kontekście ksiąg Nowego Testamentu. Następnie skojarz każdy werset (po lewej srrontc) ze słowami opisującymi rodza! pisma, z którego wzięto ten przykład
....

a Ujrzałem Miasto Święte - Nowe .Jeruzalern, schodzące \\' dół z nieba od Boga .

. . . . b \Vy przeto jesteście Ciałem
i poszczególnymi członkami.
o

_

(po stronic prawej)

o

_

Chrystusa

c Odbiwszy od lądu w Troadzie poplynę!iśmy wprost do Samotrakt.

_ o o od

\'Veź Marka i przyprowadź ze sobą: jest
mi bowiem przydainv do posługiwania.

1) Historyczny
2) Doktrynalny

5) Osobisty
/1) Prorocki
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Otóż, jeżeli umarliśmy

wierzymy.

razem z Chrystusem

że z Nim również żyć będzie-

my.

Autorzy ksiąg

Cel 7. l'oenante fataou. o autorach

ksiqg Nouvgo Testamentu.

Ksi\,gi Nowego Testamentu były prsone przez ośmiu <albo może dztewicciu) ludzi: Mateusza, Ptotra, Jana, Marka, judo, Jakuba, Lukasza. Pawia
oraz autora Listu do I lebrajczyków

list

ten napisał

(niektórzy

studiujący

Biblie uwuźają,

że

Paweł). Tylko Lukasz wśród Olch nic by! Żydem. Mateusz,

Piotr i Jan byli członkami pierwotnej grupy dwunastu uczniów Chrystusa.
Marek, juda i Jakub dołaczyll do uczniów i byli częścią pierwotnego Kościoła. Łukasz i Paweł znali tych, którzy hyli świadkami ziemskiego życia
i nauczania Jezusa. W przytoczone]
poniżej
Nowego Testamentu wraz z jej autorem,
Autor

Kstcga

Malcusz

Ell'. Mateusza

Marek

Elli.

Marka

,

Łukasz

Elli.

Lukasza

Paweł

Dzieje Apostolskie
Jan

El/',Ja1Ja
1.2 i 3 ListJa na

Objawiell ic fana
Jakub

Listjakuba

Juda

l.istjudv

tabeli podano

każdą księgę

Autor

Kstęga

Piolr

l i 2 List Piotra
Ust do I/ebmjczykóu'
List do Rzymian
1 i 2 List do Korynttan

List do Gatacjan
List do Iifezjan
List do Filtptau
List do Ko/os(111
l i .2 List do Tesaloniczan
J i 2 List do Tytnoteusża
l.ist do 7.\'llIS(I
List do Filemona

18 Zakreśl literę na początku każdego PRAWDZIWEGO stwierdzenia.
a

Każda księga Nowego Testamentu była pisana przez różne osoby.

b

Autor l Listu Jana był jednym z 12 uczniów Jezusa.

e

Apostoł Paweł napisał księgę Dziejów Apostolskich.

d

Tylko Luknsz nie był Żydem wśród znanych autorów Nowego Testamentu.
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Chronologia ksiąg
Cel 8. Podział k,·.iqg Nowego Testamentu

l{'('dhłg ~VPÓll'i okresu bistorycznego.

w/ NO\"1'ITI Testamencie księgi pogrupowano według treści, A więc
pierwsze są księgi historyczne, potem doktrynalne i osobiste, zaś na końcu
- księga prorocka. My jednak nie będziemy studiowali tych ksiąg w tym
porządku, lecz wg ich chronologicznej
kolejności. Oznacza to, że będziemy
je studiowali według tych lat w historii, o których one traktują. Taki sposób
pomoże nam w uzyskaniu wiedzy o tym, co wydarzyło
księgi te były pisane.
\Vydarzenia

historyczne

wzmiankowane

się w czasach, kiedy

w pismach Nowego

Tcsta-

mentu rruały miejsce w okresie około 100 lat, tzn. rok 6 przed Chr. do roku
9'5 po Chr. Czas ten można podzielić na trzy okresy: (l) życic i nauczanie
Jezusa; (2) początek i rozwój Kościoła: C~) ciągły wzrost i prześladowania
Kościoła. Zestawienie przytoczone poniżej ukazuje te trzy okresy oraz podaje w kolejności
okresie.

te księgi, które są związane

l. Zycie i nauczanie
Ewangelia
Ewangelia
Ewangelia
Ewangelia
2. Poczatek

fezusa.

w danym

rok 6 przed Chr. - 29 po Chr.

Mateusza
Marka
Łukasza
Jana
i u-zrost Kosetola. la/a 30-60 po Chr

Dzieje Apostolskie
List Jakuba
List do Galaqan
1 i 2 List do Tesaloniczan
l i 2 List do Koryntfan
3

z wydarzemanu

Ciągły n-zrost i przestadouanie
1 i 2 List do Tymoteusza
List do Tytusa
1 i 2 List Piotra

List do Rzymian
List do Kolosan
List do Efezjan
List do Filemona
List do Filipian

Kosciota.

la/a 60-95/Jo

Chr.

List do Hebrajczyków
List Judy
l, 2 i 3 List Jana

Objawienie Jana

19 Sporządź

w zeszycie zestawienie wszystkich

podając rodzaj każdej księgi i okres historyczny,

ksiąg Nowego Testamentu
którego ona dotyczy. Trze-
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i

Cbuiała

ba tylko przejrzeć poprzedni akapit, aby móc to zrobić. Przerysuj przedstawiony poniżej wzór w większym formacie, aby mieć miejsce dla wpisania
nazwy każdej księgi. Pierwszą już wpisano. (Pola przekreślone
nie będą
miały wpisanych żadnych ksiąg).

Okres

Historyczne

6 r. przed Chr.
- 29 r. po Chr.

Ew. f'1atev:ua

Doktrynalne

Osobiste

Prorockie

30 r. po Chr.
- 60 r. po Chr.
60 r. po Chr.
- 95 r. po Chr.

Gratulujemy!

Tym samym doszedłeś do końca pierwszej

lekcji tego

kursu. Poznałeś wiele faktów o okolicznościach,
które sprzyjały przygotowaniu świata na przyjście jeżusa Chrystusa i aby mogła się rozpowszechnić
jego nauka. Poznaleś także ogólne cechy ksiąg Nowego Testamentu. Zrozumienie tego jest ważne, ponieważ następna lekcja bazuje na sprawach pomszonych w tej lekcji. Zanim odpowiesz na pytania kontrolne, przejrzy]

lekcję i upewnij się, czy możesz spełnić każdy z założonych

celów.

Nou-v Testament
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pytania kontrolne
I List do Galaelan 4,4 mówi, że Chrystus przyszedł na ten świat "gdy jednak
nadeszła pełnia czasu ". \Vypisz w zeszycie cztery ważne fakty o świecie
Nowego Testamentu, które wykażą. że Chrystus przyszedł w czasie, kiedy
jego przesłanie mogło być szybko przekazane. \X!ymień jeden główny fakt

(argument), który jest związany z każdym z następujących
określeń, (a)
władza Rzymu; (b) kultura grecka; (c) religia żydowska; (d) inne religie.
2 Połącz nazwę lub termin (z prawej strony) z każdym zdaniem, które je
definiuje lub opisuje (po stronie lewej) .

.... a Grupa dziesięciu łub więcej Żydów, którzy
spotykali się, aby rozważać Pismo Święte.
.... b Greckie tłumaczenie Nowego Testamentu.

.... c

Poganin wypelntający
wszystkie wymagania Zakonu, który stal się członkiem spoleczności żydowskiej.

.... d Cesarz rzymski w czasach Chrystusa.
.... e Żydzi rozproszeni między narodami.

]) Cesarz August
2) Aleksander
Wielki
3) Hellenista
4) Synagoga
5) Diaspora
6) Prozelita
7) Septuaginta
8) Sanhedryn
9) Faryzeusze

.... f Stronnictwo żydowskie, które nie wierzyło
w zmartwychwstanie.

10) Saduceusze

,." g Zdobywca,

12) Pascha
13) Herod Wielki

który wszędzie

nauczał

języka

greckiego .
.... h Święto

obchodzone

dla uczczenia wyzwo-

lenia Izraela spod władzy Egiptu .
....i Budowniczy świątyni, która

stała w czasach

Nowego Testamentu .

••.•j

Osoba hołdująca

greckiej kulturze .

.... k Grupa Żydów wierząca w zmartwychwstanie .
.... I

Święto obchodzone ku czci przekazania
wa Mojżeszowi.

" .. m Grupa Żydów akceptująca
.... n Rada rządząca

nym Żydów.

Pra-

pisma proroków .

życiem religijnym i politycz-

11) Pięćdziesiątnica

Krolcsuro Boże, Moc i Cbu-ala
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3 Dokończ każde z następujących zdań odnoszących
Testamentu. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

się do ksiąg Nowego

historycznej traktuje głównie o .
doktrynalnej
traktuje głównie o ...
c Treść księgi osobistej traktuje głównie o .
d Treść księgi prorockiej traktuje głównie o ".
a Treść księgi
b Treść księgi

4 Połącz każdą księgę (po stronie lewej) z imieniem osoby, krów. ją napisała
(po stronie prawej) .

.... a Ewangelia jana
•.•.b Dzieje Apostolskie

l) Łukasz
2l Jan
5) Jakub

.... c 2 List do 'lcsalomczan
.... d Objawienie Jana
.... e List do Tytusa

.l) Pav....e1

....f List jakuha
5 Wpisz nazwę każdej wyszczególnionej poniżej ksh;gi Nowego Testamenlu w to miejsce w tabeli, do którego księga ta należy.

Ew. Mateusza
Ew. Marka

List do Rzymtan
List do Galacjan

List do Filemona
List do Hebrajczyków

Dzieje Apostolskie

1 i 2 List do Tymotcusza

Objawienie

Jana

Osobiste

Prorockie

Okres

Historyczne

6 I. przed Chr.

Ew.l'1atelJS~a

- 29 r. po Chr.

30 I. po ChI.
- 60 I. po ChI.

60 r. po ChI.
- 95 r. po ChI.

Doktrynalne
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odpowiedzi na pytania nauczające
Odpowiedzi

do ćwiczeń podanych w trakcie studiowania

mają inny

porządek niż to wynika z numeracji. Podano je w kolejności przypadkowej,

aby uniemożliwić

zobaczenie odpowiedzi na następne pytanie według numeracji. Proszę więc poszukać potrzebny numer ćwiczenia i starać si<; nie
zerkać na inne odpowiedzi.
10 a Pomażali krwią baranka odrzwia i progi swych domów.
b Powiedział, że krew byłaby znakiem i że on ich ominie nie zsyłając
na nich kary.

c Pierworodni w Egipcie zostali zabici, a Egipcjanie powiedzieli,
Izraelici mogą opuścić ich kraj.
l

że

każdą częścią cesarstwa.

11 a

I)

Pascha.

b 3) zarówno

Pascha jak i Pięćdzicsiątruca.

c 2) Pięćdziesiątnica.
d 2) Pięćdzlesiqtnica.
e 1) Pascha.
2 a Nieprawda.

b Nieprawda.
c Prawda.
d Prawda.
12 c) Istniała wielka różnorodność religii, a ludzie \....różny sposób poszukiwali takich odpowiedzi, które by ich satysfakcjonowały.
3 b) grecki język, użyv vuny w całym Imperium Rzymskim.

13 a Wypędził z człowieka

złego ducha (w. 33.35).

b Zrobił to w synagodze w Kafarnaurn w szabat (w. 31.33).
c Ludzie mówili, że ma on władzę i moc wypędzania złego ducha (w ..~6).

d Ludzie w okolicy słyszeli o tym (w. 37).
(Twoje odpowiedzi

powinny

być podobne.)
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4

Persowie, Aleksander Wielki, roku 525 przed Chr., roku
Chr., roku 63 przed Chr., Herod Wielki, Rzym.

14 a 2) Imię piszącego lub orrzyrnujqccgo
b

1) Odniesienie

do pewnego

d 3) Niektóre wskazówki
e 4) Stwierdzenie

5

list.

problemu,

jakiejś prawdy

c 4) Stwierdzenie

167 przed

który midi wyznawcy.

o Chrystusie.

dotyczące życia chrześcttańskiego.
o Chrystusie.

jJ.kicjś prawdy

a Prawda.
b Nieprawda
c Prawda.

15
6

b) 3,8-10.
a Rozproszenie

Żydów

b Osoba nawrócona

wśród narodów.

na judaizm, obrzezana

c Osoba, która akceptowała

i przestrzegająca

Prawa.

judaizm, lecz która nie próbowab

wypeł-

niać Prawa.
d Grecka wersja Starego Testamentu.

e Grupa przynajmniej
ważać Pismo.
16
7
17

a)

wydarzemach.

rozproszenie,

a
b
c
d
e

4)
2)
1)
3)
2)

Prorocki (Obj 21,2).
Doktrynalny (l Kor 12,27l.
Historyczny (Dz 16,11).
Osobisty (2TYI114,11).
Doktrynalny (Rz 6,8).

e 2) Saduceusze.

a Nieprawda.
b Prawda.

Żydów, którzy spotykali się, aby roz-

które będą miały miejsce w przyszłości.

grecki.

8 a 2) Saduceusze.
b 2) Saduceusze.
c 1) Faryzeusze.
d I) Faryzeusze.

18

dziesięciu
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c Nieprawda.
d Prawda.
9

a
b
c
d

Prawda.
Prawda.
Nieprawda.
Nieprawda.

19 Twoja tabela powinna

wyglądać po wypełnieniu
tak, jak pokazano
niżej (w każdym polu księgi mogą być wpisane w dowolnym porządku),

Okres

Historyczne

6 r. przed Chr.
- 29 r. po Chr.

Ew. I\.btt'USZ;l
Ew. Marka
Ew. lukasza
Ew. jana

30 r. po Chr.
- 60 r. po Chr.

60 r. po Chr.
- 9) r. po Chr.

Dzieje Apostolski

Doktrynalne

Osobiste

Prorockie

lisi do Rzymian
l i 2 List do Korvnlian
List do Galaetan
lisi do Efezjan
lisi do Filipian
list do Kolosan
I i 2 list do Tesaloniczan
lisi Jakuba
1 i 2 List Ptcrra
list do Hebrajczykow
List ludy
1 list jana

1 ; 2 list

do

Tvmoreusza

List do Ty tusa
2 i 3 lisi Jana

Objawienie
jana

JEZUS
I EWANGELIA

Wśród wszystkich książek napisanych o życiu ludzi nie ma podobnej
do czterech Ewangelii, ponieważ nic ma człowieka takiego jak Jezus,
a którym Ewangelie opowiadają. Ewangelie są fascynującym opisem jego
życia. Są wypełnione nazwami miejsc i ludzi. są pełne opisów ważnych
i drarnatycznych wydarzeń, Przykuwają uwagę wszystkich, którzy je czytają.
Ta lekcja pozwoli ci na lepsze zrozumienie

Ewangelii. W lekcji l po-

znałeś wiele faktów 03 temat tła i ogólnej zawartości Nowego Testamentu.
W tej lekcji zapoznasz się bliżej z pierwszymi czterema księgami Nowego

Testamentu.
Dowiesz się o podobieństwach relacji na lemat historii Jezusa opisanych w czterech księgach oraz o różnicach między tymi księgami. Dowiesz
się również o kminie, w której żył Jezus i o miejscach, gdzie nauczał. Poznasz także niektóre jego nauki i sposób jego nauczania.

Przerobienie tej lekcji da ci większą możliwość oceny szczególnych
cech opisów ewangelicznych. Ponadto przygotuje do indywidualnego studiowania każdej z nich.

plan lekcji
Sprawozdania

czterech Ewangelii

Miejsca, w których żył i działał Jezus

\'<'ydarzenia z życia Jezusa
Nauczante

Jezusa

cele lekcji
Kiedy ukończysz

•

tę

lekcję powinieneś

Opisać podobieństwa

umieć:

i różnice rntcdzy czterema sprawozdaniami

gelicznymi.

•

Znaleźć na mapie miejsca, w których jezus żył i nauczał.

•

Wymienić w kolejności cztery główne okresy życia jeżusa.

•

Opisać główne cechy nauczania Jezusa.

cwan-
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czynności lekcyjne
l. Przeczytaj tekst lekcji i wykonaj

każde ćwiczenie przed sprawdzeniem

poprawności odpowiedzi. \'i/ ten sposób ocenisz, czy rzeczywiście zrozumiałeś treść. Popraw każdą zlą odpowiedź.
2. Przestudiuj

przedstawioną

mapę

Palestyny.

Oczywiście

możesz

zna-

leźć na niej każdy rejon i miasto wymienione w tej lekcji. Pomoże ona
w wizualnej lokalizacji geogr.•itlczne] ważnych wydarzeń w życiu jczusa.
3. Przeczytaj lekcje i wykonaj

ćwiczenia w tekście lekcji. Porównaj swoje

odpowiedzi z odpowiedziami zamieszczonymi na końcu lekcji. Parniętaj o odnalezieniu i przeczytaniu wszystkich zaznaczonych fragmen-

tów Biblii.
4. W lekcji występują terminy. które mogą być dla ciebie nowe. Niektóre
z nich zostały zamieszczone na tej stronic jako słowa kluczov ve. Sprawdź
definicję każdego niczrozumiałego
wyrazu w słowniczku na końcu

ksiąźki. Niektóre słowa S:I również definiowane
tule sprawdź w słowniku języka polskiego.
S. Odpowiedz
wiedzrami

na pytania kontrolne

w tekście lekcji. Pozos-

na końcu lekcji i porównaj

na końcu książki. PO\\1Órl. materiał obejmujący

je

Z

odpo-

pytania, na

które źle odpowiedziałeś

słowa kluczowe
dysputa
płaskowyż

przypowieść
Wielki Tydzień

poganin

treść lekcji
SPRAWOZDANIA CZTERECH EWANGEUI
Cel I. Opisanie u-artosci i cech czterech relacji eu-angelicznycb.
Bóg w swej mądrości dal nam nie jedną, lecz cztery relacje o życiu
Jezusa. Możemy zapytać. laka jest korzyść z posiadania u-iecej niż jednego

zapisu z życia Chrystusa?

lezus i Euiangelia
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Korzyści posiadania czterech sprawozdań
Wyłaniają się dwie korzyści. Po pierwsze, różnorodność

relacji służy

temu, żeby przyciągnąć uwagę ludzi różnego typu. Kiedy po raz pierwszy

napisano Ewangelie, każda z nich miała specjalne cechy, które odpowiadały pewnym

grupom ludzi.

Mateusz, na przykład, eksponuje

wypełnienie

proroctwa Starego Tes-

tamentu w życiu Jezusa. Takie podejście nadaje jego relacji zwiększone

znaczenie w oczach Żydów. Marek koncentruje się na naliczaniu Jezusa
pełnym dynamizmu i życia. Dodaje on w swym zapisie takie szczegóły,
które interesowały Rzymian. Łukasz pisał swą relację z punktu widzenia
ludzi pochodzenia nicżydowskiego.
którzy zrozumieli zbawczą misję Chrystusa. Czytelnicy pochodzenia
nieżydowskiego
mogli identyfikować
się
z jego punktem widzenia, bowiem opowiada! on o postępach tej misji. Jan
prezentując Chrystusa jako wieczne 510\"\'0 zyskiwał posłuch wśród ludzi
dociekliwych, którzy poszukiwali odpowiedzi na istotne kwestie dotyczące
sensu życia, historii i wieczności. Od czasu ich powstania, Ewangelie były
adresowane do ludzi każdego stanu, poziomu życia i narodowości. Dzisiaj
także zwracają się one do wszystkich ludzi.
Po wtóre, różnorodność sprawozdań sprzyja lepszemu przedstawieniu wydarzeń z życia jezusa. Autor kaźdej Ewangelii podaje pewne szczegóły i informacje,

których

nie ma u innych.

Wszystkie

relacje pokazują

wszechstronny charakter służby Jezusa, jego śmierci za grzeszników i jego
zmartwychwstania. W ten sposób przesłanie Chrystusa stało się powszechnie zrozumiałe. Każdy z czterech Ewangelistów dał nam własny portret
Syna Bożego. I chociaż każde dzieło w sposób mistrzowski pokazuje Zbawiciela na swój sposób, to jednak razem stworzyli jedno dzieło.
1 \Y/ zeszycie podaj dwie zalety wypływające z faktu. że istnieją cztery różne
relacje ewangeliczne. Określ jednym zdaniem każdą zaletę.

Główne cechy czterech relacji
Relacje ewangeliczne są seletayu-ne. Nie są one wyczerpującą listą tego
wszystkiego, co Jezus powiedztal lub uczynił. Jak stwierdza jan. .jest ponadto u-ielc tnnvcb rzeczy, których jezus dokonał, tl które, gdyby je szczegó/0//'0 opisać, lo sadze. że cały striat nie pomiesciłby
ksiąg, letćre trzeba bv
napisać" U 21,25), Z wielości wydarzeń w czasie ziemskiego życia Chrystusa, każdy autor prowadzony

przez Ducha Świętego wybrał tylko niektóre
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z nich, aby je zamieścić w swej relacji. Lata dziecięce i młodość Jezusa, na

przykład. prawie nie zostały opisane, za wyjątkiem dwunastu
im poświęcił Łukasz (Lk 2,.i0-52).

wierszy. które

Z drugiej strony Wielki Tydzień, jest opisany szczegółowo

przez wszyst-

kich czterech autorów. Mateusz, Marek i Łukasz maja wiele materiału wspól-

nego, natomiast jan zawiera wicie rzeczy, które nie występują
Wszystkie te fakty wykazują selektywność relacji ewangelicznych.

li

innych.

Relacje ewangeliczne są również harmonijne. I chociaż każdy opisu[ący był selektywny w wyborze materiału, to jednak wszyscy szli tą sarną
drogą przy objawtumu głównych wydarzeń tej historii. Jest 10 wprowadzęnie Jezusa do jego publicznego posługiwania przez Jana Chrzciciela. Następnie są cuda, nauki i utarczki lezusa z jego uczniami, ludem i przywódcami
żydowskimi. Większość opisanych wydarzeń ma miejsce w Galilei i .Jerozolimie. Pokazano podział na tych, którzy akceptowali jeżusa i na tych, którzy
go odrzucali.
Wreszcie jest triumfalny wjazd jezusa do Jerozolimy, jego uwięzienie,
proces, ukrzyżowanie
i zmartwychwstanie.
A we wszystkich relacjach znajdują się odniesienia do różnych proroctw Starego Testamentu, które zostały
wypełnione w życiu Jezusa. \Y/ bardzo realnym sensie nic ma czterech .Ewangelu" lecz jedna Ewangelia - jeden przekaz dobrej nowiny o Synu Bożym.

który przyszedł.

by zbawić grzeszników.

2 Relacje ewangeliczne

są selektyu-ne, ponieważ:

:I) nie mówią

one nic o dziecmstwte Jezusa.
b) nie mają one nic wspólnego,
c) nie zawierają wszystkiego, co Jezus zrobił i powiedział.
3 Relacje ewangeliczne

są harmonijne.

ponieważ:

a) ich treść osnuta jest na tym samym schemacie,
b) opisują życie Jezusa ze szczegółami,
c) zasadniczo zajmują się działalnością jezusa w Galilei,
d) z..
uwierają sprawozdanie z tych samych głównych wydarzeń

z życia Jezusa.

MIĘJSCA, W KTÓRYClI żvt, I DZlAłAł.JEZUS
Poznaleś
Ewangelie

niektóre

napotykamy

z głównych cech relacji ewangelicznych.
Czytając
nazwy wielu miejsc związanych z życiem jeżusa.

takich jak Judea, Galilea, Nazaret, Kafarnaurn i Jerozolima.

Teraz poznamy

[ezus i Euangelta
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te rejony Palestyny, w których te miejsca są usytuowane.
również ogólną geografię Palestyny,

Przestudiujemy

Palestyna
Cel 2. Poznanie lokalizacji czterech glóll7~vch cbszarou. geogmficzllvch Palestynv.
Palestyna jest nazwą nadaną całemu obszarowi pokazanemu na kolejnej mapie. Jest to właśnte ta ziemia. na której Jezus spędził większość swego ziemskiego
źycia. Spójrz na mapę i zwróć uwagę
na główne rodzaje
ziem tam oznaczonych. Układają się one w cztery równoległe pasy od północ)' ku południowi: (l) rÓlI'l1illf nadmorska rozciągającą się od Sydonu na
północy do Gazy na południu; (2l góry centralne rozciągające się od Dan
i Kadesz na północy do Beer-Szeby na południu; (3l doliue fordanu, która
rozpoczyna sit; od północy Jeziorem Galilejskim i rozciąga się na południe
do Morza Martwego oraz (4) u-schodnia krainę roumtnno lub płaskowyż po
wschodniej stronie Jordanu.
Jezus żył i działał na terenie Galilei, Samarii i Judei po zachodniej
stronie jordanu oraz na terenie Dekapolis i Perci po stronie wschodniej.
Docierał również cło Tyru. Sydonu i do Fenicji. Czytając opisy tych terenów
odszukaj na mapie każde wymienione miasto i obszar.
4 Po zachodniej

stronie równiny nadmorskiej

Palestyny znajduje się:

góry centralne,
b) dolina Jordanu,
c) Morze Śródziemne.

a)

5 Łańcuch centralny

znajduje się,

al po wschodniej stronie doliny Jordanu,
b) po wschodniej stronie równiny nadmorskiej,
c) między doltną Jordanu i wschodnim płaskowyżem.

Krainy Palestyny
Cel 3. Skojarzenie opisou! krain Palestvuv z ich nartrami.
W czasach Nowego Testamentu
te znajdowały się pod wszechstronną

było wiele krain w Palestynie.
władzą Rzymu.

Krainy

e Damaszek

ARABIA
ORZE MAlrIWE

Palestyna i jej dzielnice"
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Galilea

Jezus dorastal do wieku dojrzałego w mieście Nazaret znajdującym się

w Galilei (Mt 2,23; Lk 2,5 'l ). Pierwszego
(.J 2,1ll. Późnle] udał się do Kafarnaum
syjni Żydzi spoglądali

z wyższością

cudu dokonał w Kanie Galilejskiej
i pozostał tam (MI 4,13). Ortodok-

na Galilejczyków,

pOniC\V3Ż

Galilea

graniczyła z nieżydowskimi obszarami Fenicji iDekapolis. Galilejczycy [ednn k głęboko oddani swej wierze byli lojalni wobec narodu żydowskiego.
Jedenastu z dwunastu uczniów Jezusa pochodziło z Galilei. Duża część
działalności Jezusa przypada na miasta, wioski i zbocza wzgórz te] właśnie

krainy.
Fenicja

Miasta Tyr i Sydon
no-zachodnie

z Nazaretu jezus poszedł
Z

znajdowały

się w Fenicji obejmującej

północ-

obszary nadmorskie na północ od Galilei. Po wyrzuceniu

do tej krainy. To właśnie

syryjskiej Fenicji, której wielką wiarę pochwalił.

tam spotkał

kobietę

a jej córkę uzdrowił

(Mk 7,24-30).
Dekapolis
Na północnym-wschodzie
od Galilei była kraina I3aszan a na południowym-wschodzie
Dekapolis. Dekapolis był to związek miast greckich
i dosłownie znaczy .dzicsrcć państw-miast", założony przez następców Aleksandra Wielkiego. Jezus odwiedził tę krainę (Mk 7,31-35). Działał w Gadarze (zwanej również Gcrgesa lub Gerasa ), gdzie uzdrowił
opętanego

człowieka (Mk 5,1-20; Łk 8,26-39). Docierał on także do Cezarei Filipowej
(Mt 16,13-20).
Samaria
Ludzie z nadmorskich stron Samarii nie byli Żydami z pochodzenia.
Natomiast ludzie z okolic górskich stanowili grupę mieszaną. Byli oni potomkami dziesięciu plemion północnego królestwa Izraela, które zezwalały
na związki małżeńskie z ludźmi pochodzenia nicźydowskiego.
Wybudowali

oni własną świątynię

na Górze

Ganztm.

I chociaż

nie

istniała ona w czasach Jezusa, miejsce, gdzie stała, było uważane za święte.
Samarytanie, jak nazywano ludzi mieszanej rasy, byli pogardzani przez Ży-

dów z Palestyny. Wielu Żydów nawet nie podróżowało przez Samarię. Jednakże jezus działał wielokrotnie wśród ludności tej krainy. W jego słynnej
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rozmowie z Samarytanką przy studni w Syćhar nie pozwolił. żeby kontrowersje mtcdzy Żydami i Samarytanami stały się głównym tematem dyskusji.
Zwrócił na siebie uwagę jako Mesjasza (J 4,1-,12).

Perea
\'Vic;kszość mieszkańców Perci było Źvdami, chociaż żyli tam także
ludzie pochodzenia niczvdowskiego. \Y/ Nowym Testamencie Perea jest cręslo określana jako .Zajordarua". \X'r.lCli~IC do Jerozolimy po raz ostatni, Jezus podróżował
przez te; kratnę
nauczając \\' jej wioskach i miastach

(Mk 1Il,J-<1S, MI 19,\-20.28).
!IU!(!(1

\XIJudei jest położone Betlejem, miejsce narodzin jeżusa. i Jerozolima.
scena wiciu przełomowych wydarzeń z jego życta. WI pobliżu Jerozolimy
znajduje się Betanta. dom Marii, Marry i Lazarza. którego jezus wskrzesił
z martwych (J 11,1.32-<1<1
l. O ktlkanaśctc kilometrów stamtąd znajduje się

Jerycho, gdzie Jezus uzdrowił niewidomego (Mk 10."6-52). Podczas swej
działalności Jezus parę razy odbywał podróże do Jerozolimy i do miast w jej
pobliżu, Kilka razy uczestniczył w wielkich dorocznych świętach żydowskich odbywających
się w Jerozolimie. Tutaj zosia I osądzony, ukrzyżowany
i pogrzebany (Łk 22.23), Po zmartwychwstaniu lIk17';'11 się dwu swym uczniom

na drodze do Emmaus. około

12 km od Jerozolimy

(Lk 24,13-27).

Później

dal wskazówki swym uczniom na lemat ich przyszłej dziulalności i powiódł
ich ku Betarut. W tym cz...
asie wniebowstąpił znikając im z oczu, a uczniowie
wrócili do Jerozolimy, aby tam oczekrwać na obiecanego Ducha Świętego
(Lk 2<1.36-53).

6 Polącz każdy fragment (z lewej) z nazwą krainy, którą on opisuje (z prawej).
· ...

a

....

b Kraina określana jako "Zajordani;]".

Znajdowało

się tam miejsce narodzin Jezusa.

,

c Nadbrzeżna

·

d Region mieszaniny Żydów i łudzi pochodzenia
nieżydowskiego.

kraina na północ od Galilei.

·

e Związek kilku państw greckich.

·

f

Kraina, w której znajdowała

się Góra Gerizim.

·

g

Kraina, w której znajdowała

się jerozolrma.

I)

Galilea

2) Fenicja

3) Dekapolis
<1JSamaria
5) Perea

6) Judea
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WYDARZENIA Z zYCIAJEZUSA
Cel 4. Pou'iazanie ze sobą urvdarzeu i fragmentou. Pisma Śuietegozwią-

zanych z czterema głównymi okresami życia}ezusa.
Zapoznałeś się z geografią Palestyny i uczyłeś się o pewnych faktach
związanych z miejscami, gdzie Jezus żył i nauczał. W tym rozdziale zbadasz
wydarzenia z jego życia . jak już zobaczyłeś w pierwszej części tej lekcji,
wszyscy piszący Ewangelię trzymali się tego wzorca w opisywaniu życia
Jezusa.
Wydarzenia w życiu Jezusa mogą być podzielone na cztery główne okresy,
i przygotowanie do nauczania,
2) początkowe nauczanic i popularność,
3) późniejsze nauczanie i kontrowersje,
4) śmierć, zrnartwychwstanle
i wniebowstąpienie.
1) narodziny

Te główne okresy są podane w tym samym porządku w każdym opisie ewangelicznym.
Jednakże
autorzy ułożyli poszczególne
zdarzenia
w każdym okresie według własnych celów. Należy pamiętać, że ich pierwotnym celem nie było danie dokładnego chronologicznego
sprawozdania,
lecz dokładne opisanie osoby Jezusa. Poniżej jest tabela przedstawiająca
główne wydarzenia z życia Jezusa oraz rozdziały każdej Ewangelii, gdzie
one występują.

7 Korzystając z tabeli połącz główny okres z życia Chrystusa (strona prawa)
z każdym wydarzeniem
lub częścią Pisma Świętego, które są związane
z takim okresem (strona lewa).

....

a Sąd

....

b Łk4,14-9,17

·
·

c Chrzest
d Ostatnia podróż do .Jerozolimy

....

e

17,1-

Narodziny i przygotowanie
do
nauczania
2) Początkowe nauczanie i popularność
3) Późne nauczanie i kontrowersje
'1) Śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie
l)

12,11

· ... f Powrót do Galilei
.... g Mk 11,1 - 16,20
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CHRONOLOGIA

i

GIÓll"1C..' okresy

ŻYCIA

CHRYSTlJSA
Odniesienie

u-vdarzeuia

I Narodziny

Cli '(l ngcliczuc

-

j przygotowanie
do nauczania
narodziny i okres clnrastama do
wieku dojrzale-go

MI 1.1 - ·'j,11
Mk t.t- l,"I
Lk 1,1-4,U

-

przedstawienie,

J 1.\-') l

2 Początkowe

-

chrzest. kuszeule

nauczanie

i popularność

n.ruczaruc w Galilei

Mt ,U2 - \<;,20
J\1k 1,14-7,25

naucz.mtc

Lk 1,]-"1 - 9.17

W

Judei

powrót do Galild
- szczyl popularności

12,1 - (l,7l

3 Póinie;sze nauczanie i kontrowersje

.".11 1<;,21 ~ 20,.14

- wycofume się na północ
- ponowne' nauczanie W G:llild
- ponowne nauczauu- wIudci
- nauczanie w Pcrei
- ostania podroż do jcrozoltmy

Mk -; ,2-1 - 1052

Lk

9,18 - ]l),28

r 7.1 - 12.1

4 Śmierć, zmartwvchwstanlc i wniebowstąpienie
- wjazd trtumfalny, sąd. śl1lierć i pogrzeb.uuc
zruartwychwstan!c. pouczenia uczniów
i wniebowstąpienie-

"II 21,1 - 28,20
~Ik 1J.J - ]6,20
I.k 19,29 - 2·l,'B

-

I 12,12 - 21,2)

Oczywiście tabela jest zestawieniem tylko głównych wydarzeń i okreżyciu JCZUS~1. \Y/ kolejnej lekcji będziesz studiował każdy opis cwungeliczny i charakterystyczne
wydarzenia jakie zaszły w każdym głównym
SÓ\V \V

okresie.

NAlJC7ANIE

JEZlJSA

Cel 5. Opisanie bazy, celu, metody. trcsci i skutku
Poznaleś już charaktervstykę
lał oraz najważniejsze wydarzenia

lWf{CZO11

iaIezusa.

Ewangelii, krainę, gdzie Jezus żył i dztaz życia Jezusa. Teraz przyjrzysz stc bliżej

jego nauczaniu.
Nauczanie było jednym z żywornych

aspektów jego dzfulalnośct. bo-

wiem jego misją było ogłoszenie Dobrej Nowiny ubogim i objawienie prawdy
o Bogu całej ludzkości. Na prawic każdej stronie Ewangelii znajdują si\,
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ślady jego ostrzeżeń, oświadczeń, napomnień i wyjaśnień. Rozważymy pięć
głównych cech jego nauczania.

Podstawy
Nauczanie Jezusa było oparte na Starym Testamencie

jako na Słowie

Bożym oraz na Nim samym jako na jednorodzonym Synu Boga. Czerpał ze
źródeł Starego Testamentu jako jedyny, który jest uprawniony do wyjuśnie-

nia ich prawdziwego

znaczenia.

Jezus odnosił proroctwa i wydarzenia Starego Testamentu do siebie.
Według lek 4,18 czytał on opis swej misji z księgi proroka Izajasza. Wyjaśnił,
że przyszedł wypełnić Prawo (Mt 5,17~20). Kiedy rozmawiał z Nikodemem,
wówczas mówił o swej śmierci na krzyżu wskazując na doświadczenia
Izraelitów na pustyni (j 3,14; 4Moj 21,8-9). Kiedy faryzeusze pytali go O znak,
wówczas otrzymali "znak Jonasza" - oznaczający, że powstanie on z grobu
w trzy dni po swej śmierci (Mt 12,39-40). Po zmartwychwstaniu
Jezus spotkał dwóch uczniów na drodze do Emaus. Gdy szli razem wyjaśnił im "co we
uszystletcb Pismacb odnosiło się do Niego" (Łk 24,27).
Jezus również okazywał to, że ma wyjątkowe stanowisko w stosunku
do Pism Starego Testamentu. Na przykład powiedział, że jest on.,Pallem
szabatu" (Mk 2,28). Według IMaj 31,15 nie należy wykonywać żadnej pracy podczas szabatu. jezus powiedział wówczas, że zarówno on jak i jego
Ojciec ciągle działają, nawet w szabat (J 5,16-17). Uzdrowił w szabat pewną
kobietę i uzasadnił, że jest to zgodne z Prawem (Łk 13,10-17). Jezus wprowadził również wyższe normy etyczne w stosunku do tego, co objawiono
w Starym Testamencie (Mt 5-7). Przykłady te pokazują, że jezus odnosił do
siebie jako do Syna Bożego nie tylko proroctwa Starego Testamentu, łecz
również Prawo.
8 Przeczyta] z Ew. Mateusza 5 parę wersetów określonych w poniższej tabeli. Następnie obok każdego cytatu z Ew. Mateusza, napisz krótkie zdanie
mówiące, co podaje Stary Testament w tej kwestii. Następnie napisz, co
powiedział jezus. Pierwsze wpisano dla przykładu:
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Wiersze

21.22

"POWIEDZIANO"

"MÓWIĘ

WAM"

liaidy, kto gniewa się na
swego brata, podteqa sqdowt

Niezabiiqj

2728
3334
43.'i1J

9 Zakreśl literc na początku
podstawy nauczania Jezusa.
al Jezus opierał swe nauczanie

każdego

stwierdzenia

na ideach, myślach

najlepiej opisującego
i

tradycjach

przywód-

ców religijnych jego czasów,

b) Nauczanie

.Jezusa opierało

sic na Prsmach Starego Testamentu

oraz na

jego własnym autorytecie interpretacyjnym jako Syn.i Bożego.
c) Zasady i prawa n szabacie kształtowały podstawę nauk Jezusa.

Cd
Celem Jezusa było objawienie Boga i naliczanie ludzi prawd. na których mogą budować swoje życic. Powiedział, że jego nauczanie pochodzi
od Ojca <,114,101. Nauczanie 10 nie bylo przekazywarnem
ciekawych idei,
twierdzeń pełnych nadziei cz)' zabawnymi historyjkami. Były one prawciziwym Słowem o życiu wiecznym (j 6,(8), Słowem, które będzie trwało wiecznie (Mk l :\,~ 1). Człowiek, który stosuje w praktyce
bezpieczne oparcie w swym życiu (MI 7,2·i),

naukę Jezusa, znajdzie

Metoda
jezus nauczał wszcdzie tam. gdzie pojawiła się potrzeba. Nauczał
w synagogach (Lk 4,16), \V świątvni {.I 8,2), \v czasie podróży (Mk 10,17) i \V
domach prywatnych (Lk 11, l). Liczba słuchaczy była różna. Chociaż przemawiał do ogromnego tłumu, to także znajdował czas, aby rozmawiać
z pojedynczymi, samotnymi mężczyznami i kobietami. \X'iclc z jego najważniejszych nauk by lo skierowanych do pojedynczych osób, np. takich jak
Nikodem (I .~), Nauczał \V różnych miejscach i przemawiał do rozmaitych
ludzi. Używał również rónorodnvch

metod.
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Przvpounesci
Jezus nauczał wielu prawd za pomocą przypowieści. Przypowieść jest
ilustracją lub historią zaczerpniętą zazwycza] z życia codziennego. Przypowieści jako metoda nauczania mają trzy zalety: (1) są łatwe do zapamiętania; (2) ich duchowe
przesianie
jest zrozumiałe
zarówno
dla ludzi
niewykształconych
jak i nieświadomych rzeczy oraz (3) ukazywały one za-

troskanie Jezusa o potrzeby swoich słuchaczy.
Większość przypowieści dotyczy jednej ważnej prawdy. Na przykład,
o kobiecie i monecie ilustruje wytrwałość Boga w poszukiwaniu jednej utraconej duszy (Lk 15,8-10>, Niektóre naliczają o wielu spra-

przypowieść

wach. Przypowieść o synu marnotrawnym
ujawnia nic tylko miłość Boga
Ojca, lecz również sens skruchy oraz grzech obłudy i nieprzebaczania
(Lk 15,11-32). Z niektórych przypowieści słuchacze muszą wyciągnąć własne wnioski (Mk 12,1-12). Innym razem Jezus podawał wyjaśnioną prawdę
na końcu przypowieści (Mt 25,13).
Przypowieści

Jezusa były

jednak

niepodobne

do przypowieści

gło-

szonych przez innych nauczycte!l, ponieważ nie można było ich oddzielić
od jego osoby. Ci, którzy nie zrozumieli Jezusa, nie rozumieli również jego
przypowieści. To była prawda, na którą Jezus wskazywal swoją postawą
(Mk 4,11; Mt 13,13).

Krótkie pounedzenia

Jezus używa! krótkich powiedzeń,
aby pewne prawdy umieścić
w umysłach swych słuchaczy. Często powiedzenia
te zawierają
przcctwtc ńsrwa: .Badrcte
u-lec roztropni jaie u'fże, a nieskazitelni jak
8o/f'uie" (Mt 10, 16). "Kto chce znalczc su-e żvctc, straci je, a kto straci stre
życie z mego pouodu, znajdzieje (Mt 10.39). "Kto Ul(! Mnie wierzy, choćby
i umarł, żyć bedzie" (I 11,2'5). Powiedzenia
te pobudzały do myślenia
i pozostawały w pamięci.
trwale

Naliczanie

poprzez

obiekt

Iezus używał również zwyczajnych obiektów dla nauczania prawd
ciuchowych. Przy jednej okazji postawił małe dziecko wśród swych apostołów i wskazał nań jako na przykład pokoty CMt 18,1-(6). Przy innej - zwrócił
uwagę na niektórych bogatych ludzi i na ubogą wdowę, która włożyła swą
ofiarę do skarbonki w śwlqrynl. Wykorzystał ten przypadek do wygłoszenia
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nauki o znaczeniu prawdziwej

daniny CLk 21.1-4). Do rybaków powiedział:

.Pojdzcie za mna (, .. J a ja zrobie was rvbakami ludzi" (Mt 4.19). Powiedzial też, że ptaki 11:J niebie i lilie na polu są ilustracjami troski Boga o swe
stworzenie

(Mt 6,26--28),

Pytauia

jezus często używał pytań w swych naukach.

Pytania jakie zadawał,

skłaniały ludzi do myślenia. Poruszały one najgłębsze strony ludzkich

umy-

słów i dotyczyły potrzeb człowieka: "Co da człotriele 11' zamian za su-oja
dusze?" - pytał swych uczniów (MI 16,26) .. ,C6Ż bowiem jcstlatunej pounedzieć: Odpuszczone SQ ci ttt oje grzechy, czy leż pou-iedzieć. \Y~,tal1 i chodź/"
- stawia! wyzwanie uczonym w Piśmie (Mt 9,5), Być może najważniejszym
pytaniem ze wszystkich jakie postawi! swym uczniom, było następujące.
"A ll~ za kogo Mnie nu-aźacic?" (Mk 8,29>,
Jezus nie tylko stawlał pytania, lecz również
odpowiadał na pytania
jemu stawiane. Kiedy Tomasz zapytał. ,Jak triec możemy Zl1aL( drogę?" uslyszal odpowiedź Jezusa: .fa jestem drogą i prauda, i życiem" (I 14,5--6).
10 Przeczytaj każdy podany

(z lewej strony> fragment z Pisma Świętego.

Następnie

połącz metodę nauczania <po stronie prawej) poprzez odniesienie jej do tego fragmentu Pisma Świętego, który stanowi jej przykład (po
stronie lewej).

• .•. a
·

Mt 13,45-46

1) Przypowieść
2) Krótkie powiedzenie

b Mk 12,38---10

·

c Łk 6,43.45

....

d

3) Nauczanie poprzez obiekt
4) Pytanie

Łk 10,3

.... e )4,11-1"
· ... f J 8,31-36

Treść
Nauczanie Jezusa zawiera dużą różnorodność ternarów. Jednakże wśród
nich można określić niektóre jako tematy zasadnicze. Nauczał o Królestwie
Bożym - jego prawdziwej istocie i wymaganiach,
Nauczał o człowieku o jego odpowiedzialności

wobec Boga i o sposobie w jaki powinien

wać innych. Nauczał o sobie - o swej misji, o swym specyficznym
z Bogiem, o swej śmierci i zmartwychwstaniu,

i o swym ponownym

trakrozwiązku

przyiściu.
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\Y/ niektórych opisach biblijnych podobne tematy' nauczania sa zgrupowane w jednym miejscu. No. przykład, wiele nauk Iezusa o Królestwie
Bożym znajdule się przewaznie w Ewangeliach: MI 21-25, Mk 13 i Łk 21,5-38.

Niektóre ze swych nauk wygłosił tylko raz. Niektóre zaś powtórzył kilka
razy, aby skorzystali różni ludzie, którzy przychodzili go słuchać . .Jego naliczanie nie było podawane w sposób formalny i systematyczny, lecz było
organizowane wokół jego osoby. Ci, którzy chcieli zrozumieć jego naukę,
musieli w niego uwierzyć.

Rezultat
Nauczanie .Jezusa miało wielki wpływ na jego słuchaczy. Kiedy najwyższy kapłan i faryzeusze wysiali straże, aby go aresztować. ci wrócili
Z pustymi rękami. .Czemuscie
go nie pojmali?" - zapytali przvwódcy religijni. .Nigdv jeszcze uilet nie przemau-tał tak, jak len człou-iete przeman-ta":
odpowiedzieli U 7,45--46). Kiedy skończył "kazanie na górze" CMt 5-7) słuchacze byli zachwyceni, ponieważ" liczył icb jak ten. taorv ma uładzę, a nie
jak ich uczeni li' Pisntic" (Mt 7,29). Jego nauki uciszały jego wrogów
(Mt 22,46) i powodowały,

że grzesznicy zmienili swoje życic (Lk 19,8). rak

jak \V tych dniach kiedy żył na ziemi, tak też i dzisiaj jego nauki docierają do
serc ludzkich. Kiedy zastanawiam się nad tym, co zdarzyło się w moim
kraju, wówczas widzę pozytywny rezultat nauk Chrystusa. \X'idzę ludzi podobnych cia mnie, ukształtowanych i przemienionych przez Słowo Chrystusa. Nic mogę zrobić nic innego jak tylko wraz z autorem Listu do
l lcbrajczyków i powiedzieć: ,.Żyu 'e bouiem jest Slou-o, skuteczne i ostrzejszo

niż miecz obosieczny, przenikające
(libr

aż do rozdzielenia

duszy i ducha"

:',12).

\Y/ Ewangeliach Jezus jest ukazany jako największy nauczyciel. Kiedy
głosimy jego Słowo musimy też naśladować jego przykład. Musimy nauczyć
się odnosić je do potrzeb i trosk ludzkich. Musimy nauczyć się przekazywać
je tak, aby wszyscy wokół nas mogli to usłyszeć i zrozumieć. Musimy powiedzieć: Partie, naucz nas, abvsmv ze su-ej strony mogli naprąu-de stać się
tym, czym cbcesz, abysmv bvli solą f suiatłem stotata.
11 Dokończ w zeszycie każde z następujących
a Dwiema rzeczami, które ukształtowały
sa były.
b Celem nauki jeżusa było.

zdań.

podstawę

dla nauki Pana Jezu-
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c Cztery metody jeżusa używane w jego naliczaniu

to .

d Trzy główne tematy nauczania Jezusa lo ...
c Słuchacze

nauki jezusa zauważyli.

że naucza on

pytania kontrolne
PRAWDA - NIEPRAWDA. Zakreśl liczbę na początku

każdego

I'RAWDZI-

\VEGO stwierdzenia.

1 Ze względu na nacisk położony na wypełnione proroctwa, Ew. Matebyła skierowana bardziej do czytelników pochodzenia nieżydowskiego aniżeli do czytelników żydowskich.
lIS7.a

2 Jedną z korzyści

płynących

z istnienia

czterech

Ewangelii

najważniejsze fakty o jezusic są szczególnie podkreślone,

zane we wszystkich

jest to, że

ponieważ są uka-

opisach ewangelicznych.

3 Z czterech Ewangelistów tylko Luknsz daje szczegółowe sprawozdanie
Z lego tygodnia życia Jezusa, który kończy się jego śrnterctą.
4 Większość
marii.

5 Palestyna

wydarzeń

1113

opisywanych

w Ewangeliach

miało miejsce w Sa-

cztery główne regiony lub obszary geograficzne.

6 Z uwagi na to, ze Żydzi z Galilei żyli w sąsiedztwie ludzi pochodzenia
nieżydowskiego z Dekapolis i Fenicji, nie byli lojalni wobec religii zvdowskie].
7 Ponieważ Żydzi gardzili Samarytanami,
nie obrazić swych uczruóv v,
8 Granicą wschodnią

Jezus unikał nauczania

ich, aby

Judei był Jordan i Morze Martwe.

9 W Ewangeliach charakterystyczne
wydarzenia z życia ChrYS[lIS~lniekoniecznie są ułożone w porzadku chronologicznym.
10 W swym nauczaniu Jezus koncentrował
żych tłumów niż do małych grup.

sic raczej na mówieniu

do du-

[czus

i
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57

MOŻLIWOŚĆ WYBORU. Zakreśl literę na początku

tego fragmentu,

który

najlepiej kończy następujące zdania.
11 Niektórzy ludzie nie rozumieli przypowieści Jezusa, ponieważ:
a) przypowieści były przepełnione trudnymi słowami,
1J) nie wierzyli, że był on Synem Bożym.
c) Jezus nigdy nie objaśniał swych przypowieści.

12 Przy jakiejś sposobności Jezus wskazał na małe dziecko [ako na ilustrację
znaczenia pokory. Jest to przykład metody nauczania zwanej:
aj przypowieścią,
b) krótkim powiedzeniem,
c) nauczaniem poprzez obiekt,
d) pytaniem.

13 Pan Jezus był kuszony przez Szatana na pustyni
a) swych narodzin i przygotowania
b) swej początkowej działalności,

\V

okresie:

do służby,

e) swe] póiniejszej działalności i sprzeciwu.
d) swej śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia.

14 Nazaret. miasto gdzie .Jezus spędził swe dzieciństwo,
Judea,
bl Perea,
c) Samaria,
dI Galilea.

było w krainie:

a)

15 Głównym celem Ewangelistów było:
a) objaśnienie zwyczajów i wierzeń religii żydowskiej,
b) opisywanie wydarzeń z życia Jezusa w ściśle chronologicznym
c) przekazanie dokładnego wizerunku osobyłezusa.
ci) opisanie wszystktego. co jezus powiedział i uczynił.

porządku,

Dokończ następujące zdania poprzez wpisanie właściwego słowa lub właściwych słów.

UZUPEŁNIENIA.

16 Kraina na północ od Judei jest zwana

.

17 Trzecim okresem z życia Jezusa jest jego
18 Jezus wruebowstąpił

w pobliżu Jerozolimy, niedaleko miasta zwanego
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19 Jezus

spędztl

20 \Y/ swym

nauczaniu

odpowiedzi
6

a

większość

jezus

lat swcj dzialalności

odnosił

proroctwa

w dwóch

krainach

Starego Testamentu

do

na pytania nauczające

61 Judea.

b 5) Perca.
c 2) Fenicja.
d '1) Samaria.

e 5) Dekapol.
f 4) Samaria.
g 6) Judea.

1 (Wlasnymi slowarnt.j Róźriorodność służby po to, aby zwrócić uwagę
różnych ludzi i podkreślić główne wydarzeulu z życia jczusa.
7 a.'j) Śmierć, zmartwychwstanie
i wrucbowstapienie.
b 2) Poczatkowc nauczanie i popularność.
c t i Narodziny

d
c
f
g

i przygorowunlc

do nauczania.

3) Późne naliczanie i sprzeciw.
3) Późne naliczanie i sprzeciw,
2) Począikowe nauczanie i popularność.
4) Śmierć, zmartwychwstanie
i wruebowstqpienic.

2 c) nic zawierają wszystkiego,
8 27-28,

co Jezus zrobił i powiedział.

Nie cudzołóż. Każdy,
kto pożądliwie
patrzy na kobietę, już
się w sercu dopuści! cudzołóstwa.
33-;Vi: Nie będziesz
fulszywie przysięgał.
\Vc:ile nie przysięgaj.
43-4·1: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swojego
będziesz nienawidził. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują.

lerus i Eu'angelta
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3 a) ich treść osnuta jest na tym samym schemacie.
9 b) Nauczanie

Jezusa opierało

się nu Ptsmach Starego Testamentu

oraz na jego własnym autorytecie interpretacyjnym

jako Syna Bożego.

4 c) Morze Śródziemne.
10 a I) Przypowieść.
b!» Nauczanie poprzez obiekt.
c 3)Nauczanie

poprzez obiekt.

d 2) Krótkie powiedzenie.
e 4) Pvmntc.

f 4) Pytnntc.
(Oczywiście

wiele nauk Parta Jezusa zawiera więcej

niż jedną z tych

metod. W Mk 12,13-17 jest kombinacja metody pytań i odpowiedzi
\\T~lZz metodą nauczania poprzez obiekt, a krótkie powiedzenia
koń-

C"! lekcję l.
5 b) po wschodniej

stronie równiny

nadmorskiej.

11 (Własnymi słowami)
a Pisma Starego Testamentu i autorytet jeżusa

jako Syna Bożego dla

jego interpretacji.
b Podanie ludzkich słów prawdy, na którycli

ludzie mogliby

budować

swoje życie.
c Przypowieści, krótkie powiedzenia, nauczanie poprzez obiekt i pytania.
d Królestwo Boże, stosunki ludzkie i on sam.
e Poprzez autorytet, a nie jak ich nauczyciele Prawa.

LEKCJA 3
MATEUSZ
I MAREK

Poznaleś już wiele faktów z Ewangelii - ich ogólna charakterystykę.
ich lokalizację geograficzną i tło historyczne oraz ich glówny temat: Jezusa
Chrystusa. Odkryłeś, że re cztery opisy są harmonijne, ale także dowicdzialeś się, że każdy opis jest unikalny, ponieważ każdv autor zapisał opowieść
o Jezusie w swój własny, szczególny sposób.
Teraz zwróć uwagę

OJ

same opisy ewangeliczne.

Po pierwsze, zbada-

my szczególne związki istniejące między Ewangeliami Mateusza, Marka
i Łukasza. Następnie rozważymy indywidualnie Ew. M31ClISZ3 i Ew. Marka.
Zauważymy

różny sposób, w jaki każdy z nich przedstawia

0501-><:

i naucza-

nie Chrystusa.
Na przykład
Marek używa

Mateusz określa Jezusa osiem razy jako ..Syna Dawida",
tego określenia tylko dwa f'Jzy .. Mateusz kładzie większy na-

cisk na wypełnienie przez jeZlI5:.1proroctwa; Marek koncentruje siC;na jego
czynach. zauważysz również inne róźnice. Być może, \....miarę studiowania,
Duch Święty pomoże ci ujrzeć Jezusa w nowy sposób jako swego Mesjasza
i pomoże ci w naśladownictwie jego przepięknego wzorca jako posłusznego sługi Bożego.

plan lekcji
Wzajemne podobieństwa

Ewangelii

M~lIC\lSZ:l.

Marka

t

Łukasza

Mateusz: Ewangelia Mesjasza - Króla

Marek: Ewangelia

sługi Bożego

cele lekcji
Po skończeniu lekcji powinieneś umieć:

•

Określić związki istniejące »ucdzv Ewangeliami synoptycznymi

i wyjnś-

nić te związki.
•

Opisać Ewangelie Mateuszu i Marka dzick! poznaniu ważnych faktów

na lemat autora oraz szczególnych
z nich.
•

Ocenić urukulność

Ewnngelf

cech, podkreśleń

Mateusza i Marka.

i zawartości

każdej
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czynności

lekcyjne

1. Przeczytaj tekst lekcji i wykonaj każde ćwiczenie przed sprawdzeniem
poprawnoset odpowrcdzt. \V ten sposób ocenisz. czy rzcczvwiście zrozu-

miałeś treść. Popraw każdą złł odpowiedź.
2. PrICCZ)1aj Ewangelie

.\faIClISZ3.

i Marka. To jest bardzo ważna cześc two-

jej nauki.
:~. Przeczytaj lekcje i wykonaj

ćwiczenia

w tekście lekcji. Porównaj swoje

odpowiedzi z odpowiedziami
zamieszczonymi na końcu lekcji. Pamiętu]
o odnalezieniu i przeczytaniu wszystkich zaznaczonych fragmentó\v

Biblii.
terminy. które mogą być dla ciebie nowe. Niektóre
z nich zostały zamfcszczonc poniżej jako słowa kluczowe. Sprawdź definicj~ każdego niczrozumiałego wyrazu \\' słowniczku na końcu książki.

.j, W lekcji występują

Niektóre słowa są również definiowane

w tekście lekcji. Pozostalc sprawdź

w słowniku [ęzyk« polskiego.
5. Odpowiedz

na pytanta kontrolne na końcu lekcji i porównaj je z odpona końcu książki. Powtórz materiał obejmujący pytania, na
które źle odpowiedziałeś,

wiedziami

słowa kluczowe
badanie

przodkowie

epizod
genealogia
leervgma

synoptyczny
Wielki N"k3z Misyjny

ładna

treść lekcji
WZĄ/EMNE PODOBIEŃSlWA
J\L\RKA I ŁUKASZA

EWANGEIJI MATEUS7J\,

CcI 1. Podanie najlepszego u vjasntenia rodzaju podobienstu' miedzy
goltanu Mateusza, stariea i Luleasza,
Jak dowiedziałeś

EUI(l11-

się z lekcji 2. wszystkie cztery ewangeliczne
opisy
według tych samych wzorców, Jednakże Ewangelie: Mateusza, Marka i Lukasza sq bardziej podobne do siebie niż każda
życia Chrystusa przebiegają

Mateusz

i Alarek
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z nich do Ewangelii Jana. Opowiadają one lustonę życia Chrystusa prawie
w ten sam sposób, czasami nawet używnjac tych samych słów. Z tej przyczyny Ewangelie te są nazywane Ewangeliami synoptycznymi
(greckie slowo oznaczające .widzieć razem").
1 Przeczytaj Mt 8,1-'1; Mk 1,40-4'); l.k 5.12-l6. \VIzeszycie zapisz odpowiedzi na pytania:
a Co powiedział
b Co odpowiedztal
c Co

\V

trcdowary

do Jezusa w każdym opisie?

.Jezus w każdym opisie?

każdym opisie powiedzial

jezus do trędowatego?

Jest wiele innych fragmentów, które ukazują zbliżony stopień pod 0bieństwa. A jednak Ewangelie nie sq kopiami. Gdy ich treści porówna się
bardzo uważnie, wówczas pojawią sit; następujące fakty:
l. Ewangelie Mateusza i Łukasza zawierają prawie cały materiał znajdujący się w Ewangelii Marka.
2. Ewangelie Mateusza i Lukasza mają łącznie 200 wersetów,
nie znajdują się u Marka.

które

3. Jedna trzecia z Ewangelii Marcuszu jest unikalna sama w sobie.
4. Połowa Z Ewungeln Łukusza jest unikalna sama w sobie.
Proponowano wiele wyjaśnień oceniających
dopodobne
wydaja się nastepujące wnioski:

te fakty. Najbardziej praw-

istniał trzon materiału faktycznego (zwanego leerygMateriał len był zasadniczą częścią przesłania
(patrz [)z 2,22-2,,\; 15,25-,'\5; l Kor l S, 1-11),

1. Od początku

ma) na ternut życia Chrystusa.

apostołów

2. Ewangelia
znająca apostołów

Marka zawiera podstawowy
i ściśle związana z Jezusem

materiał. Napisala to osoba
od początku.

3. Ewangelia Mateusza zawiera bazowy materiał. Mateusz dodaje do
niego uwagi, które bierze z nauk Jezusa, układając je tak, aby dopasować
swój ceł co całego kontekstu.
4. Ewangelia Lukasza równtcź zawiera bazowy materiał. Łukasz dodaje znaczną ilość innej treści będącej wynikiem jcgo własych badań. Jej część
składa się z przypowieści i cudów nie zapisanych ani przez Mateusza ani
przez Marka. Możliwe. że Łukasz otrzymał swe informacje bezpośrednio
od
ludzi, którzy słyszeli naukę Jezusa i którzy doświadczyli jego cudów.

Królestwo Boże, Aloc i Cbu-ała
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Należy pamiętać równleź. że Ewangcltśct byli inspirowani

przez Du-

cha Świętego. Ich decyzje odnośnie do tego. co umieścić i jak materiał ten
ułożyć, były podjęte pod jego kierunkiem.
sy, które mamy, są zapisami

Moźemv mieć zaufanie, że l..
api-

według intencji Boga.

2 Zakreśl litery na początku każdego stwierdzenia,
lub wyjaśnia podobieństwa

które poprawnie

opisuje

między Ewangelianu synoptycznymi.

a) Każdy autor 7..nimuje się podstawowymi faktami z własnego punktu widzenia.
b) Każdy Ewangelista nie usilowal świadomie naśladować jakiś wzór pod-

czas przedstawianta
padkowcj.

życia Chrystusa <podobieństwa

e) Istnieją podobieństwa

miedzy Ewangeliami

ich opisów są przy-

synoptycznymi,

ponieważ

piszący naśladowali src. Nie było możliwości, żeby sami uzyskali więcej
informacji.
d) Zarówno Mateusz jak i Łukasz zawarli podstawowy

material o Chrystusie, jaki był zapisany pr7CZ Marka. Każdy z nich dodał IrCŚĆ, która bvla
wynikiem ich własnych badań.

MATEUSZ: EWANGHJA

MF$)AS7A-KRÓIA

Cel 2. Zapornante sie Z autorem. akcontv jXJ/OŻ01/C przer
OgÓll1Yi srcrcgolnc cechy Euaugelii ,Ha/el/sza.

nic:r~o,jJrzeglqd

Ewangelia Mateusza jako pierwsza ksiega Nowego Testamentu jest
prawidłowo usytuowana w kanonie. ponieważ iej treść SIanowi właściwy
łącznik między Starym i Nowym Testamenrem.
Autor

hykl napisana pr.l.cz Mateusza,
uczniów Jezusa (MI 9.9-13;
5W:1 Ewangelie; pomiędzy 50 i 70

Według tradycji, Ewangelia Mateusza
poborcę

podatkowego,

jednego z dwunastu

10}l), Mateusz pisał prawdopodobnie
rokiem.

~1/at{'IlSZ

i .\Jarek
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Główne akcenty
Mateusz kładzie nacisk zarówno na toŻS;IIllOŚl~jak
zusa, Nawiązuje

do Starego Testamentu

i na

wic::ccj niż 60 razy wskazując

k-zuxa jako na syna króla Dawida, którego życie wypełniły

roctwa Starego Testamentu.

nauczaruc

\\/ ten sposób jego Ewangel!a

na

mesjańskie pro-

tworzy pomost

między treścią Starego i Nowego Testamentu. \'V opisach Mateuszajezus
więc ukazany nie jako inny prorok czy nauczyciel.

je-

jest

lecz [ako prawdziwy Syn

Boży, który pewnego dnia zasiądzie na swym tronie w niebiańskiej

chwale

i os;,dzi wszystkie narody ( I (l, l :~-20; 2·),.~1-.~2). Akcenty te czyn h! Ewangcdla ukazurun Żydom, że Jezus byl ich dlugo oczckt-

li\, Mateusza użyteczną
wanym

Mesjaszem. którego

wl.rsnvch proroków.

przyjście

zostalo przepowiedziane

przez ich

Służyło to również temu, aby pomóc ludziom

dzenia nieżydowskiego

pocho-

pr;.ybliżyć' naukę jezus.i.

,; \V tych fragmentach Pisnu Ś\\·il,."tego, które podano niżej . .\bteusz pokaaspektem życia ,Jezus;1było wypełnienie proroctwa Stare-

zuje. i.c pcwnyrn
go Testamentu.

Odszukaj

i przeczyta] te fragmenty.

WI zeszycie opisz ten

aspekt poruszany w każdej z niell.
a 1.2:\

e 8.17

b 2,6

f 12,11>--21

c

2,:n

g l:\,:\'i
h 2l,'i

d :\.5

Oprócz lego, że f\.blL'lISZ podkreśla idLnlyczno.~( jczusa z Mcxjaszcm ,
zwraca również

uwag<,-'na jego nauki. \'V rzcczvvctsrośct

treści jego Ewangclf

\v iecej niż pO!OW:l

jest Im poświecona.

\X'plata on kilka długich akapitów,
w których zapisuje słowa .Jezus;1odnoszące się do szeregu ważnych tematów. Ewangelia 1~1 kończy si\~ radą .Jezusa skierowaną do jego nasladowców. pouczeniem, \\' którym sam Jezus podkreśla waźnosc swoich nauk:
..tdzctc lI'i{'c i nauczajcie wszystkie narody ( ... ), t czcic je zacbouvu-ac u-szystleo. co u-am przyeazntcm"
t28.19-20).

4 PO(t!j jakiś fakt dotyczący Ewangelii Matcusz«, który pokazuje. że kładzie
on nacisk na nauk! Jezus;!. ProSZ\' wykorzvst.i,' w tym celu swój zesz)"!.
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Cechy szczególne

Oprócz nacisku, jaki Mateusz kiadzic na wypełnienie proroctw Stare\V życiu jezusa i w jego naukach. są jeszcze inne szczególne
cechy, które można znaleźć \\1 jego Ewangelii.

go Testamentu

Aleceruon-anie

Krolostu-a i Krola

Ewangelia

M~ltL'lISZa

jest Ewangclfu o jezusic-Królu

i o Królestwie Nie-

bios. Na samym początku Jezus jest określony jako królewski syn Dawida
z pokolenia .ludy (1,1-5 >. Mędrcy, którzy przybyli \"" poszukiwaniu rodzącego si~ .Jezusa, pytali gdzie narodził si\-' "król żydowski" U,I-2), \'lI okresie
swej działalności jezus wielokrotnie mówi! o swym Królestwie (na przykład
16,28), \Y/ Ewangelii lej znajduje sic 38 wzmianek albo o .Królcsrwie Niebios" albo o .Królesrwle Bożym". Na tydzień przed ukrzyżowaniem, Jezus

przvbył do Jerozolimy jako jej król, wypclruaiac proroctwo
(Mt 21,1-11).

Zachariasza 9,9

Chociaż Żydzi na ogół nie uznawali Jezusa jako króla, lo jednak ludzie z innych narodów uznawali go. Kobieta kananetska. która przyszła do
Chrystusa w imieniu swej cierpiąc-ej córki, nazwala go królewskim tytułem
.,syn Dawida" (15,21). Piłat napisał te słowa i umieścił je na krzyżu, na

którym umarllczus:

..To jestjezus,

król źvdouslei" (27,37 l,

Uu-agaposuiecoua ludziom poebodzenia ntezvdou-setego
Ewangelia Mateusza zawiera zapisy i podaje fakty, które s;.)świadectwem jego zainteresowania ludźmi pochodzenia nieżydowskiego. Na przykład w genealogii jeżusa są imiona dwóch kobiet pochodzenia
nieżydowskiego (1,5 -Ibchab
i Hut). Opowiada o mędrcach, którzy przyszli ze
Wschodu, aby pokłonić się jezusowi (2,1-2). Przytacza słowa Jezusa, że
Królestwo będzie zabrane Żydom i dane tym ludziom, którzy wydadzą jego
owoce (21,43). Ewangelie; swą kończy on Wielkim Nakazem Misyjnym,
w którym Jezus mówi swym naśladowcom "aby uczyć wszystkie narody"
(28,19)

wzmianea

() Kościele

Wśród czterech Ewangelii jest lo icdyna, w której pojawia się słowo
leoscićł.

Można je znaleźć tam Irl.y razy (raz w wersecie 16,18 i dwa razy

w 18,1n.

Mateusz

i Marele

Inne unikalne
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\V Ewangelii Mateusza znajduje się dztcwicć wvdarzen. dziesięć przypowieści i trzy cuda, które nie znajdują sit; w innych Ewangeltach. Zawiera
ona, na przykład, widzenie józefa (1.20-2;i). uzdrowienie opętanego niemowy (9 ..:1,2-3:~)i przypowieści o kąkolu (1.~.2/1-:'0.:'\&---.f~)oraz o talentach
(25. H-.'\O>.

5 \'i/ zeszycie opisz trzy szczególne cechy, j~lkie można znaleźć w Ewangelii
Mateusza. Podaj przykłady lub odnośniki ilustrujące opisane cechy.

Treść
Treść Ewangelii Mateusza jest ułożona w dwu zakresach. lcdcn z nich
dotyczy wydarzeń w życiu .Jezusa, drugi - jego nauk. \V obydwu przypadk.tch ~taleusz powtórzył pewne fragmentv. aby zaznaczyć różnice.

wvdorronta

i

nauczanto

Jak zauważvłeś
w lekcji 2. wydarzenia w zvctujczusa
można podzielić na cztery podstawowe okresy . jednakże w Ewangelii Mateusza rysuje stę
baruziej zasadniczy podział na dwie części: ( l) okres publicznej akceptacji
i popularności .Jczusa (Ii, 17-16,2); (2) okres spadku przychylności dla niego
i okres publicznego
odrzucenia (l6,21~28.1O). Każda z tych czcśc! rozpoczyna się słowami: "Odląd zaczal (pucZąIJJCZlIS ... ". Ten podział ujawnia
fakt, że po jakimś czasie swej działalności jezus poświęcał wiece] uwagi
i ćwiczeń swym uczniom.
6 Przeczytaj Ewangelie Mateusza ;1. 17 i 16.21 i na pisz w zeszycie, co Jezus
.rozpoczął robić" w każdym przypadku i opisz wydarzenie, które po tym
zaistniało.

Nauczanie zawarte w Ew . .\lateusza jest podzielone ze względu na
tematykę na pięć głównych części. Każda z nich jest zakończona frazą "Gdy
Jezus dokończył tych mów ..
7 Niżej podano odnośniki fragmentów.
które kończą każdą z ptcctu głównvch części nauczania. Odszukaj te miejsca i napisz w zaszycie, co Jezus
.zakoriczyl" robić w każdym przypadku. Podaj również krótki opis zagadnieula. o którym skończył właśnie nauczać.
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Krćlestu-c Boże. Moc i Cbuała
a 7.28
b l l.I
c U,53

d 19.1

c 26.1

Dodatkowo
nie jana

(:1,1-12)

\Y/ rozdziale
plan.

Zn pamiętn]

oprócz tych pięciu czc,:ści naliczania

sa dwie inne: kaza-

i Wielki Nakaz ~li5rjnv <28.18-20).

tym lx-dzics« czytał Ew. Mateusza.
tytuły

głównych

punktów.

Wykorl.ystai

podany
zapisuj
sit,' do każdego rozdziału.
podzial co i plan podany
\Y/ nuurę czvuuuu

w zeszycie odpowiedzi
na pytania odnoszące
(Uwaga: poniższy plan ma ten sarn główny
,v lekcji 2>. \Y/ każdym punkcie przytoczonego poniżej planu podano odpowiednie części nauczania określone wyżej.

EWANGELIA MATEUSZA:
EWANGELIA MESJASZA-KRÓLA
I.

Król jcst przedstawiany.
Przcpowtedrua

Przcczvtaj

1.1 - 1./1

Jana ~.1-12.

8 O co pytali Heroda mędrcy?
II. Król zapowiada Królcstwo. l'rzcczvta] 4, 12 - 15,20
Kazanie na Górze: ), l - 7,29.

Wskazówki

dla uczniów:

Przypowieści:
9 Które z przypowtcsct

wvjnsruł jezus w Ew. Mateusza

III. Król jest odrzucony.
Znaczenie

10,1----12.

1:tl-52.

Przcczvtaj

13?

15.21- 20,j4

przcboczenta. 18.1-55.

10 Sporządź listę odnośników Ja Ewangelii. w których za kazdym razem
Iczus miał dyskusję z furyzcuszanu i saduceuszami.

IV.Tryumf Króla. Przcczvta] 21,1 - 28,20
Upomnienie

i proroctwo

2j,1 - 25,46.

Wielki Nakaz Misyjny, 28,18-20.

Xtateusz

i Marcle
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11 Pismo Święte mówi, że po zadaniu przez .Jezusajednego z pytań nikt już
od tego dnia go o nic nic pytał. PrZ)10CZto pytanie i podaj, gdzie można je
znaleźć w Ewangelii.

12 Zakończ następujące sformułowanie lub odpowiedz
wiednie słowo lub fragment w swym zeszycie.

na nic pisząc odpo-

a Ewangelia Mateusza jest opisem naocznego świadka życia Chrystusa, ponieważ Mateusz był.

h Treść według Mateusza jest osnuta na podwójnym
punktów,

Podzlaly

zestawieniu głównych
te odniósl Mateusz do lakich dwu aspektów:

c Pięć rzeczy podkreślonych stanowiących szczególne cechy Ewangelii Matensza to:
d Przeczytaj Ew. Mateusza według planu, który ma cztery punkty. Zrób
listę tytułów tych czterech części oraz podaj rozdziały i 'wiersze Ewangelii, które pokrywają każdą cześć.
\'1/ miarę czytania Ew .• Mateuszu widzimy rzeczywiście jakim pełnym
chwały i zwycięskim królem jest Chrystus! Szatan nic może go przezwycieżyć. \'l/rogowie nie mogą mu przeszkodzić. Śmierć nie może go zatrzymać.
Nie wątpmy dłużej, że jest Królem. Zaprośmy go do panowania w naszych
sercach. Ponad wszystko poszukujmy jego Królestwa.

MAREK; EWANGEUA Sł.UGI BOŻEGO
Cel 3. Cptsamc au/Dra, alecentetr planu

oraz szczcgćtnvcb

cecb Euaugelii

Marka.
Jak nauczyłeś się w lekcji 2., Ewangelia Marka podkreśla dynamiczną
i aktywną działalność Jezusa. Marek, prowadzony

pr.lez Ducha Świętego,

pokazuje jak Chrystus wypełnił swą misję jako posłuszny sługa Boga. Rozważając Ewangelię Marka zbadamy jego autentyczność

jako autora tego

opisu. Będziemy również studiować treść, akcenty i szczególne cechy tego
opisu.

Autor
Miedzy naukowcami
byłjan

istnieje pełna zgodność, ze autorem Ew. Marka

Marek, młodzieniec, który udał się z Pawlem i Bamabą

w ich pierw-
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Krolestuo noże, iHoc i Cbtrała

szą podróż misyjną (Dz 12,12). Marek był siostrzeńcem Barnahv (Kol '1,10)
i hył ściśle związarry z apostołem Piotrcm (patrz li> ':;,1), \V którym Piotr
określa Marka jako swego "syna" - termin
Rzeczywiście jest caikowicie

stała na podstawie

prawdopodobne,

kazań i opowiadań

świadczący o przywiązaniu).
że Ew. Marka napisana zo-

Piotra, którego życie Marek z bliska

obserwował.

Główne akccnty
\VI opisie jezusa Chrystusa, wykonanym

przez Marka, położony

jest

nacisk na jego życie będące aktywną posługą Syna Bożego (I, l ). Taki opis
przemawiał do Rzymian zatntcrcsowanych
praktyczną stroną życia. \V/odróżnieniu

od Mateusza

j

Lukasza. M:HCk nic podaje zadnet genealogu

tusa. Dzieje się tak dlatego,
traktowanym

jako posługa, a przccicź

naiważniejszą.

Chrys-

sit; na życiu jczusa

że Marek koncentruje

historia rodziny sługi nie jest sprawą

Akcenty opisu Marka są również zaznaczone w inny sposób.

Ew. Lukasza jest prawie dwa razy dłuższa nU Ew. Marka. Ponadto Łukasz
opowiedztal

o 20 cudach, podczas gdy Marek zawarł opisy

dłuższym nieznacznie od połowy
je szczegółowo

18, w tekście

tekstu Łukasza. Choctnż Marek relacjonu-

wiele nauk Jezusa, lo jednak często stwierdza tylko fakt, że

lczus naliczał (patrz 2,1,\, 6,2.6 ..'"' i 12,Y;).
Marek również akcentuje w swym opisie, że Chrystus wykonywał
misję z gorliwością
kim tłumem

i dla określonego

ludzi, których

naliczał (3,7-12.20-21;

53-56; 8,1-13), Greckie słowo cutis, przetłumaczone
jak "natychmiast",

swą

celu. wrclokrotruc

był otoczony wiel'i,I-2; 5,21-5'1; 6,30-/j/j.
przez takie wyrazenie

"od razu", .,zaraz" polawiu się ,i2 razy na stronach Ew,

Marka (słowo to u Mateusza pojawia się tylko 7 razy i tylko 1 raz uLukasza ).
\X!yrażenie to jest użyte 14 razy w odniesieniu

do działaniu jczusa

i wskazu-

je na prędkość i chęć z jaką przyjmuje on swą służbę. Użycie tego wyrażenia przez Marka w wielu

miejscach wskazuje

również

na to. ze Chrystus

zdąźal w stronę Golgoty, celu swego misji na ziemi. Powiedział on do uczniów

.Bo i Syn Cxlou-tcczy nic przysredl,
stroje .i:vcie na okut: za u-telu

ab» 11IU słuiono,

lecz żełrv słuzy« i dać

lo.

13

Poniżej podano pan," zdari o Ew. Marka. Zakreśl literę na początku każ-

dego zdania, które przytoczono

jako dowód

na to, że życie jczuso

sluzbą aktywna.
a Opis ten jest krótszy niż opis Mateuszu iLukasza.
b Nic zawiera dokładnego

opisu historf

rodzlnyIczusa.

było

Mateusz i Marek

II

c Większa ilość miejsca jest poświęcona
Chrystusa niż w Ew. Łukasza.

tutaj opowiadaniu

historyczne fakty
które były głoszone przez apostołów.

d Opis ten reprezentuje

o cudach

o życiu i naukach Chrystusa,

Cechy szczególne
Chociaż

Ew. Marka jest nutkrótsza

Z

czterech

Ewangelii,

to jednak

posiada ona kilka cech, które j~ wvróźniaj.].

Świeży, iylly stvl
Marek często opisuje

przeszłe

wydarzerm

tak, jakby wydarzyły

się

w czasie, kiedy o nich pisał.
Wf tym celu UŻY\'\.'<1ł formy czasownika zwanego w grece "czas teraz-

niejszy historyczny".

Formy te mogłyby być reprezentowane
w języku antakimi jak "lI idz(, "idziesz', "m61l'i".
Jednakże dla większości czytelników angielskich brzmiałoby to dziwnie
i niezgrabnie. Z tego powodu grecki czas ternźruejszv historyczny jest zazwyczaj reprezentowany
w większości przekładów angielskich zwykłym
czasem przeszłym (widział, szedł, mou'iłt.
gielskim,

fonnami

czasu teraźniejszego,

l

Zwróć uwagę na dwa czasowniki.

podkreślone przez nas, które po]aw New American Standard vcrsion (tłumaczenie
polskie według Ptsmu Świętego
- Wydawnictwo
Pallottinum ~ Poznari - \V'arszav./a 1980r.): ,,011 zas spał u' tyle łodzi na u ezgłou-iu, Zbudzili go i pounedzieli do niego: Nauczycielu,
nic cif nie obchodzi, że giniemy?". Gdybyśmy użyli formy takiej, jakiej zazwyczaj używał
Marek, fragment ten brzmiał następująco: "On zaś był spał w tyle łodzi na
wezgłowiu, a oni obudzili go i pou-iedzieli do niego: Nauczycielu nic cię
nie obchodzi, że giniemy?". Można tu Uj zaobserwować
jak fragment w czasie teraźniejszym ożywia tę historię. Ta forma czasownika jest podobna do
greckiego czasu teraźniejszego historycznego, który Marek używał więcej
niż 50 razy.
wiają się u Marka 4,38 według tłumaczenia

Inne cechy stylu Marka również dodaj q jego opisowi realizmu i dramatyzmu. Użvwai wielu wyrażeń, które obrazują szczegóły opisowo i żywo.

7.2

i Cbtrala

KrÓ/CSlll'O noże, Moc

14 \X!yszukaj fragmenty podane poruzer. Zapisz w zeszycie informacje. które Marek podaje \V szczegółach takich jak kolor, ilość. wiek. postawę lub
dziabnie itd, o każdej osobie lub każdym wymienionym obiekcie.
a S.39-1i.3; dziewczynka

d 1O/19-S0; niewidomy

b 6,39; trawa

e I (),Ił-S: młodzieniec

c 8,12; Jezus
Szczcgó~v iutcrcsujacc Rzymian
Pewne szczególne
podobnie
kiem,

cechy Ewangelii Marka wskazują na to. że prawdo-

najpierw oLJicgb ona Rzvm. \'Vg Mk 15.21.

który

11:1

niósł krzyż .it..:'zusa,był Szymon z Cvrcnv,

i Hufusa (żaden z innych opisów cwangchcznvch
Szymona), Hufusa wspominał

przykład.

człowie-

ojciec Aleksandru

nic podaje imion synów

I'uwcl w swym liście do członków

apostoł

zboru w Rzynuc (Hz 16,l:~). Oprócz lego fragmentu S~lrównież inne, gdzie
Marek używa łacińskiego terminu (patrz 1"1.16.gdzie ..prcionum"
zwyczaj wyjaśniane jako .zamek").

jest za-

Szczegóły te wskazują. że Marek był

szczególnie nastawiony na odbiorców

rzymskich.

\r'lIŻIlO'<Ć Eu angelii
Marek rozpoczął swój opis słowami ..J1ocz(lldl Fu ,(lIlgdii ofezusie Cb0"-

stnsic,

,~Vllll

noiym" ( I, l). \X!cdług Marka przesłanie. które głosił Chrystus,

było Ewangclt.; (1.11j~15). Jest to tak ważne i
warte jest poświecenia

zań własnego

W:1110śC"iO\\.'c

przesianie, że

życia (H.5S; 10.2<), Jest to przesianie,

które musi być głoszone calemu światu (I:t 10; Iti,!).

Treść
PiS7.:.łC swój opis życia Chrystusa . .\brck zdecydował się na taki sposób przedstawrenta

faktów

i wydarzeń. aby mówiły

one same

Z~l

siebie.

jczusa i rozwoju jego dział.tlności. I chociaż jego opis jest krótki, to jednak zawiera wszystkie ważne cleOpisał szereg epizodów dając żyw)'

ObLłZ

mcnry. Jak już wskazaliśmy. podaje wicie szczegółów, które pokazują, że
jest lo relacja naocznego świadka.
Przcczvtc]

Ew. Marka wvkorzvsnnar

plan przytoczony

poniżej jako

przewodnik

i zapamiętaj główne punkty planu. \'V swym zeszycie napisz

odpowiedzi

na ćwiczenia należące

do każdego punktu planu.

Mateusz

i Alarek
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MAREK: EWANGELIA SŁUGI BOŻEGO

I. Przedstawienie

Sługi Bożego. Przocxvtcj t , /-/3

15 Co powiedział Jan Chrzciciel na lemat dztałalnośc! Jezusa?
II. Czyny Slugi Bożego. Przcczvut] I, 11 - 7,23
16 Przeczytaj każdy z niżej podanych fragmentów. Zapisz w zeszycie, jak
ludzie lub uczniowie reagowali na lo. co jezus czynił lub mówił?

a 1,21-27
b 2,1-12
III. Odrzucenie

e ,j,:\1-"'1
d (),l-:\
Slugi Hożego. t'rrccxvtaj

7,2·1- 10,52

17 Zrób listę' rozdziałów i wierszy zawartych w tym punkcie. gdzie Jezus
mówił uczniom o swej śmierci or.iz opisz krótko ICh odpowiedz! na te
zapowiedz.

IV. Sluga Boży kOł\CZYswe dzieło. Przeczyta]

11,1-

16,20

18 Podaj pytania stawiane jezuso-v: podczas przewodu sadowego dotyczące jego osoby przez: (al naj\\')'i.SI'.L'go k.rplanu i (h) Ptł.ua. Przytocz od powiedz! jakich .Jezus udzielił na każcle pytanie.
Ewangelia Marka pokazule jak posłusznym, pełnym wiary i chętnvrn
sługq Bogu był .Jezus. Z tego powodu Bóg rowmcz uhonorował go niewypowrcdztarm chwal.i t Flp 2.9-11 l. .leżcli i my pozostaniemy wierni i posłuszni w naszej sluzbic Bogu. wówczas zostunrcmy również
uczczeni

U

12,26).

19 \'\Iykonai poniższe ćwicze nin clotvczucc Ew.mgchi
wiedzi w zeszycie.

Marka. Napisz odpo-

a Objaśnij pokrewieństwo j.m.t Marku z Ptotrc-m. Pawłem i Barnabq.
b \'\Iymień dwa fakty dotyczące Ew. Marka. które wykażą akcent położony w niej na aktywna

działalność

Jezllsa.

c Poda! główne tytuły i numery rozdziałów oraz wierszy każdej z czterech głównych czcśc! Ew. Marka.
d Poda] dwie szczególne cechy Ew. Marka oraz przykład lub nurner rozdziału i wiersza dla każdej z tych cech.

Krotestu-o Boże, kloc i Chuała
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pytania kontrolne
PRAWDA - NIEPRAWDA. Zakreśl liczbę na początku

każdego

I'RAWDZI-

\\1EGO stwierdzenia.

1 Podobicństwa

wśród Ewangelii

najwcześniejszych

synoptycznych

wskazują

na to, że od

czasów tam znajdowab

dnicza cześć materiału opartego

sit,' mocno ugruntowanu zusana faktach z życia i nauczania .IezlIsa.

2 Mateusz i Lukasz nie wlączvli lej zasadniczej kcrygmy o jezusic. która jest
LI

Marka.

3 Lącznie
LI

li

Mateusza i

li

Marka znajduje sit,~200 wierszy, których

nie ma

Lukasza.

4 Ewangcliu Mateusza wskazuje, że wtększosć
lexusa.

5 Wi\,cej niż polowa Ew. Mateusza jest poświecona

l.ydów uznalu Królestwo

przytoczemu

nuuklezusa.

6 W Ew, Marcusza nauki jezusa S;.J ułożone \\' prcc!u głównych

cześciach.

7 jest prawdopodobne,
że Marek dobrze znał apostoła Piotra i Ewaneglia la
przedstawia świadectwo Piotra, jako naocznego świadka działalności jczusa.
8 Z uwagi na fakt. że Marek akcentował
aktywną działalność
zawarł w swym opisie cwangeltcznym żadne! z nauk jezus.i.
9 Jedną ze szczególnych
więcej niż 25 cudów.

cech Ew. Marka jest to, że zawiera ona opisy

10 Marek podaje wiele szczegółów,
świadectwo naocznego świadka.

WIElORAKI WYBóR

Jezusa, nie

które wskazują na to, że przedstawiają

Zakreśl literę na początku najlepszej odpowiedzi.

11 Ewangelie Mateusza. Marka i Łukasza sq nazywane Ewangeliami
tycznymi,

ponieważ

synop-

wszystkie one:

a) większość objętości swego opisu poświęcają naukom Jezusa,
b) adresują swój opis do kilku różnych rodzajów audvtonum.
c)

naśladują ten sam zasadniczy wzorzec \\' opowieści

J) były napisane przez .Jezusa.

o życiu jeżusa.

Ala/clisz

i Marele
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12 Najważniejszym

dowodem

tego, że Ewangelia

pomost między Starym i Nowym Testamentem.

Mateusza tworzy

dobry

jest to, że:

a) opowiada jak proroctwa Starego Testamentu były wypełnione

wlezusic.

b I zawiera kazanie Jana Chrzciciela,
c) zawiera kilka przypowieści

i cudówlczusa.

ci) opisuje z jakim współczuciem

dla ludzi działał .Jezlls.

13 KOJARZENIE. Proszę polączyć dana Ewangclu;
zdaniem. które j~ opisuje (z lewej).
· ...

a Była napisana przez czlowickn, który' odbył z Pawiem i Barnaha ich pierwszą podróż misyjną.

· ...

b Zawicru

imiona

dwóch

kobiet

2)

Marek

tam

· •..

c

.•.•

d Użvwu greckiego wyr~lZuclllisC,zaraz") częś-

I

z każdym

I) Mateusz

pochodze-

nia nieżydowskiego
w przytoczonej
genealogii Cluvstusu.

Akcentuje .Jezusa tako Króla

(z prawej)

jego Królestwo .

ciej niż inne Ewangelie.

· •.• e

Podaje imię Rufusa. członku zboru w Rzymie.

KRÓTKA ODPOWIEDZ.

Odpowiedz

zwi\'zlc

na poniższe pytanta.

14 Mateusz zaznaczyi

pocmtterus .

15

dwa zasadnicze okresy życia .Iezllsa
Tymi dwoma bazowymi okresami były:

fraz~! "Odtąd

Mateusz zwracał sic szczególnie do Źvdów, ponieważ:

16 Ewangelia Marka była przeznaczona dla praktycznie
mian, ponieważ podkreślała:

17 Marek uwypuklał

ważność

usposobionych

Ewangeli! n~lzywając swój opis:

Rzy-

Krolestuo Boże, Moc i Clnrała
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odpowiedzi
\016,1-'1;

na pytania nauczające

19.3-12.

1 a Powtedztał. że jeżeli jezus zechce, wówczas może go oczyścić.

b jezus powiedział, że chce i wydał polecenie, aby ten człowiek został
oczyszczony z trądu.
c Jezus powiedzlal

mu, aby nie móc..'i! o tym nikomu, lecz poszedł i pa-

kaz.il się kapłanowi

oraz złoży! ofiarę nakazan:,

przez Mojżesza.

11 JcZlISpytli, ~lk Dawid mógł nazwać swego potomka .Punem" <22,li1-'i6),
2

a)

Każdy autor zajmuje sit; podstawowynu

d)

Zarówno

Mateusz jak i Luknsz

faktami

Z~I\\':Ir1i...

o ••

własnych

punktu widzenia.

badań.

12 (własnymi słowami),
a jeden z uczniów jezusa.
b \'VydarlenLl \\' życiu jeżusa i jego nauki.

c Tożsamość jezus.i jako Mesjasza. nauki JczlIsa, jego Królestwo i królewskość, wspomnienie
dzenia ntczydowsktcgo).

Kościoła oraz miejsce pogan (osób pocho-

d \Xfróć do lekcji w celu sprawdzenia swoich odpowiedzi.

3 a

lego urodzenie.

f lego służebność.

b Jego miejsce urodzenia.
c lego dom w Nazarecie.

g Jego metach nauczania
w przvpowrcsctach.

d dzialulność lcgo zwiastuna.

h lego sposób przybycia do lzraela.

e Jego służba uzdrowieńcza.
13 b Nie zawiera

... historii rodziny Jezusa,

c Większa ilość miejsca jest poświecona

tutaj ... w Ew. Lukasza

4 Wiecej niż polowa jej zawartości jest poświecona
na powiedzieć, że podaje ona Wielki
podkreśla ważność swego nauczania).

naukom Jezusa (Moż-

Nakaz Misyjny, w której Jezus

,\Ia/etlsz i Marel:
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14 (Twoje odpowiedzi

powinny

być podobne)

a lej wiek - 20 lat.
b lej kolor - zielony,
c lego odpowiedź

- westchnąl,

d Jego działanie - zrzucił z siebie płaszcz,
e lego ubranie i postawa - był ubrany na biało i siedział fXJ prawe] stronie.
5 Następujące

irzv spośród szczególnych

a) polozcrua nacisku na Królestwo
h) uwagę.
c)

która poświęca

0113

cech Ewangelii

i królewskość

Mateusza:

Jezusa,

poganom,

jej \....
zrniunkn na temat Kośetola.

\Xlróć do lekcji dla sprawdzenia przykładów i numerów rozdziałów oraz
wierszy podanych przez ciebie na każdą cechę. (\Xl części swcj odpowiedzi mógłbyś powiedzieć również. że Ew. Mateusza zawiera przypowieści.
przypadki i CU&I, których nin ma w innych Ewangcltachr.

15 Powiedział, że jezus będzie chrzcił Duchem Świętym.
6

odpowiedź powinna być podobna). Ew. Mateusza /1.17 mówi, że
Jezus rozpoczął kazanie orędziem o bliskości Królestwa Niebios. :'\Jastepnic powołał swych ptcrwszvch uczniów. Mateusz 16,21 mówi, ze
Jezus zaczął wyjaśniać. iż umrze w Jerozolimie i zmartwychwst.mic trzetTwojn

ciego dnia. Po tym Piotr czynilmu

wyrzuty,

:1

Jezus powiedział

Piotrowi,

że nie myśli na Boży sposób.

16 a Byli

zdumieni,

b Byli zdumieni i wielbili

Boga,

c Byli przerażeni,
d Byli zdumieni i niedowierzający.
7 a Zakończył "te mO\\1'~. Nauczał w nich o roztropnych
budowniczych.
b Zakończył "dawać te wskazania dwunastu
w nich o nagrodach.
c Zakończył "te przypowieści".
mi i złymi rybami.

swym

i nieroztropnych

UCZI1IOIll

Przytoczył przypowieści

Nauczał

o sieci z dobry-
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d Zakończył "te mowy". Nauczał w nich o tym, co srało się z nlcprzebaczatacym sługą.

e Dokończył

.wszystkich

tych słów". Nauczał właśnie

o tym, jak będą

osądzeni źli i nicprawi.

17 (Twoje odpowiedzi

powinny

być podobne)

a) 8,31-.~2; Piotr napomniał Go.
hl 9,30-32; Jego uczniowie

nie rozumieli o czym mówi,

a bali się Go py-

tać o wyjaśnienie.
c)

1O,?l2-j:1; nie jest wymieniona

żadna reakcja uczniów.

8 Pytalt go, gdzie [cst nowo narodzony król żydowski

(2,2J.

18 a) Arcykapłan zapyta! Go, czy On jest Chrystusem, Synem Błogosławienego .. Jezus odpowiedział

mu, że On jest (H,61-62J.

b) Ptłat zapytal Go, czy On jest królem zydowskun . jezus odpowiedział
mu, że to on tak mówi ( 15,2).

9 jezus wyjaśnił podobieństwa

o siewcy

18-2.:':'> oraz o pszenicy i kąko-

(w.

lu (w.56-{').
19 (Twoja odpowiedź na podpunkt a powinna być podobna . jako odpowiedź na podpunkt b mogłeś wybrać cechy wvróżntatqcc
Ewangeli~
Marka, które s~ wymienione \V części zatytułowanej "Główne akcenty".
a

Jan Marek był bliskim towarzyszem Piotra i kuzynem Barnaby. Udał
si~>z Pawiem i Barnabq

w ich pierwszą podróż misyjną.

b

Marek podkreśla sluźbc Jezusa pośwtecaląc wiece] miejsca opisowi
Jego cudów, a pomijając szczegóły dotyczące Jego rodziny.

c

I.

Przedsrawtcruc

Sługi Bożego. LI-I':':'

II. Czyny Sługi Bożego. l, l·j-7.25.
III. Orzucenie Sługi Bożego. 7,2:'-10,52.
IV. Sługa Boży kończy swe dzieło. 11.1-16,20.
d

Trzy szczególne cechy wvróźmalącc
[ącc:

Ewangelie

Marka S~I następu-

,\Ia/ellSZ

i ,<\fareM
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l) świeży. żywy styl opisu korzvstający z formy czasownika

zwane-

go w grece "czas teraźniejszy historyczny" oraz używanie wyrażeń
przcdstawuuącvch szczegóły niezwykle żywo.
2) zawiera

szczegóły interesujące

Rzvnuan.

"~) Marek podkreśla ważność Ewangelii.
\Vróć jeszcze raz do tekstu lekcji, aby porónać z nim podane w rwoich odpowiedziach

przykłady

i odnośniki.

lEKCJA ,4
ŁUKASZ
IJAN

Jak już si\, zorientowałeś,

nie można

C'l.yt~l(.<

Ewangelii bez gl(;l>okiego

wzruszenia ze względu na Jezusa - jego słowa, CUtLl i bezinteresowną
miłość. wrdztalcś jak ~blellS/. przedstawił jego gcnenlogię i uzasadruł jego
prawo do tronu Dawida. \Vidziakś jak viarek ukazał jego życie jako aktywną i pełną poświęcenia służb\,. Również rozważałeś aspekty szczególnych
powiązań nucdzy Ewangeliami synoptycznymi,
Ewangelie Mateusza i Marka,

do których nalezą również

Wf lej lekcji bliżej przyjrzymy sit,: Ewangelii Lukusza. trzeciej Ewangelii

svnoprvczne] i Ewangelii .Jana. napisanej przez umiłowanego

uczru.ilczusa.

Również te dwie Ewangelie 'V)TÓżniajq si~'. l.uku sz Z\\T:.lCl si\-' do umysłu
ludzi pochodzenia rucźvdowsktcgo. .Jan do umysłu filozoficznego. Łukasz
opowiada o ztemskich okolicznościach narodzmlczusa.
jn n przedstawia go
j;lko odwieczne 510\\'0, lo Słowo. które istnieje od początku.

Naromtest zarówno Łukasz [ak i JW ukazują Jezusa [ako Syna Bożego
i Zbawtelela. Nic pozostawiają cienia wątpliwości co do tego, że jego głównym celem było zbawienie każdego człowieka 0;1 tvm świecie. \'\1 mi;m;
stuchowania

lego szczególnego

wglądu

w osobc

i dzialulność

dziesz zachęcony do większej czci i miłości do niego.

.Jl..'zlIsabę-

plan lekcji
Łukasz. Ewangelia
Jan: Ewangelia

Zbawleiela

o Synu Bożym

cele lekcji
Po skończeniu tej lekcji powinieneś

•

umieć:

Opisać autora, akcenty połozone przez niego

i szczególne

cechy Ewnn-

gelii Lukasza i .I~1Il;1.

•

Wyjaśnić, jaki związek zachodzi

między Ewangeltq jana i Ewangeliami

synoptycznymi.
•

\Y/ wyniku

studtowanra

i dzieło Iczus«.

Ewangelu ł.ukuszn i Jana ocenić lepiej osobę

Krolcstno
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czynności

Boże, ,Hoc i Ciurala

lekcyjne

l. PrI.CCZ)1ajtekst lekcji i wykonaj

każde ćwiczenie przed sprawdzeniem

poprawności odpowiedzi. \lI ten sposób ocenisz. czy rzeczywiście zrozumiałeś treść. Popraw każdą zl~ odpowiedź.
2. Przeczyta] Ewangelie Lukasza i Jana. To jest bardzo ważna

CZf;ŚĆ

nauki.

.~. PrlCCZ)1aj lekcję i wykonaj ćwiczenia w tekście lekcji. Porównaj swoje
odpowiedzi z odpowiedziami zamieszczonymi na końcu lekcji. Parniętaj
o odnalezieniu i przeczytaniu wszystkich zeznuczonych fragmentów Bi-

blii.
'1. Po udzieleniu odpowiedzi

na pytania kontrolne należy powtórzyć lekcje
1-,1 (część l). Następnie wykona] sprawozdanie z części l.

słowa kluczowe
bóstwo

odkupienie

dysputa

teologiczny
wiersz

medyczne

treść lekcji
I.UKASZ: EWANGEIJA 7JIAWJCIEtA
Cel 1. Sttrierdzeuie u aznvcb faktóll' (l mi/orze, ateccntou- jakie zastosou ał
u' sll'ym opisie, cecb szczegotnvcb i rau-anosci Euangclii Łukasza.
Ewangelia Lukasza była napisana przez człowieka, którego apostoł
Paweł nazwał ..nasz drogi przvjaciel Lutcasz. lekarr" (Kol 4, l-ł ). Łukasz sam
naplsa] swoją Ewangelię. Powiedzlal. że to jest książka o "wszystkim, co
iezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, li' którym ... został
ll'zif~V do nieba ". \'V miarę wglcbtanta sil,.'w Ewangelię noszącą imię Lukasza, poznamy bliżej Zlxrwicicla. którego Luknsz kochal. któremu służył oraz.
o którym lak wymownie

pisał.

I.IIAYISZ

(fan
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Autor
Z dowodów

dostarczonych

przez Nowy Testament mozemy wyciągpoganinem. Był człowiekiem
CZ~l.sÓ\\·. .Jest prawdopodobne,

nać wniosek, że Łukasz był wvkształconvm
dobrze znającvm wiedzę medyczna swvch

że pochodził Z Antiochii. Napisał również ksicge Dziejów Apostolskich,
\\' której zanotował wydarzerun związane z ukształtowaniem src i rozwojem
Kościoła. Z tego powodu jego Ewangelia może być uważana jako pierwsza
cz",-<
: ć dwuczęściowej historii początków chrześcijaństwa. Byl bliskim przyjacielem apostoła Pawln i uczcstntczvl z nim w it..'go podróźach
Illi\'dzy innymi w podróży do Rzymu.

misyjnych,

l \Vyszllkaj te fragmenty Ptsma Świt,.>(ego,których numery rozdziałów i wierszy s:! podane niźcj. \V zeszycie napisz krótkie zdanie mówiące o Lukaszu
i jego związku z Pawiem i z innymi ciJrzL'.<cij:II1:II11i.
a 2 List do Tvmotcusza -I, II,
b List do Filernona 2-1.
c List do Kolosan 4, l·i.

Akcenty tego opisu
\XI opisie o źvctuIczusa.
i teologiczne

Łukasz akcentuje

humarustvcznc.

historyczne

aspekty jego życia.

faktem przedstawionym
przez
Biblic opisało Ew. Lukasza jako Ewangelit; je-

Człou'tcczctisnro fezusa jest ważnym

Lukasza. wte!u stuchutacych

zusa-czlowieka.
Luknsz pokazał, że je xus był jednym z nas i bez reszty
dzielił wspólne doświadczenia ludzkiego źvcta.
2 Przeczyta] podane fragmenty Pisma Świętego. \V zeszycie napisz jaki aspekt
ludzkiego życia, którego doświadczył Jezus, pokazany jest w każdym z tych
fragmentów.

a 2.6-7.
b 2,'\0-52,

c 7..'>6; 24.42-·13,
d 19.4 l.
Łukasz podkreślił także bistorvcznv aspekt życia Chrystusa. Starannie
przestudiował wszystkie ważne fakty i dlatego był w stanie podać ich właściwy opis (1,3).

Krołcsnro Boże. Moc i Cbuala
Przytoczył charaktcrystvcznc wydarzenia ruajace miejsce w I'alestyruc
w czasie narodzin jczusa (2, l ,) J. Podal nazwy władców i najwyższych kapłanów sprawujących władzę w okresie początków działalności Jana Chrzciciela (:\,1-:'). Szczegóły te umożliwiły umieszczenie żvctalczusu w określonym
czasie historii politycznej tego regionu. Ugruntował on fakt lustoryczności
osoby Jezusa jako człowieka. który wvkonywal
S\''''q miSjI,.'v...
· bardzo realnych okolicznościach
i w zamtcszuntu pu nującvm \V Palcstyrac pierwszego
wieku.

3 Poniżej podano pewne fakty, które Łukasz zawar] \\' swej EW:lI1gelii. Zakreśl lucrc przed każdym takim faktem wskazuiącvm nacisk położony przez
Lukasza na aktualnie bisIOfYCZ11.V cha rateter życia Chrystusa.
a) Anioł Gabriel mówi Zachariaszowi, aby synowi nadał imic jan t l , 1:\).
b) Picrwszv spis ludność-t. kiedy Kwlryruusz
mocy dekretu cesarza Augusta <2, l-l).
c) lczus doświadczył
d) Poncjusz
(~, 1-2)

był zarządcu Syrii, odbył się' na

normalnego dzieciństwa

Piłat był zarządcą Judei podczas

i rozwoju (2,·10.52).
działalności Jana Chrzcictela

Łukasz uwypuklił również pewne aspekty teologiczne dzinłulnoścl Jezusa. Dotyczyły one toźsamości .Jezllsa i znaczenia jego dzieła zbawrenta.
Dla przykładu, Łukasz zapisał, ze jezus często określał siebie jako .Svna
Człowieczego". Tennin ten był określeniem jakie prorok Daniel nudawal
osobom wtdzranym przez niego \V \ v izji opisanej w kstedzc D:1I1icb 7, l.l,- H.
Dla Daruela oznaczało, że len, którego widział, wyglądal jak człowiek, ktoś
należący do gatunku ludzkiego.

4 Przeczytaj księgę D~lI1ieLI 7,1.1 14. \Y/ zeszycie napisz krótką
na każde z następujących
pytań.

odpowiedź

a W jaki sposób przybył "Syn Człowieczy"?
b Co dano .Synowi Czlow ...icczemu'?
c Kto będzie go czcił?
d jaki jest rodzaj jego władzy lub królestwa?

Używając określeniu "Syn Czlov ..-tcczv" .Jezus utożsanual się z q osobą,
którą Daniel wiuział w swe] proroczej wizji. Ale zrobił coś więcej. Powiedział. że jako Syn Człowieczy będzie cierptal. umrze i zmartwychwstanie
tLk 9,22). Tego stwierdzenia uczniowie nie mogli zrozumieć (9,44-4'). Wskazujc ono, że Syn Człowieczy,
najpierw będzie odrzucony.

który przyjdzie

z ogromna

mocą i chwałą.

i.ulsaszijan
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Pozu podkreśleniem
tożsamości .Jezusa jako Syna Człowieczego,
Lukasz akcentuje również jego dzieło zbawienia i jego mit; jako Odkupiciela.
Zapisał fakt, że prorokini Anna mówiła o dzteciątku .Jezus tym wszystkim,
którzy czekali na odkupieruclcrozolimy (2.:~8). Opowiedział jak uczniowie
na drodze do Emaus mówili, że oczekulu Mesjasza, który odkupi Izrael
<2'1,21). Proces odkupienia był poelany przez BOg;1 i był dobrze znany Żydom. Oznacza to. że coś (lub ktoś) co zostało sprzedane może być odkupione przez bliskiego krewnego lub powmowniego osoby, która sprzeda ta
tę rzecz lub człowieku. W ten sposób można było przywrócić
to pierwotnemu właścicielowi. Ksi<;ga Hut w Starym Testamencie jest przcplckną iluśtraej:}tego procesu. "Odkupiciel" musiał 01'''< krewnym lub powinowatym osoby
potrzebujące] pomocy.
5 \'1idzieliśmy, że "odkupiciel" musiał być bliskim krewnym osoby potrzebutące] pomocy. Jaki fakt doryczący jezusa podkreślił Łukasz, aby pokazać,
że właśnie on ma być naszym odkupicielem? Napisz odpowiedzi w zeszycie.

Cechy szczególne
Oprócz tych aspektów źvcia jczusa, które podkreślił Luknsz. w jego
Ewangelii występuje wiele cech szczególnych. Na przykład, zwraca on uwagę
na takie grupy ludzi jak kobiety, dzieci i ubodzy. POZ~l tym używane wymzy
i pewne szczegóły wskazują. że autor był zaznalorniony profestonalnte
z mcdvcynu. Ew. Lukasza jest Ewangelią najbardziej literacką. zawiera kilka
pięknych pieśni i wierszy oraz ma boga te słownictwo . .Jej stronice ujawniają
również zninteresowanie
wszechświatową
doniosłością przeslan!a Cluvstusa i dziełem Ducha Świętego. \'V'szystkie te cechy nadają Ew. Lukasza specjalny charakter. Przyjrzyjmy się pewnym przykładom każde] tak!e! cechy.

Rola kobiet, dzieci i ubogich
Łukasz często podawał pełniejsze opisy kobiet i dzieci występujące
w życiu i działalności .Iezusa niż Marek czy Mateusz.
\'1 swym przekazie Luknsz zapisał również kilka historii i przypowieści, które zatmowalv się szczególnie ubóstwem i bogactwem;
większość
z nich nie ukazała się w żadnej innej Ewangelii.

Krotestu-o noże, Moc i Cłurata
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6 Porównaj opis Lukasza dotyczący Marii i narodzin
.Jezusa t ł.k 1,26-56:
2,19) z takim opisem li Mateusza (.'\t11 1,18-2'). Zakreśl literę na początku

każelego faktu podanego

li LlIk~lSZ~1.

a) Z początku Maria była zmieszana, kiedy mówił do niej anioł.

b ) Jezus był poczet y przez Duch" ŚWictego,
c)

Maria była poślubiona

d) Odwiedzając
c)

Józefowi.

Elżbietę. Maria chwaliła i blogoslawilu

Maria w swym sercu zachowywała

7 Pr/'<x'l.l1.ajopis córkijniru

z nastepujących

Pana.

i rozważa b słowa anioła.

(Mt 9,18-2('; ,\lk 'i,2",~'i-1:\;

Który
l.ukusza?

i Lk 8,'il.')2.19-')6I,

faktów o córce jnirn jest wzmiankowany

tylko

li

a) Miała około dwunastu lal.

b) Była [cdyn, córką .I"Ir",
Wśród przypowieści
im rodzaju

li

o ubóstwie i bogactwie, które są jedyne w swo-

Lukusza. znajduje

się jcdnu szczególna

o bogatym

( 12, 1.~-21). \Y/ jaki żywy sposób histortu U LIczy wagi zrozumienia
jest prawdziwym
bogactwem!

Spojrzenie

głupcu
tego, CO

lekarza

Wiciu biblistów uwab, że Ew. Lukasza dowodzi. iż była pisana przez
lekarza. Opis Lu kasza często POŚ\Vi<''''Cl
więcej zainteresowania osobom chorym niż czynią lo opisy Marka i Marcusza. Proszę zauważyć dla przykładu
pełniejszy opis Luk:ISZ:I, w porównaniu do Marka, dolegliwości
uzdrawianych
przez Jezusa \V nastepujących przypadkach:
Mk 1,~0

"leżeć z gorączką".

Lk 4,38

"wysoka goqczka

Mk J,IlO
I.k'),12

.trędowary" ,
.czlowick .. .caly pokryty trądem".

Mk 3,i
Łk 6,6

"człowiek ... z uschłą

Mk 11,17

ucho człowieka

Lk 22,50-') I

Jezus uzdrowił człowieka,

"człowiek

lub chorób

trawiła".

z uschłą ręka".
prawa ręką",

zostało odcięte,
którego

licho zostało odcięte.
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Spojrzenie nniu-ersalnc
Ew. Lukasza wskazuje na to, że chelal on [asno ukazać uniwersalną
wagę życia i dzieła jczusa. \Y/ jego zapisie jezus jest ukazany nie tylko jako
żywu postać historii żydowskiej, lecz także jako Zbawiciel wszystkich ludzi.
Wtclokrotruc jego nauki i cudu hyły adresowane do pogan. W następnym
ćwiczeniu odczytasz pewne fragmenty ilustrujące te; prawdę. Kilka z nich
występuje tylko w opisie ewangchcznym
Łukasza.
8 Przeczytaj każdy z podanych urywków Prsmu Świętego i uzupełnij brakujące słowo lub słowa \V tych zelantach. do których sir; one odnoszą.
a 5,G: I

ujrzy zbawienie

b .1,58: jezus pochodził
rzanego przez Boga

od
j

, pierwszego

EliZCUSZJ

e

\V

Naaman.
podobicństw!c

17,16: Z dztcsicclu trcdowatvch
który wrócił i podziękował

f 24,47: Jezus powiedział,

Jezusa o dobrym

uzdrowionych

Ducha

bliźnim

że upanuctanic

był

przez Jezusa, jedynym,

mu był

~
i przebuczenie

głoszone w jego imieniu

Dzieło

stwo-

który został uzdrowiony

był

d 10,21-.-)7: Człowiek

człowieka

Ojca rodzaju ludzkiego.

c 4,27: jezus wskazał, że jedynym trcdowarym,
w czasach

Boże.

grzechów

będą
_

5~11'if'fego

Spośród trzech Ewangelii synoptycznych,

Łukasz najbardziej podkres-

lal dzieło Ducha Swlętego.
Ukazuje on zaangażowanie
Ducha Ś\viętego w każdym aspekcie życia
Chrystusa. Zwraca również uw.igv na cechy jego służby w życiu innych
ludzi. Kolejne ćwiczenie pomoże poznać szczególne sposoby jakimi, według zapisu Łukasza, działał Duch Świl,"ty.
9 Przepisz tabelkę wraz z nagłówkiem do zeszytu. Przeczytaj zaznaczone
wersety i napisz wymagana informację. Pierwsza informacja jest wpisana
jako przykład (].35 ma dwie odpowiedzi).
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\'('rsct( y

II

Dzieło Duc-ha

Osoba

Świętego

Jan
Chrzciciel

1,1<;

\,(hsL'Hyl

Dzieło Ducha

Osoba

Świętego

Duch.5więty

naoeeva go od

1.5':;

ccacuerna

1.5"

5.22

1.'1[·'12

"ł.1

l,(l!

'I. 1,I. IH

2.2')-2(l

10,21
2·i,'I()

J'i('kł/O literactac

sze.

\V swoje] Ewangch: Luknsz zaw.irl czicrv wspaniale
pieśni: .\brii (1,-16-')'),
Z~I(Jurbsza (1,67-79),

S~,to

i modlitwa

Sytneona

pieśni lub wreraniołów <2,1"'1)

<2.29-52>. Każda pieśń lub wiersz jest mistrzowskim

środkiem wyrazu i chwały. Nadają one kslcclzc Lukasza szczególne ptckno.
Ponadto talent literacki Lukasza możno również dostrzec w sposobie opisywnnin wydarzeń z zycja jczusu oraz w sposob:c wyrażania przypowieści
i nauk głoszonych przez .\'listrza. Na przykład, proszę zwrócić uwagc na
żywy opis syna nramouuwncgo i jego zazdrosnego bratu (1':;,11-;"12) oraz
napuszonych faryzeuszy i pełnego smutku celnika
tych nauk jezusa u l.ukaszn xprnwia , ze le postar-ie
Zdolności

opowiadania

Lukaszu zdarzeń

(18.9-14). Dobry opis
dla I1:\S,

OZYW;lj~

uznać można

Z:l

wybitne.

A jednak głęboko j<.'sleśmy poruszeni i uradowani jego prostym opisem ukazania się jczus« przygnębionym
uczniom na drodze do Emaus
(2-1. 15-:'2). Naprawdę
Łukasz byl .myst., słowa i wszyscy jego czytelnicy
korzystają do dzrś Z jego talemu.

10 Przejrzyj jeszcze raz ten fragmcnr o szczególnych cechach Ew. Lukasza.
Następnie w zeszycie napisz jedno zdanie na lemat przvkladu knzde] cechy
wyszczególnionej wy/ej oraz podaj numer rozdziału i wiersza w Ew. Lukaszn, gdzic przykład takiej cechy można zruleźć. Przykład rozwiązania podano \V ćwiczeniu a,
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Rob kobiet,

dzieci i ubogich. Łukasz opisał odczucia Marii, do której
1Il611'i1 anioł (/,26-38). (Pro.", nic wykorzystywać tego przykładu jako

własnej odpowiedzi,
formulowarun

b
c
d
e

a rnczc] proszę posłużyć się nią, jako wzorcem przy

odpowiedzi

własnej).

Pogląd lekarza.
Koncentracja na wartościach
Dzieło Ducha Świętego.
W~1I1ość
literacka.

unfwcrsulnych.

Treść
Wydarzenia LI Łukasza przcbtegatą w kolejności zgodnej z ogólnym
wzorcem kolejności LI Mateusza i Marka .. Jednak znaczny materiał znajduje
się tylko li Łukasza. Głównym celem Lukasza było przedstawienie Jezusa
jako wsparualego

człowieka

wzmocnionego

Duchem

i j:.lko Zbawiciela

wszystkich ludzi. Ewangelia ta jest jedyną wśród Ewangelii synoptycznych,
w której używa się dla Jezusa tytułu .Zbnwtcicl" (2,11),
Trzymaj się niżej podanych głównych punktów jako przewodnika podczas czytania Ewangelii Luk;lSZ~1.\\1 zeszycie napisz odpowiedzi na pytania
dla każdego i zupamicta] tytuły oraz numery rozdziałów i wierszy.

ŁUKASZ: EWANGELIA ZBAWICIELA
I. Przygotowanic
11 Oplsz

krótko

Zbawiciela. Przeczy/aj

l, l - 1, 13.

reakcje Marii i jozef«

Jezusa przyniesiono do świątyni,
wania w domu swego Ojca.

na a) modlitwę Symeona, kiedy
i b) odpowiedź jczusa o potrzebie przeby-

II. Działanic Zbawicicla. t'rrccrvtaj 4.14 - 9, 17.
12 \Y/ tych rozdziałach znajduu; się opisy dziesięciu konkretnych łudzi uzdrowionych przez Jezusa, uwolnionych od zlych duchów lub wskrzeszonych.
Nazwij każdą osobę oraz podaj numery rozdziałów i wierszy, w których
opisano to wydarzenie.
III. Zbawiciel przetrzymuje
Prawie cala zawartość

konflikty.

Przcczvta]

9, 18- 19,28.

tej części znajduje sit,.'>
wyłącznie

LI

Lukasza.

A konkretnie, większość materiału ZJW~1I1egow 951 ~ 18,14 i 19,1-28 znajduje si, tylko w jego Ewangelii.
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13 Poniżej wymieniono opisy niektórych przypowieści. nauk lub wydarzeń
przytoczonych w te] czę.<ci. Obok każdego opisu napisz numery rozdziału
i wierszy. gdzie moźn.i znaleźć opls.mv materiał

Pierwsze ćwiczenie wyko-

nano dla przykładu.
a lezus opisał upadek szalana -.:.1O~)~8:.-

_

b Iczus powrcdzial.

_

Żr.:

b('dzie (bny ..znak Jonasza"

c Faryzeusze mówili .IezLlsowi, że I kroci chce go zabić

d

Jezus

opowiadał

_

o bogaczu i Łazarzu

c Zacheusz spork.illczusa

i

_

powiedział, że zmieni swe życie

IV. Zbawiciel przynosi zbawienie.

Przeczvta] J ~,.21)

_

-

24.53

14 Zakreśl lucrę sloj~!qprzed każdyru PRA\'VDZIWYi\1 stwierdzeniem.
Infonnacje potrzebne do wybraniu stwierdzeń pravvdztwych znajdują się w tej
cze,.'ściEw. Lukaszu.
a lezus powiedział. ze Icrozohma będzie zburzona. poruewuz jej uueszkańcy nic zdali sobie sprnwv Z Lego, ze przyszedł do nich Bóg.

b Najwyżs! kaplani i nauczvetcle
powieść

o przewrotnych

Prawa nie zdawali sobie sprawy, że przy-

dzierżawcach

.Jezus wypowiedział

przeciwko

nim.
c Jezus powiedzlal. że kiedy przyjdzie Syn Człowieczy.
na słońcu. księżycu i gwiazd.u-h.

pojawia się znaki

d Po aresztowaniu Jezus został zabrany do domu najwyższego
kapłana
i postawtony o świcie przed ruda starszych.
e Piłat odesłał jezus.. do I leroda. pontcwaź jezus oznajmił, że [cst królem
żydowskim

f jezus ukazał sic uczniom na drodze do Emaus zanim ukazał się jcdcnaslu w Jerozolimie.
Czvraląc przcplckruc napisany przez Lukasza opis życia Jezusa widzimy jak wypełnił on zapowtedztana
przez siebie misje,.'(li.]8~19).
\X!iclzimy iak Duch ŚWi(,.'ty splyn:JI na niego. Widzimy [ak ogłosił Dobrą
Nowinę ubogim, jak obwrcszczal wolność wicźruorn. jak przywraca! wzrok
niewidomym, jak przynosił ulgI,:'uciśnionym i jak zapowiadał
Co za wspaniały Zbawiciel!

rok łaski Pana.
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JAN: EWANGEliA O SYNU BOŻYM
Cel 2. Ustalenic tożsamoset autora i optsaiuc go: okreslenie alecenton- jego
opisu, cecb szczególnych i zuu-cmosci En '{f}l/jc!iija 1/(/.
DL! wiciu ludzi Ewangelia ,l:lIU jest najukochariszą księgą Biblii. Ma
ona unikalny rodzaj glt;bi duchowej i piękna. wiadomości zawarte w niej

przvkuwafu umysł i nieodparcie sUwLij~ł wyzwanie sercu. Napisana przez
lana apostoła ... ucznia. którego upodobał sobie Jezus", wCi:lga czytelnika
w ten rodzaj intymnego związku z Mistrzelll, jakiego doświadczali ludzie
znajduj:lCY src najbliżej niego. Poprzcz studiowanie prawd w niej przedsrawiorivch być może nasz związek z jczuscm stanic sic ściślejszy i bogatszy.

Autor

\V'i~·k.szoŚćbiblistów z!-.pdz;1.si\', że .Jan nposro! był nutorem czwarte]
Ewangelii. Był jednym z dwunastu uczniów Jezusa. Wraz z Piotrcrn i jaku-

bcm był \V "ścisłym krcgu" osób n.ubliźe] związanvch z Pancm (Mk ),57;
9,2; H,,~ ..~d. Był "uczniem kochanym przez .Jezusa" U 13,23; 19.26; 20,2;
21,7.20> . {akub byl jego bratem, a obvdwu! byli svnami Zcbedeusza
(Mt
,1.21). jan byl naocznym świadkiem wydarzeń. które optsnl <J 1,1/i; 19,.15;
21.241

15 Opisz autora Ew . .Jana odpowtadatqc w swym zeszycie na pytania. Piszqc odpowiedź wvkorzvstu! informacje podane w poprzednim Fragmencte
i w odnośnych fragmentach Pisrna Świ\·tego_
a Jakie było jego pokrewieństwo

z Jezusem'

b Jakie było jego pokrewieństwo

I.

innymi uczniami?

c Jaki był charakter jego wiedzy o wvdarzeruach z życia Jezusa?

Akcenty lego opisu
Sam Jan precyzuje cel swego opisu życia Jezusa.
Jezus uczynił w obecności swych uczniów wicie innych znaków
nie zapisanych \V tej księdze, .Locr te zapisane sa po 10, żebvscie
mogli uutcrzvc. źcjcrusjcst Mesjaszem. Svncm Bożym, i że przez
u-tare możecie mieć żvctc lI'jego tmie. "
\V'idzimy wiec, że .Jan starannie wybrał swój materiał mając na myśli
cel szczególny: doprowadzenie

ludzi do wiary w to, że jezus jest Synem
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Bożym. Materiał wybrany

nie formują dowód,

przez Jana akcentuje dzieła i słowa Jezusa. Łącz-

że Jezus był tym, za którego się podawał. Jan pokazuje

również jak ludzie reagowali' na Chrystusa; ich odpowiedzi

ilustrują główny

wątek wiary.
Jan

ZWrJGI

uwagę na dzieła dokonane

prrcz jezusa.

W jego Ewangelii

znajdują się opisy siedmiu cudów. Jan nazywa je znakami, ponieważ demonstrują one całkowitą władzę Jezusa jako Syna Bożego i nieomylnie uka-

zują jego bóstwo.
16 Siedem znaków

włączonych

przez

tach Pisrna Świętego i określonych
fragment,

a następnie

Jana zostało opisanych we fragmen-

z lewe] strony. Należy przeczytać

każdy

połączyć go z frazą, która najlepiej opisuje zakres

władzy Jezusa.
....

a 2,1-11

....

b 4,46-54

....

c

....

d 6,1-11

3) Wladza nad prawami

....

e

1) Moc zaspokajania

5,1-9

6,16-21

.... f 9,1-12
....

1) Moc uzdrawlanlu

na odległość i bez względu na róż-

nice czasu.

2) Moc wskrzeszania

materialne

z martwych .
przyrody.

potrzeb ludzkich bez względu

na

ograniczcnla .

g 11,1-46

Oprócz tych siedmiu znaków jest jeszcze jeden, największy ze wszystkich: zmartwychwstanie
jezusa (r. 20 i 21), \X!edług słów apostoła Pawia,
Jezus "był ustanou-tony przez POUl5ltl11 ie z marturvcb pełnym mocy Synem
Bożym" (Rz 1,4). Wydarzenie to jest koronnym dowodem jego Bożego synosrwa.
Jan podkreśla

również

przez niego są to rozmowy,

wtększość

dyskusji zapisanych

w których Jezus omawia

aspekty swej osoby.

słowa Jezusa.

Wśród nich jest siedem głównych
.jam jest":
l .. \.13 jestem chlebem

następujących

fragmentów

zawierających

życia" ....

... 6,35

2. .ja jestem światłością świata"

8.12; 9,5

3. "Zanim Abraham si<; stał, ja jestem" .

4.

8,58

10, II

,,Ja jestem dobrym pasterzem" .

5. ,Ja jestem zmartwychwstaniem

i życiem"

.

11,25
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drogą i prawdą

7. ,Ja jestem prawdziwym
\X1iclu biblistów

i życiem"

.

14,6

krzewem winnym"

widzi te powiedzenia

jako rozwinięcie

15, l
1Moj 3,14,

w której Bóg powiedział Mojżeszowi, że Boże imię brzmi ,Ja Jestem". Dowodzą one nie tylko bóstwa Chrystusa (patrz J 8,58) lecz wskazują również
na to jak objawia nam OjCJ.

17 Poniżej przytoczono
trzy powiedzenia
,,.Ja jestem". Każde z nich jest
szczególnie związane z jednym z siedmiu znaków zapisanych przez Jana
(wróć do pytań z p. 16). W zeszycie napisz każde powiedzenie. Obok
określ cud z nim związany oraz podaj numery rozdziału i wierszy, w których można lo znaleźć.
a .ja jestem chlebem życia."
b ,,.J~l jestem światłością świata."
c ,,.Jajestem zrnanwvchwsta

ruem i życiem."

Oprócz tych fragmentów E\'.'.Jana zawiera wiele innych ważnych nauk,
np. o nowym narodzeniu (r. ?d, o wodzie życia (r. 4), o władzy Syna (r. 5)
i działaniu Ducha Świętego (r. 7, 14~1G) . .Jan zapisał również modlirwę Jezusa za siebie i za swoich uczniów (r. 17). Modlitwy te naświetlają bardziej
jego naturę, jego jedność l Ojcem i jego ostateczny plan dla wszystkich,
którzy w niego uwierzą.
Wraz z położeniem akcentu na słowa i czyny jezusa, Jan naświetlił
osobiste rozmou'Y jakie Jezus mial z pewnymi osobami. Pokazal w jaki sposób jezus nawoływał ich do wiary w niego. Spotkania opisane przez Jana sa
żywą Hustracją głównego tematu Ewangelii Jana - wiary wlezusa Chrystusa.
18 Przeczytaj każde z cytowanych osobistych spotkań. WI zeszycie napisz
odsyłacz do Ewangelii. Oprócz tego poda] nuzwc osoby i stwierdź krótko,
w jaki sposób odpowiedziab
ona TKI wyzwanie jezusu.

a 4,45-54
b 9,1.7.55-58

c

d 18,28 - 19,16
c 20,24-28

11,17-27

19 jak już dowiedziałeś się, Jan podkreśla cel swojej Ewangelii poprzez
relacjonowanie nauczania, dokonywania cudów i osobistych spotkań jezusa. Dokończ podane zdania objaśniając w jaki sposób Jan wykorzystywał
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każdy z tych rodzajów przck.rzywarua

temat wiary

w

treści, aby' ztlustrownc swój główny
Jezusa Chrystusa jako Syna Bozego.

a Ze wszystkich

cudów

dokonanych

przez Chrystusa . ja n wyliral siedem

z nich, aby zadcmonsuow.ir
b \\licle dyskusji zaptsanvch

przez Jln~lbyło takimi.

\V

uczul prawd o

których Jezus nu
.

c Jan opisał kilka osohistych
to, aby dać przykłady

rozmów przeprowadzonych

przez Jezusa po

..

Kiedy badu się Janowy zapis słóv..', czynów i osobtstych spotkań Jezusa, nic może [)yć wątpltwośct dotvczacych przyczvn napisania przez niego
swego świadectwa: za prczcritowania prawdy, że wiara w jezusn. Syna 130źcgo. jest jedynym i zasadniczym kluczem do życia <.J 5,.~6).

Cechy szczególne
Ewangelia jnnn ma wiele cech szczególnych. Przeanalizujmy
trzy
z nich jako najbardziej godne uwagi: ich związek z Pwangchamt synoptycznymi, słownictwo l ch.uakrcrvstvcznc spojrzenie na Chrystusa.
Zu-iazet: z HU'{lllgc/iami
Gdy' porównuje

_\~l'JlOPZl'czIJY111i

sic Ewnngclię .I~lna Z trzema Ewangeliami synoptycz-

nymi, uderza wyst(,.~puj~,cykontrast. Pomimo wszystkich róźnic między Ewan-

geliami synoptycznymi s~l one bardziej podobne między sobą. niż każda
z nich jest podobna do EW~lngelii jnn.t. Dla przykładu. Ewangelie synoptyczne zajl1luj~)si<,'głównie dziablności~J Jezusa w Galilei, natomiast uwagę
lana skupia dziablność
Panu w Judei. Z wyjątkiem dwóch cudów zapisanych LI Jana (J,l-2.'1 oraz opisu procesu, śmierci i zrnartwychwstarua jczusa.
żadna z treści ja na nie ukazuje się gdzie indziej.

nucdzv Ewangelią jana i Ewangeliami synoptycznymi zachodzą pewne wnźnc związki. Chociaż matcr!ał ja na różni
się ocl ich materiału, to jednak źadn.i z nich nic stoi w sprzccznosc! z Ewungcltą Jana. Natomiast często je uzupełnia i daje tło wydarzeniom przez nic
opisanym. Dla przykładu, ze studiów Ewangelii Mateusza. Marka i Łukasza
można wyciągnąć wniosek, że działalność Jezusa trwała nieco ponad jeden
Pomimo tych kontrastów
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rok. Lecz J~lOnadmienia o trzech Pa ....
chuch (a może czterech l. o śwtcuu-h.
które \\'y!'>lt;powaly raz w roku. Stad wierny. ŻL' działalność JCZllS~1obejmowab przvnauuruc] trzy l.uu. lnformaqc Jana rZ\lclj~~ również światło w inny
sposób na synoptyczny pogląd o życiu .Iezllsa. \\'?idzicliśmy, żcIan mial na
Illyśli pewien cd podczas pisania swego opisu. Je~t możliwe, że IfZy EW3ngclic synoptyczne już kqżyly w tvrn czasie wśród chrześcijan. jcdnakze czy
tuk bvlo. czy nic, Jan ich nic kOpIOW;l!. Z u\\'~lgi na to, że kierował
Duch Święty, zebrał on swc rozlegle i bogate dośwtadczentc
go kochał jezus i któremu Ok~IZ~dunikulnc
Dzisiaj czerpiemy korzyści z tego gk'bokicgo
d)' jakiego Bóg udztcltlIano-vt

nim

ucznia, które-

posrrzcu.rmc siebie i swej misji.
wcjrzcni«

i zrozumienia

praw-

dla podzielenin sit,.'tym z nami.

20 Ewangelia Jan~l jesl I.wi;Il.ana z E\\'angeli~lmi synoptycznymi

\\' ten spo-

sób, że jej treść:
~l)korvguie

b) uzupełnia

informacje
informacje

c r [cst zupełnie

przckazvwanc

przez nic,

przez nic podane.

nie zwi.iz.m.; z rvnu informacj.nui , które one (bj~, .

.\~/()1I'J1icttt 'O

Pewne terminy s~łdużo częściej uZY\Y;Il1Cw Ew . .lana niż \\. Ewangeliach svnoptvcxnych. Wśród nich zn;ljdllj~l si~' n;lstt,.'rllj~)ce: wytrzymać i pozostać. uierzvc.
,<wf~)to, 7yd, .':II'iullo.,:(:, życie, miiosc..', teocbnc, prauda
i n-tcrnosc, su-uulcłe i suuu. Te słowa lll;\j~l specjalne znaczenie, N:dciy je
starannie przestudiować,
pontcwaz często dostarczają klucza do myśli, które

chciallan wyrazić.
Cbnrntaerystycrnc

spojrzenie

JW

Cbrvstusa

Wszystkie Ewangelie przcdst.iwialv

Chrystusa jako Syna Bozego. Lecz

być mnie ze wszvstktch właśnie Jan ozrtnjrniał w najprostszych słowach, że
lczus [est Bogiem i że istntl! zawsze (J 1,1.1'1; H,')8; 17,5). j.m rozpoczął

nil' od POCZ~1Ikulecz Im początku. Dla ,Jana nie Bellejem i żłób oznacz.rłv początek istnienia Chrystusa. lecz len czas, w którym
!'>1;Iłsit,.'on .rtak-m".
lustorię ewangeliczną

Ewangelia jana ujawnia także prawdę o osobie Chrystusa . .Jan uznaje,
że hyl on Słowem. \Vśr6d piszqc)'ch EwangeliI,,' tylko Jan użył tego terminu
\\' odniesieniu do Jezlls:\. Tnk jak rozumieli to jego czytelnicy, termin .sło-
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wo" miało kilka skojarzeń.
środek porozumiewania

znanym wyrażeniem

W swym zwykłym użyciu wskazyrwało ono na

się między ludźmi. Dla Żydów "Słowo Pana" było

spotykanym

często w Starym Testamencie

(np. Psalm

33,6). Niektóre z nich dotyczyły Mesjasza, który miał przyjść. Dla Greków
oznaczało lo uzewnętrznienie boskiego rozumu .. Jan uwzględniał wszystkie
te znaczenia, gdy wyraźnie stwierdzał, że jezus jest Słowem. \'<1 ten sposób
pokazał zarówno Grekom jak i Żydom, że jezus jest Bogiem komunikującym się z ludźmi pełnym wyrazenlem jego rozumu, woli i celu w ten sposób, żeby człowiek mógł lo zrozumieć.

21 Niżej przedstawiono kilka odsyłaczy do wierszy z Ew. J~In~1.Przeczytaj je
i zakreśl literę na początku każdego odsyłacza, który jest dobrym przykła-

dem szczególnego

słownictwa jana.

:J.) l,ti

dl 15,9

b) 2,19
e) 11,57

e) 18,57

22 Charakterystyczne
dotyczyło.

spojrzenie

na Chrystusa, które objawia srę u Jana,

a) wypełnienia przez niego proroctwo
b) zdolności do czynienia cudów,
c) tożsamości ze Słowem.

Mesjaszu,

Treść
\V/ miarę czytania Ew . jana zwróć uwagę na to, jak przewija si<;główny temat wiary. Proszę również zwrócić uwagę na to, w jaki sposób opisuje
ona rodzaj związku Jezusa Z Ojcem. jak już wiemy, wyjątkowość tej Ewangelii przejawia siC; na kilka różnych sposobów. Jezus pojawia sit; w niej
w swej chwale jako jeden i jedyny Syn Boży (1,14), jako ten, który oferuje
życie wieczne tym, którzy uwierzą w niego (3,16).

JAN: EWANGELIA O SYNU BOŻYM
I. Objawienie

Syna Bożego. Przeczytaj

1,1-15.

23 W rozdziale tym napisano, że dwaj ludzie nazywali jezusa
żym". Byli to,

"Synem Bo-

Luk(LQ;ijan
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a) .Jan Chrzciciel,
b) Andrzej.
cJ Filip.

ci) Natanael.
II. Ogłoszenie Syna Bożego. Przeczytaj 2, 1 - 6, 71.
24 Jezus dokonał kilku ważnvch stwierdzeń w tych rozdziałach. Połącz
każde z nich (po stronic lewej) z imieniem lub imionami osoby lub osób
(po stronic prawej), do której lub do których je wypowicdzial.
Rozdziały podano dla ułatwieniu.

a

.Zburzcie
li

If suiatvnt».

b "Trzeba l/'{Wl sir
e

11

u' trzech dniach

1) Uczniowie

'ZIIios{' ja IW llOUYJ,. (2),

pau-mrn

2) :"ii kodem

.oj

ie nurudzić" <.:J, l.

.Kto zas bcdzie pil {I'nr/{',którq./o
nic bedzic pmgua! un (deki"

11tH

4) Samarytanka

dam,

('I),

d

.Jo Sl11no co 011 cryntpodobute'

e

..Słou 'n. które Ja ll'am pou-icdziatem, są ducbcm i sq życiem" (6)

i c~'\'}Jc~'}Ji"

(S)

III. Sprzeciw wobec Syna Bożego. Przcczvtaj
25 Przeczyta] poniższe stwierdzenia

Żydzi

i opisy wydarzeń.

7. J - J 2. J J
W zeszycie opisz

reakcje Żydów na knzdy taki incydent. Dla ułatwienia podano rozdzialy.
a) rezus powiedział "Zanim Abraham siał się, Ja jestem!", (8)
b> Niewidomy uzdrowiony przez Jezusa odpowiedział
Żydom, że gdyby
Jezus nie był ocl Boga. niczego by nie dokonał. (9J
c) jezus wskrzcsil Łazarza. (II)

IV. Obrona Syna Hożego. Czytanie 12,12 - 21,25
26 Zakreśl litery na początku każdego prawdziwego
cie przepisz każde nicprawdziwe
ważność

stwierdzenia. \Y/ zeszy-

stwierdzenie tak, aby stało się prawdziwe.

a

Jezus zilustrował
uczniów.

służenia

b

Jezus nauczał o krzewie winnym
bnie Ducha Świętego.

bliźnim

poprzez

obmycie

nóg

i latoroślach po to, aby wyjaśnić dzia-
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c
d

Dwoma meżczyznamr, którzy przvgotowali
byli filip i Jan.
Jezus po swym zmartwyclrwstantu
ukazał
gdy pewnego ranka zakończyli połów.

ciało jeżusa
.się

uczniom

do pogrzebu,
po

f;IZ

trzeci.

Ewangelia jana pokazuje nam przcptckny i jedyny w swoim rodzaju
związek [aki jezus miał z Ojcem podczas swego żvc!o na ziemi.
Kiedy .JezlIs modlił się nad grohem Łazarza. spojrzał w górę i powiedzta ł: "Ojcze, dzieleuje Ci, ze u-ystucbnles mnie. \Ficm, że mu-sze mnic słyszysz". Jakie); wielkie zaufanie mial on wobec swego Ojca! A poprzez niego
i my mozcmy mieć także społeczność z Ojcem. Jan mówił nam. że wszyscy
ci, którzy przyjęli Jezusa i uwierzyli \\' imię jego otrzymali ,,/Jrou'O sta II in sir
dziećmi Boga" ( 1,12). Co za wspamalv przywilej!

Pytania kontrolne
1 KOJARZI~NIE. Połącz każde stwierdzenie (po lewej) z opisem biblijnym,
w którym je zapisano (po stronic prawej).
a

Była napisana przez t<; sarną osobę, któ-

h

Opisuje siedem cudów Jezusa i nazywa

ra napisała Dzieje Apostolskie.
je znnleami.
· ...

c

Podaje szczegóły politycznej

1) Ewangelia Łukasza
historii Pa-

lcstvny.
· ...

· ...

d

Była napisana przez ucznia, który
naocznym świadkiem życia Jezusa.

c

Określa.

f

/..uwiera przypowieść o bogarym głupol.

g

Zawiera pieśni .\1arii i Zachariasza.

był

że Jezus jest .Słowem".

2) Ewangelia Jana

Lulsasź (fan
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PRAWDA - NIEPRAWDA.
\VEGO stwierdzenia.

Zakreśl cyfrę na początku

2 Ew. Lukasza jest [cdyną Ewunge-l!q synoptyczną.
naduno tytuł Zbawiciela.
3 Zarówno

każdego

w której Chrystusowi

Ew. Łukasza jak i Jana opisuje dzieciństwo

4 I Iisroryczny charakter
sza niż przez Jana.

życia .Jezusa jest podkreślony

5 Terminy takie jak prau-da. triara i
w Ewangeliach synoptycznych.
6 Ew. Jana ujawnia,
wiarę w niego.

że wszyscy,

jezusa.
bardziej przez Luka-

nnlosc występują częściej

którzy spotkali Jezusa,

7 Pruwie wszystkie nauki zapisane
w Ewangeliach synoptycznych.

przez ja nu również

WIELORAKI WYBÓR. Zakreśl literę na początku
wiedzi do każdego pytania.

PRAWDZI-

li

Jana niż

deklarowali

swą

pojawiają

jednej najlepszej

się

odpo-

8 Łukasz podkreślał teologiczny aspekt sluxbv Jezusa zamieszczając:
pewne szczególne detale na temat ludzi uzdrawianych przez Jezusa,
b) nauki podane przez Jezusa na temat "Syna Człowieczego",
c) kilka przypowieści na lemat ubóstwa i bogactwa.

3)

9 jan powiedział, że dobrał swój material starannie po to, aby:
a) pokazać, że Jezus był Synem Bożym i prowadził ludzi drogą ku wierze
w Niego,
b) zaprezentować
pełny i skończony
opis wszystkich cudów, których
dokonał Jezus,
c) podać tlo wydarzeń opisywanych w Ewangeliach synoptycznych.

Zanim będziesz kontynuować naukę Lekcji 5, dokończ
swe sprawozdante
z części 1. i zwróć arkusz odpowiedzi L do Instytutu ICI.
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odpowiedzi
14

na pytania nauczające

a Prawda 119,11).
b Nieprawda (20,19).
c Prawda 121,25-27>.

d Prawda (22,55.66).
c Nieprawda (2:\,6-71.
f Pruwda l2-i,] '>5:\-:\6).

1 a Kiedy Paweł pisał 2 List do Tymoteusza.

Łukasz był jedynym,

który

był z nim.
b Luknsz był wspóltowarzyszcm
Pawiu.
c Łukasz był drogim przyjacielem Pawia.
15

(Twoje odpowiedzi
a

Był

powinny hyć podobne),

on uczniem kochanym

przez .Jezusa i jedynym

z trzech najbar-

dziej związanych z .Iczuselll.
b Był bratem Jakuba i jednym z Dwunastu.
c Był naocznym świadkiem wydarzeń Z i.yeia jczusa.
2 a Mial ludzkie narodziny.
b Doświadczył okresu dztectństwa

i domst.mta.
c Spożywał pokarm i odczuwał łaknienie.

d Podlegał ludzkim emocjom.

16 a

;j) Moc zaspokajania potrzeb ludzkich

l) Moc uzdrawiania .. i czasu.
l) Moc uzdra winnia ... i czasu.
d Ij) Moc zaspokajania potrzeb ludzkich
c 5) \'v'bdza nad prawami przyrody.
fI)
Moc uzdrawiania ... i czasu.
g 2) Moc wskrzeszania z martwych.

o

••

ograntczcnta.

b
c

... ograniczenia.

3 !J) Pierwszy spis ludności ... dekretu cesarzu Augusta (2,1-2).
d) Poncjusz Pilat .,. działalności ja nu Chrzciciela LJ" 1-2),
17 a Nakarmienie

ptcctu tvstęcy (6,1-15.25-10).

h Uzdrov ..'ienie niewidomego od urodzenia (8,12; 9,1-12).
c \\7skrzeszenie ł.nzarzn (11,17-44).
4

(Twoje odpowiedzi pov.....
inny być podobne)
a Przyszedł na obłoku niebieskim. (Zwróć uwagę,

że .Jezus użył

proroctwa do siebie).
h Została mu dana władza, chwała i suwerenna moc.

tego
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c \X!,szyscy ludzie, wszystkie narody ilucIzie rozmanvch
go czcili.

[czyków będą

d Będzie mial wieczne panowanie.

18 (Twoje odpowiedzi

powinny

bYt~podobne).

a Królewski urzędnik; on i caly jego dom uwierzył.

b Mczczyzn« niewidomy
sa i czcił go.

od urodzenia;

obwieścił

C MaI1J; powiedziała, że wierzy wjezus»

swą wiarę wIczu-

jako Syna Bożego.

d Pilat: słuchał Chrystusa lecz wydał go na ukrzyżowanie.
e Tomasz; powiedział, że JezlIs jest jego panem i jego Bogiem.
5

(Twoje odpowtcdz!

powinny

Podkrcślal człowieczeństwo
szego brata. przedstawiciela

19

[)yć podobne).

jczusa poprzez
rasy ludzkiej.

(Twoje odpowiedzi powinny być podobne).
a Jezus mial moc i władzę [nko Syn Boga,
b jego Osoba i pokrewieństwo
wiara i niewiara.

z Ojcem,

c

6 a) Z początku Maria ... do niej anioł.
ci) Będąc z wizytą ... i błogosławiła Pana.
c) Maria w swym sercu ... słowa anioła.

20 b) uzupełnia informacje przez nie podane.
7

b) Była jedyną córką jaira.

21 a) H
d) 15,9
ej

1837.

8 a cala ludzkość,
b
c
d
e

f

Adama,
Syryjczyk,
Samarytaninem,
Samarytanin,
wszystkim narodom.

22 c) tożsamości ze Słowem.

ukazyw.intc

go jako na-
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9

1,35. Maria, Duch Swięty zstąpil na nią.
1,41-42. Elżbieta,

Duch Swięty napełnił Elzbtetę

i prorokowała.

1,67. Zachariasz. Został napełniony Duchem Świętym i prorokował.
2,25-26. Symeon: Jemu Duch Święty chi obawicnie dotyczące Mesjasza.
1,35. Jezus, Był poczęty z Ducha Świętego.
3,22. Jezus: Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej.
4, l. Jezus: Duch Święty zaprowadził go na pustvmc.
1,14.18. Jezus:

Duch Święty dal mu moc dla jego działalności.
10,21. Jezus: Rozradował się \V Duchu Świętym.
24,49. uczniowie: Duch Święty przyoblecze ich mocą dla świadczenia.

23 al
bl

Jan Chrzciciel (1,34 l,
Natanaeł (l,49 J.

10

lest kilka przykładów każdej z cech wyrrucnionych w lekcji. Przejrzyj
akapit pod kątem cech szczególnych celem sprawdzenia swych przykładów.

24

a 31 Żydzi (2,18-191,
b 21 Nikodem (3,71,
c 41 Samarytanka (4,14),
d 31 Żydzi (5,18-19),
e]) Uczniowie 16,61-631.

II

a)

bl

25

a)

bl
cJ
12

Dziwili się temu, co mówiono (2,.2,.2,),
Nie zrozumieli, co do nich powiedział (2,50),

Podnieśłi kamienic, aby go ukamienować (8,59),
WyrzuciU z synagog; człowieka, którego uzdrowił jezus 19,22.30-341.
Spotkali się i spiskowali, aby go zabić (11,45-53).

(Twoje odpowiedzi powinny być podobne).
l) 4,33-34; człowiek, którym zawładną! duch nieczysty.
teściowa Szymona.
pokryty trądem.
4) 5,17-25; sparaliżowany.
5) 6,6-11; człowiek z usc-hłą ręką.
6J 7,1-10; sługa setnika.
7) 7,11-25; jedyny syn wdowy.
21 4,38-39;

3) 5,12-14; człowiek

l.uleasz ijan
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8) 8.26-:W; człowiek opętany

przez złe duchy.

9) 8AO-lIS; kobieta, która miała krwotok.

10) 8/19-56, córka jaira.

26

(Twoje odpowiedzi

powinny' być podobne).

a Prawda (l3,1-17).
b Nieprawda (l S, 1-9) .. Jezus nauczał o krzewie winnym
kazać ważność trwania w nim.
c Nieprawda (19,)8-1j2).

po lo, aby po

Dwoma mężczyznami, którzy przygotowywali

ciało jezusa do pogrzebu hv]i Józef z Arvmatci i Nikodem.

d Prawda (21,1-1;').
13 a 10,18
b 11,29

c 13,:\1
d I(',19-:\l

c 19,1-10

KOŚCIÓŁ JEGO WZROST I ROZWÓJ

lEKCJA 5
POWSTANIE
KOŚCIOŁA

w części 1. dowiedziałeś sil,"o świecie, w którym żył jezus i o krainie,
w której przebywał. Oczyma czterech Ewangelistów widziałeś jak wypełntal
on swą mtslc na wzgórzach i w miastach Palcstyny, Odkryłeś jak głosił
o Królestwie Bożym, Królestwie składającym się z tych, którzy zaniechali
swego buntu, przyjęli jego zbcwrcntc i uznali go za swoje-go Parta. Przeszedłeś za nim poprzez doniosłe wydarzenia Wielkiego Tygodnia - zdrada,
uwięzienie,

proces i ukrzyżowanie.

Przeczytałeś także opisy naocznych

świadków jego chwalebnego zmartwychwstania. Nauczyłeś się również, że
po zmartwychwstaniu nie pozostał on bardzo długo ze swymi uczniami,
lecz zanim ich opuści! przykazał im, aby czekali w Jerozolimie do czasu, aż
będą "przyobleczeni mocą z u-vsoteosct"(Lk 2-1,49),

W miarę studiowania w lej lekcji Dziejów Apostolskich oraz Listu Jakuba i Listu do Galarjan zobaczysz, co zdarzyło się, kiedy uczniowie, posłuszni poleceniom jczusa. zgromadzrh się w Jerozolimie. Dowiesz się
o mocy jaką otrzymali oraz o tym, co w wyniku tego się zdarzyło. Zobaczysz jak Bóg wylał swego Ducha w równym stopniu na Żydów i na pogan,
i jak nowina o zbawieniu rozprzestrzeniała si\, po imperium rzymskim.
\YJ mrarę studiowania możesz uzyskać głębsze poznanie Kościoła i mocy
dostępnej dla każdego, kto będzie sluży'! swemu zm.mwychwstalcmu Panu.

"

000

to jest Piotr"

plan lekcji
Dzieje Apostolskie:
List jakuba

Opis Kościoła dztuł.uąccgo

i List do Galarjan. Listy do współczesnego

Kościoła

cele lekcji
Gdy skończysz tę lekcję powinieneś umieć:
•

Opisać autora. ważność, cechy szczególne i zawartość Dziejów Apostoł-

sktch.
•

Znaleźć na mapie ważne miejsca wymienione

\V

księdze Dziejów Apos-

tolskich.
•

Wyjaśnić, jaki związek
<l

•

zachodzi

między Listami Jakuba

i do Galacjan

Dziejami Apostolskimi.

W rezultacie poznawania

działalności

Kościele pełniej ocenić jego dzieło.

Ducha Świętego w pierwotnym

Krolestu'o Boźc, Moc i Cbuała
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czynności lekcyjne
1. Przestudiuj

materiał lekcyjny. Panucta! o przeczytaniu

w Biblii każdego

fragmentu

Pisma Świętego. którego numer rozdziału

i nurnery wierszy

podano

oraz wyszukaj każde słowo zamieszczone

\\' podrozdziale

"sło-

wa kluczowe",
2. Na podanych

mapach odszukaj

i w Dziejach Apostolskich.

każde miejsce wymienione

1'01110).e

to ci \\' zrozumieniu

w lekcji

rozprZCSI17:C-

niania się ewangelii.
5. Po skończeniu

lekcji przejrzy] ją ponownie

cie. Odpowiedz
z odpowiedziami

na pytania kontrolne

i wykonaj

ćwiczenia w tekś-

na końcu lekcji i porównaj

na końcu ksiazki. Powtórz materiał obejmujący

je

pyta-

nia, na które źlc odpowiedziałeś.

słowa kluczowe
legalistyczne

sekla

męczeństwo

setnik

prokonsul

treść lekcji
DZIEJE APOSTOLSKIE: OPIS KOŚCIOłA DZIAłAJĄCEGO
Księga Dziejów Apostolskich mówi. w jaki sposób Ewangelia zatryumfowała i rozeszła się z Jerozolimy, religijnej stolicy świata żydowskiego,
do HZYl11l1,politycznej stolicy światu rzymskiego. Wf miarę studiowania do-

wiesz się, że zmartwychwstały
waż studiowany

Chrystus jest jego centralną

materiał pokazuje,

\V

swych apostołów i przez swój Kościół

pOSIJci~J,

ponie-

jaki potężny sposób dziab! on przez
1ll0C;~ Ducha

Świętego.

POU'S{{ll1ic

Kosetola

109

Autor, cel i ważność
Cel 1. Przedstauicnte

torscnnoset

ojJisólI' autora,

celu

i u-ażnosci

Ksiegt

IJziejól/' Apostolsleicb .
Jak już mówiliśmy,

Dzieje Apostolskie

były pomyślane

jako dalszy

chrześciiaństw.i napisana przez Łukasza, bliskiego towarzysza podróży apostoła Pawła.
Luknsz był naocznym świadkiem wiciu wydarzeń opisanych w Dziejach
ci~łg Ew.ingclii Lukasza.. Jest lo drllg~1 CZyŚĆ

historii początków

Apostolskich . Icgo obecność w czasie tych wydarzeń zaznacza srę używaniem zaimka .my" (np. 1(,,10: 20,(); i 27,:~). Prowadzony i inspirowany

przez

Ducha Świętego wykorzvsnnc swe zdolności literackie i zrozumienie liistorii, aby (LIć nam
Ewangelia

żywv

i dokładny obraz pierwszych Lit Kościola.

Lukasza kończy się poleceniem,

jakie .Jezlls dal swvm

uczniom i które dotyczyło oczekiwania na zstąplenie
opisem wntcbowstąpicruu

Ducha Świętego, oraz

Chrystusa (Lk 24,"'19.')1), Księga Dziejów Apostoł-

skicli zaczyna się tymi samvnu dwoma wydarzeniami

(Dz 1,/1.9), a następ-

nie opisuje działalność uczniów po wntcbowstąpteruu.

Wydarzenia opisane

w Dziejach Apostolskich

nash;:,pllj~J
w sposób naturalny i logiczny po tych

opisanych \\' Ew. Łukasza. Za
kontynuuje

P()IllOC~

księgi Dziejów Apostolskich

nauczanie Teofila wiary' chrześcijańskiej wykazując,

Łukasz

że to, cze-

go został nauczony wcześniej, jest pewne (i,k 1,'1; Dz 1,1).
Dzieje Apostolskie są waźne. ponieważ
opisu powstawania Kościoła i działań

dostarczają autorytatywnego

przywódców. Jest lo
więź między Ewangeliami i Listami, ponieważ w Ewangeliach oczekuje się
jego głównych

powstania Kościoła, natomiast Listy traktują Kościół jako istniejacy. Bez Dziejów Apostolskich nie wiedzielibyśmy

[ak i byl początek

Kościoła.

l Zakreśl literę na początku każdego

PHA\VDZI\XTECOstwierdzenia.

a Luknsz stwierdził, że celem napisania Dziejów Apostolskich
Teofilowi

kompletnego

było danie

opisu źvcia wszystkich apostolów.

b Autor ksi<;gi Dziejów Apostolskich znal osobiście apostoła Pawia.
c Księga Dziejów Apostolskich
ment i cztery Ewangelie.

jest ważna.

ponieważ

wląźe

Stary Testa-

Krolesttco Boże, Moc i Cbu-ala
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Główne cechy

Cel 2, Poda IIic przvkładou.
skich.
Lukasz nic próbował

czterech glóII'Ill'cb cech ksir:ql Dricjou- Apostol-

opisać wszystkiego,

co zdarzyło

sic;' \VC wcze-

snym okresie Kościoła. Jako zdolny historyk wybrał najważniejsze i najbar-

dziej znamienne
Przestudiujemy

fakty i pokazał jak uksztahowaly

ogólny kicrunek wydarzeń.

główne cechy lego opisu.

I. Ksiega Dziojou' Apostolskicb jx)dkre,aa misyjna atavu-nosi: Kosetola.
Werset Oz 1,8 można traktować jako podstawowy plan księgi. Podsurnowuje on rozchodzenie siC;Dobrej Nowiny w ciągu 30 lat od zesłania Ducha
Świętego. Nauka Chrystusa była z początku głoszona w jcroxolimic (Oz l - 7);
następnie w Judei i Samarii (r. 8 - 12>, a następnie poprzez północny obszar
śródziemnomorski,

aż do Rzymu jako ostatniego

wspomnianego

miejsca

(r. 13 - 28). Trzymajac się swej historycznej

na różnych

dygnuarzy

rzymskich,

prezentacji, ł.ukasz zapisał imioktórzy byli powiązani z wydarzeniami

opisywanymi przez niego (np. Dz 21 - 2ó, gdzie są wymienione takie osoby
jak Feliks, Lizjusz. Porcjusz Fcstus i król Agryppa). Piotr jest glówn.; postacią
w rozdziałach

1 - 12,

:.I

Paweł w rozdztalach

15 - 28.

W księdze Dziejów Apostolskich widzimy jak pierwsi wk-rząc-y wypełniali polecenia Chrystusa dotyczące ewangelizacji świata. Pokazu]c nam zarówno ich problemy jak i tryumfy. Podajc również praktyczny przykład
metod misyjnych, które mogą być obecnie stosowane w pracy misyjnej.

2. Ksieg« Driejću. Apostołsletcb obrazuje prace Ducha ,~ll'iflcg().Duch
w każdą tazę zakładania i rozprzestrzenianta
sit; Koś-

Święty był włączony
cioła.

2 Przeczyta] podane wiersze z Dziejów Apostolskich.
co zrobił Duch Święty w każdym przypadku.
a) 2,1-1

W zeszycie opisz to,

g) 15,28
h) 16,6-7
j) 19,1-6

b) 1,23-31
e) 8,11-17
d) 8,29

j} 20,22-23
k) 20,28

e) 10,11-18

n 13,1-1
Inne prawdy o Duchu
Dla przykładu

Świętym

znajdują się w Dziejach Apostolskich.

proszę zwrócić uwagę na wyrok wydany na Ananiasza i Saflrę

III

Z;.lokłamanie Ducha Śwtctego (Dz 5,1-11), Zwróć uwagę na reprymendę daną
Szymonowi za chęć kupna daru Ducha Świ\'(cgo (Oz 8,18-23).
Ksi<;ga Dziejów

Apostolskich

dostarcza dowodu

rzeczywistej obec-

ności Ducha Świętego. l'okazujc ona, że Kościół jest nadnaturalnym

dzic-

łcm Boga, które zostało przez Ducha samego Bog:l doprowadzone

do

zaistnienia. umocnione, prowadzone i podtrzymane. Nic ma innego wy jaś-

nicnla jego sukcesu

i

wytrzymalośct wobec srogich prześladowań

.~, Ksifga Dztefóu- Apostolsleicb przodsuuoia

cbrresctfanstu-a.

Na początku

powstania

prau-drtu

i sprzeciwu .

a cbnmletervstyłec

Kośc-ioła. chrześcnnństwo

robiło

[ud.uzmu . .Jezus był Mestaszom przepowiadanym
przez
źydowskic Plsmu i na początku Kościół składał .sil,.'głównie z wyznawców,
którymi byli Żydzi. Lecz Dobra Nowina byLI przeznaczona dla całego świala t l.k 2:,,47). \'i/ Dziejach Apostolskich OpiS~100,w jaki sposób Ewangelia
zaczęła dosięgać tych, którzy nie byli części:) społeczności żydowskiej.

wrażenie

odłamu

Na przykład, Piotr dawal świadectwo głównie Żydom, lecz Bóg pokazał mu, żeby zaakceptował
pouczył

i tych pogan, którzy uwierzyli

Piotra, aby spełniał powinności

w Chrystusa. Bóg

także wobec nich (Dz 10). Pawel

bvł również kaznoJziL'j~ł Żydów, gdy jednak większość Żydów

odrzuciła

jego przesłanie, zwracał się coraz hardziej do pogan, (Dz 19,9-10; 26,16-18;
28,28). Dzieje Apostolskie pokazują, w jaki sposób wyjaśniło
cfkutstwo nic było sekta żydowską,
I;j na wierze

lecz całkowicie

w Jezus:l jako Syna Bożego i Zbawleiela wszystkich ludzi.

3 Przeczytaj Dz 8, 1~8 i w zeszycie odpowiedz
w wyniku

się, że chrzcs-

nową drogą zycia opar-

prześladowania

Oprócz ukazania ogólnoświatowego
je Apostolskie

również

na pytanic. Co nasraptło

Kościoła w Jerozolimie?

broniły

znaczenia chrześcijaństwa. Dzie-

je przed fałszywym! oskarzemamt.

Dziejów Apostolskich udowodniła.

Kstega

że chrześcijaństwo nic było mchem po-

litycznym, którego
cali niektórzy.

intencją było sprzeciwianie sil,' władzy Rzymu, co zarzuKiedy Ż.ydzi przyprowadztl! Pawła przed sąd prokonsula

Galliona. oskarżyli go o to, że liczy ludzi nieposłuszeństwa

wobec Prawa.

Gallton jednak oddnltł ich zarzuty mówtac. że było ono nie politycznej,

lecz

religijnej natury (Oz 18,12-I(». Bylo to ważne zdarzenie, ponieważ pokaza

Królestwo Hoże, ,\loc i Cbuala
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lo, że: nie zagrażalo
ki, które

pohtvcznc!

tę sarną

ilustrują

włudzv Rzymu. Luknsz zapisał inne wypad-

myśl.

'I. Kstega Detejou- ..vpostolstetcb opisu]« działalnosc pctruvcb
bardziej
promincntnvcb
przvu-odcau-, letorvcb lfó.~ użył dla założenia Kosetola.
\'V nuan- wzrostu picrwomego Kośclo!a. Bóg wywyższył kilku przywód-

ców. aby móc przeprowadzić
dział o działalności

swój zamiar wobec Kościola. Łukasz opowie-

z nich, koncc ...ntrując się na działalności

kilku

i Pawła. \Y/ czasie powstawania Dziejów Apostolskich
nic. że: apostolstwo
jakie towarzyszyły

w przcciwieristwic

I)awla 1))'10 uprawomocnione
działalności

boska aprob.nc

tymi samynu znaknmi,

Ptouu. Było lo ważne,

pomcwuź

do Pawła. nie 1))'1wrogiL'Jll pierwotnego

8.1-5: <),1-;11),LukJSZ podał

wicie

dzinłnlnośct

w jaki sposób ci dwaj kładli
l.:.I,,:~O·_:.I,7). Zaprezentował

lakich

Piotru

ważne było wykazu-

informacji o l'uwlc.

Piotr,

I\.()ścioła (Dz
które pokazują

tych dwóch ludzi. I'okazał on dla przykładu,
nacisk

na dzieło Ducha Świętego (Dl. 2,2-1-.:.1,6;

on inne aspekty

i zapoznamy się z nimi w nastcpny:»

podolncnstw.r

ich działalności

ćwiczeniu.

4 Poruzc] podano numery rozdzralów i wicrszv równol c glych zdarzeń
w iyciu Piotra i Pnwłu. Opisz krótko w zeszycie k:lid:~ parę wydarzeń.
a) Piotr .:J,,1-1O, Paweł 1-1,8-10,
b) l'totr S,I-II.
c)

Paweł 1.~,()-11,

Piotr 12,1-11, Paweł I(),10-,~().
()prócz Protra

I'awla. Łukasz wsponunal lub opisywał kilku innych
jakub. SZCZCp:1I1,
filip, lkunabn , Jakub i Apellos.
I\.:lżdy I. nich brał udziuł w wvdarzcni.rch. lukic »ualv miejsce w rozwoju
Kośetola. Bóg ul.ył ich wszvstkich \\' tym cdu, ~i1)y wprowadzić I.ydów,
pogan, Samarytan. prozcluów. a nawet uczniów .lana Chrzciciela, do [cdru-]
Iid c rów, lakich

jak

j

.1;111,

społeczności duchowej,

5 Studiowałeś

której centrum stanowi Chrystus.

niektóre główne cechy ksi\'gi DZiL'jó\\' Apostolskich.

biorąc pod uw.igc te c....
chy, w ZCSI.P:iL' odpowiedzieć

Prosz\',

nn każde z następu-

j~Jcych ćwiczeń.
a Opisz krótko misyjny akcent Dziejów Apostolskich.
h

Poduj dwa przykłady

włączenia

Ducha Świt,'\cgo

w dzieło z.rlozerua

i rozwoju Kościoła. Poda] n....
fcrcnc-lc (rozdzi:!ly, wiersze).

Poustante Kosetola
c
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Poda] dwa sposoby, przez które kstega Dziejów Apostolskich

ujawnia

charakter chrześcijaństwa.

prawdztwy

d Dzieje Apostolskie
rzytelniona

ukazują. że działalność

podobnymi

odnośnikami

Protra

(rozdziały.

i

Pawła była

uwie-

wiersze l.

Treść
Cel .~. Czy/anie

ksi{'gi lrztcjou- .Apostolskich

i odpon-iada nic na pytania

odnoszace sif do j(~j ircsct.
\Y/ tej części lekcji przeczytasz kSil,-'gl,'Dziejów Apostolskich
dzisz kolejno wydarzenia
opisane przez Lukasza.

i prześle-

\Y/ miarę czytania proszę zwracać u\\'ag(,.' na przykłady szczególnych
cech, o których dowiedzbieś si~' z poprzedniej części te] lekcji.

DZIEJE APOSTOLSKIE: OPIS KOŚCIOŁA

DZIAŁAJĄCEGO

I. Założenie Kościoła. Przcczvtaj 1.1 - 8,3
\Y/ okresie powstawania Kościoła ma miejsce udzielenie uczniom pelnornocnictwa
do wykonvwan!.r
rch pr~lCY( 1.1-11 ), przyjście Ducha Świętego nadająt-ego im moc i autorytet ( 1, 11 - 2.,17), szereg wydarzeń związanych
Z Kościołem
i ze świadectwem ewangclicznvm w jerozoluntc (.~,] - 6,7)
oraz działalność kaznodztcjsku
i lllt,:'czeńst"'vo Szczep:ma wraz z nast~'puj~Jcym po nic] przcśladow.uucm
i rozproszentent wtcrzącvch (6,8 - 83).

Przyjście Ducha Świętego w Dniu l'il,-'ćdziesi~J\nicy było wydarzeniem
o n~li\...
-tckszym znaczeniu. Mapa zatvtulow.ina
.Świat Dziejów Apostolskich
r. 2" na końcu tej lekcji pokazuje obszary, z których przybywali pielgrzyrm
do Jerozolimy dla śwtctowarua dnia Pięćdzicslątnicy (patrz Dz 2,5-] 2). Kiedy Piotr objaśniał co sic wydarzyło. przemawia! do ogromnego tlumu przybyłych na święto pielgrzymów z tych wszystkich obszarów. Bez wątpienia
niektórzy z nich byli wśród :~OOO,którzy skorzystali z zaproszenia Ptotru.

II. Przemiany Kościoła. Przeczyta] 8,·1- 11,18
Okres przemian był tym okresem, kiedy przesłanie ewangelii docierało coraz bardziej do świata pogan.

IN

Krćlestu-o Boże, Moc i Cłnrała
\YJ miarę jak nawraca

la sil,' COf3Z większ.; liczba pogan, ognisko

Wi:lf}'

przesunęło się z jerozolunv do Anuochii. \Vi tym okresie zawtcru sil,' dziułalność \\' Samarii i Judei filipa, Piotra oraz jaru (8.+,10), nawrócenie Saula
(9.1-51)
11,18J.

oraz zwiastowanie

cwangclit

\YJ tym czasie stopniowo

wobec

pogan. Na przykład,

szanym żydowskim

j

\\' l.iddztc.

.loppie i Cezaret (9 ..~2 -

zrnrncjsz.rło się nic przychylne

Piotr działał na rzecz Samarytan

nicżydowskim

pochodzcrnu

nastawienie

- ludzi o mie-

u» 8, l ,'1-17.25l.

Później

przebywał li Szymona garharza t Dz 9:1'-\). \\!czc.<nicj Piotr jako ortodoksyjny Żyd, nigdy nie przchywal u człowieka. który w ten sposób układa! sobie
życic. Porem Bóg wysłał go, aby głosił nowme o Chrystusie setnikowi rzymskiemu t Dz 10). Wydarzenia te miały znaczenie dl.ucgo. że uwldaczriiały, iż
poganie byli akceptowani

III. Powstanie

lako cZ"'ść Bożego planu.

zboru pogan.

Przeczytaj

11.19 - 15,35

\VyuarLenia jakie nnaly miejsce w czasie powstawanta
zboru pogan,
nauczycielska Barnaby i Pawia w Antiochii (11,19-:~O),uciecz-

to działalność

ka Protra z wiezienia w Jerozolimie ( 12,1-2:;), pierwsza podróż misyjna Pawia ( 15,1 - 14,28), decyzja Soborułerozolunskicgo dotyczącol pogan ( 15,1-55).

6 Dzieło Boga wśród pogan (j Sarnarvran j w Zborze jerozolimskim zaowocowalo na parę różnych sposobów. Opisz krótko \V zeszycie, co zrobili oni
w każdym z nastcpujqcych wypadków.
a

Samarytanie przyjmowali

Słowo Boże głoszone przez Filipa (H).

b Korneliusz i jego domownicy wierzyli w Chrystusa i otrzymali
Świętego (11 J.
e Wiciu Greków w Antiochii nawróciło sic do Pana (11).
d

Ducha

pojawiły sit,.' kontrowersje na tellut obowiązku obrzezania
pogan lub trzymanta się Prawa Mojżeszowego. Paweł i Barnaba wybrali sit; 00 Jerozolimy, aby przedyskutować
II...'sprawy z tamtejszym
Zborem (15).
W Antiochii

IV. Reali7..aeja programu

Pawła. Przeczytaj

W tym czasie Pawcl wyruszył

15.36 - 21.16

w swq drllg~, (1 ),56 - 18.22> i trzeera

podróż misyjną ( 18,23 ~ 21, I(l). Paweł rozpocz;,ł swą drugą podróż Illisyjll~1
wizytacją tych zborów, które zostały ZaIOŻ(Hll' podezus ptcrv ..·szej podróży.

I)OII'st(JJlie Kosetola
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Chciał wówczas kontynuować dzieło ewangelizacji Azji, lecz Duch Swiery
skierował go do Europy (Macedonio) (Dz I ó.ó-l OJ, W rezultacie tej podróży
w Achai i Macedonii rozpoczęło swą działalność kilka zborów. \X!reszcie
odbyła sit; trzecia podróż
lata (Dz 19,10; 20,31),

misyjna Pawła do Efezu, gdzie działał przez trzy

7 Pr.lestudiuj mapę podróży misyjnej Pawła. Zakreśl literę na początku PRA\\'DZI\'lEGO stwierdzenia. Prosz~~posłuźvć
waniu o prawdziwości stwierdzeń,
a
b

sil,.'mapą do pomocy w zdecydo-

\VI swej drugiej i trzeciej podróży misyjnej Paweł dla umocnienia wyznawców udał Sil,? najpierw do tych o!Jsz:UÓ\V,które już ewangelizował,
Jerozolima była rym miastem, z którego Paweł

wyruszał na swe wszy-

stkie trzy podróże misyjne.
c

Obszar Galarii znajduje sit; hlizc] miasta Efez ni); obszar Achai.

d

Efez znajduje .sit; znuczntc bli);L'j Macedonii i Achaj, niż Galarja.

e

Obszary Galacji, Achai i Macedonii są mniej więcej w tej samej odległości od Efezu.

Czy widzicie strategię prowudzcrua Ducha ŚWit;tego w działalności
Pawła? Po założeniu zborów w Calacji, Macedonii i Achai, Paweł zatrzymał
się w Efezie mającym w stosunku do nich położenie centralne. Stamtąd był
\V stanic larwo komunikować si~' z otaczajqcyrni go zborami podczas swej
dzlnlalności w Efezie. \Vidocznic Paweł oczekiwał, że starszyzna Efezu bedzie kontynuowała nadzór nad tymi zborami, bowiem to im właśnie udzielił swego ostatecznego pouczenia, gdy opuszczał
20,22-:\ I l,

jerozoltrnę

po raz ostatni

iDz

v. Uwięzienie Pawła w Rzymie. Przeczytaj 21, 17 - 18,31
\X!ycbrzeniallli przygorowuncynu

uwięzienie

Pawła w Rzymie sa: jego

aresztowanie i proces \\ .. Jerozolimie (2 L 17 - 23,30), uwięzienie w Cezarei
(2:\.51 - 2G,32l, podróż do Rzymu (27,1 - 28,1 'i l i uwięzienie go tam (28,16-31 ),
8 \X! tych rozdziałach Paweł był świadkiem w obecności Żydów i kilku
urzędników
rzymskich. Opisz krótko w zeszycie, w jaki sposób każda
z poniższych grup lub osób reagowała na to, co powiedzlal Paweł.
a Żydzi

\\1

Jerozolimie

b Gubernator

Feliks

(r.

(r. 22).
2'D.

Krćlestn-o Boże, Moc i Cbuala
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c Król Agryppa (r. 2(,).
d Żydzi w Rzymie (r. 28).

Księga Dziejów Apostolskich
daje nam wzorzec pracy misyjnej
(Dz 1,8), Wzorzec len zawiera trzy elementy jasno lam wymienione.
J. Moc - Duch ŚWi<;1 y
2. Pracownicy

- chrześcuanic

3. Miejsca - lokalne miejscowości. poszczególne kraje, cały świat.

Księga Dziejów Apostolskich pokazuje nam również ważność

modlit-

wy w spełnieniu tego programu. Uczniowie zebrali się na modlitwę spelniają c dane przez JezlIsa polecenia
oczekiwania
na Ducha Świętego
(Oz l, 14) i wówczas Duch przyszedł (Oz 2,1-'1>, Kiedy uczniowie byli prześladowani za dawanie świadectwa, wówczas modlili sil,;'o odwagę: zadrżało
cale lo miejsce gdzie się modlili, ~I oni głosili ewangelię bez strachu
(Oz 4,23-31 >. Piotr i Jan modlili się, a Samarytanie otrzymali Ducha Świętego (Oz 8,14-17). Naprawdę modlitwa bvłn praktyką pierwotnego Kościoła
())z 2,42).

Dzieje Apostolskie pokazula nam, że gdzie pojedyncze osoby lub grupy modlą się, Bóg dziab poprzez swego Ducha, To samo jest prawda
i dzisia]. Wtelktc przebudzenie religijne, które miało miejsce w moim kraju,
Górnej \\lolcie. w 196'> f., nastąptło wskutek modlitw grupy studentów,

Z księgi Dziejów Apostolskich liczymy się nic tylko faktów, lecz również zasad duchowych . .leżeli tylko bcdztcmy postepowali według tam ujawnionego wzorca. wówczas przyjdzie odrodzenie religijne, a wielu ludzi
w jego wyniku zostanie przvctagntctych do Chrystusa.

9 Może chciałbyś ocenić swój zbór lub własną działalność porównując
cechy z cechami sporykunvmt w pierwotnym

ich

Kościele. Obok każdej war-

tości zestawionej na liście proszę postawić "X" w kolumnie "Istnieje", jeżeli
występuje to w twoim zborze lub w twojej działalności, albo w kolumnie
.Potrzcba" - jeżeli należy je bardziej zaakcentować.

Poustani«

Kosetola
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lstnie]e

potrzeba

\'\'yglasnnic kazari. które akcentuje nowinę Chrvstusa ( 2,29-3{); 13,26-41 )
Codzienna wspólnota

i studiowanie 510w:1<2,42-47)

Duchowi Świętemu

Posłuszeristwo

.'vt;jdrośćw podejmowaniu

(13, 1-,~; 16,7)

decyzji (6,1-7: 1'.6-91

Modlitwa

we wszystkich okolicznościach

(4,23-.~L

12,S)

Porwierdzenic

nowiny cw:mgclii przez c-udu

l

znaki

( 5,(l-8: 1.1,C1-12: 14,8-10)

Chrzest \".. Duchu Śwlęrvm dla wszystkic-h
c-ych (2/i; 8.14-17; JO,:H- ..i6; 19,1-7)
\X'izja działalności
(H/I: 16.9-10)

1l1lSy'InCI

wierzą-

i cw.mgclizncji

LIST )AKillIA I DO GALACJAN:
LISTY DO WSPÓŁCZESNEGO KOŚCIOłA
Cel li. Ustaleute

[alenba i

stuicrdrcu
opisujacvch
do Galaetan.

zau-artosć

i l/o bistorvcz ne Listu

USIli

Istnieje kilka nowotcstamcntowvch
listów apostolskich odnoszących
sit; do księgi Dziejów Apostolskich. Prawdopodobnie
były pisane w tym
okresie historycznym. Można je podzielić na Irzy grupy, tak jak to zestawiono poniżej.
l. Listy pisane prawdopodobnie
[ów Apostolskich

przed Soborem Jerozolimskim

1",

List jakuba
List do Galacjan
2. Listy zwtqzane z drug:j i trzecią podróżą misyjnq P:1Wła:
J i 2 List do Tcsaloniczan
1 i 2 List cło Koryntfan

List do Rzymian

z Dzic-

Krćlestu«.
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.~.Listy pisane pociczas pierwszego

uwięzienia

Hoże, Mc«: i Cbu-ala

Pawb \\' Rzymie:

List do Efezjan
List do Filipian

List do Kolosa n
Lisi do Filemona
\'i/ lej lekcji będziemy rozważać listy należące do grupy pierwszej - List
Jakuba i List do Galaelan. (Listy należące 00 grup)' drugiej bcdzfcmv rozpa-

trywać w lekcji 6. do grupy trzeciej \....lekcji 7. Pozostałc listy zostaną omówione w lekcji 8),

List Jakuba: Normy człowieka pobożnego
\X!ydaje się, że List jnkulxr

bvł pisany gdzieś we wczesnej historii Koś-

cioła do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. nucsxk.uących \\' Jerozolimie i \\'innych miastach. do których dotarta Ew:mgL'iia.
Aulor

\V'ielu biblistów zgadza się. że autorem Listu jakuha nie był Jakub,
(j\-1t'1,21), lecz jakub, brat jczusa (1\1t 15, ).:;; Ga 1, 19). Ten
Jakub początkowo nie wierzył (17,5.10), ale zmartwychwstały Chrystus ukazał
mu się ( l Kor lS,7) i 1))'1 wśród grupy uczniów, którzy w Dniu Ptccdztesląt-

liczeń jczusa

nicy otrzymali
on przywódcą

Duchu Świętego (Dz 1,l-i). Pismo Święte wskazuje, że zastal
zboru \v jcrozohnuc i brał udzial w tzw. Soborze jerozohm-

skini (Dz 1S. 1.",1() l. Z nim też i z innymi starszymi spotkał
zakończenie swej trzeciej podróży
Boga wśród pogan (Dz 21,17-19).

misyjnej, aby powiedzieć

się Paweł na
im o dziele

Osadzenie bis/00'CZJI('
Dowiedzieliśmy się, ze na początku Kościół mial zdccydowantc żydowski charakter. Studiując List jakuba widzimy, że treść i styl pasuje dobrze do tego wczesnego okresu . .Jeston adresowany do "dwunastu plemion"
- wyrażenie żydowskie Ok 1,1). \Y/liście użyto słowa dla określenia synagogi, aby nazwać miejsce. gdzie zbierali się wyznawcy U,2). Jako przykłady
podano kilka starotestamentowych postaci. takich jak Abraham (2,20-24),
Rachub (2,25-26), Eliasz (), 17-18). BylI' one znane chrześcuanom pochodzenia żydowskiego. Inny szczegół z Listu jakuba wskazuje na to, że pochodzi z początkowego okresu Kościoła. Chociaż zajmuje się kwestiami
odniesionymi
do Zakonu. nic ma w nim wzmianki o kontrowersjach na
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temat nawróconych pogan, czy o decyzji podjen .'j przez tz\\'. Sobór Jerozolimski. \V'ydaje sit,.'prawdopodobnie.
ze Jakub omówiłby II,' wuzn.; sprawę,
gdyby Sobór już się odbył. szczególnie dlatego. że autor, jak udowodniono,

lly! przcwodruczacvm

Soboru.

Trcsc i główlIc pWlk~l'
\'1/ liście do swych wspólziomków
- Żydów, kiórzv przyjęli jczusa jako
.\1esjasza . jakuh wyrnza swoje zatroskanic. Pragnie. aby zajęli wbściwq postawI,' wobec prób i pokus. Ostrzega ich przed niebezpieczeństwami chciwości i egocentrycznego życia oraz zachęca do utrzvman!a wiary w Boga.
\V trakcie czytania lego Listu można skorzystać z planu Listu jako przewod-

nika.
LIST JAKUBA:

NORMY

ellOWIEKA

POBOŻNEGO

I. Jego postawa podczas próby. Przeczyta] 1,1-18
II. Jego odpowiedź na Słowo. Prxccrvtaj 1,18-27
III. Jego relacje 7.Innymi. Przeczytaj .!, 1-26
IV. Jego mowa. Przcczvta] 3. I-I.!
V. Jego ruadrość. Przccevm] 3.13-18
VI. Jego pokora. Przrczvm] ·j.l-/7
VII. Jego cierpliwość. Przeczytaj 5.1-12

VIII. Jego wiara. Przcczvta] 5,13-20
10 Zakrcśl Htcrc na początku

każdego

prawidłowego

dokończenia

(może

b'y'« ich wiece] niż jedno).
List jakubu:
a) wykorzystuje

starorcst.uncntowu

postać Abrahama

jako przykład

cier-

pliwości,

b) zosia! prawdopodobnie
c) wspomina

o konkluzjach

napisany przez jakuba.

ci) podkreśla konieczność dawania
c) wYi~lśnia zwtqzck
Mojźcszowyrn.

brata Pnna.

Soboru Jerozolimskiego,

chrześcijan

praktycznego
pochodzenia

List do Galacjan: Prawdziwy charakter

wyrazu wiary,
pogańskiego

z Prawem

Ewangelii

\V przeciwieństwie do Listu .Jakuba, List do G:ILicj;lI1 zajmuje srę bezpośrednio całością spraw. nad którymi debatowano na Soborze Jerozolim-

Krolestn-o Bożo: Moc i Cbuala

/20

skim. Daje on nam tło opinii lam wygłoszonycli i wskazuje,
Paweł reagował na svruacjc w Galac]l.

\V

jaki sposób

AliIor i osadzenie historyczne
Paweł odwiedził

Galacię podczas swej pierwsze] podróży misyjnej. Na

obszarze tym znajdowały się takie miasta jak Pizvdia. Anliochia, lkonlum.
Listra i Dcrbe (Dz 13,1..1,- 14,23), Razem z Bamabq. Paweł zaloźvł zbory
w tym regionie, a nastcpruc powróci! do Antiochii w Syrii (Dl. JIi,21-28).
WI czasie, kiedy Paweł był w Anuochtt. dowiedzlal się, że wierzący
Galacji uznali falszvwq .cwangelic" - doktrynę mówiącą. że ludzie mogą
być zbawieni jedynie wtedy. gdy poddadzą si~>obrzezaniu i b<:d~,przcstrzegać Zakonu. Paweł był przerażony t Ga 1,C)). WI swoim Liście do Galacjan
nic szczędził wysiłku, aby uświadomić im powagę blcdu.
\V

Hę".

Ludzie, którzy wpłynęli
na GaLicjan, aby przyjęli błszyw~ .cwangemieli takie same idee, jak ci, którzy zostali opts.mi w Dz 15,1-2. Choctaź

List do Galaelan zajmował się sprawą. która hyb przedmiotem tzw. Soboru
Jerozolimskiego, nie ma tam \...
'zmianki o jego oficjalnej decyzji. Fakt ten
wskazuje na to, że List był napisany przed Soborem, prawdopodobnie krótko przed nim . .IeJrukŻc bez względu na to, kiedy został napisany, jego
treść mu najwyższq wagę. Obwieszcza prawdę, że wiara w Chrystusa, a nie
przes-trzcgaruc Zakonu, jest podstawa życia chrzcścfjańsktcgo. Porwierdzenie tej prawdy dało podstawę ogromnego

POS(~'Pll cwungclu

wśród pogan.

'treść i 81ó'I'IIe punktv
\Y/ możliwie

najoslrzcjszym języku Paweł

przeciwstawia się błędom

legalistów, demaskuje ich autorów i broni prawdziwej ewangelii - zbawtcnia tylko przez wiarę w Chrystusa. Skłania Galacj:ln do odrzucenia fałszywej
nauki i do stanowczego pozostania w swej wolności, która polega na służeniu bliinim w milości. Podczas czytania tego Listu można skorzystać z poniższego planu.

LIST DO GALACJAN:
PRAWDZIWY CHARAKTER EWANGELII
I. Boskie pochodzenie

Ewangelii. Przeerytaj I, /-2·1

II. Obrona Ewangelii. Przeczyta]
III. Objaśnienie

.l, J -2 J

podstaw Ewangelii. Przeczvta] 3, I - 1, 7

121

IV. Naporunienia

tych, którzy odstępują od Ewangelii.

Przcczvtaj ·1,8-3/

V. Zachęta do stosowania
VI. Duma z Ewangelii.

Ewangefii. Przeczytaj 5. J - 6.10

Przecrvta] 6.1 J -/8

11 Zakreśl literę na pocz.uku każdego prawidłowego

by~ ich
:1)

więcej

niż jedno).

zawiera obronę

zakończenia

(może

List do Galacja n:

apostolstwa

IJ) mówi, że Paweł otrzymał

Pawia,

s\\'~! L'wangclil,.' od bezpośrednich

e)

stwierdza decyzje podj<,'q n.t tzw . Soborze jerozoltmsktm,

d)

t1i.)'W;1 Abrahama
tako przykładu
dzięki swej wierze.

czlowicka.

który podobal

uczniów,

się Bogu

pytania kontrolne
PRAWDA - NIEPRAWDA. \'\1 ki części po<.l;1I10 kilka stwierdzeń.
Napisz P
w wolnym polu na początku każdego stw ..tcrdzcn!a będącego PRA\'VDĄ, a i'\
na początku każdego stwierdzenia będącego NIEPRA\VDĄ. Proszę przcplS~lc.< każcie nieprawdziwe
stwierdzenie w ten sposób, żeby stało si<; prawdziwe. l'lcrwszc stwierdzenie podane zostało z rozwtqzantcm jako przykl.id.

Y..

Dzieje Apostolskie

s~, lącznikiem

nicwaz optsujq dzi:lblno.ść Jezusa
Dzieje Apostolskie

są lączruktcm

niewa z ..()pi:;t,J q ()f1ę~?

.... 2

i Listnmi , po-

miedzy

tq/t ()Il(q"ięs/ę

Ewangelią

i Listami,

po-

ip(). "'~ tq"ię fi ()$c,io{q,.

że napisał księgę Dziejów Apostolskich, aby poinstruować swego przyuctcla Teofila o prawdzie chrześcijańskie].

Łukasz powiedział,

Łuk:ISZ powiedział.

.•..3

mitt,c1zy Ewangcltą
na ziemi.

Dzieje Apostolskie

że napisał

ukazują,

kslcge Dziejów Apostolskich,

że Paweł zwraca się coraz bardziej

aby

ku

poganom, ponieważ znalazl się coraz dalej od Jerozolimy.

Dzieje Apostolskie
poganom, ponk-waź

ukazuj.;

że Paweł

ZWr:1CI

się coraz b:lrdziei

ku
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Fakt, że ani List Jakuba ani List do Galacjan nie wspominają o decyzji tzw. Soboru Jerozolimskiego, jest dowodem na to, że obydwa
listy były prawdopodobnie pisane przed tym Soborem.

Fakt, że ani List Jakuba an! Llst do Galaelan nie wspominają o decyzji tzw. Soboru Jerozolimskiego, jest dowodem na 10, że obydwa
listy były prawdopodobnie
pisane

.... 5

Paweł napisał do Galaetan w odpowiedzi na wtadomoścl. że przy [eli oni fałszywą doktrynę dotyczącą drugiego przyjścia Chrystusa.
Paweł napisał do Galaetan w odpowiedzi na wiadomości, że przyjeli oni falszywa doktrynę dotycząca

6 KOJARZENIE.

Proszę skojarzyć imiona lub

O:.IZ\vy

osób, księgi lub listu

(po stronie prawej) z każdym zdaniem, które je opisuje (po stronie lewej).
a

List adresowany
mion"

jest do "dwunastu

ple1) Piotr

b Człowiek głoszący

kazanie w Dniu Zesłania Ducha Świętego

.... c Autor księgi Dziejów Apostolskich
.... d Księga opisująca rozprzestrzenianie się Dobrej Nowiny z Jerozolimy do Rzymu
•••• e Człowiek podróżuiący z Pawiem do Rzymu
f List wyjaśniający
prawdziwy
charakter

2)
:\)
4)
5)
6)

Paweł
Łukasz
Dzieje Apostolskie
List Jakuba
List do Galaelan

ewangelii

g Człowiek, którego Bóg powalał,
żył Korneliuszowi
h Autor Listu do Galarian
7 CHRONOLOGIA,

Poniżej zestawiono

aby uslu-

kilka ważnych wydarzeń

opisanych

w księdze Dziejów Apostolskich. Uporządkuj je chronologicznie wpisując
I na początku wydarzenia. które miało miejsce jako pierwsze, 2 na począt-

ku wydarzenia, które było następne i lak dalej:
.... a Paweł wyruszył w swą drugą i trzecią podróż misyjną .
.... b Paweł wyruszył w swą pierwszą podróż misyjną .
.... c Uczniowie otrzvrnall Ducha Świętego w Dniu Plęćdzicslątrucy .
.... d Wicrl.qcy w Jerozolimie
i Samarii.

byli prześladowani

i rozproszeni

po Judei
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.... c Zamęczcno Szczepana .
.... f Pawia prowadzono do Rzymu, aby odpowiadał przed sądem .
.... g Sobór Jerozolimski podjął decyzję doryczqcq pogan.

8 GEOGRAFIA. Skojarz liczby na mapie ze zdaniem, które opisuje miasto
lub miejsce wskazane tą liczbą. Na wolnym polu po każdym zdaniu wpisz
nazwę miasta lub miejsca. Pierwsze zdanie jest już opisane dla przykładu.

~.. a Wyspa, którą odwiedzi! Paweł podczas swej pierwszej podróży .
.... b Wyspa, którą Paweł odwiedził

pod-

czas swej podróży do Rzymu .

.... c

Kraina, do której zamiast do Azji
wybrał się Paweł podczas swej drugiej podróży
misyjnej .

.... d Miasto, w którym więziono Pawła
dwa lata przed jego podróżą
do
Rzymu .

.... e Miasto. w którym w Dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie zosra li ochrzczeni w Duchu Świętym .
....f Miasto na obszarze Libii, z którego
przybyli pielgrzymi na Dzień ZesłanL1 Ducha Świętego .
.... g Mia sto , w którym podczas swej
trzeciej podróży misyjnej Paweł
działał w ciągu trzech hl.

.•.. h Kraina, do której Paweł wvsłal List
do Galuetan .
....
i Miasto, gdzie Paweł był sądzony
przed cesarzem .

•..• j

Miasto, w którym Paweł był ureszrowany i sądzony przed jego
uwięzieniem w Cezarei .

..•. k Miasto w Achaj, które Paweł odwi ed zi l podczas swej drugiej
i trzeciej podróży.

Krotestu-o noże, Mc«: i Cbu-ała
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odpowiedzi na pytania nauczające
6 (Twoje odpowiedzi powinny' llyĆ podobne l.
a Wysiali do nich Protra i Jana, by Samarytante

otrzvmal!

Ducha Świę-

tego (8, 14~17).
b Z początku wierzący krytykowali J'Iouu (II ,2-,~), lecz gdy usłyszeli
co się wydarzyło. wielbili Boga (11,18l.

Barnubę do Ant iochii , gdzie nauczał przez jeden rok
( 11,22.26).
d Przywódcy
zboru jerozolimskiego
spotkali się j wvsłnli oftcjalnq
delegację i list dotyczący tego tematu do wrcrzacych z pogan (15,6-35),
c \Vysłali

l

(Twoje odpowiedzi

powinny

być podobne).

a Nieprawda. Luknsz stwierdził, że celem napisania Dziejów ApOS10Iskich było upewnienie Teofila co do spraw, których został wcześnie]
nauczony.

b Prawda.
c Nicprawda. Księga Dziejów Apostolskich jest ważna, ponieważ sianowi ona lącznik rutcdzv l.wangclt.unt
i Listami.

7 a Prawda
b Nicprawda

c

Nicprawda

e

Prawda

d Nieprawda

2 (Twoje odpowiedzi powinny być podobne l.
al Spłyną] na wierzących. a oni mówili różnymi językami.
hl Wypełnił apostołów, a oni śmiało głosili Słowo.
c) Zstąpil na Sumarytan.
d) Po\vieclział Filipowi. aby przemówił
do dworzn ninn euopsktcgo.
c) Zstąpił na Korneliusza i jego domowrukow.
f) Powobł Barnabc i Saula do specjalnego dzieła.
g) Prowadził apostołów

podczas podejmowania

przez nich decyzji co

do wtcrzacych pochodzenia pogańskiego.
h) Prowadzti Pawła w jego podróżach misyjnych.
j) Zstąpił na uczniów w Efezie.
j) Powiedział Pawłowi co lllU się przydarzy.
k ) Ustanowił pewnych rnczów czuwających nnd wiernymi w Kościele.

8 (Twoje odpowtedzt powinny' być podobne J.
a Krzyczeli, że Paweł nic jesl \\':111,~lhy żył (22,22).
b Słuchał kilkakrotnie

Pawła, lecz nic podjął decyzji (24,22-26).

Krolostu-o Boźe, Moc i Clnrala
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c Pyra! Pawia, czy myślał, że mógłby go przekonać, aby stal się chrzcscijaninern (26,28).
d Niektórzy byli przekonaru
tym, co głosił. inni nic. Nie zgauzali się
między sobą <28,23-28).

3 Wierl.ąc)' byli rozproszeni
tam, dokąd się udawali.

w .Judei i Samarii, i glosiIi Dobru Nowinę

9 Twoja odpowiedź. Mam nadzieję, że będziesz poszukiwał
łalności, która charakteryzuje się tymi wszystkinu cechami.

takiej dzia-

4 (Twoje odpowiedzi powinny być podobnej.
a) W działalności Piotra Bóg uzdrowi! w świ:.uyn: jerozolimskiej
wieka kalekiego od urodzenia; w dziablności
w Listrze człowieka kalekiego od urodzenia.

czło-

Pawła Bóg uzdrowił

b) Spełnił stę wyrok

Piotra wydany na Annninsza i Safirę: spełnił się'
wyrok Pawła wydany na maga Elimasa.
·c) Piotr został cudownie uwolniony z wiczicnl.; w Jerozolimie; Paweł
został cudownie uwolniony z wiczie nia w Filipii.
10 b) został prawdopodobnie
d) podkreśla konieczność

napisany przez Jakuba, brata Pana.
dawania praktycznego wyrazu wiary.

(Proszę' zwrócić uwagę na a): Iliob
przykład cierpliwości).

był tym, którego Jakub podal jako

5 a Dzieje Apostolskie
mówią o rozchodzeniu
się Dobrej Nowiny
i o dzialalności ludzi. którzy głosili o Chrystusie począwszy od Jerozolimy, następnie w Judei, Samarii i w północnym regionie Morza
Śródziemnego.
b Twoje odpowiedzi.
Mogłeś podać każdy z przykładów
podany
w odpowiedziach 2 na pytanie zadane w trakcie studiowania.
c Dzieje Apostolskie pokazują, że chrzcścijaristwo nic było 1) sektą
żydowską. lecz światową rcligLl i 2) nic było zagrożeniem politycznej władzy Rzymu,
d Twoja odpowiedź.
Mogłeś podać każdy z przykładów
cytowany
w odpowiedziach 4 na pytania zadane w trakcie studiowania.
11 a) Zawiera obronę apostolstwa Pawia.

drużywa

Abrahama jako przykładu

człowieka

... dzięki swej wierze.

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
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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
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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-
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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.

KróleSIIIO Boż«. Moc i Cbtrała
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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.

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

Krolostuo Boże, Moc I Ch/mln
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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).

Dalszy rozuoj Kosciota
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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.

Krolcstuo Boże, .Hoc i Chwała
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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?

Kr6/eSIUI()Boże, Moc i Chtrala
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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
· ...

165

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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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

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
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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!
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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
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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)?
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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-
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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.
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Odniesienie
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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
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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.

183

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,

lEKCJA 9
KOŚCIÓŁ
W KONFLIKTACH
I UPRZEDZENIACH

w lekcji 8. studiowaliśmy l i 2 List do Tymoreuszu, List do Tytusa,
1 List Piotra i List do Hebrajczyków. Listy te ukazuj: rozwój organizacyjny
Kościoła, uczą reugownnta

na przeslaclowan!a

oraz podaja [aśnlejsze' zrozu-

mienie stosunku Kościoła do judaizmu. \V tej lekcji przestudiujemy

te listy,

które zostały napisane \V następnych latach, po śmierci Pawia. Pod wieloma
względami był to trudny czas ola młodego Kościoła. Wyłaniali się fałszywi
nauczyciele podważający fundamentalne prawdy chrześcijańskie. Prześlądawanie nasiliło się. Niektórzy wierni ulegali wzrastającej pokusie kompromisu ze światem.

Jednak Duch Boży znów dal mądrość i wskazówki. Listy pisane przez
Plotru, judę i Jana ostrzegały wierzących przed falszyw~ nauką. Księga Objawienia Jana zachęciła ich do tego, aby pozostali wierni Chrystusowi mimo
okrutnych cierpień oraz ciała im wspantalą wizję jego pełnego chwały powrotu i całkowitego zwycięstwa. \Y/ miarę studiowania tej lekcji poznasz
wiele faktów, które pornogą ci zrozumieć te księgi. Dowiesz się, że i dzisiaj
są one dla nas przekazem pełnym mocy. Także obecnie stajemy wobec
podobnych rodzajów fałszywych nauk i pokus oraz jesteśmy znacznie bliżej
wypełnienia proroctw Objawienia niż ci wierzący, którzy czytali je jako
pierwsi.

"Aobliczejegojaśnialojak

słońce... " (Obj 1,16)

plan lekcji
Kościół przeciwstawia się błędom:
2 List Piotra: List judy, Pierwszy,
Kościół zapowiada

Drugi i Trzeci List Jana.

powrót Chrystusa.

Kstcga Objawienia

Jana.

cele lekcji
Kiedy zakończysz tę lekcję powinieneś

umieć:

•

Streścić 2 List Piotra, List judy oraz Pierwszy, Drugi i Trzeci List jana.

•

Opisać fałszywe nauki, wobec których Piotr, juda i Jan zajęli stanowisko
w swych listach.

•

Podać fakty dotyczące

•

Rozpoznać cztery główne moźliwości interpretacji księgi Objawienia

tb historycznego

i omówić ich dzisiejsze znaczenie.

księgi Objawienia

Jana.
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czynności
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lekcyjne

1. Przestudiuj wszystkie części lekcji.

2. Przeczytaj 2 List Piotra, List judy, Pierwszy, Drugi i Trzeci List Jana
i księgę Objawienia jana według wskazówek .
.~. Wyszukaj na mapie siedem zborów wymienionych
Księgi Objawienia.

w rozdziałach 2 i 3

1, Powtórz lekcję i wpisz odpowiedzi na pytania kontrolne.
punkt, OJ który odpowiedziałeś nlcpruwtdlowo.

Popraw każdy

słowa kluczowe
antychryści

apostaza
gnostycyzm

przepowiednia
tyrański

herezje

treść lekcji
Najpierw przestudiujemy te księgi, które wypowiadają
się przeciwko
wewnętrznemu wrogowi pielwolnego Kościoła: fałszywej nalice.
Następnie rozważymy unikalne cechy księgi Objawienia jana i jej wspanadziei i triumfu.

nialy przekaz

KOŚCIÓL SPRZECIWIA SIĘ BŁĘDOM: 2 UST PIOTRA,
UST ]UDY ORAZ PIERWSZY, DRUGI I TRZECI IlST JANA
Cel l. Poznauie stu-terdren ojJislIjqcycb tło i trosc 2 Listu Piotra, Listu [ndv.
1, 2, 3 Lis/u fana oraz opisujacvcb falszvu«: uautet, przccitn którym
listy te zostały napisane.
Już Paweł ostrzegal przclozonych zboru efeskiego, Tymotcusza i Tytusa , że powstaną
źli ludzie i będą nauczali nicprawdziwych
rzeczy
(Dz 20,29-50, 21'm 1,5-4; Tt 1,10-11). W Drugim Liście Piotra, Liście judy
i Pierwszym. Drugim i Trzecim Liście Jana możemy przeczytać, w jaki sposób inni przywódcy Kościoła reagowali na poszczególne rodzaje pojawiających się błędów,

Kok'id/u!

leonfliłetacb
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191

Drugi Ust Piotra
Drugi List Piotra został naptsanv prawdopodobnie
między rokiem 65
i (,7. Jego treść wskazuje na to, że I'totr napisał go do tych samych wyznawców, do których wysiał Pierwszy List <21' 1.1; 5, I). Jednakże okazuje się, że
ich sytuacja uległa zmianie. Teraz byli \\' jeszcze większym nicbezpieczeń-

srwtc, płynącym od wewnątrz ze strony fulszvwych nauczycieli, niż zewnętrznym, tj. prześladowaniu.
\'\/ swym liście Piotr uwrdaczmu kontrast mtcdzy
prawdziwą nauką Chrystusa i herezjami fałszywyc-h nauczycieli. Daje swym
czytelnikom całościowy obraz tej sprawy oraz wskazuje na pochodzenie tej
hcrczu (2P l, l ~21), Ostrzega przed złymi osobnikami i przed destrukcyjnymi naukami falszywych nauczycieli (2,1-22l. Przepowiedział postawę niewierności,
jak} niektórzy
przyjmą wobec dnia przyjścia Puna (3,1-7).
\V konkluzji napominał swych czytelników do przygotowania xic na ten
dzień poprzez pobożne życie (:~,R-HO. wtcrzacy. którzy zaakceptowali przeprzez Plotra lx-du tak wyposażeni, że wykryją fałszy-

sb nie przedłożone
wych nauczycieli

we własnym

gronie i unikną

zwiedzenia.

l'rzeczyta] ten list wykorzvstuj.«; niżej podane punkty jako przewodnik.
DRUGI LIST PIOTRA:
PRAWDZIWA WIEDZA CHRZEściJAŃSKA
I.

Nauka Chrystusa i jej podstawa.

Przeczytaj

1, 1-21.

II. Fałszywi nauczyciele i sąd nad nitni. Przeerytaj 2. J -22.
III.

Dzień Pański i chrześcijańskie

zachowanie.

Przeczytaj ,), J - J 8
1 \V'L'dług Drugiego

Listu l'iotru 2,1-2 taiszvw! nauczyciele:

a) otwarcie wprowadzał! swoje herezje.

h) nie uzyskali żadnych zwolenników,
zaprzeczali Panu. który ich odkupił.

c)

'2 Plotr powledzlał.
oszukiwać

nauczyciele bt.;d~l wymyślać opowieści,

żeby

wierzących UP 2.5). Powiedział on, że nic idzie za wymyślony-

mi historiami,

lecz że jest

P~lJl;I.Powiedział

którzy

że blszywi

również.

.

że mamy.

przvchodza przez ludzi mowiących .

(21' 1,16.19.21).

majestatu
.... proroków,

Kró/eSIlI'O Boże, Moc i Chwata
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3 2P ?d-13 podaje kilka ważnych faktów o Dniu Pańskim. W'cdlug tych wersetów.
a) Dzień Puriski jeszcze nic nadszedł, ponieważ

Bóg chce dać ludziom

czas na upamiętanie.
b) ci, którzy szydzą

Z

obietnicy

c) każdy będzie oczekiwał

Dnia Pnnsktego, czyni:)

lo

z niewiedzy,

na powrót Pana.

Drugi List Piotra jest poważnym ostrzeżeniem dla każdego, kto próbuje zniszczyć Kościół od wewnątrz. Oświadcza. że dzień sądu fałszywych

proroków

nadejdzie

z pewnosetą

ważne przypomnienie

"starali

ste, aby

IWS

(2P

.l,,]

2-1:'.17). Służy on rówrucź

jako

do przygotowania

zastal bez plamy

się na przyjście Pana i abyśmy
i skazy - li' pokoju" (5, IIJ).

List)udy
Autor

tego Listu był brałem

Jakuba

i być może

bratem

jczusa

ze

(MI 13,5'5; Mk 6,~; jud 1, lecz prósze zwrócić uwagę.
nie jest to len sam
luda, syn Jakuba, wzmiankowany w Oz l, 1:~). Po zm.ntwvchwstuntu uwierzył w Chrystusa i był wśród tych, którzy otrzvmah Duciu Świętego w Dniu
(j 7,5; Dz 1.14). Później odbywał. tak jak i inni bracia Pana.
podróże misyjne ( l Kor 9,').

Ptęcdzręsiqtrucv

List .Iuuy wykazuje bardzo duże podobieństwo do cz\,ści Drugiego
Listu Piotra (por. 2P .i,3 z Iud 18). Być mo
Jucb widział List Piotra
i odczuwał potrzebę wysłania podoi mego listu do grupy znanych mu wicrżących. która stała w obliczu lego rodzaju trudności. Wtdoczruc wykrył, że
fulszywi nauczyciele przcnikncH skrycie do ich zgromadzenia. Ptsał do nich

ze

w pośpiechu, aby ich ostrzec, przerywając inne zamierzenie rlud 3-4).
\Y/ liście nic wspomniano o miejscu, gdzie mieszkali ci wierzący; bibliści
sugerowali jako moźhwc jcrozohmc i Anuoclnc . jest prawdopodobne,
że
[uda pisał jakiś czas po puszczeniu w obieg Drugiego Listu Plotra i przed
upadkicmlcrozoltrny
w roku 70. \Y/ swym liście opisał obecne zachowanie
się fałszywych nauczycieli i przyszły sąd nad nimi (por. 1-ló). Powiedział
wierzącym jak powinni reagować w takiej sytuacji (por. 17-2'».
Przeczyl:lj ten list wvkorzystując

niżej podane punkty [ako przewodnik.

LIST lUDY: lAK POSn;POWAĆ Z ODSTĘI'CAMI
I. Niebezpieczna obecność
Przeczytaj /-·-1.

fałszywych nauczycieli.

II. Opis fałszywych nauczycieli. Przeczytaj
III.

5-16.

Postawa wobec fałszywej nauki. Przeczytaj 17-25.

Kosciot
.:I

ir
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falszvwych nauczycieli.

Pornoc-

niczo podano numery wierszy.

a

(.\) Jak dostali ste ci ludzie do Kośctoła?

b
c

('l)

Na co zamienili oni łaskę Boga?

(.j)

Komu zaprzeczali?

d un Co odrzucali?
c (1() Czym sic chwulili?
f (19) Czego im brakowało?
5 juda mówi! wierzącym co mają robić w odpowiedzi
kończ kazda wskazówkę przez wybranie pruwidłowego
wej) i rupisanic

na tę svruactc. Dozakończenia (z pra-

jego numeru na początku fragmentu (z lewej).

·

a Walczyć o

.

·

b Parmętac o ..

·

c Modlić się w .

·

d Trzymać siC;w

·

c Mieć miłosierdzie dla

l) Duch Święty
2) Ludzie, którzy wątpią
:\) wtarę daną śwtctym
'J)

Miłość !loga

)

Proroctwo

apostołów

i uratować ...

Podobnic jak w Drugim Liście Protra. List .ludy jest również PO\V:IŻnym ostrzeżeniem dla tych. którzy \\'ypaczaj~, ewangelię i próbula sprowadzić wierzących na manowce. Przvponunu nam dzisi:lj, że nie powinniśmy
być zdumieni, kiedy pOjawi:lj:, się tacy ludzie . jak wskazuje juda, powinniśmy sprostać tej sytuacji poprzez w)'ci:!gnięcic miłosiernej ręki do tych,
którzy zawtcdlt. Bóg może nas również podtrzymać od upadku i dać nam
zwyctcskic wejście w jego obecność.

Pierwszy, Drugi i Trzeci List Jana
Wtdzlcltśrnv. że Listy Protra i Iudv ostrzegały czytelników przed szydercami, którzy mówili, że nic nadeidzie Dzień Pariski i przed chełpliwymi
ludźmi żrj~C)·mi nicmorulnic. Z biegiem czasu wśród wierzących
się inni odszczepieńcy. Mówili oni. że Chrystus w rzeczywistości

wył.minli
nie przy-

był \\' postaci cielesnej <2.1 7). Trzy listy .I:lTl~1 zosuly napisane po to, aby
poinstruować
wierzących narażonych na ralszy\\'~) naukę tych złych ludzi
i aby również przekazać im prawdę () zbawieniu i życiu chrześcijańskim.

Kr6/eSIlI'() Boże, Moc i Climała

191

la n jako naoczuv sutadete
Autorem listów Jana byl Jan Apostoł, ten 5al11, który napisał Ewangelię
Jana i księgę Objawienia. Pewne pisma historyczne wskazują. że udał się
do Efezu po zburzeniu Jerozolimy w roku 70. Dziab! lam i na terenach
okolicznych do czasu zesłania na wyspę Paunos \V późnym okresie panowania cesarza rzymskiego

Dorniciana (l.uu 81-96). \Viuocznie został uwol-

niony po śmierci Dornicjana i powrócił

na teren Efezu, aby tam kontynuować

działalność. Te trzy pisma zostały prawdopodobnie
napisane w blach 85-90
i wysłane do zborów i wierzących \V Azji, wśród którychlan pracował. Jako
naoczny świadek ŻYCi~l Chrystusa i jego bliski przyjaciel cieszył srę wielkim
autorytetem i mógł śmiało wystąpić przeciwko tym, którzy zaprzeczali Chrystusowi i jego przyjściu na świat w postaci cielesnej.

Fa/SZYII'1 nauczyciele
Fałszywi nauczyciele, przed którymi Jan ostrzegal ludzi wierzących,
nie potwierdzali prawdy, że Chrystus rzeczywiście stal się człowiekiem.
Według ich nauki materia jest zła, a duch dobry. Uważali, że jest nie do
pomyślenia. aby Bóg, który jest zródlcm dobra, stal sit;.'prawdziwą istotą
ludzką, przez co zjednoczył się ze złą materią. Niektórzy z nich mówili, że
Chrystus tylko wydawał się być rzeczywlstośctą.
że uczniowie widzieli ducha lub zjawę.

Inni

mówili,

że "duch Chrystusa" wstąpił

w człowieka

o imieniu Jezus przy jego chrzcie i opuści! go przed ukrzyżowaniem. Obie
te idee zaprzeczały prawdzie, że Jezus Chrystus był Bogiem przyobleczonym w ludzkie ciało.
Niektórzy z fałszywych nauczycieli wierzyli również, Że człowiek musi
starać się uciec ze sfery materialnej do duchowej poprzez otrzymanie szczególnego rodzaju wiedzy. Ta fałszywa nauka została polem nazwana gnostycyzmem. W przeciwieństwie do tych fałszywych idei Jan opisał prawdziwą
naukę, która daje gwarancję życia wiecznego OJ 2,.:l,;3,10.11J; 5,20). Zapewnia o pełnej boskości i człowieczeństwie Chrystusa UJ 1,1-2; 2,22-23).

PiC'l1J'SZYLis/Jana

księgę

Jan był doniosłym pisarzem. W swe] Ewangelii stwierdza, że napisał tl,-'"
aby ludzie mogli uwierzyć w Chrystusa i otrzymać życie (I 20,,:)1).

Natomiast w swym Pierwszym Liście Jan powtcdztal, że napisał go po to,
aby ludzie wiedzieli, że maj~l życie wieczne CI] 5,13). Te dwa cele są ściśle
związane ze sobą: Jan chciał pomóc wierzącym w zrozumieniu ich nowego

Km:ciólu' leonflilztacl: i uprrodzeniacb
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stosunku do Boga i w uzyskaniu pewności zbawienia.
które prezentuje, dalv odpowiedzi
nauczycieli.

na wątpllwośct

Prawdy o Chrystusie,
przez fał-

podnoszone

szywych

6 w/ zeszycie sporządź

tabelkę, taką jak pokazano poniżej. Przeczytaj wysz-

czególnione w niej fragmenty
l'tsmu Świętego. Naprzeciwko każdego odnośnika do l'Ismu krótko podaj prawdę, którą ten fragment przedstawia.
\V ostatniej kolumnie napisz 1, jeżcli przedstawiona prawda zaprzecza
fałszywej idei, 'i,e Chrystus nic przyszedł w postaci cielesnej. Napisz 2, jeżeli
przedstawiona prawda zaprzecza fałszywe] idei, że Jezus nie był Synem
Boga t Mesjaszem). Pierwszy wiersz wypełniono dla przykladu.

Zaprzeczenie

Odniesienie
do Listu

Przedsra xviona prawda

fałszywemu
wierzeniu

I

Jan słyszat. dotyka/iwidzia/Chrystusa

I,H
2,22

.'\,2.'
/1.1-3
'1,15

wraz z nauką prawd o Chrystusie, jn n podkreślał pewność i bezpicczeristwo. które mog:1 być udziałem wierz:!cego. Określił podstawy swej
wiedzy (U l, l -d ). Obj:L~nil W:lżność chodźemu w światłości (1,5 - 2,14)
i przestrzegł wierzących
przed unułowantem
świata i przed zwodzeniem
przez Antychrysta (2,1')-27). Powiedział im również, w jaki sposób mogą
dowiedzieć się , że s:! dziećmi Bogn (2,28 - ~,1O) i opisał, w [aki sposób
mogą dowiedzieć się. że .":1 w prawdzie oraz rozpoznać tych, którzy \V nic]
nic są Cl" 11 - 11,6) . jnn nnknzn! im kochać si\ wzajemnie <4,7-21) i zapewnił
ich o związku z Bogiem ('), 1-21). Przeo.yuj
planem jako ogólnym

przewodnikiem

list posługując

się nastepującym

po treści listu.

PIERWSZY LIST JANA: PEWNOŚĆ DLA WIERZĄCEGO
I.

zapewnienic

przez poznanie prawdy. Przeczvm]

II. Zapewnienie przez chodzenie w światłości.
Przeczytaj 1,5 - L.lI

l, l ~4.

Krćlestu-o Boże. Moc i C/Hm/a
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III.

Zapewnienie przez posiadanie
Przeczytaj 2.15-29.

namaszczenia

IV. Zapewnienie przez prawidłowe
Przeczytaj 3, t- J o.
v.

Zapewnienie przez pokazanie
Przeczy/aj 3.11-20.

Hożego.

postępowanie.
prawdziwej umości.

VI. Zapewnienie przez posiadanie Ducha. Przeczyta] 3,21 -1,6.
VII. Zapewnienie

VIII. Zapewnienic

przez poznanie Chrystusa.
przez spełnienie

Przeczyta] 1, 7-2/.

przykazań Bożych.

Przeczytaj 5, /-/2.

IX. Zapewnienie przez trwanie w Chrystusie.
Przeczytaj 5.13-21
7 Zakreśl liter, na początku każdego PRAWDZIWEGO stwierdzenia.
a Jan napisał S\V~ł Ewangelię i Lisry z punktu widzenia osoby. która znała
Jezusa z przekazu

innych,

b Fałszywi nauczyciele, przed którymi ostrzegał Jan, nic wierzyli, że Chrys-

tus przyszedł

\V

postaci cielesnej.

c Listy Jana ukazują, że głównym problemem wierzących. clo których pisał,
była kwestia, czy poganie powinni być obrzezani, czy też nic.

Drugi i Trzeci Listjana
Drugi i Trzeci List Jana to krótkie osobiste notatki, które Jan zamierzał

wykorzystać

w trakcie bezpośrednich

spotkań

(2.1 12; 3.1 13-14). Drugi List

Jana był skierowany clo "ll.'viJraflcj Pani i do jej dzieci" (2.1l). Fragment ten
może odnosić się do pewnej kobiety i jej dzieci. Może to również znaczyć
zbór i jego członków (patrz dla przykładu użycie terminu "matka" li Pawła
w Liście do Galarjan 4,:ló). Z uwagi na to, że list kończy się wzmianką
.urvbrana siostrorvx druga możliwość może być bardziej prawdopodobna.
W każdym razie myśl Jana jest oczywista: chce on, aby wierzący chodzili
w prawdzie i miłości (por. 1-6) całkowicie odrzucając antychrystów, którzy

zaprzeczalt. Że Jezus Chrystus przyszedł w postne! cielesnej (por. 7-15). Przeczytaj ten list wykorzystując
niżej podane punkty jako przewodnik.
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DRUGI LIST JANA:
POSTĘPOWANIE W PRAWDZIE I MILOŚCI
I.
II.

Posłuszeństwo

Bożemu przykazaniu

miłości. Przeczytaj

/-G.

Odrzucenie fałszywych nauczycieli, którzy zaprzeczają
Chrystusowi. Przeerytaj 7-13.

8 Czy wg 2.1 9-10. od \....
fcrzącvch \vymaga
każdemu? Proszę uzasadnić SW;! odpowtedź.

si\~,aby

udzielali

gościnności

Trzeci List Jana byl skierowany do przyjaciela autora, Gajusa. List len
zajmuje się również gośctnnoęctą. \\' tym jednak przypadku gościnność jak}

ma na myśli Jan była q, która powinna być okazana bractom-chrzcścijanom. \Vidocznie byli pewni ludzie. którzy podróżowali dla spraw)' Chrvstusa (5.17). Diotrcfes, przclozony zboru. którego członkiem był Garus. odmawiał
pomocy tym ludziom (por. 9-10). Dernetriusz mógł być jednym z podróżuj~lcych braci. który zabrał list .I~m~ldo Gajlls~1.
\'1/ swym liście Jan poleca Gajusow! gościnność
dla podroźujqcych
braci <5.1 l-S). Powieclział. że ukarze utrudniając} działalność Diotrcfesa
<por. 9-IO).Jan zachęcił Catusu do trwania wchrzcściiariskim

życiu i polecił

mu Dcmctriuszn (por. \\-1 'I l. Przeczytaj len list wykorzystując
punkty jako przewodnik.

niżej podane

TRZECI LIST JANA:
PRAKTYKA GOŚCINNOŚCI CHRZEŚCiJAŃSKIEJ
I. Pochwala

II.

oddanego

gospodarza.

Przeczytaj l-S.

Przestroga dumnego wroga. Przcc zvta] 9-/0.

III. Pochwala dobrego pracownika. Przeczytuj II-II
9 \'l/cdlug 3.1 8 ci, którzy wykazują gościnność podróżującym
Chrystusa

dla sprawy

Trzy listy Jana dają nam wgląd w serce ucznia, ..tetorcgo jczus leochuł"
U 21,20). Dla niego prawda i miłość były nierozdzielne.
Znający prawdę
byli tymi, którzy kochali, a kochający byli tymi, którzy znali prawdę. Obie te
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postawy stanowiły n~liwyższy w/ar lec. Każda z nich znajdowała
kowity wyraz w osobie: samego Chrystusa (I.J ·j,16; 5.20).
Drugi List Piotra , lisi Iudv i trzy listy .lana stanowią
przed fulszywyrn! naukami i złymi praktykami.

obronę

\\' zrozumieniu

swój cał-

łącznic mocną
Ponurgają one

niektórych problemów, jakie wyłoniły stę w Kościele pierww poznaniu sposobu, \\' jaki przywódcy zareagowali na

slego wieku oraz

nic. \V/ dodatku pokazują one nam, że dla wierzących ważna jest nie tylko
wiedza o prawdzie, lecz również sprawdzenie podających się za nauczycieli, aby wiedzieć, czy są oni prawdziwymi

KOŚCIÓL

ZAPOWIADA

POWRÓT

naśladowcami Chrystusa.

CHRYSTUSA:

KSIĘGA OBJAWlENL\JANA

Cd 2. Okreslenie aspcleton- osadzenia

bisI01)'CZ11CgO, cccb literaclereb i og61-

ll(:~oprzesłania ksif:~i Objau-tenta.
Księga Objawienia stanowi punkt kulminacyjny Nowego Testamentu
(i całej Biblij). Stwierdza ona. że Jezus Chrystus, Zbawiciel urodzony
w ubóstwie i odrzucony przez ludzi, pewnego dnia powróci na ziemię
z wielką mocą i cliwalą jako prawowity Król. Ta księga nic pozostawia
żadnych wątpltwośct. że wszystkie cele Boga 1>ędqspełnione. Przestudiujemy jej tlo, szczególne cechy, treść i trucrprctuc],-.

Tlo
Żydzi z Pulcstvny byli w ciągle! opozycji wobec rzymskich władców.
Kiedy ten opór wzrósł i rozprzestrzenił
sil,,' w późnych blach oo., wtedy
wojsko rzymskie ruszyło, aby go skruszyć. Galilea została ujarzmiona. Następnie otoczono jcrozolimc i oblegano ją. \V obrębie murów wielu Żydów
umierało wskutek głodu i chorób. Rzymianie zabili tvsiace ludzi. \'\'reszcie,
po kilkuletnim oporze, Jerozolima padła w roku 70. \Vspaniab świątvnia
została zburzona tak, że nic pozostał kamień na kamieniu, jak to powiedzra] jezus (:\-lt 2,1,2). Prl-cd laty ostrzegał on swych naśladowców
i zalecał

ucieczkę z miasta wówczas, kiedy będą miały miejsce pewne wydarzenia
(Mt 2(1.,15-25). Jan AposLoł mógl być wśród tych, którzy opuścili miasto,
zanim było za późno . jak już nadmienialiśmy, okazało się, że udał siC;do
Efezu w roku 69 lub 70 i pracowal tam i na okolicznych terenach.
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Po upadku .Jerozolimy stosunek Rzymian do chrześcijan zmienił

się

z podejrzliwego w nienawistny. Ten podejrzliwy stosunek uwidocznił sic
najpierw LI Nerona, który oskarżył chrześcijan O podpalenie Rzymu w roku
(i.'j i spowodował śmierć wiciu z nich. Później to nastawienie przybrało inne
formy. Chrześcijanie, którzy przedtem byli pouczcni o podporządkowywaniu si~ władzom (Rz l.~,1), obecnie dowiedzieli się, że posłuszeństwo wo-

bec władzy stało się niemożliwe.
Na przykład, cesarz Domicjan (Sl-9(), nukazał oddawanie sobie boskiej czci, a ci, którzy tego nic czynili, byli prześladowani. Zupełnie możli-

we, że jan był jednym z przcśladowanvch.
To moglo być przyczyną zesłania
go na wyspę Paunos w późniejszym okresie panowania Dorniciana (Obj
1,9). podczas pobytu Jana TU wyspie, Bóg przekazał mu przesianie do wierzqcych w Azji, uciskanych przez tyrani',' państwa rzymskiego. Przesianie
Boga nie było jednak dla nich, ponieważ zawiera ono wizję Chrystusa i jego
ostatecznego zwycięstwa, która powinien posiadać każdy chrześcijanin.

10 Uzupełnij następujący tekst. wpisując prawidłowe

słowa lub fragmenty.

jan działa I na

Okazuje się, że po zburzeniu
terytorium.

. na wysp,

~IŻ do jego.

......

za czasów panowania

Douucunu.

Jan napisał Objawienie, postawa Rzymian wobec chrześcijan

Chrześctunic

Wf czasie kiedy
była

nie mogli by{ posłuszni cesarzowi Domleja-

nowi, ponieważ nakazywał im

Cechy szczególne
Jan wyraził otrzymane przesianie w formie literackiej, zwanej apokaliptyczna (Księg~l Daniela w Starym Testamencie uźywa w niektórych częściach tej samej formy). \\1 tym typie pisania używa się często przedmiotów
dla przedstawienia innych rzeczy. Dla przvkladu. .Janwidział Chrystusa wśród
siedmiu złotych świeczników t Ob] 1,12-15). Parę wierszy dalej czytamy, że
re złote świeczniki przedstawtują siedem zborów, do których,
jak powiedziano janowi, miał napisać ( 1,10 - 11,20), \Y./ apokaliptycznej formie pisarskiej pewne liczby także mog~, mieć inne znaczenie. Ob przykładu, liczba
siedem często wyraża kompletność. Fakt. że zwracano się clo siedmiu zborów (1,11 ) OZllaCZ~I.że przesianie odnosi si(,.'nil' tylko do nich, lecz równtcz
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do calego Kościoła. Fakt, że jest siedem preczcer. trąb i plag (czasz) oznacza, że sqdy i cele Boga na ziemi będą ostateczne (patrz 6, l; 8,2; 1).1; 16,1).
Oprócz

posiadanta

pewnych

cech apokaliptycznych,

Objawienie

jest

również ściśle związane z pismami Starego Testamentu. Nic ma żadnej watpliwości. że Jan był z nimi całkowicie zaznajomiony. WI lej kstcdzc jest
więcej niż 275 odniesień clo różnych fragmentów Stan..go Testamentu . jcd-

nakże ja n nic tylko cytuje Stary Testament. Użyte tam obrazy i wyobrażenia
zestawia na nowo \V laki sposób, że z pełną mocą przenosi prorocze prawdy, które Duch Świ\,ly mu ujawnia.
11 Porówna] opis drzewa życia w l Mo] 2,9; 3,22-2;i i w Ob! 22,1-2 i odpowiedz w zeszycie na następujące

a

IMoj 3,22-21j

mówi,

pytania.

że Adiunowi i Ewie nic pozwolono jeść z drzewa
o drzewie życia w Obj 22,2?

życiJ po upadku w grzech. Co powicdziallan

b Jaka jest według ciebie przyczyna tej różnicy?
12 Poniżej podano cztery wiersze z ksi<;gi Objawienia.
początku
każdego wiersza, który jest przykładem
nej formy pisania.
a Błogosławiony.

który odczytuje słowa lego proroctwa

b I plonie przed tronem
Boga 14,5).

Htcrc na

(1,3).

siedem lamp ognistych . .Jest to siedem Duchów

c I ujrzałem Bcsue wvchodzacą
głów 1 15, l J.
d Oto przyjdę niebawem'

Zakrcśl

szczególnej, apokaliptycz-

Z

morza. mającą dziesięć

rogów i siedem

Moja zapłata jest ze mną (22,12).

Treść i plan
Treść księgi Objawienin można podzielić na cztery części, które zawierają cztery główne wizje, jakie miał jnn. Każda z tych wizji rozpoczyna
się słowami" li! Dncbn" <lub "jx)j)(łdlcm u' mcbu-vcen ic" - według niektórych
tlumaczcńr t Ob] I,H); '1,2; 17,1-5; 21,9-10).
\Y/ pierwszej wizj] (Ob] 1,l O - :'.22> jn n widzlal Chrystusa wśród zborów, Znał on te zbory, ponieważ były na terenie Efezu \v Azji Mniejszej,
gdzie działał po opuszczeniu .Jerozolimy. Chrystus dał ja nowi przesianie,
które było szczególnie odpowiednie dla tych zborów, ujawniając każdemu

z

nich pewien

aspekt swej natury.

Dla przykbdu,

do zboru

w Smyrnie
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mówił jako ..Pienrszv i Ostatni" (2.8). Do zboru w Laodycct mówtl

jako

..su-tadct: uicrnv i prau-dzurv" (.~.1'I).
\V drugim widzeniu (Ob] ,1.1 16.2I) Jan widział tron Boga w niebie
i Chrvstusa lako Baranka. który był godny ol\\'OC'Y( księgę. która Bóg trzy
mai w swych rekach. Jan opisał treść pod każdą pieczęcią księgi. W części
z.uukructc] siódma pleczcciu było siedem trąb. Trąby te poprzedzały siedem
plag lub czasz z gniewem. Wydarzenia związane z ptcczcctaml. trąbarui
i plagami odzwierciedlają
aspekty Sądu Bożego nad ziemią i jego wolęwobec odkupionych.
Chrystus jest \V lej wizji ukazany jako ten. który ma
władzę urzeczywistnienia planów Boga.
\'(/ wizji trzeciel (Obi 17.1 ·21.8) Jan widział
nad królami ztcmt i ich armiami. Słyszał lament
jego zniszczenie. \Viuziallakże ostateczna zguh\,
łych oraz nowe niebiosa i nową zicrnic. Ta trzecia
i:~cego Chrystusa. który kieruje historią świata do

Chrystusa jako zwycięzcę
nad Babtlenem i widział
Szatana. osadzenie zmarwersja pokazuje tryumfujej końca.

\'V czwartej wizji Jan widział oblubieniec Chrystusa - nowe jerużalem
(Obj 21,9 - 22,5). \V tej wizji Chrystus jest pokazany jako świątynia i świa-

tlość miasta, dom wszystkich

tych, których

imiona 54 zapisane

w księdze

żYCia.
PrZeCZ)1ajksicgc Objawienia wykorzystując jako przewodnik

poniż-

szy plan.
APOKALIPSA:
l.

ZWYCIĘSKI

CHRYSTUS

Wstęp: Pozdr-owien ia i pochwała. Przeczytaj 1./-8.

II. Pierwsza wizja: Chrystus mówi do zborów.
Przeczytaj 1,9 - 3.22.
III. Druga wizja: Chrystus kieruje wydarzeniami
Przeczytaj .J./ - 16,21.

świata.

IV. Trzecia wizja: Chr-ystus zwycięża 7Je moce.
Przeczytaj 17.1 - 1/.8.
V. Czwarta wizja: Chrystus panuje na swym tronie.
Przeczytaj 2/.9·22.5.
VI. Wniosek: Wyr.wanie i zaproszenie.

Przeczytaj

22, 6~21.

13 Napisz \\' zeszycie krótką odpowiedz
na każde z nastepujących
pytań
dotyczących czterech wizji w księdze Objawienia.
Rozdztuly podano dla
ul.uwtcnkt.
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a Wizja pierwsza:

Komu udzielał Chrystus swych obietnic

za każdym

1'..1-

zem \\' Swym posłaniu do siedmiu zborów (r. 2-.~)?

b \'V'izja druga: Dlaczego Chrystus był godzien otworzenia księgi (I". SP
c \X!izja trzecia: jak wielu aniołów bylo potrzebnych, aby związać Szatana i rzucić go \V Otchłań (r. ZO)?
d Wizja czwarta: Kto mógł wejść do Świętego Miast;1 (r. 21)?

Znaczenie
Ze względu

na swą formę i materia! przedmiotowy

jest trudna do zrozumienia.

Przez

GIle

kstcga Objawienia

lata chrześcijanie mieli różniące się,

a czasami przeciwstawne, opinie co do jej znaczenia. Prześledzimy cztery
najwaźrucjsze interpretacje jej treści. Następnie rozważymy przesianie, jakie
księga niosła dla jej pierwotnych czytelników oraz przesłanie, jakie przekazuje n:1I11ona dzisiaj.

Cztery interpretacje
Szkoła prctervstvczna utrzymuje, że kstcga Objawienia Jana odnosi się
tylko do tego czasu, \V którym była ona napisana. Zgodnie z tym poglądem.
księga ta nie ma proroczego znaczenia dla przyszłości. Jest to po prostu
żywy obraz walki Kościoła z bezbożnymi siłami Hzymu. Pogląd ten jest
dobry w tym, że przcdstawta znaczenie, jakie księga miała dla jej pierwotnych czytelników. Jest on jednak słaby, pontcwaź nic wyjaśnia wielu wydarzeń widzianych przez Jana, które jeszcze nie nualv miejsca; np. panowanie
Chrystusa wraz z męczennikami

r Ob! 20,1-6).

Szkoła idealistyczna utrzymuje, że Objawienie jest symbolicznym obrazem trwającego konfliktu między dobrem i złem. Ci, którzy reprezentują
ten pogląd, twierdzą, że rzeczywistym celem księgi jest ujawnienie natury
Boga i mocy Chrystusa jako Zbawiciela. To jest ważny cel. Jednakże szkoła
idealistyczna jest w błędzie, pontcwuż nie wierzy. że symbole księgi mogą
również wskazywać na szczególne wydarzenia w przyszłości. Ignoruje też
fakt, że wiele proroctw biblijnych podanych w formie symbolicznej już się
wypełniło;

np. niektóre z ksi<;gi Ezechiela i Daniela.

Szkoła historvczna
nic historii

widzi symbole ksi~'gi Objawienia jako przepowredKościoła od Zesłania Ducha Świętego do powrotu Chrystusa.

\Xfcdłllg tego poglądu, symbole k5it;~gi5:1powiązane z wydarzeniami lustorycznymi, które dotvczyly Kościola. a niektóre z nich już nastąpily. Dla
przvkludu.

pieczęcie opisane w r. 6.

S;}

interpretowane

jako oznaczające
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i prześladowarun
chrześcijan w pierwszym
wieku. Ci. którzy utrzvmvwah ten pogląd. nie zgadzają się ze sobą w wielu
punktach, ponieważ ich metoda pozwalała na [o. aby symbol przedstawiał
kilka wydarzeń lub osób. 1\ zatem rucmozliwc jest uzyskanie przez nich

upadek cesarstwa rzymskiego

jakiegoś określonego

zrozumienia

pOSLU1i~l księgi.

Szkoła [uturystvczna utrzymuje, że większość wizji jana dotyczyła przvs/.łych wydarzeń. Wydarzenia opisane \V rozdziałach tł-J9 będą nuałv miejsce w okresie na kilka lat przed powrotem Chrystusa. Okres ten jest zwany
"\'qielkim Uciskiem", \'X1edługtego poglądu. na przykład, bcstln z r. 13. oznaCZ;1 rząd śwtatowy ....a nierządnica (Babilon)
z r. 17. przedstawia falszywq
rcligie;.'istniejącą w czasie powrotu Chrystusa. Niektórzy futuryści mówią, że
siedem zborów w r. 2. i .~.przedstawia siedem okresów historii Kościoła, jak
również siedem istniejących wówczas zborów, do których pisał Jan.

14 Polącz
(z

interpretację

(z prawej)

z każdym

opisem

lub

przykładem

lewej).

· ...

a \V'yd:uzenia w Objawieniu są jak kalcndarz historii Kościoła od Zesłaruu Ducha
Świętego do powrotu Chrystusa.

· ...

h \Vszystkie wydarzenia opisane w Objawieniu zdarzaly się krótko po ich opisaniu.

· ...

c Upadek Babilonu w r. 18. zcL1rzysie;.'krótko przed powrotem Chrystusa.

· ...

d Szarańcza w r. 9. symbolizuje zło
cznej wojnic dobra i zb.

· ...

e Dwaj świadkowie w r. 11. będą proroctwem w okresie \V'ielkiego Ucisku.

\V

Wielu chrześcijan [cxt przekonanych,

1) Prctervstvczna

2) ldcalistvczna
.;) Historyczna
-i ) Futurystyczna

odwie-

że większość księgi Objawienia

należy interpretować zgodnie z poglądem futurystycznym, szczególnie rozdziały 4-22. Interpretacja futurystyczna jest prawdopodobnie
najlepszym podejściem, ponieważ pozwala na zharmomzowame
proroctw Objawienia
z innymi proroctwami biblijnymi. Stojąc na tvm stanowisku można wyka;'-=:IĆ, w jaki sposób proroctwa Objawienia
poszerzają znaczenie wcześniejszych proroctw.

Na przykład, \V księdze Daniela 7.15 i Dziejach Apostolskich 1,11 czylamy, że jezus powróci na ziemie. Interpretacja futurystyczna mówi, że wiele fragmentów Objawienia, takich jak Ob] 19,ł 1-21, podaje nam więcej
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szczegółów

na lemat jego powrotu

W dodatku

interpretacja futurystyczna

i zdarzeń,

które

wtedy

wystąpiq.

pokazuje, że Janowa wizja powtór-

nego przyjścia Chrystusa. zmartwvchwstan!a
i ostatecznego oddzielenia \vybawionych i potępionych, nie przedstawia po prostu idei. lecz odzwierciedla
rzeczywiste wydarzenia. jakie będą miały wówczas miejsce.
Przesłanie

WÓWCZ{lS

ileraz

Dla zborów w Azji Mniejszej księ-ga Objawienia
zachęty i napomnienia.

rowali fałszywe nauki

zawierała przesłanie

Siedem listów ujawnia, że niektórzy wierzący tolei stali się beztroscy i obojętni wobec spraw ducho-

wych (Ob] 2,1.11-16.20; 5,1-5.15.IHJ. CiUYSlllS napomina

tych wierzących,

aby podporządkował!

srę jego dyscyplinie i aby odnowili swe poświęcenie
dla niego. Listy te wskazują również, że niektórzy wierzący doświadczali
okrutnych prześladowań (2,3.9.13). Proroctwa księgi podtrzymują
ich na
duchu pokazując im, że pewnego dnia Bóg ukarze grzesznych i nagrodzi
wiernych. Wskazanie znanych wydarzeń i osób poprzez pewne symbole
w Objawieniu były przypuszczalnie rozpoznane przez tych wierzących. Na
przykład, jest prawdopodobne, że widzieli oni w bestii z r. 1:~.obraz państwa rzymsktego, które ich prześladowało.
Dowiedzieli się, że ich modlitwy
i cierpienia były znane Bogu (6,9-11; 8.1; 11,15), że męczennicy będą królować z Chrystusem (20,4) i że sam Bóg zetrze wszystkie łzy (2 l ,.:.l,-Ij).
W proroctwie powiedziano im, że muszą być cierpliwi i wierni, ponieważ
Bóg ukarze bcsnc (Ob] U,IO; 20,10).
Księga Objawienia

niesie również

przekaz dla nas, ponieważ

była

przeznaczona dla calego Kościoła. Powinniśmy przyjąć i całym sercem odpowiedzieć na jej słowa przestrogi. napomnienia i zachęty. Mogą nadejść
czasy, tak [ak dla Efezjan. kiedy bcdztemy musieli pokutować i odnowić
nasze poświęcenie dla Chrystusa (Obj 2,4-6). Mogą być także takie czasy,
kiedy będziemy cierpieli ntcszczcścia i ubóstwo, lak jak wierzący w Srnyrnie (2,8-11). W lakich c/..
asach obietnice Objawienia mogą zapewnić nam
wielkie ukojenie. ponieważ przedstawtarą wizję naszego wiecznego domu
i zapewniają nas. że pewnego dnia Bóg otrze wszystkie łzy (21,3-4;22,3-5).
Proroctwa Objawienia mają znaczenie także dla nas. To prawda, że
część z nich przepowiadała
sytuację jaka zaistniała wkrótce po ich napisaniu. Lecz okazuje się, że te same proroctwa odnoszą się do wydarzeń, jakie
będą miały miejsce przy końcu świata.
Są one podobne do innych proroctw biblijnych,
spełnienie.

Dla przykład

li,

które miały dwojakie

w Pierwszej Księdze Mojżeszowej

46,4 i 50,21

Kosciol u- leonfltlnacl»

i uprrcdzcniacb

czytamy, że potomkowie jakuhu
się to później, kiedy wyprowadził

nie] proroctwo
tus, również

pewnego dnia wyjdą z Egiptu. Zdarzyło
ich Mojżesz (2tvloj 12,311-42). Dużo póź-

spełniło si<;również. kiedy inny potomcklakuba.Jezus

Chrys-

wyszedł z Egiptu (Oz 11, l; ;""112,15).

Wf podobny
spełnienie.
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sposób niektóre proroctwa

Na przykład,

v...-iclu studiujących

Objawrema mają podwóinc
Biblię wierzy,

że proroctwo

o bestii w r. 15. wskazuje na dwie sprawy: (1 ) rzadv Rzymu z czasów wspólczesnych janowi. (2) moc świata, która będzie LI władzy w czasach bezpośrednio poprzedzającvch
powrót Chrystusa. Proroctwo to ostrzega nas.
Podobnie jak ci pierwsi chrześcijanie musimy być ostrożni w okazvwamu
posluszeristwa [akieikolwick władzy, która wymaga od nas czci należnej
przecież tylko Bogu (Ob] 13,'1-8; 15,2l. Inne proroctwa \v Objawieniu, takie
iak w rozdziale 20-22, będą mialy tylko jedno spełnienie, ponieważ dotyczą
one wieczności i końca świa tn.

15 Proroctwo, które ma (lub może mieć) podwójne
proroctwo, które:

spełnienie, jest to takie

al obecnie ma tylko jedno pierwotne znaczenie. bez względu na jego formę,
b) cytuje przynajmniej dwa razy Stary Testament,
c) wskazuje na dwa podobne

wydarzenia oddzielone

czasowo,

d) ma jedno znaczenie dla chrześcijan. a inne dla niewierzącvch.

Nie powinno nas zaskakiwać, że proroctwa Objawlenta często wydmą
sit,:'trudne do zrozumienia . jednakże możemy oczekrwać. żc ich znaczenie
stanie się jaśniejsze, kiedy nadejdzie czas ich spełnienia, tak jak to było
w przypadku innych proroctw biblijnych. Ostrzeżenia przed odszczepieństwem, zachętę do poświęcenia i apel o jedność, ukazanie w tej księdze
zwycięskiego Chrystusa, mogą zrozumieć wszyscy chrześcijanie,
nie od czasu i miejsca.

niezależ-

16 Futurystyczne podejście do księgi Objawienia jest dobre, ponieważ:
a) wyjaśnia jak wszystkie opisane wydarzenia
rycznych zborów w Azji Mniejszej,
b) podaje szczegółowy opis historii
go do chwili obecnej,
c) dowodzi. że większość
dobra ze złem,

miały się do siedmiu histo-

Kościoła od Zesłania Ducha Święte-

jego proroctw

to symboliczne

obrazy

wojny

206

Krolestuo Boże, Moc iChwala

(I) pozwala

połączyć

jej proroctwa

i poszerzyć

pierwotne

proroctwa

biblijne.
17 Osoba, która dobrze zrozumiała
no w tej lekcji, powie:

księgę Objawienia.

lak [ak to wyjaśnio-

a) "Wicie ostrzeżeń i nakazów podanych w listach do siedmiu zborów
może znaleźć zastosowanie w dzisiejszym życiu ludzi wierzących."
b) .Proroctwa

odnoszą

Objawienia

sq podane w [ezyku symbolicznym,

się do rzeczywistych

a więc nic

ludzi czy wydarzeń."

e) "Większość treści księgi Objawienia ma małe znaczenie dla chrześcijan, którzy nie cierpią z powodu prześladowań czy nieszczęść."
ci) "Księga Objawienia zawiera prawdy () Clirystustc i o jego calkowttvm
zwycięstwie, które powinni znać wszyscy chrześcijanie."

Księga Objawienia zamyka Nowy Testament i całą Biblię opisem zwyDaje nam żywy obraz triumfu Zbawiciela i zapis Jana

cięstwa i ostrzcźerua.

słyszącego jak Zbawiciel mówił nam takie ostatnie słowa: "Zaiste, przyjde
niebatrem" (Ob] 22,20). Zwróćmy uwagę na jej przekaz i przygotujmy się
do przcpowtadanych
wydarzeń, służąc Chrystusowi z calą siłą i niosąc jego

ewangelie

do każdego

zakątka świata.

Kosciol u- leonfliletacl: i uprzcdzeniacb
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pytania kontrolne
I KOJARZENIE.

Połącz

list lub kstęge

i z każdym faktem historycznym

· •..

(po

prawej)

lub wynikającym

a Nakazuje Gajusowi pomoc podróżującym
braciom chrześcijanom.

·
·

b Tytuł. Zapon-ntente d/a u-ierraceoo.
c Jest naptsanyr a j w stylu zwanym apokaliptycznym.
·
d Tytuł: Stosuucte u obec odsrepstu od roiary.
·
e Ty1UI: Praluykou 'a 11 ie gosciiinosci cbrzcscijanstetej.
· ... f Ma niektóre treści podobne do treści Listu
ludy.

z tytułem

planu

z treści (po lewej).

l) Drugi List Protra
2) LiSIjudy

3) Pierwszy List jana
Drugi List jana
5) Trzeci List Jana
6) Objawienie św. Jana
.j)

· .•. g Tytuł: Zu-ycieslei Chrystus.

· ...

h Był napisany,

aby zapewnić

wterzącvch

o życiu wiecznym i przcctwstawić się
nauczycielom mówiącym, ż'e Chrystus nic
·

·
·

był rzcczvwistą osoba.
i Tytuł: Prau-dztu-a naulea cbrzcscijanstea.
j T)1UL Droga 11' prau -drtc i mtlcsci,
k Ostrzega wybraną pa nią aby nic dawała
posłuchu fałszywym nauczycielom.

2 Pot!CZ list lub księgę (z prn wc] ) z każdym zdaniem
wierzących, którymi zajmuje si<; ten tekst (z lewej).
do siedmiu zborów
w Azji. Niektórzy stawali si\' duchowo beztroscy i obolctm. a inni cierpieli ze względu na prześladowaruc
i mcczcristwo.

optsującym sytuncję

· ••. a Ci wierzący należeli

· ... b \\!ierzqcy byli narażeni na dziablność fałszywych nauczycieli, którzy zaprzecz.rl!
prawdziwemu człowieczeństwu i całkowitej boskości Chrystusa.
· ... c \'lierz:jcy ci musieli być ostrzeżeni przed
niemoralnymi nauczycielami, którzy potajemnie dostali si<; miedzy nich i zaprzeczali Chrystusowi.

I) List judy
2) Trzeci List jana
:)) Objawienie Jana

Krotostu-o Boże. iHoc i Cbu-ala
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· ... d \V'yznawcy ci Ż'yli w czasach rzymskiego
cesarza Dornk'[ana. który lAcb! od nich czci.
WIELORAKI WYBÓR. \'Vybicrz jeden Fragment. który najlepiej kończy każdy z nastepujących tekstów.
3 Przypuśćmy, że należy I1JlICZYĆ podstawowych
nowych wrcrzących. Najburdztc! odpowrcdruu
w takiej nauce bylby.

prawd o zbawlentu grupę
księg:j do zastosowania

a) Drugi List l'Iorra.

e) Trzeci List jana,

u) Pierwszy List Piotra,

d) Objawienie jana.

4 Poglqdcm na Objawienie, który pozwala na najiatwicjszc zharmonizowanie jej proroctw z innymi proroctwami biblijnymi jest:

pogląd prcterysrycznv,
b ) pogląd historyczny,

ej pogląd idealistyczny,
JI pogląd futurystyczny.

J)

5 ż.ywy opis fałszywych nauczycieli i kary jaka ich oczekuje, jest zawarty w:
a) Drugim

Liście .Ian~l,

b) Trzecim Liście jana,
ci Liście .IuJy.
6 W Objawieniu
1,12-15 Jan powiedział, że widzia! Chrystusa wśród
miu zlorych świeczników. fragment ten jest przykładem:
a) symbolizmu

apokaliptycznego,

b) podwójnego

spełnienia

sied-

proroctwa,

c) ptsanla historycznego.
7 Przyczvną

rucfasnośct

wiciu proroctw

Objawienia

jest to, że:

a) Bóg nic zamierzał, abyśmy je zrozumieli,
b) nic nadszedł

jeszcze czas ich spełnienia,

c) były pisane wicie setek lat ternu.
d) były kierowane

do wyznawców

w Azji Mniejszej

8 CHlłONOLOGIA. Ułóż poniższe wvdurzcrua w kolejno-ści historycznej
pisząc 1 na początku wydarzenia. które zdarzyło si~ najpierw, 2 na początku wydarzenia, które wydarzvlo sic:.:nasrcpntc, nd.
· ... a J~1O Apostoł n.rptsał ksi~g~' Objawienia.
· .•.

h

Upadek Jerozolimy

·
·

c
d

fan Apostoł został zesłany na Patmos.
Neron podpalii

i zburzenie

świątyni.

Hzym i oskarżył chrześcijan.
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odpowiedzi

na pytania nauczające

9 pracują razem z nimi dla prawdy.

(T\\'oj~1 odpowiedź

być

powinna

podobnu.j
1

c)

zaprzeczali Parw, który ich odkupił.

10 lcrozollmv,
2 świadkiem,
11 a
b

Efezu, wygnania, paunos. nienawistna. czcić go jako boga.
słowo. od Boga. Crwoic odpowiedzi

Twoja odpowiedz.

Ja po' v·icdzi:diJym,

12 b l płonic przed tronem.

b

[ujrzałem Bestię

o

••

że przyczyna tej różnicy jest
i uczynił drzewo
ycin

grzech narodów

3 a) Dzieli Puriski jeszcze nic nadszedł

4 a

Duchów

ź

upamlct.mie.

Boga

(,i,')).

siedem glow (L~,1l.

Przyszli potnjernnie.
Zamienili j:J na niemoralność.

c

Zaprzeczali jezusowi

d

Odrzucali

e
f

Chwalili się sarni sobą.

Cluvsursowi.

władze.

Nic mieli Ducha.

13 a Udzielał ich temu, który zwYCi(,'Z:lU,7.11.17.2();
b

być podobnc.)

Powiedział on, że jego liście sluz., clo leczenia narodów,

taka, że Chrystus wymazał
dostępne dla nich.

c

powinny

Był godzien,

potue-waz zostal zabity

i

wykupił

,">,5.12.21).
swą krwią ludzi dla

Boga ('),9).

c JedenI20.1-51.
d Tylko ci, których imiona sa zapis.uu- \\. księdze źvcia Baranka
mogli wCj,<ć' do Świętego ,\1i:lst:1(21.27).
5 a 3) wiarc danq świętym
b 5) proroctwie apostołów
cI)

)l,

(w.

(w.

17),

Duchu Świętym (w. 20 J,
miłości Boga (w. 21),

d

.'1)

c

2) ludzi. którzy wątpią.

ich

(w

22-23),

będą

.2J()
14 a

Krćlcstu o noże,
,'1)

1\10C

i Cbuala

l llstoryczna.

b

1) Prcrcrystvczna.

c
d
c

'l)

Futurvstvczna.
2) Idealistyczna.
·1) Futurystyczna.

6 Twoja tabelka powinna
PI(AWDY

O CllHYSTlISIE

2.22

jak narysowano niżej:

W PIERWSZYM

LIŚCIE JANA
Zaprzeczenie

Odniesienie
do Listu
1,1-5

wyglądać podobnie

prawda

Przedstawtona

falszywcmu
wierzeniu

lun slyszał. dotyka I i widział Chrystusa
Kłamcy

I

że JezlIs jest Chry-

zaprzeczają.

l

stusom
5,25

Musimy wierzyć w imię Synu Bożego, Jezusa Chrystusa

l

'U-.'

Duch, który pochodzi od BO~l 1116\\;, że jezus Chrystus przyszedł w postaci cielesne!

I

1,1 'j

Bóg mieszka w tych, którzy

2

JCZlIS jest

wyznają,

15 e) wskazuje na dwa podobne wydarzeniu
7 a

Nicprawdziwe.

b
c

Prawdziwe.
Nicprawdziwe.

16 ci)

że

Synem Bożym

pOZWJIa połączyć jej proroctwa

oddzielone

... pierwotne

proroctwa

8 Nie. \VierLący nic mają udzielać gościny falszywyn,

rzy zaprzeczają

Chrystusowi.

(Twoja odpowiedz

,,\'Vide ostrzeżeń

biblijne.

nauczycielom,

powinna

dobna.)
17 a
d

czasowo.

... ludzi wierzących".

.Księga Objawienia ... znać wszyscy chrześcijanie".

któ-

być po-

~~K"'J io

A
.........
, .........
r\
LJ

POLEGAMY NA
NOWYM TESTAMENCIE

\X'

poprzednich

lekcjach nauczyłeś si\."wielu rzeczy o księgach Nowego

Testamentu. Nauczyłeś się o S)1U:J.cji politycznej,

religijnej i kulturalnej. co sta-

nowiło otoczenie dla ich treści. Poznalcś pewne fakty o ich autorach. Rozważyłcś pewne przyczyny, dla których je napisali. Przeczytałeś kaźclą z nich
i przcstudlowaleś

jej przesłanie.

Lecz nadal istniej:} pewne pytania wymagatącc odpowiedzi. Na przykkid. dlaczego Nowy Testament zawiera akurat 27 ksiąg? \VIjaki sposób ksi<;gi
te zostały nam przekazane? jak! dowód wykazuje. 7,edzisiaj istnieją one w lej
samej formie, w jakiej zosl:dy napisane przed ok. 1900 laty?
\VItej lekcji znajdziesz odpowiedzi 0:1 te pytanta. Poznasz, w jaki sposób
został ukształtowany Nowy Testament. Zaznajomisz się z dowodem, że został
on przekazany n:l111dosłownie. Fakty. których nauczysz się, pomogą ci uświńdomić sobie, że możesz mieć całkowite zaufanie do Nowego Testamentu.
Pomoże to zobaczyć. dlaczego można na nim bezpiecznie polegać. ponieważ
chcesz .służyć Punu i żyć w Nim.

Fragment
papirusu
Jana

Kodeks Synajski (Sinaiticus)
wersja współczesna

plan lekcji
Ukształtowany poci przewodnictwem
\X!iarygodnie zabezpieczony

Boga

i przekazany

cele lekcji
Kiedy SkOllcZYSZtę lekcję, powinieneś

umieć:

•

\\7yjaśnić, jak został ukształtowany

Nowy Testament.

•

Podać dowód

na

Lo,

że nasz Nowy Testament

jest autentycznym

zapisem

życia jczusa i naliczania apostołów.
•

Przyjąć Nowy Testament jako swój autorytet i polegać na jego przc\vodnictwic we wszystkich

sprawach

wiary i życia chrześcijmskiego.
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czynności

Boże, Moc i Chwata

lekcyjne

l. Przestudiuj

lekcję zwracając szczególną uwagę na informacje podane
w tabelach. Należy odpowiedzieć
na pytania zadane w trakcie studiowania i sprawdzić swe odpowiedzi.

2. Sprawdź 113 podanej mapie miejsca związane z kształtowaniem
nu Nowego Testamentu.

się kano-

3. Po skończeniu lekcji przejrzy] ją jeszcze faz i odpowiedz na pytania kontrolne. Następnie przejrzyj lekcje 8. 9. i lO. (część 3) i odpowiedz na pyta-

nia w sprawozdaniu

studenta z części 3.

słowa kluczowe
kanon
klasztor
kodeks

majuskuła
minuskuła
papirus

lekcjonarz

pergamin

rękopis

welin

treść lekcji
Duch Święty nie tylko inspirował

pisarzy ksiąg Nowego Testamentu,

lecz również prowadził Kościół w ukształtowaniu kanonu Nowego Testamentu
i \V przekazaniu go nam. Przestudiowanie tych procesów pomoże zobaczyć,

dlaczego można dzisiaj polegać na Nowym Testamencie jako na Slowie Bożym.

UKSZTAŁTOWANY POD PRZEWODNICfWEM

BOGA

Cel l. ~vbrtlt1ic optsóu. czterech glóu~uych etapou! u' łesztaltotraniu
Testamentu,

Nowego

Kształtowa nic Nowego Testamentu bylo procesem, który zachodzil
przez wiele lat po napisaniu samych ksiąg. Księgi krążyły między zborami.
były gromadzone, używane przez przywódców Kościoła i w końcu zostały
uznane oficjalnie przez Synod Kościoła.

Polegamy na Nouvn: Testamencie
Pisane przez wybranych

215

ludzi

Niedługo po wnicbowstąpicruu Jezusa, Bóg natchnął pewnych ludzi
do napisania ksiąg nazywanych przez nas Nowym Testamentem. Na poczatku apostolewic glosili na podstawie własnych doświadczeń z Chrystusem, przeżyć z pierwszej reki i ukazywali jak Jezus wypełnił Stary Testament
t Dz 2, H-41, 3.17-26, 7,2-53, 8,26-35 l, Nastcpnrc Paweł, Ptotr i inni napisali
listy do różnych zborów i osób, aby potwierdzić na piśmie to, co wyjaśnili
;uz przez głoszenie i nauczanie. Porem Mateusz, Marek, Łukasz ija n napisali Ewangcllc. aby wierzący mieli dokładne odtworzenie życia i nauk Jezusa,
a Łukasz napisał Dzieje. Wreszcie Jan Apostoł opisał sprawy. które objawił
mu Bóg celem przekazania wierzącym tego, co hędzrc miało miejsce

w przyszłości (Obj 1,1.11). Cala gnJp~l27 pism została napisana w latach 49-95.

Zebrane przez wierzących
Niektóre

zbory wyuuontnly

otrzymane

listy (Kol 4,16). Jednakże bez

wątpienia pisma były puszczane w obieg i przepisywane. niektóre z nich kompletowano. W samym Nowym Testamencie I'iotr pisał o listach Pawła tak, jak
gdyby były one już uznaną cześerą Pism Śwlctych (2P 3,15-16). Znaleziono
manuskrypty, w których listy Pawia były zgrupowane właśnie w taki sposób.
\y,/ dodatku okazuje się. że cztery Ewangelie były często zebrarie razem. Czasami w ten zbiór były wlqczanc Dzieje Apostolskie. Wkrótce wszystkie księgi
Nowego Testamentu powtążano ze sobą. Jeden ważny manuskrypt, który
posiadamy od czwartego stulecia, zawiera cały Nowy Testament.
l Księgi Nowego Testamentu
a) prawdopodobruc

najpierw

krażyły

jako oddzielne listy lub pisma,

b) były pisane w okresie dwustu lat,
c) były napisane, zanim apostołowie poczatkowo zaczęli głosić o Chrystusie,

ci) były potwierdzeniem

Potwierdzone

prawd, których wierzący już zostali nauczeni.

przez przywódców Kościoła

Księgi Nowego Testamentu zostały rozpoznane jako Słowo Boga przez
Piotr uznal ltsty Pawła jako Pismo

tych, którzy je otrzymali. Jak widzieliśmy,

Święte (2P .~,15-16). \XI Pierwszym Liście do Tymoteusza 5,18 Paweł zastodo cytatu ze Starego Testamentu: "Nie zu-iazesz pyslea u ołou-i młócącemu" (5Moj 25,4) jak i do powiedzenia jczusa.

sował termtri .Ptsmo" zarówno

2lG
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"Z{lSłligl~i('
robonnte JW Stl'O.I~1ZfljJ/{f!f''' t ł.k 10,7). Zarówno Paweł jak i Jan spodziewali si!:,',że ich listy bedu czytane przez zbory', lak jak lo było w zwyczaju
w synagogach z Pismarni Starego Testamentu tlTcs S,27; Koili, ló; Ob] 1,3d.

Korzystanie

z Nowego Testamentu

przez wczesnych Ojców Kościoła
Imię i data

Miejsce

Księgi cytowane
powoływano

Klemens

Rzym

Mateusz, Rzynuan.
I lebralczyków

Poli ka rp
(ok. 69-1 'i'iJ

Smyma

Mateusz, Dzieje' Apostolskie.
Pawła, l Piouu , 1jana

Papiasz
(ok. 80-1 'i'iJ

l lierapolis

Mateusz,

Justyn Męczennik

Rzym

Evvangclic.
Dzieje
I Protra. Rzynuan,

z Rzymu

(ok. 1OO-Ió'i J

Marek,

lub na które się
1 Korynttan.

Ust y

I jana. I I'iotra
Apostolskie,

i Korymian.
Gula cja n. l.fe zja n . Ko l o sa n ,
2 Tesaloniczan, Hebrajczyków,
Objawienie

.Jana

Ireneusz
(ok. HO-200)

Azja Mniejsza,

Tertultan
(ok. 1'iO-222)

Kartagtna

Cały Nowy Testament
z wyj.
Filcmona.Takulxr.
2 i 5.lana

Syria Rzvm

\Vil,'kszość

Teofil
(ok. 11'i-188)

Anuochla

Wil,'kszość

Klemens

Aleksandria

Clły N()\\y Testament

Aleksandria

(:Iły NowyTestament z \\)1. l i żlana

Aleksandria

Cały Nowy Testament
2 Protra ijudy

Tacjan (ok.

170)

Galia

Calv

Nowy
Testament
Filomona i .:\JlnJ

Nowego

Z

wyj.

Testamentu

Nowego Testamentu

z \\')1 . jakuba

(ok. I ss-z: 'i)
Orvgencs

(ok. 18'i-2'i5 )
Dionizy

(ok. 200-2ó'iJ

z wyj.
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z

uplvwcm lat po napisaniu i obiegu ksiag Nowego Testamentu, przywódcy zborów w różnych mie-jsc-ac-h uznawali jc za Słowo Boże. Cytowali

różne księgi Nowego Testamentu \\' swych pismach okazując im ten sam
rodzaj szacunku, jakim były otaczane Pixmn Surego Testamentu. Tabela
podana wyżej ukazuje krótkie zcstawtcn!c

niektórych

z tych przywódców,

podaje kiedy i gdzie mieszkali oraz określa księgi Nowego
które przytaczali lub do których się odwolywalt.

Testamentu,

2 Znajdź każde miejsce wyszczególnione
w wyże] przytoczonej tabeli na
mapie cesarstwa rzymskiego
poelanej w lekcji 1. Tubela podając wykorzvstanie Nowego Testamentu przez przywódców Kościoła oraz map<-lwskazujq. że;
a l ksi<,,~ga
Objawienia

nie była cytowana, nni si\' do niej nic odwoływano
Kościob aż do roku 180:

w pismach przywódców

hl Polikarp ze Smyrnv i .Justyn Mcczermik
przed rokiem 170;

c)

\V

powof ...wali się na Ewangelię

czasach kiedy Ireneusz skoriczyl swe pisma powolano

się na wszyst-

kie księgi Nowego Testamentu z \\yi,-}lkiem Trzeciego Listujn na:
d) przywódcy spoza Rzymu nic cytowali
Nowego Testamentu przed rokiem 100;

ani nic wykorzystywali

ksi:lg

c) okolo roku 215 ksit,'gi Nowego Testamentu były wykorzystywane przez
przywódców
Kościoła w prz ynnjrnnte] picci u rruejscach
wtaczatac
w to Egipt i Afrykę.
Przywódcy wymienieni w tabeli ruc tylko cytowali księgi Nowego Testamentu i powolvwo!t si~ na nic, lecz również o(1iL'r~i1isię T1<-1 nich podczas przeciwstawin nia sil,.'fałszywym nauczvctclom. Ireneusz i Orygcncs, na przykład,
odwoływali sic.,.~
do Pism Nowego Tcsuuncntu. gdy polemizowali z gnostykami.

(Prosz\-, sobie przypomnieć, że wlckcu 9. mówiliśmy, iż Pierwszy l.Jstlana był
napisany przeciwko wczesnej fonnie -,lego samego rodzaju t~t1szywcj nauki idei, że duch [est dobry, a materia /.b l, Korzystanie z ksiąg Nowego Testamentu przez przywódców
Kościoła uka/.ltje okazywany im wysoki szacunek.

Uznanie przez Synod Kościoła
\V końcu

czwartego

stulecia przvwódcv

Kościoła wyrazili

formalne

uznanie ksiqg, które zostały przYi<,,'tcjako natchnione. Mówiło się o nich
jako należących do Kanonu l'tsmu lub jako Ionnuiących go, Kanon jest
trzonem pism. które zostały zainspirowane przez Boga i S~) autorytatywne.
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S:.Jtrl.y główne powody, dla których dokonano lego formalnego uznania: (l) ukazanie się innych pism przyimow.mych
przez niektórych jako
natchnione, U} 'wpływ niepełnej listy lub kanonu Man-tona i <.~) przcśladowanta Z:.I Dioklerjana.

I. Ukazanie sir inuvcb pism. 27 ksL.JgNowego Testamentu nic było
jedynymi pismami o Chrystusie i apostołach, które zostały napisane \V pierwszych 1'50 latach istnieni:l Kościoła. Łukasz we wstępie do swojej Ewangelii
powiedział. ,,\flieltł ju i sra rolo siv utożvc cpou-iada II ic o zdarzeu iacb, które
sif dokolla~v jJo,\(rńd I1(1S" (Lk I,1). Paweł ostrzega Tcsnlontczu n. aby nie wic-

rzyli żadnemu listowi, który zaprzecza jego słowom o Dniu l'nń: s kun i który
rzekomo pochodzi od niego t ż'Tcs 2,2).
Później ukazały się takie pisma jak I Ust Klemensa (ok. 96 r.), List Barnnbv (ok. 150 r.), Didacbc. Naulea UlI'U nastu ..1jXJsto/óu' (ok. ] 20 r.). Były lo
pisma o charakterze pobożnym i były wysoko uznawane przez pewne zbory.
\'\/ drugim i trzecim wieku pojawiła sit; znaczna ilość pism. które rościły sobie
również prawo do uznawania je za pisma natchnione. Wśród nich znal:tzly sit;

1Jzieje Piotra, Apokalipsa Piotra i Eu-angcli« Tomasza.
dziwaczny i fantazyjny charakter.
Stojąc w obliczu takiej sytuacji przywódcy

Wiele

z nich miało

Kościoła musieli stwierdzić,

które ksit;gi zostały przyjęle przez wszystkich jako autentyczne u/ieb

Ducha

Świctego.

2. Kanon starejona
wzrastał wpływ

nicpełnej

(ok. HO r.). WI miarl,-' ukazywania się innych pism
listy lub kanonu Marclona. Marcjon był fal.szywym

nauczycielem, który uzna wal tylko Ewangelię Lukasza i dziesięć listów Pawia,
po usunięciu z nich wszystkiego, co mu sit.,"nic podobało. Odrzucił inne księgi,
które już zostały uznane za natchnione przez większość przywódców oraz
zgromadził wiciu zwolenników. którzy przyjęli jego niepełna listę. Przywódcy
Kościoła musieli potwierdzić autorytet ksiąg, którym zaprzeczył Marcjon.

3. l'rzesladotrauia
Dioklecjana. Innym czynrukicm. który doprowadził
do ukształtowaniu kanonu było PI:1\\'O ustanowione przez cesarza rzvmskrego,
Dioklccj.ma w roku ..~O.~.
wcdlug lego prawa wszystkie KsiC;gireligijne miały
być palone. \'Vażnym więc stało siC;dla Ojców Kościola. aby formalnie uznać
te ksicg], Które powinny być zabezpieczone i chronione przez zniszczeniem .
.i l'rosze w zeszycie krótko wyjaśnić, w jaki sposób poniższe wydarzenia
doprowadziły

do stworzenia

kanonu

Nowego Testamentu.
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a Ukuzalv sit; takie pisma jak List Barnaby i Pasterz Hermasa.
b Mnrcjon zaakceptował tylko Ewangdi,: Lukasza i dziesięć listów Pawła.

c Cesarz Dioklecjan wydał prawo, według którego wszystkie święte księgi miały być spalone.

Znaczącym

wydarzeniem

dla kształtowania

kanonu

Nowego

Testa-

mentu był Trzeci Synod w Kartaginie, który miał miejsce w roku ")97. Poprzednie sobory Kościoła odbywalv się w różnych miejscach, jak Sobór
Niceiski (j25r.), Sobór w l.aodycci ()65r.) i Sobór Damasceński (,-\28r.), gdzie
tworzono

różnorodne

listy. Jednakże

to właśnie

na Trzecim

Synodzie

w Kartaginie dokonano pierwszego formalnego ustalenia ksiąg. które miały
bvć uważane za kanoniczne, lZI1. hyć części q kanonu. Ustalenie to było
listą, która wyszczególniula
te same 27 ksrqg jakie zawiera dzisiejszy Nowy
Testament.
Każda księga zawarta w kanonie musiała spełniać wszystkie poniższe

warunki:
L Apostolskosć.

związana

Autorem

jej musiał

być apostoł

tub osoba ściśle

z apostołem.

2. Duchotrosc. Musiała O"" postudać
najwyższego gatunku, skuptający

3. Uniuxnsalnosc. Musiala

duchowy

charakter

być przyjęta przez Kościół jako całość .

.1. Ncuctnnenie. Musiał istnieć bezbiedny dowód
w wyniku natchnienia Ducha Świętego.
\'\I;lżne jest uświadomienie

i moralny

sit; na osobie i dziele Chrystusa.

na to, że powstała

sobie, że Ojcowie Kościoła nie mogli uznać

za natchnioną tylko fragment jakiejś księgi. Dany list lub księga musiały być
natchnione przez Duciu Świ<;,tcgo i autorytatywne
w całym tekście albo
uznawano je za nicnatchnione. Zadaniem OjCĆl\V Kościoła było rozpoznanie tych pism, które były godne

statusu kanonicznego

i umieszczenia

Jest to w pełni widoczne. że Duch Święty prowadził

Ojców Kościoła,

w kanonie.
ponieważ uznane przez nich kSi(,."'giprzeszły próbę czasu i zawierały odpowiedź na każclą potrzebę Kościola.
4 Zakreśl litery na początku każdego PHA\V'DZI\'\IEGO stwierdzenia.
a Niektóre z ksiąg włączonych
pisane przez apostołów.

do kanonu Nowego Testamentu nie były
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b Cdy zebrał siC; Trzeci Synod w Kurtaginic. wielu Ojców Kościoła cytowala 27 ksiąg Nowego Testamentu i powoływało
si<,.'nu nic.
e Trzeci Synod w Kartaginie nazwał księgi, które spełniały wszystkie testy
kanoniezności.

d Z wiciu pism, które spclmaly cztery testy k.monlczności,
w Kurtaginie wybrał tylko 27,
5 Wykonaj

nastepujące

Trzeci Synod

w swym zeszycie.

ćwiczenia

a Wyjaśnij dlaczego stwierdzenie d w ćwiczeniu 4 jest meprawdzrwc.
b \X!yjJśnij

dlaczego pewne ksil,'gi nic napisane przez apostoła, zostały

włączone

do kanonu

Nowego

6 Połącz etap ksztaltowania
wydarzeniem

Testamentu.

Nowego

Testamentu

(po prawej)

z każdym

związanym z tym na podstawie lej lekcji (po lewej) .

. . . . a Tacjan cytował lub odnosił si~>do wiekszosci Nowego Testamentu.

....

b Cztery Ewangelie były ze sobą powiązane .

....

c Ptorr mówił o listach Pawlu tak, jak gdyby
byly one już zgromadzone w jakqś calość.

....

d Trzeci Sobór w Kartugtnte opublikowu!
ksiąg kanonicznych.

....

e

Lukasz opisał

1) Pisanie
2) Zbieranie
5) Zatwierdzenie
4) Uznanie

Itstc

życie Chrystusa i początek

Kościoła,
.... f Orygenes korzystał z Nowego Testamentu
w zwalczaniu gnostycyzmu

WIARYGODNIE
Cel 2.

ZABEZPIECZONY

Skojarzenie stunerdren
nvmi faktami

Poprzednio

o

pau-noset tvou-ego Testamentu ze szczcgol-

umacniajacvmt

poznawaliśmy

mentu. Teraz będziemy
dokładnie skopiowany

I PRZEKAZANY

je.

kształtowanie się kanonu Nowego Testa-

omawlać

postudany dowód

na to, że został on

i przekazany w takiej formie, w jakiej był pierwotnie

napisany. W miarę omawiania

tego uzasadnienia dowiemy

się, jaka jest

Polegamy na ;\'oll)'m Testcuncncic
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przyczyna tego, że możemy być pewni Nowego Testamentu jako wiarygodnego zapisu życia Jezusa i nauk apostołów.

Istnieje wiele starożytnych
Jesl prawdą.

rękopisów

że żaden z oryginalnych

manuskryptów

kslqg Nowego

Testamentu nie zachował si<;- na przykład Prcrwszy List do Korynttan napisany przez Pawła. Jednakże znaleziono

i zabezpieczono

wiele setek ich

kopii. Niektóre pochodzą

aź z drugiego wieku po Chrystusie. Te rękopisy

i pisma można podzielić

na cztery główne

greckie. tlurnaczenia i przekłady,

grupy: papirusy i pergaminy

cyuty wykorzystane przez ojców Kościoła

i lekcjonarze, czyli lekcje do czytani~l uźvwanc w kościołach.

P({jJin/,'y

i jJClp,am inv grectac

lak wiemy, pisZ~ICYNowy Tcstumcnt

uźvvval! języka greckiego. Orygi-

nalne Iisly i ~,sięgioraz ich pierwsze kopic były pisane na materiale zwanym
papirusem. Później kopic robiono na pergamtnie.
Pnpirus był materiałem piśmiennym robionym z liści trzciny papirusowej, która rośnie w Egtpctc. Na począiku teksty były wpisywane na zwoje
papirusu. Następnie odcinano poszczególne strony, wiązano
je razcni
w forrnc kslązki zwane] leodelesem. Dzisin] kstąźk! S:J robione w podobny
sposób. Paptrus nie był drogi, lecz byl kruchy. W suchym klimacie, np.
w Egipcie, arkusze paptrusu mogły' przcchowvwac
się przez setki łat. .Jednak \V klimacie wilgotnym łatwo ruszczaly. Mimo ich kruchości przetrwało
około osiemdziesięciu ośmiu m.muskryptów
na papirusie. Najstarszym
z odkrytych do chwili obecnej, jest papirus Rvlandsa 457 (P 52). Pochodzi
on z pierwsze] połowy drugiego stulecia i zawiera fragment Ewangelii jana.
Jeżeli Ewangelia Jana była pisnnu pod koniec pierwszego stulecia (około
roku 9'5l, oznacza to, że fr:lglllent ten pochodzi z manuskryptu sporzadzonego mniej niż ptccdzicsiat lal później.

Sześć z najważniejszych
\V

papirusowych

manuskryptów

opisano krótko

poniższej tabeli.
(Uwaga: manuskrypty na papirusie s~!oznaczone lirerą P z liczbą pod-

niesioną.

Czasami jest podane imic osoby, która odkryła manuskrypt).
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Manuskrypty

Numer I imię

papirusowe

Kiedy

sporządzone

Nowego

Testamentu

Zawiera następujące
Nowego Testamentu

fragmenty

p 52 Paptrus
Ryłamisa 4S7

pocz. II w,

łan 1831-3337-3R

I' 7S

II w.

większość rozdz. jana l-S; 8-9;
czc;ść rozdz . .Jana 6-7; 10-I S; rozdz.
Lukasza ~-2tj.

1'13

III

w. IIcbrajczyków 2,14 - ); S;
1O,R-22; 10,29 - 11,13: 11,2R-12,17.

I' 4S Chester

III w.

fragmenty

Bcatty I

Mateuszu, Marku,

Łukasza, ja na i Dz. Ap.

1'46 Chester
Beany II

III w.

większość listów Pawła z wyątktem
do Filcmona i listów pasterskich;
l lebrajczyków.

I' 47 Chester
13catty III

III w.

większość Objawienia .Jana 9,10- 17,2.

Od okol o IV w. kstęg! Nowego Testamentu były kopiowane na pergaminie lub na welinie, trwalszych Ci droższych) materiałach piśmiennych
sporządzonych ze skóry zwierząt. One także były składane w postaci kodeksów. [SInieje więcej niż 270 rękopisów pisanych dużymi literami greckimi na pergaminie lub welinie (majuskuły) oraz wit,:cej ni): 2790 rękopisów
pisanych małymi lneram! (minuskuły).

Pi<;ć najważniejszych

zestawiono

w poniższej tabeli.
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Rękopisy Nowego Testamentu na pergaminie
Nazwa
'F,

';

Kiedy.
"
~porzą(jzony

i welinie

Jakle ':"wie"'fm~rn~
Nowego Testamentu'

•

Kodeks Watykański

połowa IV w.

Mateusz, Hebrajczyków

Kodeks Synajski

koniec IV w.

Cały Nowy Testament

Kodeks Aleksandryjski

początek

Prawic Glly Nowy Testament;
brakuje dwu rozdziałów
Ew. Mateusza, dwu Ew. Jana

V w.

i większość
Kodeks Waszyngtoński
Minuskuła

3:\

9,13

2 Korynlian.

schyłek IVw.

Mateusz, Marek, Łukasz,

IX w.

Ewangelie, Dz. Ap., Listy.

7 Zakreśl literę na początku

każdego

Jan.

PRAWDZIWEGO twierdzenia.

a Najstarsze istniejące rękopisy papirusowe pochodzą

z trzeciego stulecia.

b Tennin kodeks odnosi się do rodzaju liter greckich, którycli używano
w starożytnych rękopisach.
c Paptrusy Chester Beatty'ego P ,15, p Ij6, i p 17 wykonano w trzecim
stuleciu.

d Najstarszy pełny rękopis

Nowego

Testamentu,

który posiadamy,

po-

chodzi z końca czwartego stulecia.

e Istnieje ponad 2650 rekopisów na papirusach, na welinie lub na pergaminie z zapisem czc;ści lub całości Nowego Testamentu.

Najstarsze

tłumacrenta i przetdadv

Ksicg! Nowego Testamentu po ich napisaniu i puszczeniu w obieg
były przetłumaczone na różne języki. Niektóre z tych tłumaczeń sporzadzono na dwieście lal przed sporządzeniem Kodeksu \Vatykańskiego.
S<:) one zatem jeszcze wcześniejszymi świadectwami istnienia i kształPięć z najważniejszych wersji opisano

towania sic Nowego Testamentu.
w następującej
tabeli.
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Najstarsze wersje Nowego Testamentu
Nazwa

IMa

Język

Zawartość

części Nowego

Testamentu
Afrykańsko
-łacińska

ok. ISO r.

łacina

Dr.ucssaron

ok. 170 r.
Tacjana

syryjski

IV\\'.

syryjski

\X!i<:kszość Ewangelii

egipski

Prawie caly Nov..'Y Testament

Synaityk

Prawic clly Nowv Testament

Przeplauuącv

sit;" zestaw

czterech Ewangelii

syryjski
\'Vcrsja

ZOO r..

( koptyjski)

sahydycka
Wulg:lla
łacińska

38,i r.

łacina

Cały Nowy Testament

Pisma Ofcou- Kosetola
Poza rękoptsami greckimi Nowego Testamentu i jego wersjami w innych Iezvkach istnieje, poezawszy do pierwszego stulecia, wiele cytatów
z Nowego Testamentu w pismach róznych OjCÓ\V Kośetola. Wśród nich
wtckszość wyszczególniono
\V przedstawionej
wcześniej tabeli zatytułowanej "Korzystanie z Nowego Testamentu przez wczesnych Ojców Kościoła".
Cytaty tych autorów wskazują na to, że rckoptsy ksi~,g Nowego Testamentu
l>yły już znane w wielu nuciscach. Jeśli zestawiono l)y wszystkie cyuly tych
Ojców Kościoła,

WÓWCZ~lS

obcjmowalvl r;' one prawie calv Nowy Testament.

t.elecjonarrc
Oprócz rekopisów greckich różnych wersji i pism Ojców Kościoła
istnieje również ponad 200 lekcjonarzy zawierających części Nowego Testamentu. Lekcjonarzy tych używano do publicznego czytania Pismu w Kościołach. Najstarsze ze znalezionych pochodzą z VI wieku,
Jak widać, istnieje przvnaimnic! '5500 rękopisów zawrerających calv
Nowy Testament lub jego część, licz:}c tylko papirusy greckie, rckoptsv na
pergaminie i welinie oraz lekcjonarze kościelne.
Ciekawe jest porównanie

Nowego Testamentu z innymi dziełami, na-

pisanymi prawic \\' tym samym czasie, pod \\'zgl~>dcl1lilości i wieku, biorąc

Polcgamv
pod uwagę

na Nousvn: Testamencie
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rckoptsy istniejące dzisiaj. Trzy z tych dzieł to: ..Rocznik: cesars- Tacyta, ,,\Vojll{{ galltjslea" - Juliusza Cezara i "Wojna
Liwiusza. Wszystkie one są pismami dotyczącymi politycz-

tu-a rzymskiego"
z l/tl1111 tbalem

-Ż:

nej i militarnej historii cesarstwa rzymskiego. Proszę zwrócić uwagę na porównanie Nowego Testamentu Z tymi dziełami przytoczone w poniższej
tabeli.

Porównanie danych w rękopisach

Dokument

Liczba istniejących rękopisów

Ilość lat pomiędzy
niem a

napisa-

najważniejszym

istniejącym pismem
.,Roczniki
cesarstwa rzymskiego"

2

800

"Wojna gallijska"

!O

900

"Wojna z Hannibalem"

20

_,00

Nowy Testament

wiece] niż ')300

2')0, niektóre rekopisy
mniej niż 50 lat po naptsaniu oryginału

Rzeczywiście istnieje ogromna obfitość rekopisów Nowego Testamentu. Ilość dowodów dostarczonych przez tak wielką hczbc i wczesne daty
papirusów,
pergaminów, welinów, lekcjonarzy. cytatów i wersji Nowego
Testamentu prowadzi do jedynego nieodpartego wniosku: życie, śmierć
i zmartu-vcbu stanic Chrystusa jest najlepiej udoteumentou-anvm
usvdarze-

niem

li'

całej bistorii starożytnej.

8 Kiedy porównać dzieła napisane przez Tacyta, Juliusza Cezara i Liwiusza
w tym samym okresie co Nowy Testament, wówczas występuje przynajmniej:
a) 10 razy więcej rękopisów Nowego Testamentu,
b) 100 razy więcej rękopisów Nowego Testamentu,
c) 250 razy więcej rekopisów

Nowego Testamentu,
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Nowy Testament jest całkowicie wiarygodny
Przez czternaście

wieków

istnial

\V

formie

rekopisu.

\X!iększość

z nich przechowywano
w dużych kośetolach i klasztorach \V Europie,
a niektóre \V domach bogatych ludzi. Sytuacja uleglu jednak gwałtowne]
zmianie wówczas, kiedy w roku 14~7 Gutenberg wynalazł druk. Pierwszą
wydrukowaną

przez niego ksiązką \\' lIJ50 roku \\/ Moguncji

była Biblia - znana pod nazwa Biblia Gutenberga.

Było

lo

\V

Niemczech

epokowe

wyda-

rzenie. Zamiast pracowitego odręcznego przcptsvwarua. Biblia mogla być
drukowana szybciej i taniej całymi setkami. Teraz wielu mogło mieć własną
kopię Starego i Nowego Testamentu.
Dokonano

wielu

tłumaczeń

Biblii.

Wiele nowoczesnych

tłumaczeń

bazuje na najlepszych tekstach z dostępnych rękopisów greckich. Istnieją
mniejsze i mało znaczące odmiany wśród tych źródel. Jednakże obecne
różnice wśród setek rękopisów greckich są tak małe, że mogłyby one zają
mniej nil. dwie trzecie strony calego Nowego Testamentu - jedna tysięczną

ć

część całości. Fakt ten wskazuje na to, że wszystkie rekopisy pochodzą
z jednego oryginału. Wskazuje to również i na to, że ludzie, którzy przepi-

sywal! księgi Nowego Testamentu.

robili

to z wielką

starannością.

Zgod-

ność tych rękopisów jest tak wielka, że z pcwnośclą można mówić o tym, iż
nasz Nowy Testament wiernie odtwarza oryginał pod każdym względem.
9 \X'iększość nowoczesnych tłumaczeń Nowego Testamentu opiera się na
tekście uzyskanym pierwotnie z:
a) cytatów

Ojców Kościoła,

łi) lekcjonarzy

przechowywanych

c) istniejących rękopisów

przez kościoły,

greckich.

d) wersji syryjskiej i koptyjskiej.
10 Polącz stwierdzenie dotyczące Nowego Testamentu (z prawej) z każdym
zdaniem podającym fakt popierając-y to stwierdzenie
. . . . a W drugie] połowic II w. każda
księga Nowego
Testamentu
z wyjątkiem Filemona i .~ jana
była wykorzystywana
przez Ireneusza lub cytowana przez niego.
, , . ,b

Istnieje ok. 5300 rękopisów
części lub całego Nowego Testamentu wobec 20 pism Liwiusza.

I) Nowy

(z lewej) .

Testament

dzisiaj

jest

wiarygodnym
i całkowitym
odbiciem dokumentów
orygr-

nulnych.
2) Znaleziono rekopisy Nowego
Testamentu sporządzone w ciągu pięćdziesięciu lat po orygr-

nalach.

Polegamy na Nouvtn Testamencie
....

c Róźnice między rękopisami greckimi wynoszą
mniej niż [cdnq
trzecią strony
Testamentu.

....

całego

Nowego

sporządzono

w roku

200
....

e Paprrus

Ryla ndsa

datuje się
II w.

\V

~) Cały Nowy Testament istniał
nie późnie] niż na początku
trzeciego stulecia.
.::j) Istnieje przynajmniej

d Sahydycką wersję Nowego 'Festamentu
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i(()7

pierwsze]

(P 52)

wiece] rckopisóv

v•

250 razy
Nowego Te-

siamemu niż innych pism sporządzonych
w tym samym
czasie.

połowie

Mamy dzisiaj Nowy Testament dzicki pracy wielu wiarygodnych, pełnych poświęcenia chrześcijan - tych, którzy pisali Nowy Testament natchnieni
przez Boga, tych, którzy starannie go przepisywali, przcchowywall i przekazywali nam. Tych, którzy cierpliwie porównywali setki greckich rękopisów, aby' wykonać nowoczesną dokludna wersie oraz tych, którzy tłumaczyli
je na nasze języki. A jakiż to jest bezcenny skarb! Mówi o naszym niezrównanym Zbawicielu. o cudownym Królestwie, które zamieszkało \V n:1,S
i pewnego dnia objawi się \V chwale, o mocy, która jest nam elana clo
służby, i o chwale, którą będziemy dzielić z Chrystusem na zawsze, Przestudiujmy pilnie Nowy Testament. \X!eimy sobie do serca [ego przesianie.
Nauczajmy innych o prawdach w nim zawartych z całkowitą pewnosetą.
wiedząc, że jest lo Słowo Boga działnjqce , żywe i przcnucniajqce życie
człowieka.
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pytania kontrolne
1 KOJARZENIE.

Polacz osoby

lub rzeczy (strona

prawa)

z każdym

zda-

niem, które opisuje te; osobę lub rzecz (strona lewa).
o

a Cesarz, który w roku 303 rozkazał spalić wszystkie święte kstcgt.

•••

· ...

b Fałszywy nauczyciel, który zaprzeczał,
że kilka ksiąg Nowego Testnmeruu

jest

księgami natchnionymi.
· •..

c

Ojciec Kościoła. który żył w latach 30WO i cytował z ksiąg Nowego Testamentu.

pierwszą Biblię w Mo.... d Wydntkował
guncji, w Niemczech.
dla szczególnego
znaczenia
••••
C Termin
ksiąg natchnionych i autorytatywnych.
.... f Dzielo sporządzone w roku 140 i nic

1) Klemens z Rzymu
2) Matejon

3) Dtoklccjan
4) Pastcrz Hermesa
5) Trzeci Synod w Kartaginie

6) Kanon
7) Kodeks Synajski
8J wersja afrykańsko-łacińska
9) [ohann Gutenberg

włączone do kanonu.

....

g Najwcześniejszy

kompletny
grecki Nowego Testamentu.

rękopis

.... h Tłumaczenie Nowego Testamentu sporządzone ok. roku 150.
·... i Akceptowało tylko Ew. Łukasza i dziesięć listów Pawia.
....

j

Uznał

oficjalnie

księgi

kanoniczne

w roku 397.
WlEWRAKl WYBÓR.
poniższe zdarun.
2 Kanoniczny

Wybierz jeden fragment,

który najlepiej uzupełnia

sprawdzian apostolski odnosi się w szczególności do:

a) aktualnej zawartości księgi,
b) autorstwa księgt,

c) oddziaływania
księgi na jej czytelników,
d) uznana księgi przez kościoły.
3 Najwcześniejszym posiadanym przez nas świadectwem
Nowego Testamentu jest jedno z niżej podanych:

aj Wulgata,

formy i istnienia

Polegarny na Nou-vtu Tcstatnencie
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h) Kodeks watykański,
e) \'V'ersjaafrykańsko-łacińska.
d)

Biblia Gutenberga.

4 Znaczenie Papirusu
a) był on wykonany

Rylandsa 4:;7 (P :;2) polega na tym, że:
w okresie picćdzicsicciu

lat po orvgtnalc.

h) zawiera całą Ewangelię Iana.

c) wykazuje,

że Listy Pawia były już skompletowane.

d) przypada na pierwszą

polowę trzeciego stulceru.

5 Wazność Trzeciego Synodu w Kartaginie polega na tym, że;
a) zebrał razem po raz pierwszy księgi Nowego Testamentu,
b) opisał. co znaczy, że ksi~-'gabyb natchniona.
c) określił,

które księgi spelniaja wszystkie cztery testy kanoruczności.

(I) wyłączył

wszystkie

księgi

nie pisane

bezpośrednio

przez

samych

apostołów.
6 Rękopisy Nowego Testamentu jako calośrt, gdy porównywano

je z istnie-

jącymi rękopisami dzieł Tac-yta. Liwiusza i .Juliusza Cezara:
a) w tej samej liczbie, lecz mają wcześniejszą

datę,

h) znacznie liczniejsze i znacznie wczcśriiejszc,
c) mniej liczne i późniejsze,
d) liczniejsze lecz późniejsze.
7 Okoltcznosclą.

która prowadziła

bezpośrednio

do formalnego

stwterdzc-

nia kanonu:
a) był wpływ

kanonu Marcjona ,

b) było zebranie czterech Ewangcl!i

\V

jeden tom,

c) było tłumaczenie Nowego Testamentu na syryjski.
d) było cytowanie

ksiąg Nowego Testamentu przez I'ohkarpa.

8 Najważniejszym dowodem spośród niżej podanych na to,
ment jest wierną reprodukcja orvntnału pism, [est istnienie:
a) ponad 2200 lekcjonarzy kościelnych
b) cytatów

z Nowego

Testamentu

znalezionych

pochodzących

te

Nowy Testa-

w różnych miastach,
od Ojców

Kościoła

z Rzymu
c) wiciu tiumaczeń Nowego Testamentu po łacinie,
d) wielu

wczesnych

dokładnie.

rękopisów

greckich,

które

zgadzaj:!

się ze sobą

Krclesttro

2:i0

Boże, IHoc i Cbuała

9 CłmONOI~OGL\. Ułóż poniższe zdarzenia \V kolejności historycznej pisząc l na początku opisu wydarzenia. które zdarzyło się najpierw, 2 na
początku opisu wydarzenia. które zdarzyły srę następnie, i tak dalej.
• ••• a Trzeci Synod w Kurtaginie uznał oficjalnie księgi kanoniczne.
· ...

b Paweł pisał do Korymian.

• •••

C

·

'aha no Gutenberg wydrukowal pierwszą Biblię.
d Piotr cytowal Stary Testament w dniu Pięćdziesiątnicy.

·

e Orygcncs powolvwał

si\> na księgi Nowego Testamentu w argu-

mentacji przeciw gnostycyzmowi.

· ... f Została wykonana

afrykuńsko-łaclńsku

Zakończ swe sprawozdanie
i wyślij Arkusz Odpowiedzi

odpowiedzi

wersja Nowego Testamentu.

ze studiowania

części

.3

nr .' do Instytutu ICI.

na pytania nauczające

6 a 3) Zatwierdzenie.
b 2) Zbieranie.
c 2) Zhiern nie.
d 4) Uznanie.
e 1) Pisanie.
f 3) Zatwierdzanic.

1

a)
(i)

prawdopodobnie
najpierw krążyly jako oddzielne listy lub pisma,
były potwierdzeniem
prav....
'd, których wierzący już zostali naliczeni.

7 aNieprawdziwe.
b Nieprawdziwe.
c Prawdziwe.
d Prawdziwe.
e Prawdziwe.
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1 al prawdopodobnie

7 a

listy lub pisma,
prawd. których \vicrz~Jcy już zostali naliczeni.

najpierw krużvły jako oddzielne

dl były potwierdzeniem
Nicprawdziwe.

b Nicprawdziwe.
c Prawdziwe.
d
c

Pruwdzrwe.
Prawdziwe.

2 h) Polikarp ze Smyrnv;

przed rokiem

170.

e) \V czasuch. kiedy Ireneusz
Listu jn rut.
c) okola roku 21')
Egipt i Afrvkc.
8 c) 2)0 razy więcej rękopisów

Nowego

Testamentu.

3 Sugerowane odpowiedzi S;! następuj;!ce:
a Ojcowie Kosetola musref zadecydować, czy pixrnn te mnjq być przyjęte tako CZt;ŚĆ kanonu Nowego Testamentu.
b Ojcowie Kościoła musicli ogłosić, że inne księgi natchnione odrzucone przez Marctona były częśctJ kanonu.
c Ojcowie Kościola musieli zdecydować, które księgi były częścią kanonu i powinny być zabezpieczone
przed zniszczeniem.

9 c) Istntcjącvch

rckoptsow

greckich.

4 a Prawdziwe.
b Prawdziwe.
c Prawdziwe.
d Nieprawdziwe.
10 a 5) Cały.
stulecia.
b vi) Istnieje ... czasie.

c

l) Nowy Testament ". dokumentów
d 3) Ct/y.
stulcera.
e 2) Znaleziono ... po orygmalach.

oryginalnych.

5 a Stwierdzenie jest nicprawdziwe.
ponieważ było tylko 27 ksiąg, które
wypełniały wszystkie cztery testy kanoniczności.
b Byly wlurzone.
z apostołem.

ponieważ

napisał je ktoś, kto był blisko

związany

SŁOWNIK
\Y/ prawej kolumnie

podano lekcje w tym podręczniku,

w których

użyto słów po raz pierwszy.
Lekcja

A.D.

-

skrót pochodzący od słów łacińskich Anno
Domini t.roku I'ańsktcgo") i oznacza datę po
narodzeniu Chrystusa

antychryści

-

apokaliptyczne

ci, którzy zaprzeczają, l,C .JezlIs Chrystus przybył w postaci cielesnej

9

rodzaj pisania, w którym przedmioty i obruzowc słowa s~,użyte do przekazania znaczenia

apostaza

-

odstąpienie lub porzucenie wiary religijnej

9

ao;cetYCZJ1C

-

zaznaczające

7

badanie
bóstwo

si(,.~ścisłym samozaparciem

staranne dziabnie

-

chronologia

zasadniczy

:\

celem odkrycia faktów

charakter

4

boga; istota boska

uporządkowantc
w układzie czasowym
w kolejności wydarzeń

lub

czasy ostateczne

-

jest to okres w przyszłości, kiedy skończy się
świat

diaspora

-

zakładanie rozrzuconych kolonii żydowskich
poza I'alcstvna po wygnaniu z niej Żydów
\V

G

rakli ';87

dysputa

-

obszerne wyrażenie
miotu

dziedzictwo

-

dobra, które dziedziczy spadkobierca

myśli

na ternut

przed-

8

Slounil:
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epizod

-

jedno zdarzente z serii wydarzeń

faryzeusze

-

sekta w [udaizmic. której członkowie bardzo
starannie przestrzegali Z~lkonl1 i tradycji starszych

system mvślcn!a o naturze rzcczvwtstości

fifoz..ofia

genealogia

~

sprs przodków

wiara

gnostycyzm

\V

[eclnej osoby

dualizm dolna (duch)

i

zła (materia)

9

i ucieczka od świata materialnego wiedzie po-

przez szczególną

hellenista

-

wiedzę

człowiek o greckiej kulturze, niekoniecznie
musi to być Grek z urodzenia

herezja

-

nnukn przeciwna prawdzie

9

judaiści

-

ci, którzy ządnli przestrzegania Zakonu jako

R

wymogu zbuwtenm

fcligb i kultura narodu żydowskiego

judaizm

pisma. które zgadzai:1 si\, z normą oceniając!

kanon

10

je jako n.uchntonc

kapłaristwo
lewitów

-

szereg kapłanów z plemienia Lewiego. który
zost.rl oddzielony przez Boga do pełnienia
posługi ka plariskic! (patrz ,L\1oj :',5-13)

kcrygma

-

przesłan-e rozwnźnjqce zbawienie przez Chrys-

tusa
klasztor

~

i

8

głoszone przez apostołów

dom dla 05<.'>1>, które złożyły pewne śluby reli-

10

gijne

kodeks

-

ksi:ji.ka sporządzona z .rrkusay rekopisu

10
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legalistyczne

kładące
Prawa

lekcjonarz

kslęga lekcji Pixrna czytana
żcnstwu

Lisry pasterskie

1 i 2 List do

listy więzienne

-

najpierw

akcent

TYIl101CUSZ~1

Listy do: Efezjan. Hltptan,

na przestrzeganie
podczas

nabo-

i lisi do Tyr lisa

5
10
8

Kolosan i Filćmo-

7

na pisane przez Pawia podczas pierwszego
uwięzienia w Rzymie
listy z podróży

łacina

Listy: do Rzymtan. l i 2 List do Korynttan.
1 i 2 List do Tcsaloruczan

-

język użyty po raz pierwszy

\V

()

Rzymtc ok. r.

900 przed Chr. a potem w całej Italii, na zachodnich
obszarach
śródziemnomorskich
i północnej

majuskuła

-

Afryce

styl pisania wykonywanych

ręcznic. dużych

10

htcr

nawiązanie

medyczne

do problematyki

medycznej

lub

4

do rodzaju terapii

Mesjasz

-

tytuł nadany Chrystusowi i wskazujący na to,
ze był On tym, którego wybrał Bóg do wykonania szczególnego dzieła
uśmiercenie z powodu
wiary religijnej

męczcrisrwo

lojalności wobec swe]

minuskuła

-

styl pisania kursywą o uproszczonych
kształtach

małycli

obrzezanie

-

odcięcie kawalka skóry na męskim organie
płciowym, co było znakrem fizycznym przy-

10

mierza z Bogiem

oczyszczenie

akt oczyszczcn!a.

czasami w drodze obrzędu

7

SIO/mik
odkupienie
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-

akt uwolnienia

unteszczęśliwia:
okres
międzytestamentalny

-

od czegoś, co przeszkadza lub
kupienie z powrotem

okres między ostatnimi wydarzemaml

4

lusto-

rycznymi

Starego Testamentu a pierwszymi
wydarzcruaml htstorycznvm! Nowego Testa-

mentu, od okola 323 r. przed Chr. do 6 r. po Chr.
orędownictwo

-

Palestyna

-

akt zanoszenia prośby na rzecz kogoś innego

ziemia Izraela, którą

7

Bóg obiecał potomkom

Abrahama
papirus

rękopis wykonany

0:1

papirusie

10

Pascha

-

święto żydowskie obchodzone każdego roku
dla upamiętnienia
uwolnienia Izraela z niewoli egipskiej (patrz 2Moj 12)

pergamin

-

marena! piśmienny

robiony

ze skóry owiec

10

lub kóz
płaskowyż

-

obszar ziemi, którego pozioma powierzchnia
jest wzniesiona nad otoczeniem przynajmniej
z jednej strony. przechodzi
w poziomą

2

powicrzchruc
poganin

osoba nie wyznająca ani religii żydowskiej ani
chrześcijaństwa

poganin

osoba pochodzenia

prokonsul

mcźvdowsktcgo

2

namiestnik rzymskiej prowincji, który był podscnatowt w Rzymie

5

porzadkowany
prozelita

poganin,

który

podporządkował

gam Zakonu i nawrócił

przed Chr.

się wyrrio-

się na judaizm

skrót używany do wyrażenia "przed Chrystusem" i oznaczający datę przed narodzeniem

Chrystusa
przepowiednia
przewrotność

-

zapowiedź przyszłości łub proroctwo
szlości

o przy-

wywrócenie lub wypaczenie znaczenia

9

9
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przodkowie

linia rodowa;

przypowieść

historia

"I.

lista przodków

życia codziennego

i obrazująca

2

prawdę duchową

reminiscencja

rozmyślanie lub mówienie o doświadczcniach.

wydarzeniach

z przeszlości

napisany

10

rękopis

dokument

,vcznie

równoległy

poszerzany
runku

saduceusze

sekta w judaizmie, której członkowie

lub układany

w tym sumvm kie-

2

akcep-

towali tylko pierwszych piec ksiąg Starego Testamentu i nic wierzyli w zmartwychwstanie
Sanhedryn

najwyższa radu 70 starszych Żydów kierowana przez najwyższego kaplana. która miała
władzę religijną, prawno-udnuntstracyina
i sądownlezą w runiach powszechnego panowania Rzymu

sekla

grupa religijna o poglądzlc,
od poglądu większości

Septuaginta

grecka wersja Starego Testamentu sporządzona w okresie mtędzytcstamentalnym

setnik

rzymski dowódca

oddziału

który różni się

ltczqcego setkę

5

5

zoimerzy
strategia

staranny plan lub metoda ostqgnrcctu celu

synagoga

zgromadzenie składające się z przynajmniej
dziesięciu Żydów dla czytania i studiowania
Pism Starego Testamentu

synoptyczny

podajacv lub przvjmując-y taki sam wspólny
pogląd: odnosi się do Ewangelii Mateuszu,
Marka i Lukasza

Szabat

siódmy dzień tygodnia (patrz 2Moj 51,12-17)

5

Słou-nil:
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teologiczny

m~lj~l(T do czynienia z Bogiem i jego stosunkiem do świata

tyraliski

charaktervzuiacy
wicdliwym

uczeni w Piśmie

się' represyjnym i niespradziulaniem

9

ludzie, którzy wyjaśniali ludowi jak należy
stosuwać w życiu codziennym Prawo żydowskie

usprawiedliwienie

akt ogłoszenia osoby jako spruwtcdltwc]
na podstawie prawości Chrystusa

6

uświęcenie

akt oddzielenia

wierzącego

6

welin

materiał piśmienny zrobiony ze skór cielę-

od zła

10

cych lub koźlęcych
Wielki
Nakaz Misyjny

polecenie misyjne jakie jezus dal uczniom
zanim wstąpi! do nieba po swym ztnar-

twychwstaniu
Wielki Tydzień

tvdzteń. w którym Jezus został zdradzony,
aresztowany. osądzony i ukrzyżowany

wiersz

tekst pisany i ,'jrcłniaj~)C)'pewne zasady wyrażania sic. które ustalują jego brzmienie,
formy, długość lub wybór słów

współdziedzictwo

osoba. która dzicdziczy jeszcze z kimś

6

zadośćuczynienie

danie ekwiwalentu
lub krzywdę

7

Zielone Święta

Ptęćdzrestquuca.

za wyrządzona

szkodę

2

święto żydowskie obcho-

dzone z okazji nadania Zakonu Mojżesza

zwodzący

zawierający opór i bunt przeciwko
witej władzy

prawo-

5

ODPOWIEDZI
NA PYTANIA KONTROLNE

Lekcja l
1 a) ze względu na władzę Rzymu istniało bezpieczeństwo,
wolność
i łatwość podróżowanta
i komunikacji na całym obszarze.

j

3) hellenista.

k

9) faryzeusze.

l

11) Pięćdziesiątnica.

Ol

9) faryzeusze.

n

8) Sanhedryn.

b) w rezultacie wpływu kullury helleńskiej, język grecki był po-

wszechnie używany,
c)

przez religię żydowską
rę, proroctwa

i

diaspo-

o przyjściu

Mesja-

sza były znane
i studiowane
w wielu miejscach,
ci) różnorodność
religii

innych istniejących

wskazuje

próbowali

na to, że ludzie

w różny

sposób

leże ciuchową pomoc

i

zna-

zaspoko-

jenie.

(Twoje odpowiedzi powinny byt"
podobne),

Za
b

4)

syn3gog~1.

7)

Septuaginta.

c 6) prozelita.
d 1J Cesarz August.
e 'i) diaspora.

e

la) saduceusze.

2) Aleksander Wielki.
h 121 Pascha.
15) Herod \'<'ielki.

g

3 a szczególnych wydarzeniach
lach.
b prawdach

o Chrystusie

i fak-

i o życiu

chrześcijańskim,

c wskazówkach
danych jednostce
na temat kierowania
Kościołem
i innych spraw,
d przekazanie
rozważającym
terazniejszość
i ujawnianie
przyszłości.
(Twoje odpowiedzi
podobne l.

4a

21

b 1)

jun.

Łukasz.

c 4) Paweł.
d 2)

[an.

e -4 )

Paweł

e

Iakub.

5)

powinny

być

Odpouiedzi

na pytaniu lxnnrolnc
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5
Okres

Historyczna

6 przed Chr.-

E\v. Mateusza

29 po Chr.

Ew. Marka

50 po Chr.-

Dzieje Apost.

Doktrynalna

Osobista

Filemona

Rzymian

60 po chr.

Culucjan

oo po Chr..

J lebrajczvków

Objawienie

I i 2 Tymol.

95 po Chr.

Jana

Lekcja 2
l

Lekcja 3
1 Pr:1 wda.

Nieprawda.

2 Nicprawda.

2 Prawda.

.3

.3

Nicprawda.

-I Niepruwda.

Nicprawda.

6 Nieprawda.

-I Prawda.
5 Niepruwda.
6 Pr:I\\'(L!.

7 Nicprawda.

7 Pruwda.

8 Prawda.

8 Nieprawda.

5 Prawda.

9 Prawda.

9 Nicprawda.

10 Nicprawda.

lO

11 b I nie wierzyli, że był on Synem
Bożym.

11 ej naśladują

12

c) nauczanie

poprzez

13 u ) swych narodzin
nb do służby.

Pruwda.

wzorzec

obiekt.

c)

12 a) opowiada

działalność

nione w Jezusie.

wi-

13 a 2 l Marek.

i kontrowersje.

18 Betaniu.
i Galilei

b

l ) Mateusz.

c

l ) Mateusz.

d 2) Marek.
(w

dowolnym

po-

c 2) Marek.

rządku).
20 Siebie.

zasadniczy

o życiu

jak proroctwa

rcgo Testamentu

16 Samarią.

19 [udct

sam

i przygotowa-

przekazanie
dokładnego
zerunku osoby jeżusa.

17 późna

len

w opowieści

tezusa.

14 d) Galilea.

15

Prorocz ..a

14

(Swoimi slownmi).

były

Sl3-

wypeł-

Krotestu-o Hoże. ,t/oc i Cbuala

.2-10

;1)

okres public-zne] popularnośc-t
i akceptacji Jezusa.

b) okres spadku
i odrzucerue

akceptacji

jcxusa

Lekcja 5
Xivprawda.

Go.

ponivwaź

tS (Swoimi

stowanu

) pokazywal.

w jaki sposób mvsjanic-znc proroctwa Starego Tcstanu-ntu zostaly
spełnione w życiu Jezus:l.

16 (Swoimi vlownmi ) aktywną

służbt;.,
Jezusa, w której chętnie z.rspokatal
potrzeby wielu ludzi.

17 "pocrqtłeicm /;'u'rl11gdii

Chrystusie"

()

Jezusie'

Apostolskie

opisują

lub zakłud.mic

są

i Listów,

EW;lOgclii

kształtowanie

si(,:'

Kościoła.

2 Pruwda.
.~ Nic-prawda Dzieje Apostolskie pok:IZllj;l.
że P;l\\'el coraz !>;lrclziej

zwrac'a

ł

sil.,' ku ludziom

poe-ho-

c1zl'ni~1ruczydowskrego,

ponieważ

wiciu Zydów odrzucało
shmic-.

jL'go prze-

(1.1).

5 Nivprav ...cla . P:IWel napisał do Galnqan w odpowiedzi na informacje,
ze przyj~'li L1lszyw:.} doktrynę
na
temat zbawrenta.

Lekcja 4
l a

Dzieje

polac-zeme-m

I) Ewangelia

Łukusza.

b 2) Ew:mgelia jan.r.
c

l) Ew:mgeli:1 ł.lIk:ISZ;1.

d

2)

Ewangelia

Jana.

c

2) Ewangelia

jana.

f

l) Ewangella

Łukusza.

g

I) EW:lngeli:1 Lukusza.

(l :waga: Twoje ponownie

napisane

xtwivrdzeruu

lly'( do-

kładnic

takie

S;11110).

6 a '))

LiSl

jukuba.

b l) Piotr.
c

.~J LlIk~15Z.

..s

d

:j)

e

.~) Łukasz.

Nicpruwda.

4 Prawda.

f ó)

S Prawda.

g

Dzich- Apostolskie .
LiSI

do Oalacjan.

I J Piorr.

h 2) Paweł.

6 Nu-prawda.

7 a

7 Nieprawda.
8 h) nauk! podane przez Jezus:1
tellut "Syna Czlown-czcgo".

ku wierze w Niego.

same jak

podane

wyżei. lecz powinny stwierdzać

2 Prawda.

9 JJ pokazać,
że jezus
Bożym i prowadził

nie muszą

11:1

był Synem
ludzi drogą

ó.

b

.1.

C

I.

d 5.
c 2.
f

7.

to

Odpotriedzi na pytauta

kontrolne
Lekcja 7

6· Cypr.

Sa

b

9;

Kreta.

c

2;

Macedonia.

d

7;

CeZ3re3..

l a 2l List do Efezjan.
b 5) List do Kolosan.
c

c

S; jerozohma.
f 10; Cyrenajka.
!l 4; Efez.
h 5; Galucja.

;

l; Rzym.
8; [erozolirna.

k

5; Korynt.

211

1) Lisi do Filcmona.

d 2l List do Efezjan.
c

Ił)

f

2) List do Efezjan.

List do Filipfan.

g ,i) List do Filipian.

h 5) List cło Kolosan.
l )Lis! cło Filcmona .
j
ki)
l

.:\) List cło Kolosan.
List do Filcmona .

4) List do Fillplan.

Lekcja 6
1

a

2 Nicprawda. Opis Lukasza dotyczący aresztowań
i procesów
Pawła
ukazuje.
ze chrześcijaństwo
nie
było zagrożeniem
politycznym rządu Rzymu.

S) List do Rzymtan.

b 4) 2 List do Korymian.
c 2) 2 List do Tesaloruczun,
d

51 List do Rzymian.

e ,"H l List do Korynttan.
f 4) 2 List do Korvntian.
g 2) 2 List do Tesaloniczan.

3 Nieprawda. Listy do Filcmona. Efezjan. Kolosan i Filiptan są nazyw3nc listami wiczicnnvmi.
ponieważ
Paweł
pisał je kiedy przebyć vał

h -l) 2 List do Korynttan.
')

j
ki)
l

List do Rzymian.

w wiczicriiu.

l) l List do Tcsaloruczan.

4 Prawda.

I List do Tcsalontczan.

5 Nieprawda.

.-'l) l List do Korynttan.

m 5) I List do Korvntinn.
2 a

b Tesalonika.

a Ewangelii sprawiedliwości

6 Nicprawda.
wraz Z

J

poniewaź
Bo-

żej.
b bezczynnością.
c szczególne problem)' Kościoła
d nie był w stanic pojechać tam
i nauc-zać ich osobiście.

e zmartwychwstaniu.

Pawła

pan:J.

Flp 2,5-11 [esr ważny
l, Kall
oruz z libr 1-2,
dowodzi boskoset Chrys-

IUS:l i pomag3

wydarzyło

ujaw-

o niewol-

nika, który uciekł od swego
i potrzebował
przebaczenia.

Korynt.

c Rzym.
d Korynt.

.3

List do Filernona

nia zatroskanie

nam zrozumieć,

co

się, gdy stal się czło-

wiekiem.

7 Prawda.
8 Nieprawda.
lTl:lg:lniu

Strategią
Kolosanom

Pawia w po~
zobaczćma

Krćlestno Boże, Moc i Chwała
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lego, że szli za fułszywą nauką,
bylo przedstawienie
prawd dotyczących
niło ich

Chrystusa,

błędy

co

MlIsz:.j one
dobne ).

być

jednakie

po-

uczy-

oczywistymi.

Lekcja 9
1 a '» 5Jma.

I.ekeja 8

b 5) l janu.
a

2) 2 List do Tymotcusza.

c 6) Objawienie

b 4) l List Piotra.

d 2) Judy.

c 5) List do Hebrajczyków.

c

'» 5 jana.

f

1)

d

1)

l List do Tymoteusza.

2 Piottu .

e ') List do Hebrajczyków.

g 6) Objawienie

f

II 5) I jan".

l) l List do Tyrnoteusza.

g 3) List clo Tyr usa.

h 4) l

j
2 a
b
e
d

k 2) 2 List clo Tyrnorcusze.
2 a) Liście do Tytusa.
3 c) Melchisedeka.
dojrzałości

ności kierowania

4) 2 jana.

k 4) 2 jana.

')) List do Hebrajczyków.

4 c) ciuchowej

Jana.

1) 2 Piotra.

List Piotrn.

3) List do Tytusa.
j

Jana.

i urniejęt-

swoimi

ro-

5 h) stawianie czoła cierpieniom
wzór Chrystusa.

na

dzinami.

5) Objawienie
2) 5 jana.
l) Judy.
.:J,) Objawienie

jana.

Jana.

3 b) I Jana.
4 ci) pogląd

futurystyczny.

5 d Liście judy.
6

:I)

symbolizmu

7 b) nic nadszedł

6 a Tytus (2,1.11 l.
b 2 Tymoteusz

('1,2.7.9.11).

e Hebrajczyków

(1O,12l.

d

l Piotr (4,16).

e

l Tymotcusz

f

Hebrajczyków (2,5).

spełnieniu.

8 a ·1.
b 2.

e 5.
d I.

(1,3).

(Uwaga: Twoje ponownie

napisu-

ne zdania zamiast stwierdzeń

nic-

prawdziwych
nie 1TI1ISq by( dokładnie takie jak te podane wyżej.

apokaliptycznego.
jeszcze

czas

ich

Odpotriedzi

na pl/tania lsontrolne

Lekcja 10
l a ;"I) Dioklecjan.
b 2) Marojon.
cI)

Klemens

d 9) johann

e 6l

z Rzymu.

Gutenberg.

Kanon.

f

'1) Pasterz Hermesa.

g

7)

Kodeks

Synajski.

h 8) \Versja afrykańsko-łacińska.
2) Marcjon.
') Trzeci Synod w Kartaginie.

2 bl autorstwa
:\ c) \X!ersja

ksjęgt.

afrykańsko-lactnska .

.. a) był wykonany w okresie prccdziesięciu lat po oryginale
5

ej

które

określił.
wszystkie

spelnutą
testy ku no-

księgi

cztery

niczności.

6 h)

znacznie

liczniejsze

i znacznie

wcześniejsze.

7

~l) był

8 d)

wpływ

wicl u

kanonu

wczesnych

greckich,

b 2.

c 6.
d l.
c '1-

f.'>.

rękopisów

które zg~ldz;li~1SIt;' ze

sobą dokładnie.

9 a ~.

Marcionn.
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KROLESTWO BOZE
MOC I CHWAŁA
PRZEGLĄD NOWEGO TESTAMENTU

SPRAWOZDANIE STUDENTA
I
ARKUSZ ODPOWIEDZI

CS2121- Królestwo Boże, Moc l Chwała - strona 2
WSKAZÓWKI

Po skończeniu

każdej części wypełnij

arkusz odpowiedzi.

Poniżej podane

są wskazówki, jak odpowiadać na pytania. Pytarna mag;'} być dwojakiego
typu: PRADWA-N1EPRAWDA
j MOŻLIWOŚĆ
WYBORU.
PRZYKŁAD

Poniższe

PYfANlA

1YPU PRAWDA-N1EPRA WDA

zda ni'! może ,~}'ćalho prawdziwe,

nUJOnieprau-dziuv .festi jest

PRAWDZIIFt;- zamaluj teratke A.
NIEPRAWIJZ/WE- zamaluj kmtkę /J.
l Biblia je-st przesłaniem

Bożym dla nas.

Powyższe zdanie: Biblia jest przesianiem Bożym dla nas, jest P RA\VDZI\XTE,
dlatego zamaluj kratkę A w IW.stępllj:JCy sposób.

PRZYKŁAD

PYfANlA

1YPU MOŻliWOŚĆ

Znajdź ułasciux; ()dlxm~('dź
2 Narodzić się na
A) być młodym.
H) przyjąć jeżusa

1I0WO

IW

WYBORU

pvmnie. Zamalu] odpottiednia kratue.

oznacza

jako Zbawiciela.

C) zalożyć nowy zbór.
D)znaleźć inny zbór.
właściwa znajduje si<;>w punkcie (h) /Jrzy;ąct Jezusa jako
Zbaunciela dlatego zamaluj kratkę 11w Tlaslępllj;łcy sposób:

Odpowiedź

CS2121-

Sprawozdante

Studenta

- strona
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PYTANIA DO CZĘŚCI I
Zaznacz

odponnedzi na uwrystkie /Jylfłllifł f W arlenszu cdponnedzi do CZf~b-l.
Proszf najpiers zajXJzll(l(: sie z przykładami
przedstamonynn uv 1J'Slfpie,
jak zaznaczać odpounedzi,

CZĘŚĆ l - WYMAGANIA DO CZĘŚCI l

/e,'w

na poniższo pysani« odpou-iesr

1)()wiedzl:,}c:Hl odj)ou'1'('dź brzmi

TAA",zamatuj kralkęA

Nłli, zanutlu]

kralkfB

na arkuszu od-

.

1 Czy uważnie przecz,.1alt~ś wszystkie lekcje \\' części l?
1. Czy odpowiedzialeś

na wszy.stkie pytania nauczajtce?

3 Czy odpowiedzialeś

11;1 p).1;lIIia

kontrolne?

4 Czy powtórzyleś materiał ohejllllli:Jcy pvtanln, na które źle odpowiedztałesy
5 Czy sprawdzileś \\' słowniku

słowa, których znaczenia nie znałeś?

CZĘŚĆ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-NIEPRAWDA
PRAWDA - zamaln] knllkv

[2!]

NIEPRAWDA - zamatuj kmlk('[][]
6 Żydzi w diasporze gromadzili się w synagogach dla nauczenia Pism Starego
Testamentu.

7 Gdy narodzil sie Jezus, Palcstvna była pod poluvczną kontrolą Rzymian.
8 Celem piszących EW:łngdię było 7..apisallie wszystkich wydarzeń z życia
Jt'Zllsa w dokładnym chronologicznym porzadku.
9 l-wangelta Marka

7';I\viCI:I

wszystkie cuda opisane w Ewangelii Lukasza.

ID Czn-ry opisy cwangeltczne- są selektywne,
11 Luknsz by; Żydem, podobnie

a łl'dnak harmonijne.

jak \Vięksi'..o~ćautorów

Nowego Testamentu.

12 [an powtcdztal wyraźuh-, że xwó] opis e-wangeliczny napisał w taki sposób,
1>1'hltlzie uwierzyli w.Jezusa jako Syna Bożego.

CS2121 - Królesrwo Boże, Moc

j
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CZĘŚĆ 3 - pyrANlA ITPU

\r~}'bi{'rzpro u-idtou « odpowiedź
kratke.

fW

:\10ŻUWOŚĆ

poda

fil'

WYBORU

Pr1a nia. Xa maluj odpounedn iq

13 \'i/ czasach nowotesranu-nrowych.
rada kicrujaca polnycznynu
sprawami Żydów, nazywała sil,-'
a) synagoga.
c) diaspora.
b) Sanhedryn.
d) He-lle-nista.
14 Księga Mateusza i Dzieje Apostolskie
towych nazwanych jako
a) personalne.
I») prorocze.

i rL'ligijJl)'llli

nale)..:} do gnlpy ksiąg nowotestamen-

c) historyczne.
J) dokrrynalue.

15 Otoczc-mo i środowisko, w którym narodził się jezus, charakteryzowało
przede wszystkim
a) kulturą helleńska, rcligi.; żydowską i władzą polityczną Rzymu.
h) językiem lacntsknn. gwck;J kont rola nulu.rrna i rajc-mniczymi religiami.
c) grecka filozofią, źydowsk. • .siłą lIlilil;łI1l;/ i kulrurą rzyu; ską.
ci) religi;j lxrbtlońska. kulnua żydowska i grecką władza poliryczna.
16 Mówimy, że cztery Ewangelie- sa bannouune.
a) opisują, co powiedział i zrobtljczus.
h) zostaly napisane w języku greckim.

pouicwaź

się

wszys: kie

c) zawi(.'I~lj:, le same przypowieści. wydarzenia i nauki.
ci) maj;, taki sam zasadlliczy model opowtad.min o Chrysruste.

17 Jak opisano lo w tvm kursie, trzeci glówny okres życia Chrvsrusa zasadniczo
charaku-ryzowalsic
:1) ogolnvm sukcesem i populamośoa
wśród ludzi.
b) wzrastając-ym spon-ru z przvwódonui zydowskinu.
c) rozwojem fizvcznvm i przygolowalliem się do późllie~..,z('jsluźbv.
ci) spoikantanu

ZJ:ł1ICIIl

Chrzcicielem.

18 Proc-es, śnuerć i znrutwycuwstanrc

a) Galilei.
h) Samarii
c)

Perci.

d) ludci,

.leZlIsa mialy

IJlicjscc w

CS2121 . Sprawozdanie
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19 \X' Ewangelii Marcusza muktlczusa s:!
grupowane ua pięć czę.śd według tematu.

;I)

h) akcentowane nie tak mocno ~Ik \V E\vallgL'lii Marka.

(') zgromadzone \V trzeci} rozdziałach środkowych.
<I) rozrzucone- w księdze.
20 EW:lngeli;1 Mateu sz..a stnnowi dobry łąc-znik pomiędzy

Starym i Nowym

Testameutetn, pontewaź

a) opisuje większość przypowieści podanych przez PaTIa jeżusa.
h) przedstawia zawartość uauk jczusa o modlitwie.
c) przedstawia
wypełnienie- proroctw mcsjulskich
przez Jezusa.
d) opisuje wiele cudów dokonanych
w Galilei przczh-zusa.
21 Ewangelia Marka najlepiej :lkCl'ntlljl'
a) pochodzenie J<~zllsa oraz wvdarzenta iowarzyszac« Jego narodzinom.
h) ccchv Królestwa Bożego.
c) cuda Panalczusa
i.lego aktywna praktvc-zua służbę.
d) przypowieści. nauki i proroctwafezusa.
22 \'(/ Ewangelii Lukas7':I.Jt·ZlISutoźsamia si~' z proroctwem Daniela 7,lj·14,
st wtcrdzając że je'sl 011
a) prorokiem większym niż Mojżr-sz.

b) synem czlowk-czym.
c) potomkrem Dawida.
<I) shlg;J wszvsrktch.

25 Dobrym przykładem akcentu,
Święlego. jest opis
a) uzdrowie-nia córkilaira.
h)

POII(iIlS/':1

który kładzie

LIIkasz na dzieło

Duc-ha

PiI;u:i.

przed rada starszych.
<1) .\Ia,ii i narodziuleznsa.
c)

s;~JIJ.fezusa

24 Ewangelialana jest ~:'dYIl;~EW:tngeli:J, która
zawie-ra sicck-m po\\'iedzl'll PannIezusa: ".la jestem".
b) mówi o koulltkcielezusa Z przywódcami źvdcwsktnu.
c) optsuk- dZiabltlość.Jezllsa \\' C;;llilei.
d) udowadum boskośćlczusa.
:I)

KO:\'COU''E \F}:Il.·łG'LV!.·t. Dalej !,oSlrPuj zgodnie z zaleceniami na arlensrn
ied ri i U:I',{/(; RO do 1Il.\~l'IIł11łlej. Potcm przejdź do procy nad cZf.'.<ciq .1.

cdpou
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PYTANIA DO CZĘŚCI

2

Zaznacz odpotriedz: na usrystki« ID'la 11ja IW arlenszn odpowiedzi do CZf.5d
2. Zaporna] się z przyułndrnni uv ustepie, pokaznjacymi, jak zaznaczać
odpouiodzi,
CZĘŚĆ 1 - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 2
/(':HI na jJoniższe pytanta or/j)()wiesz TAK, zanmluj kralk~) rt
or/jJowil'dzi.jl'::Ii otijJou1er/t brzmi /\7/;: zamatuj kr(łlkf B

Czy uważnie

przeczytaleś

!UI

arkuszu

wszystkie lekcje w części 2?

2 Czy odpowiedzialeś

na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowtedztaleś

na pytania

kOIlI

rolne?

4 Czy powtórzyleś matc-rial obejmllj:,,,-"), pvtanfa. na które źle odpowiedzialeś?
5 Czy sprawdziłeś

w słowniku

słowa, których

znaczenia

nie znałeś?

CZĘŚĆ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA - NIEPRAWDA
W~vbi('rztrm lI'id/ru/YI or/pol/'fedź

IW

por/a tle ID'/a nia. Za nmtuj odjJ()u'iedniq

km/kro
PRAWDA - zrt malu] kralkf'
NIEPRAWDA

[i]

- zantalnj km/krem

6 K..'>i\,gaDziejów Apostolskich :I':'ł\vief:\ pełcI l opis życia WSZYSTkich
apostołów.
7 DJ1lg:Jpodróż

misyjną

Paweł odbył do Rzymu.

8 List do Galacjau i'.ajllllljc się sprawa.
Jerozolimskim opisanym w Oz 15.

9 \X!iększość nawróconych
10 Listy Pawia

do Korvnti.ui

która

była

omawiana

na Soborze

przez Pawia w Tcsalontcc to Żydzi.
wvkazujr,

że większość

z nich

by!a dojrzała

duchowo.

11 Przed udaniem si<,'do Rzymu Pa\\,(·1 bvl przez dwa lala wicziouv w Cezarei.
12 Ust do Filipian zestal napisany prawdopodobnie
POb}1U Pawła

w rzymskim

więzie-niu.

poci koniec pierwszego
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CZĘŚĆ 3 - PYTANIA TYPU MOZLIWOŚĆ WYBORU
\f~vbierz pra undtous, odpowi(!rJź na poda ne PWn ni«. Zamaluj
kratiu:
13 Dzieje Apostolskie

są dobrym

łaczuikiem

Ewangelii

odpounedn Iq

i innymi

Ptsrnami

Natchnionymi, ponieważ opisują
a) jak powstal Kościól .
b) kazanie Protra wjerczolumc.
c) zmartwychwstanie Chrystusa.

d) wszystkie cuch apostołów.

14 Szczególnym sposobem wykazania przez Łukasza, że chrześcijańsrwo
jest mchem wywrotowym. bylo opisanie
a) męczeństwa Szczepana.
b) działalności

nie

Ptotra wobec Samarytan.

c) reakcji Gallłona w sprawie Pawła.
d) decyzji Soboru jerozohrnskiego.

15 \X!yraźną oznaką lego,

ze

Ust Jakuba był jednym z pierwszych

listów,

było to, że

był apostoł.
b) zawiera przestrogę przed fałszywymi nauczycielami.
e) opisano w nim wydarzenia Dnia Pięcdziesiatnicy.
d) był adresowany w .szczególności do wyznawców żydowskich.
a) jego autorem

16 Ust do Galarjan formułuje podsrawy do rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa.
pomewaź
a) zawiera opis sposobu takiego wyboru przywódców, aby służyli oui lokalnym
zborom.
b) przeciwstawia się błędom legalizmu, którv przcszkodziJby w rozwoju dobrej
nowiny wśród ludzi pochodzeiua nieżvdowskicgo.
c) pokazuje, że działalności
Pawia towarzyszyły cudowne znaki.
ci) wyjaśnia, dlaczego chrześcijaństwa nie należy postrzegać [ako pohtycznego
zagrozcn!a wobec wladzy Rzymu.
17 Paweł po raz pierwszy naptsal o wydarzeniach
a) Liście do Calacjan.
h) Pierwszym Liście do "lesaloniczan.
c) Pierwszym Liście do
<I) Liście do Rzymian.

KOI).'llli;II1.

czasów ostatecznych

w
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18 Głównym celem Pawia do napisania Pierwszego Listu do Koryntian było
a) naprawienie różnych szczególnych problemów Kościoła.
b) objaśnienie doktryn usprawiedhwicnia i uświęcenia.

c) opisanie wydarzeń, które będą miał y miejsce do skończenia świata.
<I) odpowiedzenie
na ataki skierowane przeciw jego apostolskiemu autorytetowi.

19 W przewodniku

studiów Drugiego

tytułu
;1) "Normy człowieka

UsIlI

do Koryntfan użyto następującego

PObOŻIWgO".

"Nadzieja przyjścia Chrystusa",
c) "Obrona prawdziwej dztalalności".
d) "Zasady życia chrześctjanskiego".
IJ)

20 Najlepszym przykładem

podstawowych

Hauk Pawia o dobrej nowinie i o

znaczeniu usprawiedliwienia jest
a) Pierwszy List do Korymian.
e) List do Rzymian.
b) list do Galacjan.
dl Dzieje Apostolskie.

21 List do Filernona najlepiej można przedstawić jako
a) własny port ret duchowy Pawia.
b) ogólne wytyczne odnośnie niewolników

i panów.

c) opis osobistych Spr.1W i okohczności Pawia.
<I) wstawienie się Pawła za chrześctjańskim bratem.

:n

Głównym

lematem Listu do Efezjan jest

a) przyszłość Izraela jako narodu.
b) kośdół powszechny.
c) niebezpieczeństwo legalizmu.
d) znaczenie chrzcśdjańskicgo
przebaczenia.
23 List do Kolosan różni się od Listu do Efezjan tym, że był on
na fałszywą naukę obejmująca kult aniołów.
b) napisany wówczas, gdy Paweł był uwieziony w Rzymie.

a) odpowiedzią

c) czytany przez inne zbory \V okolic)'.
<I) napisany lak, aby dać wskazówki zarówno doktrynalne
24 Listem, który zawiera 1l:ljlcpszy wyraz osobistych odczuć,
Pawła, jest
a) list do Ifczjan.
c) List do KoloS3T1.
h) Ust do Hltptan.
d) List do Filetnona.
KOŃCOWE
odpouned

\VYJ1L4GItNIA. J)alej poslf/J1~; zgor/nie

zi i u'Y.<I(jgo rio Im~VI1I1I1ICI. Polem

jak i praktyczne.
ambicji i wartości

z zaleceniami

{J1'Z(yd:i rio pracy

na arkuszu
n ad CZf.'kIq 3.

CS2I2I
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PYTANIA DO CZĘŚCI

3

Zazsmcx odpounedzi na m'izystkie pytan i« na arkuszu odpowiedzi do czesci
3. Za pozn a] sie z przykładami
tcstepie pokazującymi, jak zaznaczać
odpounedzi,
CZĘŚĆ I - WYMAGANIA DO CZĘŚCI 3
Jeśli IW poniższe pytania odpowiesz TAK, zamaluj kratkę Ił na arkuszu
odpounedzi.fesli OdpOll!if'dź brzmi Nlli, zamaluj krn/kę B .
1 Czy uważnie

przeczytałeś

wszystkie lekcje w części 3?

2 Czy odpowiedziałeś

113

wszystkie pvtan!a nauczające?

3 Czy odpowiedzialeś

na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyleś materia! obejmujacy pytania, na które źle odpowiedziałeś?
5 Czy sprawdziłeś

w słowniku

słowa, których znaczenia

nie znałeś?

CZĘŚĆ 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-NIEPRAWDA
\f(Vbierz włqściuy! odpowiedź na podane pytania. Zamaluj odpou-iedniq
kmtkę·

[2!]
NIERPAWDA - ramatuj leratlee[]l]
PRAWDA - zamaluj kmtk('

6

LUk::łSZ

opisał wynik procesu

7 Ostatnim

listem napisanym
Drugi List do 'Tymoteusza.

Pawia przed cesarzem.
przez Pawła

i posiadanym

przez nas jest

8 List judy i Drugi List Piot ra mają podobną treść.
9 Nie ma żadnego dowodu, aby wykazać. że Ewangelia Jana i Pierwszy
List jana były napisane przez tę sarna osobę.
10 Księga Objawienia
po roku 70 n.e.

11 NOWy' 'Testament

byla napisana prawdopodobnie

IX)upadku Jerozolimy

zawiera wszystkie księgi, które spełniaj;~ cztery wymogi

ka T1011icznoŚC::i.

12 Nic ma żadnych tłumaczen ani wersji Nowego
okola 400 po narodzeniu
Chrystusa.

Testamentu

aż do roku
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CZĘŚĆ 3 - PYTANiA TYPU MO:ŻUWOŚĆ WYBORU
\.~).'bierzpra I"id/o/J'fl orij)()ll'ier/ź na poda ne pyt« ni«. Za malu] odpounednia
kratkę.

13 UstYpasterskie wskazują,
a)

powrócił

7J..~ IX)swym pierwszym rzymskim uwięzieniu Paweł
do .lcrozoluuy. gdzie pozostał aż do śmierci.

b) nia mial pozwolenia I1a opuszczenie Rzymu.
spcdził ostatnie lala z Tymoreuszem w Efezie.

c)
d)

na Kretę i pozostawił

podróżowal

lam T)'1\1sa.

14 \X!ażność zdrowej nauki, kwalifikacje przywódców
prowadzenic się duszpasterza, S;) glównymi tematami
a) Listu do Calacjnn i Usili do Efezjan.
b)
e)

UsIU do Hebrajczyków i Drugiego listu Piotna.
Pierwszego LiSIII do Tymoteusza i Listu do Tytusa.

<I)

Dmgiego

Kościoła

Listu do Tymoreusz ..'l i Pierwszego Listu Protra.

15 Plan Pierwszego Listu Piotra, używany jako przewodnik
ma nastepujący tytuł
a) "Wskazówki dla człowieka Bożego".
c)

"Rada na cierpienie".
"Wskazówki dla przełożonych

<I)

"Prawdziwa nauka chrześcijańska".

16

Ust cia Hebrajczyków zawiera wiersz, który brzmi
"PonieważIezus
żyje zawsze, ma On ctaglc kapłaństwo".

IJ)

a)

i osobiste

w trakcie studiów,

w Kościele".

hl "Stoczyłem dobrą walk,".
c) "Musicie nauczać, co jest zgodne ze zdrową nauką".
d)

"Nie l.::tlliedbllj S\"YciJ (brów".

17 Ksi(,:'ginapisane IX) pierwszym rzvmsktm uwtezternu

c)

Listy do Galacjan i do Rzymiau
lisi Y wtęzicnn«
listy pasterskie.

d)

listy podróżne.

a)

b)

18 Problemem,

którym szczególnie

i Pierwszy List .Jan:1
;I) było cierpienie
i prześladowanie

Pawła zawierają

zajmuje się Drugi List Piotra , List ludy
za cesarza Nerona.

b) byli fałszywi nauczyciele i ln-n-zic. takie jak gnostycyzm.
c) byl rozwó] Kościoła i pot rze-baorganizacji.
<I) by1 związek Chrzcścfjartsrwa zIudatzmetn.
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19 Najlepsza interpretacja Księgi Objawlenta.
nie najbardziej kompletnego

która pozwala na przedstawie-

spełnienia jej proroctw,

jest interpretacja

a) prr-te ryst yczna.
b) idealistyczna.
c) lusroryczna.
d) fururysryczna.
20 \Vażllość Księgi Objawienia polega na tym, że
a) używa symboli i jest napisana w żywym, apokaliptycznym
b) zawiera wiele odniesień do Ksi;}g Starego Testamentu.
21 Księgi Nowego Testamentu zostały potwierdzone
i były uważane przez nich jako natchnione

stylu.

przez ojców Kościoła

a) gdy tylko zostały napisane.
h) po tym, gdy Marojon puścił w obieg sw;, niepclna listę.
c) na okola dziesię<.~lat przed Trzecim Soborem \v Kartaginie.
d) IX) śmierci Diokleqana.
2l: Test kanorucznosct,

był

którvdorvczyl akceptacji księgi przez Kościół jako całość,

testem

a) duchowoset.
b) uniwersalności,

apostolstwa.
d) natchnienia.
c)

23

Najwcześniejszym posiadanym przez nas rekopisem greckim cz(,-'ściNowego

Tostamontu jest papirus Rvlands'a 457 (P '52), który wykonano
a) początkach drugiego stulecia.
b) \V drugie! polowie drugie-go stulecia.
c) w koricu drugtcgo stulecia.
dr \V koncu trzeciego stulecia.
24
stc
a)
b)
<I)

\Vśród poniżej
i przekazywania

w

wydarzeń dat vczącvch kształtowania
Nowego Test.uneutu. druguu było
cyrowan!e teowego Testamentu przez Ireneusza.
napisanie Księgi Dziejów Apostolskich prze z Lukasza.
uznanie kanonu przez Trzeci Sobór w Kartaginic.
przedstawionych

Ko/'kXJW'E

WSA:.·IL"()\FIV. DO{S2Y VJOsólJPOS/fpofiJonia

or/jxJIl'ierizi.

Prze,\'liigo

l Ct o prresłanie

no adres /0 .. Niniejszy

por/,vczllika

rio riaS/f/mego

alcreslonv jest

łsurs jest raeoncrony.

kursu

fil

arkuszu

Popros JlIS~VI1l/

CYKL
SŁUŻBA
CHRZEŚCiJAŃSKA

ARKUSZ
ODPOWIEDZI

INSTYTUT
KORESPONDENCYJNY

Cykl -Sluzba Chrzcściiańskn-

KRÓLESTWO BOŻE, MOC I CHWAŁA
ARKUSZODPOWIEDZI DO CZĘśCI 1
Instytut Korespondencyjny ·Uniwersytet ICI"

TCIJL'l1

kursu
t

luuę i nazwisko

Proszc o pi!'>;lIlit' drukowanvuu

li!er;llllil

...

Numer studenta lO .
(POlO!'>!;IWpuste lllicj!'>ce, jesJi uu- Z1l;1~lswojego

uuuu-nu

Adres
Ilrd011/11

poczta

kod

/I

i talealn

ofeu y5dzf1I'O

...t..
a wód .

Wiek .....

Dzieci.

Stan cywilny.
Ilość lat nauki.
Prl.yn.:.tk-żność do kościoła
funkcja

\V

.

kościele.

Czy Uc-I.)'sz .sit,: sam?

x

Jakie inne kursy IClllkońCl.ylcś/aś~

.. \'1/ gl1lpid .
.

Odpowiedzi do Części 1:
Zamaluj odpou-teduta krt7/kf przy JJlIHU!Il7c!J pvtau, Ztrraca] llll'flgf
czy nu mer odpou-icdzi na a rleuszu zgadza sir z Ill/ men'm pvtan fa.

GJ W [JJ [Q]
2 GJOOQ[Q]
, GJ wOJ [Q]
I GJ []]OJ [Q]
) GJ []]OJ [Q]
6 GJ []]OJ [Q]
7 GJ []][JJ [Q]
I

8

W

[]][JJ D2J

9
10

W [EJ OJ [Q]
W [EJ OJ [Q]

11

wITlOJD2J

W [EJ OJ [Q]
I' W [jj] [JJ [Q]
li W [EJ OJ [Q]
J) GJ[EJOJ[Q]
16 W ITlOJ[Q]
12

IW

to.

170

ITIOJ [Q]
GJ [EJ OJ lJ2l
19 [TI OD OJ lJ2l
20 [TI [EJ OJ tn
21 [TI[EJOJ[Q]
22 GJ [EJ OJ [Q]
2:1 GJ [EJ OJ lJ2l
2,j GJ [EJ OJ [Q]
18

Pvtania do lnstvtutu ICl dotyczące lekcji:

jeszcze
raz arkusz odpou-tedrt.
Czy zaznaczy/c.':
u-szvsttete
odpowiedzi? \r)'.'~/ljarkusz do biura ICl. Adres rnajdrtcsz na ostat n iej stron fe
zesz,V111•
S/Jrflll'C/Ź

Nic 1I~~1)e111it1Ć-tvtteo d/a/CI

. Wynik.

CYKL .SŁUŻBA CHRZEśCIJAI~SKA.

2

Cykl -Sluźba Chrześcijanska-

KRÓLESTWO BOŻE, MOC I CHWAŁA
ARKUSZ ODPOWIEDZI 00
Instytut

Korespondencyjny

CZĘśCI 2

"Uniwersytet

ICI"

Temat kursu
(Proszę o pisanie drukowanymi

Gratulujcmv

nlantczenia

lelecji

li'

Czesci

2,'

literami)

Prostmv () u-pisanie danych,

Imię i nazwisko
Numer studenta 10 .
tt'ozostaw

puste miejsce, jeśli nie 7.1USZ swojego

numr-ruj

Adres
ulica

kod

nr domu i lokalu

(mil'/\·coll'O.<ĆJ

poczta

3

li

ojeu 'Ództtl'O

Od powicdzi do Części 2:
Zamaluj odpou-icdnia
czy uumerodpou-todzi

leratla: przy
naatkuszu

UJDL1[!J[Q]
2 UJ DLl[!J [Q]
óUJDL1[!J[Q]
,jUJDL1[!J[Q]
') UJ [E][!J 02J
6 UJ [E][!J [Q]
7 UJ [E][JJ [Q]
8 UJ [E][!J 02J

UJ
lO UJ
II UJ
12 UJ
I, UJ
li UJ
I') UJ
16 UJ

Pytania do lnstvtutu

rCI dotyczące

1

9

pvta». Zu-racaj Illl'rlf!,fJ ua to.
zgadza si~'z Illi111('rCI11 pytania.

JlU1WllrzC!J

[EJ [JJ [Q]
[EJ[JJ02J
[EJ[JJ02J
[EJOJ02J
[EJ OJ 02J
[EJ [JJ [Q]
[EJ[JJ[Q]
[EJOJ[[]

UJ OD OJ [J2]
18 UJ OD[!J [J2]
19 UJ [EJ OJ [J2]
2 O OJ [EJ [!J [J2]
2 I OJ [EJ [!J [J2]
22 UJ [jj] [JJ [J2]
23 OJ ODUJ [J2]
24 OJ ODOJ [J2]
17

lekcji:

Sprau-de jeszcze
raz arkusz odpon.ted rt. Czy razuaczvłes
u-szvstteie
odpou-icdzi? \f1y.<hjarleusz do biuraK], Adres znajdziesz IW ostatniej stronic
zeszytu.

Nic II'Y/X'/J, iać - tylko d/n ICI
Data

Wynik .

CYKL .SŁUŻBA CHRZEśCI)AŃSKA.

4

Cykl -Sluźba Chrześrtjnnska-

KRÓLESTWO BOŻE, MOC I CHWAŁA
3
Instytut Korespondeneyjny "Uniwersytet ICI"
ARKUSZ ODPOWIEDZI

DO CZĘŚCI

Tenut kursu
(Proszę o pisanic drukowanymi

Gratulujemy uleonerenta Ich)l

II'

liu-rumij

(.Zf.{ci 3/ Trostrnv o u-pisanie danych.

lmię i nazwisko.
Nurner studenta lCI .
(POI.O.~I;łW puvn- lllić'jsct',

jeśli nie znasz swojego

nuruc-rur

nrdomn

i lokalu

Adres

kod

poczta

11"0 )el/

'Ództ 11 'O

PROŚBA O INFORMACJĘ
Biuro ICI z radością wyśle Ci informacje dotyczące innych dostępnych kursów
ICI i ich cen. Jeśli potrzebujesz takich informacji, napisz prośbę poniżej.

X
I
I

5

Odpowiedzi do Części ';:
Zl1111t1"~i odpou-tcduia kratkf JW::y numemcb

czy nurner odpowiedzi

UJ0UJ lEI
UJ lEJUJ lEI
5 UJ lEJUJ lEI
i UJ lEJUJ lEI
S UJ0 UJ lEI
(,UJ [ll] UJ lEI
7 UJ [ll]UJ lEI
8 UJ lEJUJ lEI
I

2

prtali. Zu'raca] lIl/'flgr
na artsuszu zgadza sic>z I/llHlc.'lt'l11 pvtania,
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Pytania do f nstvtutu ICI dotvczacclckcu.

GHATlJIAC)E!
Ukończyleś

kurs "Służba chrzc.<cjj~Hlska". Cieszymy sil,." że byłeś naszym

studentem i mnmv nadzieję, h' n.rd.rl będziesz się liczył z ICI. \V'yślij arkusz
odpowiedzi
do Instytutu ICl. Wvruk otrzymasz 11;1 karcie ocen razem zc
śwradcctwcrn ukoriczenia kursu.
Prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska .
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»SŁUŻBA CHRZEŚCIJAŃSKA«
Ten symbol jest przewodnikiem po cyklu studiów.
Cykl Służba Chrześcijańska posiada 18 kursów
i podzielony [est na trzy części, z których każda
zawiera sześć kursów.

Królestwo Boże, Moc i Chwała jest Kursem 2 Części I.

Ten kurs pomoże ci:
• zrozumieć tło i przesłanie Nowego Testamentu.
• poznać bliżej życie Jezusa Chrystusa i rozwój
Kościoła.
• poznać lepiej Boga i podzielić się z innymi ludźmi prawdami zawartymi w Nowym Testamencie.
• dowiedzieć się, dlaczego możemy całkowicie
zaufać Nowemu Testamentowi.
Inne tytuły kursów ICI z Cyklu Służba Chrześcijańska,
re wkrótce się ukażą:

któ-

Głoszenie i nauczanie
Pisząc na poniższy adres uzyskasz informacje o innych kursach ICI:
Instytut

Korespondencyjny

" 'łlniu/ersutet I CI"
Skr. poczt. 6

43-400 CIESZYN
ISBN 83-906650-3-4

