
Rok IV                            Spotkanie 2
Historia ludzkości:

 Bóg poszukuje człowieka, aby go zbawić

Celem spotkania jest doprowadzenie do zrozumienia, Ŝe Pismo św. opisuje
wydarzenia, przez które Bóg poszukuje człowieka, odłączonego od Niego

przez grzech pierwszych ludzi.

1. Praca z Pismem św.

● Dla ułatwienia zapoznania się z ogólnymi ramami planu zbawienia Biblia
zawiera kilkanaście syntez zbawienia. Jedne z nich stanowią relację
historyczną, inne – teologiczną, jeszcze inne są połączeniem obu relacji.

● Dzisiaj zajmiemy się analizą teologiczną historii zbawienia, Ŝeby w ten sposób
zobaczyć jej istotę.

Ef 1, 1-14 Dzieło BoŜe i jego skutki dla człowieka

➢ Czego dokonał Bóg dla zbawienia lub co zaplanował co stanowi treść
historii zbawienia? (wersety: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13)

-.............................................................................................................................

-.............................................................................................................................

-.............................................................................................................................

-.............................................................................................................................

-.............................................................................................................................

-.............................................................................................................................

➢ W jakim celu to uczynił? (wersety: 10, 12, 14)

-.............................................................................................................................

-.............................................................................................................................

➢ Czego powinien doświadczyć kaŜdy wierzący? (wersety: 18-19)

-.............................................................................................................................

-.............................................................................................................................

➢ Kim uczynił Ojciec Chrystusa po wypełnieniu dzieła odkupienia?
(wersety: 20-23)

-.............................................................................................................................

● Drugi rozdział pokazuje, co nowego dokonało się w planie zbawienia od czasu
Chrystusa. Planem zbawczym zostali objęci poganie.

Ef 2, 1-10 Paweł głosi Ewangelię

➢ Czy zawarte są w tym tekście 4 prawa Ŝycia duchowego?  Gdzie?

-...............................................................................................................................

Ef 2, 11-22 Ponowne ukazanie planu BoŜego

➢ Kim według tego planu są wierzący? (w. 19)

.-..............................................................................................................................

➢ Na czym polega ten plan? (w.: 11-16. 17-18. 20. 21. 22)

-...............................................................................................................................

-...............................................................................................................................

-...............................................................................................................................

       2.    Podsumowanie: Stosunek Biblii do historii

● Mówimy, Ŝe plan Boga to Jego obecność i działanie w historii świata i
człowieka. Jednak historię zbawienia rozumiemy inaczej, niŜ rozumie historię
nauka. Biblia jest księgą o historycznym działaniu Boga i wyodrębnia z historii
powszechnej to, co jest konieczne do ukazania planu BoŜego. Dlatego zawiera
tylko niektóre fakty i niekoniecznie w porządku chronologicznym. Ponadto jej
autorzy posługiwali się ówczesnym obrazem świata. 

● W Biblii nie ma ani jednego błędu czy niekonsekwencji w nauczaniu
      o zbawieniu i o BoŜym planie.

         3.       Druga zasada

Biblia nie jest podręcznikiem historycznym ani przyrodniczym, lecz jest księgą
wiary, posługującą się obrazami historycznymi w celu ukazania sposobu
działania BoŜego w świecie na rzecz zbawienia człowieka.

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

Podczas lektury Pisma św. będę pamiętać, Ŝe nazwy, imiona, rzeczy w Biblii bardzo
często są nie tylko imionami i nazwami własnymi, lecz symbolami wyraŜającymi
pewną treść historiozbawczą.
  
Czytając w tym miesiącu Pismo św. zwrócę uwagę na znaczenia nazw miejscowości
i imion ludzi występujących w danym fragmencie wyjaśnione w przypisach.


