
Rok IV                            Spotkanie 5
Patriarchowie, Sędziowie, Królowie, Prorocy

Apostołowie, Uczniowie

Cel: odpowiedź na pytanie:Kim posługuje się Bóg, aby wypełnić swój plan
zbawienia, czyli o jakich osobach czytamy najczęściej w Piśmie św.? 

1. Praca z Pismem św.

● Autorzy NT spośród wielu postaci ST wybrali postacie kluczowe. 
Najobszerniejszą syntezę znajdujemy w Liście do Hebrajczyków. Za podstawę
wyróŜnienia osób autor tego listu przyjął kryterium wiary i znaczenie tych osób
w historii zbawienia. W ten sposób ukazuje takŜe, Ŝe historia nie jest bezosobowa,
i, Ŝe zmierza do osiągnięcia powszechnego dialogu między Bogiem a człowiekiem.

Hbr 11
➢ Co moŜemy powiedzieć o najwaŜniejszych postaciach ST?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

➢ O której z wymienionych osób jeszcze nie słyszałem(-am)?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

➢ Jakie znaczenie w ST miała kaŜda z wymienionych osób?
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

➢ JeŜeli nie potrafimy na poprzednie pytanie odpowiedzieć w pełni, to
o czym to świadczy?

................................................................................................................................

● Biblia ukazuje, Ŝe wielkość narodów staroŜytnych (a tym samym i nowo-
 Ŝytnych) i ich przywódców jest niczym w porównaniu z panowaniem Boga nad
światem; są oni tylko tłem dla historii zbawienia i słuŜą wypełnieniu BoŜych
planów. Natomiast Bóg  posługując się narodem słabym i niewielkim ukazuje
swoją wierność zawartemu Przymierzu. Z historii biblijnej wynika, Ŝe Bogu zaleŜy
zarówno na konkretnych osobach, jak i na całym narodzie.

● NT ukazuje, Ŝe cała Biblia koncentruje się na osobie Jezusa Chrystusa.
W NT

 powstaje nowy lud BoŜy, składający się z uczniów Jezusa. Lud ten jest „królestwem
kapłanów”, „ludem świętym” (Wj 19, 6. 1P 2, 9).

● NT zawiera takŜe kilka „katalogów” urzędów i charyzmatów uczniów
Chrystusa, które otrzymali, aby w konkretnych formach słuŜyć Chrystusowi.

1 Kor 12, 1-12   i    Ef 4, 7-16
➢ Od kogo pochodzą dary według obydwu tekstów?

.....................................................................................................................................

➢ Jaki jest cel tych darów według Ef ?

.....................................................................................................................................

➢ Co w tekście Ef odnosi się do ucznia Chrystusa?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

    2.    Podsumowanie: 
Biblia przedstawiając historię zbawienia ukazuje jednocześnie proces stawania się
wierzącego uczniem Chrystusa. Ten proces dokonuje się od czasu Abrahama do
wyboru pierwszych uczniów.

Współczesny człowiek wierzący musi przebyć drogę od wiary opartej na tradycji do
wiary, która polega na stawaniu się uczniem Chrystusa. Dojrzałym uczniem
Chrystusa nie moŜna się stać bez codzienności kształtowanej na podstawie Pisma
św. i tego wszystkiego, co z niego wynika.

    3.    Piąta zasada

Czytając Pismo św. naleŜy pamiętać, Ŝe kaŜda osoba, która w nim występuje,
ma swoje miejsce w BoŜym planie zbawienia, nawet jeŜeli nic nie znaczyła
w historii czy nie wypełniała Ŝadnej waŜnej roli religijnej.

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

Przeczytam w tym miesiącu trzecią księgę Pisma św., czyli Księgę Kapłańską,
i pomyślę, jak ja, uczeń Chrystusa, oddaję cześć i uwielbienie Bogu, jak zachowuję
się w kościele, budynku sakralnym, przez co wyraŜa się moja poboŜność.


