
Rok IV                            Spotkanie 6
Czas proroków

Cel: Ukazanie znaczenia proroków w wypełnianiu przez Boga planu zbawienia.
Znaczenie proroków ST dla zrozumienia prorockiego istnienia Kościoła

i prorockiego charakteru Ŝycia ucznia Chrystusa. 

1. Praca z Pismem św.

● Pismo św. jest w całości księgą prorocką, poniewaŜ zawiera wypowiedź Boga
skierowaną do wszystkich ludzi. Jako całość jest proroctwem: objawia plany
zbawienia. O planach zbawczych nie moŜna bowiem inaczej mówić, jak tylko
w sposób proroczy: tzn. konkretnym ludziom, w konkretnych czasch, w sposób
odpowiedni do ich przygotowania, do ich stylu Ŝycia i myślenia, przekazywać to,
co wobec nich zamierzył Bóg.
● Prorocy w ST ukazują się jako wybrani przez Boga i powołani do
szczególnego uczestnictwa w planie zbawienia; są tymi, którzy głoszą, co trzeba
zrozumieć i przyjąć, aby obecnie, w chwili słuchania proroka, dostępować
zbawienia. Są więc silnie związani z teraźniejszością; mówią do współczesnych
sobie ludzi i ukazują, Ŝe na ich oczach wypełnia się plan Boga.
●  Prorocy przepowiadali teŜ przyszłość, aby ukazać, Ŝe Bóg jest wierny słowu,
które wypowiedział.
● Mowy proroków były spisywane najczęściej przez uczniów. Są one na ogół 
krótkie, co świadczy o tym, Ŝe stanowią fragmenty obszerniejszych wystąpień.

● Przyjrzyjmy się mowom proroków działających przed, w czasie i po niewoli.
 

A) Przed niewolą:   Am 7, 10-17  
Prorok Amos wypowiada przepowiednię w stosunku do narodu i do króla
Jeroboama II (784-774) czyli ok. 22 lata przed niewolą asyryjską (722)

➢ Kim był prorok Amos?
...................................................................................................................................

Prorok Amos ma pięć wizji. Jest to symbol nawiązujący do plag egipskich. Jak
kiedyś Egipt, tak teraz ukarany zostanie Izrael.
Przyjrzyjmy się czwartej Am 8, 1-3, 11-12 i piątej Am 9, 8-10 wizji.

➢ O czym mówią te teksty?
......................................................................................................................

       B)   W czasie niewoli:  Ez 37, 1-15. 24-28
➢ O czym mówi przytoczony tekst?

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

C) Po niewoli:  Ag 1, 1-11
● Do czego wzywa prorok?
       ....................................................................................................................................

● Dla wierzących w Chrystusa największe znaczenie spośród tekstów proroctw
 mają te, które odnoszą się do przyszłego Mesjasza. Szczególnej charakterystyki
dokonał Izajasz i jego uczniowie.
PoniŜsze teksty odpowiadają duchowi i atmosferze Ŝycia śydów przed, w czasie i po
niewoli babilońskiej.
Iz 9, 1-6    Iz 50, 4-6    Iz 61, 1-2

➢ Co z tych zapowiedzi urzeczywistniło się w osobie Jezusa Chrystusa?

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

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

Iz 50, 4-6 to trzecia z czterech pieśni o Mesjaszu - cierpiącym „Słudze Jahwe”.

Iz 62, 4-5  Chwała nowej Jerozolimy

Iz 65, 17-18  Rozwinięcie myśli o zbawieniu eschatologicznym, której
streszczeniem jest cudowna wizja Nowej Jerozolimy (porównaj Ap 21 i 22).

    2.    Podsumowanie: 
Prorocy byli posłani przez Boga, byli „emisariuszami” Boga, a ich zadaniem było
głoszenie ludziom zamiarów Boga dotyczących ich zbawienia.

Prorocy ST zapowiadają czasy Mesjasza, Króla i Proroka oraz czasy powszechnego
prorokowania Kościoła.

KaŜdy chrześcijanin jest przez chrzest św. wezwany do prorokowania, czyli
objawiania światu zamiarów i planów Boga wobec ludzi. Musi je jednak wcześniej
wystarczająco rozpoznać i doświadczyć w kontakcie z Pismem św. i z Kościołem.

    3.    Szósta zasada

Przy odczytywaniu i próbach pełnego zrozumienia ksiąg proroctw naleŜy
zawsze pamiętać o tym, którego okresu historycznego dotyczą (przed niewolą,
w czasie niewoli, po niewoli), a takŜe naleŜy zwrócić uwagę na gatunek literacki
tych ksiąg.

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

Czytając w tym miesiącu Pismo św. i podczas modlitwy osobistej będę słuchał Pana,
w jaki sposób, w jakich sytuacjach, wobec jakich ludzi oczekuje ode mnie
świadectwa słowa i czynu. Podziękuję Bogu za wezwanie mnie do objawiania
światu Jego zbawczego planu.


