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Przegląd kursu

E

wangelia jest dobrą nowiną, o tym, że Bóg posłał Jezusa, aby zajął się
grzechem ludzkości. Jest ona „bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy”. W Liście do Rzymian apostoł Paweł wyjaśnia Ewangelię
jako Boży plan uwolnienia grzesznych ludzi od kary, od władzy i obecności
grzechu dzięki zastępczej śmierci Chrystusa. Wszystko, czego Bóg od nas
wymaga, to reakcja na Jego łaskę poprzez okazanie wiary i zaufania. List do
Rzymian przedstawia najprostsze i najobszerniejsze wyjaśnienie tego, czego dokonał Jezus na krzyżu i w jaki sposób Ewangelia ma moc, by zmienić
nasze codzienne życie.
Włącz się do tego studium. Zobacz, jak Ewangelia zmienia wszystko.
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Instrukcje dla studenta

K

urs Emmaus ma na celu pomóc Ci w poznawaniu Boga dzięki lepszemu zrozumieniu Biblii i tego, jak ona wpływa na Twoje życie.
Jednakże kurs ten nigdy nie może zastąpić samej Biblii. Biblia jest niewyczerpanym bogactwem i żaden kurs nie może oddać pełni jej prawdy. Gdyby studium tego kursu stało się celem ostatecznym, to stałby się
on przeszkodą dla Twojego duchowego wzrostu. Jeśli ten kurs posłuży
do zainspirowania Cię i wyposażenia w osobistym studiowaniu Biblii,
to dopiero osiągnie swój cel. Kiedy studiujesz Biblię przy pomocy tego
kursu, proś w modlitwie, aby Bóg w potężny sposób ukazał Ci zawartą
w niej prawdę.

Części kursu
Kurs ten składa się z trzech części: z lekcji, sprawdzianu z danej lekcji i arkusza egzaminacyjnego.

Lekcje
Każda lekcja jest napisana tak, aby pomóc Ci w wyjaśnieniu
prawd zawartych w Biblii. Przeczytaj każdą lekcję przynajmniej dwa razy – pierwszy raz, aby zyskać ogólne pojęcie
o jej treści, a drugi raz uważniej, odszukując wszystkie podane odnośniki w Biblii. Czyń to, otwierając Biblię w miejscach, gdzie cytowane są podane wersety lub fragmenty.
Ważne jest, abyś przeczytał wskazane fragmenty Biblii, ponieważ niektóre pytania egzaminacyjne mogą opierać się
na tekście biblijnym.
Chcąc odszukać werset biblijny, pamiętaj, że fragmenty Biblii są oznaczone według księgi, rozdziału i wersetu.
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Na przykład, 2 List Piotra 1:21 odnosi się do Drugiego Listu apostoła Piotra rozdział 1, werset 21. Na początku każdej
Biblii znajduje się spis treści, w którym wymienione są nazwy ksiąg biblijnych i wskazany jest numer strony, od której
zaczyna się dana księga. Spróbuj więc znaleźć 2 List Piotra
w spisie treści i przejdź do podanego numeru strony, a następnie znajdź rozdział i werset.

Pytania sprawdzające
Pod koniec każdej lekcji znajdują się pytania sprawdzające,
które oceniają Twoją znajomość materiału kursu i fragmentów Biblii. Zawierają one pytania wielokrotnego wyboru lub
pytania prawda/fałsz. Po przerobieniu lekcji odpowiedz na
pytania sprawdzające, zapisując swoje odpowiedzi na arkuszu egzaminacyjnym znajdującym się na końcu tego podręcznika. Jeśli masz trudności z udzieleniem odpowiedzi na
pytania, przeczytaj lekcję ponownie albo posłuż się Biblią,
aby się do nich odnieść.
Pamiętaj: nie odpowiadaj na pytania w oparciu o to, co
myślisz lub co zawsze uważałeś. Pytania te mają na celu
sprawdzenie, czy rozumiesz materiał zawarty w tym kursie
i w Biblii.

A co Ty chciałbyś powiedzieć?
Dodatkowo, do części zawierającej pytania sprawdzające
dołączone jest pytanie: „A co Ty chciałbyś powiedzieć?”. To
pytanie ma zachęcić Cię do osobistej re eksji i pomóc ci
w wyrażeniu swoich myśli i odczuć towarzyszących przeczytanej lekcji. Odpowiedzi nie należy zapisywać w arkuszu
egzaminacyjnym, ale bezpośrednio pod tym pytaniem kończącym daną lekcję.
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Arkusz egzaminacyjny
Wykorzystaj arkusz egzaminacyjny umieszczony na końcu podręcznika w celu zdania egzaminu. Kiedy już ustalisz
właściwą odpowiedź na pytania sprawdzające, zakreśl odpowiednie litery w arkuszu egzaminacyjnym. Jeśli studiujesz
wraz z koordynatorem najlepiej z Emmaus i on posługuje się
innym arkuszem egzaminacyjnym, skorzystaj z jego arkusza
zamiast z tego, który jest podany w tym podręczniku.

Napisz to!
Arkusz egzaminacyjny zawiera również trzy pytania nazwane Napisz to! Są to pytania dotyczące zastosowania poznanych treści w codziennym życiu.

Napisz to!
Pytania Napisz to! będą dotyczyć Twojej głowy (myślenia),
serca (odczuć) i rąk (wykonywania).
1. Głowa. Pierwsze pytanie jest ogólnym, istotnym pytaniem dotyczącym całego kursu.
2. Serce. Następne pytanie dotyczy tego, w jaki sposób
kurs wpływa na Twoje postrzeganie Boga, siebie samego lub innych ludzi.
3. Ręce. Ostatnie pytanie dotyczy tego, jakie działania
musisz podjąć w odpowiedzi na to, czego się nauczyłeś.
Pytania zostaną przejrzane i sprawdzone przez koordynatora Emmaus, o cjalnego przedstawiciela Emmaus
International, który został przeszkolony, aby cię poprowadzić, zachęcić i udzielić Ci odpowiedzi.
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Prośby modlitewne lub pytania
Możesz zadać swoje pytania na arkuszu egzaminacyjnym,
abyśmy mogli lepiej poznać Ciebie i Twoje potrzeby. Prosimy
o konkretne pytania na temat Biblii, Boga lub innych spraw
duchowych. Możesz również dołączyć osobistą prośbę modlitewną, a my będziemy się modlić o Ciebie.

Sposoby wysłania arkusza egzaminacyjnego
Kiedy odpowiesz na wszystkie pytania w arkuszu egzaminacyjnym, sprawdź je uważnie. Następnie delikatnie oderwij kartkę wzdłuż linii perforowanej. Prosimy, abyś nie
wyrywał kartki zawierającej pytania egzaminacyjne znajdujące się na końcu każdej lekcji; prześlij nam tylko arkusz egzaminacyjny.
Wypełnij dane kontaktowe i prześlij arkusz egzaminacyjny
do koordynatora Emmaus lub do osoby, od której go otrzymałeś (na odwrocie tej strony wskazujemy kilka opcji przesyłania arkusza egzaminacyjnego).

OPCJA 1: Prześlij arkusz egzaminacyjny
do koordynatora Emmaus

Jeśli znasz swojego koordynatora Emmaus, przekaż mu wypełniony arkusz egzaminacyjny albo prześlij na następujący adres
(jeśli adres nie został podany, przejdź do opcji 2).

7

DOBRA NOWINA DLA WSZYSTKICH

OPCJA 2: Prześlij arkusz egzaminacyjny
na adres biura Emmaus
Jeśli powyżej nie ma adresu albo nie wiesz, kto jest twoim Koordynatorem Emmaus i nie jesteś pewny, gdzie wysłać swój arkusz egzaminacyjny, możesz:

Wysłać go na adres pocztowy:
Biuro Emmaus
Skrytka pocztowa nr 15
43-200 PSZCZYNA

Przesłać skan lub zdjęcie
obu stron na poniższy adres mailowy:
biuro@emmauspolska.pl

Odbieranie wyników kursu
Swój oceniony arkusz egzaminacyjny otrzymasz tą drogą,
którą się posłużyłeś, wysyłając go, tj. pocztą lub e-mailem,
włącznie z oceną końcową i odpowiedzią koordynatora
Emmaus.
Po wysłaniu i sprawdzeniu tego kursu otrzymasz dyplom zaświadczający o jego ukończeniu. Rejestr kursów jest dostępny
w biurze Emmaus lub u Twojego koordynatora Emmaus.
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Paweł i jego plany
Przeczytaj List do Rzymian 1,1-17

L

ist do Rzymian przekazuje nam najprostsze wyjaśnienie tego, w jaki
sposób Ewangelia ma moc, by zmieniać nasze życie codzienne. Przed
zapoznaniem się z tym ważnym listem, warto przyjrzeć się jego formie.
Jednym z najlepszych sposobów zrozumienia tego listu jest postrzeganie
go jako serii pytań i odpowiedzi. Pisząc ten list Paweł był niewątpliwie
świadom trudności i wątpliwości, jakie mogły powstać w umysłach jego
czytelników. Przedstawia zatem argumentację, następnie stawia pytanie,
które mogliby zadać sobie jego czytelnicy, a w
Ewangelia
końcu daje na nie odpowiedź. Sposób, w jaki
ma moc, by
przewiduje pytanie i fakt, że udziela na nie odzmieniać nasze
powiedzi tak jasno i dogłębnie, świadczy o tym,
życie codzienne.
że List do Rzymian jest natchniony przez Boga.
Wyobraźmy sobie, że list ten zawiera 12 głównych pytań. Jeśli zrozumiesz każde pytanie i odpowiedź, jakiej udziela Paweł, da ci to podstawowe
zrozumienie całego listu. Oto pytania:
1. Co jest tematem tego listu?
2. Czym jest Ewangelia?
3. Dlaczego ludzie potrzebują Ewangelii?
4. W jaki sposób grzesznicy mogą stać się sprawiedliwymi według Ewangelii?
5. Czy Ewangelia jest zgodna z nauczaniem Pism Starego Testamentu?
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6. Jakie błogosławieństwa przynosi Ewangelia w życiu człowieka?
7. Czy prostota Ewangelii (zbawienie wyłącznie przez wiarę) zachęca
do grzesznego życia lub daje na nie pozwolenie?
8. Czy Ewangelia każe chrześcijanom przestrzegać prawa Mojżeszowego w celu uzyskania sprawiedliwości?
9. Jak zatem chrześcijanin może prowadzić święte życie?
10. Czy Bóg złamał obietnice, które dał Izraelowi?
11. Jakie życie powinni prowadzić chrześcijanie w reakcji na Ewangelię?
12. Jak chrześcijanie powinni się nawzajem traktować?
Podczas studiowania tych pytań, będziemy posługiwać się biblijnymi
pojęciami takimi jak sprawiedliwość i usprawiedliwienie. Ponieważ są to kluczowe pojęcia dla tego listu, zostaną wyjaśnione jak najprościej, kiedy tylko
się pojawią.
Rozpocznijmy studium Listu do Rzymian, rozważając pytania w podanej wyżej kolejności.

Co jest tematem Listu do Rzymian?
Tematem tego listu jest Ewangelia. Paweł podejmuje go niemal natychmiast. Po przedstawieniu samego siebie jako autora listu, Paweł wyjaśnia,
że Jezus Chrystus polecił mu głosić Ewangelię (1,1). Wspomina o Ewangelii
jeszcze trzy razy w pierwszym rozdziale - w wersetach 9, 15 i 16 - i nadal
będzie się do niej odnosił w całym liście. Co więcej, Paweł pisze ten list na
temat Ewangelii do ludzi, których określa jako świętych, co oznacza „oddzielonych” (1,7).

Czym jest Ewangelia? (1,1-17)
Po pierwsze, prosta de nicja Ewangelii to „dobra nowina”.
W tej części listu Paweł podaje nam co najmniej sześć innych istotnych
faktów dotyczących Ewangelii:
To Ewangelia Boża (1,1). Oznacza to, że Bóg jest autorem dobrej nowiny. Nie została wymyślona przez jakiegoś człowieka.
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PAWEŁ I JEGO PLANY

Ewangelia została obiecana przez proroków Pism Starego Testamentu (1.2). Być może Paweł napisał to ze względu na żydowskich czytelników, którzy wierzyli w Stary Testament, ale postrzegali Ewangelię
jako nowe, fałszywe nauczanie. Żydzi nie chcieli uwierzyć, że Jezus
z Nazaretu był Mesjaszem - Wybawicielem, którego obiecał Bóg.
Dobra nowina Ewangelii dotyczy Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa (1:3). W rzeczywistości Ewangelia mówi o Panu Jezusie Chrystusie,
potomku Dawida w odniesieniu do Jego człowieczeństwa, ale także o wiecznym Synu Bożym, na co wyraźnie wskazuje Jego zmartwychwstanie (1,4). On jest zarówno Bogiem, jak i Człowiekiem.
Ewangelia jest Bożą mocą ku zbawieniu (1,16). To sposób, którym
posługuje się Bóg, aby zbawić każdego, kto wierzy w Chrystusa.
Ewangelia jest dla wszystkich ludzi, nie tylko narodu żydowskiego (1,16). To bardzo ważny punkt. Naród żydowski (zwany także
„Izraelem”), któremu Paweł często zwiastował Słowo, nie był z tego
powodu zadowolony. W tym liście Paweł wielokrotnie podkreśla, że
dobra nowina jest dla wszystkich, i udowadnia to na podstawie Pism
Starego Testamentu.
Ewangelia jest dobrą nowiną głoszącą, że ludzie dostępują zbawienia
tylko przez wiarę (1:17). To sedno przesłania Ewangelii: Bóg zbawia
ludzi na podstawie wiary, a nie przez uczynki.

Ewangelia domaga się sprawiedliwości
W wersecie 17 słowo sprawiedliwość pojawia się po raz pierwszy. Zanim
pójdziemy dalej, musimy ustalić jego znaczenie. Przyjrzyjmy się dwom sposobom użycia tego słowa w Liście do Rzymian.
Ewangelia jest
Po pierwsze, słowo sprawiedliwość opisuje
dobrą nowiną
Boży charakter czyli fakt, że Bóg zawsze robi
o tym, że człowiek
to, co jest słuszne, sprawiedliwe i prawe. Kiemoże dostąpić
dy mówimy, że Bóg jest sprawiedliwy, mamy
zbawienia przez
wiarę, a nie
na myśli to, że nie ma w Nim niesprawiedliprzez uczynki.
wości, nieuczciwości ani zła. W wersecie 17
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dowiadujemy się z kolei, że sprawiedliwość Boża objawia się w Ewangelii.
Innymi słowy, dzięki Ewangelii dowiadujemy się, w jaki sposób Bóg może
zbawić grzeszników, a jednocześnie pozostać sprawiedliwym.
Po drugie, sprawiedliwość Boża odnosi się do doskonałej pozycji, jaką
Bóg nadaje tym, którzy wierzą w Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że ci, którzy sami w sobie nie są sprawiedliwi, są traktowani tak,
jakby byli sprawiedliwi, ponieważ Bóg patrzy na nich poprzez doskonałość
Chrystusa (2 Kor 5,21).
W pierwszych 17 wersetach swojego listu Paweł przedstawił temat
Ewangelii i przekazał streszczenie głównych punktów, które wyjaśni bardziej szczegółowo w dalszej części.
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SPRAWDZIAN DO LEKCJI
By przystąpić do sprawdzianu, użyj arkusza egzaminacyjnego, znajdującego się na stronach 83–84 tej książki.
1. List ten można rozumieć jako
A. poważny wykład.
B. serię pytań i odpowiedzi.
C. odpowiedź na poprzedni list ze zboru rzymskiego.
2. Jaki byłby najlepszy tytuł dla listu do Rzymian, który wyrażałby cel
apostoła Pawła?
A. Ja, Paweł.
B. Uważajcie na fałszywe nauki.
C. Ewangelia.
3. Paweł zwraca się do czytelników tego listu jako do…
A. pogan.
B. świętych.
C. Rzymian.
4. _______ jest autorem Ewangelii.
A. Bóg.
B. Paweł.
C. Abraham.
5. Ewangelia…
A. była obiecana za pośrednictwem proroków Starego Testamentu.
B. została wymyślona przez Boga, kiedy Jezus został ukrzyżowany.
C. była rozwijana stopniowo przez Kościół.
6. Słowo Ewangelia znaczy…
A. „ekscytująca wieść”.
B. „zła nowina”.
C. „dobra nowina”.
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7. Jezus dowiódł, że jest wiecznym Synem Bożym poprzez Swoje…
A. ukrzyżowanie.
B. zmartwychwstanie.
C. życie.
8. Bóg zbawia ludzi na podstawie…
A. ich dobrych uczynków i chrztu.
B. wiary w Jezusa i wykonywania dobrych uczynków.
C. wiary w Pana Jezusa Chrystusa.
9. W Liście do Rzymian 1,17 dowiadujemy się, że sprawiedliwość Boża
jest objawiona…
A. poprzez głoszenie.
B. dzięki naszej intuicji.
C. w Ewangelii.
10. „Sprawiedliwości Boża” dotyczy między innymi…
A. doskonałej pozycji, jaką Bóg nadaje tym, którzy wierzą w Jego Syna.
B. sądu, który Bóg sprowadzi na Swoich wrogów.
C. Bożej zdolności widzenia wszystkiego w stworzeniu.

A co Ty chciałbyś powiedzieć?
Jak możesz być pewien, że jesteś wystarczająco sprawiedliwy, aby pójść do
nieba? Uzasadnij swoją odpowiedź.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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