
Prorocy mniejsi 
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Oz 1-3 

Małżeństwo z 

Gomer 

 

Małżeństwo jako 

obraz relacji Boga 

i niewiernego 

narodu 

 

Nadzieja na 

nawrócenie i 

szukania Pana 

Oz 12-14 

Lekcja historii: 

aluzje do Jakuba, 

pustyni, Saula? 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko sam Bóg 

może uratować 

sytuację: Oz 14 

Oz 4-11 

Oskarżenia i 

ostrzeżenia, 

zapowiedź kary 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzieja: Oz 

11,8-9 
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Jl 3-4 Jl 1 

3,1-5: zesłanie 

Ducha 

 

 

4,1-16: sąd nad 

narodami 

 

 

4,17-21: 

odnowienie, źródło 

wypływające ze 

Świątyni, Pan 

mieszka na Syjonie 

Miniony dzień 

Pana 

 

 

Nawoływanie 

do nawrócenia 

i pokuty 

Jl 2 

Bóg 

dokonuje 

wyzwolenia 

 

Ziemia 

powstaje z 

ruiny 

 

Obecność 

Boga wśród 

ludu 

Jl 2 

Przyszły 

dzień Pana 

 

 

Nawoływanie 

do nawrócenia 

i pokuty 

 

 

Jl 2,13 i Wj 

34,6 
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Am 1-2 

Przesłanie do 

narodów i Izraela 

 

 

Centralne 

oskarżenie 

przeciwko Judzie i 

Izraelowi 

 

Niesprawiedliwo

ść społeczna 

Am 7-9 Am 3-6 

Wielkie 

powołanie, wielka 

odpowiedzialność: 

Am 3,1-2 

 

Hipokryzja 

religijna 

Bałwochwalstwo  

Ucisk społeczny 

 

Nadchodzi dzień 

Pana 

Pięć wizji 

 

Izrael równy 

poganom 

 

9,11-15: 

zapowiedź odnowy 
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Ab 1-14 

Oskarżenie 

Edomu o 

wyniosłość 

 

Uczestniczenie 

w ataku na 

Jerozolimę 

 

 

Ab 16-21 Ab 15 

Dzień Pana 

przeciw 

WSZYSTKIM 

narodom 

Sąd nad narodami 

 

Edom jako 

przykład, wzór 

 

 

~Ada/  i   ~d"a' 
 

Edom i Adam 

Edomici: potomkowie Ezawa (zob. np. Rdz 36; Lb,20,14-20; Ps 137,7; Ez 35) 
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\ 

Jon 4 Jon 1 
Oburzenie Jonasza 

Dialog z Bogiem 

 

Tobie żal krzewu, którego 

nie uprawiałeś i nie 

wyhodowałeś, który w nocy 

wyrósł i w nocy zginął. A 

czyż Ja nie powinienem 

mieć litości nad Niniwą, 

wielkim miastem, gdzie 

znajduje się więcej niż sto 

dwadzieścia tysięcy ludzi, 

którzy nie odróżniają swej 

prawej ręki od lewej, a 

nadto mnóstwo zwierząt? 

(4,10-11) 

 

 

 

A Tobie czytelniku? 

Posłanie do 

Niniwy 

 

Ucieczka  

 

Samobójstwo 

z umyciem rąk 

Jon 3 

Bóg: Wstań, idź 

do Niniwy, 

wielkiego miasta, 

i głoś jej 

upomnienie, 

które Ja ci 

zlecam”  

Jonasz: 

„Jeszcze 

czterdzieści dni, 

a Niniwa zostanie 

zburzona” 

 

Nie ma mowy o 

Bogu i 

nawróceniu? 

 

Nawracają się 

absolutnie 

wszyscy 

Jon 2 

Modlitwa 

Jonasza 

 

Czy jest tu 

nawrócenie? 
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Mi 3-4 

Nadużycia 

wśród 

rządzących, 

proroków i 

przywódców 

 

4,1-5: 

Panowanie 

Boga na 

Syjonie, do 

którego 

przybywają 

wszystkie 

narody 

Mi 6-7 
Czynią 

niesprawiedliwość, 

choć wiedzieli co 

należy robić: Mi 

6,8 

 

Modlitwa Izraela 

 

Dlaczego Bóg jej 

wysłucha? 

 

Jest miłosierny: 

Mi 7,18 

Jest wierny 

obietnicy: Mi 7,20 

Mi 4-5 

Niewola i 

uwolnienie 

 

Król z 

Betlejem 

 

Reszta 

błogosławieńst

wem dla 

narodów 

 

Bóg pokona 

zło 

 

Mi 1-2 

Sąd nad 

Izraelem 

 

2,12-13: 

Bóg jako 

pasterz 
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Na 1 

Poemat o 

potędze i gniewie 

Boga 

 

 

Na 3 Na 2 

Upadek Niniwy Zagłada Niniwy 

3,19: Nie ma lekarstwa na twoją klęskę, nieuleczalna jest twoja rana. 

Wszyscy, którzy usłyszą wieść o tobie, w dłonie klaskać będą nad tobą; 

bo na kogóż nie przechodziła wciąż twoja niegodziwość? 

 

Upadek Niniwy to przykład – sprawiedliwość Boża w końcu dosięgnie 

każdego, ocaleją tylko ufający Bogu (zob. 1,6-7) 
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Ha 3 Ha 1,2-4 
Babilon to przykład, który 

się powtarza w historii, ale 

zło zostanie w końcu 

ostatecznie pokonane 

 

 
3,16-17:  Usłyszałem i serce moje 

struchlało, na głos ten zadrżały me 

wargi, przenikła trwoga me kości, kroki 

się moje zachwiały. W spokoju jednak 

wyglądam dnia utrapienia, który 

nadchodzi na lud, co nas gnębi. Drzewo 

figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie 

dają plonu winnice, zawiódł owoc 

oliwek, a pola nie dają żywności, choć 

trzody owiec znikają z owczarni i nie ma 

wołów w zagrodach. Ja mimo to w Panu 

będę się radować, weselić się będę w 

Bogu, moim Zbawicielu.  

Tora jest 

negowana 

Bóg nie reaguje 

na nieprawość i 

zło 

Ha 2,5-20 

Pięciokrotne 

„biada” 

Ha 1,5-11 

Nadchodzą 

Babilończycy, by 

położyć kres 

Ha 1,12-17 

Ale jak to?! 

Odpowiedzią 

Boga mają być 

bezbożni 

Babilończycy?! 

Ha 2,1-4 
Spokojnie, kara 

spadnie również na 

Babilon, wszystko w 

swoim czasie 
Oto zginie ten, co jest 

ducha nieprawego, a 

sprawiedliwy żyć będzie 

dzięki swej wierności (Ha 

2,4) 
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So 1-2,3 

Dzień Pana: 

zagłada totalna 

 

2,1-3: ale może 

jest nadzieja? 

So 3,9-20 So 2,4-3,8 

Sąd nad narodami i 

Jerozolimą 

 

 

3,8: Przeto oczekujcie 

na Mnie - wyrocznia 

Pana - w dniu, gdy 

powstanę jako 

oskarżyciel, bo 

postanowiłem 

zgromadzić narody, 

zebrać królestwa, aby 

wylać na nie moje 

oburzenie, cały mój 

gniew zapalczywy, bo 

ogień mej żarliwości 

pochłonie całą ziemię. 

Nadzieja dla 

narodów i Izraela 

 

Oczyszczenie i 

przekształcenie w 

jeden naród – 

spełnienie obietnic? 

 

Radość na Syjonie 

Bóg przychodzi by oczyścić i stworzyć „nowy świat” 

Sprawiedliwość i miłość są nierozerwalne 



11 

Ag 1,1-15 
Nagana i wezwanie do odbudowy 

Świątyni 

 

Brak powodzenia, ponieważ 

Świątynia w gruzach 

Ag 2,1-9 
Odbudowują Świątynię, tylko że nie 

jest tak wspaniała jak z czasów przed 

niewolą… 

Ale 2,9: Przyszła chwała tego domu 

będzie większa od dawnej, mówi Pan 

Zastępów; na tym to miejscu Ja udzielę 

pokoju - wyrocznia Pana Zastępów. 

Ag 2,10-19 
„Przechodzenie” czystości i 

nieczystości 

Sama odbudowa nie wystarczy, 

potrzeba nawrócenia 

Ag 2,20-23 
Zapowiedź wypełnienia obietnic w 

przyszłości. Znów, nie tak jak byśmy 

oczekiwali…? 
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Za 1,7-6,15 

Wizje 

Za 9-11 

Król nadchodzi 

(9,9-10) 

 

Obraz pasterza 

 

 

Za 7-8 
Sprawy postów i 

obietnica przyszłego 

wybawienia 

Za 1,1-6 

Wezwanie do 

nawrócenia 

Za 12-14 

Ocalenie i 

oczyszczenie 

Jerozolimy 

 Królowanie 

Boga 

Pielgrzymki 

narodów 
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https://s3-us-west-2.amazonaws.com/tbp-wp/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2016/08/39-Zechariah-FNL.jpg 
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Ml 1-2 

1,2-5: wątpią w 

miłość Boga 

 

1,6-2,9: zarzuty 

wobec kapłanów 

 

2,10-16: 

małżeństwa i 

rozwody 

Ml 3 Ml 3 

2,17-3,5: gdzie 

Boża 

sprawiedliwość?  

 

3,6-12: w czym 

mamy się 

nawrócić? 

 

3,13-18: nie 

warto służyć Bogu 

3,19-21: dzień 

Pana 

 

3,22-24: Tora i 

prorocy 



Najbliższe spotkania 

 

18 stycznia, godz. 20:00 

 

25 stycznia, godz. 20:00 

 

1 lutego, godz. 20:00 
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