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Dzieło kronikarskie
oraz Tb, Jdt, Est
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1 Krn 1-9
Genealogie
podsumowują
historię, pokazują
kolejne „wybory”
Boga
Linia królewska:
Juda -> Dawid -> …

Linia kapłańska:
Lewi -> Aaron…

1 Krn 10-29
Historia Dawida
wyidealizowana
Dawid
przygotowuje do
budowy świątyni
Tak jak Mojżesz
(28,11-19) dostaje
plan przybytku
Dawid jako król
idealny, wzór, typ
mesjasza

2 Krn
Historia królestwa
południowego, nie
ma północy
Pobożni królowie
doświadczają
błogosławieństwa
Bezbożni królowie
okrutnych
konsekwencji
grzechu
Dekret Cyrusa
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W Biblii Hebrajskiej 1-2 Krn zamykają
Biblię (wyruszyć w drogę)
Księgi Kronik jakby powtarzają materiał, ale
w nowym opracowaniu i nie można ich
pominąć
Cele historii deuteronomistycznej i dzieła
kronikarskiego
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 Ukazanie, że niewierność narodu wybranego, ciągłe łamanie
przymierza, szczególnie przez grzech bałwochwalstwa,
doprowadziło do narodowej katastrofy: niewola asyryjska
(2 Krl 17,7-23) i niewola babilońska (2 Krl 24,18 – 25,30)
 Słowa Boga o błogosławieństwie i przekleństwie (por. ideę
dwóch dróg z Pwt 30) musiały się spełnić:
Oto sprowadzam zagładę na to miejsce i na jego
mieszkańców – wszystkie wyroki księgi, którą czytał król
judzki, za to, że opuścili Mnie i składali ofiary kadzielne
bogom obcym, drażniąc Mnie wszystkimi dziełami rąk
swoich. Dlatego zapłonął mój gniew przeciw temu miejscu i
nie zagaśnie.
2 Krl 22,16-17
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 Kronikarz wyciąga wnioski z tej lekcji. Pragnie
ukazać swoim rodakom idealny wzór monarchii i
kultu, który należy ze wszystkich sił naśladować.
Jeżeli naród pójdzie za tym wzorem, odziedziczy
Boże błogosławieństwo.

 Idealna
monarchia
jest
w
rzeczywistości
królestwem Boga na ziemi rządzonym przez
Dawida lub jego potomków (por. 2 Krn 13,5.8).
Stąd też idealizacja Dawida, która świadczy
również o istnieniu w sercu Kronikarza tęsknoty za
nowym Dawidem, oczekiwanym przez Izraela. Tym
nowym Dawidem miał być Mesjasz.
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 Na mocy przymierza Izrael stał się królestwem kapłanów i
ludem świętym. Dlatego najważniejszą powinnością jest
sprawowanie kultu. Idealny i jedynie dopuszczalny kult
może być sprawowany w świątyni jerozolimskiej. Całe
życie ludu musi ogniskować się wokół kultu i stać się
liturgią na wzór liturgii świątynnej.

 Przedstawiony wyżej ideał monarchii i kultu Kronikarz
ukazuje w Księgach Kronik. W Księdze Ezdrasza i
Nehemiasza chce pokazać, że powygnaniowa wspólnota
realizuje ten ideał.
 Zasadniczym celem Kronikarza jest ukazanie ideału
monarchii Dawidowej i kultu w świątyni jerozolimskiej
jako wzoru do realizacji przez powygnaniowego Izraela.
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Ezd 1-6
Dekret Cyrusa
Czy teraz wypełnią
się obietnice?

Odbudowa i
konsekracja świątyni
Odrzucenie
„Samarytan”
Prorocy zapowiadali,
że przyjdą narody, a
Izrael odrzuca
„własnych” ludzi

Ezd 7-10
Ezdrasz nauczyciel
Prawa
Problem małżeństw
mieszanych, ważne
bo doprowadziło do
grzechu Salomona i
prowadziło do
„utraty” ziemi
Pwt 23,1-4: czy Bóg
każe Ezdraszowi
oddalać?

Ne 1-7
Nehemiasz odbudowuje
mury Jerozolimy
Sprzeciw ludzi
Prorocy mówią, że Pan
będzie obroną Jeruzalem
Wprowadzają swoją
wizję?

Ne 8-12
Odnowienie przymierza
Ne 9: streszczenie historii

Ne 13
Ludzie nie są wierni
Zaniedbania w świątyni
Zaniedbania Szabatu
Modlitwa że przynajmniej
próbował…
Obietnice się nie
spełniły…
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Księga Tobiasza (Tobita)
Dzieje rodziny Tobiasza przedstawione jako model życia
w bojaźni Bożej











Uczynki miłosierdzia Tobiasza
Ślepota Tobiasza
Cierpienia i modlitwa Sary
Tobiasz syn wyrusza z Rafałem do Medii
Wypędzenie demona i poślubienie Sary
Odebranie długu od Gabaela i powrót do Niniwy
Uzdrowienie ślepoty Tobiasza
Ujawnienie anioła Rafała
Tobiasz wypowiada dziękczynienie Bogu
Dalsze dzieje rodziny Tobiaszów

 Wartość jałmużny, modlitwy i postu
 Wierność prawu chociaż kosztuje, to jest wynagradzana
 Kręte drogi życia mogą być wyprostowane
 Skrupulatne przestrzeganie prawa wartością nadrzędną
 Aniołowie jako stróże człowieka
(za: http://wegrzyniak.com/262/download/tb-schemat-pdf)
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Księga Judyty
Opowieść o tym, jak dzięki mężnej i bogobojnej Judycie
naród Izraelski pokonuje o wiele mocniejszego wroga











Wojna Nabuchodonozora przeciw Arfaksadowi
Holofernes wyrusza na wojnę przeciw Zachodowi
Powstanie Żydów przeciw Holofernesowi
Achior przestrzega Holofernesa i zostaje wydany Żydom (potomkowie
Chaldejczyków, Achior to amonita – zob. Pwt 23,1-4)
Oblężenie Betulii
Wystąpienie i modlitwa Judyty
Judyta zabija Holfernesa
Powitanie Judyty w Betulii
Popłoch w obozie Holofernesa
Pieśń dziękczynna Judyty

 Bóg Izraela jest potężniejszy od innych bogów
 Bóg potrafi wyzwolić naród przy pomocy słabej jednostki
 Potrzeba bezwzględnej wierności Bogu w każdych okolicznościach
 Żydówka, typ Maryi
(za: http://wegrzyniak.com/ksiadz/kazania/sermons/274-i-sincerity-and-patience-17c/download/jdt-schemat-pdf)
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Księga Estery
 Około 100 lat po wygnaniu, niektórzy nie wrócili
 Mardocheusz wykrywa spisek, Estera królową
 Haman Agagita mści się i chce zagłady Żydów
 Estera i bankiet
 Król nie śpi, czytają mu kronikę
 Haman prosi o wyrok, a król każe mu uczcić
Mardocheusza
 Drugi bankiet i haman na pal
 Dekret obronny
 Ustanowienie święta Purim
 Łamią prawo i nie są idealni, ale ufają Bogu i On znów
okazuje się wierny
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Historia pozostaje otwarta, a pytania bez odpowiedzi
 Co z obietnicami z Rdz 3 i 12? Królowie zawiedli…
 Przymierze wciąż jest łamane, choć Bóg pozostaje
wierny
 Czy Bóg przemieni ich twarde serca?

Trzeba czytać kolejne księgi 
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Najbliższe spotkania

7 grudnia, godz. 20:00
21 grudnia, godz. 20:00
4 stycznia, godz. 20:00

