
Prorok Jeremiasz 

i Ezechiel 
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Jr 1-24 Jr 26-45 
Osąd i nadzieja Izraela 

Jr 46-52 
Osąd i nadzieja narodów Powołanie Jeremiasza 

Osąd i nadzieja: byś wyrywał i 

obalał, niszczył i burzył, budował i 

sadził 

Mowy przeciw Izraelowi przed 

wygnaniem 

Ciągłe łamanie przymierza 

Bałwochwalstwo jako cudzołóstwo: 

Jr 2,2; 2,20; 3,2; 3,6-10 itd. 

Nieprzyjaciel z północy 

Jr 7: hipokryzja 

Jr 15,1-3 i 16,14-15: osąd i nadzieja 

Kryzys proroka i jego życie: Jr 15-

16 i 20,7nn 

Jr 25 
Izrael się nie nawraca 

Nadciąga sługa Boga: król 

Babilonu 

70 lat niewoli 

Kubek wina i zapowiedź 

kary dla wielu narodów 

Jr 26-29: ostrzeżenia do 

ostatniej chwili 

Jr 30-33: nadzieja i nowe 

przymierze 

Jr 31,31-34 

Jr 31,29-30: 

odpowiedzialność osobista i 

grzechy przodków 

Jr 34-45: oblężenie i 

zniszczenie Jerozolimy, 

historia Jeremiasza 

Jeremiasz uprowadzony 

do Egiptu 

 

Jr 36: spisanie proroctw 

przez Barucha 

Osąd narodów: 

Egipt, Filistyni, Moab, 

Ammonici, Edomici 

itd. 

Na koniec Bóg osądzi 

Babilon (Jr 50,41 – 

ironia?) 

 

Jr 52 kończy się jak 

2 Krl 25 

Czy Jechoniasz 

(Jojakin) to nadzieja 

na wypełnienie 

obietnic? 
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Ez 1-11 Ez 12-24 
osąd Izraela 

Ez 1-3: wizja rydwanu 

Bożego i powołanie proroka 

Ez 4-5 czyny profetyczne 

- „model” oblężenia 

Jerozolimy 

- noszenie win i posiłki 

Mają twarde serca i nie 

słuchają (zob.  Pwt 29,3 i 

30,6) 

Ez 8-11: „wycieczka” po 

Świątyni 

- starsi czczą bożki 

- kobiety czczą Tammuza 

Chwała Pańska opuszcza 

Świątynię i Jerozolimę 

Ez 11,14-21: osąd i 

nadzieja 

Ez 16 i 23: 

symboliczna historia 

Izraela i Jerozolimy 

Ez 18: 

odpowiedzialność 

osobista 

Ez 33 

Nawrócenie i 

zatwardziałość 

Miasto zostało 

zdobyte, a kraj 

zniszczony 

Ez 25-32 
osąd narodów 
Ammonici, Moabici, 

Edomici, Filistyni itd. 

Babilon „wymierzy 

sprawiedliwość” 

Egiptowi 

Ez 34-37 
nadzieja dla Izraela 

Ez 34,23: Nowy Dawid 

Ez 36,19-23: święcić 

Imię 

Ez: 36,24-27: 

oczyszczenie, serce z 

ciała, Duch 

Ez 37,21nn: jeden 

naród 

Ez 37,1-14: ożywienie 

kości jako obraz 

sytuacji Izraela i jego 

odrodzenia 

Ez 38-39 
„nadzieja” dla narodów 

Ostateczne 

pokonanie zła (Gog 

i Magog) 

Ez 40-48 
Nowa Świątynia 

Powrót chwały 

Pańskiej 

Rzeka wypływa spod 

Świątyni 

 

 

Nazwa miasta (ani 

razu nie pada 

„Jerozolima”): „Pan 

jest tam” 



Najbliższe spotkania 

 

4 stycznia, godz. 20:00 

 

18 stycznia, godz. 20:00 

 

25 stycznia, godz. 20:00 

4 


