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skróty nazw ksiąg biblijnych zastosowane w kursie
W nawiasach podano nazwy ksiąg w Biblii Tysiąclecia, różniące się od nazw użytych w Biblii Warszawskiej.
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W odnośnikach do tekstów biblijnych
zawsze podawany jest najpierw skrót
nazwy księgi, następnie numer rozdziału, po przecinku zaś numer wiersza.
Przykłady:
Obj. 3,20 = Objawienie Jana 		
(Apokalipsa Jana), rozdział 3, wiersz 20
Iz. 1,11-16.18-20 = Księga Izajasza,
rozdział 1, wiersze 11-16 oraz 18-20

Jezus polecił nam głosić Ewangelię wszystkim narodom i czynić z ludzi Jego uczniów. Ale co to znaczy,
być uczniem Jezusa? Cena uczniostwa, oczekiwanego
przez Jezusa, jest wysoka. Czy jesteśmy gotowi, by być
prawdziwymi uczniami Jezusa i podążać za Nim bez
zastrzeżeń? Jeśli tak, to rzeczywiście będziemy „światłością świata” i „solą ziemi”.
A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi
jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam, przykazałem. A oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata.
Mat. 28,18-20
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I

Kim jest uczeń?

A. Znaczenie terminu
Uczeń Jezusa to ktoś, kto podjął decyzję o pójściu
za Jezusem Chrystusem, kto naśladuje Go i żyje w
społeczności z Nim.
Biblia mówi o różnych grupach uczniów. Najwięcej
uwagi poświęca jednak uczniom Jezusa.
• Jakie myśli nasuwają się nam, gdy słyszymy słowo „uczniostwo”?

B. Różne grupy
Nowy Testament mówi nie tylko o uczniach Jezusa,
ale także o innych grupach uczniów:

1. Uczniowie Mojżesza
Jan 9,28
Złorzeczyli mu więc (faryzeusze), mówiąc: Ty
jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza.
Faryzeusze studiowali wnikliwie Prawo Mojżeszowe.
Świadomość tego, że są uczniami Mojżesza, była
dla nich źródłem duchowego bezpieczeństwa.

2. Uczniowie Jana
Jan 1,35
Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami
swoimi.

Uczniami Jana Chrzciciela byli ludzie, którzy słuchali jego nauki i uczyli się od niego (Łuk. 11,1).
Sprzeciwiali się oni niektórym przekonaniom Żydów
(Jan 3,25), byli wierni Janowi w czasie jego pobytu
w więzieniu (Mat. 11,2), a po jego śmierci pochowali
go (Mat. 14,12).
• Co cechowało uczniów Jana?
Łuk. 5,33, Mat. 9,14

3. Uczniowie faryzeuszów
Mat. 22,15-16
Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się,
jakby go usidlić słowem. I wysłali do niego
uczniów swoich wraz z Herodianami.
Uczniowie faryzeuszów pielęgnowali żydowską tradycję zapisaną w Starym Testamencie oraz tradycję
przekazaną przez przodków.

4. Uczniowie Jezusa
Uczniami Jezusa byli ludzie powołani przez Niego
do naśladowania Go. Mieli oni zaakceptować nie
tylko Jego naukę, ale Jego samego. Jezus wymagał
pełnego posłuszeństwa. Nauczał też Swych uczniów
służby i wymagał, aby byli gotowi na cierpienie. Był
to radykalny i niepowtarzalny rodzaj uczniostwa.
Uczniów Jezusa można podzielić na kilka różnych
grup:

uczniostwo

a) Dwunastu uczniów Jezusa
Mar. 3,14
I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby
ich wysłać na zwiastowanie ewangelii.
Dwunastu uczniów należało do najwęższej grupy
naśladowców Jezusa. Nazywano ich także apostołami (Łuk. 6,13) lub po prostu “dwunastoma” (Mar.
4,10).
Wszyscy ci uczniowie, z wyjątkiem Judasza Iskarioty,
stale przebywali z Jezusem i wytrwali przy Nim także w próbach, które przechodził (Łuk. 22,28).

d) Uczniowie opisani w Dziejach Apostolskich
Wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa, Dzieje
Apostolskie nazywają uczniami.
Dz.Ap. 6,1
W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała
[...].
Dz.Ap. 9,19
I przebywał zaledwie kilka dni z uczniami,
którzy byli w Damaszku.
Dz.Ap. 9,36
A w Joppie była pewna uczennica, imieniem
Tabita.

b) Siedemdziesięciu dwóch uczniów Jezusa
Do szerszej grupy uczniów Jezusa należało siedemdziesięciu dwóch Jego naśladowców. Niektóre
przekłady Biblii podają liczbę „siedemdziesiąt”.
Rozsyłając ich, Jezus dał im polecenie (Łuk. 10,1-12.
17-20) podobne do tego, które wcześniej przekazał
dwunastu uczniom (Mat. 10,5-16; Łuk. 9,1-5).
c) Inni naśladowcy Jezusa
Łuk. 6,17
I zstąpił z nimi w dół, i zatrzymał się na równinie, również liczne rzecze uczniów jego i
wielkie mnóstwo ludu [...].
Józef z Arymatii był uczniem Jezusa, ale trzymał to w
tajemnicy.(Jan 19,38). Wielu innych uczniów po pewnym czasie opuściło swojego Mistrza.
• Dlaczego wielu uczniów opuściło Jezusa?
Jan 6,60-66

• Gdzie, po raz pierwszy, nazwano uczniów
„chrześcijanami”? Dz.Ap. 11,26
Określenie „uczeń” pojawia się w Ewangeliach 238
razy. W Dziejach Apostolskich - 30, nie występuje zaś
w Listach. Rzadsze użycie tego terminu związane
jest prawdopodobnie z jego zbyt szerokim znaczeniem.
• Jakie określenia zostały użyte w miejsce
słowa „uczeń”?
Rzym. 1,7, I Kor. 1,2, I Kor. 2,1, I Kor. 3,1,
I Kor. 4,1
Mimo iż określenie „uczeń” występuje tylko w
Ewangeliach i Dziejach Apostolskich, to uwypukla
ono ważną prawdę dotyczącą chrześcijaństwa.
Słowo „uczeń” zawsze wskazuje na istnienie nauczyciela, niezależnie od tego, czy został on wymieniony. Dlatego prawdziwym uczniem jest ten, kto
jest gotów naśladować Jezusa i uczyć się od Niego.
• Czy jestem gotów uczyć się od Jezusa i
być Jego uczniem?

uczniostwo

II

Warunki do spełnienia

Nasz Pan oczekuje od Swych uczniów konsekwencji w naśladowaniu Go. Wskazuje też warunki, które trzeba spełnić, aby być Jego uczniem.
• Podaj kilka warunków uczniostwa, które
przychodzą ci do głowy.
Na podstawie wskazanych fragmentów Biblii sformułuj warunki uczniostwa i określ ich znaczenie dla
nas.

A. Mat. 8,18-22
warunek

znaczenie dla nas

B. Mat. 10,37-39
warunek

znaczenie dla nas
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C. Mat. 16,24-26
warunek

znaczenie dla nas

• O jakich warunkach naśladowania Jezusa
jest mowa w innych miejscach Biblii?

III

Zadania ucznia

Aby poznać warunki uczniostwa oraz zadania
uczniów Jezusa, musimy przede wszystkim skierować uwagę na Ewangelie. W nich bowiem najczęściej występuje słowo „uczeń”. Powinniśmy jednak
odróżnić zadania dwunastu uczniów, które miały

być spełniane w ówczesnej, szczególnej sytuacji, od
zadań, które są wciąż aktualne.
Zapoznaj się z zadaniami ucznia Jezusa, przedstawionymi w poniższych fragmentach Biblii. Jakie są
najważniejsze zadania ucznia?

A. Mat. 4,19
zadanie

znaczenie dla nas
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B. Mat. 5,13-16
zadanie

znaczenie dla nas

C. Mat. 28,16-20
zadanie

znaczenie dla nas

• O jakich zadaniach uczniów jest mowa w
innych miejscach Biblii?

uczniostwo

IV

Cechy ucznia

Mimo iż każdy chrześcijanin może być nazywany
uczniem Jezusa, to jednak nie każdy jest dojrzałym
i utwierdzonym uczniem. Co cechuje dojrzałego
ucznia Jezusa?

A. Jest naśladowcą Chrystusa
Mat. 4,19
I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was
rybakami ludzi!
• Co jest początkiem naśladowania Jezusa?
Jan 1,12

B. Rozważa Słowo Boże
Mat. 11,29
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode
mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
• Jaką postawę względem Słowa Bożego
przyjęli Żydzi z Berei? Dz.Ap. 17,11

C. Modli się
Łuk. 11,1
A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł
do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i
Jan nauczył uczniów swoich.

• W jakich sytuacjach powinniśmy modlić
się?
Filip. 4,6

D. Angażuje się w pracę Kościoła
I Piotr 4,10
Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej
łaski Bożej.
• Gajus był zaangażowany w pracę Kościoła.
Jakiego rodzaju służbę wykonywał?
III Jan 5
• W jaką pracę Kościoła mogę się zaangażować?

E. Okazuje posłuszeństwo Chrystusowi
Jan 8,31-32
Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli
w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim,
prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
Jan 14,23
Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie.
• Jakiego rodzaju posłuszeństwa oczekuje
od nas Jezus? Rzym. 6,16-18

uczniostwo

F. Jest napełniony Duchem Świętym
Efez. 5,18
I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha.
• Po czym można rozpoznać chrześcijanina
napełnionego Duchem Świętym?
Gal. 5,22-23

G. Ma w sobie miłość do innych ludzi
		
		

Miłość do innych chrześcijan
Jan 13,34-35, Gal. 6,10
Miłość do zgubionych
I Tes. 3,12, II Kor. 6,4-6

H. Jest świadkiem Jezusa
Dz.Ap. 1,8
Ale weźmiecie moc Ducha Świętego kiedy
zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po
krańce ziemi.
• O czym nieustannie świadczył Paweł?
Dz.Ap. 26,22-23

V

I. Jest w stanie prowadzić ludzi do Jezusa
II Kor. 5,20
Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał;
w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się
z Bogiem.
• Czy każdy chrześcijanin powinien być w
stanie przyprowadzić innych do Jezusa?

J. Jest w stanie otoczyć opieką nowo 		
nawróconych
II Tym. 2,2
A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania,
którzy będą zdolni i innych nauczać.
Paweł opiekował się Tymoteuszem. Udzielał mu
pouczeń i prowadził go w wierze. W ten sposób
Tymoteusz stał się wartościowym współpracownikiem, zaangażowanym w pracę Kościoła, będącym
w stanie głosić Ewangelię innym.
• W jaki sposób można zastosować w
praktyce naukę zawartą w II Liście do
Tymoteusza 2,2?

Obietnice dotyczące uczniostwa

Z uczniostwem związane są nie tylko warunki,
wymagania i zadania. Jezus dał Swym naśladowcom wspaniałe obietnice. Opłaca się więc być Jego
uczniem!

Zapoznaj się, na podstawie poniższych fragmentów,
z obietnicami danymi uczniom Jezusa.

uczniostwo

A. Mat. 10,19-20.32
obietnica

znaczenie dla nas

B. Mar. 10,28-31
obietnica

znaczenie dla nas

C. Łuk. 6,20-23
obietnica

znaczenie dla nas
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D. Łuk. 10,20
obietnica

znaczenie dla nas

obietnica

znaczenie dla nas

Oczywiście istnieje o wiele więcej obietnic dla tych,
którzy jako uczniowie Jezusa wiernie wypełniają
swe powołanie.
Paweł miał świadomość oczekującej go nagrody.
Dlatego w II Liście do Tymoteusza 4,7-8 mógł powiedzieć:

Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy
umiłowali przyjście jego.

E. Jan 15,16

uczniostwo
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