‒ Księga Ezechiela
‒ Ewangelia wg Świętego Jana
ZBIÓR ĆWICZEŃ BIBLIJNYCH
Wprowadzenie

Stoi przed Tobą zadanie przygotowania się do tegorocznego Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego zakresem jest:


Księga Ezechiela (która jest częścią Starego Testamentu),



Ewangelii św. Jana (która jest częścią Nowego Testamentu).

Zadaniem Twoim w eliminacjach Konkursu będzie wykazać się wiedzą na
temat tych ksiąg.
Stoi więc przed Tobą zadanie zdobycia takiej wiedzy.
Niniejszy zbiór ćwiczeń służy jako pomoc w zdobyciu i uporządkowaniu tej
wiedzy.
W Konkursie obowiązują Cię informacje pochodzące z następującej wersji
Biblii:
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład
z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów
Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, wydanej w roku 2011.
Jest to tzw. „Biblia Paulistów“.
Obowiązuje Cię znajomość treści obu ksiąg oraz informacji zawartych we
wstępach, przypisach oraz komentarzach.
Brzmi groźnie, ale to ciekawa wiedza i ciekawa praca. Księga Ezechiela
i Ewangelia św. Jana to zupełnie niepowtarzalne księgi w swoim gatunku. Nastaw
się więc na niecodzienność i wyjątkowość.
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Zasady pracy

Co zrobić, żeby przygotować się do konkursu biblijnego?
1.

Zaopatrz się we wspomnianą we wstępie „Biblię Paulistów“ w wersji

książkowej.
2.

Na stronie pismoswiete.pl znajdź zakładkę z tekstem „Biblii Paulistów“.

Ztej witryny da się korzystać także w telefonie. Znajdź tam Księgę Ezechiela
i Ewangelię św. Jana i je sobie zaznacz.
3.

W egzemplarzu Biblii znajdź Księgę Ezechiela i ją zaznacz jedną

zakładką, tak żeby mieć do niej szybki dostęp.
4.

W egzemplarzu Biblii znajdź Ewangelię św. Jana i ją zaznacz drugą

zakładką, tak żeby mieć do niej szybki dostęp.
5.

Czytaj tylko wersje z „Biblii Paulistów“!

6.

Przygotuj sobie osobny zeszyt (taki jaki lubisz) do wykonywania notatek.

7.

Przez cały czas sporządzaj notatki w tym zeszycie (notatniku). Zapisuj

wszystko, stosuj hasła, rysunki, rymy, schematy, zmieniaj kolory, wielkość

liter, pisz niekonwencjonalnie (z góry na dół, w poprzek, normalnie) ‒ Niech
Twój notatnik będzie niepowtarzalny i ciekawy, no i bardzo Twój.
8.

Notuj wszystko. Pracuj sprawnie. Często odpoczywaj. Wykorzystuj swoją

ciekawość.
9.

Często przeglądaj swoje notatki. Notatki są Twoją wiedzą.

10. Czytaj obie księgi w wolnych chwilach „na telefonie“.
11. Szukaj tylko i wyłącznie ciekawostek, czyli czegoś naprawdę

interesującego, czyli czytając tekst obu ksiąg, wstępy, komentarze, przypisy,
notuj wszystko to i tylko to, co przyciąga Twoją uwagę i jest dla ciebie
ciekawe, na przykład ciekawe imiona, ciekawe wydarzenia, ciekawe miejsca,
ciekawe zwroty językowe ‒ i ogólnie ciekawe informacje. Do każdej z nich od
razu staraj się dopisywać, kogo z Twoich znajomych czy krewnych mogłyby
zainteresować. Możesz im o tym przy sposobności powiedzieć.
12. Czytaj wstępy do obu ksiąg (są na początku każdej z nich).
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13. Czytaj na wyrywki przypisy (są na marginesach bocznych).
14. Czytaj na wyrywki komentarze (są na marginesach dolnych).
15. Przeczytaj obie księgi w kolejności, która najbardziej Ci odpowiada: na
przykład najpierw Księgę Ezechiela potem Ewangelię św. Jana albo najpierw
Ewangelię św. Jana a potem Księgę Ezechiela, albo jednocześnie obie księgi
albo jeszcze inaczej. Czytaj ze zrozumieniem, ale sprawnie, jak każdą inną
książkę. Najlepiej przeczytać oba teksty kilka razy.
16. Wykonaj poniższe ćwiczenia.
Ćwiczenia: wykonuj je wielokrotnie, pracuj sprawnie, nie bój się wprowadzać
zmian w odpowiedziach
Księga Ezechiela

1.

Stwórz spis imion postaci występujących w Księdze Ezechiela.

2.

Uporządkuj wypisane imiona:

a) alfabetycznie,

b) od najdłuższego do najkrótszego,
c) od najciekawszego do najnudniejszego.
3.

W Księdze Ezechiela wyznacz zgodnie ze swoim uznaniem wstęp

i zakończenie. Opisz je siglami biblijnymi (na przykład: Wstęp: Ez 1,1 - 2,1;
zakończenie: Ez 48,1-35). Zatytułuj je po swojemu.
4.

Wyznacz centralny fragment Księgi Ezechiela, opisz go siglami biblijnymi

i nadaj własny tytuł.
5.

Czytaj Księgę Ezechiela po kolei od początku i uzupełnij następującą

tabelkę. Zaproponuj swój własny oryginalny tytuł nagłówka:
Nagłówki tekstu

Prolog
Teofania

Dwa najciekawsze wyrażenia
w tekście Księgi

Twój tytuł nagłówka tekstu
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Nagłówki tekstu
Powołanie
Posłanie do uprowadzonych
Strój Izraela
Więzy i milczenie
Zapowiedź oblężenia
Jerozolimy i czasu niewoli
Zwiastun klęski głodu i
zagłady Jerozolimy
Proroctwa przeciw ziemi
judzkiej
Grzechy w świątyni

jerozolimskiej
Zagłada Jerozolimy
Odejście chwały Pana ze
świątyni
Grzechy przywódców narodu
Zapowiedź przyszłego
odrodzenia
Odejście chwały Pana z
Jerozolimy
Symboliczne gesty
zapowiadające niewolę
Odpowiedź na zarzuty
rodaków

Dwa najciekawsze wyrażenia
w tekście Księgi

Twój tytuł nagłówka tekstu
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Nagłówki tekstu
Przeciw fałszywym prorokom
Przeciw fałszywym
prorokiniom
Przeciw bałwochwalstwu
Każdy będzie odpowiedzialny
za swoje czyny
Przypowieść o chruście z
winnicy
Symboliczna historia
niewiernej Jerozolimy
Przypowieść o dwóch orłach i
wierzchołku cedru
Odpowiedzialność osobista
Pieśń żałobna nad królami
Judy
Historia niewierności Izraela ‒
miłosierdzie Boże
Wyrocznia przeciw południu

Pieśń o karzącym mieczu
Bożym
Miecz króla Babilonu
Sąd nad Ammonitami
Grzechy Jerozolimy

Dwa najciekawsze wyrażenia
w tekście Księgi

Twój tytuł nagłówka tekstu
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Nagłówki tekstu
Niewierność Samarii i
Jerozolimy
Przypowieść o kotle
Śmierć żony Ezechiasza

Przeciwko Ammonitom
Przeciwko Moabitom
Przeciwko Edomowi
Przeciwko Filistynom
Przeciwko Tyrowi
Pieśń żałobna nad ruinami

Tyru
Przeciwko władcy Tyru
Pieśń żałobna nad władcą Tyru
Przeciwko Sydonowi
Obietnica dla ludu Izraela
Przeciwko Egiptowi ‒
przeciwko faraonowi
Egipt nagrodą dla
Nabuchodonozora
Dzień Pana nad Egiptem
Złamanie potęgi Egiptu

Dwa najciekawsze wyrażenia
w tekście Księgi

Twój tytuł nagłówka tekstu
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Nagłówki tekstu

Upadek faraona
Pieśń żałobna nad faraonem
Zejście faraona do krainy
umarłych

Stróż Izraela
Zachowanie prawa Bożego
Wieść o upadku Jerozolimy ‒
koniec milczenia
Występki pozostałych w kraju
Dobry pasterz

Przeciw górze Seir
Błogosławieństwo dla gór
Izraela
Oczyszczenie Izraela
Wizja odrodzenia narodu
Nowe przymierze z
odnowionym ludem
Najazd Goga z kraju Magog
Klęska Goga i jego
sprzymierzeńców
Chwała imienia Bożego wśród
narodów

Dwa najciekawsze wyrażenia
w tekście Księgi

Twój tytuł nagłówka tekstu
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Nagłówki tekstu
Nowa świątynia
Mur zewnętrzny
Brama wschodnia
Dziedziniec zewnętrzny
Brama północna
Brama południowa
Dziedziniec wewnętrzny.
Brama południowa
Brama wchodnia
Brama północna
Przedsionki bram i sale
dziedzińca wewnętrznego
Dziedziniec wewnętrzny.
Przedsionek świątyni
Miejsce święte
Miejsce najświętsze
Sale boczne
Budowla od strony zachodniej
Cały obiekt sakralny
Ozdoby wnętrza

Dwa najciekawsze wyrażenia
w tekście Księgi

Twój tytuł nagłówka tekstu
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Nagłówki tekstu
Ołtarz
Drzwi świątyni
Sale na dziedzińcu
zewnętrznym

Wymiar całej świątyni
Powrót chwały Pana do
świątyni
Ołtarz całopalenia
Poświęcenie ołtarza
Przedsionek zewnętrzny
bramy wschodniej
Wejście na teren świątyni
Funkcje lewitów
Obowiązki kapłanów
Obszar zastrzeżony
Obszar dla miasta
Posiadłość księcia
Miary i wagi
Daniny
Obrzęd oczyszczenia świątyni

Dwa najciekawsze wyrażenia
w tekście Księgi

Twój tytuł nagłówka tekstu
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Nagłówki tekstu

Dwa najciekawsze wyrażenia
w tekście Księgi

Twój tytuł nagłówka tekstu

Święto Paschy
Szabat
Różne przepisy
Miejsce na gotowanie mięsa

ofiarnego
Życiodajne źródło
Nowy podział ziemi
Bramy miasta

6.

Wypisz w postaci krótkich haseł wszystko, co wiesz na temat Księgi

Ezechiela. Stosuj metodę „burzy mózgów“, pracuj sprawnie, nie zastanawiaj

się, nie porządkuj danych. Spośród haseł wybierz trzy najciekawsze, trzy
najważniejsze i trzy najmniej ważne. Zapisz je.
7.

Przeczytaj wstęp do Księgi Ezechiela i wypisz w notatniku trzy

najciekawsze informacje.
8.

Czytaj po kolei przypisy na marginesach Księgi Ezechiela i notuj

najciekawsze wyrażenia.
9.

Przeczytaj swoje notatki na temat Księgi Ezechiela. Wypisz z nich cztery

najciekawsze informacje (ciekawostki) i przy każdej dopisz, dla kogo
z Twoich znajomych są one bardzo przydatne.
10. Spisz, co nowego dowiedziałeś/aś się o Księdze Ezechiela.
11. Wypisuj do notatnika w postaci haseł ciekawostki z komentarzy u dołu
tekstu Księgi Ezechiela.
12. Spisz z pamięci w postaci haseł treść Księgi Ezechiela.
13. Wybierz z Księgi Ezechiela trzy najważniejsze, Twoim zdaniem,
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fragmenty. Zapisz ich sigla w notatniku. Znajdź w każdym z tych fragmentów
po jednym ciekawym wyrażeniu. Zapisz je w notatniku. Załóż, że są to tytuły
trzech piosenek. Napisz hasłowo, o czym może być każda z nich.
14. Napisz w trzech zdaniach, o czym jest Księga Ezechiela.
15. Komu ze znanych postaci publicznych poleciłbyś-poleciłabyś lekturę
Księgi Ezechiela i dlaczego?
16. Jeżeli pracujesz w grupie: każdy z Was niech sporządzi po 10 pytań do
Księgi Ezechiela i zadawajcie je sobie nawzajem.
Ewangelia św. Jana

1.

Stwórz alfabetyczny spis imion postaci występujących w Ewangelii

św. Jana.
2.

Uporządkuj wypisane imiona:

a) alfabetycznie,
b) od najdłuższego do najkrótszego,

c) od najciekawszego do najnudniejszego.
3.

W Ewangelii św. Jana wyznacz zgodnie ze swoim uznaniem wstęp

i zakończenie. Opisz je siglami biblijnymi (na przykład: Wstęp: J 1,1-10;
zakończenie: J 21,24n) i nadaj własne tytuły.
4.

Wyznacz centralny fragment Ewangelii św. Jana, opisz go siglami

biblijnymi i nadaj własny tytuł.
5.

Czytaj Ewangelię św. Jana po kolei od początku i uzupełnij poniższą

tabelkę. Zaproponuj swój własny oryginalny tytuł nagłówka:

Nagłówki tekstu

Dwa najciekawsze wyrażenia Twój tytuł nagłówka tekstu
w tekście Ewangelii

Odwieczne Słowo
Świadectwo Jana Chrzciciela
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Nagłówki tekstu

Dwa najciekawsze wyrażenia Twój tytuł nagłówka tekstu
w tekście Ewangelii

Świadectwo pierwszych
uczniów Jezusa
Uroczystość weselna w Kanie
Galilejskiej
Oczyszczenie świątyni ze

sprzedawców
Znajomość ludzkiego wnętrza
Rozmowa Jezusa z
Nikodemem
Ostatnie świadectwo Jana
Chrzciciela o Jezusie
Pochodzenie Jezusa i Jego

nauki
Rozmowa Jezusa z
Samarytanką
Uzdrowienie syna urzędnika z
Kafarnaum
Uzdrowienie chorego przy
sadzawce Betesda

Władza udzielona Synowi
przez Ojca
Świadectwo Ojca o Jezusie
Źródło i skutki niewiary ludzi
Cudowne nakarmienie rzeszy
ludzi
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Nagłówki tekstu

Dwa najciekawsze wyrażenia Twój tytuł nagłówka tekstu
w tekście Ewangelii

Jezus na jeziorze
Jezus chlebem dającym życie
Doniosłość nauczania Jezusa
Niewiara krewnych Jezusa
Jezus na Święcie Namiotów
Dyskusje na temat godności
Jezusa
Zapowiedź odejścia
Jezus wodą dającą życie
Kolejny spór o życie Jezusa
Niewiara przywódców
żydowskich
Jezus i kobieta złapana na
cudzołóstwie
Jezus światłością świata
Kolejna zapowiedź odejścia
Syn Boży wyzwala
Syn Boży i dzieci diabła
Odwieczne istnienie Jezusa
Uleczenie niewidomego od
urodzenia
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Nagłówki tekstu

Dwa najciekawsze wyrażenia Twój tytuł nagłówka tekstu
w tekście Ewangelii

Dochodzenie prowadzone
przez faryzeuszów
Duchowa ślepota
Przypowieść o dobrym
pasterzu i owczarni
Jezus dobrym pasterzem
Postawa ludzi wobec Syna
Bożego
Śmierć Łazarza
Jezus zmartwychwstaniem i
życiem

Wskrzeszenie Łazarza
Decyzja Wysokiej Rady o
zgładzeniu Jezusa
Namaszczenie w Betanii
Spisek przeciwko Łazarzowi
Uroczysty wjazd do
Jerozolimy
Zapowiedź uwielbienia Jezusa
Brak wiary ze strony ludzi
Sąd nad niewiarą ludzi
Obmycie nóg uczniom
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Nagłówki tekstu

Dwa najciekawsze wyrażenia Twój tytuł nagłówka tekstu
w tekście Ewangelii

Wyjaśnienie obmycia nóg
Ujawnienie zdrajcy
Nowe przykazanie miłości.
Zapowiedź zaparcia się Piotra
Jezus drogą do Ojca
Obietnica Ducha
Wspomożyciela
Alegoria o winorośli
Nienawiść świata do uczniów
Jezusa
Zapowiedź prześladowań
Dzieło Ducha Wspomożyciela
Przemiana smutku w radość
Zwycięstwo Jezusa nad
światem
Modlitwa Jezusa
Pojmanie Jezusa
Jezus przed Annaszem.
Zaparcie się Piotra
Jezus przed Piłatem
Wyrok śmierci na Jezusa
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Nagłówki tekstu

Dwa najciekawsze wyrażenia Twój tytuł nagłówka tekstu
w tekście Ewangelii

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Przebicie boku Jezusowi
Złożenie Jezusa do grobu
Zmartwychwstanie Jezusa
Spotkanie Zmartwychwstałego
z Marią Magdaleną
Spotkanie Zmartwychwstałego
z uczniami
Cel napisania Ewangelii
Spotkanie Zmartwychwstałego
z uczniami w Galilei
Powierzenie Piotrowi zadań
pasterskich
Przyszłość umiłowanego
ucznia
Zakończenie Ewangelii

6.

Wypisz w postaci krótkich haseł wszystko, co wiesz na temat Ewangelii

św. Jana. Stosuj metodę „burzy mózgów“, pracuj sprawnie, nie zastanawiaj
się, nie porządkuj danych. Spośród haseł wybierz trzy najciekawsze, trzy
najważniejsze i trzy najmniej ważne.
7.

Przeczytaj wstęp do Ewangelii św. Jana i wypisz w notatniku trzy

najciekawsze informacje.
8.

Czytaj po kolei przypisy na marginesach Ewangelii św. Jana i notuj
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najciekawsze wyrażenia.
9.

Przeczytaj swoje notatki na temat Ewangelii św. Jana. Wypisz z nich

cztery najciekawsze informacje (ciekawostki) i przy każdej dopisz, dla kogo
z Twoich znajomych są one bardzo przydatne.
10. Spisz, co nowego dowiedziałeś/aś się o Ewangelii św. Jana.
11. Wypisuj do notatnika w postaci haseł ciekawostki z komentarzy u dołu
tekstu Ewangelii św. Jana.
12. Spisz z pamięci w postaci haseł treść Ewangelii św. Jana.
13. Wybierz z Ewangelii św. Jana trzy najważniejsze, Twoim zdaniem,
fragmenty. Zapisz ich sigla w notatniku. Znajdź w każdym z tych fragmentów
po jednym ciekawym wyrażeniu. Zapisz je w notatniku. Załóż, że są to tytuły
trzech piosenek. Napisz hasłowo, o czym może być każda z nich.
14. Napisz w trzech zdaniach, o czym jest Ewangelia św. Jana.
15. Komu ze znanych postaci publicznych poleciłbyś-poleciłabyś lekturę
Ewangelii św. Jana i dlaczego?
16. Jeżeli pracujesz w grupie: Każdy z Was niech sporządzi po 10 pytań do
Ewangelii św. Jana i zadawajcie je sobie nawzajem.
17. Powtarzaj powyższe ćwiczenia, ile tylko możesz. Pracuj sprawnie,
odpoczywaj, odkrywaj.

Powodzenia!
pw osb

_______________________
Autorem ćwiczeń jest o. Piotr Włodyga, benedyktyn, biblista a jednocześnie
trener komunikacji, psychoterapeuta i tłumacz książek z zakresu psychologii
oraz teologii.

