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Wprowadzenie do pozycji:
Nowy Testament.
Podręcznik dla nauczyciela
seminarium
Nasz cel
Oto zadanie seminarium i instytutu religii:

„Naszym celem jest pomaganie młodzieży i młodym dorosłym w poznaniu nauk i
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa i poleganiu na nich, zasłużeniu na
błogosławieństwa świątyni oraz przygotowaniu siebie, swoich rodzin i innych ludzi
do życia wiecznego z Ojcem w Niebie” (Nauczanie i uczenie się ewangelii: Podręcznik
dla nauczycieli i przywódców seminarium i instytutu religii [2012], str. 1).

Aby osiągnąć nasz cel, nauczamy uczniów doktryn i zasad ewangelii tak, jak są
przedstawione w pismach świętych oraz w słowach proroków. Te doktryny i zasady
są nauczane w sposób, który prowadzi do zrozumienia i uświęcenia. Pomagamy
uczniom, aby wywiązywali się ze swego zadania, jakim jest uczenie się i
przygotowujemy ich, aby nauczali ewangelii innych ludzi.

Aby osiągnąć te cele, zachęcamy ciebie i twoich uczniów do wprowadzenia
następujących podstaw nauczania i uczenia się ewangelii podczas waszego
wspólnego studiowania pism świętych:

• Nauczać i uczyć się poprzez Ducha.

• Dbać o to, aby uczyć się w atmosferze miłości, szacunku i skupienia na celu.

• Codziennie studiować pisma święte i czytać partie materiału wyznaczone na
zajęcia. (Wykresy służące do śledzenia postępu czytania całego Nowego
Testamentu są dostępne wraz z Kartami z fragmentami do opanowania z
Nowego Testamentu na stronie LDS.org oraz store.lds.org [poz. nr 10480 166]).

• Rozumieć kontekst i treść pism świętych oraz słów proroków.

• Rozpoznać, zrozumieć i poczuć prawdę oraz znaczenie doktryn i zasad
ewangelii oraz stosować je we własnym życiu.

• Wyjaśniać doktryny i zasady ewangelii, dzielić się nimi oraz składać o nich
świadectwo.

• Opanować kluczowe fragmenty pism świętych i podstawowe doktryny”
(Nauczanie i uczenie się ewangelii,str. 10).

Oprócz osiągnięcia tych celów, twoim zadaniem jest pomóc uczniom być wiernymi
ewangelii Jezusa Chrystusa i odróżniać prawdę od błędu. Uczniowie mogą mieć
pytania dotyczące doktryny Kościoła, historii czy stanowiska w kwestiach
społecznych. Możesz przygotować uczniów na zmierzenie się z tego rodzaju
pytaniami, pomagając im „[szukać] wiedzy przez naukę jak i przez wiarę” (NiP
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88:118) oraz korzystać z materiałów dostępnych w zakładce Seek Truth [Szukaj
prawdy] na stronie internetowej: si.lds.org.

Niniejszy podręcznik dla nauczyciela został przygotowany w taki sposób, by
umożliwić ci pomyślne osiągnięcie tych celów.

Przygotowanie lekcji
Pan nakazał tym, którzy nauczają Jego ewangelii, aby „uczyć […] zasad [Jego]
Ewangelii, które są w Biblii i Księdze Mormona, a w których jest pełnia Ewangelii”
(NiP 42:12). Dalej mówił, że te prawdy powinny być nauczane, „jak nimi pokieruje
Duch”, który „będzie […] dany przez modlitwę wiary” (NiP 42:13–14). Kiedy
przygotowujesz się do każdej lekcji, dąż w duchu modlitwy do uzyskania
przewodnictwa Ducha, aby pomógł ci zrozumieć pisma święte oraz doktryny i
zasady, które zawierają. W podobny sposób postępuj zgodnie ze wskazówkami
Ducha, kiedy planujesz, jak pomóc uczniom zrozumieć pisma święte, być
nauczanymi przez Ducha Świętego oraz odczuć pragnienie, by zastosować to,
czego się uczą.

Podczas tego kursu, kiedy będziesz się przygotowywać do lekcji i nauczać, twoim
podstawowym tekstem jest Nowy Testament. Studiuj w duchu modlitwy rozdziały
czy wersety, których będziesz nauczać. Dąż do zrozumienia kontekstu i treści
omawianej części pisma świętego, łącznie z fabułą, postaciami, miejscami i
wydarzeniami. Kiedy zapoznasz się z kontekstem i treścią danego bloku pism
świętych, postaraj się znaleźć doktryny oraz zasady, które się tam znajdują, i
zdecyduj, które z prawd twoi uczniowie powinni w pierwszej kolejności zrozumieć i
zastosować. Kiedy już ustalisz, na czym powinieneś się skupić, określ, jakie będą
najlepsze metody, podejście i zajęcia, które pomogą twoim uczniom w poznaniu i
zastosowaniu świętych prawd znajdujących się w pismach świętych.

Podręcznik ten ma ci pomóc w tym procesie. Z uwagą przejrzyj materiał lekcyjny,
który odpowiada blokowi pism świętych, którego masz nauczać. Możesz
zdecydować, że wykorzystasz wszystkie lub wybrane propozycje do nauczania
danego bloku pism świętych lub dostosujesz zaproponowane pomysły do potrzeb i
warunków swoich uczniów.

Ważne jest, żebyś pomagał uczniom w przestudiowaniu całego bloku pism
świętych podczas każdej lekcji. W ten sposób pomożesz im uchwycić pełne
przesłanie, jakie osoba zapisująca dany fragment pisma świętego chciała przekazać.
Kiedy jednak planujesz swoją lekcję, może okazać się, że nie będziesz mieć
wystarczająco dużo czasu, aby wykorzystać wszystkie propozycje dotyczące
nauczania zawarte w tym podręczniku. Kieruj się wskazówkami Ducha i w duchu
modlitwy rozważ potrzeby swoich uczniów, kiedy decydujesz, na które części bloku
pism świętych położyć nacisk, aby pomóc uczniom w odczuciu prawdziwości i
ważności prawd ewangelii oraz zastosowaniu ich w życiu. Jeśli masz mało czasu,
możesz krótko podsumować treść grupy wersetów lub poprosić uczniów, aby
szybko znaleźli zasadę lub doktrynę, zanim przejdziecie do następnej grupy
wersetów.

Kiedy będziesz zastanawiać się, w jaki sposób dostosować materiał lekcyjny,
pamiętaj o radzie Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów:

WPROWADZENIE

XII



„Słyszę, że Prezydent Packer często naucza, że najpierw musimy zastosować
materiał, a potem go dostosować. Jeśli jesteśmy dobrze ugruntowani w
przydzielonej nam lekcji, wówczas możemy podążać za podszeptami Ducha, aby ją
dostosować” („4.3.4 Decide through Inspiration” z „A Panel Discussion with Elder
Dallin H. Oaks” [Przekaz satelitarny dla seminarium i instytutu religii, 7 sierpnia
2012]; strona internetowa: LDS.org).

Kiedy będziesz przygotowywać się do nauczania, miej na względzie konkretne
potrzeby swoich uczniów. Dostosuj zajęcia i wymagania do ich możliwości, aby
pomóc im w odniesieniu sukcesu. Komunikowanie się z rodzicami i przywódcami
pomoże ci być świadomym potrzeb uczniów i umożliwi ci zapewnienie uczniom
znamiennych i podbudowujących doświadczeń.

Podczas przygotowań do lekcji możesz korzystać z Notatników lub Dziennika,
które są dostępne na stronie LDS.org lub w Bibliotece ewangelii na urządzeniach
przenośnych. Możesz używać tych narzędzi do zaznaczania fragmentów w pismach
świętych, przemówieniach konferencyjnych, artykułach w czasopismach
kościelnych i lekcjach. Możesz też dodawać i zapisywać notatki podczas lekcji. Aby
dowiedzieć się więcej, jak korzystać z tych narzędzi, zobacz Notes and Journal Help
[Notatniki i dziennik — Pomoc] na stronie: LDS.org.

Niektóre treści w tym podręczniku zostały oparte na New Testament Student Manual
(podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014).

Korzystanie z podręcznika dla nauczyciela podczas
codziennego nauczania
Wprowadzenie do księgi
Wprowadzenia zawierają zarys danej księgi. Wyjaśniają między innymi, kto napisał
daną księgę, opisują jej charakterystyczne cechy oraz zawierają streszczenie jej
zawartości.

Wprowadzenie do bloku pism świętych
Wprowadzenie do bloku pism świętych to krótki przegląd kontekstu i zawartości
materiału na każdą lekcję.

Grupy wersetów i podsumowanie kontekstu
Bloki wersetów pism świętych często są podzielone na mniejsze segmenty lub
grupy wersetów, które koncentrują się na szczególnym temacie lub działaniu. Po
numerach wersetów znajduje się krótkie podsumowanie wydarzeń bądź nauk
poruszanych w danych fragmentach.

Wskazówki do nauczania
Wskazówki te wyjaśniają zasady i metody nauczania ewangelii. Mogą ci pomóc,
kiedy starasz się być lepszym nauczycielem.
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Główna część lekcji
Główna część lekcji to twój przewodnik podczas studiowania i nauczania.
Proponuje ci pomysły dotyczące nauczania, pytania, pomysły na zajęcia, cytaty,
diagramy i tabelki.

Doktryny i zasady
Gdy doktryny i zasady w naturalny sposób wynikają ze studiowania tekstu pism
świętych, są wyróżnione pogrubioną czcionką, dzięki czemu łatwiej ci będzie je
odnaleźć i skupić się na nich podczas dyskusji z uczniami.

Zdjęcia i ilustracje
Zdjęcia przywódców Kościoła i ilustracje wydarzeń z pism świętych to pomoce
wizualne, które możesz pokazać (jeśli są dostępne) podczas lekcji.

Fragment do opanowania
Kiedy w tekście lekcji pojawi się jeden z 25 fragmentów z Nowego Testamentu do
opanowania, będzie on wyraźnie zaznaczony. Każda z takich lekcji zawiera też
pomysł na nauczanie takiego fragmentu. Aby pomóc ci w konsekwentnym
nauczaniu fragmentów do opanowania, w całym podręczniku pojawiają się zajęcia
pomocne w omówieniu fragmentów do opanowania. Dodatkowe pomysły
dotyczące nauczania fragmentów do opanowania znajdują się w Aneksie do tego
podręcznika lub w części Seminary Student Resources na stronie LDS.org.

Margines
Podczas przygotowań do lekcji można wykorzystać margines znajdujący się w
papierowej wersji podręcznika dla nauczyciela — możesz zapisywać notatki,
zasady, doświadczenia lub inne pomysły, które otrzymujesz od Ducha Świętego.

Komentarz i tło historyczne
Pod koniec niektórych lekcji znajdują się dodatkowe cytaty i wyjaśnienia, które
wzbogacą twoją wiedzę o kontekst historyczny, pewne koncepcje czy fragmenty z
pism świętych. Korzystaj z informacji zawartych w tej części, aby przygotować się
do odpowiedzi na pytania lub coś wyjaśnić podczas nauczania. Dodatkowe
komentarze można znaleźć w wersji cyfrowej tego podręcznika na stronie LDS.org
oraz w aplikacji Biblioteka ewangelii.

Dodatkowe pomysły dotyczące nauczania
Dodatkowe pomysły dotyczące nauczania pojawiają się pod koniec niektórych
lekcji. Zawierają propozycje nauczania doktryn i zasad, które mogę nie być
wskazane bądź podkreślone w głównej części lekcji. Mogą też zawierać propozycje
wykorzystania mediów wizualnych, takich jak prezentacje DVD oraz filmy na
stronie LDS.org. Dodatkowe pomysły dotyczące nauczania można znaleźć w wersji
cyfrowej tego podręcznika na stronie LDS.org oraz w aplikacji Biblioteka ewangelii.
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Program codziennych zajęć seminarium (w ramach zajęć
szkolnych i zajęć odbywających się rano)
Podręcznik ten zawiera następujące elementy dla nauczycieli prowadzących
codzienne zajęcia seminarium: 160 lekcji skierowanych do nauczyciela, pomoce do
nauczania, wprowadzenia do ksiąg oraz materiały do nauczania fragmentów do
opanowania oraz podstawowych doktryn.

Wprowadzenia do ksiąg
Wprowadzenia do ksiąg znajdują się przed każdą pierwszą lekcją dla danej księgi.
Stanowią one opis każdej księgi w formie odpowiedzi na następujące pytania:
Dlaczego warto studiować tę księgę? Kto napisał tę księgę? Kiedy i gdzie została
napisana? Dla kogo i w jakim celu została napisana? Co wyróżnia tę księgę spośród
innych? Wprowadzenia do ksiąg zawierają krótkie streszczenie zawartości każdej
księgi. Jeśli istnieje taka potrzeba, nauczyciele powinni omówić podczas swoich
lekcji kontekst oraz tło historyczne podane we wprowadzeniu do danej księgi.

Lekcje dla nauczyciela prowadzącego codzienne zajęcia
Format lekcji
Każda lekcja z tego podręcznika koncentruje się raczej wokół danej części pisma
świętego, a nie na konkretnym zagadnieniu, doktrynie czy zasadzie. Taki format
pomoże tobie i twoim uczniom w sekwencyjnym studiowaniu tekstu oraz
omawianiu doktryn i zasad, które w naturalny sposób wynikają z tekstu pism
świętych. Kiedy uczniowie będą poznawać kontekst, w którym pojawia się
doktryna lub zasada, ich zrozumienie tej prawdy może się pogłębić. Poza tym
uczniowie będą w większym stopniu mogli dostrzec i zrozumieć pełen zakres
przesłania, jaki chcieli przekazać ci, którzy pisali pod natchnieniem. Nauczanie
pism świętych w taki sposób pomoże też uczniom podczas ich osobistego
studiowania dowiedzieć się, w jaki sposób odkryć i zastosować wieczne prawdy.

Nie wszystkie części bloku pism świętych będą podkreślone w czasie każdej lekcji.
Na niektóre z nich zwrócono mniejszą uwagę, ponieważ nie są kluczowe dla
ogólnego przesłania natchnionych kronikarzy lub mają mniejsze zastosowanie w
przypadku młodzieży. Spoczywa na tobie odpowiedzialność za dostosowanie tego
materiału do potrzeb i zainteresowań swoich uczniów. Możesz dostosować
pomysły na lekcje, kładąc większy nacisk na konkretną doktrynę lub zasadę, niż
położono w materiale lekcyjnym, lub kładąc mniejszy nacisk na fragment bloku z
pism świętych, który dogłębnie omówiono w podręczniku. Staraj się o
przewodnictwo Ducha Świętego, aby pomógł ci w dostosowywaniu materiału
podczas przygotowywania się do lekcji.

Doktryny i zasady
W głównej części każdej lekcji znajdziesz kilka kluczowych doktryn i zasad, które są
wyróżnione pogrubioną czcionką. Te zasady i prawdy są podane w programie
nauczania, ponieważ: (1) odzwierciedlają główne przesłanie bloku fragmentów z
pism świętych, (2) w szczególny sposób odnoszą się do potrzeb i warunków
uczniów lub (3) są kluczowymi prawdami, które mogą pomóc uczniom w
pogłębieniu ich relacji z Panem. Pamiętaj, że Nowy Testament naucza wielu innych
prawd poza tymi, które zostały omówione w programie. Prezydent Boyd K. Packer
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z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że pisma święte zawierają „nieskończone
kombinacje prawd, które będą pasować do potrzeb każdego człowieka bez względu
na okoliczności” („The Great Plan of Happiness” [Sympozjum KSE na temat Nauk
i Przymierzy/Historii Kościoła, 10 sierpnia 1993], strona internetowa: si.lds.org;
zob. także Teaching Seminary: Preservice Readings [2004], str. 69, strona internetowa:
LDS.org).

Podczas nauczania stale dawaj uczniom możliwość rozpoznania doktryn i zasad
znajdujących się w pismach świętych. Kiedy uczniowie podają odnalezione przez
siebie prawdy, często mogą używać wyrażeń, które różnią się od tych, jakimi
opisano doktrynę lub zasadę w tym podręczniku. Mogą też znaleźć takie, które nie
występują w zarysie lekcji. Uważaj, by nie sugerować, że ich odpowiedzi są złe
tylko dlatego, że użyte przez nich słowa różnią się od tych, które padają w
podręczniku, lub dlatego, że znaleźli prawdę, która nie występuje w programie.
Jeśli jednak wypowiedź ucznia nie jest poprawna pod względem doktrynalnym,
twoim obowiązkiem jest delikatnie go naprowadzić — jednak ma to się odbyć w
atmosferze miłości i zaufania. Czyniąc to, sprawisz, że uczniowie zdobędą ważne
doświadczenie związane z uczeniem się.

Oszacowanie czasu
Niniejszy podręcznik zawiera 160 lekcji seminarium, które mają odbywać się
codziennie. Możesz dostosować lekcje i tempo ich przeprowadzania do czasu, jaki
masz na przeprowadzenie tego kursu. Przejrzyj Aneks do tego podręcznika, aby
zapoznać się z przykładowym tempem przeprowadzania lekcji. Tempo studiowania
z tego przewodnika opiera się na 36-tygodniowym, czyli 180-dniowym roku
szkolnym i zawiera 20 „dodatkowych dni”, które można wykorzystać do
dostosowania lekcji codziennych, pomocy uczniom w opanowaniu kluczowych
fragmentów z pism świętych i podstawowych doktryn, powtórzenia omówionego
materiału oraz przeprowadzenia i omówienia wyników oceny postępów w nauce.
Można je również wykorzystać, jeśli nastąpi jakaś przerwa w nauczaniu.

Nadrabianie zaległości
Podczas programu seminarium odbywającego się codziennie można korzystać z
pozycji: Nowy Testament. Przewodnik do samodzielnego studiowania dla uczniów
seminarium jako materiałów do nadrabiania zaległości. Lekcje w przewodniku do
samodzielnego studiowania przebiegają równolegle z tymi, które są podane w tym
podręczniku. Uczniom mającym wiele nieobecności można przydzielić do
wykonania pewne zadania z przewodnika do studiowania, które odnoszą się do
treści lekcji, na których ich nie było. Zadania można wydrukować ze strony
internetowej LDS.org, więc nie musisz dawać całego podręcznika uczniom, którzy
muszą nadrobić zaległości. Więcej informacji na temat pozycji: Nowy Testament.
Przewodnik do samodzielnego studiowania dla uczniów seminarium znajduje się w tym
podręczniku w części zatytułowanej „Program seminarium oparty na
samodzielnym studiowaniu”.

Wskazówki do nauczania
Wskazówki do nauczania pojawiają się na marginesach tego podręcznika.
Wyjaśniają i pokazują, jak ty i twoi uczniowie możecie zastosować podstawy
nauczania i uczenia się ewangelii podczas studiowania Nowego Testamentu.
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Zawierają też propozycje, jak skutecznie korzystać z różnych metod nauczania,
umiejętności i podejścia do danego tematu. Kiedy zrozumiesz zasady zawarte we
wskazówkach do nauczania, dowiesz się, w jaki sposób systematycznie z nich
korzystać i stosować je podczas nauczania.

Fragmenty pism świętych do opanowania i podstawowe doktryny
Aby pomóc uczniom cenić wieczne prawdy i zwiększyć ich pewność związaną z
uczeniem się i nauczaniem pism świętych, Seminarium i Instytuty Religii (S&I)
wybrały pewną liczbę fragmentów pism świętych, które uczniowie mają opanować
w czasie każdego kursu studiów. Poza tym dołączono listę podstawowych doktryn,
aby podkreślić kluczowe doktryny, jakie uczniowie powinni zrozumieć, w które
powinni uwierzyć i które powinni stosować przez cztery lata trwania seminarium i
przez resztę życia. Podręcznik do każdego kursu seminarium został przygotowany
w taki sposób, aby podkreślić podstawowe doktryny, kiedy pojawiają się podczas
sekwencyjnego studiowania pism świętych. Wiele z fragmentów do opanowania
zostało wybranych z myślą o podstawowych doktrynach, abyś podczas nauczania
doktryn nauczał też fragmentów.

Kiedy uczniowie będą gromadzić wieczne prawdy w swoich umysłach i sercach,
Duch Święty przypomni im o tych prawdach we właściwym czasie i da im odwagę
do działania z wiarą (zob. Ew. Jana 14:26). Prezydent Howard W. Hunter nauczał:

„Z całego serca zachęcam was, abyście korzystali z pism świętych w trakcie
nauczania i abyście zrobili wszystko, co jest w waszej mocy, aby pomóc uczniom z
nich korzystać i zapoznać się z nimi. Chciałbym, aby nasza młodzież mogła pewnie
opierać się na pismach świętych […]. […]

Chcielibyśmy, aby uczniowie mogli pewnie oprzeć się na mocy i prawdach
zawartych w pismach świętych, aby mieli pewność, że ich Ojciec w Niebie
naprawdę przemawia do nich za pomocą pism świętych i że mogą zwrócić się do
nich i znaleźć w nich rozwiązanie swych problemów i odpowiedzi na
modlitwy […]. […]

Mamy nadzieję, że żaden z uczniów nie wyjdzie z lekcji, czując strach, zażenowanie
czy wstyd, że nie potrafi odnaleźć potrzebnej pomocy, ponieważ nie zna
wystarczająco dobrze pism świętych i nie może znaleźć odpowiednich
fragmentów” („Eternal Investments” [przemówienie skierowane do nauczycieli
religii KSE, 10 lutego 1989], str. 2; strona internetowa: si.lds.org; zob. także Teaching
Seminary: Preservice Readings [2004], str. 20, strona internetowa: LDS.org).

Zobacz Aneks do tego podręcznika, aby uzyskać więcej informacji na temat
fragmentów do opanowania i podstawowych doktryn.

Korzystanie z lekcji do samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji ucznia
Streszczenie pomoże ci zapoznać się z kontekstem oraz doktrynami i zasadami,
jakie przestudiował uczeń w swoim przewodniku w ciągu tygodnia.

WPROWADZENIE

XVII



Wprowadzenie do lekcji
Wprowadzenie do lekcji pomoże ci dowiedzieć się, które części bloku pism
świętych będą podkreślone podczas lekcji.

Grupy wersetów i podsumowanie kontekstu
Wersety są pogrupowane zgodnie ze zmianą kontekstu lub zawartości pojawiającej
się w bloku pism świętych. Po numerach wersetów znajduje się krótkie
podsumowanie wydarzeń bądź nauk poruszanych w danych fragmentach.

Główna część lekcji
Główna część lekcji to twój przewodnik podczas studiowania i nauczania.
Proponuje ci pomysły dotyczące nauczania, pytania, pomysły na zajęcia, cytaty,
diagramy i tabelki.

Doktryny i zasady
Gdy doktryny i zasady w naturalny sposób wynikają ze studiowania tekstu pism
świętych, są wyróżnione pogrubioną czcionką, dzięki czemu łatwiej ci będzie je
odnaleźć i się na nich skupić podczas dyskusji z uczniami.

Wprowadzenie do następnej części
Ostatni akapit każdej lekcji daje pojęcie o tym, co będzie w następnej części.
Przedstaw ten akapit uczniom na koniec każdej lekcji, aby oczekiwali na
studiowanie pism świętych w następnym tygodniu.

Program seminarium oparty na samodzielnym
studiowaniu
Pod przewodnictwem lokalnych przywódców kapłańskich oraz przedstawicieli
seminarium i instytutu w miejscach, w których uczniowie nie mogą uczęszczać na
codzienne zajęcia z powodu odległości lub z innych przyczyn (takich jak
niepełnosprawność), można zorganizować zajęcia seminaryjne oparte na
samodzielnym studiowaniu. Zajęcia oparte na samodzielnym studiowaniu
zazwyczaj nie są dostępne tam, gdzie zapewnia się codzienne zajęcia seminarium
(organizowane w dni robocze) w ramach zajęć szkolnych.

Program oparty na samodzielnym studiowaniu pozwala uczniom na zaliczenie
seminarium poprzez samodzielne ukończenie lekcji w domu zamiast uczęszczanie
na codzienne zajęcia. Lekcje te znajdują się w oddzielnym podręczniku pt.: Nowy
Testament. Przewodnik do samodzielnego studiowania dla uczniów seminarium. Raz w
tygodniu uczniowie spotykają się z nauczycielem seminarium, aby przedstawić
swoją pracę i wziąć udział w lekcji w klasie. Kwestie dotyczące przewodnika dla
ucznia i cotygodniowych lekcji wyjaśnione są poniżej.

Przewodnik do samodzielnego studiowania dla uczniów
Pozycja: Nowy Testament. Przewodnik do samodzielnego studiowania dla uczniów
seminarium ma na celu pomóc uczniom studiującym samodzielnie Nowy Testament
mieć podobne doświadczenia co uczniowie, którzy codziennie uczestniczą w
zajęciach seminarium odbywających się w klasie. Dlatego układ lekcji, podobnie jak

WPROWADZENIE

XVIII



kolejność pojawiania się doktryn i zasad w przewodniku dla ucznia jest
odzwierciedleniem materiału zawartego w tym podręczniku. Przewodnik do
studiowania dla ucznia zawiera też wskazówki dotyczące fragmentów do
opanowania. Fragmenty do opanowania podane są w kontekście, w jakim się
ukazują w pismach świętych i często towarzyszą im zadania pisemne.

Każdego tygodnia uczniowie seminarium studiujący samodzielnie mają ukończyć
cztery lekcje z przewodnika dla ucznia i wziąć udział w cotygodniowych lekcjach
prowadzonych przez nauczyciela seminarium. Uczniowie wypełniają różne zadania
z przewodnika i zapisują je w dziennikach do studiowania pism świętych. Powinni
mieć oni dwa takie dzienniki, aby mogli zostawiać jeden nauczycielowi, a pracę
kontynuować w drugim. Kiedy każdego tygodnia uczniowie spotykają się z
nauczycielem, jeden dziennik jest przekazywany nauczycielowi, a drugi przez niego
zwracany, aby uczeń mógł przygotować się do lekcji w następnym tygodniu. (Na
przykład, w ciągu jednego tygodnia uczeń wykonuje zadania w dzienniku nr 1.
Następnie przynosi ten dziennik na lekcję i daje go nauczycielowi. W ciągu
następnego tygodnia uczeń wykonuje zadania w dzienniku nr 2. Kiedy uczeń daje
nauczycielowi dziennik nr 2, nauczyciel oddaje mu dziennik nr 1. Wówczas uczeń
wykonuje zadania na następny tydzień w dzienniku nr 1).

Wszyscy uczniowie seminarium są zachęcani do codziennego studiowania pism
świętych i czytania tekstów tego kursu, ale uczniowie studiujący samodzielnie
powinni zrozumieć, że oczekuje się od nich, iż podczas każdej z czterech lekcji
przygotowywanych w domu spędzą dodatkowe 30–40 minut i wezmą udział w
cotygodniowej lekcji.

Cotygodniowe lekcje z nauczycielem
Każdej części pozycji: Nowy Testament. Przewodnik do samodzielnego studiowania dla
uczniów seminarium odpowiada pięć lekcji w podręczniku nauczyciela do
studiowania codziennego. Po każdej piątej lekcji w tym podręczniku znajduje się
jedna cotygodniowa lekcja z nauczycielem. Lekcje do samodzielnego studiowania
pomogą uczniom przejrzeć, dogłębniej zrozumieć i zastosować doktryny i zasady,
które poznali, kiedy opracowywali lekcje w przewodniku do studiowania dla ucznia
w ciągu tygodnia. W lekcjach tych mogą też być zgłębione dodatkowe prawdy,
które nie zostały omówione w przewodniku dla ucznia. (Aby uzyskać pomoc w
planowaniu lekcji, zobacz część „Tempo studiowania — dla nauczycieli
prowadzących zajęcia codziennie” znajdującą się w Aneksie do tego podręcznika).

Jako nauczyciel koordynujący samodzielne studiowanie powinieneś zyskać
gruntowną wiedzę na temat tego, co twoi uczniowie studiują w domu każdego
tygodnia, abyś mógł odpowiedzieć na pytania i przeprowadzić znaczące dyskusje,
kiedy się razem spotykacie. Poproś uczniów, aby przynosili na zajęcia swoje pisma
święte, dzienniki do studiowania pism świętych oraz przewodniki dla uczniów,
żeby mogli się do nich odwoływać podczas lekcji. Dostosuj lekcje do potrzeb
swoich uczniów i postępuj w tym względzie zgodnie z przewodnictwem Ducha
Świętego. Podczas przygotowań i nauczania możesz odwoływać się do lekcji w tym
podręczniku przygotowanych do kursu odbywającego się codziennie. Studiowanie
pomocy oraz metod nauczania wykorzystywanych podczas lekcji odbywających się
codziennie może wzbogacić twoje lekcje, które odbywają się co tydzień. Weź pod
uwagę wszelkie szczególne potrzeby swoich uczniów. Na przykład, jeśli uczeń ma
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problemy z pisaniem, niech nagrywa swoje myśli lub dyktuje je członkowi rodziny
czy przyjacielowi.

Pod koniec każdej lekcji odbywającej się co tydzień zbierz dzienniki do studiowania
pism świętych i zachęć uczniów, aby nadal studiowali. Daj im dziennik do
studiowania pism świętych, aby mogli wykonać zadania na następny tydzień, jak to
wyjaśniono powyżej w części „Przewodnik do samodzielnego studiowania dla
uczniów”. (Pod kierownictwem przywódców kapłańskich i rodziców nauczyciele
seminarium [powołani] w paliku mogą komunikować się elektronicznie z uczniami
seminarium zapisanymi na program samodzielnego studiowania).

Kiedy będziesz sprawdzać zadania uczniów znajdujące się w ich dziennikach do
studiowania, od czasu do czasu skomentuj ich pracę, zapisując krótką notatkę lub
robiąc jakąś uwagę, gdy ich zobaczysz na kolejnej lekcji. Możesz też zastanowić się,
w jaki inny sposób okazać im wsparcie i przekazać im konstruktywny komentarz.
W ten sposób uczniowie będą wiedzieć, że obchodzi cię ich praca i zmotywuje to
ich do udzielania przemyślanych odpowiedzi.

Większość wysiłków uczniów związanych z opanowaniem kluczowych fragmentów
z pism świętych będzie mieć miejsce podczas samodzielnej realizacji lekcji.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w oparciu o samodzielne studiowanie mogą
sprawdzać postępy uczniów, prosząc ich o wyrecytowanie lub omówienie
fragmentów do opanowania, które pojawiają się w tekście z części z ostatniego
tygodnia.

Inne materiały pomocnicze
LDS.org
Nowy Testament. Podręcznik dla nauczyciela seminarium (nttm.lds.org) oraz Nowy
Testament. Przewodnik do samodzielnego studiowania dla uczniów seminarium są
dostępne na stronie internetowej LDS.org lub w Bibliotece ewangelii na
urządzeniach przenośnych. Elektroniczne wersje podręcznika dla nauczyciela
zawierają Komentarz oraz tło historyczne, Dodatkowe pomysły dotyczące
nauczania oraz dodatkowe materiały, które nie zostały uwzględnione w papierowej
wersji tego podręcznika ze względu na ograniczoną ilość stron.

si.lds.org
Nauczyciele mogą odwiedzić stronę internetową Seminarium i Instytutów Religii
(si.lds.org), aby uzyskać pomoc podczas przygotowywania lekcji i znaleźć
dodatkowe pomysły do nauczania.

Narzędzia do robienia notatek i prowadzenia dziennika
Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z narzędzi na urządzenia mobilne:
Dziennik i Notatniki, aby zaznaczać i dodawać notatki w elektronicznych wersjach
tych podręczników, kiedy przygotowują się do lekcji i studiują pisma święte.
Podręczniki dla nauczycieli oraz przewodniki dla uczniów są również dostępne na
stronie: LDS.org w innych formatach (takich jak: PDF, ePub czy mobi [Kindle]).
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Dodatkowe materiały
Poniższe materiały są dostępne on-line poprzez twojego supervisora, lokalne
kościelne centra dystrybucji i poprzez kościelny sklep on-line: (store.lds.org):

New Testament DVD Presentations 1–25 (nr pozycji 54014)

Media Library na stronie: LDS.org

Album: Ewangelia w malarstwie (nr pozycji 06048 166)

Dziennik do studiowania pism świętych (nr pozycji 09591 166)

Zakładka do Nowego Testamentu (pozycja nr 10460 166)

Nowy Testament. Karty z fragmentami do opanowania i wykres czytania
pism świętych (nr pozycji 10480 166)

Oddani wierze: Leksykon ewangelii (nr pozycji 36863 166)

Gospel Topics na stronie: LDS.org

Dla wzmocnienia młodzieży broszura (nr pozycji 09403 166)

New Testament Student Manual (podręcznik Kościelnego Systemu
Edukacji, 2014) (nr pozycji 10734)

Seminary Folders (dla uczniów do przechowywania kart informacyjnych i
innych niespiętych materiałów) (nr pozycji 09827; tylko po angielsku)
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LEKCJA 1

Wprowadzenie do Nowego
Testamentu

Wprowadzenie
Nowy Testament jest głównie opisem doczesnego życia, nauk
i Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, ustanowienia Jego
Kościoła oraz służby Jego pierwszych uczniów, których
prowadził również po Swoim Wniebowstąpieniu. Celem tej
lekcji jest przygotowanie i zmotywowanie uczniów, aby

studiowali Nowy Testament. Przedstawia ona dwa główne
tematy zawarte w naukach Jezusa Chrystusa i Jego
starożytnych Apostołów: powtarzane wezwanie Zbawiciela,
aby przyjść do Niego oraz obowiązek Jego uczniów, aby
pomagali innym czynić to samo.

Propozycje dotyczące nauczania
Nowy Testament pomaga nam przyjść do Jezusa Chrystusa
Przed rozpoczęciem lekcji napisz na tablicy następujące pytanie: Z jakimi ciężarami
zmaga się współczesna młodzież?

Przynieś na lekcję puste pudełko lub plecak oraz ciężkie przedmioty, które będą
stanowić wypełnienie, takie jak duże kamienie lub książki. Poproś jednego
z uczniów, aby wyszedł na środek klasy i trzymał puste pudełko lub założył plecak.
Pozostali niech odpowiadają na pytania zapisane na tablicy, a jedna osoba niech
zapisuje na tablicy udzielane odpowiedzi. Po każdej odpowiedzi umieść ciężki
obiekt w pudełku lub plecaku, aż się zapełni.

• Jak byście się czuli, gdybyście musieli dźwigać ten ciężar przez cały dzień?

Poproś uczniów, aby wyjaśnili, w jaki sposób wyzwania lub trudności, z których
część jest wypisana na tablicy, mogą wpływać na ludzi.

Wyjaśnij, że z Nowego Testamentu płyną nauki o służbie Jezusa Chrystusa podczas
życia doczesnego i po Zmartwychwstaniu, o Jego naukach, cudach, zadość
czyniącej ofierze i odwiedzinach wczesnych uczniów Kościoła. W Jego naukach i
rozmowach z innymi osobami zawarta jest powtarzana prawda, która może pomóc
nam w niesieniu naszych ciężarów.

Wyjaśnij, że Ew. Mateusza 11 zawiera przykład tego głównego tematu, który
uczniowie będą często dostrzegać podczas studiowania Nowego Testamentu w tym
roku. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 11:28, a
pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach świętych i zwrócą uwagę na
zaproszenie Zbawiciela dla tych, którzy dźwigają ciężary.

• Jak sądzicie, co to znaczy być spracowanym i obciążonym?

• Co, według Zbawiciela, powinniśmy robić, aby otrzymać Jego ukojenie?
(Używając słów uczniów, zapisz na tablicy następującą zasadę: Gdy
przychodzimy do Jezusa Chrystusa z naszymi ciężarami, On daje nam
ukojenie).

• Jak sądzicie, co to znaczy przyjść do Jezusa Chrystusa?
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Aby wyjaśnić uczniom, co to znaczy przyjść do Chrystusa, poproś jednego z nich o
przeczytanie na głos Ew. Mateusza 11:29–30. Pozostali niech śledzą tekst w swoich
pismach świętych i wyszukają wskazówki Zbawiciela dla tych, którzy pragną
przyjść do Niego.

• Co, według tych wersetów, musimy robić, aby przyjść do Chrystusa?

Na tablicy narysuj jarzmo dla wołów lub pokaż je na obrazku.

Wyjaśnij, że jarzmo to drewniane
chomąto, które łączy parę wołów lub
innych zwierząt, by mogły wspólnymi
siłami ciągnąć ładunek.

• Jaki jest cel i korzyści stosowania
jarzma? (Choć jarzmo stanowi
obciążenie, pozwala obu
zwierzętom połączyć siły, co zwiększa ich wydajność).

• Co, według was, oznacza wzięcie na siebie jarzma Zbawiciela?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego
Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś pozostałych, aby
zwrócili uwagę, w jaki sposób możemy wziąć na siebie jarzmo Zbawiciela i jakie
błogosławieństwa możemy dzięki temu otrzymać.

„Zwierzęta zaprzężone w jarzmo idą obok siebie, aby mogły razem poruszać się
w celu wykonania danego zadania.

Rozważcie niezwykle osobiste zaproszenie od Pana, żebyśmy ‘[wzięli] na siebie
[Jego] jarzmo’. Zawieranie i dotrzymywanie świętych przymierzy zaprzęga nas
w jarzmo z Panem Jezusem Chrystusem i jednoczy z Nim. W istocie Zbawiciel
nawołuje nas, abyśmy się na Nim oparli i ciągnęli owo jarzmo razem z Nim, choć

naszych wysiłków, nawet największych, nie można ani nie sposób porównać do Jego pracy. Jeśli
Mu ufamy i razem z Nim dźwigamy nasze brzemię w trakcie naszej doczesnej podróży, zaprawdę
widzimy, że Jego jarzmo jest miłe, a Jego brzemię lekkie.

Nie jesteśmy sami i nigdy nie musimy czuć się osamotnieni. Z pomocą niebios możemy podążać
naprzód w naszym codziennym życiu. Dzięki Zadośćuczynieniu Zbawiciela możemy pozyskać
zdolności i siłę ponad naszą własną (‘Panie, chcę za Tobą iść’, Hymny oraz pieśni dla dzieci,
str. 117)” („Znoście swe trudy z łatwością”, Ensign lub Liahona, maj 2014, str. 88).

• Co zaprzęga nas w „jarzmo” ze Zbawicielem Jezusem Chrystusem?

• Jakie, według Starszego Bednara, błogosławieństwa płyną ze wspólnego
zaprzęgu ze Zbawicielem?

Zauważ, że Zbawiciel w Ew. Mateusza 11:28–29 obiecał „ukojenie”, co
niekoniecznie oznacza, że będzie zawsze usuwał nasze problemy czy wyzwania.
Często Zbawiciel będzie dawał nam pokój i siłę, których potrzebujemy do
pokonania lub przetrwania naszych prób, czyniąc tym samym nasze ciężary
lżejszymi. Jeśli pozostaniemy wierni podczas wyzwań doczesności, ostatecznym
ukojeniem, które otrzymamy, będzie wywyższenie u Boga (zob. NiP 84:23–24).
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Zachęć do codziennego studiowania pism świętych
Zachęć uczniów, aby każdego dnia wyznaczyli sobie czas na osobiste studiowanie Nowego
Testamentu. Możesz pomóc im kontrolować codzienne studiowanie, zapewniając im właściwy
system śledzenia postępów (zob. harmonogramy czytania znajdujące w Aneksie do tego
podręcznika). Regularnie dawaj uczniom możliwość dzielenia się tym, czego dowiedzieli się i co
poczuli podczas osobistego studiowania. Uważaj, aby nie zawstydzić lub nie zniechęcić uczniów,
którzy mają problemy z samodzielnym studiowaniem pism świętych.

Zapytaj uczniów, w jaki sposób Zbawiciel dał im ukojenie, gdy do Niego przyszli.
Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami z resztą klasy.
Możesz podzielić się jednym z własnych doświadczeń.

Zachęć uczniów, aby postawili sobie konkretne cele dotyczące sposobów, w jakie
mogą przyjść do Jezusa Chrystusa, gdy w tym roku będą studiować Nowy
Testament. Niech uwzględnią w tych celach codzienne studiowanie pism świętych i
przeczytanie całego Nowego Testamentu w tym roku.

Uczniowie Jezusa Chrystusa mają obowiązek pomagania innym osobom
przyjść do Niego
Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji w ich życiu, gdy czuli chęć i
podekscytowanie, by powiedzieć komuś o swoim doświadczeniu lub o tym, co
widzieli, słyszeli lub przeczytali. Niech kilkoro uczniów opowie o tym, jak czuli
chęć i podekscytowanie, aby się czymś podzielić.

Wyjaśnij, że Nowy Testament zawiera wiele przykładów osób, które zostały
umocnione, pouczone lub pobłogosławione przez Pana, a następnie poczuły
pragnienie, aby opowiadać o Nim innym osobom. Poproś kilkoro uczniów, aby po
kolei czytali na głos Ew. Jana 1:37–42. Niech pozostali śledzą tekst i zwrócą uwagę
na to, co zrobili dwaj uczniowie Jana Chrzciciela, gdy usłyszeli jego świadectwo o
Jezusie.

• Czego Andrzej dowiedział się o Jezusie, gdy z Nim rozmawiał?

• Co zrobił Andrzej, gdy dowiedział się, że Jezus jest Mesjaszem?

• Jak myślicie, dlaczego tak bardzo pragnął podzielić się tą wiadomością ze swoim
bratem, Szymonem Piotrem?

Podsumuj Ew. Jana 1:43–44, mówiąc uczniom, że Zbawiciel zaprosił mężczyznę o
imieniu Filip, aby został Jego uczniem. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na
głos Ew. Jana 1:45–46. Niech uczniowie śledzą tekst i zwrócą uwagę na to, co zrobił
Filip, gdy dowiedział się, że Jezus jest Mesjaszem.

• Co Filip powiedział Natanaelowi o Jezusie Chrystusie?

• W jaki sposób Natanael odpowiedział na świadectwo Filipa, że Jezus jest
Mesjaszem?

• Jakie było zaproszenie Filipa wystosowane do Natanaela?

Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie: Gdy przychodzimy do Jezusa
Chrystusa, …
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• Jakie, opierając się na tych przykładach z Nowego Testamentu, będziemy mieli
pragnienie, gdy przyjdziemy do Jezusa Chrystusa? (Gdy uczniowie będą
udzielać odpowiedzi, uzupełnij zdanie na tablicy, aby przedstawiało następującą
zasadę: Gdy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, mamy większe
pragnienie, aby zapraszać inne osoby do przyjścia do Niego).

Aby przybliżyć uczniom tę zasadę, narysuj na tablicy następujący diagram:

• Dlaczego będziemy mieli większe
pragnienie, aby zapraszać inne
osoby do przyjścia do Chrystusa,
gdy sami do Niego przyjdziemy?

Wyjaśnij, że Prezydent Henry B. Eyring
z Pierwszego Prezydium nauczał o tym,
że otrzymamy wielkie
błogosławieństwo, jeśli będziemy
zapraszać inne osoby do przyjścia do
Chrystusa. Poproś jednego z uczniów,
aby przeczytał na głos następującą
wypowiedź:

„Kiedy oddasz swe serce zapraszaniu ludzi, by przyszli do Chrystusa, to zostanie
ono przemienione […]. Kiedy będziesz pomagał innym ludziom przystąpić do
Niego, okaże się, że sam do Niego przychodzisz” („Come unto Christ”, Ensign,
marzec 2008, str. 49).

• Co może się stać w naszym życiu, gdy zapraszamy inne osoby do przyjścia do
Jezusa Chrystusa?

Dodaj do rysunku na tablicy strzałkę, aby diagram wyglądał następująco:
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• Jak sądzicie, dlaczego zapraszanie
innych osób do Chrystusa może
pomóc również nam w zbliżeniu się
do Niego?

• Kto zaprosił was do przyjścia do
Zbawiciela i Jego ewangelii? W jaki
sposób wasze życie zostało dzięki
temu pobłogosławione?

Zachęć uczniów, aby z modlitwą
zastanowili się nad tym, kogo mogą
zaprosić do Jezusa Chrystusa.

• Co możemy zrobić, aby zaprosić
inne osoby, aby przyszły do Niego?

Wyjaśnij, że zapraszanie przyjaciół i
kolegów z klasy, aby uczęszczali na
zajęcia seminarium jest jednym ze
sposobów, w jaki uczniowie mogą zapraszać inne osoby, aby ‘poszły i zobaczyły’,
kim jest Jezus Chrystus i w jaki sposób Jego ewangelia może błogosławić ich życie.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 1:47–50, a reszta klasy
niech śledzi tekst i odszuka odpowiedź na pytanie, czego doświadczył Natanael,
gdy spotkał Zbawiciela (wyjaśnij, że wyrażenie „nie ma fałszu” oznacza brak
podstępu).

• Co, według Zbawiciela, spowodowało, że Natanael oświadczył, iż Jezus jest
Synem Boga?

• Co, zgodnie z wersetem 50., Zbawiciel obiecał Natanaelowi z powodu
jego wiary?

Wyjaśnij, że wraz z Andrzejem, Piotrem, Filipem i innymi Natanael został jednym
z Apostołów Jezusa. Ponieważ ci Apostołowie posłuchali zaproszenia, aby przyjść
do Jezusa Chrystusa, byli świadkami „[wielkich] rzeczy” (werset 50.), obejmujących
cuda i nauki Jezusa Chrystusa oraz Jego Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.

Zakończ lekcję, składając świadectwo o tym, że gdy uczniowie będą w tym roku
studiować Nowy Testament, odczują nieustanną prośbę Zbawiciela, aby przyjść do
Niego. Gdy będą stosować doktryny i zasady, których nauczyli się w trakcie roku,
otrzymają Jego pomoc przy dźwiganiu ciężarów i, niczym starożytni apostołowie,
zostaną przepełnieni pragnieniem, by pomagać innym również przyjść do Niego.
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5



LEKCJA 2

Plan zbawienia
Wprowadzenie
Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Apostołów
poinstruował nauczycieli religii, aby na początku każdego
roku szkolnego przedstawiali w skrócie plan zbawienia:

„Krótki zarys ‘planu szczęścia’ […] będzie miał ogromną
wartość dla uczniów, jeśli przedstawi się go na początku
kursu i czasami będzie się do niego wracać” („The Great Plan
of Happiness” [przemówienie skierowane do nauczycieli

religii, 10 sierpnia 1993], adres internetowy: si.lds.org; zob.
także Teaching Seminary: Preservice Readings [podręcznik
Kościelnego Systemu Edukacji, 2004], str. 68–74).

Niniejsza lekcja zawiera krótkie omówienie planu zbawienia i
skupia się na głównej roli Jezusa Chrystusa i i Jego
Zadośćuczynienia w tym planie.

Propozycje dotyczące nauczania

Zapraszaj Ducha poprzez znamienne myśli duchowe
Krótka myśl duchowa na rozpoczęcie zajęć pomaga nauczycielom i uczniom czuć wpływ Ducha i
przygotowuje do uczenia się. Na myśl duchową zazwyczaj składa się hymn, modlitwa i myśl
z pism świętych. Myśli duchowe są najbardziej efektywne, gdy uczniowie składają świadectwo i
dzielą się uczuciami oraz przemyśleniami płynącymi z osobistego studiowania pism świętych.
Zastanów się nad tym, w jaki sposób zorganizować myśli duchowe, aby w ciągu roku każdy
uczeń miał okazję jakąś przedstawić.

Rola Jezusa Chrystusa w życiu przedziemskim
W ramach myśli duchowej możesz poprosić uczniów, aby zaśpiewali hymn „Ja
wiem, że żyje Zbawiciel mój” (Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 64) lub inny hymn o
Zbawicielu. Rozpocznij lekcję od zadania pytania:

• Co odpowiedzielibyście, gdyby ktoś zapytał was, dlaczego Jezus Chrystus jest
dla was ważny?

Wyjaśnij uczniom, że podczas dzisiejszej lekcji poznają rolę Jezusa Chrystusa
w planie zbawienia, przygotowanym przez Ojca Niebieskiego. Zachęć ich, aby
podczas dzisiejszego studiowania wyszukali prawdy, które pomogą im umocnić ich
wiarę w Jezusa Chrystusa.

Narysuj na tablicy poniższą tabelę. Możesz również rozdać uczniom kartki
z jej kopią. (Jeśli rozdasz kartki z tabelami, poproś uczniów, aby wypełniali

w nich puste miejsca, podczas gdy ty będziesz wypełniać tabelę na tablicy).
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Jezus Chrystus zajmuje centralne miejsce w planie
zbawienia przygotowanym przez Ojca Niebieskiego

Życie przed narodzeniem Życie doczesne Życie po śmierci

Zauważ, że plan Ojca Niebieskiego składa się z trzech głównych etapów: (1) życia
przedziemskiego, poprzedzającego nasze cielesne narodziny, (2) życia doczesnego
na ziemi i (3) życia po śmierci, które nastąpi po śmierci ciała fizycznego.

Poproś jednego z uczniów, aby na głos przeczytał poniższą wypowiedź, a pozostali
niech zwrócą uwagę na ograniczenia, jakim podlegaliśmy w życiu przedziemskim:

„Zanim urodziliśmy się na ziemi, żyliśmy jako duchowe dzieci naszego Ojca w Niebie. Jednakże
nie byliśmy tacy, jak nasz Ojciec Niebieski, ani nie mogliśmy się nawet stać podobnymi do Niego i
cieszyć się wszystkimi błogosławieństwami, którymi On się cieszy, nie doświadczywszy życia
w śmiertelności obdarzeni ciałem fizycznym.

Ostatecznym celem Boga — Jego dziełem i chwałą — jest umożliwienie każdemu z nas
radowania się wszystkimi Jego błogosławieństwami. Dla osiągnięcia Swego celu stworzył
doskonały plan szczęścia. Zanim przyszliśmy na ziemię, zrozumieliśmy i przyjęliśmy ten plan […].

Aby czynić postępy i upodabniać się do Boga, każdy z nas musiał posiadać ciało i poddać się
sprawdzianowi w czasie próby na ziemi” (Abyście głosili moją ewangelię: Przewodnik dla służby
misjonarskiej [2004], str. 48, 49).

• Jakim ograniczeniom podlegaliśmy w życiu przedziemskim?

Wyjaśnij, że gdy Ojciec Niebieski przedstawił Swój plan szczęścia, dowiedzieliśmy
się, że do jego realizacji potrzebny będzie zbawiciel. Lucyfer, jedno z duchowych
dzieci Ojca Niebieskiego, zbuntował się przeciwko temu planowi. Stał się znany
jako Szatan, co po hebrajsku oznacza „przeciwnik”.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mojżesz 4:1–3. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i wyszukali, czego Szatan domagał się od Ojca
Niebieskiego.

• Czego Szatan domagał się od Ojca Niebieskiego?

• Co, według wersetu 2., powiedział Ojciec Niebieski o Jezusie Chrystusie?

• Do czego został wybrany Jezus Chrystus? (Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi,
zapisz na tablicy następującą prawdę w części Życie przedziemskie: Jezus
Chrystus został wybrany podczas życia przedziemskiego, aby stać się
Odkupicielem ludzkości).
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Wyjaśnij, że po tym, jak Jezus Chrystus został wybrany do realizacji planu
zbawienia przygotowanego przez Ojca Niebieskiego, stworzył ziemię, na której
mogliśmy otrzymać fizyczne ciała i zdobywać doświadczenie.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 1:1–2.
Niech uczniowie śledzą tekst wzrokiem i zwrócą uwagę na rolę Jezusa Chrystusa
w stworzeniu ziemi.

• Jaka była rola Jezusa Chrystusa w stworzeniu ziemi? (Zapisz na tablicy
następującą doktrynę w części Życie przedziemskie: Pod kierunkiem Ojca
Niebieskiego Jezus Chrystus stworzył ziemię).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o tym, jak piękna jest ziemia. Możesz pokazać jedno
lub kilka zdjęć obrazujących jej piękno.

• W jaki sposób wiedza o tym, że Jezus Chrystus stworzył tę ziemię i miliony jej
podobnych, wpływa na twoje uczucia względem Niego?

Rola Jezusa Chrystusa w życiu doczesnym
Wyjaśnij, że w życiu doczesnym doświadczamy dodatkowych ograniczeń lub
przeszkód, które powstrzymują nas przed upodobnieniem się do Ojca Niebieskiego
i powrotem do Jego obecności. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos
poniższą wypowiedź, a pozostali niech zwrócą uwagę na dwie przeszkody, których
doświadczamy w życiu doczesnym:

„Życie śmiertelne to stan, w którym podlegamy zarówno śmierci fizycznej, jak i duchowej. Bóg
ma doskonałą, pełną chwały, nieśmiertelną powłokę z ciała i kości. Aby stać się podobnymi do
Boga i wrócić do Jego obecności, my również musimy mieć doskonałą, nieśmiertelną powłokę
z ciała i kości. Jednak z powodu Upadku Adama i Ewy każda osoba na ziemi ma niedoskonałe,
śmiertelne ciało i w końcu umrze. Gdyby nie było Zbawiciela Jezusa Chrystusa, śmierć byłaby
końcem wszelkiej nadziei na przyszłe życie z Ojcem Niebieskim.

Grzech, wraz ze śmiercią fizyczną, jest główną przeszkodą na drodze, by stać się podobnymi do
naszego Ojca w Niebie i powrotu do Jego obecności. W warunkach śmiertelności często ulegamy
pokusom, łamiemy przykazania Boże i grzeszymy […]. I choć czasami może wydawać się, że jest
odwrotnie, grzech zawsze prowadzi do nieszczęścia. Grzech powoduje poczucie winy i wstydu. Z
powodu grzechów nie możemy powrócić do Ojca Niebieskiego, by z Nim żyć, dopóki nie
uzyskamy wybaczenia i nie zostaniemy oczyszczeni […].

Tak jak w przypadku śmierci fizycznej, tak i tu nie moglibyśmy sami przezwyciężyć skutków
grzechu” (Abyście głosili moją Ewangelię, str. 50).

Wyjaśnij, że zanim Jezus się narodził na ziemi, anioł ukazał się Józefowi we śnie,
gdy ten dowiedział się, że Maria oczekuje dziecka. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Mateusza 1:21. Pozostali niech śledzą tekst i zwrócą
uwagę na to, co anioł ogłosił Józefowi.

• Co, według anioła, miał zrobić Jezus Chrystus? (Gdy uczniowie udzielą
odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą doktrynę w części Życie doczesne:
Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić nas od naszych grzechów).

• Co zrobił Jezus Chrystus, aby umożliwić nam zbawienie od naszych grzechów?

LEKCJA 2
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Czemu płaczesz? © 2015 Simon Dewey. Wykorzystane za
pozwoleniem Altus Fine Art, altusfineart.com

Pokaż obrazy: Jezus modli się
w Getsemane, Ukrzyżowanie oraz
Maria i zmartwychwstały Jezus (Album:
Ewangelia w malarstwie [2009], nr
56, 57, 59; zob. także stronę
internetową: LDS.org). Wyjaśnij
uczniom, że cierpienie, śmierć i
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są
wspólnie określane jako
Zadośćuczynienie.

• Co musimy zrobić, abyśmy zostali
zbawieni od naszych grzechów
dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa? (Zob. Dzieje Apostolskie
2:38).

Rola Jezusa Chrystusa w życiu
po śmierci
Poproś uczniów, aby pomyśleli o kimś,
kto już umarł. Po chwili zapytaj:

• Gdzie, opierając się na waszym
zrozumieniu planu zbawienia,
znajdują się osoby, które zmarły? (W
chwili śmierci duchy ludzi wstępują
do świata duchów. Aby poszerzyć
zrozumienie uczniów, możesz
poprosić jednego z nich o
przeczytanie na głos fragmentu:
Alma 40:11–14).

Pokaż ilustrację: Pochówek Jezusa
(Album: Ewangelia w malarstwie, nr 58;
zob. także strona internetowa:
LDS.org). Poproś jednego z uczniów,
aby przeczytał na głos I List Piotra
3:18–20; 4:6. Następnie zapytaj:

• Co zrobił Jezus Chrystus
bezpośrednio po Swojej śmierci?
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Pochówek Chrystusa — Carl Heinrich Bloch. Dzięki uprzejmości
Narodowego Muzeum Historii na Zamku Frederiksborg w Hillerød
w Danii. Kopiowanie zabronione.

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos fragment: Nauki i
Przymierza 138:18–19, 30–32. Poproś
uczniów, aby śledzili tekst i zwrócili
uwagę na to, co zrobił Jezus Chrystus,
aby ewangelia była głoszona wszystkim
w świecie duchów.

• Co zrobił Jezus Chrystus, aby
umożliwić nauczanie ewangelii
wśród wszystkich osób
w świecie duchów?

• W jaki sposób te wysiłki obrazują
miłość, jaką darzą nas Ojciec
Niebieski i Jezus Chrystus?

Pokaż obraz: Maria i zmartwychwstały
Jezus (Album: Ewangelia w malarstwie,
nr 59; zob. także strona internetowa
LDS.org) i zapytaj uczniów:

• Co stało się trzeciego dnia po śmierci Zbawiciela? (Zmartwychwstał).

• Co to znaczy zmartwychwstać? (Duch i ciało fizyczne osoby zostają ponownie
połączone i nie będą już nigdy rozdzielone [zob. NiP 138:17]).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 15:20–22.
Poproś pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i zwrócili uwagę na to, w jaki sposób
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wpływa na nas wszystkich.

• W jaki sposób Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wpływa na nas? (Gdy
uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą doktrynę w części
Życie po śmierci: Dzięki Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wszyscy
ludzie zmartwychwstaną).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Objawienie Jana
20:12. Następnie zapytaj:

• Co stanie się z każdym z nas po naszym zmartwychwstaniu?

Wyjaśnij, że księga żywota może odnosić się zarówno do myśli i uczynków osoby
z okresu tego życia, jak i do spisu prawych ludzi, który jest prowadzony w niebie
(zob. Bible Dictionary, „Book of life”). Podkreśl, że będziemy sądzeni nie tylko
według naszych czynów, ale również według myśli, słów i pragnień
(zob. Mosjasz 4:30; Alma 12:14; 41:3; NiP 137:9).

Możesz zaproponować uczniom, aby zapisali odnośnik: Ew. Jana 5:22 na marginesie
obok fragmentu Objawienie Jana 20:12. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu
Ew. Jana 5:22 i znalezienie odpowiedzi na pytanie, kto będzie nas sądził.

• Kto będzie nas sądził? (Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy
następującą doktrynę w części Życie po śmierci: Jezus Chrystus będzie sądził
całą ludzkość).

LEKCJA 2
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Przypomnij uczniom, że ostatecznym celem planu Ojca Niebieskiego jest
zapewnienie nam możliwości otrzymania życia wiecznego, czyli wywyższenia, co
oznacza stanie się niczym Ojciec Niebieski, i życie wraz z Nim na zawsze
w wiecznych rodzinach. Możesz pokazać zdjęcie swojej rodziny i wyjaśnić,
dlaczego jest dla ciebie ważne, że możesz zamieszkać na zawsze z Ojcem
Niebieskim i swoją rodziną.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 3:16–17. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co musimy robić, aby otrzymać życie wieczne.

• Co musimy zrobić, aby otrzymać życie wieczne? (Wyjaśnij, że wiara
w Jednorodzonego Syna oznacza wykazywanie się wiarą w Jezusa Chrystusa i
życie według Jego ewangelii, co obejmuje otrzymanie obrzędów świątynnych).

• W jaki sposób streścilibyście fragment Ew. Jana 3:16 w formie zasady? (Gdy
uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą zasadę w części
Życie po śmierci: Jeśli wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa i żyjemy
według Jego ewangelii, możemy otrzymać życie wieczne).

Przypomnij uczniom pytanie postawione na początku lekcji: „Co
odpowiedzielibyście, gdyby ktoś zapytał was, dlaczego Jezus Chrystus jest dla was
ważny?”. Poproś uczniów, aby wyjaśnili, co mogą zrobić, aby głębiej się zastanowić
nad odpowiedziami na to pytanie w oparciu o to, czego się dzisiaj dowiedzieli.
Możesz również poprosić kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi świadectwami
o Jezusie Chrystusie i Jego roli w planie Ojca Niebieskiego. Możesz zakończyć
lekcję, dzieląc się swoim własnym świadectwem.

LEKCJA 2
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LEKCJA 3

Rola ucznia
Wprowadzenie
Zarówno Duch Święty, nauczyciel, jak i uczeń mają do
wypełnienia ważną rolę w procesie uczenia się ewangelii.
Niniejsza lekcja przybliży uczniom każdą z tych ról, aby ich

nauka była owocna. Możesz regularnie powracać do zasad
nauczanych w tej lekcji, aby przypomnieć uczniom o ich
obowiązku związanym z uczeniem się ewangelii.

Propozycje dotyczące nauczania
Role Ducha Świętego, nauczyciela i ucznia w procesie uczenia się ewangelii
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższy scenariusz:

Młoda kobieta czuje się natchniona i podbudowana, gdy uczęszcza na seminarium.
Odczuwa wpływ Ducha Świętego i jest wdzięczna za to, czego się uczy. Inna młoda
kobieta uczęszcza do tej samej klasy seminarium. Jednakże często jest znudzona i
czuje, że nie wynosi zbyt wiele z zajęć.

Kultywowanie atmosfery miłości i szacunku
Na początku kursu staraj się znaleźć sposób, aby dbać o nauczanie w atmosferze miłości,
szacunku oraz skupienia się na celu. Pomóż uczniom czuć się dobrze w twoim towarzystwie,
ucząc się ich imion oraz tego, co ich interesuje, jakie mają talenty, wyzwania i umiejętności.
Jednym ze sposobów pielęgnowania takiego rodzaju atmosfery jest zapraszanie uczniów, aby
dzielili się nawzajem doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi ich osobistego studiowania
pism świętych.

• Jakie są potencjalne przyczyny tego, że te dwie młode kobiety mają tak
odmienne doświadczenia związane z uczęszczaniem na te same zajęcia
seminarium? (Możliwe odpowiedzi: pierwsza młoda kobieta bierze aktywny
udział w zajęciach; pierwsza młoda kobieta mogła mieć duchowe
doświadczenia podczas uczenia się w przeszłości, na czym obecnie może się
opierać; drugą młodą kobietę być może rozpraszają jej troski).

Zachęć uczniów, aby podczas dzisiejszej lekcji szukali doktryn i zasad, które
pomogą im wypełnić ich rolę na zajęciach seminarium i umocnią ich świadectwa o
ewangelii Jezusa Chrystusa.

Wyjaśnij, że te trzy osoby odgrywają kluczową rolę podczas uczenia się ewangelii
w trakcie seminarium: Duch Święty, nauczyciel i uczeń.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 14:26, a innego ucznia o
przeczytanie Ew. Jana 16:3. Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali
niektóre z ról Ducha Świętego.

• Jakich prawd możemy nauczyć się z tych wersetów o rolach Ducha Świętego?
(Uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi, ale upewnij się, że określą
następującą doktrynę: Duch Święty naucza prawdy).

12



• W jaki sposób możemy rozpoznać, kiedy Duch Święty uczy nas prawdy?
(Możesz poprosić uczniów o przeczytanie fragmentu: Nauki i Przymierza
8:2–3).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Nauki i Przymierza
50:13–14. Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i dowiedzieli się, jaka jest rola
nauczyciela ewangelii. Zanim uczeń zacznie czytać, wytłumacz, że te wersety
zostały dane pierwszym członkom Kościoła, którzy zostali ustanowieni do
nauczania ewangelii.

• Jaka jest rola nauczyciela ewangelii? (Zob. też NiP 42:14).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: 2 Nefi 33:1. Niech
pozostali śledzą tekst i zwrócą uwagę na to, co robi Duch Święty, gdy dzięki Jego
mocy naucza się prawdy.

• Co, według tego wersetu, robi dla nas Duch Święty?

Aby uczniowie zrozumieli, w jaki sposób mogą zaprosić Ducha Świętego, który
wniesie prawdę w ich serca, poproś jednego z nich, aby przeczytał na głos
fragment: Nauki i Przymierza 88:118. Pozostali niech śledzą tekst w swoich
pismach, aby dowiedzieć się, jak zdobywać wiedzę.

• W jaki sposób mamy zdobywać wiedzę? (Przez studiowanie i przez wiarę).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego
Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów. Niech uczniowie słuchają i
zwrócą uwagę na to, co umożliwiamy, gdy uczymy się poprzez wiarę.

„Nauczyciel może wyjaśniać, demonstrować, przekonywać, składać świadectwo i
czynić to wszystko z ogromną duchową mocą i skutecznością. Ostatecznie jednak
treść przesłania i świadectwo Ducha Świętego wnikają w głąb serca tylko
wówczas, gdy osoba je przyjmująca pozwala, aby mogło to nastąpić. Uczenie się
z wiarą otwiera drogę do serca” („Seek Learning by Faith”, Ensign,
wrzesień 2007, str. 61).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tej wypowiedzi na temat tego, co może się
stać, jeśli będziemy dążyć do zdobywania wiedzy poprzez wiarę? (Pomóż
uczniom w zdefiniowaniu następującej zasady: Jeśli dążymy do zdobycia
wiedzy poprzez wiarę, zapraszamy do naszych serc Ducha Świętego, aby
nauczał nas i świadczył o prawdzie. Możesz zapisać tę prawdę na tablicy).

Zauważ, że wiara to coś więcej niż pasywne wierzenie. Wyrażamy naszą wiarę
poprzez działanie.

• Jak sądzicie, co to znaczy zdobywać wiedzę przez wiarę?

Aby przedstawić, czym jest uczenie się przez wiarę, poproś na ochotnika kogoś, kto
nigdy nie grał w piłkę nożną. (Możesz dostosować to zadanie i zaangażować
ucznia, który nigdy nie grał w koszykówkę, nie grał na instrumencie muzycznym,
nie żonglował, nie wiązał krawata itd.). Poinformuj go, że zamierzasz nauczyć go
grać w piłkę nożną wystarczająco dobrze, aby mógł występować w drużynie.
Zapytaj go, czy wierzy w to, że masz zdolności do nauczania, a on zdolności do
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uczenia się. Następnie zademonstruj, jak dryblować piłką, ale nie pozwól mu
samemu spróbować. Wyjaśnij, w jaki sposób podawać piłkę. Następnie pokaż,
w jaki sposób podawać piłkę, ale odbierz mu ją, zanim spróbuje kopnąć piłkę
z powrotem do ciebie. Uczyń podobnie przy wyrzuceniu piłki z autu, po tym, jak
opuści ona boisko. Następnie zapytaj go:

• Jak oceniasz swój poziom przygotowania do gry w drużynie piłkarskiej?
Dlaczego?

• Choć zdobywanie informacji i obserwowanie innych piłkarzy może być
pomocne, co musisz robić, jeśli chcesz rozwinąć umiejętności potrzebne do
odniesienia sukcesu w piłce nożnej?

• W jaki sposób odnosi się to do uczenia się przez wiarę? (Sama wiara i zaufanie,
że Duch może nas nauczać, nie są wystarczające. Aby uzyskać wiedzę o
prawdach Boga musimy również poczynić wysiłek, by uczyć się i stosować to,
czego się uczymy).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Bednara, a pozostałych o zwrócenie uwagi na to, co mówi o uczeniu się przez wiarę
(możesz powielić tę wypowiedź dla uczniów i poprosić ich o zaznaczenie tego, co
znajdą):

„Uczeń, który z własnej woli postępuje zgodnie z właściwymi zasadami, otwiera
swoje serce na Ducha Świętego i jest gotowy na Jego nauki, moc świadectwa
oraz Jego potwierdzenie. Nauka przez wiarę wymaga duchowego, umysłowego i
fizycznego wysiłku, nie przychodzi jedynie przez bierne słuchanie. Stale
podejmowane szczere działania, u których podłoża leży natchniona wiara,
pokazują naszemu Ojcu w Niebie i Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi, naszą

chęć do nauki i otrzymywania wskazówek od Ducha Świętego […].

Uczenia się przez wiarę nie można przenieść z nauczyciela na ucznia poprzez wykład, pokaz lub
eksperyment — uczeń musi ćwiczyć swoją wiarę i wykazywać się nią, aby zdobyć wiedzę”
(„Seek Learning by Faith”, str. 64).

• Jakie duchowe, umysłowe lub fizyczne wysiłki możemy poczynić, aby zaprosić
Ducha, aby nauczał nas i świadczył o prawdzie?

Uwaga: To może być właściwy czas, aby przeczytać fragment: Nauki i Przymierza
88:122 i omówić znaczenie porządku i szacunku w klasie.

• Dlaczego niektóre postawy i zachowania mogą uniemożliwić Duchowi
nauczanie nas prawdy podczas zajęć seminarium?

• W jaki sposób doświadczenia ucznia, który dąży do zdobywania wiedzy przez
wiarę, różnią się od doświadczeń ucznia, który tego nie czyni?

Poproś uczniów, aby otworzyli Biblię na Ew. Mateusza 4. Wyjaśnij, że w tym
doświadczeniu z życia Apostoła Piotra możemy zauważyć przykład tego, w jaki
sposób poszukiwanie wiedzy przez wiarę zaprasza Ducha Świętego do naszych
serc, aby nauczał nas i świadczył o prawdzie. Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Mateusza 4:18–20. Niech klasa śledzi tekst i odnajdzie
zaproszenie Zbawiciela wystosowane do Piotra i Andrzeja.
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• O co poprosił Zbawiciel Piotra i Andrzeja?

• W jaki sposób ich reakcja jest przykładem dążenia do uczenia się przez wiarę?

Zauważ, że decyzja Piotra dotycząca podążania za Jezusem Chrystusem pozwoliła
mu towarzyszyć Zbawicielowi podczas Jego doczesnej służby. Postępując według
wezwania Zbawiciela, aby za Nim podążać, Piotr miał przywilej regularnie słuchać
nauk Zbawiciela i być świadkiem wielu dokonywanych przez Niego cudów.
Z zaproszeniem Zbawiciela Piotr mógł nawet chodzić po wodzie
(zob. Ew. Mateusza 14:28–29).

Wyjaśnij uczniom, że przy pewnej okazji Jezus zadał Swoim uczniom pytanie.
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 16:13–14. Pozostali
niech śledzą tekst i dowiedzą się, o co zapytał Zbawiciel.

• O co Zbawiciel zapytał Swoich uczniów?

• Jaka była ich odpowiedź?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 16:15–17. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i zwrócili uwagę na to, w jaki sposób Piotr
odpowiedział na kolejne pytanie Zbawiciela.

• Jaka była odpowiedź Piotra na kolejne pytanie Zbawiciela?

• Jak Zbawiciel wyjaśnił sposób zdobycia wiedzy przez Piotra?

• W jaki sposób doświadczenie Piotra przedstawia prawdy określone podczas
tej lekcji?

Poproś uczniów, aby w dziennikach do studiowania lub notatnikach odpowiedzieli
na poniższe pytania (możesz rozważyć zapisanie tych pytań na tablicy):

• Kiedy dążyliście do zdobycia wiedzy przez wiarę? W jaki sposób Duch Święty
wypełnił Swoją rolę nauczania ewangelii, gdy to czyniliście? (Możesz zachęcić
uczniów, aby zastanowili się nad dotychczasowymi doświadczeniami, gdy
starali się dowiedzieć więcej o Jezusie Chrystusie).

Jeśli uczniowie czują się wystarczająco pewnie, poproś kilkoro z nich, aby opisali
doświadczenia, które zapisali. Możesz również podzielić się własnym
doświadczeniem, jak też świadectwem o omawianych prawdach.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad jedną lub dwiema rzeczami, jakie uczynią,
aby uczyć się przez wiarę i zaprosić Ducha Świętego do swych serc, który będzie ich
nauczał i świadczył o prawdzie. Poproś ich, aby zapisali to, co planują zrobić.

Zakończ lekcję, czytając wypowiedź Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„Młodzi ludzie, proszę was, uczestniczcie w seminarium. Codziennie studiujcie
pisma święte. Uważnie słuchajcie swoich nauczycieli. Z modlitwą stosujcie
zdobytą wiedzę w swoim życiu” („Participate in Seminary”, 12 sierpnia 2011,
adres internetowy: seminary.lds.org).
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LEKCJA 4

Studiowanie pism świętych
Wprowadzenie
Dzięki niniejszej lekcji uczniowie zrozumieją, jak ważne jest
codzienne studiowanie pism świętych i przeczytanie całego
Nowego Testamentu w ramach tego kursu. Uczniowie mogą

również poznać sposoby na udoskonalenie studiowania pism
świętych.

Propozycje dotyczące nauczania
Potrzeba efektywnego, codziennego studiowania pism świętych

Zachęć uczniów, aby codziennie studiowali pisma święte
Nauczyciele nie mogą uczynić nic większego i trwalszego dla swych uczniów ponad to, że
sprawią, iż pokochają oni uczenie się z pism świętych i nauczą się codziennie je studiować.
Nauczyciele mogą ustanowić przykład codziennego studiowania pism świętych. Mogą również
pokazać uczniom, jak wziąć odpowiedzialność za swoje codzienne studiowanie pism świętych
poprzez wdrożenie właściwego systemu, który mierzyłby ich postępy.

Wręcz uczniom po jednym egzemplarzu poniższej ankiety. Poproś ich, aby
zastanowili się nad tymi zdaniami i zaznaczyli swoje odpowiedzi na skali.

Zapewnij uczniów, że nie będziesz prosisz ich o podzielenie się udzielonymi
odpowiedziami.

Nie
zgadzam
się

Częściowo się
nie zgadzam

Częściowo się
zgadzam

Zgadzam
się

1. Pisma święte mają
dla mnie dużą
wartość.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. W ciągu ostatnich
kilku tygodni
codziennie
studiowałem/am
pisma święte.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Myślę, że wnikliwie
studiuję pisma święte.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

4. Regularnie stosuję
to, czego dowiaduję
się ze studiowania
pism świętych.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Gdy uczniowie wypełnią ankietę, poproś ich, aby podczas lekcji zastanowili się,
w jaki sposób mogą udoskonalić swoje studiowanie pism świętych.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Pisma święte zawierają słowa Chrystusa i są źródłem żywej wody, do której
mamy łatwy dostęp i z której możemy czerpać długo i głęboko […].

W trakcie normalnych, codziennych zajęć tracimy znaczną ilość wody, z której
w znacznej mierze zbudowane są nasze fizyczne ciała. Pragnienie to domaganie
się przez komórki wody, a wody musimy dostarczać naszym organizmom
codziennie. Naprawdę nie ma sensu ‘napełnianie się’ wodą od czasu do czasu,

z długimi okresami odwodnienia. To samo odnosi się do duchowości. Duchowe pragnienie to
potrzeba żywej wody. Stały dopływ żywej wody jest o wiele lepszy niż sporadyczne czerpanie
kilku łyków” („Zbiornik żywej wody” [Uroczyste spotkanie Kościelnego Systemu Edukacji,
4 lutego 2007], str. 1, 7, adres internetowy: broadcast.lds.org).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się od Starszego Bednara o tym, co możemy
otrzymać dzięki codziennemu czytaniu pism świętych? (Uczniowie powinni
zdefiniować następującą zasadę: Gdy codziennie studiujemy pisma święte,
otrzymujemy „żywą wodę”, której potrzebujemy. Zapisz tę zasadę na
tablicy).

Wartość pism świętych w dzisiejszych czasach
Aby uczniowie zrozumieli wartość i ważność pism świętych w dzisiejszych
czasach, możesz pokazać film „The Blessings of Scripture” (3:04), który jest

dostępny na stronie LDS.org. W filmie tym Starszy D. Todd Christofferson
z Kworum Dwunastu Apostołów opisuje poświęcenie pewnego człowieka, który
chciał umożliwić większej liczbie ludzi dostęp do Biblii. Jeśli zdecydujesz się
pokazać film, możesz zatrzymać go po pytaniu Starszego Christoffersona: „Co
rozumieli oni i co my również powinniśmy zrozumieć?” (oznaczenie czasu 1:56) i
zapytać uczniów, jak by na nie odpowiedzieli. Następnie pokaż dalszy ciąg filmu.
Po jego zakończeniu kontynuuj lekcję od akapitu, który zaczyna się od słów „Po
filmie…”.

Jeśli nie pokazujesz filmu, poproś czterech uczniów, aby wyszli na środek klasy i
przeczytali poniższe części przemówienia wygłoszonego przez Starszego
Christoffersona.
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1. „6 października 1536 roku z lochu zamku Vilvoorde pod Brukselą w Belgii
wyprowadzono budzącą politowanie postać. Przez prawie półtora roku człowiek
ten był odizolowany w ciemnej, wilgotnej celi. Teraz, poza murami zamku,
więzień został przywiązany do słupa. Miał czas, by na głos wypowiedzieć swą
ostatnią modlitwę: ‘Panie, otwórz oczy królowi Anglii’, a następnie został
powieszony. Jego ciało zostało od razu spalone na stosie. Kim był ten człowiek i

jaki popełnił występek […]?” („Błogosławieństwo pism świętych”, Ensign lub Liahona,
maj 2010, str. 32).

2. „Nazywał się William Tyndale, a jego występkiem było dokonanie przekładu i wydanie Biblii
w języku angielskim […].

W zażartej dyskusji z duchownym, który opowiadał się przeciwko udostępnieniu pisma świętego
zwyczajnym ludziom, Tyndale poprzysiągł: ‘A jeśli Bóg oszczędzi moje życie, sprawię, że pewnego
dnia chłopiec od pługa będzie znał Pismo Święte lepiej niż sam papież!’ […].

William Tyndale nie był ani pierwszym, ani ostatnim spośród tych, którzy w wielu krajach
poświęcili się, nawet do tego stopnia, że oddali swe życie, by wydobyć słowo Boga z ciemności.
Co oni wiedzieli o ważności pism świętych i co my również powinniśmy wiedzieć? Co rozumieli
ludzie w szesnastowiecznej Anglii, którzy płacili duże sumy pieniężne i narażali się na wielkie
osobiste niebezpieczeństwo za dostęp do Biblii, i co my powinniśmy również zrozumieć?”
(„Błogosławieństwo pism świętych”, str. 32).

Zapytaj uczniów:

• Dlaczego, waszym zdaniem, ludzie dokonali tak wielkich poświęceń, aby mieć
dostęp do pism świętych?

Poproś trzecią osobę, aby przeczytała wypowiedź Starszego Christoffersona.

3. „W czasach Tyndale’a nieznajomość pism świętych była powszechna,
ponieważ ludzie nie mieli dostępu do Biblii, szczególnie w języku, który mogliby
zrozumieć. Obecnie Biblia i inne pisma są w zasięgu ręki, a mimo to wzrasta
analfabetyzm dotyczący pism świętych, ponieważ ludzie nie otwierają tych ksiąg.
W konsekwencji zapominają rzeczy, o których wiedzieli ich dziadkowie”
(„Błogosławieństwo pism świętych”, str. 33).

Zapytaj uczniów:

• Dlaczego ludzie współcześnie nie czytają pism świętych tak, jak powinni
to czynić?

Poproś czwartą osobę, aby przeczytała wypowiedź Starszego Christoffersona.

4. „Rozważajcie znaczenie naszego błogosławieństwa, że mamy Biblię Świętą i
dodatkowe 900 stron pisma świętego, łącznie z Księgą Mormona, Naukami i
Przymierzami oraz Perłą Wielkiej Wartości […]”. Z pewnością przy pomocy tego
błogosławieństwa Pan mówi nam, że nasza potrzeba nieustannego odwoływania
się do pism świętych jest znacznie większa niż w minionych czasach”
(„Błogosławieństwo pism świętych”, str. 35).
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Po filmie (lub gdy czwarta osoba skończy czytać wypowiedź Starszego
Christoffersona) poproś uczniów, aby wyjaśnili, co według nich Starszy
Christofferson chciał powiedzieć o naszej potrzebie studiowania pism świętych.
Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę:
Potrzeba studiowania pism świętych jest większa dzisiaj niż kiedykolwiek
w przeszłości.

• Jak sądzicie, dlaczego potrzeba studiowania pism świętych jest większa dzisiaj
niż kiedykolwiek w przeszłości?

Aby wyjaśnić uczniom, jakie korzyści płyną dla nas ze studiowania pism świętych,
oznajmij, że Apostoł Paweł napisał list, w którym opisał niektóre warunki panujące
na świecie w dniach ostatnich. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
II Listu do Tymoteusza 3:1–5, 13. Poproś klasę, aby śledziła tekst i zwróciła uwagę
na grzechy i postawy, które będą powszechne w naszych czasach.

• Które grzechy i postawy wymienione w tych wersetach zauważacie
w dzisiejszym społeczeństwie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Tymoteusza 3:14–17.
Niech klasa zwróci uwagę na to, w jaki sposób możemy osiągnąć bezpieczeństwo
w tych niebezpiecznych czasach.

• W jaki sposób możemy osiągnąć bezpieczeństwo w tych trudnych czasach?

Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie: Kiedy studiujemy pisma święte,
możemy otrzymać…

• Jakie, według II Listu do Tymoteusza 3:15–17, są błogosławieństwa dostępne dla
nas, jeśli studiujemy pisma święte i żyjemy według ich nauk? (Gdy uczniowie
udzielą odpowiedzi, uzupełnij zdanie na tablicy, aby przedstawiało następującą
zasadę: Gdy studiujemy pisma święte możemy otrzymać mądrość,
napomnienie i wskazówki, które poprowadzą nas do zbawienia).

Wyjaśnij, że zdanie na tablicy jest przykładem zasady. Zasady i doktryny ewangelii
Jezusa Chrystusa są fundamentalnymi, niezmiennymi prawdami, które nadają
kierunek naszemu życiu. Jednym z głównych zadań pism świętych jest nauczanie
doktryn i zasad ewangelii. Możemy uczynić nasze studiowanie pism świętych
bardziej wartościowym poprzez szukanie doktryn i zasad, rozważanie ich znaczenia
i stosowanie ich w naszym życiu.

Ponownie odwołaj się do zasady zapisanej na tablicy.

• Co według was oznacza, że możemy otrzymać mądrość, napomnienie i
wskazówki podczas studiowania pism świętych?

• Kiedy odczuliście, że otrzymaliście mądrość, napomnienie lub wskazówkę
w wyniku studiowania pism świętych? (Możesz także podzielić się własnym
doświadczeniem).

Czytanie Nowego Testamentu codziennie
Wyjaśnij, że jednym z oczekiwań związanych z tym kursem seminarium jest
przeczytanie przez uczniów całego Nowego Testamentu. Jest to warunek
otrzymania dyplomu seminarium.
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Zachęć uczniów, aby przeczytali cały tekst podczas kursu
Podstawowe pisma święte to natchnione zapisy, które zawierają doktryny i zasady ewangelii.
Przedstawiają działania Boga wobec ludzkości i nauczają o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.
Każde z osobna jest ważne, a zebrane razem dają większe zrozumienie ewangelii oraz planu
zbawienia przygotowanego przez naszego Ojca w Niebie. Uczniowie i nauczyciele powinni
podczas tego kursu przeczytać i przestudiować cały Nowy Testament.

Wyjaśnij, że przeczytanie całego Nowego Testamentu będzie wymagało stałej
determinacji, ale warto jest podjąć się tego wysiłku. Aby to przedstawić, pokaż dwie
przeźroczyste szklanki wypełnione wodą (lub sokiem). Poproś dwóch uczniów, aby
stanęli obok szklanek. Jednemu uczniowi daj słomkę. Drugiemu daj siedem słomek
związanych razem. Powiedz im, aby przy pomocy słomki lub słomek wypili wodę
tak szybko, jak to możliwe. (Uczeń korzystający z jednej słomki powinien
z łatwością wypić wodę i skończyć jako pierwszy; drugi uczeń powinien mieć
problem z opróżnieniem szklanki). Gdy obaj uczniowie usiądą, zadaj pytanie:

• Jak odnieślibyście to zadanie do naszego celu, aby przeczytać cały Nowy
Testament podczas tego kursu? (Uczeń z siedmioma słomkami reprezentuje
osobę, która jednorazowo czyta duże fragmenty pism świętych. Uczeń z jedną
słomką przedstawia czytelnika, który codziennie poznaje mniejsze fragmenty).

Aby zapoznać uczniów ze sposobem, w jaki mogą przeczytać cały Nowy Testament,
studiując konsekwentnie małe fragmenty, poproś ich, aby podzielili liczbę stron
Nowego Testamentu (326 stron w Biblii Warszawskiej) przez liczbę dni pozostałych
do zakończenia tego kursu. Na przykład: jeśli kurs jest nauczany w ciągu roku
szkolnego, mającego 280 dni, uczniowie powinni przeczytać niewiele ponad jedną
stronę każdego dnia, aby skończyć czytanie Nowego Testamentu przed
końcem kursu.

Złóż świadectwo o błogosławieństwach, które mogą otrzymać uczniowie, jeśli będą
pilnie studiować Nowy Testament. Uczniowie otrzymają mądrość, napomnienie i
wskazówki z pism świętych i zostaną pobłogosławieni towarzystwem Ducha
Świętego.

Odnieś się po raz kolejny do zasady zapisanej na tablicy i złóż świadectwo, że
dzięki codziennemu studiowaniu pism świętych uczniowie doświadczą
błogosławieństw opisanych przez Pawła w II Liście do Tymoteusza 3:15–17. Zachęć
uczniów, aby postawili sobie cele związane z poświęceniem czasu każdego dnia na
osobiste studiowanie pism świętych i przeczytanie całego Nowego Testamentu.
Poproś uczniów, aby w notatnikach lub dziennikach do studiowania zapisali
swoje cele.
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LEKCJA 5

Kontekst i przegląd Nowego
Testamentu

Wprowadzenie
Podczas tej lekcji uczniowie poznają historyczny i kulturowy
kontekst Nowego Testamentu, łącznie z czynnikami, które
spowodowały, że tak wielu Żydów odrzuciło Jezusa jako

Mesjasza i Zbawiciela. Poznają też strukturę Nowego
Testamentu.

Propozycje dotyczące nauczania
Kontekst Nowego Testamentu

Używanie pomocy wizualnych
Pomoce dydaktyczne i ilustracje, łącznie z mapami i wykresami, pomogą uczniom w skuteczny
sposób wyobrazić sobie, przeanalizować i zrozumieć pisma święte, szczególnie gdy pobudzają
one do dyskusji. Gdy pomoc dydaktyczna lub ilustracja jest pokazana w sali lekcyjnej, kiedy
wchodzą do niej uczniowie, może ona sprawić, że powstanie atmosfera sprzyjająca uczeniu się,
która wzbudzi w nich ducha dociekliwości.

Pokaż część obrazu Szczepan widzi
Jezusa po prawicy Boga (Album:
Ewangelia w malarstwie, [2009], nr 63;
zob. także adres internetowy LDS.org) i
użyj kartki papieru lub innego
materiału, by zakryć na obrazie
wszystko, poza Szczepanem
(mężczyzną w niebieskim
nakryciu głowy).

Poproś uczniów, aby opisali, co się
dzieje na obrazie. Zapytaj uczniów,
dlaczego mężczyzna siedzi na ziemi i
wyciąga swoją rękę. Gdy uzyskasz
odpowiedzi, pokaż resztę obrazu.

• W jaki sposób cały obraz pomaga
wam zrozumieć to, co się dzieje?

Poproś uczniów o przeczytanie
nagłówka Dziejów Apostolskich 7, aby
zrozumieli, że ten obraz przedstawia
Szczepana, ucznia Jezusa Chrystusa,
który umiera, będąc kamienowany i
widzi Jezusa po prawicy Boga.
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• W jaki sposób możemy przyrównać
odkrycie części obrazu do
zrozumienia pism świętych?

Wyjaśnij, że to zadanie przedstawia
ważność zrozumienia kontekstu pism
świętych. Słowo kontekst odnosi się do
okoliczności, które stanowią tło
fragmentu, wydarzenia lub historii
w pismach świętych. Zauważ, że gdy
uczniowie poznają historyczny i
kulturowy kontekst Nowego
Testamentu, będą mogli lepiej rozumieć
i stosować jego nauki.

Żydowscy przywódcy religijni w czasach
posługi Zbawiciela
Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos wersetów: 2 Nefi
10:3–5. Niech pozostali śledzą tekst i
zwrócą uwagę na słowa i wyrażenia
użyte przez proroka Jakuba, które
opisują duchowy stan niektórych Żydów w czasie posługi Zbawiciela.

• Jakich słów lub wyrażeń użył Jakub, aby opisać duchowy stan wśród niektórych
Żydów? (Wyjaśnij, że określenie wypaczanie religii w wersecie 5. oznacza
dążenie do „wzbogacenia się i zdobycia uznania świata” zamiast działania na
rzecz dobra ludu Boga [2 Nefi 26:29]. Tymi, którzy byli winni wypaczania religii,
byli głównie niegodziwi żydowscy przywódcy religijni, którzy prowadzili lud na
manowce).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 23:16, 24. Poproś
klasę, aby śledziła tekst wzrokiem, szukając tego, w jaki sposób Zbawiciel opisał
tych żydowskich przywódców religijnych z czasów Jego ziemskiej służby.

• W jaki sposób Zbawiciel opisał tych żydowskich przywódców religijnych?

• Czego nauczał Zbawiciel o tych przywódcach, gdy nazwał ich „ślepymi
przewodnikami”?

Dodatki do prawa Mojżesza i inne fałszywe filozofie
Aby wyjaśnić uczniom, w jaki sposób przywódcy religijni prowadzili lud na
manowce, narysuj okrąg na tablicy i napisz w środku: prawo Mojżesza. Narysuj
kolejny okrąg wokół pierwszego i nazwij go prawo ustne.

Wyjaśnij, że pod nieobecność proroków żydowscy przywódcy religijni dodali swoje
własne zasady i interpretacje do tego prawa. Te dodane zasady i interpretacje,
znane również jako prawo ustne, ustne tradycje czy tradycje starszych, miały
w założeniu zapobiegać łamaniu prawa Boga. Aby zademonstrować jedną z tych
zasad, poproś dwóch uczniów, aby wyszli na środek sali. Daj każdemu z nich
sznurek z zawiązanym supłem. Poproś jednego ucznia, aby rozwiązał supeł,
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używając tylko jednej ręki, a drugiego poproś, by zrobił to, używając obu rąk. Gdy
spróbują to zrobić, niech wrócą na swoje miejsca.

Wyjaśnij, że według prawa ustnego zabronione było rozwiązywanie supłów w sabat
przy użyciu obu rąk. Czynienie tego było uważane za naruszenie dnia sabatu.
Jednakże rozwiązywanie supłów przy użyciu jednej ręki było dopuszczalne.

• Jakie może być niebezpieczeństwo w dodawaniu ludzkich zasad do
przykazań Boga?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wypowiedzi Starszego Bruce’a R.
McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów na temat pewnych żydowskich
przywódców religijnych:

„Wzięli jasne i proste nauki z czystej religii, dodali do nich szereg własnych
interpretacji, ozdobili je dodanymi obrzędami i ceremoniami tak, że ze
szczęśliwego, pełnego radości sposobu oddawania czci uczynili restrykcyjny,
ograniczający i depresyjny system obrzędów i ceremonii. Żywy duch prawa Pana
stał się w ich rękach martwą literą obrzędowości żydowskiej” (The Mortal
Messiah, 4 tomy [1979–1981], 1:238).

• Co, według Starszego McConkiego, zrobili żydowscy przywódcy religijni
z prawem Boga, gdy dodali do niego własne interpretacje?

Zauważ, że Żydzi współcześni Jezusowi znajdowali się w stanie odstępstwa. Choć
upoważnienie i obrzędy Kapłaństwa Aarona nadal były wśród nich obecne, wielu
Żydów odeszło od prawdziwego praktykowania religii na sposób objawiony
Mojżeszowi przez Boga (zob. NiP 84:25–28). Tradycje starszych miały
pierwszeństwo nad czystą religią i zapisanym słowem Boga.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 12:14, a
pozostałych, aby śledzili tekst wzrokiem i wyszukali, co faryzeusze chcieli zrobić
z Jezusem, ponieważ podważał ich upoważnienie i niektóre z ich ustnych tradycji.

• Nad czym spiskowali ci przywódcy religijni, aby uczynić Jezusowi?

Wyjaśnij, że poza odstępnymi tradycjami żydowskimi, również inne fałszywe
filozofie wpłynęły na odrzucenie Jezusa Chrystusa po Jego Zmartwychwstaniu. Na
przykład: rozprzestrzenianie się kultury greckiej spowodowało, że wielu ludzi
odrzuciło realność fizycznego zmartwychwstania (zob. I List do Koryntian 15:12).
Stąd też, gdy Apostołowie świadczyli o zmartwychwstaniu Zbawiciela po Jego
Ukrzyżowaniu, wielu odrzuciło ich świadectwa.

Obce panowanie i oczekiwanie wybawienia Izraela przez Mesjasza
Napisz na tablicy następujące słowa: Babilon, Persja, Macedonia (Grecja), i Rzym.

• Co, w odniesieniu do Żydów, mają ze sobą wspólnego te wszystkie imperia?
(Podbili Żydów i rządzili nimi).

Podziel uczniów na grupy i wręcz każdej z nich poniższą ulotkę:
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Poza jednym okresem niepodległości Żydzi w czasach Nowego Testamentu żyli jako zniewolony lud
przez ponad 500 lat. Bunt wzniecony przez Machabeuszy, rodzinę żydowskich patriotów, doprowadził
do niepodległości na około 160 lat przed narodzeniem Chrystusa. Jednakże do czasu narodzin
Chrystusa Izrael został podbity przez Rzym. Król Herod (znany również jako Herod Wielki), który
wżenił się w rodzinę Machabeuszy, był wyznaczony przez Rzym do panowania nad Izraelem. Żydzi byli
niezadowoleni z rzymskiego panowania i z niecierpliwością wyczekiwali obiecanego Mesjasza, który,
według ich wierzeń, miał wybawić ich od Rzymian. Ponieważ wielu Żydów oczekiwało Mesjasza, który
wyzwoli ich spod obcego panowania, odrzucili Jezusa Chrystusa jako ich Zbawiciela.

Poproś uczniów, aby przeczytali ulotkę i omówili w grupach następujące pytania
(możesz zapisać je na tablicy):

• Czego wielu Żydów oczekiwało od Mesjasza?

• Dlaczego, waszym zdaniem, te fałszywe oczekiwania doprowadziły do tego, że
wielu Żydów odrzuciło Jezusa jako Mesjasza?

Wyjaśnij, że choć niektórzy Żydzi odrzucili Chrystusa, to ci, którzy byli pokorni i
wrażliwi duchowo, rozpoznali w Nim Mesjasza i Zbawiciela.

Poproś kilkoro uczniów, aby na zmianę czytali na głos Ew. Łukasza 2:25–33. Poproś
klasę, aby śledziła tekst i zwróciła uwagę na to, co prawy mężczyzna o imieniu
Symeon zrobił i powiedział, gdy Maria i Józef przynieśli niemowlę Jezus do
świątyni.

• Dlaczego, według wersetów 30–32, Jezus został zesłany na ziemię? (Uczniowie
mogą użyć innych słów, ale powinni określić następującą zasadę: Jezus
Chrystus został zesłany na ziemię, aby przynieść zbawienie wszystkim
ludziom).

• Co zrobił Jezus Chrystus, aby umożliwić zbawienie wszystkim ludziom?

Pokaż zdjęcie Szczepana, które zaprezentowałeś na początku lekcji. Zachęć
uczniów, aby podczas studiowania Nowego Testamentu pamiętali o omówionym
kulturowym i historycznym kontekście. Jeśli będą to robić, lepiej zrozumieją nauki
Zbawiciela i Jego Apostołów. (Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat
historycznego i kulturowego tła w Nowym Testamencie, zobacz części: „The
Intertestamental Period” [Okres międzytestamentowy] i „The New Testament
Setting” [Tło Nowego Testamentu] w książce: New Testament Student Manual
([podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 1–3). Materiały te zawierają
krótkie wyjaśnienie o takich grupach, jak Samarytanie, faryzeusze, saduceusze,
sanhedryn i uczeni w piśmie).
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Krótki przegląd Nowego Testamentu
Powiedz uczniom, że przez 10 sekund
będziesz pokazywać im obraz, a potem
poprosisz ich o szczegółowe opisanie
tego, co zobaczyli. Pokaż obraz
Chrystus uzdrawia chorego w Beteździe
(Album: Ewangelia w malarstwie, nr 42;
zobacz także adres internetowy:
LDS.org). Po 10 sekundach odłóż obraz
i poproś uczniów o przygotowanie
opisów. Po upływie wyznaczonego
czasu poproś kilkoro uczniów, aby
przeczytali swój opis reszcie klasy.

• Dlaczego wasze opisy się różnią, skoro widzieliście ten sam obraz?

• Dlaczego lepiej jest mieć więcej niż jednego świadka wydarzenia?

Zapisz na tablicy imiona autorów czterech Ewangelii: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan.
Wyjaśnij, że każdy z tych uczniów Jezusa Chrystusa zapisał wydarzenia i nauki
z życia Zbawiciela. Ich zapisy są nazywane Ewangeliami. Słowo ewangelia oznacza
„dobrą nowinę”. Możesz zwrócić uwagę na to, że w Joseph Smith Translation
[Tłumaczeniu Józefa Smitha] tytuł każdej Ewangelii został zmieniony na
świadectwo, na przykład: „Świadectwo św. Mateusza”.

• Dlaczego dobrze jest mieć więcej niż jedną ewangelię lub świadectwo o życiu i
naukach Jezusa Chrystusa?

Wyjaśnij, że choć cztery Ewangelie różnią się w szczegółach i perspektywie,
wszystkie przywołują wydarzenia z życia Zbawiciela i ziemskiej służby wśród
Żydów. Wszystkie cztery Ewangelie świadczą o tym, że Jezus Chrystus jest Synem
Boga i Zbawicielem świata (zob. Bible Dictionary, „Gospels”).

Możesz wręczyć uczniom kopie skróconych wersji schematu „Doczesne
życie Jezusa Chrystusa w skrócie” znajdującego się na końcu tej lekcji.

Pełna wersja tego schematu jest dostępna w Aneksie do tego podręcznika. Zachęć
ich, aby skorzystali ze schematu w celu określenia kilku głównych wydarzeń
z czasu doczesnej służby Zbawiciela.

• Ile, według tego schematu, trwała ziemska służba Zbawiciela?

• Gdzie Zbawiciel spędził większą część Swojej posługi?

Zachęć uczniów, aby podczas studiowania Nowego Testamentu używali tego
schematu, aby zrozumieć kontekst czterech ewangelii.

Poproś uczniów, aby otworzyli spis treści w Biblii. Wyjaśnij, że Ewangelie zawierają
opis posługi Zbawiciela, a księgi od Dziejów Apostolskich do Objawienia Jana
opisują posługę starożytnych Apostołów Chrystusa po Jego Ukrzyżowaniu,
Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu. Ci Apostołowie podróżowali przez ziemie
Izraela i Cesarstwa Rzymskiego, nauczając ewangelii i zakładając gminy Kościoła.
Studiując czyny i zapisy tych Apostołów, możemy wzmocnić naszą wiarę
w Zbawiciela i dowiedzieć się, jak otrzymać błogosławieństwa Jego
Zadośćuczynienia. Możemy również zauważyć, jak bardzo Kościół Jezusa

LEKCJA 5

25



Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest podobny do starożytnego kościoła
Jezusa Chrystusa.

Możesz złożyć świadectwo o prawdach, które odkryłeś podczas studiowania
Nowego Testamentu. Zachęć uczniów, aby podczas studiowania w tym roku
Nowego Testamentu szukali prawd, które ich pobłogosławią.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Plan zbawienia —
Wprowadzenie i kontekst
Nowego Testamentu
(Część 1.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniżej znajduje się podsumowanie wydarzeń, doktryn oraz zasad, które studiowali uczniowie w ramach czterech lekcji
z części 1. podczas samodzielnego studiowania. Informacja o tym, co przestudiowali uczniowie, pomoże ci
w przygotowaniu się do lekcji. Podsumowanie nie jest częścią lekcji ani nie powinno być przedstawiane uczniom.
Ponieważ lekcja, której nauczasz w ramach części 1., koncentruje się jedynie na kilku doktrynach i zasadach
omówionych w podsumowaniu, możesz poczuć natchnienie, by omówić inne doktryny i zasady — zgodnie
z podszeptami Ducha oraz potrzebami twoich uczniów.

Dzień 1. (Plan zbawienia)
Podczas studiowania planu zbawienia uczniowie dowiedzieli się, że Jezus Chrystus został wybrany w życiu
przedziemskim, aby był Odkupicielem ludzkości i że pod kierunkiem Ojca Niebieskiego stworzył ziemię. Uczyli się
również następujących prawd: Jezus Chrystus przyszedł, aby odkupić nas z naszych grzechów. Dzięki
Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie zmartwychwstaną. Jezus Chrystus będzie sądził całą ludzkość. Jeśli
wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa i żyjemy według Jego ewangelii, możemy otrzymać życie wieczne.

Dzień 2. (Rola ucznia)
Uczniowie dowiedzieli się, że Duch Święty naucza prawdy. Dowiedzieli się również, że jeśli dążymy do zdobycia wiedzy
poprzez wiarę, zapraszamy do naszych serc Ducha Świętego, aby nas nauczał i świadczył o prawdzie.

Dzień 3. (Studiowanie pism świętych)
Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego jest ważne, aby przeczytać cały Nowy Testament i codziennie studiować pisma
święte. Dowiedzieli się również, że bardziej potrzebujemy pism świętych dzisiaj niż kiedykolwiek w przeszłości i że gdy
studiujemy pisma święte, możemy otrzymać mądrość, światło, prawdę, napomnienie i wskazówki, które poprowadzą
nas ku zbawieniu. Określili również zasadę, że gdy codziennie studiujemy pisma święte, otrzymujemy „żywą wodę”,
czyli duchowy pokarm, którego potrzebujemy.

Dzień 4. (Wprowadzenie i kontekst Nowego Testamentu)
Uczniowie dowiedzieli się, że kiedy poznają historyczny i kulturowy kontekst Nowego Testamentu, mogą lepiej
rozumieć i stosować jego nauki. Nauczyli się, że Jezus Chrystus został zesłany, aby przynieść zbawienie wszystkim
ludziom oraz że gdy przyjdziemy do Jezusa Chrystusa, będziemy mieli większe pragnienie, aby zapraszać innych do
przyjścia do Niego.
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Wprowadzenie
Zgodnie z założeniem tej lekcji rolą nauczyciela jest przygotowanie i zachęcenie
uczniów, aby studiowali Nowy Testament poprzez przedstawienie im głównych
tematów znajdujących się w naukach Jezusa Chrystusa i Jego starożytnych
Apostołów. Gdy uczniowie będą studiować Nowy Testament, dowiedzą się, w jaki
sposób odpowiadać na często powtarzane zaproszenie Zbawiciela, aby przyjść do
Niego i otrzymać Jego pomoc oraz przewodnictwo w życiu.

Propozycje dotyczące nauczania
Wprowadzenie do Nowego Testamentu
Nowy Testament pomaga nam przyjść do Jezusa Chrystusa
Przed rozpoczęciem lekcji napisz na tablicy następujące pytanie: Z jakimi ciężarami
zmaga się współczesna młodzież?

Przynieś na lekcję puste pudełko lub plecak oraz ciężkie przedmioty, które będą
stanowić wypełnienie, takie jak duże kamienie lub książki. Poproś jednego
z uczniów, aby wyszedł na środek klasy i trzymał puste pudełko lub założył plecak.
Poproś pozostałych, aby odpowiadali na pytania zapisane na tablicy, a jedna z osób
niech zapisuje na tablicy udzielane odpowiedzi. Po każdej odpowiedzi umieść
ciężki przedmiot w pudełku lub plecaku, aż się zapełni.

• Jak byście się czuli, gdybyście musieli dźwigać ten ciężar przez cały dzień?

Poproś uczniów, aby wyjaśnili, jaki wpływ mogą mieć wyzwania lub trudności,
których część jest wymieniona na tablicy.

Wyjaśnij, że z Nowego Testamentu płyną nauki o służbie Jezusa Chrystusa podczas
życia doczesnego i po Zmartwychwstaniu, o Jego naukach, cudach, zadość
czyniącej ofierze i odwiedzinach wczesnych uczniów Kościoła. W Jego naukach i
kontaktach z innymi osobami zawarta jest powtarzana prawda, która może pomóc
nam w niesieniu naszych ciężarów.

Wyjaśnij, że Ew. Mateusza 11 zawiera przykład tego głównego tematu, który
uczniowie będą często dostrzegać podczas studiowania Nowego Testamentu w tym
roku. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 11:28, a
pozostałych, aby śledzili tekst w swoich pismach świętych i zwrócili uwagę na
zaproszenie Zbawiciela dla tych osób, które dźwigają ciężary.

• Jak sądzicie, co to znaczy być spracowanym i obciążonym?

• Co, według Zbawiciela, powinniśmy robić, aby otrzymać Jego ukojenie?
(Używając słów uczniów, zapisz na tablicy następującą zasadę: Gdy
przychodzimy do Jezusa Chrystusa z naszymi ciężarami, On daje nam
ukojenie).

• Jak sądzicie, co to znaczy przyjść do Jezusa Chrystusa?

Aby wyjaśnić uczniom, co to znaczy przyjść do Chrystusa, poproś jednego z nich o
przeczytanie na głos Ew. Mateusza 11:29–30. Poproś pozostałych uczniów, aby
śledzili tekst w swoich pismach świętych i wyszukali wskazówki Zbawiciela dla
tych, którzy pragną przyjść do Niego.
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• Co, według tych wersetów, musimy robić, aby przyjść do Chrystusa?

Na tablicy narysuj obraz przedstawiający jarzmo dla wołów lub pokaż je na
obrazku.

Wyjaśnij, że jarzmo to drewniane
chomąto, które łączy parę wołów lub
innych zwierząt, by mogły wspólnymi
siłami ciągnąć ładunek.

• Jaki jest cel i korzyści stosowania
jarzma? (Choć stanowi obciążenie,
to pozwala obu zwierzętom
połączyć moc i siłę, dzięki czemu zwiększają swą wydajność).

• Co, według was, oznacza wzięcie na siebie jarzma Zbawiciela?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego
Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś pozostałych, aby
posłuchali, w jaki sposób możemy wziąć na siebie jarzmo Zbawiciela i jakie
błogosławieństwa możemy dzięki temu otrzymać.

„Zwierzęta zaprzężone w jarzmo idą obok siebie, aby mogły razem poruszać się
w celu wykonania danego zadania.

Rozważcie niezwykle osobiste zaproszenie od Pana, żebyśmy ‘[wzięli] na siebie
[Jego] jarzmo’. Zawieranie i dotrzymywanie świętych przymierzy zaprzęga nas
w jarzmo z Panem Jezusem Chrystusem i jednoczy z Nim. W istocie Zbawiciel
nawołuje nas, abyśmy się na Nim oparli i ciągnęli owo jarzmo razem z Nim, choć

naszych wysiłków, nawet największych, nie można ani nie sposób porównać do Jego pracy. Jeśli
Mu ufamy i razem z Nim dźwigamy nasze brzemię w trakcie naszej doczesnej podróży, zaprawdę
widzimy, że Jego jarzmo jest miłe, a Jego brzemię lekkie.

Nie jesteśmy sami i nigdy nie musimy czuć się osamotnieni. Z pomocą niebios możemy podążać
naprzód w naszym codziennym życiu. Dzięki Zadośćuczynieniu Zbawiciela możemy pozyskać
zdolności i siłę ponad naszą własną (‘Panie, chcę za Tobą iść’, Hymny oraz pieśni dla dzieci,
str. 117)” („Znoście swe trudy z łatwością”, Ensign lub Liahona, maj 2014, str. 88).

• Co łączy nas „jarzmem” ze Zbawicielem, Jezusem Chrystusem?

• Jakie, według Starszego Bednara, są błogosławieństwa wspólnego zaprzęgu ze
Zbawicielem?

Zauważcie, że Zbawiciel w Ew. Mateusza 11:28–29 obiecał „ukojenie”, co
niekoniecznie oznacza, że będzie usuwał nasze problemy czy wyzwania. Często
Zbawiciel będzie dawał nam pokój i siłę, których potrzebujemy do pokonania lub
przetrwania naszych prób czy też zmniejszenia naszych ciężarów. Jeśli
pozostaniemy wierni podczas wyzwań doczesności, ostatecznym ukojeniem, które
otrzymamy, będzie wyniesienie u Boga (zob. NiP 84:23–24).

Zapytaj uczniów, w jaki sposób Zbawiciel dał im ukojenie, gdy przyszli do Niego.
Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami z resztą klasy.
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Zachęć ich, aby postawili sobie konkretne cele dotyczące sposobów, w jakie mogą
przyjść do Jezusa Chrystusa, gdy w tym roku będą studiować Nowy Testament.
Niech uwzględnią w tych celach codzienne studiowanie pism świętych i
przeczytanie całego Nowego Testamentu w tym roku.

Krótki przegląd Nowego Testamentu
Księgi w Nowym Testamencie świadczą, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i naszym
Zbawicielem.
Zapisz na tablicy imiona autorów czterech Ewangelii: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan.
Wyjaśnij, że każdy z tych uczniów Jezusa Chrystusa zapisał wydarzenia i nauki
z życia Zbawiciela. Ich zapisy są nazywane Ewangeliami. Słowo ewangelia oznacza
„dobrą nowinę”. Możesz zauważyć, że w Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu
Józefa Smitha] tytuł każdej Ewangelii został zmieniony na świadectwo, na przykład:
„Świadectwo św. Mateusza”.

• Dlaczego dobrze jest mieć więcej niż jedną ewangelię lub świadectwo o życiu i
naukach Jezusa Chrystusa?

Wyjaśnij, że choć cztery Ewangelie różnią się w szczegółach i perspektywie,
wszystkie przywołują wydarzenia z życia Zbawiciela i ziemskiej posługi wśród
Żydów. Wszystkie cztery Ewangelie świadczą o tym, że Jezus Chrystus jest Synem
Boga i Zbawicielem świata. Skieruj uczniów do schematu „Doczesne życie Jezusa
Chrystusa w skrócie” na końcu lekcji w Części 1.: Dzień 4. Zachęć ich, aby
skorzystali ze schematu i określili kilka głównych wydarzeń z czasu doczesnej
posługi Zbawiciela.

• Ile, według tego schematu, trwała ziemska posługa Zbawiciela?

• Gdzie Zbawiciel spędził większą część Swojej posługi?

Zachęć uczniów, aby podczas studiowania Nowego Testamentu używali tego
schematu, aby poznać kontekst czterech ewangelii.

Poproś uczniów, aby otworzyli spis treści w Biblii. Wyjaśnij, że Ewangelie zawierają
opis posługi Zbawiciela, a księgi od Dziejów Apostolskich do Objawienia Jana
opisują posługę starożytnych Apostołów Chrystusa po Jego Ukrzyżowaniu,
Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu. Ci Apostołowie podróżowali przez ziemie
Izraela i Cesarstwa Rzymskiego, nauczając ewangelii i zakładając gminy Kościoła.
Studiując czyny i zapisy tych Apostołów, możemy wzmocnić naszą wiarę
w Zbawiciela i dowiedzieć się, jak otrzymać błogosławieństwa Jego
Zadośćuczynienia. Możemy również zauważyć, jak bardzo Kościół Jezusa
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest podobny do starożytnego kościoła
Jezusa Chrystusa.

Możesz podzielić się swoim świadectwem o Nowym Testamencie i zachęcić
uczniów, aby szukali prawd, które ich pobłogosławią, gdy będą w Nowym
Testamencie studiowali życie i nauki Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów.

Następna część (Ew. Mateusza 1–5)
Wyjaśnij, że w następnej części uczniowie będą studiować niektóre szczegóły
związane z narodzinami Syna Boga. Będą studiować również nauki Jezusa
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Chrystusa o tym, jak być naprawdę szczęśliwym w tym życiu i stać się doskonałym
na wzór Ojca Niebieskiego.
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Wprowadzenie do
Ewangelii według św.
Mateusza
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W Ew. Mateusza można znaleźć można jedne z najpiękniejszych fragmentów Biblii
— Kazanie na górze, a także wiele podobieństw, nauk i cudów dokonanych przez
Jezusa Chrystusa. Studiowanie tej księgi pomoże uczniom dowiedzieć się więcej o
posłudze i naukach Jezusa Chrystusa i wzmocni ich świadectwa o Jezusie
Chrystusie, jako Zbawicielu świata i Obiecanym Mesjaszu, o którym mówili
wszyscy święci prorocy.

Kto napisał tę księgę?
Autorem tej księgi jest Mateusz, znany także jako Lewi, syn Alfeusza. Był
celnikiem, czyli poborcą podatkowym, zanim jego życie zmieniło się na zawsze,
kiedy odpowiedział na zaproszenie Jezusa Chrystusa, aby za Nim pójść. (Zob.
Ew. Mateusza 9:9; Ew. Marka 2:14; Ew. Łukasza 5:27–28; Bible Dictionary,
„Matthew”) Po nawróceniu Mateusz został jednym z Dwunastu Apostołów
Zbawiciela (zob. Ew. Mateusza 10:2–4). Apostoł Mateusz był naocznym świadkiem
wielu wydarzeń opisanych w jego zapisie. Opowiada się za tym również tytuł
nadany tej Ewangelii w części Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa
Smitha]: „Świadectwo św. Mateusza”.

Kiedy i gdzie została napisana?
Nie wiemy dokładnie, kiedy została spisana Ewangelia Mateusza, ale
najprawdopodobniej w drugiej połowie pierwszego wieku n.e. Nie wiadomo, gdzie
Mateusz napisał tę księgę.

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Zdaje się, że Mateusz pisał do żydowskiego czytelnika, aby wskazać, że Jezus
Chrystus wypełnił starotestamentowe proroctwa o Mesjaszu (zob. Bible Dictionary,
„Matthew”). Mateusz, pisząc o życiu, słowach i czynach Jezusa Chrystusa, często
odnosił się do proroctw ze Starego Testamentu i używał wyrażenia: „aby się
wypełniło” (zob. np.: Ew. Mateusza 4:14; 8:17; 13:35; 21:4).

W swojej Ewangelii Mateusz 12 razy używa określenia „Syn Dawida” jako
świadectwa, że Jezus Chrystus był prawowitym dziedzicem tronu króla Dawida
oraz spełnieniem mesjańskich proroctw. Przytoczony przez Mateusza rodowód
Jezusa Chrystusa podaje, że wywodzi się On od Dawida, Judy i Abrahama
(zob. Ew. Mateusza 1:1–3), wykazując w ten sposób, że Jezus miał prawo do tronu
oraz Jego rolę w wypełnieniu obietnic, jakie Bóg dał Izraelowi.
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Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Mimo że znaczna część zawartego w Ew. Mateusza materiału znajduje się także
w Ew. Marka i Ew. Łukasza, około 42 procent tekstu pojawia się tylko w niej samej.
Główny wątek w Ew. Mateusza mówi o tym, że Jezus Chrystus przyszedł na świat,
aby ustanowić Swoje królestwo na ziemi. Mateusz wielokrotnie wspomina o
„Królestwie Niebios” i jako jedyny autor Ewangelii opisuje nauki Jezusa, w których
mowa o „kościele” [lub zborze — przyp. tłum.] (zob. Ew. Mateusza 16:18; 18:17).

Ewangelia Mateusza pomaga nam zrozumieć podobieństwa pomiędzy posługą
Mojżesza a Jezusa Chrystusa. Obydwaj, na przykład, zostali uratowani przed
rozkazem zabicia wydanym przez rządzących (zob. II Ks. Mojżeszowa 2:1–10;
Ew. Mateusza 2:13–18), wyszli z Egiptu, głosili prawo Boga na górze
(zob. II Ks. Mojżeszowa 19–20; Ew. Mateusza 5–7) i przyszli, aby wyzwolić
swój lud.

Zarys
Ew. Mateusza 1–4 Mateusz przedstawia rodowód Jezusa Chrystusa i pisze o Jego
narodzinach. Mędrcy szukają Króla żydowskiego. Posłuszny uzyskanej we śnie
wizji Józef zabiera Marię i dzieciątko Jezus do Egiptu, a później do Nazaretu. Jan
Chrzciciel głosi ewangelię pokuty i chrzci Jezusa Chrystusa. Zbawiciel jest kuszony
na pustyni. Zaczyna Swą doczesną posługę od nauczania i uzdrawiania.

Ew. Mateusza 5–7 Jezus Chrystus wygłasza Kazanie na górze.

Ew. Mateusza 8–12 Zbawiciel uzdrawia trędowatego, ucisza burzę, przepędza
diabły, wskrzesza córkę Jaira i sprawia, że ślepi odzyskują wzrok. Jezus Chrystus
daje Dwunastu Apostołom upoważnienie, aby czynili to, co On czyni i wysyła ich,
by głosili ewangelię. Jezus głosi, że Jan Chrzciciel jest kimś więcej niż prorokiem.
Zbawiciel uzdrawia w dzień Sabatu.

Ew. Mateusza 13–15 Jezus naucza poprzez przypowieści. Egzekucja Jana
Chrzciciela. Po nakarmieniu pięciu tysięcy Jezus i Piotr chodzą po Morzu
Galilejskim. Uczeni w piśmie i faryzeusze spierają się z Jezusem.

Ew. Mateusza 16–18 Po tym, jak Piotr świadczy, że Jezus jest Mesjaszem, Zbawiciel
oświadcza, że przekaże klucze królestwa Bożego Piotrowi i Dwunastu. Jezus
Chrystus zostaje przemieniony na górze. Piotr, Jakub i Jan otrzymują klucze
kapłaństwa. Jezus instruuje Swoich uczniów, jak mają prowadzić Kościół i uczy ich,
że Bóg nam nie wybaczy, jeśli nie będziemy wybaczać bliźnim.

Ew. Mateusza 19–23 Zbawiciel naucza o wiecznej naturze małżeństwa. Wjeżdża
do Jerozolimy i wypędza przekupniów ze świątyni. Za pomocą przypowieści Jezus
ujawnia złe zamiary przywódców żydowskich, którzy Mu się sprzeciwiają. Boleje
nad przyszłym zniszczeniem Jerozolimy.

Ew. Mateusza 24–25; Józef Smith — Mateusz Jezus Chrystus prorokuje o
zniszczeniu Jerozolimy. Naucza, jak Jego naśladowcy mają przygotować się na
Jego powrót.

Ew. Mateusza 26–27 Jezus wraz z uczniami spożywa paschalną wieczerzę i
ustanawia sakrament. Cierpi w Ogrodzie Getsemane, zostaje zdradzony,
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aresztowany, staje przed żydowskimi i rzymskimi przywódcami na sądzie, zostaje
ukrzyżowany. Umiera i zostaje pochowany.

Ew. Mateusza 28 Zmartwychwstały Zbawiciel ukazuje się Swoim uczniom. Jezus
nakazuje Apostołom, aby ponieśli Jego ewangelię do wszystkich narodów.

MATEUSZ
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Ew. Mateusza 1–2
Wprowadzenie
Mateusz przedstawił rodowód Jezusa Chrystusa, a anioł
zwiastował Józefowi o boskim pochodzeniu Jezusa. Mędrcy
ze Wschodu udali się w podróż, aby odszukać maleńkiego

Jezusa i oddać Mu cześć. Józef dowiedział się we śnie, że ma
udać się ze swoją rodziną do Egiptu, aby uniknąć rzezi dzieci
w Betlejem, która miała się odbyć z rozkazu Heroda.

Propozycje dotyczące nauczania

Korzystaj z programu nauczania
Kiedy, studiując, przygotowujesz lekcję, z modlitwą zapoznaj się z programem nauczania i
z materiałami lekcyjnymi dotyczącymi danego bloku pism świętych. Kiedy tak postąpisz, Duch
Święty pomoże ci dostosować lekcję do potrzeb uczniów. Możesz wykorzystać wszystkie lub
wybrane propozycje do nauczania danego bloku pism świętych lub możesz dostosować
zaproponowane pomysły do potrzeb i warunków swoich uczniów.

Ew. Mateusza 1:1–17
Rodowód Jezusa
Pokaż zdjęcie przedstawiające twoich rodziców i poproś uczniów, aby wymienili
cechy wyglądu, które po nich odziedziczyłeś. Możesz także poprosić kilkoro
uczniów, aby przynieśli zdjęcia swoich rodziców i poprosić pozostałych, aby zgadli
czyimi oni są rodzicami. Poproś, aby uczniowie wspólnie omówili cechy
zewnętrzne, jakie odziedziczyli po swoich rodzicach (takie jak: kolor oczu, kolor
włosów czy wzrost).

Kiedy uczniowie będą studiować Ew. Mateusza 1–2, poproś ich, aby odszukali
prawdy o rodzicach Zbawiciela oraz cechy, jakie po nich odziedziczył. Ćwiczenie to
przygotuje uczniów do zrozumienia prawd o tym, że Jezus Chrystus jest boskim
Synem Ojca Niebieskiego i Marii oraz jest jedynym Jednorodzonym Ojca w ciele.

Wyjaśnij, że w Ew. Mateusza 1:1–17 wymienieni są przodkowie Zbawiciela. Wskaż,
że w wersecie 1. napisano, iż Jezus Chrystus to potomek Dawida i Abrahama.

Wyjaśnij, że starotestamentowe proroctwa głosiły, iż Mesjasz będzie potomkiem
Dawida (zob. II Ks. Samuela 7:12–13; Ks. Izajasza 9:5–6; Ks. Jeremiasza 23:5–6) i że
w potomstwie Abrahama błogosławione będą „wszystkie narody ziemi”
(I Ks. Mojżeszowa 22:18; zob. także Abraham 2:11). Mateusz chciał, aby czytelnicy
wiedzieli, że Jezus wypełnił starotestamentowe proroctwa o Mesjaszu
(zob. Ew. Mateusza 1:22–23; 2:5, 15, 23; 26:55–56). Zapis genealogiczny
z Ew. Mateusza 1:1–17 ukazuje, że Jezus to obiecany Mesjasz i prawowity dziedzic
tronu Dawida.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 1:16, a pozostałych,
aby śledzili tekst i odszukali, jak nazwano Jezusa, a następnie niech opowiedzą, co
znaleźli.
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Wyjaśnij, że słowo Chrystus to grecka forma aramejskiego słowa Mesjasz,
oznaczającego „namaszczony”.

• Do jakiej misji został namaszczony lub innymi słowy wybrany Jezus Chrystus
przed narodzeniem? (Został namaszczony przez Ojca Niebieskiego, aby był
naszym „Prorokiem, Kapłanem, Królem i Wyzwolicielem” [Guide to the
Scriptures: „Messiah”, adres internetowy: scriptures.lds.org; zob. także Bible
Dictionary, „Anointed One”]).

Ew. Mateusza 1:18–25
Anioł przekazuje Józefowi boskie pochodzenie Jezusa
Wskaż na to, że w Ew. Mateusza 1:16 napisane jest także, iż Maria była żoną Józefa.
Według tego, co podaje Ew. Mateusza 1:18, Józef i Maria byli sobie poślubieni.
Oznacza to, że byli sobie przyrzeczeni, czyli zaręczeni, i według prawa byli ze sobą
złączeni, ale jeszcze nie mieszkali razem jako mąż i żona. Jednakże przed ślubem
Józef dowiedział się, że Maria jest w ciąży. Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Mateusza 1:19. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co
Józef zamierzał zrobić.

• Co Józef zamierzał zrobić, kiedy dowiedział się, że Maria jest w ciąży? (Wyjaśnij,
że słowa: „potajemnie ją opuścić” oznaczają, że Józef chciał w tajemnicy zerwać
zaręczyny, aby Maria nie została publicznie upokorzona czy nawet ukarana
poprzez ukamienowanie).

• Czego uczymy się z tego wersetu o tym, jaki był Józef?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 1:20. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co stało się, kiedy Józef rozmyślał nad zerwaniem
zaręczyn z Marią.

• Dlaczego anioł powiedział Józefowi, aby nie lękał się i pojął Marię za żonę?

Aby przybliżyć uczniom znaczenie wyrażenia „z Ducha Świętego” (Ew. Mateusza
1:18, 20), poproś jednego z nich o przeczytanie następującej wypowiedzi Starszego
Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Tak jak Jezus jest dosłownie Synem Marii, tak samo jest bezpośrednim i
dosłownym potomkiem Boga, Wiecznego Ojca […]. Zdanie napisane przez
Mateusza: ‘była brzemienna z Ducha Świętego’ powinno być prawidłowo
przetłumaczone: ‘była brzemienna poprzez moc Ducha Świętego’ (Ew. Mateusza
1:18) […]. Alma doskonale opisuje poczęcie i narodziny Pana w proroctwie:
Chrystus ‘narodzi się […] z Maryi […], i będzie ona dziewicą, cennym i

wybranym naczyniem. Okryje ją moc Ducha Świętego, że pocznie i wyda na świat Syna, Syna
Boga’ (Alma 7:10)” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:82).

• Czego dowiadujemy się z tych nauk o pochodzeniu Jezusa? (Choć uczniowie
mogą użyć innych słów, powinni rozpoznać następującą doktrynę: Jezus
Chrystus jest boskim Synem Ojca Niebieskiego i Marii. Możesz
zaproponować, żeby uczniowie zapisali tę doktrynę na marginesie swoich pism
świętych obok Ew. Mateusza 1:18–25).
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Pokaż zdjęcie swoich rodziców i opowiedz o kilku cechach, które po nich
odziedziczyłeś. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi
Starszego Jamesa E. Talmage’a z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów,
aby wsłuchali się, dlaczego ważne jest zrozumienie, że Jezus jest boskim Synem
Ojca Niebieskiego i Marii.

„Dziecię zrodzone z Marii zostało poczęte z Elohima, Wiecznego Ojca […]. W
Jego charakterze moce Boskości przeplatać się miały ze zdolnościami i
możliwościami tego, co doczesne […]. Dzieciątko Jezus miało odziedziczyć
fizyczne, psychiczne i duchowe cechy, predyspozycje i moce, które charakteryzują
Jego rodziców: z jednej strony nieśmiertelnego i pełnego chwały Boga, a z drugiej
strony człowieka — kobietę” (Jesus the Christ, wyd. 3. [1916], str. 81).

• Jakie cechy odziedziczył Jezus Chrystus po Swoim Ojcu? Jakie cechy
odziedziczył po Swojej matce?

Wyjaśnij, że ponieważ Jezus był Synem nieśmiertelnego Ojca i śmiertelnej matki, to
mógł żyć wiecznie, jeśli tylko by się na to zdecydował, albo mógł umrzeć. Ta boska
natura w wyjątkowy sposób dała Mu możliwość cierpienia za nasze grzechy,
śmierci na krzyżu i zmartwychwstania.

Ew. Mateusza 2:1–12
Mędrcy są pokierowani do Jezusa

Pokaż całej klasie trzy owinięte prezenty lub narysuj na tablicy obrazek je
przedstawiający.

• Kto przyniósł dary Zbawicielowi po Jego narodzinach?

Wyjaśnij, że jedynie w Ewangelii Mateusza podany jest zapis o Mędrcach.
Rozdaj wszystkim pytania na kartkach lub zapisz je na tablicy. Daj

uczniom kilka minut na przeczytanie pytań i zapisanie odpowiedzi.

Co wiecie na temat Mędrców?
1. Skąd Mędrcy wiedzieli o narodzinach Mesjasza?
2. Dlaczego Mędrcy chcieli odszukać Mesjasza?
3. Skąd arcykapłani i uczeni w piśmie wiedzieli, gdzie urodzi się Mesjasz?
4. Co polecił Herod zrobić Mędrcom po odnalezieniu Jezusa?
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5. Co zrobili Mędrcy?

Kiedy upłynie wyznaczony czas, poproś uczniów, aby przeczytali po cichu
Ew. Mateusza 2:1–12 i odszukali odpowiedzi na pytania z quizu.

Poproś kilkoro z nich, aby podzielili się tym, czego nauczyli się na temat Mędrców.
Szczegóły podane w wersetach 11. i 16. sugerują, że mogły upłynąć nawet dwa lata
od narodzin Jezusa do czasu, kiedy Mędrcy zostali przyprowadzeni do świętej
rodziny (Mędrcy znaleźli Jezusa w domu, nie w żłobie, i było tam „dziecię”, a nie
niemowlę). Wskaż, że Herod chciał, aby Mędrcy donieśli, gdzie znaleźli Mesjasza,
gdyż zamierzał Go zabić (zob. Ew. Mateusza 2:13).

• Skąd Mędrcy wiedzieli, gdzie znajduje się Mesjasz?

• Czego możemy nauczyć się z przykładu Mędrców, którzy szukali Zbawiciela?
(Uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi, ale powinni rozpoznać
następującą zasadę: Jeśli będziemy szczerze i pilnie szukać Zbawiciela,
zostaniemy do Niego poprowadzeni).

• W jaki sposób możemy pilnie szukać Zbawiciela?

• Co uczynili Mędrcy, kiedy znaleźli Zbawiciela? Dlaczego? (Jednym z celów
przekazania darów Zbawicielowi było oddanie Mu czci).

• Czego możemy nauczyć się z przykładu Mędrców, którzy złożyli dary
Zbawicielowi? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać
następującą prawdę: Możemy oddawać cześć Panu, ofiarując Mu znaczące
dary).

Aby wyjaśnić uczniom, w jaki sposób możemy ofiarować znaczące dary
Zbawicielowi, poproś jednego z nich, by przeczytał poniższą wypowiedź Starszego
D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów:

„W starożytnych czasach, kiedy ludzie chcieli okazać Panu cześć i poszukiwali
Jego błogosławieństw, często przynosili Mu dary […].

Czy w was lub w waszym życiu jest coś, co jest nieczyste lub niegodne? Kiedy się
tego pozbywacie, jest to darem dla Zbawiciela. Czy w waszym życiu brakuje
jakichś dobrych nawyków lub cech charakteru? Kiedy je w sobie wyrabiacie i
włączacie w cechy swojego charakteru, składacie Panu dar. Czasami trudno jest

tego dokonać, ale czy wasze dary nawrócenia i posłuszeństwa byłyby godnymi darami, jeśli nic
by was nie kosztowały?” („Gdy się kiedyś nawrócisz”, Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 12).

• Jakie znaczące dary możemy dać Zbawicielowi?

Poproś uczniów, aby rozważyli słowa Starszego Christoffersona i zastanowili się,
jakie w ich odczuciu dary mogą ofiarować Zbawicielowi. Daj im kartki, aby zapisali
swoje przemyślenia. Poproś ich, żeby zaplanowali, w jaki sposób ofiarują te dary
Jezusowi Chrystusowi.
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Ew. Mateusza 2:13–23
Józef, Maria i Jezus uciekają do Egiptu
Wyjaśnij, że według tego, co podaje zapis w Ew. Mateusza 2:13–23, Herod
rozgniewał się, kiedy Mędrcy „inną drogą powrócili do ziemi swojej”
(Ew. Mateusza 2:12), nie powiedziawszy mu, gdzie jest Mesjasz. Chcąc zabić
Mesjasza, wydał rozkaz zabicia wszystkich dzieci w wieku dwóch lat i młodszych
mieszkających w Betlejem i okolicach.

Przeczytaj na głos Ew. Mateusza 2:13–14. Poproś uczniów, aby śledzili tekst i
odszukali, skąd Józef wiedział, co ma zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej
rodzinie. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

• Dokąd poszedł Józef z Marią i Jezusem?

Podsumuj Ew. Mateusza 2:15–23, wyjaśniając, że Józef, Maria i Jezus mieszkali
w Egipcie do śmierci Heroda. Bóg poinstruował Józefa w snach, aby zabrał swoją
rodzinę z powrotem do Izraela, gdzie osiedlili się w mieście Nazaret.

• W jaki sposób duchowa wrażliwość Józefa pobłogosławiła życie innych ludzi?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z przykładu Józefa? (Choć uczniowie mogą
użyć innych słów, powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli jesteśmy
wrażliwi na Ducha, możemy otrzymywać objawienia i przewodnictwo).

Poproś uczniów o rozważenie, co mogą zrobić, aby byli bardziej wrażliwi na wpływ
Ducha. Zachęć ich, aby działali zgodnie z każdym otrzymywanym podszeptem.
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Ew. Mateusza 3
Wprowadzenie
Jan Chrzciciel nauczał i udzielał chrztów w Judei. Jezus
Chrystus przybył z Galilei i udał się nad rzekę Jordan, gdzie

został ochrzczony przez Jana. Bóg Ojciec zaświadczył, że
Jezus to Jego Umiłowany Syn.

Propozycje dotyczące nauczania

Cel seminarium
Celem seminarium „jest pomaganie młodzieży […], aby zrozumieli i polegali na naukach i
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, zasłużyli na błogosławieństwa świątyni oraz przygotowali
siebie, swoje rodziny i innych ludzi do życia wiecznego z Ojcem w Niebie” („Zadania seminarium
i instytutu religii” [2012], adres internetowy: si.lds.org). Podczas przygotowywania lekcji określ
w duchu modlitwy, w jaki sposób możesz każdego dnia pomagać w osiągnięciu tego celu.

Ew. Mateusza 3:1–12
Jan Chrzciciel naucza w Judei
Niech uczniowie wyobrażą sobie, jak by się czuli, gdyby jeden z nich wstał i zaczął
zabierać pozostałym ich osobiste rzeczy. Następnie niech wyobrażą sobie, że ów
uczeń przeprasza za to, co zrobił, ale nadal zabiera im rzeczy. Zapytaj:

• Co pomyślelibyście o jego przeprosinach?

• W jakim sensie czyny tego ucznia są podobne do nieszczerej pokuty?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Ew. Mateusza 3 odszukali prawdy, które
pomagają nam zrozumieć, jak możemy prawdziwie odpokutować.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 3:1–4. Niech
pozostali odszukają, co się wydarzyło, a co pomoże ludziom przygotować się do
posługi Zbawiciela.

• Kim był Jan Chrzciciel? (Był synem Zachariasza i Elżbiety, krewnej Marii.
Dzierżył klucze Kapłaństwa Aarona [zob. NiP 13; NiP 84:27–28]).

• Czym zajmował się Jan?

• Do czego Jan nawoływał swoich słuchaczy?

Wyjaśnij, że misja Jana była przepowiedziana przez Izajasza (Ezajasza) oraz innych
proroków (zob. Ks. Izajasza 40:3; Ks. Malachiasza 3:1; 1 Nefi 10:7–10). Jan miał
przygotować drogę dla Mesjasza (Jezusa Chrystusa) poprzez głoszenie pokuty i
chrzczenie wodą.

• W jaki sposób, waszym zdaniem, głoszenie pokuty i chrzczenie wodą pomogło
przygotować drogę dla Pana?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 3:5–6. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odnaleźli, jak ludzie reagowali na przesłanie Jana.
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• W jaki sposób ludzie reagowali na przesłanie Jana? (Wyznawali swoje grzechy i
przyjmowali chrzest. Wyjaśnij, że chęć wyznania grzechów Ojcu Niebieskiemu,
a kiedy to konieczne, wyznaczonemu przywódcy kapłańskiemu, jest niezbędną
częścią pokuty [zob. Oddani wierze: Leksykon Ewangelii (2004), str. 110]).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 3:7. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, do kogo zwrócił się Jan.

• Do kogo, według tego wersetu, zwrócił się Jan?

Wyjaśnij, że faryzeusze to żydowska grupa religijna, której nazwa wskazuje, że jej
członkowie są oddzieleni lub oddaleni. Faryzeusze szczycili się ścisłym
posłuszeństwem prawu Mojżesza i wierzyli, że dodane przez człowieka zasady,
znane jako ustny przekaz prawa, były równie ważne, jak samo prawo (zob. Bible
Dictionary, „Pharisees”). Saduceusze byli niewielką, lecz wpływową politycznie
grupą Żydów, którzy wierzyli w posłuszeństwo literze prawa Mojżeszowego. Nie
wierzyli w doktrynę zmartwychwstania czy życia wiecznego (zob. Bible Dictionary,
„Sadducees”).

• Jak Jan nazwał faryzeuszy i saduceuszy?

Jeśli to możliwe, pokaż ilustrację
przedstawiającą żmiję palestyńską i
wyjaśnij, że to jest najczęściej
występująca w Izraelu jadowita żmija.
Gady te są aktywne w nocy i zazwyczaj
polują z ukrycia, czyhając na swoją
zdobycz. W sytuacji zagrożenia, zwijają
się, syczą i atakują przeciwnika.

• Dlaczego, waszym zdaniem, Jan
nazwał faryzeuszy i saduceuszy
plemieniem żmijowym? (Możesz
zwrócić uwagę uczniów na to, że
faryzeusze i saduceusze czuli się zagrożeni przez Jana, gdyż odciągał on wielu
ludzi od ich złego wpływu i fałszywych nauk).

Wyjaśnij, że Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] zawiera
dodatkowe słowa, wypowiedziane przez Jana do faryzeuszy i saduceuszy. Poproś
jednego z uczniów, aby otworzył pisma święte na następującym fragmencie: Joseph
Smith Translation, Matthew 3:34–36 (w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO) (Możesz wyjaśnić, że wersety te stanowią tłumaczenie
Ew. Mateusza 3:8–9). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie ich na głos.

• Kogo odrzucają faryzeusze i saduceusze, odrzucając słowa głoszone przez Jana?

• Jak byście podsumowali przesłanie Jana skierowane do faryzeuszy i saduceuszy?

Napisz na tablicy zdanie: Wydawajcie owoc godny upamiętania.

Aby przybliżyć uczniom to zdanie, zwróć ich uwagę na to, że w pismach świętych
ludzie są czasem przyrównywani do drzew, które wydają albo dobre, albo złe
owoce. Pokaż lub narysuj owoc i wyjaśnij, że symbolizuje on nasze pragnienia i
uczynki. Możesz wyjaśnić, że „godny” oznacza np. zasługujący na coś
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(zob. Ew. Mateusza 3:8, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO), a słowo „upamiętniać” oznacza przywieść kogoś do rozsądku,
zmienić sposób postępowania.

Przypomnij uczniom sytuację, którą mieli wyobrazić sobie na początku lekcji
(sytuację, w której uczeń zabiera rzeczy pozostałych, ale pomimo przeprosin nie
zmienia swojego postępowania).

• Czy ów uczeń poprzez swoje pragnienia i uczynki był adekwatnym przykładem
zasady pokuty? Dlaczego nie? (Uczeń ten w dalszym ciągu zabierał pozostałym
rzeczy, nawet po przeprosinach).

• Jak byście podsumowali znaczenie wyrażenia: „[wydawać] […] owoc godny
upamiętania” (Ew. Mateusza 3:8)? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale
powinni rozpoznać następującą prawdę: Okazujemy Panu prawdziwą
pokutę, kiedy zmieniamy nasze pragnienia i czyny i postępujemy zgodnie
z Jego naukami).

• Jakie pragnienia i czyny wskazują na to, że prawdziwie odpokutowaliśmy za
swoje grzechy?

Aby przybliżyć uczniom tę prawdę, napisz na tablicy poniższe przykłady: ściąganie
w szkole, dokuczanie rodzeństwu, bycie niemiłym lub zastraszanie innych uczniów,
używanie wulgarnego języka i oglądanie pornografii. Zapytaj uczniów, co ktoś, kto
odpokutował za te grzechy, może myśleć i jak będzie postępować.

Przeczytaj na głos Ew. Mateusza 3:10. Poproś uczniów, aby śledzili tekst i odszukali
konsekwencje niepełnej pokuty. Niech opowiedzą o tym, co znaleźli. Wyjaśnij, że
„[wycięcie] i [wrzucenie] w ogień” wskazuje na to, że osoby, które nie odpokutują,
tracą wpływ Ducha Świętego i w końcu tracą błogosławieństwa królestwa
celestialnego.

Poproś uczniów, aby rozważyli, jakie pragnienia lub czyny muszą zmienić, aby
prawdziwie odpokutować. Zachęć ich, aby okazali, że naprawdę odpokutowali
poprzez zmianę pragnień i uczynków, które nie są zgodne z naukami Boga.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Mateusza 3:11 i odszukanie, czego
według Jana, miał dokonać Zbawiciel.

• Czego, według wersetu 11., miał dokonać Jezus, a czego Jan nie mógł dokonać?
(Jezus miał chrzcić „Duchem Świętym i ogniem”. Wyjaśnij, że Jan mówił o
przyjęciu daru Ducha Świętego, co stanowi drugą połowę przymierza i obrzędu
chrztu. Duch Święty uświęca i oczyszcza nasze dusze niczym ogień [zob. 2 Nefi
31:13–14, 17]).

Podsumuj werset 12., wyjaśniając, że w symboliczny sposób opisuje, co stanie się
z prawymi, którzy zaakceptują Jezusa Chrystusa (pszenica) i co stanie się
z niegodziwymi, którzy Go odrzucą (plewy).
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Ew. Mateusza 3:13–17
Jezus Chrystus zostaje ochrzczony, a Ojciec przyznaje, że jest On Jego
Umiłowanym Synem
Poproś uczniów, którzy przyjęli chrzest, aby przypomnieli sobie, jak on wyglądał.
Poproś kilkoro z nich, aby podzielili się tym, co pamiętają.

Wyjaśnij, że Ew. Mateusza 3:13–17 zawiera opis chrztu Zbawiciela. Poproś uczniów,
aby podczas studiowania tych wersetów, odszukali podobieństwa pomiędzy ich
chrztem a tym, który przyjął Zbawiciel.

Napisz na tablicy następujące pytania:

Przez kogo?

W jaki sposób?

Dlaczego?

Podziel uczniów na pary. Poproś każdą parę, aby po kolei przeczytała na głos
wersety z Ew. Mateusza 3:13–17 i odszukała odpowiedzi na te trzy pytania. Po
upływie wyznaczonego czasu zapytaj:

• Kto udzielił chrztu Jezusowi? Napisz: Jan Chrzciciel na tablicy obok pytania:
Przez kogo?

• Dlaczego Jezus podróżował z Galilei i udał się do rzeki Jordan, aby mógł zostać
ochrzczony przez Jana Chrzciciela? (Przypomnij uczniom, że Jan dzierżył klucze
Kapłaństwa Aarona i był wówczas jedyną osobą, która miała upoważnienie do
dokonywania obrzędu chrztu. Zapisz na tablicy: właściwe upoważnienie obok
słów: Jan Chrzciciel).

• Jakie wyrażenie w wersecie 16. wskazuje na sposób udzielenia chrztu Jezusowi?
(Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że Jezus niezwłocznie wyszedł „z wody”,
co wskazuje na to, że został ochrzczony przez zanurzenie — co oznacza, że był
całkowicie zanurzony w wodzie. Zapisz na tablicy: Przez zanurzenie obok
pytania: W jaki sposób?).

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że są nad rzeką Jordan, kiedy Jezus
przyszedł, aby zostać ochrzczony.

• Dlaczego Jan na początku nie chciał udzielić Zbawicielowi chrztu? (Wiedział, że
upoważnienie i pozycja Jezusa znacznie przewyższały jego własne).

• Dlaczego, według tego, co podaje werset 15., Jezus powiedział, że musi przyjąć
chrzest? (Aby „wypełnić wszelką sprawiedliwość”. Zapisz na tablicy to zdanie
obok pytania: Dlaczego?).

• Jak myślicie, co oznacza to wyrażenie?

Wyjaśnij, że „wypełnić wszelką sprawiedliwość” oznacza zrobienie wszystkiego, co
wymaga od nas Ojciec Niebieski, abyśmy mogli znowu z Nim żyć. Oznacza też
otrzymanie obrzędów zbawienia, czego wymaga Bóg od wszystkich Swoich dzieci,
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łącznie z Jezusem. Jezus, przyjmując chrzest, dał nam doskonały przykład do
naśladowania, okazał pokorę, był posłuszny przykazaniom Swojego Ojca i otrzymał
obrzęd niezbędny do dostąpienia życia wiecznego (zob. 2 Nefi 31:4–11).

Poproś uczniów, aby użyli odpowiedzi na trzy pytania z tablicy do rozpoznania
doktryny, której uczymy się z Ew. Mateusza 3:13–17. Choć uczniowie mogą użyć
innych słów, powinni rozpoznać następującą doktrynę: Chrzest przez zanurzenie
dokonany przez osobę mającą upoważnienie jest konieczny do zbawienia.

• Jak wasz chrzest odpowiada przykładowi, jaki dał nam Zbawiciel?

Wyjaśnij, że Ew. Mateusza 3:16–17 także pomaga nam poznać doktrynę Boskiej
Trójcy. Poproś uczniów, aby przeczytali te wersety po cichu i odszukali, czego mogą
nauczyć się z nich o Ojcu, Synu i Duchu Świętym.

• Gdzie był każdy członek Boskiej Trójcy podczas chrztu Zbawiciela? (Jezus
Chrystus stał w rzece Jordan, Duch Święty spoczął na Nim jako gołębica, a
Ojciec Niebieski przemówił z nieba. Możesz wyjaśnić, że Duch Święty nie był
przemieniony w gołębicę. Raczej gołębica była symbolem, że Duch Święty
zstąpił na Jezusa).

• Jakiej doktryny możemy nauczyć się z tych wersetów na temat Boskiej Trójcy?
(Choć uczniowie mogą użyć innych słów, powinni rozpoznać następującą
doktrynę: Ojciec, Syn i Duch Święty są trzema oddzielnymi istotami).

Wskaż na to, że wielu ludzi nie posiada właściwej czy pełnej wiedzy na temat
Boskiej Trójcy. Im lepiej rozumiemy prawdziwą naturę Boskiej Trójcy, tym większą
czujemy do Nich miłość i tym lepiej będziemy przygotowani do nauczania i
świadczenia o Nich innym ludziom.

Aby pomóc uczniom zyskać lepsze zrozumienie tożsamości każdego członka
Boskiej Trójcy, podziel ich na trzyosobowe grupy i poproś, aby odszukali termin
„God” w Bible Dictionary [Słowniku biblijnym] w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO. Każdemu uczniowi w każdej grupie przydziel do przestudiowania
jednego członka Boskiej Trójcy. Poproś, aby przeczytali wpis i odszukali informacji
na temat członka Boskiej Trójcy, którego im przydzieliłeś. Po upływie
wyznaczonego czasu niech uczniowie w grupie nauczają, czego się dowiedzieli i
niech wyjaśnią, dlaczego ważne jest poznanie tych prawd.

Na koniec lekcji możesz poprosić uczniów, aby podzielili się ze wszystkimi
świadectwami na temat Ojca, Syna i Ducha Świętego.
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LEKCJA 8

Ew. Mateusza 4
Wprowadzenie
Po Swoim chrzcie Jezus spędził 40 dni, poszcząc i
rozmawiając z Ojcem Niebieskim na pustyni. Po tym
doświadczeniu diabeł kusił Jezusa. Jezus, wykorzystując
słowa z pism świętych, oparł się każdej pokusie. Zbawiciel

udał się do Galilei, gdzie powołał Piotra oraz innych, aby za
Nim poszli, i udał się w drogę, nauczając, głosząc i
uzdrawiając.

Propozycje dotyczące nauczania

Oszacuj wykorzystanie czasu
Unikaj popełnienia błędu polegającego na poświęceniu zbyt dużej ilości czasu na pierwszą część
lekcji, podczas gdy pod koniec jesteś zmuszony do przyśpieszenia. Podczas przygotowań, oszacuj,
ile czasu zajmie nauczanie każdej części lekcji z wykorzystaniem wybranych przez ciebie metod.
Ze względu na to, że niemal zawsze będziesz miał więcej materiału do nauczenia niż czasu,
będziesz musiał określić, które części materiału podkreślić, a co należy streścić.

Ew. Mateusza 4:1–11
Jezus opiera się pokusom diabła
Poproś, aby ktoś na ochotnika wyszedł na środek klasy. Poproś go, aby bez
odwracania wzroku, skupił się przez 30 sekund na jednej rzeczy znajdującej się
w klasie. Kiedy uczeń zacznie, spróbuj mu przeszkadzać, aby odwrócił się od
rzeczy, na którą patrzy. Na przykład możesz pokazywać przedmioty o jaskrawych
kolorach, głośno się zachowywać lub oferować temu uczniowi jedzenie. Po 30
sekundach zadaj mu pytanie:

• Jak ci poszło? Dlaczego udało ci się lub nie udało skupić na wybranej rzeczy?

• O czym myślałeś podczas tych 30 sekund?

Zapytaj resztę uczniów:

• W jakim sensie to doświadczenie jest podobne do naszych starań, aby skupiać
się na przestrzeganiu przykazań Ojca Niebieskiego? Co mogą symbolizować
próby rozproszenia tego ucznia? (Próby kuszenia nas, abyśmy grzeszyli).

• Dlaczego Szatan kusi nas, abyśmy grzeszyli? (Zob. 2 Nefi 2:17–18, 27).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób Szatan kusi ich, aby grzeszyli.
Poproś ich, aby podczas studiowania Ew. Mateusza 4 odszukali zasadę, którą mogą
zastosować, aby oprzeć się pokusom.

Wyjaśnij, że po Swoim chrzcie Zbawiciel doświadczył czegoś, co przygotowało Go
do Jego ziemskiej posługi. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
Ew. Mateusza 4:1–2 wraz z natchnionymi poprawkami z Joseph Smith Translation
[Tłumaczenia Józefa Smitha], które znajdują się w przypisach do tych dwóch
wersetów w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO. Pozostali niech śledzą
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tekst i odszukają, co przeżył Jezus na pustyni. (Możesz wyjaśnić, że w tym
kontekście słowo rozmawiać oznacza „przebywać” lub być blisko bądź przeżyć
wspólnie coś duchowego).

• Jak post i rozmowa z Ojcem Niebieskim pomogły Jezusowi przygotowywać się
do Jego ziemskiej posługi?

• Co starał się zrobić Szatan po tym, jak Jezus spędził czas na poście i rozmowie
ze Swoim Ojcem?

Podziel uczniów na pary. Daj każdej parze egzemplarz poniższej tabeli lub
poproś ich, aby przerysowali ją do notatników lub dzienników do

studiowania:

Ew. Mateusza 4:1–11

W jaki sposób Szatan
kusił Jezusa

Jak Jezus zareagował na
te pokusy

Ew. Mateusza
4:3–4

Ew. Mateusza
4:5–7

Ew. Mateusza
4:8–11

Poproś uczniów, aby w parach przeczytali wyznaczone im fragmenty i uzupełnili
tabelę. Zanim zaczną to ćwiczenie, wyjaśnij, że w Joseph Smith Translation
[Tłumaczeniu Józefa Smitha] znajdują się poprawione słowa z Ew. Mateusza 4:5, 8,
które wskazują na to, że Duch, a nie diabeł, zabierał Zbawiciela w różne miejsca
opisane w tych wersetach (zob. także Joseph Smith Translation, Luke 4:5 [w: Luke
4:5, przypis a]; Ew. Łukasza 4:9 [w: Ew. Łukasza 4:9, przypis a] w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO).

Po tym, jak uczniowie uzupełnią tabelę, poproś kilka par, aby podzieliły się tym, co
napisały w każdym polu. Możesz zadać następujące pytania:

• Jakie pragnienie chciał wypróbować Szatan, kiedy kusił poszczącego Jezusa, aby
zamienił kamienie w chleb? (Chciał wypróbować zaspokojenie fizycznego
pragnienia).

• Co było fałszywe w tym, że Szatan oferował Jezusowi królestwa świata? (Szatan
obiecał coś, czego nie mógł dać i z czego nie mógł się wywiązać).

• Jakie inne strategie diabła, które wykorzystuje on, aby nas skusić do popełnienia
grzechu, są ujawnione w tym zapisie? (Szatan atakuje nasze najsłabsze i
najbardziej bezbronne sfery i ciągle nas kusi).

Wskaż, że Jezus w końcu zaspokoi Swój głód i to co ziemskie przemieni w jedzenie
(zob. Ew. Jana 2:1–11). Otrzyma także boskie potwierdzenie i pomoc podczas
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Swojej posługi (zob. Ew. Mateusza 17:1–5; Ew. Łukasza 22:41–44) i pewnego dnia
będzie panował nad światem (Ks. Zachariasza 14:9; Objawienie Jana 11:15).
Jednakże, gdyby Jezus uzyskał to, czego pragnął, kiedy Szatan Go kusił — zamiast
poczekać na właściwy czas i sposób — byłoby to samolubnym nadużyciem
posiadanej przez Niego mocy. Jezus miał rozwinąć Swoją boską tożsamość Syna
Boga w sposób zgodny z wolą Ojca Niebieskiego, a nie w oparciu o to, co oferował
Szatan. (Zob. Jeffrey R. Holland, „The Inconvenient Messiah”, Ensign, luty 1984,
str. 68–73).

• Co było podobne w reakcji Zbawiciela na każdą pokusę? (Jezus na każdą
pokusę odpowiadał słowami z pisma świętego).

Poproś uczniów, aby pracowali w parach i zapisali zasadę, jakiej możemy nauczyć
się z przykładu Zbawiciela, kiedy to odrzucił pokusy diabła. Poproś kilkoro uczniów,
aby zapisali na tablicy zasady, które rozpoznali. Kiedy uczniowie podzielą się
rozpoznanymi zasadami, podkreśl następującą zasadę: Kiedy przypominamy
sobie nauczane w pismach prawdy i stosujemy je, to możemy oprzeć się
pokusom diabła. Jeśli prawda ta nie jest jasno wyrażona w wypowiedziach
uczniów, dodaj ją do zdań napisanych na tablicy.

Wskaż, że Zbawiciel nie tylko cytował pisma, ale także podał właściwy kierunek
działania w przypadku każdej pokusy, jak również zastosował prawdy nauczane
w tych fragmentach z pism świętych.

• Dlaczego, zważywszy na rozpoznaną zasadę dotyczącą tego, jak wielką moc ma
przypominanie prawd zawartych w pismach świętych oraz stosowanie ich,
istotne jest regularne studiowanie pism świętych?

Wręcz każdej parze uczniów kartkę i poproś, aby narysowali trzy kolumny. Poucz
ich, że w pierwszej kolumnie mają napisać trzy grzechy, do popełnienia których
młodzież w ich wieku może być kuszona. W drugiej zaś niech opiszą, w jaki sposób
Szatan próbuje kusić do popełnienia danego grzechu. Niech pary wymienią się
kartkami. Następnie poleć im odszukanie odsyłacza do fragmentu pisma świętego,
w którym nauczane są prawdy, które ktoś może sobie przypomnieć i zastosować,
gdy jest kuszony do popełnienia każdego grzechu wymienionego na kartkach, jakie
otrzymali. (Możesz poprosić uczniów, aby odnieśli się do fragmentów do
opanowania, takich jak: I Ks. Mojżeszowa 39:9; Ew. Jana 14:15 lub Nauki i
Przymierza 10:5). Poproś uczniów, aby napisali odsyłacze do pism świętych
w trzeciej kolumnie.

Po kilku minutach poproś ucznia z każdej pary, aby podzielił się fragmentem, jaki
odnaleźli na temat jednej z pokus wymienionych na kartce. Poproś, aby wyjaśnił,
jak fragment ten może służyć pomocą w sytuacji, kiedy zmagamy się
z daną pokusą.

• Kiedy zostaliście wzmocnieni i mogliście oprzeć się pokusie, ponieważ
przypomnieliście sobie prawdy nauczane w pismach świętych i je
zastosowaliście? (Przypomnij uczniom, że nie muszą dzielić się
doświadczeniami, które są zbyt osobiste lub prywatne).

Poproś uczniów, aby zapisali w notatnikach lub dziennikach do studiowania
odnośnik do pisma świętego, który sobie przypomną, kiedy będą kuszeni do
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popełnienia grzechu. Zachęć ich, aby nauczyli się na pamięć fragmentu z pisma,
który wybrali.

Ew. Mateusza 4:12–17
Jezus przebywa w Galilei
Podsumuj Ew. Mateusza 4:12–15, wyjaśniając, że po przeżyciach na pustyni
Zbawiciel udał się do Galilei i przebywał w mieście Kafarnaum. Mateusz zauważył,
że posługa Zbawiciela w Galilei była wypełnieniem proroctwa Izajasza
(zob. Ks. Izajasza 8:23 i Ks. Izajasza 9:1). Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali
Ew. Mateusza 4:16. Możesz zaproponować, aby zaznaczyli proroctwa Izajasza.
Wskaż, że z tego proroctwa dowiadujemy się, iż Jezus wnosi światło do życia
tych, którzy przebywają ciemności. Zachęć uczniów, aby odszukali, w jaki
sposób Zbawiciel dokonywał tego podczas całej Swojej posługi.

Podsumuj Ew. Mateusza 4:17, wyjaśniając, że Zbawiciel zaczął głosić pokutę
w przygotowaniu na ustanowienie królestwa niebios pośród ludzi.

Ew. Mateusza 4:18–22
Jezus powołuje Piotra oraz innych, aby za Nim poszli
Pokaż ilustrację Powołanie rybaków
(Album: Ewangelia w malarstwie [2009],
nr 37; zob. także stronę: LDS.org).
Wskaż, że dwóch mężczyzn na przedzie
łodzi to Piotr i jego brat Andrzej.

• Co robią z sieciami?

Wyjaśnij, że podczas gdy inni ludzie
uważali Piotra i Andrzeja za
zwyczajnych rybaków, Jezus Chrystus
widział ich wielki potencjał i wiedział,
kim mogą się stać.

• W jakim sensie jesteśmy podobni do Piotra i Andrzeja?

Kiedy uczniowie będą studiować Ew. Mateusza 4, poproś ich, aby odszukali, co
musimy zrobić, aby stać się tym, kim Pan chce, byśmy się stali.

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali po kolei na głos Ew. Mateusza 4:18–22.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co łączyło Zbawiciela z rybakami.

• Jakie powołanie Zbawiciel wystosował do Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana? Kim
są „[rybacy] ludzi” (werset 19.)?

• Co ci mężczyźni poświęcili, aby pójść za Zbawicielem i pomagać w Jego dziele?
Dlaczego było to dla nich trudne?

Poproś uczniów, aby rozważyli, jak zareagowaliby, gdyby byli na ich miejscu.

• Co zauważyliście w zachowaniu tych mężczyzn? Jaka była ich natychmiastowa
reakcja na zaproszenie Zbawiciela i jak to świadczy o ich charakterze?
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• Czy mężczyźni ci uczyniliby więcej dobra jako zwykli rybacy czy jako „rybacy
ludzi”? Dlaczego?

• Co, według tego zapisu, stanie się, jeśli od razu odpowiemy na zaproszenie
Zbawiciela, aby za Nim pójść? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij
się, że rozpoznali następującą zasadę: Jeśli niezwłocznie odpowiemy na
zaproszenia Zbawiciela, aby za Nim pójść, sprawi On, że nasze życie
będzie pełniejsze, niż gdybyśmy sami do tego dążyli).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Ezry Tafta Bensona. Poproś uczniów, aby wsłuchali się, jak Pan może uczynić
znacznie więcej z naszym życiem, jeśli za Nim pójdziemy, niż gdybyśmy sami do
tego dążyli.

„Mężczyźni i kobiety, którzy oddają swoje życie w ręce Boga, odkryją, że może
On uczynić więcej z ich życiem niż oni sami. On pogłębi ich radość, poszerzy
wizję, przyspieszy pracę umysłu, wzmocni mięśnie, podniesie ich na duchu,
pomnoży błogosławieństwa, zwiększy możliwości, pocieszy dusze, wzbudzi
przyjaciół i wyleje na nich pokój. Każdy, kto straci swe życie podczas służby Bogu,
zyska życie wieczne” („Jesus Christ — Gifts and Expectations”, Ensign,

grudzień 1988, str. 4).

• Kiedy wy lub ktoś, kogo znacie, doświadczyliście podobnych błogosławieństw
w konsekwencji pozostawienia za sobą tego, co jest ze świata, aby pójść za
Zbawicielem?

• Jak myślicie, dlaczego ważna jest natychmiastowa reakcja na zaproszenie
Zbawiciela, aby za nim pójść, w kontekście błogosławieństw, jakie otrzymamy
za podążanie za Nim?

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania zapisali
odpowiedź na poniższe pytanie:

• Jak możesz poprawić swoją reakcję na zaproszenie Zbawiciela, aby za Nim
podążać?

Zachęć uczniów, aby zastosowali to, co napisali.

Ew. Mateusza 4:23–25
Jezus naucza, głosi i uzdrawia w Galilei
Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu Ew. Mateusza 4:23–25 i poszukali, co
zrobił Zbawiciel. Możesz zaproponować uczniom, żeby zaznaczyli to, co znajdą.
Wyjaśnij, że w Ewangeliach znajdują się konkretne nauki Zbawiciela dotyczące
tego, co głosił i dokonanych uzdrowień.

Na zakończenie złóż świadectwo o prawdach, jakie uczniowie rozpoznali
podczas lekcji.
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Ew. Mateusza 5:1–16
Wprowadzenie
W Ew. Mateusza 5–7 podany jest zapis kazania, które
Zbawiciel wygłosił na początku Swojej posługi. Jest ono
znane jako Kazanie na górze. W Ew. Mateusza 5:1–16

podane są nauki Zbawiciela o zasadach, które prowadzą do
szczęścia. Ponadto Zbawiciel nakazał Swoim uczniom, aby
dawali prawy przykład.

Propozycje dotyczące nauczania

Podstawy nauczania i uczenia się ewangelii
Każda lekcja z tego podręcznika przeprowadzona na seminarium koncentruje się raczej wokół
danej części pisma świętego, a nie na konkretnym zagadnieniu, temacie, doktrynie czy zasadzie.
Gdy nauczyciele i uczniowie studiują te segmenty pisma świętego sekwencyjnie, stosują wiele
podstaw nauczania i i uczenia się ewangelii. Podstawy nauczania i uczenia się ewangelii, takie
jak zrozumienie kontekstu i treści, rozpoznawanie, zrozumienie oraz poczucie prawdy i znaczenia
zastosowanych doktryn i zasad.

Ew. Mateusza 5:1–12
Jezus Chrystus rozpoczyna Kazanie na górze, nauczając na temat Błogosławieństw
Napisz na tablicy następujące pytania: Czy jesteście szczęśliwi? Dlaczego tak lub
dlaczego nie?

Poproś uczniów, aby zastanowili się (lub napisali w notatnikach lub dziennikach do
studiowania) nad tym, jak odpowiedzieliby na te pytania (możesz powiedzieć
uczniom, że nie będą musieli dzielić się swoimi odpowiedziami z pozostałymi).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego Prezydium:

„Bardzo często łapiemy się na iluzji, że jest coś poza naszym zasięgiem, co
przyniesie nam szczęście — lepsza sytuacja rodzinna, lepsza sytuacja finansowa
lub koniec jakiejś trudnej próby […].

Zewnętrzne okoliczności nie mają znaczenia, [ani] nie determinują naszego
szczęścia […].

My determinujemy własne szczęście” („O żalu i postanowieniach”, Ensign lub
Liahona, listopad 2012, str. 23).

• Jak myślicie, co oznacza wyrażenie: „[determinować] własne szczęście”?
Dlaczego ważne jest, by to wiedzieć?

Wyjaśnij, że Zbawiciel rozpoczął Swoją posługę od wygłoszenia kazania w pobliżu
Morza Galilejskiego. Kazanie to często jest zwane Kazaniem na górze i jest
zapisane w Ew. Mateusza 5–7. W kazaniu tym Zbawiciel wyjaśnia, co możemy
zrobić, aby osiągnąć prawdziwe szczęście bez względu na okoliczności.
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Poproś uczniów, aby po cichu przejrzeli Ew. Mateusza 5:3–11 i odszukali słowa
powtarzane na początku każdego wersetu. Poproś ich, aby opowiedzieli o tym, co
znaleźli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 5:3, przypis a
[w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO], zaś pozostali niech odnajdą, co
oznacza słowo błogosławiony.

• Co oznacza słowo błogosławiony?

Wyjaśnij, że słowo błogosławiony jest tłumaczeniem łacińskiego słowa beatus, co
oznacza osiągnąć szczęście, czyli być szczęśliwym, a wersety te często zwie się
„Błogosławieństwami”.

Każdemu uczniowi wręcz egzemplarz poniższej tabeli. Wskaż, że w tabeli
wymienione są zarówno wersety z Błogosławieństwami z Ew. Mateusza,

jak i odnośniki do księgi: 3 Nefi. Te odnośniki to część kazania wygłoszonego przez
Jezusa Chrystusa podczas Jego posługi wśród Nefitów, które jest podobne do
Kazania na górze. Odnośniki w księdze: 3 Nefi przynoszą pełniejsze zrozumienie
odpowiadającym im wersetom znajdującym się w Ew. Mateusza 5.

Błogosławieństwa

Ew. Mateusza
5:3;
3 Nefi 12:3

Być ubogim w duchu oznacza być pokornym i „z wdzięcznością uznać swoją zależność
od Pana — zrozumieć, że ciągle [potrzebujemy] Jego wsparcia. Pokora jest uznaniem,
że [nasze] talenty i zdolności są darami od Boga” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii
[2004], str. 103).

Ew. Mateusza
5:4

Smucić się oznacza też martwić się. Można smucić się trudnościami i próbami życia
doczesnego, jak też z powodu śmierci bliskich osób. Można również odczuwać smutek
z powodu grzechu.

Ew. Mateusza
5:5

„Słowo ‘cichy’, czyli łagodny, jest zdefiniowane w słowniku Webstera, jako ‘cierpliwy i
wytrwały: nieugięty pomimo bólu, bez rozgoryczenia’” [Webster’ s Third New
International Dictionary (1976) ‘meek’, str. 1403]. Łagodność nie jest słabością. Jest
oznaką chrześcijańskiej odwagi” (Robert D. Hales, „Chrześcijańska odwaga: Cena
bycia uczniem”, Ensign lub Liahona, listopad 2008, str. 73).

Ew. Mateusza
5:6;
3 Nefi 12:6

Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości to ogromna chęć poznawania i wykonywania
woli Boga.

Ew. Mateusza
5:7

„Miłosierdzie to traktowanie kogoś z większym współczuciem, niż na to zasługuje”
(„Mercy”, Gospel Topics, adres internetowy: lds.org/topics). Otrzymujemy miłosierdzie
Ojca Niebieskiego dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa (zob. Alma 33:11).

Ew. Mateusza
5:8

„Ludzie czystego serca to ci, którzy kochają Pana, którzy dążą do tego, aby za Nim
podążać i przestrzegać Jego przykazań; to ci, którzy usiłują wieść prawe życie i z wiarą
wytrwają do końca. Ludzie czystego serca kontrolują swoje myśli i wystrzegają się
niemoralnych ułud i uczynków” (Sheldon F. Child, „Words of Jesus: Chastity”, Ensign,
styczeń 2003, str. 44).
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Ew. Mateusza
5:9

„[Czynienie pokoju] to dar, który pomaga ludziom znaleźć wspólny język, kiedy inni
dostrzegają różnice” (Henry B. Eyring, „Nauka w kapłaństwie”, Ensign lub Liahona,
maj 2011, str. 63).

Ew. Mateusza
5:10–12

„[Cierpieć] prześladowanie z powodu sprawiedliwości” oznacza być posłusznym i
stawać w obronie Jezusa Chrystusa i Jego nauk, nawet jeśli wiąże się to z szykanami i
złym traktowaniem za taką postawę.

Podziel uczniów na osiem grup i przypisz każdej z nich po jednym
z Błogosławieństw z tabeli (jeśli nie masz wystarczającej liczby uczniów, aby
utworzyć osiem grup, możesz przypisać każdej grupie więcej niż jedno
błogosławieństwo). Poproś uczniów o przygotowanie krótkiej prezentacji na temat
przypisanego im błogosławieństwa (lub błogosławieństw). W swoich prezentacjach
powinni uwzględnić następujące czynności (możesz zapisać te wytyczne na tablicy
lub wręczyć je im na kartce):

1. Poproś kogoś z klasy o przeczytanie na głos fragmentu, który wskazuje na
błogosławieństwa obiecane tym, którzy żyją według tego, o czym stanowi
dany werset.

2. Na podstawie wersetu i informacji podanej w tabeli wyjaśnij, co musimy
zrobić, aby otrzymać obiecane błogosławieństwo.

3. Poproś uczniów, aby zasugerowali, na jakie sposoby możemy żyć według
danego błogosławieństwa.

4. Wyjaśnij, jak życie według danego błogosławieństwa prowadzi nas do
szczęścia. Możesz także podzielić się doświadczeniem, które obrazuje nauczaną
prawdę, jak też możesz złożyć o niej świadectwo.

Kiedy upłynie wyznaczony czas na przygotowanie, poproś każdą grupę uczniów,
aby opowiedziała o przypisanym im błogosławieństwie.

Po prezentacjach uczniów wskaż na to, że Błogosławieństwa uczą nas o cechach
Jezusa Chrystusa, a żyjąc według nich, staniemy się Jemu podobni.

• Co stanie się z nami, w oparciu o to, czego się nauczyliście z Ew. Mateusza 5,
kiedy będziemy rozwijać te cechy Chrystusowe? (Choć uczniowie mogą użyć
innych słów, powinni rozpoznać następującą zasadę: Kiedy będziemy
rozwijać Chrystusowe cechy charakteru, w większej mierze odczujemy
szczęście. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Możesz złożyć swoje świadectwo o tej zasadzie. Przypomnij uczniom pytania na
temat szczęścia w ich życiu, jakie rozważali na początku lekcji. Poproś uczniów, aby
dążyli do odczuwania większego szczęścia poprzez wybranie jednej z cech
wymienionych w Błogosławieństwach i wyznaczenie celu, aby ją rozwinąć.
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Ew. Mateusza 5:13–16
Jezus Chrystus instruuje Swoich uczniów, aby dawali prawy przykład
Poproś uczniów, aby pomyśleli o znanej im osobie, na przykład o członku rodziny
lub przyjacielu, którzy mogą być pobłogosławieni, jeśli zbliżą się do Ojca
Niebieskiego. Kiedy uczniowie będą studiować Ew. Mateusza 5, poproś ich, aby
odszukali zasad, którymi mogą się kierować, kiedy będą pomagać tej osobie.

Pokaż pojemniczek z solą i wsyp nieco soli do miski.

• Do czego można użyć soli?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Carlosa E. Asaya, Siedemdziesiątego. Niech pozostali wsłuchają się, do czego
można użyć soli:

„[Sól Boga] […] jest czysta nieskażona i użyteczna. To taki stan, w którym sól
spełnia różne funkcje: konserwuje, nadaje smak, uzdrawia i tym podobne” („Salt
of the Earch: Savor of Men and Saviors of Men”, Ensign, maj 1980, str. 42).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu Ew. Mateusza 5:13 i odszukali, kogo
Zbawiciel przyrównał do soli.

• Kogo Zbawiciel przyrównał do soli? (Swoich uczniów).

• W jakim sensie uczniowie Jezusa Chrystusa mają te same cechy
charakterystyczne, co dobra sól?

• Co, według wersetu 13. dzieje się, kiedy sól zwietrzeje?

Wyjaśnij, że słowo zwietrzały nie tylko odnosi się do smaku soli, ale także do
wyjątkowych właściwości, które przyczyniają się do uzdrowienia lub konserwacji.

• Dlaczego sól wietrzeje? (Sól wietrzeje, kiedy jest zmieszana z innymi
substancjami i jest skażona).

Wsyp do miski jakąś substancję, np. ziemię i zmieszaj ją razem z solą.

• Co stanie się z użytecznością soli, kiedy zostaje zmieszana z innymi
substancjami?

• Co może przyczynić się do tego, że jako uczniowie Jezusa Chrystusa
zwietrzejemy, czyli utracimy cechy Chrystusowe, dzięki którym błogosławimy
innych ludzi? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali
następującą zasadę: Skażenie przez grzechy tego świata może
uniemożliwić nam bycie błogosławieństwem dla innych ludzi. Zapisz tę
zasadę na tablicy).

• Co możemy zrobić, aby odzyskać smak?

Pokaż świeczkę (ale jej nie zapalaj). Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na
głos Ew. Mateusza 5:14–16. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają,
w jakim sensie Zbawiciel przyrównał Swoich uczniów do świecy.
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Ew. Mateusza 5:14–16 to fragment z pisma świętego do opanowania.
Studiowanie fragmentów do opanowania pomoże uczniom zdobyć większe

zrozumienie podstawowych doktryn i przygotować się na nauczanie o nich innych osób. Możesz
zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli te fragmenty do opanowania w charakterystyczny
sposób, aby mogli je z łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który
znajduje się na końcu lekcji, aby pokazać uczniom, jak zapamiętać ten fragment.

Wyjaśnienie dotyczące fragmentów z pisma świętego do opanowania oraz lista dodatkowych
ćwiczeń, które mają na celu pomóc uczniom opanować wybrane fragmenty, znajduje się
w Aneksie, na końcu tego podręcznika.

• Co mają uczynić uczniowie Chrystusa ze swoim światłem?

• Co oznacza trzymać wysoko wasze światło? (Zob. 3 Nefi 18:24).

• Co mogą uczynić ludzie, widząc nasze dobre uczynki?

Wyjaśnij, że wyrażenie „chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (werset 16.),
oznacza oddawać cześć i szacunek Bogu słowem lub czynem.

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z wersetów 14–16 o tym, jak prawy przykład
może wpłynąć na innych ludzi? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij
się, że rozpoznali następującą zasadę: Nasz prawy przykład może zachęcić
innych ludzi, aby zbliżyli się do Ojca Niebieskiego. Zapisz tę zasadę na
tablicy).

• Kiedy czyjś prawy przykład pomógł wam zbliżyć się do Ojca Niebieskiego?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się nad tym, co mogą zrobić, aby być dobrym
przykładem dla rodziny i przyjaciół.

Przejrzyjcie zasady, które zostały rozpoznane i zapisane na tablicy podczas tej lekcji.
Wypisz na tablicy słowa: Start, Stop i Idź dalej. Poproś uczniów, aby ocenili swoje
życie i wybrali jedną rzecz, którą mogą zacząć robić, jedną rzecz, którą przestaną
robić, i jedną rzecz, którą będą nadal robić, aby zastosować te zasady
w swoim życiu.

Fragment do opanowania — Ew. Mateusza 5:14–16
Wyjaśnij, że w ciągu całego roku uczniowie skupią się na 25 fragmentach z pism
świętych do opanowania, wliczając w to Ew. Mateusza 5:14–16. Fragmenty te
pomogą im zrozumieć podstawowe doktryny ewangelii i są do nich wyjaśnieniem.
Owe 25 fragmentów znajduje się na odwrocie zakładki dla seminarium do Nowego
Testamentu. Wyjaśnij, że opanowanie fragmentów z pisma świętego oznacza
znajomość tego, gdzie się znajdują, zrozumienie ich, zastosowanie i zapamiętanie.

Aby uczniowie zapamiętali ten fragment, poproś ich, aby kilka razy go powtórzyli
w myśli, a następnie na głos koledze lub koleżance z klasy. Możesz poprosić, aby
cała klasa wyrecytowała ten fragment na głos na początku albo na końcu każdej
lekcji odbywającej się w ciągu przyszłego tygodnia.

LEKCJA 9

55



LEKCJA 10

Ew. Mateusza 5:17–48
Wprowadzenie
Kiedy Zbawiciel kontynuował Swoje Kazanie na górze
w Galilei, wyjaśnił, że nie przyszedł, aby położyć kres prawu
Mojżesza, ale żeby je wypełnić. Ponadto Zbawiciel dał Swoim

uczniom przykazania, których mają przestrzegać, aby mogli
stać się doskonali, jak Ojciec Niebieski jest doskonały.

Propozycje dotyczące nauczania

Zrozum kontekst i treść
Jedną z podstaw nauczania i uczenia się ewangelii jest zrozumienie kontekstu pism świętych i ich
treści. Kontekst oznacza sytuację lub okoliczności zaistnienia danego fragmentu pisma,
wydarzenia czy historii. Treść to akcja, ludzie, wydarzenia, kazania i natchnione wyjaśnienia,
które składają się na tekst pisma świętego. Kiedy pomagasz uczniom zrozumieć kontekst i treść
pism świętych, przygotowujesz ich do rozpoznawania przesłania natchnionych autorów.

Ew. Mateusza 5:17–48
Jezus Chrystus naucza Swoich uczniów, jak mogą stać się doskonali na wzór Ojca
Niebieskiego.
Przed rozpoczęciem lekcji napisz na tablicy następujące pytanie: Jakie, waszym
zdaniem, jest najtrudniejsze przykazanie do przestrzegania? Poproś uczniów o
udzielenie na nie odpowiedzi po rozpoczęciu lekcji. Zapisz ich odpowiedzi na
tablicy.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 5:48. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają przykazanie, którego jest trudno przestrzegać.
Możesz zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli w Joseph Smith Translation,
Matthew 5:48 [Tłumaczeniu Józefa Smitha Ew. Mateusza 5:48], przypis a
(w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

• Co czujecie, kiedy słyszycie przykazanie, aby być doskonałym?

• Jak myślicie, co oznacza być doskonałym?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Mateusza 5:48, przypis b
(w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) i odszukanie znaczenia słowa
doskonały, a następnie poproś ich, aby podzielili się tym, co znaleźli. Wyjaśnij, że
aby osiągnąć pełnię lub całkowicie się rozwinąć, trzeba stać się takim, jak Ojciec
Niebieski.

Kiedy uczniowie będą dalej studiować kazanie Zbawiciela na górze z Ew. Mateusza
5, poproś ich o odszukanie zasad, według których muszą postępować, aby czynić
postępy ku staniu się doskonałym, jak Ojciec w Niebie.

Podsumuj Ew. Mateusza 5:17–20, wyjaśniając, że Zbawiciel nauczał, iż przyszedł,
aby wypełnić prawo Mojżesza, a nie położyć mu kres czy zaniechać stosowania
jakichkolwiek wiecznych prawd zawartych w prawie Mojżesza. Jezus Chrystus
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przywrócił pełnię ewangelii, która została zagubiona w wyniku niegodziwości i
odstępstwa, poprawił fałszywe nauki i wypełnił proroctwa przepowiedziane przez
starotestamentowych proroków. Ostatecznie w ramach Przywrócenia pełni
ewangelii niektóre aspekty prawa Mojżesza, takie jak obrzezanie czy składanie ofiar
ze zwierząt, nie były kontynuowane.

Wyjaśnij, że Ew. Mateusza 5:21–48 zawiera nauki Zbawiciela o różnych prawach i
tradycjach, jakie Żydzi rozwinęli i dodali do prawa Mojżesza. Kiedy Jezus Chrystus
wyjaśnił prawdziwe znaczenie praw, nauczał wyższej drogi prowadzącej do
sprawiedliwości. Członkowie Jego królestwa muszą żyć według tego wyższego
prawa. Te wyższe prawa dają przewodnictwo i stanowią dla uczniów Jezusa
Chrystusa pomoc w unikaniu łamania przykazań Boga.

Aby przygotować uczniów do studiowania nauk Zbawiciela na temat złości, poproś
ich, aby zastanowili się, kiedy byli na kogoś źli.

• Jakie są niebezpieczeństwa niekontrolowania złości?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 5:21–22. Niech
pozostali śledzą tekst i odszukają, co prawo Mojżesza nauczało o przemocy i złości
oraz jakich dodatkowych prawd Pan nauczał na ten temat w ramach
wyższego prawa.

• Jakie są nauki Zbawiciela na temat przemocy i złości? (Wyjaśnij, że termin
Racha w wersecie 22. oznacza imbecyla, głupka lub bezmyślną osobę).

• Co, według tych wersetów, stanie się, jeśli nie nauczymy się kontrolować złości?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos zmianę odnotowaną w Joseph
Smith Translation, Matthew 5:22 [Tłumaczeniu Józefa Smitha, Ew. Mateusza 5:22],
przypis b (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

• Dlaczego istotne jest ominięcie wyrażenia „bez przyczyny” w tym wersecie
(w anglojęzycznym wydaniu pism świętych)?

• W jaki sposób kontrolowanie złości pomaga nam czynić postępy w stawaniu się
doskonałym?

Napisz na tablicy następujące zdanie: Jeśli więc przyjdziesz do Mnie albo będziesz
pragnął przyjść do Mnie…

Wyjaśnij, że Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] dodaje do
początku wersetu 23. wyrażenie: „jeśli więc przyjdziesz do Mnie albo będziesz
pragnął przyjść do Mnie”. Brzmi ono następująco: „Jeśli więc przyjdziesz do Mnie
albo będziesz pragnął przyjść do mnie, a przypomnisz sobie, że twój brat ma coś
przeciw tobie” (Joseph Smith Translation, Matthew 5:25).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 5:23–24 wraz
z dodanym wyrażeniem z Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha].
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co, według nauk Zbawiciela, mamy zrobić,
jeśli pragniemy przyjść do Niego, a czujemy złość wobec ludzi.

• Co oznacza wyrażenie „zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź”? (Zanim ludzie
składali ofiary Panu, musieli najpierw naprawić swoje relacje z innymi ludźmi).
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• Co, według wersetu 24., musimy zrobić, jeśli pragniemy przyjść do Chrystusa?
(Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali następującą
prawdę: Jeśli pragniemy przyjść do Chrystusa, musimy najpierw wykonać
swoją część i pogodzić się z innymi ludźmi).

• Co to znaczy, że mamy pogodzić się z kimś? (Oznacza to rozwiązać spory, czyli
przywrócić ład w relacjach. Chodzi tu o tych, którzy mają niemiłe uczucia
względem nas i tych, do których my żywimy takie uczucia).

• Jak myślicie, dlaczego musimy rozwiązywać nasze spory z innymi ludźmi, aby
przyjść do Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 5:25–26. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Zbawiciel powiedział, że powinniśmy zrobić, aby
pogodzić się z kimś.

• Jak myślicie, co oznacza pogodzić się szybko ze swoim przeciwnikiem? (Jeśli
uczniowie potrzebują pomocy, poproś, aby spojrzeli na Ew. Mateusza 5:25,
przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

• W jaki sposób wybór, że będziemy mieć względem kogoś miłe myśli, pomoże
nam rozwiązać spór, czyli przywrócić zniszczone relacje z tą osobą?

Poproś uczniów, aby pomyśleli o tym, kiedy rozwiązali spór z inną osobą i
w konsekwencji zbliżyli się do Pana. Możesz poprosić jednego lub dwóch uczniów,
aby podzielili się swoimi doświadczeniami, jeśli nie są one zbyt osobiste. Zachęć
uczniów do rozwiązywania sporów z innymi ludźmi, aby mogli czynić postępy ku
staniu się doskonałym, jak nasz Ojciec w Niebie.

Pokaż uczniom chwast (lub ilustrację
przedstawiającą chwast).

• Co może się stać, jeśli nie usuniemy
z ogrodu chwastów?

• W jakim sensie chwasty są jak
grzechy?

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Mateusza
5:27–28. Poproś pozostałych, aby
śledzili tekst i odszukali, przed jakim
grzechem ostrzegł Zbawiciel i według jakiego wyższego prawa oczekuje, że Jego
uczniowie będą żyć.

• Jakie są nauki Zbawiciela na temat tych, którzy oddają się lubieżnym myślom i
pragnieniom? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że jasne jest,
iż jeśli wybierzemy, że chcemy oddać się lubieżnym myślom i
pragnieniom, to jest tak, jakbyśmy popełnili cudzołóstwo w sercu).

Wyjaśnij, że chociaż nie zawsze możemy zapobiegać napływowi nieczystych myśli,
to mamy wpływ na to, by się ich pozbyć.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 5:29–30. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czego Pan nauczał na temat pozbywania się
nieczystych myśli.
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• Co, według słów Zbawiciela, musimy zrobić, aby pozbyć się nieczystych myśli?

• Co, waszym zdaniem, w tych wersetach oznacza wyłupać oko lub odciąć rękę?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 5:30, przypis b
(w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Poproś pozostałych, aby
odszukali, jak Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] pomaga nam
w zrozumieniu tego, co oznacza w tych wersetach wyłupać oko i odciąć rękę.
Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.

• Co się stanie, w oparciu o to, czego nauczał Pan w Ew. Mateusza 5:29–30, jeśli
nie pozbędziemy się z życia grzechów? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi,
zapisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli nie będziemy chcieli pozbyć się
grzechu z naszego życia, zniszczymy naszą duchowość).

• Co możemy zrobić, żeby pozbyć się z życia grzechów?

• Co musimy zrobić, aby pozbyć się z życia grzechów i upewnić się, że nie
będziemy ich ponownie popełniać?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się, jakiego grzechu chcieliby się pozbyć ze
swojego życia, a następnie niech wyznaczą cel, aby tak zrobić i zastąpić go prawymi
uczynkami.

Podsumuj Ew. Mateusza 5:31–37, wyjaśniając, że Pan nauczał na temat rozwodu,
małżeństwa i składania obietnic.

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że kolega lub koleżanka w szkole mówi o
nich niemiłe i ostre słowa. Zapytaj uczniów, jak by w takiej sytuacji zareagowali.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 5:38. Poproś
uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, co prawo Mojżesza nauczało o karaniu osób
za ich grzechy i przewinienia. Niech uczniowie opowiedzą, co znaleźli. Wyjaśnij, że
wyrażenie: „oko za oko, ząb za ząb” oznacza, że według prawa Mojżesza, kara
musiała być odpowiednia do wagi przewinienia.

Podziel klasę na pary. Niech jedna osoba z pary przeczyta Ew. Mateusza 5:39–42, a
druga Ew. Mateusza 5:43–47. Poproś o odszukanie wyższego prawa. Kiedy minie
wyznaczony czas, poproś uczniów, aby omówili poniższe pytania w parach (możesz
zapisać te pytania na tablicy lub rozdać na kartkach):

Jakie, według Zbawiciela, jest wyższe prawo?

Co wyższe prawo uczy nas o tym, jak mamy zachowywać się wobec osób, które nas
obraziły?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się z resztą
klasy swoimi odpowiedziami.

Poproś jednego z nich, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 5:45. Niech pozostali
śledzą tekst i odszukają, co stanie się, jeśli będziemy kochać naszych wrogów i
czynić dobro tym, którzy nas nienawidzą.
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• Co się stanie, jeśli będziemy kochać naszych wrogów i czynić dobro tym, którzy
nas nienawidzą?

• Co, waszym zdaniem — wiedząc, że wszyscy jesteśmy duchowymi dziećmi
Boga — oznacza w tym wersecie, że jesteśmy synami (dziećmi) naszego Ojca
w Niebie? (Oznacza to, że jesteśmy podobni Mu i staniemy się dziedzicami Jego
królestwa).

• W jaki sposób w Swoim życiu Zbawiciel był przykładem okazywania wrogom
miłości i czynienia dobra wobec innych ludzi?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, czego nauczyli się z Ew. Mateusza 5 o
tym, co musimy zrobić, aby stać się doskonali, jak Ojciec Niebieski.

• Jakie są niektóre rzeczy, które musimy zrobić, aby stać się doskonałymi, jak
Ojciec w Niebie? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać
następującą zasadę: Kiedy podążamy za naukami i przykazaniami
Zbawiciela, możemy stać się doskonali, jak nasz Ojciec w Niebie).

Przypomnij uczniom, że tylko poprzez Jezusa Chrystusa i Jego łaskę możemy
zostać udoskonaleni (zob. Moroni 10:32).

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć proces stawania się doskonałym, poproś
jednego z nich o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego Russella M.
Nelsona z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Nie musimy się obawiać, jeśli nasze najszczersze starania, aby stać się
doskonałym, wydają się mozolne [trudne] i nie mają końca. Doskonalenie się to
proces. [Doskonałość] możemy […] osiągnąć jedynie po Zmartwychwstaniu i
jedynie z pomocą Pana. Doskonałość oczekuje na tych, którzy kochają Go i
przestrzegają Jego przykazań” („Perfection Pending”, Ensign, listopad 1995,
str. 88).

• Kiedy, według Starszego Nelsona, osiągniemy doskonałość?

• W jaki sposób słowa te mogą pomóc komuś, kto czuje się przytłoczony i
zniechęcony swoimi niedoskonałościami?

Zachęć uczniów, aby w dalszym ciągu byli posłuszni przykazaniom Boga, aby
w końcu mogli stać się jak nasz Ojciec Niebieski.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Mateusza 1–5
(Część 2.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów:
Ew. Mateusza 1–5 (Część 2.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować
się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze
potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Ew. Mateusza 1–2)
Kiedy uczniowie studiowali rodowód Zbawiciela, dowiedzieli się, że Jezus Chrystus jest boskim Synem Niebiańskiego
Ojca i Marii. Z przykładu Mędrców, którzy przyszli oddać cześć Jezusowi, uczniowie nauczyli się, że jeśli będziemy
szczerze i pilnie szukać Zbawiciela, zostaniemy do Niego poprowadzeni. Czytając o tym, jak Józef otrzymał natchnienie,
aby zabrać swoją rodzinę i uciekać w bezpieczne miejsce do Egiptu, uczniowie dowiedzieli się, że jeśli jesteśmy wrażliwi
na Ducha, możemy otrzymywać objawienia i przewodnictwo.

Dzień 2. (Ew. Mateusza 3)
Kiedy uczniowie czytali o Janie Chrzcicielu i chrzcie Jezusa Chrystusa, dowiedzieli się następujących prawd: Okazujemy
Panu prawdziwą pokutę, kiedy zmieniamy nasze pragnienia i czyny, aby postępować zgodnie z Jego naukami. Chrzest
przez zanurzenie dokonany przez osobę mającą upoważnienie jest konieczny do zbawienia. Ojciec, Syn i Duch Święty
są trzema oddzielnymi Istotami.

Dzień 3. (Ew. Mateusza 4)
Kiedy uczniowie czytali o reakcji Zbawiciela na pokusy diabła, nauczyli się, że kiedy przypominamy sobie nauczane
w pismach prawdy i stosujemy je, możemy oprzeć się pokusom diabła. Dowiedzieli się także, iż Jezus Chrystus wnosi
światło do życia tych, którzy są w ciemności. Kiedy uczniowie czytali o Piotrze, Andrzeju, Jakubie i Janie, odkryli
następującą prawdę: Jeśli niezwłocznie odpowiemy na zaproszenia Zbawiciela, aby za Nim pójść, sprawi On, że nasze
życie będzie pełniejsze, niż gdybyśmy sami do tego dążyli.

Dzień 4. (Ew. Mateusza 5)
Podczas tej lekcji uczniowie przeczytali część Kazania na górze wygłoszonego przez Zbawiciela. Z tego kazania nauczyli
się następujących prawd: Kiedy będziemy rozwijać Chrystusowe cechy charakteru, w większej mierze odczujemy
szczęście. Skażenie przez grzechy tego świata może uniemożliwić nam bycie błogosławieństwem dla innych ludzi. Nasz
prawy przykład może zachęcić innych ludzi, aby zbliżyli się do Ojca Niebieskiego. Uczniowie uczyli się także o wyższym
prawie, o którym Zbawiciel nauczał Swoich uczniów.

Wprowadzenie
Lekcja ta pomoże uczniom zrozumieć, co muszą zrobić, aby stać się doskonałymi,
jak nasz Ojciec w Niebie. Ponadto, kiedy uczniowie zapoznają się z wyższymi
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prawami Pana, mogą zastanowić się, na jakie sposoby mogą okazać przykazaniom
Pana większe posłuszeństwo.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 5:17–48
Jezus Chrystus naucza Swoich uczniów, jak stać się doskonałymi na wzór Ojca
Niebieskiego.
Przed rozpoczęciem lekcji napisz na tablicy następujące pytanie: Jakie, waszym
zdaniem, jest najtrudniejsze przykazanie do przestrzegania? Poproś uczniów o
udzielenie na nie odpowiedzi po rozpoczęciu lekcji. Zapisz ich odpowiedzi na
tablicy.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 5:48. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają przykazanie, którego jest trudno przestrzegać.
Możesz zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli Ew. Mateusza 5:48, przypis a
[w: Joseph Smith Translation w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO].

• Co czujecie, kiedy słyszycie przykazanie, aby być doskonałym?

• Jak myślicie, co oznacza być doskonałym?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Mateusza 5:48, przypis b
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO i odszukanie znaczenia słowa
doskonały, a następnie poproś ich, aby podzielili się tym, co znaleźli. Wyjaśnij, że
aby osiągnąć pełnię lub całkowicie się rozwinąć, trzeba stać się takim, jak Ojciec
Niebieski.

Kiedy uczniowie będą dalej studiować kazanie Zbawiciela na górze z Ew. Mateusza
5, poproś ich o odszukanie zasad, według których muszą postępować, aby czynić
postępy ku staniu się doskonałym, jak Ojciec w Niebie.

Podsumuj Ew. Mateusza 5:17–20, wyjaśniając, że Zbawiciel nauczał, iż przyszedł,
aby wypełnić prawo Mojżesza, a nie nadać mu kres czy zaniechać stosowania
jakichkolwiek wiecznych prawd zawartych w prawie Mojżesza. Jezus Chrystus
przywrócił pełnię ewangelii, która została zagubiona w wyniku niegodziwości i
odstępstwa, poprawił fałszywe nauki i wypełnił proroctwa przepowiedziane przez
starotestamentowych proroków. Ostatecznie w ramach Przywrócenia pełni
ewangelii niektóre aspekty prawa Mojżesza, takie jak obrzezanie czy składanie ofiar
ze zwierząt, nie były kontynuowane.

Wyjaśnij, że Ew. Mateusza 5:21–48 zawiera nauki Zbawiciela o różnych prawach i
tradycjach, jakie Żydzi rozwinęli i dodali do prawa Mojżesza. Kiedy Jezus Chrystus
wyjaśnił prawdziwe znaczenie praw, nauczał wyższej drogi prowadzącej do
sprawiedliwości. Członkowie Jego królestwa muszą żyć według tego wyższego
prawa. Te wyższe prawa dają przewodnictwo i stanowią dla uczniów Jezusa
Chrystusa pomoc w unikaniu łamania przykazań Boga.

Aby przypomnieć uczniom to, o czym uczyli się na temat wyższego prawa podczas
lekcji do samodzielnego studiowania, możesz napisać na tablicy następujące
zdania: Nie zabijaj. Nie cudzołóż.

LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA:  CZĘŚĆ 2 .
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Poproś uczniów, aby wyjaśnili, jakie były nauki Jezusa Chrystusa skierowane do
Jego uczniów na temat tych praw. (Jeśli uczniowie nie pamiętają, poproś ich, aby
odpowiednio odnieśli się do fragmentów: Ew. Mateusza 5:21–26 i Ew. Mateusza
5:27–30).

• Jakie są niebezpieczeństwa niekontrolowania złości?

• Dlaczego ważne jest, byśmy kontrolowali nasze myśli?

Podsumuj Ew. Mateusza 5:31–37, wyjaśniając, że Pan nauczał na temat rozwodu,
małżeństwa i składania obietnic.

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że kolega lub koleżanka w szkole mówi o
nich niemiłe i ostre słowa. Zapytaj uczniów, jak by na to zareagowali.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 5:38. Poproś
uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, co prawo Mojżesza nauczało o karaniu osób
za ich grzechy i przewinienia. Niech uczniowie opowiedzą, co znaleźli. Wyjaśnij, że
wyrażenie: „oko za oko, ząb za ząb” oznacza, że według prawa Mojżesza, kara
musiała być odpowiednia do wagi przewinienia.

Podziel uczniów na pary. Niech jedna osoba z pary przeczyta Ew. Mateusza
5:39–42, a druga Ew. Mateusza 5:43–47. Poproś o odszukanie wyższego prawa.
Kiedy minie wyznaczony czas, poproś uczniów, aby omówili poniższe pytania
w parach (możesz zapisać te pytania na tablicy lub rozdać na kartkach):

Jakie, według Zbawiciela, jest wyższe prawo?

Czego wyższe prawo uczy nas o tym, jak mamy postępować wobec osób, które nas
obraziły?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się z resztą
klasy swoimi odpowiedziami.

Poproś jednego z nich, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 5:45. Niech pozostali
śledzą tekst i odszukają, co stanie się, jeśli będziemy kochać naszych wrogów i
czynić dobrze tym, którzy nas nienawidzą.

• Co się stanie, jeśli będziemy kochać naszych wrogów i czynić dobrze tym,
którzy nas nienawidzą?

• Co, waszym zdaniem — wiedząc, że wszyscy jesteśmy duchowymi dziećmi
Boga — oznacza w tym wersecie, że jesteśmy synami (dziećmi) naszego Ojca
w Niebie? (Oznacza to, że jesteśmy podobni Mu i staniemy się dziedzicami Jego
królestwa).

• W jaki sposób w Swoim życiu Zbawiciel był przykładem okazywania wrogom
miłości i czynienia dobra wobec innych ludzi?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, czego nauczyli się z Ew. Mateusza 5 o
tym, co musimy zrobić, aby stać się doskonali, jak Ojciec Niebieski.
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• Jakie są niektóre rzeczy, które musimy zrobić, aby stać się doskonałymi, jak
Ojciec w Niebie? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać
następującą zasadę: Kiedy podążamy za naukami i przykazaniami
Zbawiciela, możemy stać się doskonali, jak nasz Ojciec w Niebie).

Przypomnij uczniom, że tylko poprzez Jezusa Chrystusa i Jego łaskę możemy
zostać udoskonaleni (zob. Moroni 10:32).

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć proces stawania się doskonałym, poproś
jednego z nich o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego Russella M.
Nelsona z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Nie musimy się obawiać, jeśli nasze najszczersze starania, aby stać się
doskonałym, wydają się mozolne [trudne] i nie mają końca. Doskonalenie się to
proces. [Doskonałość] możemy […] osiągnąć jedynie po Zmartwychwstaniu i
jedynie z pomocą Pana. Doskonałość oczekuje na tych, którzy kochają Go i
przestrzegają Jego przykazań” („Perfection Pending”, Ensign, listopad 1995,
str. 86, 88).

• Kiedy, według Starszego Nelsona, osiągniemy doskonałość?

• W jaki sposób słowa te mogą pomóc komuś, kto czuje się przytłoczony i
zniechęcony swoimi niedoskonałościami?

Zachęć uczniów, aby w dalszym ciągu byli posłuszni przykazaniom Boga, aby
w końcu mogli stać się jak nasz Ojciec Niebieski.

Następna część (Ew. Mateusza 6:1–13:23)
Aby pomóc uczniom przygotować się do studiowania następnej części, możesz
poprosić ich, aby zastanowili się nad następującymi pytaniami: Jaka jest złota
zasada? Czego Pan nauczał na temat sądzenia innych ludzi? Co stanie się z tymi,
którzy służą dwóm panom? Co ludzie musieli zrobić, aby zostać uzdrowieni przez
Zbawiciela? Wyjaśnij, że w następnej części uczniowie będą mieli możliwość
poznać odpowiedzi Pana na te pytania, a także dowiedzą się o Pańskim prawie
poświęcenia, jakie dał Swoim Apostołom.
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LEKCJA 11

Ew. Mateusza 6
Wprowadzenie
Jezus kontynuował Kazanie na górze. Nauczał, że prawe
uczynki wyrażające oddanie powinny być wykonywane
z właściwych pobudek i podkreślił, że ich celem powinno być

zadowolenie naszego Ojca Niebieskiego. Poinstruował
Swoich uczniów, aby najpierw dążyli do budowania
królestwa Boga.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 6:1–18
Zbawiciel naucza Swoich uczniów, aby ich czyny były prawe
Przynieś na lekcję drobne nagrody (takie jak cukierki). Kiedy uczniowie przychodzą
na lekcję, zwróć uwagę, jak zrobią coś dobrego (na przykład wyjmą swoje pisma
święte, miło się z kimś przywitają lub pomogą w zaplanowaniu myśli duchowej) i
daj im nagrodę oraz pochwal ich przed klasą. Niektórzy uczniowie mogą
naśladować dobre uczynki swoich kolegów i koleżanek, aby otrzymać nagrodę.
Nagradzaj uczniów do czasu, aż zaczniesz nauczać.

Na początku lekcji zapytaj uczniów, dlaczego zrobili coś dobrego, za co otrzymali
od ciebie nagrodę. Wyjaśnij, że według tego, co podaje Ew. Mateusza 6, Zbawiciel
kontynuował Swoje Kazanie na górze i nauczał o różnych motywach wykonywania
dobrych uczynków. Kiedy uczniowie będą studiować Ew. Mateusza 6, poproś ich,
aby odszukali zasady, które pomogą im wykonywać dobre uczynki z właściwych
pobudek.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 6:1–2. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, jakie, według Zbawiciela, są złe motywy
wykonywania dobrych uczynków. (Wskaż, że jałmużna to czyn świadczący o
religijnym oddaniu, polegający na udzielaniu biednym [zob. werset 1., przypis b
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

• Dlaczego, według tych wersetów, niektórzy ludzie ofiarowują jałmużnę?

• Do czego Zbawiciel powołał tych ludzi? (Możesz wskazać, że greckie słowo
przetłumaczone jako „obłudnicy” odnosi się do tych, którzy udają
[zob. werset 2., przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

• Co, według was, oznacza wyrażenie „odbierają zapłatę swoją”?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 6:3–4. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają nauki Zbawiciela o tym, z jakich pobudek Jego
uczniowie powinni wykonywać prawe czyny.

• Dlaczego, waszym zdaniem, Pan chciał, aby Jego uczniowie wykonywali prawe
czyny „w ukryciu”?

• O jakich motywach świadczy wykonywanie prawych uczynków w ukryciu?
(Oznacza to, że osoba chce zadowolić Ojca Niebieskiego i służyć bliźnim, a nie
dążyć do przykucia uwagi innych).
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• Co Zbawiciel obiecał tym, którzy postępują w prawy sposób z właściwych
powodów?

Pomóż uczniom nauczyć się, jak rozpoznawać doktryny i zasady
Jednym z głównych zadań studiowania pism świętych jest uczenie się doktryn i zasad ewangelii.
Rozpoznawanie doktryn i zasad z pism świętych jest podstawą nauczania i uczenia się ewangelii.
Nauka, jak je rozpoznawać, wymaga wysiłku i praktyki. Kiedy asystujesz uczniom przy
rozpoznawaniu doktryn i zasad, upewnij się, że pomagasz im jasno i w prosty sposób
sformułować te prawdy oraz upewnij się, że je rozumieją.

• Jakich zasad możemy nauczyć się z nauk Zbawiciela o oddaniu podczas
wykonywania prawych czynów? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą
zasadę: Jeśli wykonujemy prawe czyny, aby zadowolić Ojca Niebieskiego,
a nie dążymy do przykucia uwagi innych ludzi, wtedy zostaniemy
szczodrze wynagrodzeni. Zapisz tę zasadę na tablicy).

• Co to oznacza, że Ojciec Niebieski szczodrze nas wynagrodzi?

Podziel uczniów do pracy w parach. Niech jeden uczeń w każdej parze przeczyta
Ew. Mateusza 6:5–6, a drugi Ew. Mateusza 6:16–18. Poproś każdego z nich, aby
odszukał przykład, jakiego użył Zbawiciel, aby zilustrować zasadę związaną
z wykonywaniem prawych czynów w celu zadowolenia Ojca Niebieskiego. Poproś
uczniów, aby podzielili się w swoich parach tym, co znaleźli. Następnie zapytaj:

• Jakie praktyki religijne podkreślił Jezus w tych dwóch fragmentach, które należy
wykonywać w ukryciu?

Upewnij się, że uczniowie rozumieją, iż publiczna modlitwa nie jest czymś złym,
chociaż nie jest wypowiadana w ukryciu. Modlitwę oraz inne praktyki religijne
można wykonywać publicznie, jeśli czyni się to ze szczerością i oddaniem.

• Dlaczego, według przestudiowanych przez was wersetów, obłudnicy modlą się i
poszczą?

Możesz wyjaśnić, że wyrażenia: „smętni” i „szpecą […] twarze swoje” z wersetu
16. odnoszą się do osób, które poszczą na pokaz i dążą do zwrócenia na
siebie uwagi.

Ponownie odwołaj się do zasady na tablicy. Poproś uczniów o zastanowienie się,
kiedy uczynili coś prawego — jak na przykład modlitwę czy post — aby zadowolić
Ojca Niebieskiego. Poproś ich, aby rozważyli, w jaki sposób odczuli
błogosławieństwa za szczere oddawanie czci. Możesz poprosić kilkoro z nich, aby
— jeśli nie mają nic przeciwko temu — podzielili się ze wszystkimi w klasie
błogosławieństwami, które otrzymali.

Podsumuj Ew. Mateusza 6:7–15, wyjaśniając, że Zbawiciel udzielił wskazówek i dał
wzór prawidłowej modlitwy. Znany jest on jako Modlitwa Pańska. Poproś uczniów,
aby szybko przejrzeli te słowa i odszukali, czego możemy dowiedzieć się o
modlitwie z przykładu Pana. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co odnaleźli.
(W ramach dyskusji możesz wyjaśnić, że ostrzeżenie Pana przed
„[wielomównością]” niekoniecznie jest zakazem używania tych samych lub
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podobnych słów w każdej modlitwie. Pan ostrzega nas także przed modlitwami,
które są rutynowe, płytkie bądź puste. Nasze modlitwy powinny być wypowiadane
z pokorą, z głębi serca i z wiarą).

Ew. Mateusza 6:19–24
Jezus Chrystus naucza ludzi, aby gromadzili skarby w niebie
Pokaż zdjęcie przedstawiające skrzynię
skarbów. Wyjaśnij, że skarb to coś, co
przedstawia wielką wartość.

• Co, waszym zdaniem, może być
skarbem?

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Mateusza
6:19–21. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, czego Pan nauczał na temat
skarbów.

• Jakich skarbów, według nauk Zbawiciela, mają poszukiwać Jego uczniowie?

• Jaka jest różnica, według tego, co powiedział Zbawiciel, pomiędzy skarbami
gromadzonymi na ziemi a tymi gromadzonymi w niebie?

Napisz na tablicy:

Skarby na ziemi Skarby w niebie

Poproś uczniów, aby podeszli do tablicy i wymienili skarby na ziemi i skarby
w niebie.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 6:22–24, a
pozostałych o odszukanie, co według Zbawiciela pomoże nam odłożyć skarby
w niebie.

• Co, według nauk Zbawiciela w wersetach 22–23, pomoże nam odłożyć skarby
w niebie? (Wskaż, że w Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu Józefa Smitha]
werset 22. ma następującą treść: „Jeśli twoje oko zwrócone jest jedynie na
chwałę Bożą” [w: Ew. Mateusza 6:22, przypis b w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO]. Możesz przypomnieć uczniom, że dziełem i chwałą
Boga jest „przynieść nieśmiertelność i wieczny żywot człowiekowi” [Mojżesz
1:39].

• Co możemy zrobić, aby nasze oko zwrócone było jedynie na chwałę Bożą?

• Co, według nauk Zbawiciela, na końcu wersetu 24., pomoże nam pamiętać, aby
odkładać skarby w niebie? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą prawdę:
Nie możemy służyć zarówno Bogu, jak i mamonie. Wyjaśnij, że słowo
mamona odnosi się do bogactwa).
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• Jak myślicie, co to znaczy „służyć” mamonie? (Skupić się w sercu na sprawach
doczesnych w taki sposób, który oddala nas od Boga).

Aby zilustrować prawdę, jaką uczniowie rozpoznali w Ew. Mateusza 6:24, przyklej
do siebie dwie słomki w ich górnej części. Pokaż kubek do połowy wypełniony
wodą i włóż słomki tak, aby jedna z nich była zanurzona w wodzie, a druga była
poza kubkiem. Poproś jednego z uczniów, aby spróbował wypić wodę z użyciem
tych słomek (upewnij się, że uczeń pije jednocześnie z dwóch słomek, aby ta
pomoc dydaktyczna zadziałała). Następnie zapytaj tego ucznia:

• Dlaczego nie mogłeś napić się wody?

Zapytaj resztę uczniów:

• Jeśli słomki symbolizują nas, co w takim razie symbolizuje woda? (Nasze
wysiłki, by służyć Bogu).

• Jak myślicie, dlaczego nie możemy jednocześnie służyć Bogu i mamonie? (Zob.
także List Jakuba 1:8).

• Co musimy zrobić ze słomkami, aby napić się wody? Jak odnosi się to do
naszych wysiłków, aby służyć Bogu?

Poproś uczniów, by zastanowili się nad poniższym pytaniem. Możesz poprosić
uczniów, aby zapisali swoje przemyślenia w notatnikach lub w dziennikach do
studiowania.

• Podajcie przykłady z waszego życia, kiedy skupienie się w sercu na sprawach
doczesnych odciągało was od służby Bogu i odkładania skarbów w niebie?

Ew. Mateusza 6:25–34
Zbawiciel poucza Swoich uczniów, aby najpierw dążyli do budowania
królestwa Boga
Podsumuj Ew. Mateusza 6:25–34, wyjaśniając, że Zbawiciel polecił Swoim uczniom,
aby nie byli zbytnio zaangażowani w zaspokajanie podstawowych potrzeb. Joseph
Smith Translation, Matthew 6:25–27 [Tłumaczenie Józefa Smitha Ew. Mateusza
6:25–27] pomaga nam zrozumieć, że Zbawiciel mówił bezpośrednio do tych, którzy
pójdą głosić Jego ewangelię.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 6:31–34. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, do czego, według Zbawiciela, mamy najpierw dążyć
w życiu. (Wskaż na słownictwo z Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa
Smitha] w wersecie 33., przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

• Do czego, według nauk Zbawiciela, Jego uczniowie mieli najpierw dążyć
w swoim życiu?

• Co Jezus Chrystus obiecał tym, którzy dążą do budowania królestwa Boga (czyli
Jego Kościoła), a nie skupiają się na uzyskaniu tego, co doczesne? (Kiedy
uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli
dążymy najpierw do budowania królestwa Boga, to pobłogosławi On nas
tym, co, według Niego, jest dla nas właściwe).
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Aby przybliżyć uczniom tę prawdę, poproś jednego z nich o przeczytanie poniższej
wypowiedzi Prezydenta Ezra Tafta Bensona:

„Musimy postawić Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu […].

Kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, wszystko inne ustawia się na
właściwej pozycji lub wypada z naszego życia. Nasza miłość do Pana będzie
kierować naszymi uczuciami, wymogami, co do naszego czasu, naszych
zainteresowań oraz porządkiem naszych priorytetów.

Powinniśmy postawić Boga na pierwszym miejscu, przed wszystkim innym, co
robimy w życiu” („The Great Commandment — Love the Lord”, Ensign, maj 1988, str. 4).

• Kiedy doświadczyliście błogosławieństw od Ojca Niebieskiego, w miarę jak
dążyliście do postawienia Go na pierwszym miejscu w życiu?

Możesz podzielić się swoim świadectwem o błogosławieństwach, które wynikają
z tego, że stawiamy Ojca Niebieskiego na pierwszym miejscu w życiu.

Poproś uczniów, aby ponownie uważnie rozważyli, jak mogą być kuszeni, aby
skupić się w sercu na tym, co doczesne. Zachęć ich, aby wyznaczyli sobie cel, żeby
pokonać tę pokusę poprzez zapisanie w notatnikach lub dziennikach do
studiowania sposobu, w jaki będą dążyć, aby stawiać Ojca Niebieskiego na
pierwszym miejscu w swoim życiu.
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Kazanie na górze — Carl Heinrich Bloch. Dzięki uprzejmości
Narodowego Muzeum Historii na Zamku Frederiksborg w Hillerød
w Danii. Kopiowanie zabronione.

LEKCJA 12

Ew. Mateusza 7
Wprowadzenie
Jezus Chrystus kontynuował Swoje Kazanie na górze,
nauczając Swoich uczniów, aby osądzali sprawiedliwie.

Nauczał On także o otrzymywaniu osobistego objawienia
oraz o wykonywaniu woli Ojca Niebieskiego.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 7:1–5
Podczas Kazania na górze Jezus Chrystus naucza Swoich uczniów, aby osądzali
sprawiedliwie
Zanim rozpoczniesz lekcję, zapisz na tablicy następujące pytanie: Czy powinniśmy
osądzać innych ludzi? Po rozpoczęciu lekcji poproś uczniów o udzielenie na nie
odpowiedzi.

Pokaż ilustrację Kazanie na górze
(Album: Ewangelia w malarstwie [2009],
nr 39; zob. także stronę: LDS.org).
Wyjaśnij, że w dalszej części Kazania
Jezus mówił Swoim uczniom o
osądzaniu innych.

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Mateusza 7:1.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają,
czego Pan nauczał na temat osądzania.
Zwróć uwagę, że werset 1. jest często
błędnie rozumiany, gdyż wskazuje, że
nigdy nie powinniśmy sądzić. Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na
głos Ew. Mateusza 7:1, przypis a
(w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

• Czego Zbawiciel nauczał o osądzaniu?

• Jak sądzicie, co to znaczy osądzać sprawiedliwie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 7:2. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, co stanie się z nami w zależności od tego,
w jaki sposób sądzimy innych ludzi. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co
znaleźli.

• Co się stanie, jeśli będziemy sprawiedliwie osądzać innych ludzi? (Gdy
uczniowie odpowiedzą, powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli
sprawiedliwie osądzamy innych ludzi, Bóg okaże nam takie samo
miłosierdzie i będzie wobec nas sprawiedliwy).

70



Jeśli to możliwie, przygotuj dla każdego ucznia następujący fragment
z broszury Oddani wierze. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał go na

głos. Poproś połowę klasy, aby śledziła tekst i odszukała, w jaki sposób nie
powinniśmy osądzać. Poproś drugą połowę, aby wyszukała, jak możemy osądzać
sprawiedliwie.

„Czasami ludzie uważają, że czymś złym jest osądzanie innych w jakikolwiek sposób. Choć
jest to prawdą w przypadku potępiania innych czy niesłusznego ich osądzania, będziesz
musiał przez całe swe życie wyrażać swe sądy na temat idei, sytuacji i ludzi […].

Wydawanie sądów jest ważnym elementem korzystania z wolnej woli i wymaga wielkiej
uwagi, szczególnie kiedy osąd dotyczy innych ludzi. Wszystkie twe oceny powinny być
dokonywane wedle prawych wzorców. Pamiętaj, że tylko Bóg, który zna serce każdego
człowieka, może dokonać ostatecznego sądu nad danym człowiekiem (zob. Objawienie
Jana 20:12; 3 Nefi 27:14; NiP 137:9) […].

Na ile to możliwe, oceniaj sytuację, w jakiej znajdują się ludzie, a nie samych ludzi. Jeśli to
możliwe, powstrzymuj się od wydawania sądów do czasu, aż posiądziesz wystarczającą
wiedzę na temat faktów. Zawsze bądź wrażliwy na Ducha Świętego, który może prowadzić
cię w twych decyzjach” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004], str. 93–94).

• W jaki sposób powinniśmy osądzać?

• W jaki sposób możemy osądzać sprawiedliwie?

Pokaż mały kawałek drewna oraz długi, gruby kloc drewna. Wyjaśnij, że kiedy
Zbawiciel nauczał Swoich uczniów o osądzaniu, mówił o małym kawałku drewna
jako o źdźble i o dużym kawałku drewna jako o belce. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Mateusza 7:43, a pozostali niech odnajdą nauki Zbawiciela
o osądzaniu innych ludzi.

• Co symbolizuje źdźbło i belka w analogii Zbawiciela?

• W jaki sposób opisalibyście własnymi słowami naukę Zbawiciela, jakiej udzielił
w wersecie 3.?

Poproś dwóch uczniów, aby wyszli na środek sali. Powiedz jednemu z nich, aby
trzymał belkę na wysokości swoich oczu. Zapytaj drugiego ucznia:

• Czy chciałbyś poprosić osobę, której oczy zasłania belka, aby wyjęła źdźbło
z twojego oka? Dlaczego nie?

Zapytaj ucznia trzymającego belkę:

• Co musisz zrobić, aby widzieć na tyle dobrze, żeby usunąć źdźbło z oka
drugiej osoby?

Poproś ucznia trzymającego belkę o przeczytanie następującej wypowiedzi
Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego Prezydium:
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„To zdanie o źdźbłach i belkach zdaje się być bardzo powiązane z naszym
brakiem zdolności, by spojrzeć na siebie obiektywnie. Nie jestem pewien,
dlaczego potrafimy tak dobrze diagnozować i rozwiązywać problemy innych
ludzi, skoro często mamy kłopot z tym, by dostrzec nasze własne” („Chyba nie ja,
Panie?” Ensign lub Liahona, maj 2014, str. 56).

Poproś obu uczniów, aby usiedli. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
Ew. Mateusza 7:4–5, a pozostali niech odszukają, co powiedział Zbawiciel o tym,
czyimi niedoskonałościami powinniśmy się martwić.

• Czy powinniśmy martwić się i skupiać na poprawianiu niedoskonałości innych
ludzi czy raczej na swoich własnych? Dlaczego?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tych wersetów, która pomoże nam uniknąć
niesprawiedliwego osądzania innych ludzi? (Choć uczniowie mogą użyć innych
słów, powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli skupimy się na usuwaniu
naszych własnych grzechów i słabości, będziemy mniej skłonni do
niesprawiedliwego osądzania innych ludzi).

• W jaki sposób zasada ta pomoże nam, kiedy zauważymy czyjeś
niedoskonałości?

Możesz dać uczniom mały kawałek drewna, aby przypominał im o tej zasadzie.
Poproś uczniów, aby rozważyli grzechy i słabości, jakie mogliby usunąć ze swego
życia. Zachęć ich, aby poprosili Pana o pomoc w usunięciu tych niedoskonałości,
zamiast skupiania się na niesprawiedliwym osądzaniu innych ludzi.

Ew. Mateusza 7:6–14
Zbawiciel naucza o dążeniu do uzyskania osobistego objawienia
Podsumuj Ew. Mateusza 7:6, wyjaśniając, że Joseph Smith Translation [Tłumaczenie
Józefa Smitha] tego wersetu pomaga nam zrozumieć, że Jezus Chrystus powołał
Swoich uczniów, aby poszli w świat i głosili ewangelię. Mieli nauczać o pokucie, a
tajemnice królestwa zatrzymać dla siebie. Innymi słowy, mieli nie dyskutować o
świętych sprawach z ludźmi, którzy nie byli gotowi ich przyjąć. (Zob. Joseph Smith
Translation, Ew. Mateusza 7:9–11 w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

Wyjaśnij, że według Joseph Smith Translation Matthew 7:7 [Tłumaczenia Józefa
Smitha, Ew. Mateusza 7:7] (zob. Joseph Smith Translation, Matthew 7:12
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) rozpoczyna się od wyrażenia:
„Przemówcie do nich: proście Boga”. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na
głos wersetu 7. z wymienionym wyżej początkiem. Pozostali uczniowie niech śledzą
tekst i odszukają, czego, według Zbawiciela, mieli nauczać Jego uczniowie.

• Co mieli mówić uczniowie ludziom, którzy chcieli otrzymać od Boga wiedzę?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z wersetu 7. o tym, jak możemy zrozumieć
świętą wiedzę od Boga? (Gdy uczniowie odpowiedzą, powinni rozpoznać
następującą zasadę: Kiedy poszukując prawdy, prosimy, szukamy i
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pukamy, Ojciec Niebieski odpowiada nam i błogosławi osobistym
objawieniem).

• Co, według słów: prosić, szukać i pukać, musimy zrobić, aby otrzymać osobiste
objawienie?

Poproś kilkoro uczniów, aby opowiedzieli, kiedy proszenie, szukanie i pukanie
doprowadziło ich do otrzymania osobistego objawienia.

Podsumuj Ew. Mateusza 7:9–11, wyjaśniając, że Zbawiciel nauczał, że podobnie jak
kochający ojciec nie da kamienia czy węża głodnemu dziecku proszącemu o chleb,
tak i Ojciec Niebieski nie wzbrania daru osobistego objawienia Swoim dzieciom,
które o niego proszą.

Zachęć uczniów, aby rozwijali wiarę poprzez proszenie, szukanie i pukanie, aby
umożliwić osobiste objawienie i zrozumienie ewangelii. Złóż świadectwo, że kiedy
zrobią to z wiarą i cierpliwością, to Ojciec Niebieski im odpowie.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 7:12–14. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają dodatkowe prawdy, których uczniowie mają nauczać,
zgodnie z zaleceniem Zbawiciela. Poproś uczniów, aby podzielili się z klasą tym,
czego się dowiedzieli.

Ew. Mateusza 7:15–27
Zbawiciel obiecuje zbawienie tym, którzy wykonują wolę Ojca
Poproś uczniów, aby wypisali na tablicy wszystko to, co zostało dobrze przyjęte
przez świat, a co jest sprzeczne z planem Ojca Niebieskiego.

• Dlaczego istotna jest umiejętność odróżniania, czy dana osoba czy grupa
promuje coś, co jest sprzeczne z planem Ojca Niebieskiego?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 7:15. Następnie
zapytaj:

• Przed czym Pan ostrzegł uczniów? Jak, według Pana, można rozpoznać tych
fałszywych proroków?

Wyjaśnij, że Starszy M. Russell Ballard z Kworum Dwunastu Apostołów ostrzegł
przed fałszywymi prorokami w naszych czasach „zarówno mężczyznami, jak i
kobietami, którzy samozwańczo ogłaszają doktryny Kościoła”, oraz tymi, „którzy
przemawiają i wydają publikacje stojące w sprzeczności z tym, co głoszą
prawdziwi prorocy Boga, i którzy aktywnie nawracają ludzi z beztroskim
lekceważeniem wiecznego dobra osób, które chcą zwieść” („Beware of Falce

Prophets and False Teachers”, Ensign, listopad 1999, str. 63).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 7:16–20. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali sposób, w jaki możemy odróżnić, czy ktoś
jest fałszywym prorokiem lub fałszywym nauczycielem.

• W jaki sposób możemy odróżnić, czy ktoś jest fałszywym prorokiem lub
fałszywym nauczycielem? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na
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tablicy następującą prawdę: Możemy odróżnić fałszywych proroków po ich
owocach).

Zrozumienie znaczenia doktryn i zasad
Kiedy uczniowie starają się rozpoznać doktryny i zasady w pismach świętych, możesz ich
prowadzić w dyskusjach, co pomoże im dokładniej przeanalizować i zrozumieć znaczenie tych
prawd. Kiedy uczniowie zrozumieją doktrynę lub zasadę ewangelii, oznacza to, że pojęli
rozpoznane prawdy, ich związek z innymi zasadami i doktrynami planu Pana oraz to, w jakich
sytuacjach można zastosować je w życiu.

Pokaż uczniom dwa różne owoce. Zapytaj uczniów, z jakich roślin pochodzą te
owoce. Wyjaśnij, że podobne do rozpoznawania roślin po owocach jest
rozpoznawanie fałszywych proroków i fałszywych nauczycieli po ich naukach,
czynach i ideologiach.

• Jak, w oparciu o tę prawdę, możemy rozpoznać osoby lub grupy, przed którymi
powinniśmy się strzec?

• Jaki związek z tą prawdą ma lista pomysłów zapisanych na tablicy?

Podsumuj Ew. Mateusza 7:21–23, wyjaśniając, że nie każdy, kto wyznaje, iż wierzy
w Jezusa Chrystusa, wejdzie do Jego królestwa, ale ci, którzy wykonują wolę Ojca
Niebieskiego i poznają Go, wejdą do królestwa niebieskiego.

Pokaż kawałek skały i pojemnik z piaskiem. Zapytaj uczniów, czy woleliby
wybudować dom na skale czy na piasku. Niech wyjaśnią dlaczego.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 7:24–27.

• Jakie czyny, według słów Zbawiciela w wersecie 24., sprawiają, że ktoś jest
podobny do męża mądrego, który budował na opoce?

• Jakie czyny, według słów Zbawiciela w wersecie 26., sprawiają, że ktoś jest
podobny do męża głupiego, który budował na piasku?

• Co, waszym zdaniem, w tej analogii reprezentują deszcz, powodzie i wiatr
(zob. werset 27.; zob. także Helaman 5:12)?

• Jakich zasad o postępowaniu według nauk Zbawiciela możemy nauczyć się
z tych analogii? (Choć uczniowie mogą użyć innych słów, powinni rozpoznać
następujące zasady: Jeśli słuchamy nauk Pana i postępujemy według nich,
On wzmocni nas, dzięki czemu przetrwamy nasze próby. Jeśli słuchamy
nauk Pana, ale nie postępujemy według nich, to nie otrzymamy wsparcia
potrzebnego w czasie prób).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad naukami Pana wygłoszonymi podczas
Kazania na górze (zob. Ew. Mateusza 5–7). Poproś ich, aby byli podobni do
mądrego męża, który podjął decyzję, że będzie postępować według zasad
nauczanych przez Zbawiciela. Możesz dać uczniom czas, aby zapisali, w jaki sposób
zastosują jedną zasadę lub więcej z tej lekcji lub z poprzednich trzech lekcji.
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LEKCJA 13

Ew. Mateusza 8–10
Wprowadzenie
Jezus Chrystus dokonał wielu cudów podczas podróży przez
Galileę. Powołał także Dwunastu Apostołów, dał im moc i

udzielił instrukcji oraz polecił im czynienie posługi
pośród ludzi.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 8:1–9:34
Jezus dokonuje wielu cudów
Na początku lekcji poproś uczniów, aby odpowiedzieli na poniższe pytanie:

• Jeśli wiedzielibyście, że Zbawiciel przyjeżdża do waszego miasta lub miasteczka,
kogo byście do Niego przyprowadzili, aby został uzdrowiony? Dlaczego?

Zapisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: Ew. Mateusza 8:1–4;
Ew. Mateusza 8:5–13; Ew. Mateusza 8:14–15; Ew. Mateusza 8:23–27; Ew. Mateusza
8:28–32; Ew. Mateusza 9:1–8; Ew. Mateusza 9:18–19, 23–26; Ew. Mateusza 9:20–22;
Ew. Mateusza 9:27–31; i Ew. Mateusza 9:32–33. Przypisz każdemu uczniowi po
jednym z tych odsyłaczy. (Jeśli klasa jest nieliczna, niektórzy uczniowie mogą
przeczytać więcej niż jeden odsyłacz do pisma świętego).

Poproś uczniów, aby przeczytali przypisane im fragmenty i odszukali cuda
dokonane przez Jezusa. Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby
opowiedzieli krótko o tym, czego się dowiedzieli. (Uwaga: Uczniowie będą
dokładniej studiować te cuda w Ew. Marka 1–5).

Sekwencyjne studiowanie Ewangelii
Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana zawierają zapisy wydarzeń z życia Zbawiciela, które
są niepowtarzalne dla każdej relacji. Jednakże Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza mają także
części wspólne. Uwagi dla nauczyciela są podane w różnych miejscach podręcznika, abyś
wiedział, gdzie określone wydarzenia będą bardziej szczegółowo nauczane. Na przykład cuda
zapisane w Ew. Mateusza 8 i 9 będą dokładniej omówione podczas lekcji na temat Ew. Marka
1–5.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 8:16–17. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali proroctwa, jakie wypełnił Jezus Chrystus,
kiedy dokonywał tych cudów. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.

• Jakich prawd o Jezusie Chrystusie możemy nauczyć się z zapisów na temat tych
cudów? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali
następującą prawdę: Jezus może uzdrowić nas ze słabości i chorób. Możesz
wyjaśnić, że choroby to są dolegliwości, słabości i wady).

• W jaki sposób Zbawiciel może nas uzdrowić lub wzmocnić, abyśmy stawiali
czoła słabościom, jeśli nie jest On dzisiaj dosłownie pośród nas? (Poprzez Jego
Zadośćuczynienie. Zob. Alma 7:11–13).
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Ew. Mateusza 9:35–10:8
Jezus Chrystus powołuje Dwunastu Apostołów
Pokaż zdjęcie lub zdjęcia aktualnych Apostołów Kościoła, jak też Pierwszego
Prezydium. (Zdjęcia te znajdują się nas tronie LDS.org, na przykład: Meet Today’s
Prophets and Apostles [Poznaj współczesnych Proroków i Apostołów] i w wydaniu
konferencyjnym czasopism Ensign lub Liahona).

• Czym osoby te wyróżniają się spośród innych ludzi na świecie?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Ew. Mateusza 9–10 starali się odszukać
prawdy na temat roli Apostołów i błogosławieństw, jakie wnoszą oni w nasze życie.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 9:35. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Jezus Chrystus zrobił oprócz uzdrawiania ludzi.

• Co jeszcze, oprócz uzdrawiania ludzi, Jezus czynił podczas Swojej posługi?

Wyjaśnij, że kiedy Jezus głosił ewangelię i dokonywał cudów w Judei, znacznie
wzrosła liczba podążających za Nim ludzi.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 9:36–38. Niech
pozostali śledzą tekst i odszukają, kto, według Zbawiciela, miał Mu pomóc czynić
posługę wobec wszystkich, którzy za Nim podążali.

• Kto, według słów Jezusa w wersetach 37–38, miał Mu pomóc zająć się tymi,
którzy za Nim podążali?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 10:1–4. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co zrobił Jezus, aby zaspokoić potrzeby ludzi.

• Co zrobił Jezus, aby pomóc rzeszy ludzi, która za Nim podążała?

• Na temat jakiej doktryny uczymy się z tych wersetów, traktujących o tym, w jaki
sposób Jezus Chrystus czyni posługę wobec wszystkich ludzi? (Uczniowie mogą
użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali następującą doktrynę: Jezus
Chrystus powołuje Apostołów i przekazuje im Swoje upoważnienie.
Możesz zaproponować uczniom zapisanie tej doktryny obok Ew. Mateusza
10:1–4).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 10:5–8. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i wyszukali, co Jezus Chrystus przykazał Apostołom.

• Co Pan przykazał Swoim Apostołom?

Wyjaśnij, że słowo apostoł wywodzi się z greckiego słowa, które oznacza „posłany”.
Na początku Apostołowie byli tylko posyłani do służby pośród domu Izraela.
Później zmartwychwstały Zbawiciel nakazał, by ewangelia była także głoszona
pośród ludzi innych narodów, czyli pośród tych, którzy nie są z domu Izraela.

• Jakie zauważyliście podobieństwa w tym, czego dokonywał Jezus, a tym, co
nakazał czynić Swoim Apostołom?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z tych wersetów o tym, do czego Jezus
Chrystus powołał Apostołów? (Rozpoznana przez uczniów prawda powinna
brzmieć podobnie do następującej: Pan powołuje Apostołów, aby głosili
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Jego ewangelię i postępowali tak, jak On. Możesz zapisać tę prawdę na
tablicy).

Wskaż ponownie na zdjęcia aktualnych Apostołów. Poproś uczniów, aby podali
przykłady, jak współcześni Apostołowie głoszą i czynią posługę tak, jak czyniłby to
Jezus Chrystus, gdyby tutaj był.

Pomóż uczniom poczuć prawdę oraz znaczenie doktryn i zasad
Kiedy uczniowie rozpoznają i rozumieją zasady i doktryny, jakie są podane w ewangelii, mogą nie
stosować ich w życiu, dopóki nie poczują ich prawdy i znaczenia poprzez Ducha i do pewnego
stopnia nie poczują naglącej potrzeby ich zastosowania. Jednym z najskuteczniejszych sposobów,
aby pomóc uczniom, jest zachęcanie ich, aby pomyśleli o osobistych doświadczeniach
związanych z tymi prawdami oraz dzielili się nimi.

Aby pomóc uczniom odczuć, jak ważne są rozpoznane powyżej prawdy, przeczytaj
lub pokaż fragmenty przemówienia wygłoszonego niedawno przez Apostoła, które
było skierowane do młodzieży. Po przeczytaniu tego fragmentu lub pokazaniu
filmu zapytaj:

• Jak zrozumienie tego, że Apostołowie są powołani przez Jezusa Chrystusa, aby
brać udział w Jego dziele, może wpłynąć na naszą reakcję, kiedy słyszymy
nauki, jakie głoszą, i rady wzywające nas do działania?

• W jaki sposób posługa i przesłania współczesnych Apostołów wpłynęły na
wasze życie?

Poproś uczniów, aby z wiarą szukali okazji do słuchania, studiowania i
zastosowania słów wybranych przez Pana Apostołów.

Ew. Mateusza 10:9–42
Jezus instruuje Dwunastu Apostołów, zanim pójdą głosić ewangelię i czynić posługę
Podsumuj Ew. Mateusza 10:9–16, wyjaśniając, że Pan poinstruował Apostołów, aby
ufali, że Ojciec Niebieski zaspokoi ich potrzeby podczas podróżowania w celu
głoszenia ewangelii. Zbawiciel nauczał ich także, aby błogosławili ludzi, którzy ich
przyjmowali i dawali schronienie.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sytuacją, w której osoba innego wyznania
zadała im trudne pytanie związane z ewangelią lub zapytała o coś, co jest
kontrowersyjne, a dotyczy Kościoła.

• Czy byliście pewni siebie, wiedząc, co w takiej sytuacji powinniście powiedzieć?
Dlaczego?

Poproś uczniów, aby odszukali zasadę w naukach Jezusa skierowanych do Jego
Apostołów w końcowych wersetach Ew. Mateusza 10, która pomoże nam podczas
wyjaśniania ewangelii lub dzielenia się świadectwem.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Mateusza 10:16–20. Niech
pozostali śledzą tekst i odszukają, z jakimi wyzwaniami, według Jezusa, zmierzą się
Apostołowie, kiedy będą podróżować i głosić ewangelię.
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• Z jakimi wyzwaniami, według Jezusa, zmierzą się Jego Apostołowie, kiedy będą
podróżować i głosić ewangelię?

• Skąd, według wersetów 19–20, Apostołowie mieli wiedzieć, co powiedzieć
w trudnych sytuacjach? (Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „nie troszczcie się”
oznacza, aby „się nie martwili” [zob. przypis a dla wersetu 19.]
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tych wersetów na temat rozmawiania
z ludźmi, kiedy służymy Panu? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni
rozpoznać następującą zasadę: Kiedy służymy Panu, natchnie nas On, kiedy
to będzie potrzebne, odnośnie do tego, co mamy powiedzieć).

• Kiedy czuliście, jak Pan natchnął was, że wiedzieliście, co powiedzieć? (Możesz
dać uczniom chwilę na zastanowienie, zanim poprosisz o odpowiedź na to
pytanie).

Podsumuj Ew. Mateusza 10:21–42, wyjaśniając, że Jezus Chrystus nadal
udzielał Swoim Apostołom instrukcji, ostrzeżeń i pocieszenia w obliczu

wyzwań, jakim mieli stawić czoła. Aby ułatwić uczniom przestudiowanie słów
z Ew. Mateusza 10:37–39, podziel ich na pary lub małe grupy, a następnie wręcz
każdej z nich po egzemplarzu załączonych materiałów. Poproś uczniów, aby
postąpili według instrukcji na kartkach, wspólnie studiując przypisane wersety i
omawiając odpowiedzi na pytania.

Ew. Mateusza 10:37–39
W parach lub małych grupach wspólnie przestudiujcie przypisane wersety i omówcie odpowiedzi na
pytania.

Przeczytajcie Ew. Mateusza 10:37–38 i odszukajcie, jakich poświęceń, według Zbawiciela, musimy
być gotowi dokonać, jako Jego uczniowie. Wyrażenie „mnie godzien” w tych wersetach oznacza bycie
godnym przedstawicielem Pana i zasłużenie na otrzymanie Jego błogosławieństw.

• Jak myślicie, dlaczego konieczne jest, aby uczniowie Jezusa Chrystusa kochali Go ponad wszystko
— bardziej niż członków swoich rodzin?
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Krzyż, o którym mowa w wersecie 38., to
odniesienie do krzyża, który niósł Jezus
Chrystus i na którym został podniesiony, aby
wypełnić wolę Swojego Ojca. Mówiąc
symbolicznie, Jezus Chrystus wezwał Swoich
naśladowców, aby postąpili podobnie i
„[wzięli] krzyż swój, i [poszli za Nim]”
(Ew. Mateusza 16:24).

Przeczytajcie Joseph Smith Translation,
Matthew 16:26 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Mateusza 16:26] (w: Ew. Mateusza
16:24, przypis e w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO) i odszukajcie, co
oznacza wziąć krzyż swój i pójść za Jezusem
Chrystusem.

Przeczytajcie Ew. Mateusza 10:39 i
odszukajcie zasad dotyczących poświęcenia,
których nauczał Jezus Chrystus. Joseph Smith
Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha]
wyjaśnia początek tego wersetu: „Ten, który
dąży, by życie swoje zachować […]” (zob. werset 39., przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). W tym kontekście wyrażenie: „życie swoje zachować” oznacza samolubne życie, a
nie dążenie do służby Bogu i Jego dzieciom.

• W jaki sposób, waszym zdaniem, ludzie, którzy koncentrują się jedynie na własnej woli i
samolubnych pragnieniach, ostatecznie „[stracą]” swoje życie?

Na podstawie tego, co przeczytaliście, uzupełnijcie następującą zasadę:

Jeśli dążymy do zachowania życia, to ____________________.

Możecie w wersecie 39. zaznaczyć obietnicę, jaką dał Zbawiciel tym, którzy stracą swe życie w Jego
sprawie. Stracić życie w Jego sprawie oznacza więcej niż chęć oddania swojego życia dla Niego.
Oznacza to, że jesteśmy chętni dawać z siebie każdego dnia w służbie Jemu i otaczającym nas
ludziom.

• Jak myślicie, co oznacza, że odnajdziemy swoje życie, kiedy stracimy je w Jego sprawie?

Na podstawie tego, co przeczytaliście, uzupełnijcie następującą zasadę:

Jeśli stracimy nasze życie w sprawie Jezusa Chrystusa, to ____________________.

Przeczytajcie poniższą wypowiedź Prezydenta Thomasa S. Monsona, a następnie omówcie odpowiedzi
na poniższe pytania.

„Sądzę, że Zbawiciel chce nam powiedzieć, iż nasze życie nie ma
większego znaczenia, jeśli nie zatracimy się w służbie dla innych. Ci, którzy
żyją tylko dla siebie, ostatecznie marnieją, w przenośni ‘tracą’ swoje życie,
podczas gdy ci, którzy zatracają się w służbie innym, wzrastają i rozkwitają,
i w efekcie ocalają swoje życie” („Co uczyniłem dzisiaj dla kogoś?”, Ensign
lub Liahona, maj 2009, str. 85).

• Kto z osób, które znacie, wybrał, że straci życie swoje w sprawie Jezusa Chrystusa? Jak ta decyzja
wpłynęła na życie tej osoby?
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Kiedy uczniowie skończą, możesz poprosić kilkoro z nich, aby podsumowali dla
wszystkich to, czego się nauczyli.

Możesz podzielić się swoim świadectwem o zasadzie rozpoznanej przez uczniów
na temat stracenia swojego życia w sprawie Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, aby
w notatniku lub dzienniku do studiowania wymienili, co mogą zrobić dzisiaj lub
wkrótce, aby stracić swoje życie w służbie dla Jezusa Chrystusa i innych ludzi.
Poproś, aby wyznaczyli sobie cel i dążyli do jego spełnienia.

LEKCJA 13

80



LEKCJA 14

Ew. Mateusza 11–12
Wprowadzenie
Jezus Chrystus świadczył, że Jan Chrzciciel został posłany, aby
przygotować drogę dla Niego i obiecał odpoczynek
wszystkim, którzy do Niego przyjdą. Jezus odpowiedział na
oskarżenia faryzeuszy, którzy twierdzili, że Jego moc

pochodzi od diabła. Ostrzegł ich przed wysuwaniem
fałszywych oskarżeń i dążeniem do uzyskania znaków oraz
nauczał przypowieści o pustym domu.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 11
Jezus Chrystus świadczy, że Jan Chrzciciel został posłany, aby przygotować dla
Niego drogę
Pokaż uczniom ilustrację przedstawiającą policjanta, lekarza i Jezusa Chrystusa.

• Dlaczego ważna jest wiedza, że osoby te są naprawdę tymi, za które się podają?
Skąd mamy wiedzieć, że osoby te są tymi, za które się podają?

Wyjaśnij, że podczas ziemskiej posługi Jezusa Chrystusa wielu chciało wiedzieć, czy
jest On Tym, za kogo się podaje. Poproś uczniów, aby podczas studiowania
Ew. Mateusza 11 odszukali prawdy, które pomogą im rozwinąć osobiste
świadectwo o tym, kim jest Jezus Chrystus.

Wyjaśnij, że król Herod aresztował i uwięził Jana Chrzciciela. Poproś jednego
z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 11:2–3. Pozostali niech śledzą tekst
i odszukają, o co Jan kazał swoim uczniom zapytać Jezusa.

• O co Jan kazał swoim uczniom zapytać Jezusa?

Wskaż, że w wersecie 3. uczniowie Jana zapytali Jezusa, czy jest On Mesjaszem.
Przypomnij uczniom, że Jan Chrzciciel już wiedział, że Jezus jest Mesjaszem
(zob. Ew. Mateusza 3:11, 13–14; Ew. Jana 1:29–34).

• Jak myślicie, dlaczego Jan Chrzciciel posłał swoich uczniów, aby dowiedzieli się,
czy Jezus jest Mesjaszem, kiedy już sam o tym wiedział? (Chciał, aby jego
uczniowie otrzymali osobiste świadectwo o Jezusie Chrystusie).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 11:4–5. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, jak Pan odpowiedział na ich pytanie.

• O co Jezus poprosił uczniów Jana Chrzciciela, zamiast im po prostu powiedzieć,
że jest Mesjaszem?

Możesz wyjaśnić, że Jezus Chrystus mógł po prostu powiedzieć uczniom Jana, że
jest Mesjaszem. Zamiast tego poprosił ich, aby „[słuchali i patrzyli]” (werset 4.),
czyli zastanowili się nad Jego dziełami, a następnie powrócili do Jana Chrzciciela i
świadczyli o tym, co usłyszeli i zobaczyli, że Jezus dokonał.

• W jaki sposób odpowiedź Jezusa pomogła uczniom Jana otrzymać przepełnione
mocą świadectwo o Zbawicielu i czy byłoby to możliwe, gdyby po prostu
powiedział im, kim jest?
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• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tego zapisu o tym, jak możemy wzmocnić
swoje świadectwo o Zbawicielu? (Choć uczniowie mogą użyć innych słów,
powinni rozpoznać następującą prawdę: Kiedy pragniemy uczyć się o Jezusie
Chrystusie i kiedy o Nim świadczymy, to nasze świadectwo zostaje
wzmocnione).

Poproś uczniów, aby napisali, w jaki sposób dowiedzieli się, że Jezus Chrystus jest
Synem Boga. Możesz poprosić kilkoro uczniów, aby podzielili się ze wszystkimi
tym, co napisali.

Podsumuj Ew. Mateusza 11:7–27, wyjaśniając, że kiedy tych dwóch uczniów
odeszło, Jezus powiedział zgromadzonej rzeszy, że Jan Chrzciciel był prorokiem
wybranym do tego, aby przygotować drogę dla Mesjasza. Jezus potępił tych, którzy
odrzucili Jana Chrzciciela, jak też tych, którzy otrzymali jasne dowody o boskości
Pana, ale Go odrzucili. (Uwaga: Nauki Jezusa o Janie Chrzcicielu w tych wersetach
będą bardziej szczegółowo omawiane podczas lekcji dotyczącej Ew. Łukasza
7:18–35).

Jezus następnie dał obietnicę wszystkim tym, którzy przyjmą Go jako Mesjasza.
Aby uczniowie mogli przejrzeć Ew. Mateusza 11:28–30, który to fragment został
przedstawiony podczas lekcji 1., poproś jednego z uczniów o przeczytanie tych
wersetów na głos, a reszta klasy niech śledzi tekst i odszuka, o zrobienie czego
prosi nas Pan.

Ew. Mateusza 11:28–30 to fragment z pisma świętego do opanowania.
Studiowanie fragmentów pism świętych do opanowania pomoże uczniom pogłębić

zrozumienie podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych ludzi. Możesz
zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli wersety do opanowania w wyróżniający się sposób, aby
mogli je z łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się
na końcu lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

Wyjaśnienie dotyczące fragmentów pisma świętego do opanowania oraz lista dodatkowych
ćwiczeń, które mają na celu pomóc uczniom opanować wybrane fragmenty, znajduje się
w Aneksie, na końcu tego podręcznika.

• Do czego zaprasza nas Pan? Co nam w zamian obiecuje? (Po omówieniu
odpowiedzi na te pytania napisz na tablicy następującą prawdę: Jeżeli
przyjdziemy do Jezusa Chrystusa, to On ulży naszym brzemionom i da
nam odpoczynek).

• W jaki sposób zrozumienie prawd zawartych w tym fragmencie do opanowania
pomogło wam w tym roku?

Ew. Mateusza 12:1–42
Jezus Chrystus gani faryzeuszy za ich fałszywe oskarżenia i dążenie do
uzyskania znaków
(Uwaga: Wydarzenia opisane w Ew. Mateusza 12: 1–21 będą dokładniej omówione
podczas lekcji na temat Ew. Marka 2–3).

Podsumuj Ew. Mateusza 12:1–30, wyjaśniając, że po tym, jak Jezus uzdrowił
mężczyznę w sabat, niektórzy faryzeusze zaczęli dążyć do tego, aby Go zniszczyć.
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Kiedy uzdrowił On kogoś opętanego przez diabła, próbowali Go zdyskredytować
przed ludźmi, oskarżając, że dokonał tego poprzez moc diabła. Jezus znał ich myśli
i podkreślił, że jest wręcz przeciwnie, gdyż wypędzając diabły, udowodnił, że to On
jest Mesjaszem i ustanawiał królestwo Boga. Poproś uczniów o przeczytanie po
cichu Ew. Mateusza 12:30 i odszukanie nauk Jezusa na temat tych osób, które nie
przyłączą się do Niego. Poproś uczniów, aby opowiedzieli, co znaleźli.

• Co, według wersetu 30., musimy zrobić, aby być częścią królestwa Boga? (Kiedy
uczniowie będą udzielać odpowiedzi, pamiętaj, by podkreślić następującą
prawdę: Jeśli pragniemy być częścią królestwa Boga, musimy być w pełni
oddani Jezusowi Chrystusowi).

• W jaki sposób możemy okazać nasze pełne oddanie Jezusowi Chrystusowi?

Podsumuj Ew. Mateusza 12:31–42, wyjaśniając, że Jezus ponownie zapewnił, iż
Jego dobre czyny to dowód na to, że jest On od Boga, a nie od diabła. Ostrzegł
także faryzeuszy, że odpowiedzą przed Bogiem za swoje oskarżenia. Następnie
niektórzy uczeni w piśmie i faryzeusze prosili o znak, ale Jezus zganił ich za to oraz
że nie dostrzegli, iż On był większy niż każdy poprzedni prorok czy król Izraela.

Ew. Mateusza 12:43–50
Jezus naucza przypowieści o pustym domu oraz o tym, że ci, którzy wykonują wolę
Jego Ojca, zostaną zaliczeni do Jego rodziny
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że jeden z ich przyjaciół poprosił o radę, jak
ma unikać grzechu, którego próbuje zaniechać.

• Jakiej rady udzielilibyście tej osobie, aby pomóc jej oprzeć się pokusie?

Wyjaśnij, że Ew. Mateusza 12:43–45 zawiera przypowieść o nieczystym duchu,
który został wypędzony z człowieka. Poproś uczniów, aby odszukali w tej
przypowieści zasadę, która pomoże ich przyjacielowi przezwyciężyć pokusę. Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 12:43–44 oraz zapytaj, co
zrobiły nieczyste duchy po tym, jak zostały wypędzone z człowieka.

• Co zrobiły nieczyste duchy, które nie zaznały ukojenia?

• Jakie słowa opisują stan „domu”, czyli człowieka, po tym, jak powraca do niego
nieczysty duch?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 12:45 oraz zapytaj,
co zrobiły nieczyste duchy po znalezieniu „domu” (czyli człowieka), który został
opróżniony. Poproś uczniów, aby opowiedzieli, co znaleźli.

• Po tym, jak Pan wypędził diabła z człowieka, czego ten człowiek nie zrobił, co
w rezultacie umożliwiło powrót złemu duchowi? (Nie zastąpił on złych myśli,
uczuć, słów i czynów tymi, które są dobre).

• W jakim sensie doświadczenie tego człowieka z przypowieści ilustruje osobę,
która pokutuje za grzechy i próbuje oprzeć się pokusie?

Po odpowiedzi na to pytanie poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
poniższej wypowiedzi Prezydenta Spencera W. Kimballa:
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„Porzucając grzech, człowiek nie może jedynie pragnąć lepszych okoliczności.
Sam musi je stworzyć […].

Nie ma tego, co go zajmowało, co lubił i co zajmowało jego myśli, a coś lepszego
jeszcze nie wypełniło pustki. Wtedy szatan ma okazję działać” (The Miracle of
Forgiveness [1969], str. 171–172; kursywa dodana).

• Jakich zasad możemy nauczyć się z tej przypowieści, które pomogą nam
odeprzeć złe wpływy po tym, jak wyzbyliśmy się ich z życia? (Uczniowie mogą
użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą zasadę: Możemy
odeprzeć złe wpływy po wyzbyciu się ich z życia, zastępując je
prawością).

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu tej prawdy, poproś jednego z nich o
przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi. Poproś pozostałych, aby wsłuchali się,
dlaczego nie wystarczy tylko pozbyć się grzechu z życia.

„Nie wystarczy po prostu próbować opierać się złu lub być wolnym od grzechu. Musisz wypełnić
swoje życie prawością i oddać się zajęciom, które przynoszą duchową siłę […].

Pełne posłuszeństwo wnosi pełnię mocy ewangelii do twego życia, włącznie ze wzrastającą siłą,
potrzebną do przezwyciężenia swoich słabości. Posłuszeństwo to obejmuje działania, które
początkowo mogą nie być częścią pokuty, jak np. uczęszczanie na spotkania, płacenie dziesięciny,
służenie i wybaczanie innym” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004], str. 111).

• Co możemy zrobić, kiedy pokutujemy, aby wypełnić nasze życie prawością i nie
dopuścić do powrotu grzechu? (Możesz poprosić jednego z uczniów, aby
zapisywał odpowiedzi na tablicy).

• W jaki sposób uczynienie tych rzeczy pomoże nam wnieść w nasze życie
większą duchową moc i umożliwi nam pokonanie złych wpływów?

Złóż świadectwo, że wypełnianie naszego życia prawością da nam większą moc,
aby odpierać zło. Zachęć uczniów, aby zastanowili się nad tym, jak mogą wypełnić
swoje życie prawością i postępować zgodnie z otrzymywanym podczas rozważania
natchnieniem.

Podsumuj pozostałą część Ew. Mateusza 12, wyjaśniając, że kiedy Jezus nauczał,
ktoś powiedział Mu, że niektórzy członkowie jego rodziny chcieli z Nim
porozmawiać. Pan następnie nauczał, że wszyscy, którzy wykonują wolę Ojca, są
zaliczeni do Jego rodziny.

Fragment do opanowania — Ew. Mateusza 11:28–30
Aby pomóc uczniom zapamiętać Ew. Mateusza 11:28–30, poproś ich, aby wymyślili
gesty, które zobrazują słowa lub wyrażenia z każdego wersetu, a następnie niech je
pokażą, jednocześnie recytując ten fragment. Niech uczniowie ćwiczą recytowanie
przez kilka dni na początku lekcji, aż będą mogli powiedzieć go z pamięci.
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LEKCJA 15

Ew. Mateusza 13:1–23
Wprowadzenie
Kiedy Jezus przebywał w Galilei, przyszła do niego wielka
rzesza. Zbawiciel nauczał ich poprzez przypowieści,

zaczynając od podobieństwa o siewcy.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 13:1–17
Zbawiciel zaczyna nauczać za pomocą przypowieści
Pokaż uczniom mały pojemnik z ziemią.

• Jakie są cechy charakterystyczne żyznej ziemi? A ziemi nieurodzajnej?

Wyjaśnij, że w Ew. Mateusza 13:1–23 czytamy, że Zbawiciel porównał różne rodzaje
ziemi do stopnia otwartości, czyli duchowej gotowości serc ludzi. Poproś uczniów,
aby podczas czytania tych wersetów rozważyli, który rodzaj ziemi odpowiada ich
obecnej gotowości serca.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 13:1–3. Niech
pozostali śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Zbawiciel nauczał rzeszę ludzi
w Galilei.

• W jaki sposób Zbawiciel nauczał rzeszę ludzi w Galilei? (W przypowieściach).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu pierwszych dwóch akapitów pod tytułem
„Parables” [Przypowieści] w Bible Dictionary [Słowniku biblijnym]
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO.

• Co to jest przypowieść?

Wyjaśnij, że przypowieść to „prosta opowieść, która ilustruje i przekazuje duchowe
prawdy lub zasady. Zwykłe przedmioty i wydarzenia w przypowieściach
symbolizują różne prawdy” [Guide to the Scriptures], „Parable”, strona
internetowa: scriptures.lds.org).

• O czym, według Ew. Mateusza 13:3, była przypowieść Zbawiciela? (Wyjaśnij, że
siać oznacza wysiewać lub rozrzucać nasiona).

Poproś kilkoro uczniów, by po kolei czytali na głos Ew. Mateusza 13:4–9. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali cztery rodzaje ziemi, na jakie spadły
nasiona.

• Na jakie rodzaje ziemi spadły nasiona?
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Narysuj na tablicy ilustracje przedstawiające cztery rodzaje ziemi i poproś uczniów,
aby narysowali podobne rysunki na rozdanych kartkach.

Wyjaśnij, że droga to ścieżka w pobliżu pola, która jest wydeptana przez ludzi,
którzy nią chodzili. Twardość tej ziemi uniemożliwia roślinom zakorzenienie się.
Grunt skalisty to powierzchnie skalne pokryte cienką warstwą gleby. Chociaż
nasiona mogą płytko się zakorzenić, to skała znajdująca się tuż pod powierzchnią
ziemi uniemożliwia im przeniknięcie głębiej. Ziemia ciernista jest żyzna, ale ciernie
przemagają rośliny, pozbawiając je światła, wody i potrzebnych wartości
odżywczych. Dobra ziemia jest żyzna i rośliny mogą głęboko i dobrze się w niej
zakorzenić.

Podsumuj Ew. Mateusza 13:10, wyjaśniając, że uczniowie Jezusa zapytali Go,
dlaczego nauczał w przypowieściach. Zbawiciel wyjaśnił, że przypowieści ujawniają
tajemnice, czyli prawdy królestwa niebieskiego tym, którzy są gotowi na ich
przyjęcie, podczas gdy ukrywają znaczenie przed tymi, którzy nie są duchowo
przygotowani (zob. New Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego
Systemu Edukacji, 2014], str. 45).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 13:14–15, a
pozostali niech odszukają, co uniemożliwiło ludziom zrozumienie nauczanych
przez Zbawiciela prawd.

• Co uniemożliwiło ludziom dostrzeżenie, usłyszenie i zrozumienie prawd
nauczanych przez Zbawiciela? (Wyjaśnij, że wyrażenie „otępiało serce tego
ludu” oznacza, że serca ludzi stały się twarde i niewrażliwe).

Na tablicy obok rysunku drogi napisz zdanie do uzupełnienia: Jeśli utwardzimy
serce, to…

• Jakie, według wersetu 15., możemy stracić błogosławieństwa, jeśli utwardzimy
serce? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, uzupełnij zdanie napisane na
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tablicy, aby odzwierciedlało następującą zasadę: Jeśli utwardzimy serce, to nie
zrozumiemy słowa Bożego, nie nawrócimy się do Zbawiciela i nie
zostaniemy przez Niego uzdrowieni).

• Co to znaczy być nawróconym do Zbawiciela i zostać uzdrowionym? (Oznacza
przemianę i oczyszczenie poprzez Jego Zadośćuczynienie — nasza wiara, serce i
życie są w harmonii z wolą Ojca Niebieskiego i zostają uwolnione od ciężaru
grzechu).

Podsumuj Ew. Mateusza 13:16–17, wyjaśniając, że Jezus powiedział Swoim
uczniom, iż byli błogosławieni, ponieważ mieli oczy, aby widzieć i uszy, aby słyszeć.

Ew. Mateusza 13:18–23
Zbawiciel podaje interpretację przypowieści o siewcy
Ponownie odwołaj się do rysunku na tablicy przedstawiającego drogę. Poproś
jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 13:18–19. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, do czego Zbawiciel przyrównał ziarna,
drogę i ptactwo w Ew. Mateusza 13:4.

• Co symbolizują ziarna? (Obok ziaren napisz: Słowo Boga).

• Jakie serce symbolizuje ta droga? (Obok drogi napisz: Nie rozumie prawdy [gdyż
ma utwardzone serce]).

• Co symbolizuje ptactwo? Kim jest „Zły”? (Obok ptaków napisz: Szatan i jego
słudzy).

• W jaki sposób nauki Zbawiciela o drodze sprawią, że pełniej zrozumiemy
zasadę, że jeśli utwardzimy swoje serca, to nie zrozumiemy słowa Bożego, nie
nawrócimy się do Zbawiciela i nie zostaniemy przez Niego uzdrowieni?

Odwołaj się do rysunku na tablicy przedstawiającego skalisty grunt.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Mateusza 13:20–21 i
Ew. Łukasza 8:13. Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, jak Zbawiciel
wyjaśnił, czym jest grunt skalisty.

• Co symbolizują rośliny wzrastające na gruncie skalistym? (Obok roślin na
gruncie skalistym napisz: Świadectwo nie zostało głęboko zakorzenione).

• Co symbolizuje żar słońca? (Powyżej rysunku roślin, które nie są głęboko
zakorzenione, napisz: ucisk, prześladowania i pokusy).

Napisz następujące niepełne zdanie na tablicy obok rysunku przedstawiającego
skalisty grunt: Jeśli nie dążymy do pogłębienia naszych świadectw…

• Jak byście uzupełnili to zdanie w oparciu o to, czego nauczyliście się
z Ew. Mateusza 13:20–21 i Ew. Łukasza 8:13? (Po tym, jak uczniowie udzielą
odpowiedzi, uzupełnij zdanie napisane na tablicy, aby odzwierciedlało
następującą zasadę: Jeśli nie dążymy do pogłębienia naszych świadectw, to
może zabraknąć nam sił potrzebnych, by przetrwać ucisk, prześladowania
i pokusy).
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Odwołaj się do rysunku na tablicy przedstawiającego ciernisty grunt. Poproś
uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Mateusza 13:22 i odszukanie, co symbolizują
ciernie.

• Co symbolizują ciernie? (Obok cierni napisz: troski świata).

• Jakie są niektóre przykłady „trosk świata”? (Przyziemność, chciwość czy
rozpraszanie przez świat, który oddala nas od Boga).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tego wersetu o tym, w jaki sposób troski
świata mogą wpłynąć na naszą wiarę i świadectwo? (Po tym, jak uczniowie
udzielą odpowiedzi, napisz następującą zasadę na tablicy obok rysunku
ciernistej gleby: Troski świata mogą nas rozproszyć, odwrócić naszą uwagę
od Pana oraz zachwiać naszą wiarą i świadectwem o słowie Boga).

Odwołaj się do rysunku na tablicy przedstawiającego dobrą ziemię. Poproś jednego
z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 13:23 i fragmentu z Joseph Smith
Translation, Matthew 13:21 [Tłumaczenia Józefa Smitha, Ew. Mateusza 13:21], który
znajduje się w Ew. Mateusza 13:23, przypis b (w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Niech pozostali śledzą tekst i odszukają, co symbolizuje
dobra ziemia.

Aby przybliżyć uczniom znaczenie słowa znosi, znajdującego się w Joseph Smith
Translation, Matthew 13:21 [Tłumaczeniu Józefa Smitha, Ew. Mateusza 13:21]
(w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO), wskaż, że rośliny na dobrej
ziemi oświetlało takie samo słońce (reprezentujące ucisk, prześladowania i pokusy),
co obumarłe rośliny na skalistym gruncie.

• Jak byście podsumowali symbolikę dobrej ziemi? Obok rysunku dobrej ziemi
napisz: Ten, kto słucha i rozumie słowo Boże, znosi ucisk, prześladowania i pokusy.

• W oparciu o to, czego się nauczyliście z Ew. Mateusza 13:15, co mogą
reprezentować owoce, o których mowa w wersecie 23.? (Nawrócenie do Jezusa
Chrystusa).

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z nauk Zbawiciela o dobrej ziemi? (Po tym,
jak uczniowie udzielą odpowiedzi, napisz następującą zasadę na tablicy obok
rysunku dobrej ziemi: Kiedy otrzymujemy słowo Boże, rozumiemy je i
znosimy ucisk, prześladowania i pokusy, wówczas nawracamy się do
Zbawiciela).

Aby uczniowie zrozumieli rozpoznane przez nich zasady, poproś czworo z nich o
przeczytanie na głos poniższych scenariuszy. Po przeczytaniu każdego z nich,
zapytaj pozostałych, której zasady dotyczą:

1. Młody mężczyzna spędza większość czasu na studiowaniu, mając nadzieję, że
dostanie się na prestiżowy uniwersytet. Kiedy nie studiuje, pracuje.
Usprawiedliwia siebie, że nie ma czasu na czytanie pism świętych, modlitwę czy
uczęszczanie do kościoła.

2. Młoda kobieta uwielbiała uczęszczać co niedziela do kościoła. Jednakże w miarę
upływu czasu niektórzy jej przyjaciele zaczęli wyśmiewać ją z powodu norm,
według których żyła. Zaczęła łamać niektóre przykazania. Już nie czuje się tak
dobrze w kościele i straciła pragnienie bycia aktywną.
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3. Młody mężczyzna regularnie uczęszcza do kościoła, ale rzadko uczestniczy
w spotkaniach, a jego serce nie jest otwarte na wpływ Ducha Świętego. Czytał
informacje w Internecie, które podważają ważne doktryny Kościoła i
powątpiewa, czy nadal wierzy w prawdziwość ewangelii.

4. Młoda kobieta uczęszcza do kościoła i w duchu modli się o wrażliwość na
podszepty Ducha Świętego. Postępuje zgodnie z otrzymanymi podszeptami.
Czuje bliskość Pana i jest wdzięczna za natchnione sposoby, jakie otrzymała,
aby pokonywać pokusy.

Wyjaśnij uczniom, że serce, podobnie jak glebę, można zmieniać i ulepszać. Napisz
na tablicy poniższe pytania lub rozdaj ich kopie uczniom. Poproś uczniów, aby
przeczytali i omówili je w parach:

Co można zrobić, aby zmienić lub utrzymać kondycję każdego rodzaju gleby, aby
była miejscem sprzyjającym wzrostowi zdrowych, obfitych roślin?

Jak można przyrównać ulepszenie każdego rodzaju gleby do tego, co możemy zrobić,
aby być podatnym na słowo Boże?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi
odpowiedziami z resztą klasy.

• W jaki sposób dążenie do otrzymania słowa Bożego i zrozumienie go pomogło
wam w głębszym nawróceniu do Zbawiciela?

Proś uczniów, aby pisemnie odpowiadali na pytania
Kiedy uczniowie dzielą się swoimi przemyśleniami z innymi uczniami po zapisaniu odpowiedzi
w zeszycie, mają możliwość sformułowania myśli i otrzymania natchnienia od Ducha Świętego.
Uczniowie być może chętniej podzielą się przemyśleniami, jeśli je najpierw zapiszą, a to, czym się
wtedy podzielą, będzie na pewno dużo bardziej znaczące.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, który rodzaj gleby najlepiej oddaje stan ich
serca. Poproś uczniów, aby wyznaczyli sobie cel odnośnie do tego, co zrobią, aby
lepiej przyjmować słowo Boże i rozumieć je oraz znosić ucisk, prześladowania i
pokusy. Jeśli starczy czasu, poproś uczniów, by zapisali swoje cele w notatnikach
lub dziennikach do studiowania.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Mateusza 6:1–13:23
(Część 3.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania: Ew. Mateusza
6:1–13:23 (Część 3.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się
jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze
potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Ew. Mateusza 6–7)
Kiedy uczniowie kontynuowali studiowanie Kazania na górze, dowiedzieli się: Jeśli wykonujemy prawe czyny, aby
zadowolić Ojca Niebieskiego, a nie dążymy do przykucia uwagi innych ludzi, zostaniemy szczodrze wynagrodzeni. Nie
możemy służyć jednocześnie Bogu i mamonie. Kiedy poszukując prawdy, prosimy, szukamy i pukamy, Ojciec Niebieski
odpowiada nam i błogosławi nas osobistym objawieniem. Możemy odróżnić fałszywych proroków po ich owocach.

Dzień 2. (Ew. Mateusza 8–10)
Podczas tej lekcji uczniowie dowiedzieli się, że Jezus może uzdrowić nas z naszych słabości i chorób i że powołuje
Apostołów oraz nadaje im Swoje upoważnienie. Uczniowie także odkryli, że kiedy służymy Panu, to On natchnie nas,
kiedy nadejdzie taka potrzeba, tym, co mamy powiedzieć, i jeśli stracimy nasze życie (poświęcimy nasz czas) w sprawie
Jezusa Chrystusa, to znajdziemy cel w życiu.

Dzień 3. (Ew. Mateusza 11–12)
Uczniowie dowiedzieli się, że kiedy dążymy do uczenia się o Jezusie Chrystusie i kiedy o Nim świadczymy, nasze
świadectwo zostaje wzmocnione, a jeśli przyjdziemy do Jezusa Chrystusa, to On ulży naszym brzemionom i da nam
odpoczynek. Ponadto uczniowie uczyli się o całkowitym oddaniu Bogu i zastępowaniu złych wpływów w życiu
dobrymi.

Dzień 4. (Ew. Mateusza 13:1–23)
Uczniowie studiując przypowieść o siewcy, dowiedzieli się, że troski świata mogą nas rozproszyć, sprawić, że nie
będziemy koncentrować się na Panu, oraz zachwiać naszą wiarą i świadectwem o słowie Boga. Aby zapobiec temu i
stać się nawróconym do Zbawiciela, musimy otrzymać słowo Boże i pogłębiać nasze świadectwa.

Wprowadzenie
Według zapisu w Ew. Mateusza 7, Jezus Chrystus kontynuował Swoje Kazanie na
górze, nauczając Swoich uczniów, aby osądzali sprawiedliwie. Nauczał On także o
otrzymywaniu osobistego objawienia oraz o wykonywaniu woli Ojca Niebieskiego.
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Propozycje dotyczące nauczania
Uwaga: Podczas lekcji do samodzielnego studiowania części 1., dnia 3. z tego
tygodnia, uczniowie studiowali fragment do opanowania Ew. Mateusza 11:28–30.
Możesz omówić ten fragment z uczniami.

Ew. Mateusza 7:1–5
Podczas Kazania na górze Jezus Chrystus naucza Swoich uczniów, aby osądzali
sprawiedliwie
Zanim rozpoczniesz lekcję, zapisz na tablicy następujące pytanie: Czy powinniśmy
osądzać innych ludzi? Po rozpoczęciu lekcji poproś uczniów o udzielenie na nie
odpowiedzi.

Pokaż ilustrację Kazanie na Górze (Album: Ewangelia w malarstwie [2009], nr 39;
zob. także stronę: LDS.org). Wyjaśnij, że w dalszej części Kazania Jezus mówił
Swoim uczniom o osądzaniu innych.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 7:1. Pozostali niech
śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, czego Zbawiciel nauczał na temat
sądzenia. Zwróć uwagę, że werset 1. jest często błędnie rozumiany, gdyż wskazuje,
że nigdy nie powinniśmy sądzić. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
Ew. Mateusza 7:1, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO.

• Czego Zbawiciel nauczał na temat sądzenia?

• Co, waszym zdaniem, oznacza sądzić sprawiedliwie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 7:2. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, co stanie się z nami w zależności od tego,
w jaki sposób sądzimy innych ludzi. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co
odnaleźli. (Możesz wyjaśnić, że wyrażenie: „jaką miarą mierzycie” oznacza sposób
mierzenia, czyli sądzenia).

• Co się stanie, jeśli będziemy sprawiedliwie osądzać innych ludzi? (Gdy
uczniowie odpowiedzą, powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli
sprawiedliwie osądzamy innych ludzi, Bóg okaże nam takie samo
miłosierdzie i będzie wobec nas sprawiedliwy.

Jeśli to możliwie, wręcz każdemu uczniowi poniższy fragment z broszury Oddani
wierze. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał go na głos. Pozostali niech śledzą
tekst i odszukają, jakie rodzaje sądów powinniśmy lub nie powinniśmy wydawać
oraz jak możemy osądzać sprawiedliwie.

„Czasami ludzie uważają, że czymś złym jest osądzanie innych w jakikolwiek
sposób. Choć jest to prawdą w przypadku potępiania innych czy niesłusznego ich
osądzania, będziesz musiał przez całe swe życie wyrażać swe sądy na temat idei,
sytuacji i ludzi […].

Wydawanie sądów jest ważnym elementem korzystania z wolnej woli i wymaga
wielkiej uwagi, szczególnie kiedy osąd dotyczy innych ludzi. Wszystkie twe oceny
powinny być dokonywane wedle prawych wzorców. Pamiętaj, że tylko Bóg, który
zna serce każdego człowieka, może dokonać ostatecznego sądu nad danym
człowiekiem (zob. Objawienie Jana 20:12; 3 Nefi 27:14; NiP 137:9) […].
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Na ile to możliwe, oceniaj sytuację, w jakiej znajdują się ludzie, a nie samych ludzi.
Jeśli to możliwe, powstrzymuj się od wydawania sądów do czasu, aż posiądziesz
wystarczającą wiedzę na temat faktów. Zawsze bądź wrażliwy na Ducha Świętego,
który może prowadzić cię w twych decyzjach” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii
[2004], 93–94).

• W jaki sposób powinniśmy osądzać?

• W jaki sposób możemy osądzać sprawiedliwe?

• Jakie są przykłady sytuacji, w których trzeba wydać sprawiedliwy osąd?

Pokaż mały kawałek drewna oraz długi, gruby kloc drewna. Wyjaśnij, że kiedy
Zbawiciel nauczał Swoich uczniów na temat osądzania, mówił o małym kawałku
drewna jako o źdźble i o dużym kawałku drewna, jako o belce (zob. Ew. Mateusza
7:3, przypisy 3b i 3c w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 7:3. Pozostali niech śledzą
tekst w swoich pismach i odszukają, czego Zbawiciel nauczał na temat sądzenia
innych ludzi.

• Co symbolizuje źdźbło i belka w analogii Zbawiciela? (Symbolizują małe i duże
wady, słabości lub grzechy).

• W jaki sposób opisalibyście własnymi słowami nauki z wersetu 3.?

Poproś dwóch uczniów, aby wyszli na środek sali. Powiedz jednemu z nich, aby
trzymał belkę na wysokości swoich oczu. Zapytaj drugiego ucznia:

• Czy chciałbyś poprosić osobę, której oczy zasłania belka, aby wyjęła źdźbło
z twojego oka? Dlaczego nie?

Zapytaj ucznia trzymającego belkę:

• Co musisz zrobić, aby widzieć na tyle dobrze, żeby usunąć źdźbło z oka
drugiej osoby?

Poproś obu uczniów, aby usiedli. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
Ew. Mateusza 7:4–5. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co powiedział
Zbawiciel o tym, czyimi niedoskonałościami powinniśmy się martwić.

• Czy powinniśmy martwić się i skupiać na poprawianiu niedoskonałości innych
ludzi czy raczej na swoich własnych? Dlaczego?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tych wersetów, która pomoże nam uniknąć
niesprawiedliwego osądzania innych ludzi? (Choć uczniowie mogą użyć innych
słów, powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli skupimy się na usunięciu
naszych własnych grzechów i słabości, będziemy mniej skłonni do
niesprawiedliwego osądzania innych ludzi. Zapisz tę zasadę na tablicy).

• W jaki sposób zasada ta pomoże nam, kiedy zauważymy czyjeś
niedoskonałości?

Możesz dać uczniom mały kawałek drewna, aby przypominał im o tej zasadzie.
Poproś uczniów, aby rozważyli grzechy i słabości, jakie mogliby usunąć ze swego
życia. Zachęć ich, aby poprosili Pana o pomoc w usunięciu tych niedoskonałości,
zamiast skupiania się na niesprawiedliwym osądzaniu innych ludzi.
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Ew. Mateusza 7:24–27
Zbawiciel obiecuje zbawienie tym, którzy wykonują wolę Ojca
Pokaż kawałek skały i pojemnik z piaskiem. Zapytaj uczniów, czy woleliby
wybudować dom na skale czy na piasku. Niech wyjaśnią dlaczego.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 7:24–27. Poproś,
aby pozostali śledzili tekst i odszukali, co powiedział Jezus o budowaniu domu na
skale i o budowaniu domu na piasku.

• Jakie czyny, według słów Zbawiciela w wersecie 24., sprawiają, że ktoś jest
podobny do męża mądrego, który budował na opoce?

• Jakie czyny, według słów Zbawiciela w wersecie 26., sprawiają, że ktoś jest
podobny do męża głupiego, który budował na piasku?

• Co, waszym zdaniem, w tej analogii reprezentują deszcz, powodzie i wiatr
(zob. werset 27.; zob. także Helaman 5:12)?

• Jakich zasad o postępowaniu według nauk Zbawiciela możemy nauczyć się
z tych analogii? (Choć uczniowie mogą użyć innych słów, powinni rozpoznać
następujące zasady: Jeśli słuchamy nauk Pana i postępujemy według nich,
On wzmacnia nas, dzięki czemu przetrwamy nasze próby. Jeśli słuchamy
nauk Pana, ale nie postępujemy według nich, nie otrzymamy wsparcia
potrzebnego w czasie prób).

Poproś uczniów, aby byli podobni do mądrego męża poprzez decyzję, by
postępować według zasad nauczanych przez Zbawiciela. Możesz dać uczniom czas,
aby zapisali, w jaki sposób zastosują jedną zasadę lub więcej z tej lekcji, lub ze
studiowania pozostałej części Kazania na górze wygłoszonego przez Zbawiciela.

Następna część (Ew. Mateusza 13:24–17:27)
Powiedz uczniom, że w następnym tygodniu będą czytali o złej intrydze, która
doprowadziła do śmierci Jana Chrzciciela. Poznają także odpowiedzi na następujące
pytania: Dlaczego Herod kazał ściąć głowę Jana? Dlaczego Piotr zaczął tonąć po
tym, jak udało mu się chodzić po wodzie? Poproś uczniów, aby rozważyli, co może
czuć osoba, kiedy umiera ktoś bliski z jej rodziny lub jeden z przyjaciół. Poproś ich,
aby podczas studiowania następnej części zwrócili uwagę na to, jak Zbawiciel
zareagował na śmierć bliskiej Mu osoby i co stało się na Górze Przemienienia.
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LEKCJA 16

Ew. Mateusza 13:24–58
Wprowadzenie
Zbawiciel za pomocą przypowieści nauczał o królestwie
niebios, Przywróceniu i wzroście Swojego Kościoła w dniach

ostatnich, zgromadzeniu prawych i zniszczeniu niegodziwych
podczas Swojego Drugiego Przyjścia.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 13:24–30, 36–43
Pan naucza i wyjaśnia przypowieść o pszenicy i kąkolu
Przed lekcją napisz na tablicy poniższe pytania:

Czy kiedykolwiek byliście zdenerwowani lub wzburzeni z powodu ogromu zła na
świecie?

Dlaczego Pan po prostu nie usuwa otaczającego nas zła?

Dlaczego mam dokonywać prawych wyborów, kiedy tak wielu otaczających mnie
ludzi zdaje się nie ponosić konsekwencji swoich nieprawych wyborów?

Na początku lekcji poproś uczniów o zastanowienie się nad pytaniami zapisanymi
na tablicy, a następnie o podzielenie się swoimi przemyśleniami z resztą klasy.
Kiedy będą studiować Ew. Mateusza 13:24–30, 36–43, poproś, aby odszukali
prawdę, która pomoże im znaleźć pocieszenie, kiedy będą starać się wieść prawe
życie w niegodziwym świecie.

Pokaż ilustrację przedstawiającą
pszenicę i kąkol lub przerysuj ją na
tablicę. Wyjaśnij, że kąkol jest jednym
z gatunków trujących chwastów. Kiedy
pszenica i kąkol kiełkują, wyglądają
identycznie. Dopiero kiedy dojrzeją, są
łatwe do rozróżnienia.

Wyjaśnij, że Zbawiciel nauczał
przypowieści o pszenicy i kąkolu.
Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Mateusza
13:24 i części z Joseph Smith
Translation, Matthew 13:29 [Tłumaczenia Józefa Smitha, Ew. Mateusza 13:29],
która znajduje się w Ew. Mateusza 13:30, przypis b (w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO). Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co stało się
z pszenicą i kąkolem.
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Pomóż uczniom zrozumieć treść pism świętych
Zadawaj uczniom pytania, aby pomóc im analizować i zrozumieć treść pism świętych. Możesz, na
przykład, zadawać pytania, które im pomogą: (1) zbadać jeden fragment z pisma świętego
w porównaniu z innymi fragmentami, (2) wyjaśnić znaczenie słowa lub wyrażenia albo (3)
przeanalizować szczegóły historii, aby poznać ich głębsze znaczenie. Odpowiadając na tego typu
pytania, uczniowie będą przygotowani do rozpoznawania zasad i doktryn.

• Co stało się z pszenicą i kąkolem? (Zostały zasiane i rosły razem. Następnie
pszenica została zebrana do stodoły, a kąkol został związany i spalony).

• Dlaczego, waszym zdaniem, siewca, który posiał dobre nasiona, nakazał swoim
sługom, aby pozwolili pszenicy i kąkolowi „róść razem aż do żniwa”?
(Wyrwanie kąkolu, zanim pszenica dojrzeje, może skutkować zniszczeniem
większości uprawy pszenicy).

• Co, według Joseph Smith Translation, Matthew 13:29 [Tłumaczenia Józefa
Smitha, Ew. Mateusza 13:29], zostało najpierw zebrane — pszenica czy kąkol?

Wyjaśnij, że kiedy Zbawiciel opowiedział przypowieść o pszenicy i kąkolu, Jego
uczniowie poprosili, aby wyjaśnił jej znaczenie. Poproś kilkoro uczniów, aby po
kolei czytali na głos Ew. Mateusza 13:36–43. Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i
odszukali, jak Zbawiciel wyjaśnił tę przypowieść.

• Kto sieje dobre nasiona? (Zbawiciel).

• Kto sieje kąkol? (Diabeł).

• Co symbolizują pszenica i kąkol? (Prawych i niegodziwych. Wyjaśnij, że
niegodziwi to ci, którzy dokonują wyboru, że nie będą pokutować [zob. Nauki i
Przymierza 29:17]).

Wyjaśnij, że Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia, iż
słowa: „żniwo” i „koniec świata” z wersetu 39. odnoszą się do zniszczenia
niegodziwych, które nastąpi podczas Drugiego Przyjścia Zbawiciela. Joseph Smith
Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] pomaga nam także zrozumieć, że
w dniach ostatnich Pan pośle anioły i wysłanników, którzy pomogą oddzielić
prawych od niegodziwych (zob. Joseph Smith Translation, Matthew 13:39–44
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

• Co, zgodnie z tą przypowieścią, stanie się z prawymi i niegodziwymi w dniach
ostatnich? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali
następującą prawdę: Pan zgromadzi prawych w dniach ostatnich, a
następnie zniszczy niegodziwych podczas Swojego przyjścia. Zapisz tę
zasadę na tablicy, uzupełniając ją słowami uczniów).

• W jaki sposób prawda ta przynosi nam pocieszenie, podczas gdy żyjemy w złym
świecie? (Pan w końcu usunie niegodziwość z ziemi i nagrodzi tych, którzy są
wierni).

Wyjaśnij uczniom, że dzięki wolnej woli, dokonując wyborów, określamy, czy
będziemy zgromadzeni z prawymi, czy też będziemy cierpieć z niegodziwymi.

• Co musimy zrobić, abyśmy mogli zostać zgromadzeni przez Pana?
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Aby wyjaśnić uczniom, co musimy zrobić, abyśmy mogli zostać zgromadzeni przez
Pana, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Pan gromadzi Swój lud, kiedy ten akceptuje Go i przestrzega Jego
przykazań […].

Pan gromadzi Swój lud, aby oddawał Mu cześć, budował Kościół, dla obrony oraz
w celu otrzymania rad i pouczenia […].

Prorok Józef Smith głosił, że we wszystkich okresach boski cel gromadzenia
oznacza budowanie świątyń, aby dzieci Pana mogły otrzymać najwyższe obrzędy i

dzięki temu zyskać życie wieczne [zob. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith
[2007], str. 416–417]” („The Spirit and Purposes of Gathering” [Duch i cel zgromadzenia]
[Przemówienie wygłoszone podczas uroczystego spotkania na Uniwersytecie Brighama Younga
w Idaho, 31 października 2006], adres internetowy: byui.edu).

• Co, według Starszego Bednara, musimy zrobić, abyśmy mogli zostać
zgromadzeni przez Pana?

• Jakie błogosławieństwa otrzymaliście, kiedy zostaliście zgromadzeni
przez Pana?

Pokaż ilustracje: Misjonarze: Starsi;
Misjonarze: Siostry i Świątynia Salt
Lake (Album: Ewangelia w malarstwie
[2009], nr 109, 110, 119; zob. także
adres internetowy: LDS.org).

• Co możemy zrobić, aby pomóc
Zbawicielowi w zgromadzeniu
dzieci Ojca Niebieskiego?

• Jakie błogosławieństwa
otrzymaliście, kiedy pomagaliście
Panu gromadzić prawych poprzez
pracę misjonarską i pracę
świątynną?

Zapewnij uczniów, że chociaż wszyscy
popełniamy błędy, Zbawiciel zaprasza
nas do odpokutowania, abyśmy mogli
zostać zgromadzeni z prawymi. Poproś
uczniów, aby zastanowili się, co mogą zrobić, aby przyprowadzić siebie, swoje
rodziny i innych ludzi do Zbawiciela i Jego Kościoła. Poproś ich, aby postępowali
zgodnie z otrzymywanymi podszeptami.
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Ew. Mateusza 13:31–35, 44–52
Jezus za pomocą przypowieści naucza o
królestwie niebios
Pokaż ilustracje przedstawiające
następujące rzeczy lub narysuj je na
tablicy: ziarnko gorczycy, kwas, czyli
zaczyn albo drożdże (lub chleb —
wyjaśnij, że zaczyn jest używany do
pieczenia i jest dodawany do chleba,
aby wyrósł, zanim zostanie upieczony),
perła, skrzynia skarbów i sieć.

Wyjaśnij, że w kilku różnych przypowieściach Zbawiciel przyrównał każdą z tych
rzeczy do królestwa niebios. Przypomnij uczniom, że królestwo niebieskie
symbolizuje Kościół Zbawiciela i ewangelię. Napisz na tablicy poniższe odsyłacze:
Ew. Mateusza 13:31–32; Ew. Mateusza 13:33; Ew. Mateusza 13:44; Ew. Mateusza
13:45–46; Ew. Mateusza 13:47–50. Podziel uczniów na pary lub małe grupy i
przydziel każdej z nich po jednym z fragmentów wypisanych na tablicy. Poproś
każdą parę lub grupę, aby wykonała poniższe zadania (możesz rozdać kartki
z listą):

1. Przeczytajcie razem przydzielone wersety.
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2. Omówcie, co Zbawiciel przyrównał do Swojego Kościoła i ewangelii.

3. Omówcie prawdę, o jakiej, waszym zdaniem, nauczał Zbawiciel w tej
przypowieści na temat Swojego Kościoła i ewangelii. Zapiszcie tę prawdę
w waszych notatnikach lub dziennikach do studiowania.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś ucznia, któremu przypisano przypowieść o
kwasie (czyli zaczynie), i ucznia, który miał przypisaną przypowieść o ziarnku
gorczycy, aby przeczytali je klasie.

Poproś kilkoro uczniów, aby przeczytali wszystkim prawdy, które zapisali.
(Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać prawdę podobną do
następującej: Przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa będzie wzrastał od
skromnych początków, aż wypełni całą ziemię. Zapisz tę prawdę na tablicy).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta
Josepha F. Smitha, który nauczał, w jakim sensie naśladowcy Jezusa Chrystusa
mogą być przyrównani do zaczynu:

„Choć można powiedzieć, i to jest prawda, że w porównaniu ze światem jest nas
garstka, to można nas porównać do zakwasu, o którym mówił Zbawiciel, że
ostatecznie zakwasi [czyli podniesie] cały świat” (Gospel Doctrine, wyd. 5.
[1939], str. 74).

• Zastanówcie się nad tym, co możecie zrobić jako święci w dniach ostatnich, aby
pomóc wzrastać Kościołowi Zbawiciela.

Poproś ucznia, któremu wyznaczyłeś przypowieść o skarbie na polu, ucznia,
któremu wyznaczyłeś przypowieść o perle wielkiej wartości, i ucznia, któremu
wyznaczyłeś przypowieść o sieci, aby przeczytali swoje przypowieści całej klasie.
Poproś kilkoro uczniów, aby przeczytali wszystkim prawdy, które zapisali.
(Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą zasadę:
Ponieważ błogosławieństwa ewangelii mają wieczną wartość, są warte
każdego poświęcenia. Zapisz tę prawdę na tablicy, uzupełniając ją słowami
uczniów).

Aby przybliżyć uczniom tę zasadę, napisz na tablicy poniższe nagłówki:

Błogosławieństwa ewangelii Poświęcenie, aby otrzymać błogosławieństwa

Poproś uczniów, aby wymienili niektóre błogosławieństwa ewangelii (na przykład:
wiedza z pism świętych, przewodnictwo od żyjących proroków, obrzędy niezbędne
do zbawienia i wieczne małżeństwo). Niech wyjaśnią również, jakich poświęceń
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trzeba dokonać, żeby uzyskać dane błogosławieństwo. Zapisz odpowiedzi uczniów
na tablicy.

Poproś ich, aby wybrali jedno błogosławieństwo napisane na tablicy i wyjaśnili,
dlaczego otrzymanie tego błogosławieństwa jest warte każdego poświęcenia.

• Opowiedzcie o sytuacji, w której wy poświęciliście coś lub ktoś, kogo znacie,
poświęcił coś, aby otrzymać błogosławieństwo ewangelii?

Napisz na tablicy następujące pytania i poproś uczniów, aby odpowiedzieli na nie
w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania:

Jakie błogosławieństwo ewangelii pragniecie otrzymać?

Dlaczego pragniecie akurat tego błogosławieństwa?

Jakich poświęceń będziecie musieli dokonać, aby je otrzymać?

Ew. Mateusza 13:53–58
Jezus naucza w Nazarecie i zostaje odrzucony przez Swój lud
Podsumuj Ew. Mateusza 13:53–58, wyjaśniając, że lud nazareński odrzucił
Zbawiciela i Jego nauki. Z powodu ich niewiary Zbawiciel nie dokonał pośród nich
wielu cudów (zob. także Moroni 7:37).
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LEKCJA 17

Ew. Mateusza 14
Wprowadzenie
Kiedy Jezus dowiedział się o śmierci Jana Chrzciciela szukał
odosobnienia, ale podążała za Nim rzesza ludzi. Okazał im
współczucie, uzdrowił chorych i w cudowny sposób nakarmił

ponad pięć tysięcy z nich. Tamtej nocy Jezus chodził po morzu
i przyszedł do Swoich uczniów, którzy zmagali się
z burzowymi falami Morza Galilejskiego.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 14:1–21
Jezus szuka odosobnienia, a następnie karmi ponad pięć tysięcy osób
Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, kiedy było im bardzo smutno. Poproś ich,
aby zastanowili się, co zrobili, żeby przetrwać i pokonać swój smutek.

• Jakie są różne sposoby przetrwania i pokonania smutku?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Ew. Mateusza 14 odszukali sposoby
przetrwania i pokonania smutku, prób i wątpliwości.

Podsumuj Ew. Mateusza 14:1–11, wyjaśniając, że król Herod za namową nowej
żony (Herodiady) niesprawiedliwie uwięził Jana Chrzciciela. Kiedy zatańczyła przed
nim córka jego żony (Salome), Herod publicznie obiecał, że da jej wszystko,
„czegokolwiek by zażądała” (Ew. Mateusza 14:7). Córka za namową swej matki
poprosiła o głowę Jana Chrzciciela, w związku z czym Herod ściął głowę Jana.

Przypomnij uczniom, że Jan Chrzciciel był przyjacielem i krewnym Jezusa
Chrystusa i był wybrany przez Boga prorokiem, którego zadaniem było
przygotowanie drogi dla Mesjasza.

• Wyobraźcie sobie, że jesteście bliskimi przyjaciółmi Jana Chrzciciela. Jak byście
zareagowali, usłyszawszy o jego niesprawiedliwej śmierci?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos: Ew. Mateusza 14:12–13, a
pozostałych o wyszukanie, co zrobił Jezus, kiedy usłyszał o śmierci Jana.

• Co zrobił Jezus, kiedy usłyszał o śmierci Jana? (Możesz wyjaśnić, że „osobność”
oznacza miejsce na uboczu [zob. Ew. Marka 6:31, przypis a] w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO).

• Co stało się, kiedy Jezus chciał być sam?

• Jak byście się czuli, gdybyście pogrążeni w smutku chcieli zostać sami, ale inni
ludzie pragnęliby, abyście poświęcili im uwagę?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 14:14. Niech
pozostali śledzą tekst i odszukają, jak Jezus zareagował, kiedy zobaczył podążającą
za Nim rzeszę.
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Zadawaj pytania, które pomogą uczniom rozpoznać doktryny i zasady
Gdy uczniowie rozwiną swe zrozumienie kontekstu i treści pism świętych, będą w stanie
rozpoznać zawarte w nich zasady i doktryny. Pytania, które wymagają analizy, pomogą uczniom
wyciągać wnioski oraz rozpoznawać doktryny i zasady znajdujące się w studiowanym tekście.

• Jak powinniśmy się zachować, kiedy doświadczamy smutku, biorąc przykład ze
Zbawiciela? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali
następującą prawdę: Okazując współczucie bliźnim, nawet kiedy
doświadczamy smutku, podążamy za przykładem Jezusa Chrystusa).

• Dlaczego może być nam trudno okazywać współczucie innym ludziom, kiedy
sami cierpimy?

• Jak okazywanie współczucia bliźnim pomoże nam, kiedy sami cierpimy?

• Kiedy ty lub ktoś, kogo znasz, doświadczył wielkiego smutku i nadal okazywał
ludziom współczucie? W jaki sposób służba komuś pomogła i tobie?

Poproś kilkoro uczniów, aby przeczytali po kolei na głos Ew. Mateusza 14:15–21.
Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, w jaki sposób Jezus Chrystus
wciąż okazywał współczucie zgromadzonej rzeszy. (Uwaga: Wydarzenia opisane
w Ew. Mateusza 14:15–21 będą dokładniej omówione podczas lekcji na temat
Ew. Marka 6:35–44).

• W jaki sposób Jezus dalej okazywał współczucie ludziom, którzy za nim
podążali?

Ew. Mateusza 14:22–36
Jezus chodzi po morzu podczas burzy
Aby skłonić uczniów do zastanowienia się nad sytuacjami, w których mogą
doświadczyć wątpliwości i obaw, kiedy podążają za Jezusem Chrystusem, poproś
dwoje z nich o przeczytanie na głos następujących scenariuszy:

1. Młoda kobieta czuje się bezradna, kiedy widzi swą nieuleczalnie chorą matkę.
Zaczyna kwestionować to, czy Ojciec Niebieski jest świadom bólu
odczuwanego przez jej rodzinę. Desperacko pragnie wierzyć w Boga, ale jej
wątpliwości zaczynają ją przytłaczać.

2. Młody mężczyzna niedawno przystąpił do Kościoła. Wielu z jego
dotychczasowych przyjaciół otwarcie go krytykuje za tę decyzję, a on zaczyna
zastanawiać się, czy powinien być aktywnym i wiernym członkiem Kościoła.

• Z jakich jeszcze przyczyn ludzie mogą powątpiewać czy obawiać się podążania
za Jezusem Chrystusem?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania dalszej części Ew. Mateusza 14 odszukali
prawdy, które pomogą im pokonać obawy, wątpliwości i rozczarowanie.

Podsumuj Ew. Mateusza 14:22, wyjaśniając, że Zbawiciel poinstruował Swoich
uczniów, aby popłynęli łodzią na drugi brzeg Morza Galilejskiego, podczas gdy On
odprawi rzeszę ludzi. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos
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Ew. Mateusza 14:23. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, gdzie poszedł Jezus po
odprawieniu rzeszy ludzi. Poproś, aby opowiedzieli, co znaleźli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 14:24–25 oraz
zapytaj klasę, co stało się, kiedy uczniowie przeprawiali się przez Morze Galilejskie.

• Co stało się, kiedy uczniowie przeprawiali się przez Morze Galilejskie?

• Co oznacza zdanie: „wiatr bowiem był przeciwny” (werset 24.)? (Zaczęło wiać
w przeciwnym kierunku ich miejsca przeznaczenia).

Według wersetu 23. nastał wieczór, kiedy Jezus był sam na górze, a uczniowie
przeprawiali się przez Morze Galilejskie. Mieli do przepłynięcia około 8 kilometrów
i powinno im to zająć od około dwóch do trzech godzin pod warunkiem
dobrej pogody.

• Kiedy, według wersetu 25., Zbawiciel szedł do uczniów po wodzie? (Czwarta
straż była od 3.00 do 6.00 rano).

• Jak długo uczniowie płynęli pod prąd? (Od 9 do 12 godzin).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Marka 6:47–48 i odszukanie
dodatkowych informacji, jakie na temat tych wydarzeń podał Marek. Niech
uczniowie opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli.

• Czy Jezus mógł wcześniej wybawić uczniów z kłopotów? Dlaczego uczniowie
zmagali się przez jakiś czas, zanim zostali wybawieni z kłopotów?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się o naszych osobistych zmaganiach z tych
relacji o uczniach, którzy próbowali przepłynąć na drugi brzeg morza?
(Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą prawdę:
Chociaż Bóg nie zawsze uratuje nas przed kłopotami, to wie, czego
doświadczamy i w Swoim czasie przyjdzie nam z pomocą).

• Co dobrego może wyniknąć z naszych zmagań, skoro od razu moglibyśmy
zostać wyratowani z naszych prób przez Pana?

• Jak wiedza o tym, że Pan wie o naszych zmaganiach, może wzmocnić naszą
wiarę w Niego, nawet jeśli od razu nas od nich nie wyratuje?

Przypominaj uczniom, że pomocne jest wyobrażanie sobie tego, co podają
pisma święte
Używanie wyobraźni ma miejsce, gdy uczniowie wizualizują to, co przedstawia zapis w piśmie
świętym. Dzięki temu dany fragment może stać się dla nich bardziej żywy i realny.

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że są w środku nocy na łodzi rybackiej i od
wielu godzin zmagają się z porywistym wichrem i falami, a następnie widzą, że
ktoś idzie po wodzie.

• Co, będąc w tej sytuacji, byście myśleli i czuli?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 14:26–27, a
pozostali niech odszukają, jaka była reakcja uczniów, kiedy zobaczyli Zbawiciela.

• Jak zareagowali uczniowie, kiedy zobaczyli Jezusa?
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• Jak zareagował Jezus, widząc ich strach?

Poproś kolejnego ucznia o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 14:28, a pozostałych
o wyszukanie, co zapragnął zrobić Piotr, kiedy usłyszał głos Pana.

• Co zapragnął zrobić Piotr, kiedy usłyszał głos Pana?

Pokaż całej klasie ilustrację przedstawiającą Jezusa i poproś, aby wszyscy wyobrazili
sobie, że są w łodzi na miejscu Piotra. Poproś dwóch uczniów, aby na zmianę
czytali na głos Ew. Mateusza 14:29–30. Po każdym wersecie pytaj uczniów, co by
myśleli lub czuli, będąc na miejscu Piotra.

• Dlaczego Piotr zaczął tonąć?

• Co może w naszym życiu symbolizować wiatr i fale z tego zapisu, a co może
doprowadzić nas do odczuwania obaw lub wątpliwości?

• Czego możemy się nauczyć z doświadczenia Piotra o tym, jak unikać
przytłoczenia obawami i wątpliwościami? (Uczniowie mogą użyć innych słów,
ale upewnij się, że jasne jest to, iż jeśli mamy wzrok skupiony na Jezusie
Chrystusie i zachowujemy naszą wiarę w Niego, to obawy i wątpliwości
nas nie przemogą).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Howarda W. Huntera, a pozostali niech wsłuchają się, jakie są niebezpieczeństwa
zaniedbania i utracenia wiary w Pana:

„Mocno w to wierzę, że jeśli jako poszczególne osoby, jako rodziny, społeczności i
narody, moglibyśmy być jak Piotr i zwrócić swe oczy ku Jezusowi, moglibyśmy też
iść triumfalnie przez wzmagające się fale niewiary i pozostawać ‘nieustraszeni
pośród nadciągających wiatrów wątpliwości’. Jeśli jednak odwrócimy wzrok od
Tego, w którego musimy wierzyć — a jest to niezwykle łatwe, i świat nas do tego
kusi — jeśli spojrzymy na moc i wściekłość tych strasznych i niszczycielskich

żywiołów, które kłębią się wokół nas, zamiast na Tego, który może pomóc i nas wybawić,
wówczas nieuchronnie zatoniemy w morzu konfliktów, smutku i rozpaczy” („The Beacon in the
Harbor of Peace”, Ensign, listopad 1992, str. 19).

• W jaki sposób, waszym zdaniem, możemy „zwrócić swe oczy” ku Jezusowi
Chrystusowi, tak jak zrobił to Piotr?

• Kiedy widzieliście, że osobista wiara w Jezusa Chrystusa umożliwiła komuś
uniknięcie bycia przemożonym przez obawy lub wątpliwości?

Złóż świadectwo, że „[zwrócenie naszych] oczu” ku Jezusowi Chrystusowi i
zachowanie w Niego wiary spowoduje, że znajdziemy nadzieję i odwagę, aby
stawiać czoła wyzwaniom. Poproś, aby uczniowie zastanowili się, jakie mogą
wprowadzić zmiany w swoim życiu, aby zachować wiarę w Jezusa Chrystusa, a
następnie, by wyznaczyli sobie cel dokonania tych zmian.

Wyjaśnij, że podobnie, jak Piotr, możemy czasami nie być w stanie zachować wiary
w Jezusa Chrystusa i może się zdarzyć, że ulegniemy obawom, wątpliwościom i
zniechęceniu.

LEKCJA 17

103



Pokaż uczniom ilustrację: Jezus chodzi
po wodzie (zob. Album: Ewangelia
w malarstwie [2009], nr 43; zob. adres
internetowy: LDS.org). Poproś jednego
z uczniów, aby przeczytał na głos
Ew. Mateusza 14:30–32.

• Co, według wersetu 30., zrobił Piotr,
kiedy zdał sobie sprawę, że tonie?

• Czego możemy nauczyć się ze słów
zapowiadających to, co Pan zrobi,
jeśli będziemy prosić Go o pomoc, kiedy nasza wiara osłabnie? (Uczniowie
mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli
poprosimy Boga o pomoc, kiedy nasza wiara słabnie, On podniesie nas na
duchu i uwolni od obaw i wątpliwości).

• Na jakie sposoby Bóg podnosi nas na duchu, kiedy mamy obawy i wątpliwości?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 14:33, a
pozostałych o odszukanie, jak zareagowali uczniowie po tym, jak Jezus i Piotr
weszli do łodzi.

Podsumuj Ew. Mateusza 14:33–36, wyjaśniając, że po tym wydarzeniu Jezus i Jego
uczniowie dalej podróżowali, aż dopłynęli do odległego brzegu Galilei. Kiedy
ludzie dowiedzieli się, że Jezus tam był, przyprowadzili do Niego chorych. Wielu
zostało uzdrowionych po prostu dlatego, że dotknęli kraju Jego ubrania.

Na zakończenie możesz zachęcić uczniów, aby zastosowali to, o czym się nauczyli
podczas tej lekcji, poprzez postępowanie według otrzymanego natchnienia.
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LEKCJA 18

Ew. Mateusza 15
Wprowadzenie
Kiedy Jezus przebywał w Galilei, wyjaśnił, dlaczego Jego
uczniowie nie postępowali według tradycji rytualnego
oczyszczenia polegającej na umyciu rąk przed posiłkiem.
Następnie udał się nad wybrzeże śródziemnomorskie, gdzie

uzdrowił córkę niewiasty kananejskiej. Potem Jezus powrócił
do Galilei, gdzie uzdrowił wielu i w cudowny sposób
nakarmił ponad cztery tysiące ludzi.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 15:1–20
Uczeni w piśmie i faryzeusze pytają, dlaczego uczniowie Jezusa nie myją rąk przed
posiłkiem
Poproś trzech uczniów o przeczytanie na głos poniższych przykładowych sytuacji.
Pozostali niech wsłuchają się, co mają one ze sobą wspólnego.

1. Młoda kobieta jest zachęcana przez swoich przyjaciół, aby na szkolną
potańcówkę założyła coś niestosownego. Wie, że ubranie to nie spełnia norm
skromności Pana, nawet jeśli taki sposób ubierania jest powszechnie
akceptowany w jej kulturze.

2. Młody mężczyzna jest członkiem rodziny świętych w dniach ostatnich, która
uwielbia wydarzenia sportowe. Kiedy w telewizji emitowane są popularne
wydarzenia sportowe, jego rodzina zawsze odkłada na bok wspólną modlitwę,
studiowanie pism świętych, domowe wieczory rodzinne i niedzielne spotkania
w kościele, aby je oglądać.

3. Młoda para przygotowuje się do ślubu. Tam, gdzie mieszkają, powszechnie
akceptowalne są przedmałżeńskie stosunki seksualne. Niektórzy ludzie
powiedzieli tej parze, że są staromodni i dziwni, ponieważ czekają
z rozpoczęciem współżycia do ślubu.

• Co wspólnego mają ze sobą te sytuacje? (Każda z sytuacji przedstawia konflikt
pomiędzy przestrzeganiem przykazań Boga a postępowaniem według tradycji
czy zwyczajów).

Wyjaśnij, że tradycje czy zwyczaje to wierzenia lub praktyki kulturowe, społeczne,
rodzinne bądź czyny grupy przyjaciół.

Poproś uczniów, aby wymienili jedną lub dwie tradycje czy zwyczaje, które mogą
powstrzymać ich od bycia posłusznymi przykazaniom Boga. Poproś uczniów, aby
odszukali prawdy w Ew. Mateusza 15, które pomogą im, jeśli będą musieli wybrać
pomiędzy posłuszeństwem przykazaniom Boga a praktykowaniem światowych
tradycji czy zwyczajów.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 15:1–2. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają zwyczaj, o jaki uczeni w piśmie i faryzeusze
zapytali Jezusa.

• Według jakiego zwyczaju postępowali uczniowie Jezusa?
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Wyjaśnij, że obmycie rąk, o którym mówili faryzeusze i uczeni w piśmie, odnosi się
do ceremonialnego obmycia w celu oczyszczenia, a nie mycia dla celów
higienicznych.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 15:3, a klasa niech
odszuka, jak Jezus odpowiedział na pytanie faryzeuszy.

• Co, według Zbawiciela, czynili uczeni w piśmie i faryzeusze, postępując według
swoich tradycji?

Podsumuj Ew. Mateusza 15:4–6, wyjaśniając, że Jezus wskazał przykład tego, jak
uczeni w piśmie i faryzeusze przekraczali przykazanie Boga poprzez praktykowanie
ich tradycji. Nauczali, że ludzie będą zwolnieni (werset 6. w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych) z obowiązku dbania o starzejących się rodziców, głosząc,
że ich pieniądze są przeznaczone jako dar dla Boga, czyli Korban (zob. Ew. Marka
7:10–12). Jednakże Jezus nauczał, że czyniąc to, łamali przykazanie, aby czcić ojca
i matkę.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 15:7–9, a pozostali
niech odszukają, do czego uczeni w piśmie i faryzeusze nakłaniali ludzi, używając
tradycji jako wymówki, aby nie być posłusznym przestrzeganiom Boga.

• Do czego nakłaniali ludzi uczeni w piśmie i faryzeusze?

• Jakiej zasady, mówiącej o tym, co musimy uczynić, by zbliżyć się do Boga,
możemy nauczyć się z tych wersetów? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale
powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli pragniemy przybliżyć się do
Boga, musimy postawić Jego przykazania na pierwszym miejscu, przed
jakimikolwiek tradycjami czy zwyczajami).

Poproś uczniów, aby ponownie przeczytali na głos sytuacje z początku lekcji. Po
przeczytaniu każdej z nich zapytaj:

• Co ta osoba lub osoby mogą zrobić, aby być posłusznymi przykazaniom Boga?

• Jak uczynienie tego pomoże tej osobie lub osobom zbliżyć się do Boga?

Po omówieniu każdej sytuacji zapytaj wszystkich w klasie:

• Kiedy dokonaliście wyboru, że będziecie posłuszni przykazaniom Boga zamiast
uczestniczyć w powszechnie przyjętych tradycjach czy zwyczajach? W jaki
sposób pomogło to wam zbliżyć się do Ojca Niebieskiego? (Możesz także
podzielić się własnym doświadczeniem).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tradycjami i zwyczajami, które wcześniej
wymienili. Zachęć ich, aby wybrali, że będą posłuszni przykazaniom Boga, by się do
Niego przybliżyć, zamiast postępować zgodnie z tradycjami czy zwyczajami.

Przypomnij uczniom, że uczeni w piśmie i faryzeusze wierzyli, iż jedzenie
nieumytymi rękami kala daną osobę, czyli sprawia, że ta osoba staje się duchowo
nieczysta. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 15:10–11,
a pozostałych o odszukanie, co według Zbawiciela nas tak naprawdę kala.

• Co, zdaniem Zbawiciela, nas kala?

Wskaż, że Zbawiciel powiedział: „To, co z ust wychodzi […] kala człowieka”
(werset 11.). Po oznajmieniu uczniom, że nie powinni przejmować się
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faryzeuszami, którzy byli urażeni Jego słowami (zob. Ew. Mateusza 15:12–16),
Zbawiciel dokładniej wyjaśnił, co nas tak naprawdę kala.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Mateusza 15:17–20. Poproś
wszystkich w klasie, aby śledzili tekst i odszukali, co oznaczały słowa Zbawiciela,
kiedy powiedział: „To, co z ust wychodzi […], kala człowieka” (werset 11.).

• Co Zbawiciel miał na myśli, kiedy powiedział: „To, co z ust wychodzi […], kala
człowieka”?

Wskaż, że w pismach świętych serce często symbolizuje nasze myśli i pragnienia.
Zapisz na tablicy następujące zdanie: Jeśli postanowimy, że będziemy kultywować złe
myśli i pragnienia, to…

• Jak uzupełnilibyście tę zasadę w oparciu o nauki Zbawiciela zapisane
w wersetach 19–20? (Użyj słów uczniów do uzupełnienia zasady, która zawiera
następującą prawdę: Jeśli postanowimy, że będziemy kultywować złe lub
niestosowne myśli i pragnienia, to te myśli i pragnienia będą nas kalać).

• W jakim sensie możemy zostać skalani lub być duchowo nieczyści, jeśli
wybierzemy kultywowanie zła czy nieodpowiednich myśli i pragnień?

• W jakim sensie słowa wychodzące z naszych ust, jak też i nasze czyny
odzwierciedlają myśli i pragnienia naszych serc?

Możesz zaświadczyć o tej zasadzie i poprosić uczniów, aby wybrali, że zachowają
czystość myśli i pragnień.

Ew. Mateusza 15:21–28
Zbawiciel uzdrawia córkę niewiasty kananejskiej
Poproś uczniów, aby podeszli do tablicy i wypisali po jednym (lub więcej) prawym
pragnieniu.

Następnie niech w Ew. Mateusza 15 odszukają zasady, które pomogą im
zrozumieć, co muszą zrobić, aby spełniły się ich prawe pragnienia.

Poproś ich, aby otworzyli Bible Map [Atlas biblijny] na mapie nr 11: „The Holy
Land in New Testament Times” [Ziemia Święta w czasach Nowego Testamentu]
(w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Poproś, aby na mapie znaleźli
miasta Tyre i Sidon [Tyra i Sydon]. Wyjaśnij, że kiedy Jezus podróżował z Galilei do
brzegów Tyry i Sydonu, spotkał niewiastę kananejską. Podobnie jak wielu
mieszkańców tego regionu, kobieta ta nie należała do domu Izraela — co oznacza,
że nie była Żydówką. W tym czasie Jezus i Jego uczniowie głosili ewangelię jedynie
Żydom, ale jeszcze nie tym spoza domu Izraela (zob. Ew. Mateusza 10:5–6).
Dopiero później przesłanie zbawienia miało być głoszone osobom spoza domu
Izraela (zob. Dzieje Apostolskie 10).

Poproś uczniów, aby na zmianę czytali na głos Ew. Mateusza 15:21–27. Poproś ich,
aby odszukali odpowiedzi na następujące pytania (możesz zapisać je na tablicy):

• Jakie prawe pragnienia miała niewiasta kananejska?

• Co zrobiła i powiedziała, potwierdzając zarazem swą wiarę w Jezusa Chrystusa?

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, czego się dowiedzieli.
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• Jak reakcja tej kobiety w kontekście tej analogii głębiej wskazuje na jej wiarę
w Jezusa Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 15:28, a
pozostałych o odszukanie tego, co Zbawiciel uczynił dla tej kobiety.

• Co Zbawiciel uczynił dla tej kobiety? Dlaczego?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z zapisu o tym, co dzieje się, kiedy rozwijamy
naszą wiarę w Jezusa Chrystusa? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale
powinni rozpoznać następującą zasadę: Kiedy rozwijamy wiarę w Jezusa
Chrystusa, możemy otrzymywać błogosławieństwa według naszych
prawych pragnień).

• Co, oprócz zanoszenia do Pana pełnych wiary i zgodnych z naszymi
pragnieniami próśb, możemy zrobić, aby rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa?

Zadawaj pytania, które przybliżą uczniom doktryny i zasady
Po rozpoznaniu doktryn i zasad uczniowie muszą je zrozumieć, zanim zastosują je w sposób
znaczący w swoim życiu. Aby pomóc uczniom rozpoznać doktrynę lub zasadę, zadawaj pytania,
które ułatwią im zrozumienie jej znaczenia, które zachęcą ich do zastanowienia się nad daną
doktryną lub zasadą we współczesnym kontekście lub proś ich, aby wyjaśnili, jak oni rozumieją
daną zasadę lub doktrynę.

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć, co mogą zrobić, aby rozwijać wiarę w Jezusa
Chrystusa, poproś jednego z nich, aby przeczytał poniższą wypowiedź Starszego
Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Kiedy pokładamy wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, musimy Mu zaufać. Musimy
na tyle Mu ufać, by chętnie przyjąć Jego wolę, wiedząc, że On nas zna
najlepiej […].

Wiara, bez względu na to, jak jest silna, nie może spowodować czegoś, co jest
wbrew woli Tego, który daje jej moc […]. Nie możemy mieć prawdziwej wiary
w Pana, nie ufając w pełni Jego woli i wyznaczonemu przez Niego czasowi”

(„Faith in the Lord Jesus Christ”, Ensign, maj 1994, str. 99, 100).

• W jaki sposób wyjaśnienie Starszego Oaksa, czym jest rozwijanie wiary
w Jezusa Chrystusa, pomoże nam w sytuacji, kiedy Pan od razu nas nie
błogosławi według naszych prawych pragnień?

Poproś uczniów, aby przyjrzeli się liście prawych pragnień sporządzonej na tablicy i
wyjaśnili, co mogą zrobić, żeby rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa podczas dążenia
do zaspokojenia tychże pragnień.

• Kiedy wy (lub ktoś znajomy) otrzymaliście według waszych prawych pragnień
(według woli i czasu Pana) podczas rozwijania wiary w Jezusa Chrystusa?

Poproś uczniów, aby zapisali w notatnikach lub dziennikach do studiowania, co
zrobią, aby rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa podczas dążenia do spełnienia
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prawych pragnień z Jego ręki. Zachęć uczniów, aby wprowadzili w czyn to, co
napisali.

Ew. Mateusza 15:29–39
Jezus karmi ponad cztery tysiące naśladowców siedmioma bochenkami chleba i
kilkoma rybami
Podsumuj Ew. Mateusza 15:29–39, wyjaśniając, że Jezus powrócił do Galilei. Kiedy
tam przebywał, ponad cztery tysiące ludzi przybyło do Niego, przyprowadzając
tych, którzy cierpieli na różne dolegliwości i ułomności. Zbawiciel ich uzdrowił, a
kiedy ludzie spędzili z Nim trzy dni, dokonał kolejnego cudu, karmiąc wszystkich
tam obecnych zaledwie siedmioma bochenkami chleba i kilkoma małymi rybami.
(Uwaga: Cud nakarmienia czterech tysięcy będzie szczegółowo omówiony podczas
lekcji dotyczącej Ew. Marka 8).

Na zakończenie lekcji możesz podzielić się swoim świadectwem na temat prawd i
zasad rozpoznanych w Ew. Mateusza 15.
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LEKCJA 19

Ew. Mateusza 16
Wprowadzenie
Jezus Chrystus skarcił faryzeuszy i saduceuszy, którzy chcieli
uzyskać znak Jego boskości. Złożywszy świadectwo, że Jezus
jest Chrystusem, Piotr otrzymał obietnicę, że uzyska klucze

królestwa. Jezus nauczał Swoich uczniów, aby wzięli swój
krzyż i szli za Nim.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 16:1–12
Faryzeusze i saduceusze chcą uzyskać znak od Zbawiciela
Przed lekcją napisz na tablicy poniższe wyrażenia:

Poprzez objawienie anioła

Poprzez Ducha Świętego

Poprzez wiarę w słowa przyjaciela lub kogoś z rodziny

Poprzez bycie świadkiem cudu

Na początku lekcji poproś uczniów, aby wybrali jedno z wyrażeń z tablicy, które
najlepiej opisuje to, jak by chcieli uzyskać świadectwo o ewangelii. Poproś kilkoro
uczniów, aby opowiedzieli, które wyrażenie wybrali i dlaczego dokonali
takiego wyboru.

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Ew. Mateusza 16 odszukali prawd o tym,
jak Pan pomaga nam otrzymać i wzmacniać nasze świadectwa o ewangelii.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 16:1. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, czego faryzeusze i saduceusze chcieli
od Jezusa.

• Czego faryzeusze i saduceusze chcieli od Jezusa?

• Jak myślicie, co oznacza, że faryzeusze i saduceusze „[kusili]” Jezusa, kiedy
prosili o znak? (Jedno ze znaczeń czasownika kusić to wypróbowywać lub
namawiać).

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali po kolei na głos Ew. Mateusza 16:2–4. Niech
klasa śledzi tekst i odnajdzie, jak Zbawiciel odpowiedział faryzeuszom i
saduceuszom.

• Jaki znak Pan miał dać?

Wyjaśnij, że Jezus odnosił się do starotestamentowego proroka Jonasza, który został
połknięty przez „wielką rybę” (Ks. Jonasza 2:1). „Pochowanie” Jonasza we
wnętrznościach ryby, a potem wyjście z niej po trzech dniach symbolizuje śmierć,
pochówek i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa z grobowca dnia trzeciego.
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• Co Zbawiciel zrobił po tym, jak skarcił faryzeuszy i saduceuszy?

• Czego możemy nauczyć się z tego doświadczenia o niestosownym sposobie
szukania duchowej prawdy? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij
się, że rozpoznali następującą prawdę: Nie otrzymamy duchowej prawdy
poprzez dążenie do uzyskania znaków).

Podsumuj Ew. Mateusza 16:5–12, wyjaśniając, że Zbawiciel ostrzegł Swoich
uczniów przed fałszywymi naukami faryzeuszy i saduceuszy. (Uwaga: Wydarzenie
to będzie dokładniej omówione podczas lekcji na temat Ew. Marka 8).

Ew. Mateusza 16:13–20
Piotr świadczy o Jezusie Chrystusie i otrzymuje obietnicę kluczy królestwa
Wyjaśnij, że Jezus po skarceniu faryzeuszy i saduceuszy za dążenie do uzyskania
znaku nauczał Swoich uczniów o tym, jak mogą otrzymać świadectwo o prawdzie.
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 16:13–14. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają pytanie zadane przez Jezusa oraz odpowiedź
uzyskaną od Jego uczniów.

• O co Zbawiciel zapytał Swoich uczniów? Jakiej odpowiedzi udzielili? (Możesz
wyjaśnić, że Eliasz i Jeremiasz to starotestamentowi prorocy).

• Co, na podstawie ich odpowiedzi, możemy wywnioskować na temat ich
rozumienia tego, kim był Jezus na tym etapie posługi?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 16:15–17. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają drugie pytanie, jakie zadał Zbawiciel.

Ew. Mateusza 16:15–19 to fragment z pisma świętego do opanowania.
Studiowanie fragmentów pism świętych do opanowania pomoże uczniom pogłębić

zrozumienie podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych ludzi. Możesz
zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli wersety do opanowania w taki sposób, aby mogli je
z łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na
końcu lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• Jakie było drugie pytanie zadane przez Zbawiciela? Jak zareagował na nie Piotr?

• Skąd, według wersetu 17., Piotr wiedział, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym?
(Wskaż, że Ojciec Niebieski objawił mu tę prawdę poprzez Ducha Świętego).

• Czego te wersety uczą nas na temat tego, jak uzyskać świadectwo o Jezusie
Chrystusie? (Odpowiedzi uczniów powinny wyrażać prawdę, że uzyskujemy
świadectwo o Jezusie Chrystusie poprzez objawienie od Ducha Świętego).

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, abyśmy otrzymali świadectwo poprzez
objawienie od Ducha Świętego, a nie z jakiegoś innego źródła?

Aby przybliżyć uczniom rolę Ducha Świętego w uzyskaniu świadectwa o
Zbawicielu, poproś jednego z nich, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź
Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha:
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„Duch Boży przemawiający do ducha człowieka ma moc przekazywania prawdy
z większą siłą i zrozumieniem, niż gdyby ta prawda została przekazana podczas
osobistego obcowania z niebiańskimi istotami. Poprzez Ducha Świętego prawda
przenika każde włókno i każde ścięgno ciała, tak że nie można jej zapomnieć”
(Nauki Prezydentów Kościoła: Joseph Fielding Smith, [2013], str. 192–193).

• Co możemy zrobić, aby przygotować się do otrzymania objawienia poprzez
Ducha Świętego?

• Jak dowiedzieliście się, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i waszym
Zbawicielem? Co musimy zrobić, aby przygotować się do otrzymania tego
świadectwa od Ducha Świętego?

Poproś uczniów, aby podzielili się swoimi świadectwami o Zbawicielu. Zachęć ich,
aby zapisali w notatnikach lub w dziennikach do studiowania, w jaki sposób mogą
wzmocnić swoje świadectwa lub co mogą zrobić, aby otrzymać świadectwo poprzez
Ducha Świętego.

Poproś dwóch uczniów, aby wyszli na przód klasy i odegrali scenki. Niech jeden
uczeń gra osobę spoza Kościoła, a drugi siebie. Daj uczniowi, który odgrywa osobę
spoza Kościoła, kartkę z dwoma poniższymi pytaniami. Poproś tego ucznia, aby
przeczytał te pytania po kolei na głos, a drugi uczeń niech na nie odpowie. (Możesz
zachęcić uczniów, aby zaproponowali możliwe odpowiedzi uczniowi, który
odpowiada na te pytania).

1. Słyszałem, że w twój Kościół twierdzi, iż jest jedynym prawdziwym Kościołem
Jezusa Chrystusa. Czy naprawdę w to wierzysz?

2. Dlaczego myślisz, że twój Kościół jest jedynym prawdziwym kościołem, jeśli
mój Kościół także wierzy w Jezusa Chrystusa?

Podziękuj uczniom za uczestnictwo i poproś, aby powrócili na swoje miejsca.

Poproś uczniów, aby podczas dalszego studiowania Ew. Mateusza 16 szukali prawd,
które pomogą nam zrozumieć i wyjaśnić innym, co wyróżnia Kościół Jezusa
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich spośród innych kościołów.
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Cezarea Filipowa

Przypomnij uczniom, że Jezus zadał
Swoim uczniom pytania na temat Jego
pochodzenia, kiedy przebywali
w Cezarei Filipowej (zob. Ew. Mateusza
16:13). Jeśli to możliwe, pokaż ilustrację
Cezarei Filipowej (zob. Bible
Photographs [Zdjęcia miejsc biblijnych],
nr 26, „Caesarea Philippi” [Cezarea
Filipowa] w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO). Poproś uczniów,
aby wskazali, co znajduje się za rzeką i
drzewami. Wyjaśnij, że duża formacja
skalna w Cezarei Filipowej odgrywa
ważną rolę w dyskusji Zbawiciela
prowadzonej z Jego uczniami.

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Mateusza
16:18–20. Poproś pozostałych, aby
śledzili tekst i odszukali, w jaki sposób
Zbawiciel porównał podstawę Swojego
Kościoła do skały.

• Jak myślicie, co Zbawiciel miał na myśli, kiedy powiedział, że „na tej opoce”
zbuduje Swój Kościół (werset 18.)?

Aby przybliżyć uczniom to wyrażenie, poproś jednego z nich o przeczytanie
poniższych wypowiedzi Proroka Józefa Smitha:

„Jezus naucza, mówiąc: ‘Na tej opoce’ zbuduję Kościół mój […] [Ew. Mateusza
16:18]. Na jakiej opoce? Objawienia” (Teachings of the Presidents of the Church:
Joseph Smith (2007), str. 195).

„Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich został założony na bezpośrednim
objawieniu, tak jak zawsze zakładany był prawdziwy Kościół Boga, jak podają pisma święte”
(Amos 3:7 i Dzieje Apostolskie 1:2)” (Teachings: Joseph Smith, str. 195).

• Jak podsumowalibyście nauki Zbawiciela o Kościele zapisane w wersecie 18.?
(Uczniowie powinni rozpoznać zasadę, która brzmi podobnie do: Kościół
Jezusa Chrystusa jest zbudowany na objawieniu od Boga. Zapisz tę prawdę
na tablicy).

• W jaki sposób wiedza, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach
Ostatnich jest zbudowany na objawieniu od Boga, wzmacnia wasze świadectwo
o ewangelii?

LEKCJA 19

113



• Co, według wersetu 19., obiecał Zbawiciel Piotrowi?

• Jakiej doktryny możemy nauczyć się z obietnicy, jaką Zbawiciel dał Piotrowi?
(Upewnij się, że uczniowie rozpoznali następującą prawdę: Jezus Chrystus
powierza klucze Swojego królestwa Swoim wybranym prorokom i
apostołom).

• Czym są klucze królestwa? (Moc do kierowania, prawo i upoważnienie
konieczne do przewodniczenia w królestwie Boga na ziemi — przewodniczenia
Kościołowi Jezusa Chrystusa).

Aby wyjaśnić uczniom, czym są klucze kapłaństwa, poproś jednego z nich o
przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum
Dwunastu Apostołów:

„‘Klucze kapłaństwa to upoważnienie, które Bóg daje przywódcom kapłańskim,
aby prowadzili, kontrolowali i zarządzali korzystaniem z Jego kapłaństwa na
ziemi’ [Handbook 2: Administering the Church (2010), 2.1.1]. Każde działanie
bądź obrzęd dokonywany w Kościele odbywa się w oparciu o bezpośrednie lub
pośrednie upoważnienie osoby dzierżącej klucze do tego działania” („Klucze i
upoważnienie kapłańskie”, Ensign lub Liahona, maj 2014, str. 49).

• Co, zgodnie ze słowami Jezusa, Piotr będzie mógł uczynić dzięki kluczom, jakie
otrzyma?

Wyjaśnij, że Zbawiciel obiecał Piotrowi, iż da mu także klucze mocy pieczętującej.
Dzięki tej mocy obrzędy dokonywane z upoważnienia przywódców Kościoła są
wiążące w niebie. Korzysta się z nich, aby łączyć rodziny razem na wieczność. W
naszych czasach moc pieczętowania dzierży Pierwsze Prezydium i Kworum
Dwunastu Apostołów.

• Jak byście podsumowali to, dlaczego Pan daje klucze kapłańskie Swoim
prorokom i Apostołom? (Rozpoznana przez uczniów prawda powinna brzmieć
podobnie do poniższej: Klucze kapłaństwa są niezbędne do zarządzania
Kościołem Pana na ziemi).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos pytania ze scenki. Poproś
uczniów, aby wyjaśnili, jak odpowiedzieliby na te pytania za pomocą prawd
rozpoznanych na podstawie Ew. Mateusza 16:18. Możesz również poprosić
uczniów, by podzielili się własnymi świadectwami o tych prawdach.

Możesz pokazać zdjęcie przedstawiające aktualne Pierwsze Prezydium i Kworum
Dwunastu Apostołów (zob. LDS.org, na przykład: Meet Today’s Prophets and
Apostles [Poznaj współczesnych Proroków i Apostołów] i w wydaniu
konferencyjnym czasopism Ensign lub Liahona) i złożyć świadectwo, że te same
klucze, które otrzymał Piotr oraz inni apostołowie w starożytności, są dzierżone i
używane obecnie przez żyjących proroków i apostołów Pana.
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Ew. Mateusza 16:21–28
Jezus naucza, co oznacza za Nim podążać
Podsumuj Ew. Mateusza 16:21–28, wyjaśniając, że Jezus mówił o Swojej zadość
czyniącej ofierze. Nauczał także Swoich uczniów, że muszą być chętni wyrzec się
naturalnego człowieka (zob. Mosjasz 3:19) oraz być posłuszni i gotowi do
poświęceń, aby z radością za Nim podążać.

Fragment do opanowania — Ew. Mateusza 16:15–19
Zachęć uczniów, aby podzielili się ze swoimi rodzinami tym, czego nauczyli się
z Ew. Mateusza 16. Możesz wybrać część z Ew. Mateusza 16:15–19 do zapamiętania
przez klasę w ciągu kilku nadchodzących dni. Pomysły na zapamiętywanie
fragmentów znajdują się w Aneksie do tego podręcznika.
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LEKCJA 20

Ew. Mateusza 17
Wprowadzenie
Jezus Chrystus, Mojżesz i Eliasz nadali klucze kapłaństwa
Piotrowi, Jakubowi i Janowi na Górze Przemienienia. Po
zstąpieniu z góry Jezus wypędził diabła z chłopca. W

Kafarnaum Jezus w cudowny sposób zapłacił daninę za siebie
i Piotra.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 17:1–13
Mojżesz i Eliasz ukazują się Piotrowi, Jakubowi i Janowi
Pokaż prawo jazdy lub poproś, żeby jeden z uczniów posiadający ten dokument
pokazał go wszystkim.

• Do czego uprawnia posiadanie prawa jazdy?

Pokaż kluczyki do samochodu lub ich zdjęcie.

• Dlaczego trzeba mieć kluczyki do samochodu oprócz posiadania prawa jazdy?

• W jakim sensie posiadanie prawa jazdy i kluczyków do samochodu można
porównać do upoważnienia i kluczy kapłaństwa, koniecznych do kierowania
pracą Boga? (Podobnie jak ci, którzy mają prawo jazdy i są uprawnieni do
kierowania samochodem, tak wielu mężczyzn ma upoważnienie kapłańskie. I
podobnie jak kluczyki samochodowe umożliwiają jazdę tylko określonym
pojazdem, tak i klucze kapłaństwa upoważniają daną osobę do działania
w zakresie dzieła Boga w określonej funkcji. Prezydent Kościoła dzierży i używa
kluczy kapłaństwa, aby przewodzić i kierować całą pracą Pana na ziemi).

Przypomnij uczniom, że w Ew. Mateusza 16:19 czytamy, że Pan obiecał Piotrowi
dać klucze królestwa, czyli upoważnienie, aby kierować pracą Boga na ziemi. W
tamtym okresie Piotr i każdy z pozostałych apostołów posiadali upoważnienie
kapłańskie, ale jeszcze nie otrzymali kluczy królestwa.

Poproś uczniów, aby podczas dzisiejszego studiowania pism świętych odszukali,
w jaki sposób Piotr otrzymał klucze królestwa i jak te same klucze zostały później
nadane Józefowi Smithowi oraz innym osobom w naszych czasach.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 17:1–2. Pozostali
niech śledzą tekst i wskażą, gdzie Zbawiciel wziął Piotra, Jakuba i Jana, aby
przygotowywać ich do otrzymania kluczy kapłaństwa. Możesz wskazać, że
Zbawiciel wybrał Piotra, Jakuba i Jana, aby z Nim poszli, ponieważ mieli służyć jako
Pierwsze Prezydium Kościoła po Zmartwychwstaniu Zbawiciela i Jego
wniebowstąpieniu (zob. Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, wyb. Bruce R.
McConkie, 3 tomy [1954–1956], 3:152).

• Dokąd Jezus zabrał Piotra, Jakuba i Jana?

• Co stało się ze Zbawicielem na górze?

• Co to znaczy być przemienionym?
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Wyjaśnij uczniom, że przemienienie ma miejsce, kiedy „ludzie […] zostają
tymczasowo odmienieni w swym wyglądzie i naturze — to znaczy są wyniesieni na
wyższy duchowy poziom — aby mogli wytrzymać obecność i chwałę niebiańskich
istot” (Guide to the Scriptures, „Transfiguration”, adres internetowy:
scriptures.lds.org). Piotr, Jakub i Jan także zostali wówczas przemienieni (zob. NiP
67:11–12).

Napisz na tablicy następujący nagłówek: Osoby, które były obecne na Górze
Przemienienia. Poniżej napisz: Jezus Chrystus, Piotr, Jakub i Jan.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 17:3 i poproś klasę
o wyszukanie, kto ukazał się Jezusowi i Apostołom na tej górze.

• Kto ukazał się na tej górze? (Wyjaśnij, że Eliasz odnosi się do
starotestamentowego proroka Eliasza [zob. Ew. Mateusza 17:3, przypis b
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

Dodaj Mojżesz i Eliasz do listy na tablicy.

Aby wyjaśnić uczniom, dlaczego Mojżesz i Eliasz ukazali się na górze, poproś
jednego z nich o przeczytanie następującej wypowiedzi Proroka Józefa Smitha:

„Zbawiciel, Mojżesz i Eliasz [prorok Eliasz] dali klucze [kapłaństwa] Piotrowi,
Jakubowi i Janowi na górze, kiedy zostali przed nimi przemienieni” (Teachings of
Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], str. 105).

• Dlaczego, według Józefa Smitha, Eliasz i Mojżesz ukazali się na górze? (Aby dać
klucze kapłaństwa Piotrowi, Jakubowi i Janowi. Możesz także wyjaśnić, że
Mojżesz i Eliasz ukazali się w świątyni Kirtland 3 kwietnia 1836 roku, aby
przywrócić klucze kapłaństwa: Mojżesz przywrócił klucze zgromadzenia Izraela
[zob. NiP 110:11], a Eliasz przywrócił klucze związane z mocą pieczętowania
[zob. NiP 110:13–16]. Ukazanie się w Kirtland stanowi wzorzec do zrozumienia
tego, co stało się na Górze Przemienienia).

Wyjaśnij, że Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Biblii Józefa Smitha] wyjaśnia,
że Jan Chrzciciel — którego zabił Herod — także ukazał się na tej górze
(zob. Joseph Smith Translation, Mark 9:3 [w: Ew. Marka 9:4, przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]; zob. także Bible Dictionary,
„Elias”). Dodaj: Jan Chrzciciel do listy na tablicy.

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali po kolei na głos Ew. Mateusza 17:4–9. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, kto jeszcze był obecny na Górze Przemienienia.

• Kto jeszcze był obecny na Górze Przemienienia? (Dodaj Bóg Ojciec do listy na
tablicy).

Pokrótce przypomnij uczniom, że dyspensacja ewangelii to okres, w którym Ojciec
Niebieski udziela upoważnienia kapłaństwa, obrzędów i daje wiedzę o Swoim
planie zbawienia ludziom na ziemi poprzez upoważnione przez Niego sługi.
Poproś jednego z uczniów o podejście do tablicy i narysowanie gwiazdki obok
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Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus ukazują się
Józefowi Smithowi.

Jan Chrzciciel przywraca Kapłaństwo Aarona

każdej postaci, której imię zostało zapisane na tablicy, która ukazała się Prorokowi
Józefowi Smithowi podczas naszej dyspensacji. (Uczeń powinien narysować
gwiazdkę obok każdej postaci, której imię zostało zapisane na tablicy).

Poproś uczniów, aby wyjaśnili, kiedy
każde z tych wydarzeń miało miejsce
oraz kto się wtedy ukazał. (Kiedy
uczniowie będą udzielać odpowiedzi,
możesz pokazać następujące ilustracje:
Pierwsza Wizja; Jan Chrzciciel nadaje
Kapłaństwo Aarona; Przywrócenie
Kapłaństwa Melchizedeka; Eliasz
ukazuje się w Świątyni Kirtland [Album
Ewangelia w malarstwie (2009), nr. 90,
93, 94, 95; zob. także na stronie
LDS.org]).

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się
z tych wydarzeń o nadaniu kluczy
kapłaństwa w każdej dyspensacji?
(Uczniowie mogą użyć innych słów,
ale powinni rozpoznać następującą
prawdę: W każdej dyspensacji
Bóg nadaje klucze kapłaństwa
Swym wybranym sługom, aby
kierowali Jego pracą na ziemi).

• Dlaczego istotna jest wiedza, że ten
sam wzorzec nadawania kluczy
kapłaństwa, jaki miał miejsce za
czasów Jezusa Chrystusa, został
powtórzony także współcześnie,
kiedy klucze zostały nadane
prorokowi Józefowi Smithowi?

• Czy obecni prorocy i apostołowie
dzierżą te same klucze, jakie
otrzymał Józef Smith? (Tak). W jaki
sposób otrzymali te klucze? (Klucze
te zostały przekazane przez Józefa
Smitha Brighamowi Youngowi, a
następnie kolejnym prorokom,
którzy po nich nastąpili).

Możesz poprosić uczniów, aby podzielili
się swoimi odczuciami na temat
upoważnienia kapłańskiego i błogosławieństwa posiadania kluczy nadanych
w naszej dyspensacji w taki sam sposób, jaki miał miejsce podczas doczesnej
posługi Jezusa Chrystusa.
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Piotr, Jakub i Jan przywracają Kapłaństwo
Melchizedeka

Eliasz przywraca klucze zapieczętowania
w Świątyni Kirtland

Ew. Mateusza 17:14–23
Jezus wypędza diabła z chłopca
Podsumuj Ew. Mateusza 17:14–23,
wyjaśniając, że ojciec przyniósł do
Zbawiciela swojego syna, aby został
uzdrowiony. Po tym, jak Jezus uzdrowił
to dziecko, nauczał Swoich uczniów o
tym, że niektóre błogosławieństwa
można uzyskać jedynie poprzez
modlitwę i post. Prorokował także o
Swojej śmierci i Zmartwychwstaniu.
(Uwaga: Wydarzenia te będą dokładniej
omawiane w przykładzie nauczania
Ew. Marka 9:14–29).

Ew. Mateusza 17:24–27
Jezus w cudowny sposób płaci podatek
za siebie i Piotra
Kiedy uczniowie będą studiować
Ew. Mateusza 17:24–27, poproś ich, aby
odszukali prawdę, która pomoże nam
zrozumieć, jaki wpływ na bliźnich ma
nasz przykład.

Aby przybliżyć uczniom kontekst tego
fragmentu, wyjaśnij, że wszyscy
izraelscy mężczyźni mający powyżej
20 lat mieli płacić roczny podatek
świątynny, zwany daniną
(zob. II Ks. Mojżeszowa 30:13–16).
Pieniądze te miały być używane na
poczet kosztów związanych
z funkcjonowaniem świątyni. Rada
najwyższa zarządziła, że niektórzy
kapłani i rabini nie musieli płacić tego
podatku.

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Mateusza
17:24–26. Poproś pozostałych, aby
śledzili tekst i odszukali pytania, jakie poborcy i Jezus zadali Piotrowi.

• O co poborcy zapytali Piotra? Jaka była jego odpowiedź?

• O co Jezus zapytał Piotra? Jaka była jego odpowiedź?

Wyjaśnij, że słowo obcy w tym fragmencie dotyczy każdego w królestwie, kto nie
jest dzieckiem króla. „Obcy” muszą płacić podatki, podczas gdy dzieci króla nie
muszą tego robić. Jezus nauczał Piotra o tym, że skoro On jest Synem Boga, a
świątynia to dom Jego Ojca (zob. Ew. Mateusza 17:25–26; Ew. Jana 2:16), to nie
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ciążył na Nim obowiązek płacenia tego podatku i jeśli by nie chciał, to nie musiałby
go płacić. Jednakże poborcy podatkowi oczekiwali, że Jezus zapłaci ów podatek,
gdyż nie rozumieli, kim On był.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Mateusza 17:27 i odszukanie, co,
według Jezusa, miał zrobić Piotr.

• Co, według Zbawiciela, miał zrobić Piotr?

• Dlaczego Jezus powiedział, że zapłaci podatek?

Na tablicy zapisz słowo zgorszyć i wyjaśnij, że w tym kontekście wyrażenie: „Ale
żebyśmy ich nie zgorszyli” prawdopodobnie odnosi się do faktu, że Zbawiciel nie
chciał zrobić niczego, co by sprawiło, że inni ludzie będą potykać się duchowo.
(Jeśli nie zapłaciłby podatku, niektórzy Żydzi mogliby na Niego patrzeć
nieprzychylnie, a Jego naśladowcy byliby mniej podatni na przesłanie ewangelii).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z przykładu Zbawiciela? (Chociaż mogą to
wyrazić inaczej, uczniowie powinni rozpoznać następującą zasadę: Możemy
podążać za przykładem Zbawiciela poprzez unikanie czynów, które
spowodują, że inni ludzie będą potykać się duchowo. Zapisz tę zasadę na
tablicy).

• Jakie są inne sytuacje, w których stosowanie tej zasady sprawi, że będziemy
dokonywać właściwych wyborów?

• W jaki sposób zostaliście pobłogosławieni, kiedy próbowaliście podążać za
przykładem Zbawiciela i unikaliście czynów, które mogły przyczynić się do tego,
że inni ludzie potykaliby się duchowo?

Zadawaj pytania, które wywołują uczucia i budują świadectwo
Kiedy uczniowie zrozumieją doktrynę lub zasadę nauczaną w pismach świętych, zadawaj pytania,
które pomogą im zastanowić się nad duchowymi doświadczeniami, jakie mieli w związku z daną
doktryną lub zasadą. Pytania te pomogą uczniom głębiej poczuć prawdziwość i istotę danej
prawdy w ich życiu. Często uczucia te wzbudzą silniejsze pragnienie, aby wierniej żyć według
zasady ewangelii.

Na zakończenie lekcji poproś uczniów, aby zapisali w notatnikach lub w dzienniku
do studiowania, co zrobią, aby bardziej przyłożyć się do życia według zasady
rozpoznanej powyżej.

Omówienie fragmentów do opanowania
Kiedy uczniowie potrafią z łatwością odnaleźć fragmenty do opanowania, to
z większą pewnością studiują ewangelię, stosują jej zasady w swoim życiu oraz
nauczają z pism świętych.

Ćwiczenia polegające na omawianiu fragmentów do opanowania są rozmieszczone
w różnych miejscach tego podręcznika i zawierają propozycje, które pomogą
uczniom w regularnym przeglądaniu fragmentów do opanowania. Dodatkowe
ćwiczenia polegające na omawianiu tych fragmentów znajdują się w Aneksie do
tego podręcznika.
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Quizy mogą pomóc uczniom w zapamiętywaniu wyuczonego materiału oraz
w mierzeniu swoich postępów. Poproś uczniów, aby przeczytali trzy fragmenty do
opanowania, które już były omówione w tym podręczniku. Możesz także
uwzględnić kilka nowych fragmentów. (Możesz zaproponować, aby zaznaczyli te
fragmenty w swoich pismach świętych). Kiedy uczniowie przeczytają te fragmenty,
przepytaj ich, podając kluczowe słowo z danego fragmentu lub czytając wyrażenie
z zakładki dla seminarium. Poproś uczniów, aby znaleźli właściwy fragment
w swoich pismach świętych.

LEKCJA 20

121



LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Mateusza 13:24–17:27
(Część 4.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania: Ew. Mateusza
13:24–17:27 (Część 4.), nie zakłada, że musisz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się
jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze
potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Ew. Mateusza 13:24–58)
Z przypowieści o pszenicy i kąkolu uczniowie dowiedzieli się, że Pan zgromadzi prawych w dniach ostatnich, a
następnie zniszczy niegodziwych w czasie Swojego Przyjścia. Z dodatkowych przypowieści dowiedzieli się, że
przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa wypełni całą ziemię, a wieczne błogosławieństwa przyjdą do tych, którzy
dokonają poświęceń, aby uzyskać ewangelię Jezusa Chrystusa.

Dzień 2. (Ew. Mateusza 14)
Z Ew. Mateusza 14 uczniowie dowiedzieli się, że okazując współczucie innym ludziom — nawet kiedy doświadczają
smutku — podążają za przykładem Jezusa Chrystusa. Dowiedzieli się także, że jeśli szukamy pomocy u Boga, kiedy
nasza wiara się osłabia, On podniesie nas na duchu, oddalając obawy i wątpliwości.

Dzień 3. (Ew. Mateusza 15)
Ze wskazówek udzielonych uczonym i faryzeuszom przez Zbawiciela uczniowie dowiedzieli się, że jeśli pragniemy
przybliżyć się do Boga, musimy postawić Jego przykazania na pierwszym miejscu przed jakimikolwiek tradycjami czy
zwyczajami. Dowiedzieli się także, iż jeśli wybierzemy, że będziemy zachowywać złe lub niestosowne myśli i pragnienia,
to te myśli i pragnienia będą nas kalać, a kiedy zaś rozwijamy wiarę w Jezusa Chrystusa, możemy otrzymywać
błogosławieństwa według naszych prawych pragnień.

Dzień 4. (Ew. Mateusza 16–17)
Podczas studiowania Ew. Mateusza 16–17 uczniowie dowiedzieli się, że Kościół Jezusa Chrystusa jest zbudowany na
objawieniu od Boga. Dowiedzieli się także, iż klucze kapłaństwa, które były nadane w starożytności i w naszych
czasach, umożliwiają sługom Pana zarządzać Jego Kościołem na ziemi.

Wprowadzenie
Jezus Chrystus skarcił faryzeuszy i saduceuszy, którzy chcieli uzyskać znak Jego
boskości. Złożywszy świadectwo, że Jezus jest Chrystusem, Piotr otrzymał
obietnicę, że uzyska klucze królestwa niebieskiego. Poniższe pomysły do nauczania
pomogą uczniom wzmocnić ich świadectwa.
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Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 16:1–12
Faryzeusze i saduceusze chcą uzyskać znak od Zbawiciela
Przed lekcją napisz na tablicy następujące wyrażenia:

Poprzez objawienie anioła

Poprzez Ducha Świętego

Poprzez wiarę w słowa przyjaciela lub kogoś z rodziny

Poprzez bycie świadkiem cudu

Na początku lekcji poproś uczniów, aby wybrali jedno z wyrażeń z tablicy, które
najlepiej opisuje to, jak by chcieli uzyskać świadectwo o ewangelii. Poproś kilkoro
uczniów, aby opowiedzieli, które wyrażenie wybrali i dlaczego dokonali
takiego wyboru.

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Ew. Mateusza 16 odszukali prawd o tym,
jak Pan pomaga nam otrzymać i wzmacniać nasze świadectwa o ewangelii.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 16:1, a pozostałych
o śledzenie tekstu i odszukanie, czego faryzeusze i saduceusze chcieli od Jezusa.

• Czego faryzeusze i saduceusze chcieli od Jezusa?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Mateusza 16:2-4. Niech
klasa śledzi tekst i odnajdzie, jak Zbawiciel zareagował na zachowanie faryzeuszy i
saduceuszy.

• Jaki da znak Pan, według tego, co powiedział?

Wyjaśnij, że Jezus odnosił się do starotestamentowego proroka Jonasza, który został
połknięty przez „wielką rybę” (Ks. Jonasza 2:1). „Pochowanie” Jonasza we
wnętrznościach ryby, a potem wyjście z niej po trzech dniach, symbolizuje śmierć,
pochówek i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa z grobowca dnia trzeciego.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił znak proroka
Jonasza: „Pochowanie Jonasza we wnętrznościach ‘wielkiej ryby’ i jego wydobycie
się z niej (Ks. Jonasza 1:15–16, Ks. Jonasza 2:1) jest symbolem śmierci, pochówku i
zmartwychwstania Chrystusa” (Mormon Doctrine, wyd. 2. [1966], str. 711–712).

• Co Zbawiciel zrobił po tym, jak skarcił faryzeuszy i saduceuszy?

• Czego możemy nauczyć się z tego doświadczenia o niestosownym sposobie
szukania duchowej prawdy? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij
się, że rozpoznali następującą prawdę: Nie otrzymamy duchowej prawdy
poprzez dążenie do uzyskania znaków).

Podsumuj Ew. Mateusza 16:5–12, wyjaśniając, że Zbawiciel ostrzegł Swoich
uczniów przed fałszywymi naukami faryzeuszy i saduceuszy.
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Ew. Mateusza 16:13–20
Piotr świadczy o Jezusie Chrystusie i otrzymuje obietnicę kluczy królestwa
Wyjaśnij, że Jezus po skarceniu faryzeuszy i saduceuszy za dążenie do uzyskania
znaku, nauczał Swoich uczniów o tym, jak mogą otrzymać świadectwo o prawdzie.
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 16:13–14. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają pytanie zadane przez Jezusa oraz odpowiedź
uzyskaną od Jego uczniów.

• O co Zbawiciel zapytał Swoich uczniów? Jakiej odpowiedzi udzielili? (Możesz
wyjaśnić, że Eliasz i Jeremiasz to starotestamentowi prorocy).

• Co, na podstawie ich odpowiedzi, możemy wywnioskować na temat ich
rozumienia tego, kim był Jezus na tym etapie posługi?

Uwaga: Podczas lekcji na dzień 4. uczniowie studiowali fragment do opanowania
z Ew. Mateusza 16:15–19. Możesz spędzić kilka minut na omówienie tego
fragmentu z uczniami.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 16:15–17. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają drugie pytanie, jakie zadał Zbawiciel.

• Jakie było drugie pytanie zadane przez Zbawiciela? Jak zareagował na nie Piotr?

• Skąd, według wersetu 17., Piotr wiedział, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym?
(Zwróć uwagę, że Ojciec Niebieski objawił mu tę prawdę poprzez Ducha
Świętego).

• Jakiej prawdy możemy dowiedzieć się o tym, jak można uzyskać świadectwo o
Jezusie Chrystusie? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać
następującą prawdę: Możemy uzyskać świadectwo o Jezusie Chrystusie
poprzez objawienie od Ducha Świętego).

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, abyśmy otrzymali świadectwo poprzez
objawienie od Ducha Świętego, a nie z jakiegoś innego źródła?

Aby wyjaśnić uczniom rolę Ducha Świętego w uzyskaniu świadectwa o Zbawicielu,
poproś jednego z nich, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Prezydenta
Josepha Fieldinga Smitha:

„Duch Boży przemawiający do ducha człowieka ma moc przekazywania prawdy
z większą siłą i zrozumieniem, niż gdyby ta prawda została przekazana podczas
osobistego obcowania z niebiańskimi istotami. Poprzez Ducha Świętego prawda
przenika każde włókno i każde ścięgno ciała, tak że nie można jej zapomnieć”
(Nauki Prezydentów Kościoła: Joseph Fielding Smith, [2013], str. 192–193).

• Co możemy zrobić, aby przygotować się do otrzymania objawienia poprzez
Ducha Świętego?

• Skąd dowiedzieliście się, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i waszym
Zbawicielem? Co musimy zrobić, aby przygotować się do otrzymania
świadectwa od Ducha Świętego?
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Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą wzmocnić swoje
świadectwa lub co mogą zrobić, aby otrzymać świadectwo poprzez Ducha
Świętego. Zachęć ich, aby postępowali zgodnie z otrzymywanymi podszeptami.

Następna część (Ew. Mateusza 18:1–22:26)
Poproś uczniów, aby zastanowili się, kiedy było im trudno przebaczyć innej osobie.
Poproś ich, aby zastanowili się nad odpowiedziami na następujące pytania:
Dlaczego czułeś się usprawiedliwiony za to, że nie przebaczyłeś tej osobie?
Dlaczego powinniśmy przebaczać ludziom ich wykroczenia nawet, jeśli czujemy się
usprawiedliwieni z braku przebaczenia? Poproś uczniów, aby poszukali odpowiedzi
na te pytania, kiedy będą studiować lekcje w nadchodzącym tygodniu.
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LEKCJA 21

Ew. Mateusza 18
Wprowadzenie
Jezus Chrystus nauczał Swoich uczniów o zasadach, które
pomogą im prowadzić Kościół po Jego wniebowstąpieniu.

Pan także opowiedział przypowieść o niemiłosiernym słudze
w odpowiedzi na pytanie Piotra na temat przebaczenia.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 18:1–20
Jezus Chrystus naucza Swoich uczniów o zasadach, które pomogą im
prowadzić Kościół
Wypisz na tablicy następujące przewinienia: kłamstwo, kradzież, zdrada przyjaciela.
Poproś uczniów, aby po cichu ocenili każde przewinienie w skali od 1 do 10, gdzie 1
oznacza, że jest najłatwiejsze do przebaczenia, a 10 — że najtrudniejsze. Poproś
kilkoro uczniów, aby na ochotnika podzielili się tym, jak ocenili każde z przewinień.

Poproś wszystkich, aby zastanowili się, dlaczego powinniśmy przebaczać bliźnim,
nawet jeśli jest to trudne.

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Ew. Mateusza 18 odszukali prawd, które
pomogą im zrozumieć, dlaczego powinniśmy przebaczać bliźnim.

Podsumuj Ew. Mateusza 18:1–14, wyjaśniając, że Jezus polecił Swoim uczniom, aby
ukorzyli się i stali się, jak małe dzieci. Wyjaśnił także, że ten, kto „zgorszy” małe
dzieci i sprowadzi je na manowce, czyli przyczyni się, że będą potykać się w wierze,
zostanie poddany pod sąd Boży (zob. wersety 6–7, jak też werset 6., przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Zbawiciel następnie doradził
Swoim uczniom, aby wyzbyli się ze swego życia tego, co mogłoby je zgorszyć to jest
przyczynić się do ich potknięcia (zob. werset 9.). (Uwaga: Nauki Zbawiciela
znajdujące się w Ew. Mateusza 18:1–14 będą dokładniej omówione podczas lekcji
na temat Ew. Marka 9 i Ew. Łukasza 15).

Wyjaśnij, że po tym, jak Zbawiciel udzielił rad Swoim uczniom, aby wyzbyli się ze
swego życia tego, co mogłoby spowodować, że będą się potykać, powiedział im, co
należy zrobić, jeśli ktoś popełnia wykroczenie lub wobec nich zgrzeszy. Nauczał
także Apostołów o zasadach dyscypliny kościelnej.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 18:15, a pozostali
niech odszukają, co uczniowie mieli uczynić, według słów Jezusa, jeśli ktoś popełnił
wobec nich wykroczenie.

• Czego możemy nauczyć się z tego wersetu o tym, co mamy zrobić, jeśli ktoś
popełni wobec nas wykroczenie?

Podsumuj Ew. Mateusza 18:16–17, wyjaśniając, że Zbawiciel powiedział Swoim
Apostołom, że jeśli osoba nie przyzna się do czynienia zła i nie wyzna grzechu, a
dwóch lub więcej świadków przeciwko niej zaświadczy, to osoba ta zostanie
odcięta od Kościoła. Możesz także wyjaśnić, że współcześnie ci, którzy
przewodniczą radom dyscyplinarnym Kościoła, gdzie podejmuje się takie decyzje,
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zawsze dążą do poznania woli Pana odnośnie do tego, czy dana osoba powinna
zostać odcięta od Kościoła, czyli ekskomunikowana.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 18:18–20. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, jakie upoważnienie uzyskali Apostołowie.

• Jakie upoważnienie dano Apostołom? (Wyjaśnij, że Zbawiciel dał Apostołom
klucze kapłańskie, a tym samym upoważnienie, by pod kierownictwem Piotra
dokonywali obrzędów zapieczętowania i podejmowali wiążące decyzje
w kwestiach Kościoła, łącznie z tą, czy grzesznik powinien pozostać członkiem
Kościoła [zob. Ew. Mateusza 16:19]).

• Co Pan obiecał Swoim Apostołom w wersetach 19–20? (Możesz zaproponować
uczniom zaznaczenie obietnicy zawartej w wersecie 20.).

Ew. Mateusza 18:21–35
Pan przytacza przypowieść o niemiłosiernym słudze
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższą relację opowiedzianą
przez Prezydenta Thomasa S. Monsona o rodzinie, w której zmarło dwumiesięczne
dziecko:

„Ojciec był stolarzem i wykonał piękną trumnę, aby złożyć w niej ciało swojego
ukochanego dziecka. Dzień, w którym odbywał się pogrzeb, był pochmurny i
odzwierciedlał smutek, jaki czuli z powodu swej straty. Kiedy rodzina szła do
kaplicy wraz z ojcem, niosącym maleńką trumienkę, zebrała się przy nich
niewielka grupa przyjaciół. Jednakże drzwi kaplicy były zamknięte. Zajęty biskup
zapomniał o pogrzebie. Próby odszukania go okazały się daremne. Nie wiedząc,

co robić, ojciec wziął trumnę i z rodziną u boku zaniósł ją do domu. Wszyscy byli przemoczeni
deszczem” („Ukryte kliny”, Ensign, maj 2002, str. 19).

• Jeśli byłbyś członkiem tej rodziny, jak byś się czuł, gdyby biskup nie przyszedł na
pogrzeb?

• Dlaczego byłoby ci trudno przebaczyć biskupowi?

Wyjaśni, że po tym, jak Zbawiciel poinstruował Apostołów, Piotr zadał Panu
pytanie na temat przebaczenia. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
Ew. Mateusza 18:21, zaś pozostali uczniowie niech odnajdą pytanie Piotra.

• Jakie pytanie Piotr zadał Zbawicielowi?

Wyjaśnij, że niektórzy przywódcy religijni z czasów Piotra nauczali, że nie trzeba
było wybaczać bliźniemu więcej niż trzy razy. Zadając Panu pytanie, czy powinien
wybaczyć komuś siedem razy, Piotr być może myślał, że jest wspaniałomyślny
(zob. Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, 4 tomy [1979–1981], 3:91). Poproś
uczniów, aby przeczytali po cichu Ew. Mateusza 18:22 i odszukali odpowiedź, jakiej
Zbawiciel udzielił Piotrowi.

• Ile razy, według Zbawiciela, powinniśmy przebaczać temu, kto zgrzeszył
przeciwko nam? (Wyjaśnij, że „siedemdziesiąt siedem” oznacza, że nie
powinniśmy ograniczać się co do tego, ile razy wybaczamy bliźnim).
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• Jakich prawd możemy nauczyć się od Zbawiciela na temat przebaczania
bliźnim? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali
następującą prawdę: Pan nakazał nam, abyśmy przebaczali tym, którzy
obrazili nas lub zgrzeszyli przeciwko nam).

• Co to znaczy przebaczać bliźnim? (Wyjaśnij, że przebaczanie bliźnim oznacza
traktowanie z miłością tego, kto nas obraził lub zranił, i nieżywienie wobec
niego nieżyczliwych uczuć [zob. Guide to the Scriptures, „Forgive”, adres
internetowy: scriptures.lds.org; NiP 64:9–11]. Przebaczanie nie oznacza, że
pozwalamy ludziom, aby nadal nas ranili, a w przypadku tego, który zawinił, że
nie odpowie za swoje czyny pod względem prawnym czy innym).

Wyjaśnij, że po udzieleniu odpowiedzi na pytanie Piotra Zbawiciel nauczał Swoich
uczniów przypowieści, która pomoże nam zrozumieć, dlaczego powinniśmy
przebaczać bliźnim.

Podziel uczniów na pary i poproś, aby każda para przeczytała razem Ew. Mateusza
18:23–35 i niech odszuka, dlaczego powinniśmy przebaczać bliźnim. Po upływie
wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby powiedzieli o tym, co odnaleźli.

Zamiast prosić uczniów o przeczytanie Ew. Mateusza 18:23–35, możesz
pokazać film „Forgive Every One Their Trespasses: The Parable of the

Unmerciul Servant” [6:06] [Przebacz każdemu jego wykroczenia: przypowieść o
niemiłosiernym słudze]. Kiedy uczniowie będą oglądać film, poproś ich, aby
odszukali, dlaczego powinniśmy przebaczać bliźnim. Po filmie poproś uczniów, aby
podzielili się tym, co znaleźli. Film jest dostępny na stronie internetowej: LDS.org.

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć tę przypowieść, przepisz na tablicę
następujące słowa:

Król Sługa Współsługa

• Ile sługa był winien królowi? (Napisz: był winien 10 000 talentów pod napisem
Sługa).

Wyjaśnij, że w czasach Jezusa „10 000 talentów to było 100 000 000 denarów
[rzymska waluta]. Jeden denar to była typowa dniówka zwykłego pracownika” (Jay
A. Parry i Donald W. Parry, Understanding the Parables of Jesus Christ [2006], str. 95).
Poproś uczniów, aby obliczyli, ile lat zajęłoby słudze spłacenie tego długu, dzieląc
100 000 000 denarów przez 365 dni (100 000 000/365 = 273 973). Napisz: 273 973
na tablicy pod: był winien królowi 10 000 talentów.

• Ile współsługa był winien słudze? (Napisz: był winien 100 pensów pod napisem:
Współsługa).
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Wyjaśnij, że 100 pensów to kwota równa 100 denarom. Zatem współsługa był
winien słudze z grubsza 100 dniówek pracy, czyli prawie jedną trzecią rocznej
pensji. Napisz: 100 dni na tablicy pod: był winien słudze 100 pensów.

• Jak myślicie, dlaczego król powiedział słudze, że był zły, bo nie odpuścił długu
swemu współsłudze?

Zapytaj uczniów, kogo, ich zdaniem, reprezentują trzy osoby z tej przypowieści. Po
udzieleniu przez uczniów odpowiedzi, zapisz na tablicy możliwe odpowiedzi: Król
= Ojciec Niebieski, Sługa = my, Współsługa = ci, którzy nas urażają.

• Jak myślicie, jakiej zasady Zbawiciel próbował nauczyć Swoich uczniów o tym,
dlaczego powinniśmy przebaczać bliźnim? (Uczniowie powinni rozpoznać
zasadę, która brzmi podobnie do poniższej: Jeśli chcemy, aby Bóg nam
przebaczył, musimy chętnie przebaczać bliźnim. Zapisz tę zasadę na
tablicy).

• Co może zrobić ktoś, kto ma trudności z przebaczeniem?

Aby wyjaśnić uczniom, co musimy zrobić, aby chętniej przebaczać bliźnim, poproś
jednego z nich o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta Jamesa E.
Fausta z Pierwszego Prezydium. Jeśli masz taką możliwość, przygotuj jej kopię dla
każdego ucznia.

„Musimy rozpoznawać uczucie złości i przyznać się do jego istnienia. Uczynienie
tego wymaga pokory, ale jeśli padniemy na kolana i poprosimy Ojca Niebieskiego
o uczucie wybaczenia, On nam pomoże. Pan wymaga od nas, abyśmy ‘wybaczali
wszystkim ludziom’ [NiP 64:10] dla naszego własnego dobra, ponieważ
‘nienawiść hamuje wzrost duchowy’ [Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914),
str. 144]. Tylko kiedy pozbędziemy się nienawiści i goryczy, Pan będzie mógł dać

pocieszenie naszemu sercu […].

Kiedy ma miejsce tragedia, nie powinniśmy reagować, szukając osobistego rewanżu, ale raczej
powinniśmy pozwolić na to, by zadziałała sprawiedliwość, a potem przestać się tym zajmować.
Nie jest to proste, podobnie jak oczyszczenie naszych serc z jątrzącej się urazy. Zbawiciel
zaofiarował nam wszystkim cenny pokój poprzez Swe Zadośćuczynienie, ale może ono przyjść
jedynie wtedy, gdy będziemy gotowi odrzucić negatywne uczucia gniewu, złośliwości czy zemsty.
Wszystkim z nas, którzy wybaczają ‘ludziom ich przewinienia’ [Joseph Smith Translation,
Matthew 6:13 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Mateusza 6:13], nawet tym, którzy popełnili
poważne zbrodnie, Zadośćuczynienie przynosi pewną miarę pokoju i pocieszenia” (James E.
Faust, „Uzdrawiająca moc przebaczenia”, Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 69).

• Które ze słów Prezydenta Fausta pomagają nam w przebaczaniu bliźnim?

• Co, według Prezydenta Fausta, może stać się, jeśli przebaczymy bliźnim?

Przypomnij uczniom historię Prezydenta Monsona przytoczoną wcześniej i poproś,
aby przeczytali jej zakończenie:
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„Gdyby ta rodzina miała słabszy charakter, obwiniałaby biskupa i żywiła do niego
urazę. Gdy biskup odkrył tę tragiczną pomyłkę, odwiedził rodzinę i przeprosił.
Mimo iż nadal widać było zranione uczucia ojca, ze łzami w oczach przyjął
przeprosiny i tych dwóch mężczyzn ogarnął duch zrozumienia” („Ukryte kliny”,
Liahona, lipiec 2002, str. 19).

• W jaki sposób Pan wam pomógł przebaczyć komuś, kto przeciw wam zgrzeszył
lub was uraził?

• Co pomaga wam przebaczać bliźnim? (Możesz poprosić uczniów, aby
odpowiedzieli na to pytanie w notatnikach lub dziennikach do studiowania).

Zadawaj pytania i proś o wykonanie czegoś, co zachęca do zastosowania
zasad i doktryn
Celem nauczania ewangelii jest pomóc uczniom w zastosowaniu zasad i doktryn zawartych
w pismach świętych, dostąpić nawrócenia i otrzymać błogosławieństwa obiecane, tym którzy są
wierni i posłuszni. Pytania i zaproszenia, które zachęcają do zastosowania ich, pomogą uczniom
dostrzec, jak mogą zastosować te zasady i doktryny w swojej aktualnej sytuacji, a także i
w przyszłości.

Poproś ich, aby zastanowili się, komu nie są skłonni przebaczyć. Niech pomodlą się
o pragnienie przebaczenia i umiejętność pozbycia się zranionych uczuć i złości, aby
Jezus Chrystus pomógł im odczuć spokój i pocieszenie poprzez Swoje
Zadośćuczynienie.
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LEKCJA 22

Ew. Mateusza 19–20
Wprowadzenie
Jezus Chrystus nauczał o świętości małżeństwa. Podkreślił
ważność wyboru życia wiecznego ponad doczesne bogactwo
i nauczał przypowieści o robotnikach w winnicy. Jezus także

przepowiedział Swoją śmierć i nauczał Swoich uczniów, aby
służyli bliźnim.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 19:1–12
Zbawiciel naucza o świętości małżeństwa
Pokaż zdjęcie przedstawiające
szczęśliwą parę, która została
zapieczętowana w świątyni. Wskaż, że
doktryna Pana dotycząca małżeństwa i
rozwodu różni się od tego, w co
wierzy świat.

• Jakie są niektóre przekonania na
świecie o małżeństwie i rozwodzie?
(Uwaga: Unikaj spędzania zbyt
dużej ilości czasu na omawianiu
takich kwestii, jak małżeństwa osób
tej samej płci, gdyż mogłoby to
zabrać zbyt dużo czasu potrzebnego
na omówienie innych ważnych
zasad podczas dzisiejszej lekcji).

Poproś uczniów, aby podczas
studiowania Ew. Mateusza 19:1–12
odszukali nauki Pana o małżeństwie i
rozwodzie oraz rozważyli to, jak ważne są one dla nich.

Bądź wrażliwy na potrzeby i uczucia uczniów
Podczas omawiania nauk Zbawiciela na temat małżeństwa i rozwodu bądź wrażliwy na potrzeby
uczniów, którzy mogli doświadczyć bólu i zmartwień z powodu separacji lub rozwodu rodziców
lub innych członków rodziny. W duchu modlitwy staraj się o przewodnictwo Ducha Świętego
podczas przygotowywania się i nauczania. Pamiętaj, aby uważnie słuchać, gdy uczniowie zadają
pytania lub kiedy dzielą się swoimi przemyśleniami i uczuciami.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 19:1–3. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali pytanie, jakie faryzeusze zadali Jezusowi.
Następnie niech podzielą się tym, co znaleźli z resztą klasy.
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Wyjaśnij, że wyrażenie „odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny” (Ew. Mateusza
19:3) odnosi się do mężczyzny, który rozwodzi się ze swoją żoną z byle powodu,
czy to błahego, czy samolubnego.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 19:4–6, a pozostali
niech odszukają, czego Zbawiciel nauczał w kwestiach małżeństwa i rozwodu.

• Jakich prawd na temat małżeństwa dowiadujemy się z odpowiedzi, jakiej
Zbawiciel udzielił faryzeuszom? (Uczniowie mogą rozpoznać kilka prawd, ale
upewnij się, że podkreślisz, iż małżeństwo pomiędzy mężczyzną a kobietą to
święta relacja, która została zamierzona i ustanowiona przez Boga).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 19:7, a resztę klasy
o wyszukanie kolejnego pytania, które faryzeusze zadali Zbawicielowi.

• Jakie pytanie faryzeusze zadali Zbawicielowi?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 19:8–9, zaś
pozostali niech odnajdą odpowiedź Zbawiciela.

• Dlaczego, według Zbawiciela, Mojżesz pozwolił na rozwód pośród Izraelitów?
(Ze względu na zatwardziałość ludzkich serc).

Aby wyjaśnić uczniom, w jaki sposób można zastosować tę naukę w naszych
czasach, poproś jednego z nich o odczytanie na głos wypowiedzi Starszego
Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Małżeństwo wymagane do wyniesienia — trwające wiecznie i o boskich
cechach — nie bierze pod uwagę rozwodu. W świątyniach Pana pary łączą się na
całą wieczność. Ale niektóre małżeństwa nie dążą w kierunku tego ideału. Z
powodu ‘znieczulenia [naszych] serc’ [Ew. Mateusza 19:8] Pan nie wymierza
obecnie konsekwencji na miarę standardów celestialnych. Zezwala On
rozwodnikom na ponowne małżeństwa bez znamienia niemoralności

wspomnianego w prawie wyższym” („Rozwód”, Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 70).

Możesz poprosić uczniów, aby podzielili się świadectwem o tym, że Bóg zamierzył i
ustanowił małżeństwo jako świętą relację pomiędzy mężczyzną a kobietą.

Ew. Mateusza 19:13–30; 20:1–16
Jezus naucza o życiu wiecznym i opowiada przypowieść o robotnikach w winnicy
Poproś jednego z uczniów, aby stanął przed klasą. Powiedz mu, że jeśli zrobi 10
pompek, to otrzyma małą nagrodę (na przykład 10 cukierków). Kiedy uczeń ten
zrobi 10 pompek, daj mu nagrodę, a następnie poproś o podejście kolejnego
ochotnika. Poproś drugiego ucznia, aby zrobił jedną pompkę, a następnie zapytaj
klasę, jaką nagrodę, ich zdaniem, powinien otrzymać i dlaczego. Poproś tych dwóch
uczniów, aby powrócili na swoje miejsca. Poinformuj klasę, że w późniejszej części
lekcji drugi uczeń otrzyma nagrodę w oparciu o to, czego wszyscy nauczą się
z pism świętych.

Podsumuj Ew. Mateusza 19:13–17, wyjaśniając, że Jezus zachęcał Swoich
naśladowców, aby dążyli do uzyskania życia wiecznego, a nie zabiegali o doczesne
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bogactwa. Piotr zapytał, co otrzymają uczniowie za to, że wyrzekli się doczesnych
rzeczy, aby podążać za Zbawicielem. (Uwaga: Wydarzenia omówione w tych
wersetach będą bardziej szczegółowo nauczane podczas lekcji omawiającej
Ew. Marka 10).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 19:28–30. Niech
klasa śledzi tekst i odnajdzie odpowiedź, jakiej Zbawiciel udzielił Piotrowi.

• Co, według wersetu 29., odziedziczy każdy, kto wyrzeknie się wszystkiego, aby
podążać za Zbawicielem?

Wyjaśnij, że Zbawiciel opowiedział wówczas Swoim uczniom przypowieść, aby
pomóc im zrozumieć, że Ojciec Niebieski pragnie dać wszystkim Swoim dzieciom
możliwość otrzymania życia wiecznego. W tej przypowieści pewien człowiek
zatrudnia robotników o różnych porach dnia, aby pracowali w jego winnicy. W
czasach Nowego Testamentu normalny dzień pracy trwał od 6.00 do 18.00, a
czasem długość pracy nieznacznie się różniła w zależności od pory roku.

Narysuj na tablicy poniższą tabelę lub rozdaj jej kopie uczniom.

Pracownicy (Czas
rozpoczęcia)

Uzgodniona
płaca

Przepracowane
godziny

Wypłacona
kwota

Wcześnie rano (6.00)

Trzecia godzina (9.00)

Szósta godzina (12.00)

Dziewiąta godzina
(15.00)

Jedenasta godzina
(17.00)

Poproś uczniów, aby pracowali w małych grupach. Poproś, aby w grupach
przeczytali Ew. Mateusza 20:1–7 i odszukali, jak długo i za jaką płacę pracowała
każda grupa robotników. (Jeden denar to rzymska moneta, która miała wartość
dziennej pracy robotnika).

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podeszli do tablicy i
wypełnili dwie pierwsze kolumny tabeli (lub poproś ich, aby wypełnili je na
kartkach, jakie dostali).

• Jak myślisz, kto powinien otrzymać najwięcej?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 20:8–10, a pozostali
zaś niech poszukają, jaką zapłatę otrzymali robotnicy.
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• Jaką zapłatę otrzymała każda grupa robotników? (Kiedy uczniowie odpowiedzą,
napisz 1 denar w każdym polu kolumny oznaczonej „Wypłacona kwota”).

• Jeśli bylibyście pośród robotników, którzy przepracowali cały dzień, jakie myśli i
uczucia by wam towarzyszyły, gdybyście otrzymali taką samą nagrodę jak ci,
którzy pracowali zaledwie godzinę?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 20:11–14. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co ci, którzy pracowali cały dzień, powiedzieli
gospodarzowi winnicy i jaką otrzymali od niego odpowiedź.

• O co mieli pretensje ci, którzy przepracowali cały dzień?

• Jak odpowiedział im gospodarz winnicy?

• W jakim sensie gospodarz winnicy był sprawiedliwy wobec tych, którzy
przepracowali cały dzień?

Aby pomóc uczniom rozpoznać zasadę z tej przypowieści, wyjaśnij, że zapłata
jednego denara może reprezentować życie wieczne, o którym jest mowa
w Ew. Mateusza 19:29. Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie: Bóg daje życie
wieczne wszystkim ludziom, którzy…

• Jeśli nagroda w tej przypowieści symbolizuje życie wieczne, to czego symbolem
jest praca? (Uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi, ale upewnij się, że
podkreślisz, iż praca w tej przypowieści może reprezentować zawieranie i
dotrzymywanie świętych przymierzy z Bogiem. Po udzieleniu przez uczniów
odpowiedzi uzupełnij prawdę zapisaną na tablicy w następujący sposób: Bóg
daje życie wieczne wszystkim ludziom, którzy wybiorą, że zawrą z Nim
święte przymierza i dotrzymają ich).

Wskaż, że prawda ta uczy nas, jak należy rozumieć miłosierdzie Ojca Niebieskiego
w stosunku do osób, które nie zawierają i nie dotrzymują przymierzy za młodu lub
tych, które nie mają możliwości uczynienia tego za życia (zob. NiP 137:7–8).

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, abyśmy wiedzieli, że Bóg daje życie wieczne
wszystkim ludziom, którzy wybiorą, że zawrą z Nim święte przymierza i
dochowają ich bez względu na to, kiedy to uczynią?

Przypomnij uczniom o drugim ochotniku, który wykonał tylko jedną pompkę i
zapytaj:

• Jak myślicie, jaką nagrodę powinien otrzymać ten uczeń za zrobienie jednej
pompki? (Daj uczniowi tę samą nagrodę, jaką otrzymał uczeń, który zrobił 10
pompek).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 20:15–16. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, jak gospodarz winnicy zareagował na narzekanie
tych, którym nie podobała się jego uprzejmość względem innych robotników.

• Jak myślicie, co miał na myśli gospodarz winnicy, kiedy zapytał: „Czy oko twoje
jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry?” (werset 15.).

Wyjaśnij, że Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów zmienił
nieco to pytanie na: „Dlaczego jesteście zazdrośni z powodu mojej dobroci?”
(„Robotnicy w winnicy”, Ensign lub Liahona, maj 2012, str. 31).
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• Co w wersecie 16. w anglojęzycznym wydaniu pism świętych oznacza, że
„wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych”? (Być powołanym oznacza być
zaproszonym do udziału w dziele Ojca Niebieskiego. Być wybranym oznacza
otrzymać Jego błogosławieństwa — łącznie z błogosławieństwem życia
wiecznego).

• Jakiej zasady uczymy się z wersetu 16.? (Uczniowie mogą rozpoznać kilka
zasad, łącznie z poniższą: Jeśli będziemy zazdrościć innym
błogosławieństw, którymi Ojciec Niebieski ich obdarzył, to możemy
stracić błogosławieństwa, jakie On pragnie nam dać).

Przeczytaj na głos poniższą wypowiedź Starszego Jeffreya R. Hollanda i poproś
uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą być kuszeni, aby zaczęli
zazdrościć innym ich błogosławieństw od Ojca Niebieskiego:

„W naszym życiu będą chwile, kiedy ktoś inny otrzyma niespodziewane
błogosławieństwo czy szczególną nagrodę. Czy mogę prosić nas wszystkich, aby
nas nie bolało — a zwłaszcza, byśmy nie odczuwali zazdrości — kiedy szczęście
uśmiechnie się do kogoś innego? W niczym nas nie umniejsza to, że ktoś
otrzymuje więcej. Nie bierzemy udziału w wyścigu, żeby zobaczyć, kto jest
najbogatszy, najbardziej utalentowany, najpiękniejszy czy nawet najbardziej

błogosławiony. Wyścig, w którym naprawdę bierzemy udział to wyścig przeciwko grzechowi […].

Zawiść, marudzenie i szarganie imienia innych osób nie podnosi naszej pozycji, tak samo
umniejszanie kogoś nie polepszy tego, jak siebie postrzegamy. Bądźcie więc dobrzy i wdzięczni,
że Bóg jest dobry. To sposób na szczęśliwe życie” („Robotnicy w winnicy”, str. 31, 32).

Podziel się swoim świadectwem na temat prawd rozpoznanych przez uczniów
podczas studiowania przypowieści o robotnikach w winnicy.

Zapisz na tablicy poniższe zdanie. Wyznacz uczniom czas, aby uzupełnili to zdanie
w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania: W oparciu o to, czego
nauczyłem się z tej przypowieści…

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby — jeśli chcą —
podzielili się ze wszystkimi tym, co zapisali.

Ew. Mateusza 20:17–34
Jezus przepowiada Swoją śmierć i naucza Swoich uczniów, aby służyli bliźnim
Podsumuj Ew. Mateusza 20:17–34, wyjaśniając, że Zbawiciel przepowiedział, że
zostanie zdradzony i skazany na śmierć, kiedy powróci do Jerozolimy. Nauczał On
Swoich uczniów, że zamiast dążyć do uzyskania pozycji czy władzy, powinni
podążać za Jego przykładem i służyć bliźnim.
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Ew. Mateusza 21:1–16
Wprowadzenie
Jezus triumfalnie wjechał do Jerozolimy na początku
ostatniego tygodnia Swojego życia. Przebywając

w Jerozolimie, po raz drugi oczyścił świątynię oraz uzdrowił
ślepych i chromych, którzy do Niego przyszli.

Propozycje dotyczące nauczania
Uwaga: Na końcu tej lekcji znajduje się jednostronicowa ilustracja zatytułowana
„Ostatni tydzień życia Jezusa Chrystusa, Zadośćuczynienie i Zmartwychwstanie”.
To krótkie omówienie ostatniego tygodnia doczesnego życia Zbawiciela pomoże
tobie oraz twoim uczniom zrozumieć wydarzenia, które doprowadziły do śmierci i
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Możesz użyć tego omówienia także podczas
studiowania Ewangelii Marka, Łukasza i Jana.

Ew. Mateusza 21:1–11
Jezus Chrystus triumfalnie wjeżdża do Jerozolimy
Pokaż coś do jedzenia lub narysuj to na tablicy. Zapytaj uczniów, czy spróbowali tej
rzeczy i czy poleciliby ją komuś do zjedzenia. Poproś jednego z uczniów, który
poleciłby twoją propozycję, aby wyszedł na środek klasy. Poproś go, aby wyobraził
sobie, że nikt poza nim jeszcze tego nie spróbował. Poleć mu, aby pokazał, co by
powiedział lub zrobił, żeby wzbudzić w kimś pragnienie spróbowania tego dania.
Poproś tego ucznia, aby po skończeniu wrócił na swoje miejsce. Następnie zapytaj
uczniów:

• Jeśli wcześniej nie spróbowaliście tego dania, czy chcielibyście teraz tego
spróbować? Dlaczego?

Pokaż ilustrację przedstawiającą
Zbawiciela. Wyjaśnij, że wielu ludzi ma
znikomą wiedzę o Jezusie Chrystusie i
Jego ewangelii, a naszym obowiązkiem
jest pomagać ludziom dowiedzieć się
o Nim.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad
tym, co mogą zrobić dla bliźnich, aby
dowiedzieli się oni więcej o Jezusie
Chrystusie. Poproś ich, aby podczas
studiowania Ew. Mateusza 21:1–11
odszukali zasadę, która pomoże im,
kiedy będą zachęcać innych ludzi, aby
dowiedzieli się więcej o Jezusie
Chrystusie.

Wyjaśnij, że Ew. Mateusza 21 podaje
wydarzenia, które miały miejsce na pięć
dni przed ukrzyżowaniem Zbawiciela. Przypomnij uczniom, że rzesza ludzi
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podążała za Jezusem i Jego Apostołami podczas ich podróży z Jerycha do
Jerozolimy (zob. Ew. Mateusza 20:17–18, 29).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 21:1–5. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co według instrukcji Jezusa mieli zrobić Jego
uczniowie.

• Co według instrukcji Jezusa mieli zrobić ci uczniowie?

Wyjaśnij, że proroctwo, o którym mowa w Ew. Mateusza 21:4–5, znajduje się
w Ks. Zachariasza 9:9–10. (Poproś uczniów, aby zapisali ten odsyłacz obok wersetu
5.). Proroctwo to dotyczy obiecanego Mesjasza, czyli „namaszczonego Proroka,
Kapłana, Króla i Odkupiciela, którego przyjścia Żydzi oczekiwali z wielką
niecierpliwością” (Guide to the Scriptures, „Messiah”, adres internetowy:
scriptures.lds.org). Wskaż, że w czasach biblijnych osioł symbolizował członka
żydowskiej rodziny królewskiej […]. To, że [Jezus] wjechał na ośle, wskazywało na
pokojowe nastawienie i ‘łagodność’ Zbawiciela; nie wjechał on bowiem jako
agresor na koniu wojennym” (New Testament Student Manual [podręcznik
Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 64).

• Jakie zwyczaje w różnych kulturach są wyrazem szacunku i uznania dla rodziny
królewskiej?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 21:6–8. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co zrobił „wielki tłum” (werset 8.), kiedy Jezus
wjechał do Jerozolimy. (Możesz wyjaśnić uczniom, że Joseph Smith Translation,
Matthew 21:5 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Mateusza 21:5] [w: Ew. Mateusza
21:7, przypis a] w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO podaje, że tylko
jedno zwierzę przestąpiło bramę Jerozolimy i to właśnie na nim jechał Jezus).

• Co zrobił tłum, aby okazać szacunek i uznanie Jezusowi jako Mesjaszowi?
(Możesz przypomnieć, że Ewangelia Jana określa, że tłum użył „gałązek
palmowych” [Ew. Jana 12:13]. Gałązki palmowe to żydowski symbol
zwycięstwa i triumfu nad wrogami. Taka usłana ścieżka, podobna do tej, którą
przygotował lud, używając gałązek palmowych i ubrań, to wyraz szacunku
okazywany rodowi królewskiemu czy zwycięzcom. Czyniąc to tłum, okazał
uznanie i powitał Jezusa, jako ich Wyzwoliciela i Króla).

Pokaż ilustrację Triumfalny wjazd
(Album: Ewangelia w malarstwie [2009],
nr 50; zob. także strona: LDS.org).
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie,
że znajdują się pośród ludzi
przedstawionych na ilustracji.
Przeczytaj na głos pierwszą część
Ew. Mateusza 21:9 i poproś
pozostałych, aby jednocześnie
przeczytali wołanie rzeszy z drugiej
części tego wersetu tak, jakby byli
częścią zgromadzonych.

• Jakie słowo zostało powtórzone? (Hosanna).
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Wyjaśnij, że hosanna oznacza „zbaw teraz” (Bible Dictionary, „Hosanna”). Możesz
zaproponować, aby uczniowie zapisali tę definicję w swoich pismach świętych,
obok wersetu 9.

Zaznaczanie i notowanie w pismach świętych
Zaznaczanie i notowanie w pismach świętych jest jednym z najlepszych sposobów na uchwycenie
i zapamiętanie tego, czego trzeba się nauczyć. Uczniowie mogą to robić poprzez podkreślanie,
zacienianie lub zakreślanie najważniejszych słów i wyrażeń. Mogą również zapisywać na
marginesie w swoich pismach definicje, zasady, prorocze wyjaśnienia oraz osobiste przemyślenia
i odczucia.

Wyjaśnij, że okrzyki wydawane przez tłum stanowiły wypełnienie
mesjanistycznego proroctwa z Ks. Psalmów 118:25–26 Możesz zaproponować, aby
uczniowie zapisali ten odsyłacz obok Ew. Mateusza 21:9. Wyjaśnij, że królewski i
mesjanistyczny tytuł „[Syna Dawidowego]” (werset 9.) jest zarezerwowany dla
dziedzica tronu Dawida.

• O kim świadczył lud, używając tych słów?

• Jeśli byście wówczas mieszkali w Jerozolimie, jakie myśli czy uczucia mogłyby
wam towarzyszyć podczas triumfalnego wjazdu Zbawiciela do tego miasta?

Wskaż, że w Jerozolimie zgromadziły się dodatkowe tysiące ludzi z okazji święta
Paschy. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 21:10–11.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jaki wpływ miało zachowanie rzeszy na
innych ludzi w Jerozolimie.

• Jakie pytanie, w wyniku zachowania rzeszy, zadali inni ludzie?

• Co może się stać, według tego, co przedstawiono w tym zapisie, jeśli publicznie
wyrażamy uznanie i mówimy o Jezusie Chrystusie? (Choć uczniowie mogą użyć
innych słów, powinni rozpoznać następującą zasadę: Kiedy publicznie
uznajemy Jezusa Chrystusa i mówimy o Nim, sprawiamy, że inni ludzie
pragną się o Nim dowiedzieć. Możesz zapisać tę zasadę na tablicy).

• W jakich okolicznościach poza spotkaniami kościelnymi możemy publicznie
uznać Jezusa Chrystusa i mówić o Nim? (Wyjaśnij uczniom, że jeśli to
stosowne, możemy to uczynić na formalnych spotkaniach, na portalach
społecznościowych i podczas rozmów z przyjaciółmi, rodziną i po prostu
z bliźnimi).

• W jaki sposób możemy publicznie uznać Jezusa Chrystusa i mówić o Nim, tak
aby pomóc innym ludziom zapragnąć poznać Go lepiej?

• Jak odpowiedzielibyście na pytanie, kim jest Jezus Chrystus?

Zapisz na tablicy następujące pytania i poproś uczniów, aby odpowiedzieli na jedno
z nich w swoim notatniku lub dzienniku do studiowania:
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Kiedy podjęte przez kogoś wysiłki, aby publicznie uznać Jezusa Chrystusa i mówić
o Nim, przyczyniły się do tego, że chcieliście dowiedzieć się więcej o Zbawicielu?

Kiedy wy (lub ktoś, kogo znacie) pomogliście komuś zapragnąć dowiedzieć się
więcej o Jezusie Chrystusie, ponieważ publicznie uznaliście Go i mówiliście o Nim?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co
zapisali.

Zachęć uczniów, aby szukali i korzystali z możliwości, aby we właściwy sposób
okazać uznanie Jezusowi Chrystusowi i mówić o Nim.

Ew. Mateusza 21:12–16
Jezus oczyszcza świątynię oraz uzdrawia ślepych i chromych
Pokaż zdjęcie świątyni świętych w dniach ostatnich, która znajduje się najbliżej
waszego miejsca zamieszkania. Poproś uczniów, aby zastanowili się oraz napisali
przemyślenia i uczucia, które mieli podczas pierwszej wizyty w świątyni. Jeśli
uczniowie nigdy nie byli w świątyni, poproś ich, aby opisali, jak będą czuć się we
wnętrzu świątyni, kiedy już tam będą.

• Co dzieje się w świątyni, a co umożliwia nam doświadczenie takich uczuć?

Pokaż ilustrację Dom Mego Ojca
(Album: Ewangelia w malarstwie [2009],
nr 52; zob. także strona: LDS.org).
Wyjaśnij, że po tym, jak Zbawiciel
wjechał do Jerozolimy, udał się na
podwórze na terenie przyświątynnym.
Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Mateusza
21:12–13. Niech pozostali śledzą tekst i
odszukają, co obraźliwego uczynili
niektórzy ludzie wobec Ojca
Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.

• Jak niektórzy ludzie traktowali dom Boga?

Wyjaśnij, że ci, którzy przybyli do Jerozolimy na święto Paschy, musieli zakupić
zwierzęta na złożenie ofiary w świątyni. Czynili to w ramach oddawania czci
w świątyni. Wekslarze wymieniali rzymskie i inne waluty na tę używaną
w świątyni, aby można było zakupić zwierzęta, a inni handlarze sprzedawali
zwierzęta.

• Co było nie tak w prowadzeniu tego rodzaju działalności na terenie świątyni?

Możesz wskazać, że chociaż prowadzenie tego rodzaju działalności było konieczne
i służyło dobremu celowi, to sposób jej prowadzenia był nieodpowiedni i
pozbawiony szacunku. Werset 13. sugeruje, że wekslarze i handlarze byli bardziej
zainteresowani zyskiem niż oddawaniem czci Bogu i pomaganiem innym ludziom.
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• Jakiej prawdy o świątyni możemy nauczyć się ze słów i czynów Zbawiciela?
(Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali następującą
prawdę: Dom Pana to święte miejsce i pragnie On, abyśmy traktowali je
z szacunkiem).

• W jaki sposób możemy okazać szacunek dla domu Pana?

• W jakim sensie godne uczęszczanie do świątyni jest wyrazem okazania wobec
niej szacunku?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 21:14. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Zbawiciel zrobił w świątyni po jej oczyszczeniu.

• Co zrobił Zbawiciel dla ślepych i chromych, którzy przyszli do Niego do
świątyni?

• Czego możemy się nauczyć z tego zapisu o tym, co Pan może zrobić dla nas,
kiedy uczęszczamy do świątyni? (Upewnij się, że uczniowie rozpoznali
następującą prawdę: Kiedy uczęszczamy do świątyni, Pan może nas
uzdrowić).

• Z jakich innych chorób i dolegliwości, oprócz fizycznych ułomności, Pan może
nas uzdrowić, kiedy uczęszczamy do świątyni?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Prezydenta
Jamesa E. Fausta z Pierwszego Prezydium. Poproś pozostałych, aby wsłuchali się
w świadectwo Prezydenta Fausta na temat rozpoznanej przez nich prawdy.

„Pan zapewnił wiele możliwości otrzymania [Jego] uzdrawiającego wpływu.
Jestem wdzięczny za to, że Pan przywrócił pracę świątynną na ziemię. Jest to
ważna część dzieła zbawienia zarówno żyjących, jak i umarłych. Nasze świątynie
zapewniają azyl, do którego możemy się udać, by odłożyć na bok niepokoje tego
świata. Nasze świątynie są miejscem pokoju i spokoju. W tych uświęconych
sanktuariach Bóg ‘uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany’

(Ks. Psalmów 147:3)” („Spiritual Healing”, Ensign, maj 1992, str. 7).

• Dlaczego oddawanie czci w domu Pana pomaga nam doświadczyć Jego
uzdrawiającego wpływu?

Wyjaśnij, że uzdrowienie, jakiego doświadczamy podczas oddawania czci
w świątyni, może być natychmiastowe, jak to było w przypadku ślepych i chromych
opisanych w tym zapisie, albo może nastąpić stopniowo.

• Kiedy wy lub ktoś kogo znacie, doświadczyliście uzdrawiającego wpływu Pana
poprzez oddawanie czci w świątyni? (Możesz również opowiedzieć o własnych
przeżyciach).

Podsumuj Ew. Mateusza 21:15–16, wyjaśniając, że arcykapłani i uczeni w piśmie
byli niezadowoleni z powodu tego, co zrobił Jezus w świątyni, jak też z tego, że lud
zawołał do Niego „Hosanna”. Jezus wskazał, że publiczne uznanie Jego przez ludzi
było wypełnieniem proroctwa (zob. Ks. Psalmów 8:3).

Zakończ lekcję, dzieląc się świadectwem o prawdach w niej omówionych.
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Drzewo figowe
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com
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Ew. Mateusza 21:17–22:14
Wprowadzenie
Po pobycie w wiosce w Betanii Jezus powrócił do świątyni. Po
drodze przeklął drzewo figowe. Przywódcy żydowscy przyszli
do Niego do świątyni i kwestionowali Jego upoważnienie.

Jezus skarcił ich i nauczał kilku przypowieści, które
przedstawiają konsekwencje odrzucania lub przyjmowania
Jego oraz Jego ewangelii.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 21:17–32
Jezus przeklina drzewo figowe i karci przywódców żydowskich
Przed rozpoczęciem lekcji napisz na tablicy następujące pytanie: Kiedy odkryliście, że
coś nie było tak dobre, jak się na początku wydawało?

Na początku lekcji poproś jednego lub więcej uczniów, aby odpowiedzieli na
pytanie zapisane na tablicy.

Wyjaśnij, że w Ew. Mateusza 21 znajduje się zapis o tym, jak Jezus myślał, że coś
nie było tak dobre, jak się na początku wydawało. Poproś uczniów, aby
w Ew. Mateusza 21 odszukali prawd, które nie tylko zdają się prawe, ale faktycznie
pomogą nam wieść prawe życie.

Wyjaśnij kontekst Ew. Mateusza 21, podając informację, że po triumfalnym
wjeździe Jezusa do Jerozolimy i oczyszczeniu świątyni, został On w Betanii, w małej
wiosce znajdującej się w pobliżu Jerozolimy. Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Mateusza 21:18–22. Niech pozostali śledzą tekst i odszukają,
co Zbawiciel zrobił następnego dnia, podczas podróży z Betanii z powrotem do
świątyni w Jerozolimie.

• Co Jezus zrobił z drzewem figowym?

Pokaż ilustrację przedstawiającą drzewo
pokryte liśćmi. Wyjaśnij, że liście na
drzewie figowym zazwyczaj oznaczają,
że są na nim owoce. Wiosna (kiedy
Zbawiciel podszedł do drzewa
figowego, które nie wydało owocu) to
czas, kiedy drzewa figowe zazwyczaj
mają młode owoce. Jeśli nie mają
owocu, to oznacza, że nie wydadzą
żadnego owocu przez cały rok.
Wyglądało na to, że drzewo opisane
w tym fragmencie wydało owoce, ale
tak się nie stało. Jednym z powodów,
dla których Zbawiciel przeklął to drzewo, było udzielenie uczniom lekcji o
skorumpowanych żydowskich przywódcach religijnych.
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• W oparciu o to, czego się nauczyliście o żydowskich przywódcach religijnych
w czasach Zbawiciela, w jakim sensie byli oni podobni do drzewa opisanego
w tym zapisie? (Wyglądali, jakby podążali za Bogiem, ale nie wydawali owoców,
czyli nie postępowali w prawości).

Podsumuj Ew. Mateusza 21:23–27, wyjaśniając, że niektórzy z tych żydowskich
przywódców podeszli do Jezusa w świątyni i kwestionowali Jego upoważnienie na
mocy, którego triumfalnie wjechał do Jerozolimy i dokonał oczyszczenia świątyni.
Zbawiciel odpowiedział, pytając ich, czy Jan Chrzciciel otrzymał upoważnienie do
chrzczenia (czyli posługi) od Boga czy od człowieka. Przywódcy ci nie potrafili
odpowiedzieć na pytanie Zbawiciela, gdyż obawiali się potępienia lub urażenia
ludzi, którzy akceptowali Jana jako proroka. Zbawiciel powiedział, że nie udzieli
odpowiedzi na ich pytania, a następnie opowiedział trzy przypowieści, które
obrazują czyny skorumpowanych żydowskich przywódców. Pierwsza z nich opisuje
różne sposoby, w jakie dwaj synowie zareagowali na prośbę ojca.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 21:28–30. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, który z synów był bardziej podobny do żydowskich
przywódców.

• Który z synów był bardziej podobny do żydowskich przywódców? W
jakim sensie?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 21:31–32. Niech
wszyscy w klasie śledzą tekst i odszukają nauk Zbawiciela skierowanych do
skorumpowanych przywódców żydowskich. (Możesz wyjaśnić, że celnicy to
poborcy podatkowi, a wszetecznice to prostytutki. Żydowscy przywódcy poniżali te
dwie grupy ludzi, gdyż uważali ich za grzeszników).

• W jakim sensie celnicy i wszetecznice byli podobni do pierwszego syna?

• Jakiej prawdy dowiadujemy się z nauk Zbawiciela o tym, kto wejdzie do
królestwa Boga? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać
prawdę podobną do następującej: Aby wejść do królestwa Boga, musimy
być posłuszni naszemu Ojcu Niebieskiemu i dokonywać pokuty za nasze
grzechy, a nie tylko mówić czy udawać, że jesteśmy Mu posłuszni).

Aby wyjaśnić uczniom ważność tej prawdy, poproś jednego z nich o przeczytanie
na głos opisu następującej sytuacji:

Młody mężczyzna często mówi rodzicom, że chodzi na zajęcia kościelne, ale
w rzeczywistości chodzi do domu kolegi. Kiedy przebywa w obecności przywódców
Kościoła i nauczycieli, mówi i zachowuje się tak, jak by przestrzegał przykazań Ojca
Niebieskiego, ale poza środowiskiem kościelnym łamie wiele z tych przykazań.

• Dlaczego wybory tego młodego mężczyzny uniemożliwiają mu wejście do
królestwa Boga?

• Jeśli byłbyś jego przyjacielem, co mógłbyś mu powiedzieć, aby pomóc
w zmianie zachowania?

Poproś kolejnego ucznia, aby przeczytał na głos poniższą przykładową sytuację:

Młoda kobieta plotkuje z koleżankami o kilku dziewczynach ze szkoły, ale kiedy
przebywa w towarzystwie tych dziewczyn, udaje, że jest ich przyjaciółką.
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Regularnie uczęszcza do kościoła i przyjmuje sakrament, ale podczas spotkań
kościelnych często wysyła do przyjaciół SMS-y, w których krytykuje otaczające
ją osoby.

• W jakim sensie ta młoda kobieta stwarza pozory przestrzegania przykazań Ojca
Niebieskiego?

• Na jakie jeszcze sposoby, oprócz przykładów podanych w tych sytuacjach,
możemy być kuszeni, by udawać, że przestrzegamy przykazań Ojca
Niebieskiego zamiast po prostu żyć w posłuszeństwie wobec Niego?

Poproś uczniów, aby podczas dalszego studiowania Ew. Mateusza 21 odszukali, co
mogą zrobić, aby unikać bycia podobnym do drzewa figowego, które nie wydało
żadnego owocu.

Ew. Mateusza 21:33–22:14
Jezus naucza przypowieści o niegodziwych wieśniakach i o weselu syna króla

Podziel uczniów na pary. Jeśli to możliwe, wręcz każdemu uczniowi
egzemplarz poniższej tabeli. Poproś uczniów o przeczytanie razem na głos

Ew. Mateusza 21:33–41 z drugą osobą w parze i uzupełnienie tabeli poprzez
wpisanie, co ich zdaniem reprezentuje ostatnie drzewo.

Przypowieść o niegodziwych wieśniakach

Ew. Mateusza 21:33–41

Symbol Znaczenie

Gospodarz Ojciec Niebieski

Wieśniacy

Słudzy

Syn gospodarza

Kiedy uczniowie wykonają to zadanie, poproś kilka par, aby powiedziały, co
napisały w każdym polu. Jeśli to konieczne, wyjaśnij, że wieśniacy reprezentują
skorumpowanych przywódców izraelskich, słudzy symbolizują proroków Boga, a
syn gospodarza reprezentuje Jezusa Chrystusa.

• Co Jezus chciał pokazać za pomocą tej przypowieści? (Na przestrzeni wieków
niektórzy przywódcy izraelscy odrzucali starotestamentowych proroków, a
współcześni Jezusowi żydowscy przywódcy planowali Go zabić [zob. New
Testament Student Manual (podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014),
str. 65]).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 21:43. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, komu zostanie dane królestwo Boga (to znaczy
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Kościół Jezusa Chrystusa i błogosławieństwa ewangelii) po tym, jak żydowscy
przywódcy je odrzucą.

• Komu zostanie dane królestwo Boga?

Wyjaśnij, że Joseph Smith Translation, Matthew 21:53 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Mateusza 21:53] wskazuje, że ludziom innych narodów zostanie dane
królestwo Boga. Możesz wyjaśnić, że wyrażenie: ludzie innych narodów może
odnosić się do „ludzi spoza domu Izraela […] [lub] osób, które nie są żydowskiego
pochodzenia” (Guide to the Scriptures, „Gentiles”, adres internetowy:
scriptures.lds.org) lub narody, które nie mają pełni upoważnienia od Boga,
obrzędów, praw i nauk. Przekazanie królestwa ludziom innych narodów rozpoczęło
się, kiedy ewangelia została najpierw wzięta do ludzi innych narodów przez
Apostołów po Zmartwychwstaniu Zbawiciela (zob. Dzieje Apostolskie 10–11;
zob. także Ew. Mateusza 20:16) i nadal trwa w dniach ostatnich wraz
z Przywróceniem ewangelii poprzez Proroka Józefa Smitha, który mieszkał pośród
ludzi innych narodów. Jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa jesteśmy pośród
tych, którym Bóg dał Swoje królestwo.

• Jakie, według wersetu 43., mamy obowiązki jako członkowie Kościoła Jezusa
Chrystusa? (Upewnij się, że uczniowie rozpoznają prawdę podobną do
następującej: Jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa mamy obowiązek
wydawać owoce prawości. Zapisz tę zasadę na tablicy, uzupełniając ją
słowami uczniów).

Poproś uczniów, aby podeszli do tablicy i narysowali owoce drzewa figowego.
Poproś ich, aby podpisali owoce słowami opisującymi nasze prawe powinności jako
członków Kościoła Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, aby wyjaśnili, co zapisali,
zadając im pytanie:

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, abyśmy wydawali takie owoce?

• W jaki sposób zostaliście pobłogosławieni ze względu na to, że próbowaliście
wydawać owoce prawości?

Dzielenie się myślami, uczuciami i doświadczeniami
Dzielenie się przemyśleniami i stosownymi doświadczeniami pomoże uczniom rozjaśnić ich
zrozumienie doktryn i zasad. Kiedy uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami, Duch Święty
często prowadzi ich do głębszego zrozumienia i pogłębienia świadectwa o prawdzie, o której
w danej chwili mówią. Poprzez moc Ducha Świętego myśli, uczucia i doświadczenia, jakimi
uczniowie się dzielą, mogą mieć znaczący wpływ na serca i umysły ich kolegów i koleżanek.

Podsumuj Ew. Mateusza 21:45–46, wyjaśniając, że arcykapłani i faryzeusze byli źli,
kiedy zdali sobie sprawę z tego, że symbolizowali ich niegodziwi wieśniacy
z przypowieści. Powstrzymali się jednak od pojmania Zbawiciela, gdyż obawiali się
reakcji ludzi.

Wyjaśnij, że w Ew. Mateusza 22:1–10 czytamy, że Jezus Chrystus odniósł
przypowieść — w której przyrównał błogosławieństwa ewangelii — do uczty
weselnej, jaką król wydał dla swego syna. Ludzie, którzy byli najpierw zaproszeni
na ucztę (a reprezentowali wielu Żydów, łącznie z ich przywódcami), odmówili
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przyjścia. Ci, którzy zostali potem zaproszeni (którzy reprezentują ludzi innych
narodów), zdecydowali się przyjść i cieszyć się ucztą.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 22:11–14. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co stało się podczas uczty weselnej.

• Dlaczego ten gość został wyrzucony z uczty?

Wyjaśnij, że król postąpił według starożytnego zwyczaju i podarował gościom
czyste i odpowiednie do noszenia podczas wesela szaty. Jednakże ten człowiek
zdecydował, że ich nie założy.

• Co, w tej przypowieści, mogą reprezentować szaty weselne? (Możesz wyjaśnić,
że w pismach świętych czysty ubiór i szaty często symbolizują prawość i
czystość tych, którzy zostali oczyszczeni poprzez Zadośćuczynienie Jezusa
Chrystusa [zob. New Testament Student Manual (podręcznik Kościelnego
Systemu Edukacji, 2014), str. 66; zob. także 3 Nefi 27:19]).

Wskaż, że Joseph Smith Translation, Matthew 22:14 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Mateusza 22:14] dodaje, że nie każdy na uczcie będzie ubrany w szaty weselne
(zob. przypis b, w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Innymi słowy,
nie każdy — kto uznaje Zbawiciela, jest powołany i akceptuje zaproszenie, aby być
częścią królestwa — jest przygotowany i godny, aby przez wieczność przebywać
razem ze Zbawicielem i Ojcem Niebieskim. Niektórzy sami siebie pozbawią
licznych błogosławieństw, ponieważ nie założą szaty prawości.

• W jaki sposób przypowieść ta ilustruje zasadę napisaną na tablicy?

Złóż świadectwo o ważności wiecznych błogosławieństw, do których otrzymania
zostaliśmy zaproszeni. Poproś uczniów o zastanowienie się, co obecnie czynią, aby
przyjąć zaproszenie Ojca Niebieskiego do otrzymania błogosławieństw ewangelii.
Zachęć ich, aby zastosowali to, czego się dzisiaj nauczyli, poprzez przygotowanie
się do otrzymania tych błogosławieństw.
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Ew. Mateusza 22:15–46
Wprowadzenie
Kiedy Jezus kontynuował nauczanie w świątyni, faryzeusze i
saduceusze próbowali złapać Go w pułapkę, zadając trudne
pytania. Z powodzeniem na nie odpowiedział i nauczał ich o

posłuszeństwie prawom kraju i przestrzeganiu dwóch
wielkich przykazań.

Propozycje dotyczące nauczania

Prowadź uczniów poprzez proces uczenia się
Pomagaj uczniom w pełniejszym zrozumieniu i przyswajaniu zasad ewangelii, przeprowadzając
ich przez proces uczenia się. Zachęcaj ich do badania pism świętych dla zyskania zrozumienia i
pomagaj im samodzielnie odkrywać prawdy. Dawaj im także możliwość wyjaśnienia aspektów
ewangelii własnymi słowami, podzielenia się nimi i świadczenia o tym, co wiedzą i czują. Pomoże
im to nie tylko w zrozumieniu ewangelii, ale także w odczuciu jej prawdziwości w sercu.

Ew. Mateusza 22:15–22
Faryzeusze próbują złapać Zbawiciela w pułapkę, zadając Mu pytanie, czy należy
płacić podatek
• Jakie są ważne prawa ustanowione przez rząd w naszym społeczeństwie? Jak

myślicie, dlaczego są one ważne?

Poproś uczniów, aby po cichu zastanowili się, czy są jakieś prawa, których należycie
nie przestrzegają. Poproś uczniów, aby podczas studiowania Ew. Mateusza
22:15–22 odszukali nauk Jezusa Chrystusa o posłuszeństwie prawom kraju.

Przypomnij uczniom, że podczas ostatniego tygodnia Swojego życia Zbawiciel
codziennie nauczał w świątyni w Jerozolimie (zob. Ew. Łukasza 19:47; 22:53).
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 22:15, a pozostali
niech odszukają, co faryzeusze próbowali zrobić Zbawicielowi.

• Co to oznacza, że próbowali „go usidlić słowem”?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 22:16–17, a
pozostałych o odszukanie, w jaki sposób faryzeusze próbowali zmylić Zbawiciela.
Wyjaśnij że słowo podatek w wersecie 17. oznacza daninę, a Imperium Rzymskim
władał wówczas cesarz, który jednocześnie panował nad Izraelem.

• W jakim sensie pytanie zadane Jezusowi Chrystusowi było potencjalną
pułapką? (Jeśli Zbawiciel powiedziałby, że należy płacić podatki Imperium
Rzymskiemu, Żydzi uważaliby, że popiera On to, co rzymskie i nie jest lojalny
wobec Swojego własnego ludu. Jeśli Zbawiciel powiedziałby, że nie należy
płacić podatków, to faryzeusze oskarżyliby Jezusa o zdradę i donieśliby na niego
urzędnikom rzymskim).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 22:18–21, a klasa
zaś niech odszuka, jak Zbawiciel odpowiedział na pytanie faryzeuszy. Wyjaśnij, że
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wyrażenie: „oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi” w wersecie 21. odnosi
się do naszego obowiązku przestrzegania praw kraju, m.in. prawa podatkowego.
Pokaż monetę i zapytaj:

• W jakim sensie Zbawiciel udzielił faryzeuszom doskonałej riposty?

• Jakiej prawdy możemy się dowiedzieć z nauk Zbawiciela na temat tego, że
powinniśmy „[oddawać] […], co jest cesarskiego, cesarzowi”? (Uczniowie mogą
użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali następującą prawdę: Pan
oczekuje, że będziemy dobrymi obywatelami i będziemy przestrzegać
praw kraju [zob. także Zasady Wiary 1:12]).

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, abyśmy jako uczniowie Jezusa Chrystusa byli
dobrymi obywatelami i przestrzegali praw kraju? (Zob. NiP 58:21).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Mateusza 22:22 i odszukanie, jak
faryzeusze zareagowali na odpowiedź Zbawiciela. Poproś uczniów, aby
opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Ew. Mateusza 22:23–34
Zbawiciel naucza saduceuszy o małżeństwie i zmartwychwstaniu
Wyjaśnij, że oprócz faryzeuszy także saduceusze próbowali złapać Zbawiciela
w pułapkę, kiedy nauczał w świątyni. Aby wyjaśnić uczniom wierzenia saduceuszy,
poproś, aby po cichu przeczytali wpis pt.: „Sadducees” [Saduceusze] w Bible
Dictionary [Słowniku biblijnym]. Poproś uczniów, aby odszukali, w co wierzyli, a
w co nie wierzyli saduceusze.

• Jakie wierzenia odrzucali saduceusze?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 22:23–28, a
pozostałych o odszukanie, w jaki sposób saduceusze próbowali zmylić Zbawiciela.

• Jak podsumowalibyście pytanie zadane Zbawicielowi przez saduceuszy?

Wyjaśnij, że Saduceusze celowo błędnie przytoczyli starotestamentowy zwyczaj,
który miał na celu zapewnienie wdowom utrzymania (zob. V Ks. Mojżeszowa
25:5–6; Bible Dictionary, „Levirate marriage”). Próbowali wyolbrzymić ten zwyczaj,
aby zdyskredytować doktrynę Zmartwychwstania.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 22:29–30, klasa zaś
niech odszuka, jak Zbawiciel odpowiedział na pytanie saduceuszy.

• W jaki sposób Zbawiciel odpowiedział na to pytanie?

Aby wyjaśnić uczniom odpowiedź Zbawiciela, poproś jednego z nich o
przeczytanie następującej wypowiedzi Starszego Bruce’a R. McConkiego z Kworum
Dwunastu Apostołów:
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„[Jezus Chrystus] nie zaprzecza, ale ogranicza powszechnie panujące mniemanie,
że w niebie będą zawierane małżeństwa i oddawanie w małżeństwo. Mówi, że
dopóki brani pod uwagę są ‘oni’ (saduceusze) oraz ‘one’ (dzieci tego świata),
dopóty jednostka rodzinna ma swój kres i nie będzie trwać po
zmartwychwstaniu […].

‘Przeto [ci, którzy nie będą, nie żyją czy nie mogą żyć według prawa wiecznego
małżeństwa], kiedy zejdą z tego świata, ani się nie żenią, ani nie są oddani w małżeństwie’ [NiP
132:16].

Oznacza to, że ani nie zawierają małżeństwa, ani nie są oddani w małżeństwo w niebie ci, do
których przemawiał Jezus, ci, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie ani w inne prawdy
zbawienia” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:606).

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć przesłanie Zbawiciela z Ew. Mateusza
22:29–30, wyjaśnij, że Pan objawił Prorokowi Józefowi Smithowi wiele ważnych
prawd o małżeństwie na wieczność. Poproś jednego z uczniów, by przeczytał na
głos fragment: Nauki i Przymierza 132:15–17. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, co Pan objawił Józefowi Smithowi na temat małżeństwa.

• Kto według Pana „się nie [żeni], ani nie [jest] [oddany] w małżeństwie”
(werset 16.) w Zmartwychwstaniu?

• Jakiej prawdy nauczał Zbawiciel w Ew. Mateusza 22:30 i we fragmencie: Nauki i
Przymierza 132:15–17 o małżeństwie i życiu przyszłym? (Uczniowie mogą użyć
innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali następującą prawdę: Ci, którzy nie
zostali zapieczętowani poprzez upoważnienie kapłańskie do swoich
małżonków za życia bądź poprzez obrzędy dokonane w zastępstwie
w świątyni, nie pozostaną w związku małżeńskim w świecie, który
nastanie).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 22:31-33, a
pozostałych o odszukanie, o jakich innych prawdach nauczał Zbawiciel saduceuszy
na temat Zmartwychwstania.

• Co Zbawiciel powiedział w wersecie 32. na temat tego, że Zmartwychwstanie
jest realne?

• Jak ludzie zareagowali, kiedy usłyszeli, że Zbawiciel naucza o tych doktrynach?

Ew. Mateusza 22:34–40
Zbawiciel naucza o dwóch największych przykazaniach
Poproś uczniów, aby zapisali w notatnikach lub w dziennikach do studiowania tyle
przykazań, ile tylko zdołają w ciągu jednej minuty. Poproś ich, aby opowiedzieli, ile
przykazań udało im się zapisać.

Wyjaśnij, że judaizm naucza, iż prawo Mojżesza zawiera 613 przykazań. Poproś
jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 22:35–36. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, jakie pytanie zadał jeden z faryzeuszy Zbawicielowi na
temat tych przykazań.
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Ew. Mateusza 22:36–39 to fragment z pisma świętego do opanowania.
Studiowanie fragmentów pism świętych do opanowania pomoże uczniom pogłębić

zrozumienie podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych ludzi. Możesz
zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli wersety do opanowania w wyróżniający się sposób, aby
mogli je z łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się
na końcu lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• Jakie pytanie faryzeusze zadali Zbawicielowi?

Zanim uczniowie odszukają odpowiedź Zbawiciela, poproś ich, aby zaznaczyli na
swojej liście przykazanie, które ich zdaniem jest „największe”, czyli najważniejsze.
Poproś kilkoro uczniów, aby opowiedzieli, które przykazanie wybrali i dlaczego.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 22:37–40. Niech
klasa śledzi tekst w swoich pismach i odszuka, jak Zbawiciel odpowiedział na
pytanie faryzeuszy.

• Które przykazanie jest największe? Które przykazanie jest drugie podobne
temu? (Wyjaśnij, że te dwa przykazania znajdują się w prawie Mojżeszowym
[zob. V Ks. Mojżeszowa 6:5; III. Ks Mojżeszowa 19:18]. Wyjaśnij także, iż
polecenie Pana, aby „[miłować] bliźniego swego”, odnosi się do tego, jak mamy
traktować innych ludzi).

• Dlaczego, waszym zdaniem, te przykazania są uważane za największe?

• Co oznaczają następujące słowa z wersetu 40.: „Na tych dwóch przykazaniach
opiera się cały zakon i prorocy”? (Wyjaśnij uczniom, że wszystkie przykazania
Boga objawione w prawie Mojżesza i poprzez proroków Starego Testamentu
miały na celu pomóc ludziom w okazywaniu miłości Bogu i bliźnim).

• Jeśli każde przykazanie ma na celu pomóc nam przestrzegać dwóch
największych przykazań, to jakiej zasady możemy nauczyć się z wersetu 40. o
ważności przestrzegania wszystkich przykazań Boga? (Kiedy uczniowie udzielą
odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli naprawdę kochamy
Boga i naszych bliźnich tak, jak samych siebie, to będziemy dążyć do
tego, aby przestrzegać wszystkich przykazań Boga).

Aby to zilustrować, poproś uczniów, aby odnieśli się do listy przykazań, którą
napisali w notatnikach lub dziennikach do studiowania. Poproś, aby narysowali
gwiazdkę przy przykazaniach, za pomocą których okazujemy Bogu miłość i
narysowali kwadrat przy tych, za pomocą których okazujemy miłość wobec naszych
bliźnich. (Przy niektórych przykazaniach może być zarówno gwiazdka, jak i
kwadrat). Poproś uczniów, aby wybrali jedno z przykazań z listy i wyjaśnili, w jakim
sensie posłuszeństwo temu przykazaniu umożliwia nam okazanie miłości Bogu,
okazanie miłości bliźnim lub obydwie te rzeczy.

• Co czuliście, kiedy zdecydowaliście się przestrzegać jakiegoś przykazania, aby
okazać miłość Bogu lub innej osobie?

Podziel się swoim świadectwem o tej zasadzie: jeśli naprawdę kochamy Boga i
naszych bliźnich tak, jak samych siebie, to będziemy dążyć do tego, aby
przestrzegać wszystkich przykazań Boga. Poproś uczniów, aby zastanowili się nad
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wybranym przez siebie przykazaniem, którego chcą pilniej przestrzegać, aby okazać
miłość Bogu lub innej osobie, i zachęć ich, aby obrali to sobie za cel. Poproś ich, aby
zapisali swoje przemyślenia w notatnikach lub dziennikach do studiowania.

Ew. Mateusza 22:41–46
Zbawiciel pyta faryzeuszy, co sądzą o Chrystusie
Wyjaśnij, że po tym, jak Zbawiciel odpowiedział na pytania faryzeuszy i saduceuszy,
zadał im kilka pytań.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 22:41–42, a
pozostałych o odszukanie, o co Zbawiciel zapytał faryzeuszy.

• Jakie pytania Jezus Chrystus zadał faryzeuszom?

• Jak zareagowali na to faryzeusze?

Wyjaśnij, że większość Żydów wiedziała, że Chrystus, czyli Mesjasz, jest
potomkiem króla Dawida. Faryzeusze wierzyli, że Mesjasz będzie ukoronowany na
króla Izraela i pomoże im pokonać obcych wrogów (jak tych z Rzymu) i dzięki
Niemu odzyskają wolność, jak za czasów króla Dawida. Podsumuj Ew. Mateusza
22:43–46, wyjaśniając, że Zbawiciel nauczał faryzeuszy, iż według ich własnych
pism, Chrystus był kimś więcej niż synem Dawidowym — był również Synem Boga.
Czyli, jak to później zostało objawione Umiłowanemu Janowi, Chrystus jest
zarówno „[korzeniem, jak i rodem Dawidowym]” (Objawienie Jana 22:16); jest
zarówno Panem Dawidowym, jak i jego potomkiem.

Poproś uczniów, aby rozważyli, jak odpowiedzieliby na pytanie: „Co sądzicie o
Chrystusie?”. Na zakończenie złóż swoje świadectwo o Zbawicielu.

Fragment do opanowania — Ew. Mateusza 22:36–39
Daj uczniom czas na zapisanie słów z Ew. Mateusza 22:36–39 na fiszkach lub
kartkach z notesu. Poproś uczniów, aby nosili ze sobą te karty i przeglądali je od
czasu do czasu w ciągu dnia, co pomoże im pamiętać o przestrzeganiu pierwszego i
drugiego przykazania.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Mateusza 18:1–22:26
(Część 5)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania: Ew. Mateusza
18:1–22:26 (Część 5.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się
jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze
potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Ew. Mateusza 18–20)
Z przypowieści o niemiłosiernym słudze uczniowie dowiedzieli się, że jeśli chcemy, aby Bóg nam przebaczył, musimy
chętnie przebaczać bliźnim. Uczyli się także o świętości małżeństwa.

Dzień 2. (Ew. Mateusza 21:1–16)
Kiedy uczniowie studiowali o triumfalnym wjeździe Zbawiciela do Jerozolimy, dowiedzieli się, że kiedy publicznie
uznajemy i mówimy o Jezusie Chrystusie, pomożemy innym zapragnąć zdobyć o Nim większą wiedzę. Z oczyszczenia
świątyni przez Zbawiciela uczniowie dowiedzieli się, że dom Pana to święte miejsce i pragnie On, abyśmy traktowali je
z szacunkiem. Dowiedzieli się także, że kiedy uczęszczamy do świątyni, Pan może nas uzdrowić.

Dzień 3. (Ew. Mateusza 21:17–22:14)
Uczniowie studiowali o tym, że Zbawiciel przeklął drzewo figowe, a następnie nauczał w świątyni za pomocą kilku
przypowieści. Dowiedzieli się, że aby wejść do królestwa Boga, musimy być posłuszni naszemu Ojcu Niebieskiemu i
dokonywać pokuty za nasze grzechy, a nie tylko mówić czy udawać, że jesteśmy Mu posłuszni. Kolejna prawda, o jakiej
dowiedzieli się uczniowie, podaje, iż jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa mamy obowiązek wydawać
prawe owoce.

Dzień 4. (Ew. Mateusza 22:15–46)
Uczniowie dowiedzieli się, że Jezus dalej nauczał ludzi w świątyni o tym, że Pan oczekuje od nas, abyśmy byli dobrymi
obywatelami i byli posłuszni prawom kraju. Zbawiciel nauczał, że ci, którzy nie zostali zapieczętowani poprzez
upoważnienie kapłańskie do swoich małżonków za życia bądź poprzez obrzędy dokonane w zastępstwie w świątyni,
nie będą oddawani w małżeństwo w świecie, który nastanie. Uczniowie także dowiedzieli się, że jeśli naprawdę
kochamy Boga i naszych bliźnich tak, jak samych siebie, będziemy dążyć do tego, aby przestrzegać wszystkich
przykazań Boga.

Wprowadzenie
Niniejsza lekcja pomoże uczniom zrozumieć ważność zawierania i dotrzymywania
świętych przymierzy z Bogiem. Mogą także nauczyć się, że ważne jest, aby się
cieszyć, kiedy Bóg błogosławi innych ludzi.
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Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 19:28–20:16
Jezus naucza o życiu wiecznym i opowiada przypowieść o robotnikach w winnicy
Poproś jednego z uczniów, aby stanął przed klasą. Powiedz mu, że jeśli zrobi 10
pompek, otrzyma małą nagrodę (na przykład 10 cukierków). Kiedy uczeń ten zrobi
10 pompek, daj mu nagrodę, a następnie poproś kolejnego ochotnika. Poproś
drugiego ucznia, aby zrobił jedną pompkę, a potem zapytaj klasę, jaką nagrodę, ich
zdaniem, powinien otrzymać ten uczeń i dlaczego. Następnie poproś tych dwóch
uczniów, aby powrócili na swoje miejsca. Poinformuj klasę, że w późniejszej części
lekcji drugi uczeń otrzyma nagrodę w oparciu o to, czego wszyscy nauczą się
z pism świętych.

Wyjaśnij, że kiedy Jezus nauczał na wybrzeżu Judei, Piotr zapytał, co otrzymają za
to, że wyrzekli się doczesnych rzeczy, aby podążać za Zbawicielem.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 19:28–30. Niech
klasa śledzi tekst i odnajdzie, co Zbawiciel odpowiedział Piotrowi.

• Co, według wersetu 29., odziedziczy każdy, kto wyrzeknie się wszystkiego, aby
podążać za Zbawicielem?

Wyjaśnij, że Zbawiciel nauczał wówczas Swoich uczniów przypowieści, aby pomóc
im zrozumieć pragnienie Ojca Niebieskiego i dać wszystkim Swoim dzieciom
możliwość otrzymania życia wiecznego. W tej przypowieści pewien człowiek
zatrudniał robotników o różnych porach dnia, aby pracowali w jego winnicy.
Możesz wyjaśnić, że w czasach Nowego Testamentu normalny dzień pracy trwał od
6.00 do 18.00, a czasem długość pracy nieznacznie się różniła w zależności od
pory roku.

Narysuj na tablicy poniższą tabelę lub rozdaj jej kopie uczniom.

Pracownicy (Czas
rozpoczęcia)

Uzgodniona
płaca

Przepracowane
godziny

Wypłacona
kwota

Wcześnie rano (6.00)

Trzecia godzina (9.00)

Szósta godzina (12.00)

Dziewiąta godzina
(15.00)

Jedenasta godzina
(17.00)
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Poproś uczniów, aby pracowali w małych grupach. Niech w grupach przeczytają
Ew. Mateusza 20:1–7 i odszukają, jak długo każda grupa robotników pracowała i za
jaką uzgodnioną płacę. (Wyjaśnij, że jeden denar to rzymska moneta, która miała
wartość dziennej pracy robotnika).

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podeszli do tablicy i
wypełnili dwie pierwsze kolumny tabeli (lub poproś ich, aby wypełnili je na
kartkach, jakie dostali).

• Jak myślicie, kto powinien otrzymać najwięcej?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 20:8–10.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, jaką zapłatę otrzymała każda
grupa robotników.

• Jaką zapłatę otrzymała każda grupa robotników? (Kiedy uczniowie odpowiedzą,
napisz 1 denar w każdym polu kolumny oznaczonej „Wypłacona kwota”).

• Jeśli byście byli pośród robotników, którzy przepracowali cały dzień, jakie myśli i
uczucia mielibyście, wiedząc, że otrzymaliście taką samą nagrodę, jak ci, którzy
pracowali zaledwie przez jedną godzinę?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 20:11–14. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co ci, którzy pracowali cały dzień, powiedzieli
gospodarzowi winnicy i jak on im odpowiedział.

• O co mieli pretensje ci, którzy przepracowali cały dzień?

• Jak odpowiedział im gospodarz winnicy?

• W jakim sensie gospodarz winnicy był sprawiedliwy (lub fair) wobec tych,
którzy przepracowali cały dzień?

Aby pomóc uczniom rozpoznać zasadę z tej przypowieści, wyjaśnij, że zapłata
jednego denara może reprezentować życie wieczne lub żywot wieczny, o którym
jest mowa w Ew. Mateusza 19:29. Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie:
Bóg daje życie wieczne wszystkim ludziom, którzy…

• Jeśli nagroda w tej przypowieści symbolizuje życie wieczne, to czego symbolem
jest praca? (Uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi, ale upewnij się, że
podkreślisz iż praca w tej przypowieści może reprezentować zawieranie i
dotrzymywanie świętych przymierzy z Bogiem. Po udzieleniu przez uczniów
odpowiedzi uzupełnij prawdę zapisaną na tablicy w następujący sposób: Bóg
daje życie wieczne wszystkim ludziom, którzy wybiorą, że zawrą święte
przymierza i dotrzymają ich).

Wskaż, że prawda ta uczy nas, jak należy rozumieć miłosierdzie Ojca Niebieskiego
w stosunku do osób, które nie zawierają i dotrzymują przymierzy za młodu lub nie
mają możliwości uczynienia tego za życia (zob. NiP 137:7–8).

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, abyśmy wiedzieli, że Bóg daje życie wieczne
wszystkim ludziom, którzy wybierają, że zawrą z Nim święte przymierza i
dochowają ich bez względu na to, kiedy to się stanie?

Przypomnij klasie o drugim uczniu, który wykonał tylko jedną pompkę i zapytaj:
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• Jak myślicie, jaką nagrodę powinien otrzymać ten uczeń za zrobienie jednej
pompki? (Daj uczniowi tę samą nagrodę, jaką otrzymał uczeń, który zrobił 10
pompek).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 20:15–16. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, jak gospodarz winnicy zareagował na tych, którzy
narzekali na jego uprzejmość względem innych robotników.

• Jak myślicie, co miał na myśli gospodarz winnicy, kiedy zapytał: „Czy oko twoje
jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry” (werset 15.)?

Wyjaśnij, że Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów zmienił
nieco to pytanie na: „Dlaczego jesteście zazdrośni z powodu mojej dobroci?”
(„Robotnicy w winnicy”, Ensign lub Liahona, maj 2012, str. 31).

• Co w wersecie 16. (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych) oznacza, że
„wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych”? (Być powołanym oznacza być
zaproszonym do udziału w dziele Ojca Niebieskiego. Być wybranym oznacza
otrzymać Jego błogosławieństwa — łącznie z błogosławieństwem życia
wiecznego. Zob. także NiP 121:34–40).

• Jakiej zasady uczymy się z wersetu 16.? (Uczniowie mogą rozpoznać kilka
zasad, łącznie z poniższą: Jeśli będziemy zazdrościć błogosławieństwa,
jakie Ojciec Niebieski daje innym ludziom, możemy stracić
błogosławieństwa, jakimi On pragnie nas obdarować).

Przeczytaj na głos poniższą wypowiedź Starszego Jeffreya R. Hollanda i poproś
uczniów, aby zastanowili się, jak mogą być kuszeni, by zazdrościć błogosławieństw,
jakie Ojciec Niebieski daje innym ludziom:

„W naszym życiu będą chwile, kiedy ktoś inny otrzyma niespodziewane
błogosławieństwo czy szczególną nagrodę. Czy mogę prosić nas wszystkich, aby
nas nie bolało — a zwłaszcza, byśmy nie odczuwali zazdrości — kiedy szczęście
uśmiechnie się do kogoś innego? W niczym nas nie umniejsza to, że ktoś
otrzymuje więcej. Nie bierzemy udziału w wyścigu, żeby zobaczyć, kto jest
najbogatszy, najbardziej utalentowany, najpiękniejszy czy nawet najbardziej

błogosławiony. Wyścig, w którym naprawdę bierzemy udział to wyścig przeciwko grzechowi […].

Zawiść, marudzenie i szarganie imienia innych osób nie podnosi naszej pozycji, tak samo
umniejszanie kogoś nie polepszy tego, jak siebie postrzegamy. Bądźcie więc dobrzy i wdzięczni,
że Bóg jest dobry. To sposób na szczęśliwe życie” („Robotnicy w winnicy”, str. 31, 32).

Podziel się swoim świadectwem na temat prawd rozpoznanych przez uczniów
podczas studiowania przypowieści o robotnikach w winnicy.

Zapisz na tablicy poniższe zdanie. Daj uczniom czas, aby uzupełnili to zdanie
w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania. W oparciu o to, czego
nauczyłem się z tej przypowieści…

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby jeśli tego chcą,
podzielili się ze wszystkimi tym, co zapisali.
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Następna część (Ew. Mateusza 23:1–26:30)
Aby pomóc uczniom przygotować się do studiowania następnej części, pomyśl, jak
mogą najlepiej przygotowywać się na Drugie Przyjście Pana. Jakich prawd nauczał
Jezus Chrystus, kiedy mówił na temat przypowieści o dziecięciu pannach,
talentach, o owcach i kozłach? Jaki obrzęd ustanowił Zbawiciel zamiast Paschy?
Poproś uczniów, aby odszukali odpowiedzi podczas studiowania w następnym
tygodniu.
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LEKCJA 26

Ew. Mateusza 23
Wprowadzenie
Podczas ostatniego tygodnia doczesnej posługi Zbawiciel
potępił obłudę uczonych w piśmie i faryzeuszy, i ubolewał

nad ludem Jerozolimy, który nie chciał przyjąć Jego miłości i
ochrony.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 23:1–12
Zbawiciel potępia obłudę uczonych w piśmie i faryzeuszy
Poproś uczniów, aby pokazali sobie nawzajem swoje pisma święte i określili, który
zestaw pism świętych jest największy.

• Jak byście zareagowali, gdyby ktoś stwierdził, że osoba z największym
zestawem pism świętych jest najbardziej prawa?

• Dlaczego nie jest to dobry sposób na określenie, czy dana osoba jest prawa?

• Co może się zdarzyć, jeśli określamy prawość innych osób na podstawie tego,
co zewnętrzne? (Pośród innych problemów może to doprowadzić do tego, że
postępowanie niektórych ludzi będzie obłudne).

• Czym jest obłuda? („Słowo to, ogólnie mówiąc, opisuje kogoś, kto udaje
religijność, ale tak naprawdę religijny nie jest” (Bible Dictionary, „Hypocrite”).
Może to także odnosić się do osoby, która udaje, że nie jest religijna, choć
naprawdę jest).

Wyjaśnij, że częścią ostatniego przesłania wygłoszonego publicznie przez
Zbawiciela w świątyni w Jerozolimie podczas ostatniego tygodnia Jego doczesnej
posługi było potępienie obłudy uczonych w piśmie i faryzeuszy.

Poproś uczniów, aby odszukali prawd w Ew. Mateusza 23, które będą stanowiły
podpowiedź, jak zareagować, kiedy widzą, że ludzie postępują obłudnie, i co mogą
zrobić, aby pokonać obłudę we własnym życiu.

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali po kolei na głos Ew. Mateusza 23:1–7. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co powiedział Zbawiciel o tym, na jakie sposoby
uczeni w piśmie i faryzeusze byli obłudni. Wyjaśnij, że wyrażenie: „na mównicy
Mojżeszowej” (werset 2.) oznacza, że uczeni w piśmie i faryzeusze zajmowali
pozycje urzędnicze, upoważniające do nauczania doktryny, interpretowania i
zarządzania prawem. Wyrażenie to może także odnosić się do dosłownego
siedziska, które znajdowało się w niektórych starożytnych synagogach, a było ono
zarezerwowane dla tych, którzy uważali siebie za bardziej godnych od pozostałych
osób przebywających w synagodze.

• Na jakie sposoby uczeni w piśmie i faryzeusze byli obłudni?
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żydowski mężczyzna noszący tefilin

Jeśli to możliwe, pokaż ilustrację kogoś,
kto nosi tefilin, czyli filakterie. Wyjaśnij,
że żydowskim zwyczajem było noszenie
tefilinu, czyli małego skórzanego
pudełeczka przywiązywanego do czoła i
ramienia. Wewnątrz tefilinu były małe
zawiniątka papirusu z zapisanymi
wyjątkami z hebrajskich pism świętych.
Żydzi nosili tefiliny, aby pamiętać, że
mają przestrzegać przykazań Boga
(zob. V Ks. Mojżeszowa 6:4–9;
11:13–21; II Ks. Mojżeszowa 13:5–10,
14–16). Pan nie potępiał tych, którzy
nosili tefiliny, ale potępiał tych, którzy
nosili je obłudnie, czyli powiększali je,
aby inni ludzie je widzieli albo żeby
wyglądało na to, że są ważniejsi.

• Dlaczego, według Ew. Mateusza
23:5, uczeni w piśmie i faryzeusze
powiększali swoje tefiliny i
„[wydłużali] frędzle szat swoich”?

• Na jakie jeszcze sposoby dążyli do
tego, „aby ich ludzie widzieli”
(werset 5.), czyli do otrzymania świeckich zaszczytów?

• Co, zgodnie z radą Pana daną uczniom w Ew. Mateusza 23:3, możemy zrobić,
kiedy widzimy, że inni ludzie postępują obłudnie, czyli udają, że są prawi, kiedy
tak naprawdę tacy nie są? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni
rozpoznać prawdę podobną do następującej: Możemy wybrać, że będziemy
posłuszni prawom Boga, nawet jeśli widzimy, że inni ludzie postępują
obłudnie).

• Dlaczego w naszych czasach ważne jest postępowanie według tej prawdy?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 23:8, a pozostałych,
aby odszukali, co Pan doradził ludziom, żeby nie czynili. Niech uczniowie
opowiedzą o tym, co znajdą.

Wskaż wyrażenie: „wy wszyscy jesteście braćmi” (werset 8.) i wyjaśnij, że Zbawiciel
nauczał, aby ludzie nie postrzegali siebie jako lepszych od innych ludzi, gdyż
wszyscy są dziećmi Boga, które są równe w Jego oczach.

Podsumuj Ew. Mateusza 23:10, wyjaśniając, że Zbawiciel świadczył, iż Ojciec
Niebieski jest naszym Stworzycielem, a On, Chrystus, został posłany przez Ojca i
jest naszym prawdziwym Mistrzem, który daje życie (zob. Joseph Smith
Translation, Matthew 23:6 [w: Ew. Mateusza 23:9, przypis a]; Ew. Mateusza 23:7
[w: Ew. Mateusza 23:10, przypis a] w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

Wyjaśnij, że uczeni w piśmie i faryzeusze myśleli, że ich pozycja i status czyni ich
wielkimi. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 23:11–12,
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a pozostałych o odszukanie, kogo Zbawiciel będzie uważał za największego
w królestwie Boga.

• Kto, według wersetu 11., będzie uważany za największego w królestwie
celestialnym?

• Co, według wersetu 12., stanie się, jeśli podobnie jak faryzeusze będziemy
próbować „wywyższać” się (czyli wynosić) nad innych ludzi? (Gdy uczniowie
odpowiedzą, upewnij się, że rozumieją następującą zasadę: Jeśli próbujemy
wywyższać się nad innych ludzi, zostaniemy ukorzeni. Wyjaśnij, że bycie
ukorzonym oznacza, że zostaniemy uniżeni lub upokorzeni, czyli mniej
szanowani).

• Co, według wersetów 11–12, stanie się, jeśli będziemy pokorni i będziemy
służyć bliźnim? (Choć uczniowie mogą użyć innych słów, powinni rozpoznać
następującą zasadę: Jeśli będziemy pokorni i będziemy służyć bliźnim, Pan
nas wywyższy).

Wyjaśnij, że wyrażenie: „będzie wywyższał” (werset 12.) wskazuje na to, że Pan nas
podniesie i pomoże nam upodobnić się do Niego.

• Co oznacza, w oparciu o to, czego nauczyliście się z Ew. Mateusza 23, bycie
pokornym?

Narysuj na tablicy poniższy obrazek: Poproś uczniów, aby rozważyli swoje dobre
uczynki w szkole, domu i w kościele. Poproś ich, aby rozważyli, gdzie
umiejscowiliby siebie na tym obrazku w oparciu o swoje motywy czynienia dobra i
wysiłki podejmowane, aby być pokornym.

Zachęcaj uczniów, aby pamiętali, że wszyscy jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego.
Możesz także zachęcać ich do wyznaczenia celu, aby w ciągu najbliższego miesiąca
służyli komuś każdego dnia. Możesz poprosić ich, aby opisali to doświadczenie
w swoich osobistych dziennikach.

Ew. Mateusza 23:13–36
Jezus Chrystus ostro potępia uczonych w piśmie i faryzeuszy
Przed rozpoczęciem zajęć przygotuj nieprzezroczyste kubeczki. Pomaż z zewnątrz
pierwszy kubek tłuszczem lub błotem, zrób to samo z drugim, ale tylko wewnątrz,
a trzeci kubek niech będzie czysty. Pokaż te kubeczki wszystkim w klasie i zapytaj,
z którego chcieliby się czegoś napić. Poproś jednego z uczniów, aby obejrzał
wnętrze kubeczków i wyjaśnił, z którego z nich wolałby się napić i dlaczego.

• W jakim sensie brudne kubeczki symbolizują obłudników?

Podsumuj Ew. Mateusza 23:13–36, wyjaśniając, że Zbawiciel potępił uczonych
w piśmie i faryzeuszy za obłudę. Poproś uczniów o przejrzenie tych wersetów i
odszukanie słowa, które powtórzył Zbawiciel na początku kilku wersetów. Niech
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uczniowie opowiedzą, co znaleźli. Możesz zaproponować uczniom, aby zaznaczyli
słowo biada w tych wersetach. Wyjaśnij, że słowo biada odnosi się do niedoli,
niepokoju i smutku.

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych i pytania:

Ew. Mateusza 23:23–24 (zob. także werset 24., przypis a w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO)

Ew. Mateusza 23:25–26

Ew. Mateusza 23:27–28

Ew. Mateusza 23:29–36 (zob. także werset 36., przypis aw anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO)

Na jakie sposoby uczeni w piśmie i faryzeusze byli obłudni?

Jakie przykłady tego rodzaju obłudy widzimy współcześnie?

Podziel uczniów na pary. Poproś każdą parę o przeczytanie na głos każdego
odsyłacza podanego na tablicy i o omówienie pytań z tablicy po przeczytaniu
każdego z nich. (Zachęć uczniów do przeczytania wyjątków z Joseph Smith
Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha], które znajdują się w przypisach do tych
odnośników w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Pomóż uczniom wypełnić ich rolę w procesie uczenia się.
Duchowe uczenie się wymaga wysiłku i wypróbowania wolnej woli ze strony uczącej się osoby.
Dla wielu uczniów podjęcie wysiłku podczas uczenia się z pism świętych może wydawać się obce
i do pewnego stopnia trudne. Jednakże możesz pomóc im w zrozumieniu, przyjęciu i wypełnieniu
ich zadania w zdobywaniu wiedzy o ewangelii. Kiedy uczniowie biorą aktywny udział
w zdobywaniu wiedzy o ewangelii, otwierają swoje serca na wpływ Ducha Świętego.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby opowiedzieli, czego się
dowiedzieli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 23:26, a
pozostałych o odszukanie, co Zbawiciel powiedział faryzeuszom, że mają zrobić,
aby przezwyciężyć obłudę.

• Co Zbawiciel powiedział faryzeuszom, aby uczynili?

• Co stanie się z nami — w oparciu o to, czego Zbawiciel nauczał faryzeuszy —
kiedy będziemy dążyć do tego, aby oczyścić się duchowo od wewnątrz? (Gdy
uczniowie odpowiedzą, upewnij się, że rozumieją następującą zasadę: Jeśli
będziemy dążyć do duchowego oczyszczenia od wewnątrz, będzie to
zewnętrznie odzwierciedlone w dokonywanych przez nas wyborach).

• Co musimy zrobić, aby oczyścić się duchowo od wewnątrz?
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• Jak nasza wewnętrzna prawość może być zewnętrznym odzwierciedleniem
podejmowanych wyborów?

Poproś uczniów, aby rozważyli, który kubeczek najlepiej przedstawia ich obecny
duchowy stan. Złóż świadectwo o poprzedniej zasadzie i zachęć uczniów, aby
wyznaczyli sobie cel, którzy pomoże im być czystymi pod względem duchowym.

Ew. Mateusza 23:37–39
Zbawiciel ubolewa nad losem ludu jerozolimskiego, gdyż ci nie chcą do Niego przyjść
Pokaż lub narysuj ilustrację
przedstawiającą, jak kokosz ochrania
swoje pisklęta.

• Dlaczego kokosz gromadzi swoje
pisklęta pod skrzydła? (Aby chronić
je przed niebezpieczeństwem.
Zwróć uwagę uczniów na to, że
kokosz poświęci swoje życie, aby
uchronić pisklęta).

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Mateusza 23:37–39. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają,
w jakim sensie Pan powiedział, że jest jak kokosz.

• W jakim sensie Zbawiciel jest niczym kokosz, która gromadzi swe pisklęta?

• Co to znaczy być zgromadzonym przez Zbawiciela?

Wskaż wyrażenie: „Oto wam dom wasz pusty zostanie” (werset 38.) i wyjaśnij, że
pusty oznacza opuszczony lub opustoszały. Ze względu na to, że ci ludzie nie chcieli
być zgromadzeni przez Zbawiciela, pozostali bez ochrony. Wyrażenie to, może
odnosić się do duchowego stanu ludzi za czasów Jezusa, jak też i do przyszłości,
kiedy to Jerozolima zostanie zniszczona.

• Co, w oparciu o nauki Jezusa na temat kokoszy i piskląt, możemy otrzymać,
jeśli chcemy być zgromadzeni przez Zbawiciela? (Choć uczniowie mogą użyć
innych słów, powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli chcemy być
zgromadzeni przez Zbawiciela, będzie się On o nas troszczył i nas
chronił).

• Jak możemy okazać Zbawicielowi, że chcemy być zgromadzeni przez Niego?
(Odpowiedzi uczniów zapisz na tablicy).

Aby zapoznać uczniów z jednym ze sposobów, w jaki mogą zgromadzić się przy
Zbawicielu, poproś jednego z nich, aby przeczytał na głos następującą wypowiedź
Prezydenta Henry’ego B. Eyringa z Pierwszego Prezydium:
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„Nie raz [Zbawiciel] powiedział […], że będzie gromadził nas wokół Siebie, jak
kurczęta pod skrzydłami. Powiedział, że musimy wybrać, czy przyjdziemy do
Niego […].

Jedynym sposobem, aby to zrobić, jest zgromadzenie się wraz ze świętymi w Jego
Kościele. Chodźcie na spotkania, nawet jeśli wydaje się to trudne. Jeśli jesteście
zdecydowani, On pomoże wam znaleźć siły, aby to robić” („Z mocą Pana”,

Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 18).

• Co, według Prezydenta Eyringa, możemy zrobić, aby okazać chęć bycia
zgromadzonym przez Zbawiciela?

Poproś uczniów, aby spojrzeli na listę na tablicy ze sposobami, na jakie możemy
okazać naszą chęć bycia zgromadzonymi przez Chrystusa. Poproś ich, aby
opowiedzieli, kiedy okazano im troskę i otrzymali ochronę poprzez zgromadzenie
przez Zbawiciela na jeden z wymienionych sposobów.

Poproś uczniów, aby zdecydowali, co zrobią, aby być zgromadzonymi przez
Zbawiciela i nadal być otoczeni Jego troską i ochroną.
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LEKCJA 27

Józef Smith — Mateusz;
Ew. Mateusza 24

Wprowadzenie
Jezus Chrystus prorokował o zniszczeniu Jerozolimy i
świątyni. Objawił znaki Swojego Drugiego Przyjścia i pouczył

wiernych, aby byli czujni i przygotowali się na ten dzień.

Propozycje dotyczące nauczania

Doskonalenie się nauczyciela
W miarę jak pragniesz się doskonalić i stale pracujesz nad tym, aby nauczać w miły Ojcu
Niebieskiemu sposób, natchnie On cię podczas przygotowań, wzmocni twoje relacje z uczniami,
zwiększy efekt podejmowanych wysiłków i pobłogosławi cię Swoim Duchem. Pomoże ci On także
dostrzec, w czym możesz się rozwijać w trakcie dążenia do nauczania w sposób, który prowadzi
uczniów do zrozumienia i polegania na naukach oraz Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

Józef Smith — Mateusz 1:1–20
Jezus prorokuje o zniszczeniu Jerozolimy i świątyni
Pokaż ilustrację Drugie Przyjście
(Album: Ewangelia w malarstwie [2009],
nr 66; zob. także stronę: LDS.org).
Poproś uczniów, aby pomyśleli o
pytaniach, które się im nasuwają
w związku z Drugim Przyjściem Jezusa
Chrystusa, i zapisali je w notatnikach
lub dziennikach do studiowania. Nie
muszą w tej chwili szukać na nie
odpowiedzi. Poproś uczniów, aby
odszukali tych odpowiedzi podczas
studiowania Józef Smith — Mateusz.

Wskaż, że księga Józef Smith —
Mateusz to Joseph Smith Translation,
Matthew 23:29 i Matthew 24
[Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Mateusza 23:39 i Ew. Mateusza 24].
Podsumuj księgę Józef Smith —
Mateusz 1:1–3, wyjaśniając, że Jezus
Chrystus nauczał w świątyni
w Jerozolimie, a Jego uczniowie
rozumieli, że powróci On na ziemię. Następnie opuścił świątynię, a Jego uczniowie
przyszli do Niego, chcąc dowiedzieć się, kiedy świątynia zostanie zniszczona.
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Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos werset: Józef Smith — Mateusz
1:4. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają dwa pytania, jakie uczniowie zadali
Jezusowi na Górze Oliwnej. Poproś uczniów, aby opowiedzieli, co znaleźli i zapisz
następujące pytania na tablicy:

1. Kiedy Jerozolima i świątynia zostaną zniszczone?

2. Jaki jest znak Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa i zniszczenia niegodziwych?

Wyjaśnij, że Jezus odpowiedział na pierwsze pytanie w wersetach 5–21, a na drugie
pytanie w wersetach 21–55. Podziel uczniów na pary. Poproś ich, aby przeczytali na
głos wersety: Józef Smith — Mateusz 1:5–12 razem z drugą osobą w parze i
odszukają znaków związanych ze zniszczeniem Jerozolimy i świątyni. Poproś
uczniów, aby podzielili się tym, czego się dowiedzieli.

• Co powiedział Jezus o tych, którzy „[pozostaną] silni i nie [poddadzą] się”,
chociaż mówił też, że Jego uczniowie będą wtedy cierpieć (werset 11.)?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z wersetu 11.? (Choć uczniowie mogą użyć
innych słów, powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli pozostaniemy silni
i nie poddamy się, dostąpimy zbawienia. Zapisz tę zasadę na tablicy,
uzupełniając ją słowami uczniów).

• Co oznacza być silnym i nie poddać się? (Bycie silnym sugeruje bycie
niezachwianym, stałym, niewzruszonym i niepokonanym).

Aby przybliżyć uczniom znaczenie słowa zbawiony z wersetu 11., wyjaśnij, że kiedy
jesteśmy silni, nie będziemy oszczędzeni od trudności, ale będziemy ostatecznie
zbawieni w królestwie Boga.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższy akapit. Pozostali niech
wsłuchają się, jak ci, którzy pozostaną silni, słuchając rad Zbawiciela, zostali
wybawieni od zniszczenia.

Z fragmentu: Józef Smith — Mateusz 1:13–18 dowiadujemy się, że Jezus ostrzegł
Swoich uczniów, aby byli gotowi do ucieczki w góry i pozostawienia swoich
domów, ponieważ Jerozolima miała zostać podbita i zniszczona. Prorokował, że
ucisk owych czasów będzie najgorszy, jaki dotychczas widział Izrael.
W 70 roku n.e., około 40 lat po tym, jak Jezus wypowiedział te słowa, Rzymianie
oblegli Jerozolimę i zabili ponad milion Żydów. Świątynia została zniszczona i nie
pozostał żaden kamień na kamieniu — tak jak prorokował Zbawiciel
(zob. Ew. Mateusza 24:2). Jednakże ci, którzy dali posłuch ostrzeżeniu Jezusa,
bezpiecznie uciekli do miasta Pella znajdującego się w odległości 80 kilometrów na
północny wschód od Jerozolimy (zob. Bible Dictionary, „Pella”).

• Jak doświadczenia Żydów odzwierciedlają ważność pozostania silnym, kiedy
jest się posłusznym słowom Zbawiciela?

• Kiedy zostaliście pobłogosławieni za to, że pozostaliście niezachwiani
w przestrzeganiu przykazań?
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Podsumuj Józef Smith — Mateusz 1:19–20, wyjaśniając, że Jezus prorokował, iż
chociaż Żydzi doświadczali wielkiego ucisku, będą zachowani, ze względu na ich
przymierze z Bogiem.

Józef Smith — Mateusz 1:21–37
Jezus prorokuje o znakach Swojego Drugiego Przyjścia
Wyjaśnij, że oprócz wyjaśnienia znaków, które będą ostrzeżeniem o nadchodzącym
zniszczeniu Jerozolimy, Zbawiciel odpowiedział na drugie pytanie uczniów,
prorokując o znakach Swojego Drugiego Przyjścia.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos wersety: Józef Smith — Historia
1:21–23. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, dlaczego Pan objawił
znaki Swojego Drugiego Przyjścia.

• Dlaczego dla uczniów Jezusa Chrystusa pomocna jest wiedza o znakach
zapowiadających Drugie Przyjście?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetów: Józef Smith — Historia
1:24–26. Zapytaj pozostałych, w jaki sposób Zbawiciel ukaże się podczas Drugiego
Przyjścia.

• W jaki sposób Zbawiciel ukaże się podczas Drugiego Przyjścia?

• Jak wiedza o tym pomoże wybranym uniknąć bycia zwiedzionym?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Józef Smith — Mateusz
1:27–31 i odszukanie znaków, które poprzedzą Drugie Przyjście.

• Jakim trudnościom stawią ludzie czoła przed Drugim Przyjściem?

• Jakie znaki — według wersetów 27. i 31. — poprzedzą Drugie Przyjście?
(Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą prawdę:
Przed Drugim Przyjściem Jezusa Chrystusa wybrani Pana będą
zgromadzeni, a ewangelia będzie głoszona na całym świecie).

• Na jakie sposoby widzimy, że to proroctwo jest wypełniane?

Wyjaśnij, że fragment: Józef Smith — Mateusz 1:32–36 opisuje dodatkowe znaki
towarzyszące Drugiemu Przyjściu.

Przypomnij uczniom ostrzeżenie Zbawiciela, że w dniach ostatnich będą fałszywi
Chrystusowie i fałszywi prorocy, którzy będą chcieli „[zwieść] samych wybranych”
(werset 22.). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Józef Smith
— Mateusz 1:37. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób wybrani
mogą uniknąć zwiedzenia.

• W jaki sposób wybrani mogą uniknąć zwiedzenia?

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z tego wersetu? (Choć uczniowie mogą użyć
innych słów, powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli cenimy słowa Pana,
nie zostaniemy zwiedzeni. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Aby wyjaśnić uczniom tę zasadę, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos
poniższej wypowiedzi Starszego M. Russella Ballada z Kworum Dwunastu
Apostołów.
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„Jeden z moich dobrych misjonarzy służący w misji Toronto, której byłem
prezydentem, odwiedził mnie kilka lat później. Zapytałem go: ‘Starszy, w czym
mogę ci pomóc?’.

Odpowiedział: ‘Prezydencie, myślę, że tracę świadectwo’.

Nie mogłem w to uwierzyć. Zapytałem, jak do tego doszło.

Powiedział: ‘Po raz pierwszy przeczytałem publikacje wrogie mormonom — powiedział. Mam
pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi. Mam mętlik w głowie i myślę, że tracę świadectwo’”
(„When Shall These Things Be?” Ensign, grudzień 1996, str. 60).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy oni lub ktoś, kogo znają, doświadczyli
czegoś podobnego.

• Jakiej rady udzielilibyście komuś w tej sytuacji? Dlaczego?

Poproś jednego z uczniów, aby dalej czytał na głos opowieść Starszego Ballarda:

„Zapytałem, jakie ma pytania, a on mi o nich powiedział. Były to typowe zagadnienia poruszane
w publikacjach wrogich Kościołowi, a ja potrzebowałem trochę czasu na zgromadzenie
materiałów, abym mógł udzielić znamiennych odpowiedzi. Umówiliśmy się więc na spotkanie za
dziesięć dni, kiedy to obiecałem, że odpowiem na każde z jego pytań. Kiedy odchodził,
zatrzymałem go.

Powiedziałem: ‘Starszy, zadałeś mi dzisiaj kilka pytań. Teraz ja chciałbym cię o coś zapytać’.

Powiedział: ‘Słucham, Prezydencie’.

‘Kiedy ostatnio czytałeś Księgę Mormona?’ — zapytałem.

Wbił wzrok w podłogę. I przez chwilę się w nią wpatrywał. Następnie spojrzał na mnie i przyznał:
‘Było to dosyć dawno temu’.

Odpowiedziałem: ‘Ok. Dałeś mi zadanie do wykonania. Uczciwie będzie, jak i ja wyznaczę ci
zadanie. Chcę, abyś mi obiecał, że będziesz czytać Księgę Mormona codziennie przez co najmniej
godzinę od teraz do naszego następnego spotkania’. Zgodził się na to.

Dziesięć dni później powrócił do mojego biura, a ja byłem przygotowany. Wyjąłem notatki, aby
odpowiedzieć na jego pytania, ale on mnie powstrzymał.

Powiedział: ‘Prezydencie, to nie będzie konieczne’. Następnie wyjaśnił: Wiem, że Księga
Mormona zawiera prawdę. Wiem, że Józef Smith jest prorokiem Boga’.

Na to rzekłem: ‘To wspaniale. Ale i tak otrzymasz odpowiedzi na twoje pytania. Poświęciłem na
to sporo czasu, więc proszę usiądź i posłuchaj’.

Odpowiedziałem więc na każde z jego pytań, a następnie zapytałem: ‘Starszy, czego się
nauczyłeś z tego doświadczenia?’.

I powiedział: ‘Poświęcajmy Panu tyle samo czasu’” („When Shall These Things Be?”, str. 60).

• Jak to doświadczenie odzwierciedla zasadę, jaką rozpoznaliśmy w wersecie 37.?

• Jakie otrzymaliście błogosławieństwa, kiedy ceniliście słowo Pana?
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Józef Smith — Mateusz 1:38–55
Jezus instruuje Swoich uczniów, aby byli przygotowani na Jego Drugie Przyjście
Wyjaśnij, że za pomocą przypowieści Jezus instruował Swoich uczniów o tym, jak
mają cenić Jego słowo i być przygotowani na Jego Drugie Przyjście.

Podziel uczniów na pary. Przydziel jednemu z uczniów z każdej pary do
przestudiowania fragment: Józef Smith — Mateusz 1:38–39, a drugiemu: Józef
Smith — Mateusz 1:47–54. Poproś ich, aby odszukali doktryny i zasady
w przypisanych wersetach i je zapisali.

Kiedy upłynie wyznaczony czas, poproś ich, aby podsumowali te przypowieści
drugiej osobie z pary i omówcie następujące pytania:

• Jakie prawdy rozpoznaliście?

• W jaki sposób Zbawiciel przedstawił te prawdy w przestudiowanych wersetach?

Poproś kilkoro uczniów, aby opowiedzieli o rozpoznanych prawdach, które mogą
być następujące: Tylko Ojciec Niebieski wie, kiedy nastąpi Drugie Przyjście
Zbawiciela. I jeśli będziemy wypatrywać znaków i będziemy posłuszni
przykazaniom Pana, to będziemy przygotowani na Drugie Przyjście
Zbawiciela.

Przejrzyj prawdy rozpoznane w księdze Józef Smith — Mateusz i poproś uczniów,
aby rozważyli, jak te prawdy pomagają odpowiedzieć na pytania zapisane przez
nich na początku lekcji. Poproś, aby złożyli świadectwo o prawdach, o jakich się
dowiedzieli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi Starszego
Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów (jeśli to możliwe, rozdaj jej
kopie uczniom):

„Co by się stało, gdyby Jego przyjście miało nastąpić jutro? Gdybyśmy wiedzieli,
że jutro spotkamy się z Panem — poprzez naszą przedwczesną śmierć lub Jego
niespodziewane przyjście — co byśmy dzisiaj zrobili? Co musielibyśmy wyznać?
Jakich praktyk zaniechać? Jakie sprawy zakończylibyśmy ugodą? Komu byśmy
wybaczyli? Jakie złożylibyśmy świadectwo?

Jeżeli wówczas zrobilibyśmy te wszystkie rzeczy, to dlaczego nie zrobić ich
teraz?” („Przygotowanie na Drugie Przyjście”, Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 9).

Poproś uczniów, by pisemnie odpowiedzieli na następujące pytanie: Jeśli
wiedziałbym, że jutro spotkam Zbawiciela, co bym dzisiaj zmienił? Zachęć ich, aby
zastosowali to, co napisali.
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Ew. Mateusza 25:1–13
Wprowadzenie
Jezus nauczał Swoich uczniów na osobności na Górze
Oliwnej o Swoim Drugim Przyjściu za pomocą przypowieści o

dziesięciu pannach.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 25:1–13
Jezus naucza przypowieści o dziesięciu pannach

Używaj historii dla przykucia uwagi i głębszego zrozumienia
Historie mogą wzbudzić zainteresowanie uczniów i pomóc im zrozumieć ewangelię poprzez
doświadczenia innych osób. Przedstawienie zasad ewangelii w kontekście teraźniejszym pomoże
uczniom w zrozumieniu, jak dana zasada ewangelii odnosi się do ich życia. Będą wówczas mogli
poczuć pragnienie jej zastosowania.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej historii opowiedzianej
przez Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów o młodym
byłym misjonarzu, który podzielił się osobistym doświadczeniem podczas
spotkania w dniu świadectw. Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, co czuliby,
będąc na miejscu tego młodego mężczyzny, o którym jest mowa w tej historii.

„Opowiedział o powrocie do domu z pewnej randki wkrótce po tym, gdy w wieku
18 lat został ustanowiony starszym. Podczas tej randki stało się coś, z czego nie
był dumny. Nie wdawał się w szczegóły i nie musiał tego robić na forum. Do dziś
dnia nie wiem, jakiej natury incydent miał wtedy miejsce, ale był on
wystarczająco istotny, by wpłynąć na jego ducha i poczucie własnej wartości.

Gdy przez chwilę siedział w samochodzie na podjeździe własnego domu,
zagłębiony w myślach i pogrążony w prawdziwym smutku, jego matka, która nie była członkiem
Kościoła, wybiegła jak oszalała z domu prosto do jego auta. Po chwili wyjaśniła, że młodszy brat
tego chłopaka właśnie upadł, uderzył się mocno w głowę i ma jakieś drgawki czy konwulsje.
Ojciec tego chłopaka, również nie będący członkiem Kościoła, natychmiast zadzwonił po karetkę,
ale oczekiwanie na nią mogło trochę potrwać.

‘Chodź i zrób coś — płakała. — Czy w waszym Kościele nie robicie czegoś w takich sytuacjach?
Masz ich kapłaństwo. Chodź i zrób coś’ […].

[…] W wieczór, gdy ktoś ukochany bardzo potrzebował jego wiary i siły, ten młody człowiek nie
mógł nic zrobić. Z uczuciami, z którymi się właśnie zmagał i mając za sobą kompromis, na który
czuł, że właśnie poszedł — cokolwiek to było — nie mógł stanąć przed Panem i prosić o
potrzebne błogosławieństwo” („Poczucie godności dające pewność siebie”, Liahona,
kwiecień 2014, str. 58–59).
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• Jakie byłyby wasze myśli, gdybyście byli na miejscu tego młodego mężczyzny?
Dlaczego tak ważne jest być zawsze przygotowanym?

Pokaż ilustrację Przypowieść o
dziesięciu pannach (Album: Ewangelia
w malarstwie [2009], nr 53; zob. także
stronę: LDS.org). Przypomnij uczniom,
że kiedy Jezus Chrystus był na Górze
Oliwnej razem ze Swoimi uczniami,
nauczał ich o Swoim Drugim Przyjściu
(zob. Ew. Mateusza 24). Następnie
wygłosił przypowieść o dziesięciu
pannach, aby zilustrować, jak
przygotować się na Jego Drugie
Przyjście.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 25:1–4. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odnaleźli główne elementy w tej przypowieści.
Poproś, aby opowiedzieli, co znaleźli. Napisz na tablicy następujące wyrażenia:

Oblubieniec

Mądre i głupie panny

Lampy i oliwa

Wyjaśnij, że według żydowskich tradycji weselnych, pan młody, czyli oblubieniec
towarzyszył swoim bliskim przyjaciołom i udawał się w nocy do domu panny
młodej na ceremonię ślubną. Po ceremonii weselnej wszyscy goście uczestniczyli
w uczcie w domu oblubieńca. Goście weselni, którzy brali udział w procesji, mieli
trzymać w ręku własne lampy lub pochodnie, aby było wiadomo, że biorą udział
w przyjęciu i dodali jasności i piękna tej okazji.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei przeczytali na głos Ew. Mateusza 25:5–13.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co zrobiło pięć mądrych panien oraz co
zrobiło pięć głupich.

Zamiast poprosić uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 25:5–13
możesz pokazać im fragment filmu pt.: „They That Are Wise” [Te, które są

mądre] (oznaczenie czasu 0:00–5:46), w którym pokazano przypowieść o dziesięciu
pannach. Film ten można znaleźć na płytach DVD z cyklu: Doctrine and Covenants
and Church History Visual Resources DVDs i na stronie internetowej: LDS.org. Przed
rozpoczęciem filmu poproś uczniów, aby odszukali, co zrobiło pięć mądrych panien
oraz co zrobiło pięć głupich.

• Co zrobiło pięć mądrych panien? Co zrobiło pięć głupich panien?

Wskaż na elementy przypowieści zapisane na tablicy. Możesz poprosić
pozostałych, aby zaproponowali, co ich zdaniem, może reprezentować każdy
element.
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Napisz na tablicy Jezus Chrystus obok Oblubieniec. Wyjaśnij, że wyrażenia: „a gdy
oblubieniec długo nie nadchodził” (werset 5.) i „o północy powstał krzyk”
(werset 6.) odnoszą się do Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa.

• Czego dowiadujemy się o Drugim Przyjściu Jezusa Chrystusa z tych wyrażeń?

Wyjaśnij, że zarówno mądre, jak i głupie panny były zaproszone na ucztę i
reprezentują członków Kościoła (zob. Dallin H. Oaks, „Przygotowanie na Drugie
Przyjście”, Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 8). Zapisz na tablicy członkowie Kościoła
obok Mądre i głupie panny.

Poproś uczniów o przejrzenie Ew. Mateusza 25:8–9 i rozważenie, dlaczego mądre
panny nie użyczyły swojej oliwy głupim pannom. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta Spencera W. Kimballa.
Pozostali niech wsłuchają się, co może reprezentować oliwa i dlaczego nie da się
nią dzielić.

„Nie było to aktem samolubstwa czy nieżyczliwości. Tego rodzaju oliwą, która
jest potrzebna do oświecenia ciemności, nie da się podzielić. Jak można podzielić
się posłuszeństwem zasadzie płacenia dziesięciny, spokojem umysłu wynikającym
z prawego życia, zdobytą wiedzą? Jak można dzielić się wiarą czy świadectwem?
Jak można dzielić się postawą, czystością moralną czy doświadczeniami z misji?
Jak można dzielić się przywilejami świątynnymi? Każda osoba musi uzyskać tę

oliwę samodzielnie […].

W przypowieści oliwę można kupić na rynku. W naszym życiu oliwę przygotowania trzeba zbierać
kropla po kropli, prowadząc prawe życie […]. Każdy akt oddania i posłuszeństwa to kropla
dodana do naszego zapasu” (Faith Precedes the Miracle [1972], str. 255–256).

• Co symbolizuje oliwa w tej przypowieści? (Zapisz na tablicy odpowiedzi
uczniów, jak np.: duchowe przygotowanie, świadectwo, wiara, nawrócenie i
doświadczenie obok Lampy i oliwa. Aby dostarczyć materiału do dodatkowych
przemyśleń na temat symboliki oliwy, możesz zaproponować, aby uczniowie
przeczytali Nauki i Przymierza 45:56–57 i zaznaczyli przy nim odsyłacz
w Ew. Mateusza 25:8).

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z tej przypowieści i z uwag Prezydenta
Kimballa na temat pożyczania duchowego przygotowania? (Kiedy uczniowie
udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę: Nie możemy
pożyczyć przygotowania duchowego od innych ludzi).

• Jakiej prawdy możemy się dowiedzieć z tej przypowieści o tym, jak przygotować
się na Drugie Przyjście? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że
rozpoznali następującą prawdę: Przygotowujemy się na Drugie Przyjście,
pogłębiając świadectwo i nawrócenie poprzez codzienne życie
w prawości. Zapisz ją na tablicy).

Daj uczniom egzemplarze załączonych materiałów dodatkowych. Poproś
ich, aby w wyznaczonych miejscach wypisali, w jaki sposób mogą uzyskać

„oliwę” duchowego przygotowania.
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Przygotowanie na Drugie Przyjście Pana
W przygotowaniu na Drugie Przyjście Pana dodam „oliwy” do mojej „lampy” poprzez:

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów o podzielenie się
niektórymi przemyśleniami z resztą klasy.

Aby zapoznać uczniów z innymi sposobami gromadzenia oliwy kropla po
kropli poprzez prawe życie, możesz pokazać pozostałą część filmu pt. „They

That Are Wise” [Te, które są mądre] (oznaczenie czasu 5:46–8:44). Podczas
oglądania filmu poproś uczniów, aby dopisali pomysły do swoich list.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 25:10–12. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co powiedział oblubieniec głupim pannom. Poproś
uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Wyjaśnij, że Joseph Smith Translation, Matthew 25:11 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Mateusza 25:11] objaśnia słowa oblubieńca: „Nie znacie mnie”
(w: Ew. Mateusza 25:12, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

• Co możemy na temat głupich panien wywnioskować ze zdania: „Nie znacie
mnie”. W jakim sensie poznanie Pana różni się od powierzchownej wiedzy
o Nim?

• Co, według tego wersetu, musimy zrobić, aby być gotowym na przyjście Pana?
(Pomóż uczniom rozpoznać następującą zasadę: Aby być gotowym na
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przyjście Pana i godnym pozostania w Jego obecności, musimy Go
poznać).

• Na jakie sposoby ostatnio lepiej poznaliście Zbawiciela?

Przypomnij uczniom historię z początku lekcji o młodym przywódcy kapłańskim,
który był nieprzygotowany. Wyjaśnij, że młody mężczyzna pośpieszył do domu
starszego mężczyzny z jego okręgu, który mieszkał w pobliżu. Starszy mężczyzna
dał młodszemu bratu błogosławieństwo, co ustabilizowało jego stan do momentu
przybycia karetki. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos świadectwa
młodego mężczyzny, które opowiedział Starszy Holland:

„‘Jeśli ktoś nie przeżył tego, co ja przeżyłem tamtego wieczoru, nie zrozumie
wstydu i smutku, który czułem, nie będąc godnym, by użyć posiadanej mocy
kapłańskiej. Jeszcze bardziej bolesne w tym wspomnieniu jest to, że to był mój
młodszy braciszek i moi kochani rodzice, nie będący członkami Kościoła, którzy
byli tak przestraszeni i mieli prawo oczekiwać ode mnie czegoś więcej. Ale stojąc
tu dziś przed wami, mogę coś obiecać — powiedział. — Nie jestem doskonały,

ale od tamtego wieczoru nie zrobiłem już nigdy niczego, co mogłoby mnie powstrzymać od
śmiałego zwrócenia się do Pana o potrzebną pomoc. Osobista godność jest przedmiotem walki
na świecie, w którym żyjemy — przyznał — i to jest walka, którą ja stale wygrywam. Raz w życiu
poczułem palec potępienia skierowany w moją stronę i już nigdy więcej nie chcę tego poczuć,
jeśli mogę mieć na to jakiś wpływ. I oczywiście — podsumował — mam na to pełen pływ’”
(„Poczucie godności dające pewność siebie”, str. 59).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, co muszą zrobić, aby być duchowo
przygotowani na przyjście Pana i być godni pozostania w Jego obecności. Możesz
zachęcić ich, aby zakreślili jedną lub dwie propozycje, jakie wypisali na kartce.
Niech wyznaczą cel, aby postępować w sposób, który zwiększy ich przygotowanie
duchowe. Poproś, aby zabrali te kartki do domu, jako przypomnienie
wyznaczonych celów.
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LEKCJA 29

Ew. Mateusza 25:14–46
Wprowadzenie
Jezus Chrystus nauczał Swoich uczniów o Drugim Przyjściu na
Górze Oliwnej i przytoczył przypowieść o talentach. Wyjaśnił

także, że kiedy ponowie powróci, oddzieli prawych od
niegodziwych.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 25:14–30
Jezus Chrystus naucza Swoich uczniów przypowieści o talentach
Przed lekcją połóż pięć monet w jednej części pokoju i dwie monety w innej części.
A osiem monet włóż do kieszeni.

Na początku lekcji poproś trzech uczniów, aby wyszli na środek klasy i pomogli ci
odtworzyć przypowieść, jaką Jezus Chrystus przytoczył Swoim uczniom podczas
instruowania ich na temat Jego Drugiego Przyjścia.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 25:14–18. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co otrzymał każdy sługa oraz co z tym zrobił.

• Co pan dał każdemu ze swoich sług? (Wyjaśnij, że talenty w tej przypowieści to
pewna kwota pieniędzy. Wyjmij osiem monet ze swojej kieszeni i daj pięć z nich
jednemu uczniowi, dwie drugiemu, a trzeciemu jedną).

• Co każdy sługa zrobił z otrzymanymi pieniędzmi?

Poproś ucznia, który ma pięć monet, aby wziął dodatkowe pięć monet z jednej
części pokoju. Poproś ucznia, który ma dwie monety, aby wziął dodatkowe dwie
monety z innej części pokoju. Poproś ucznia, który ma jedną monetę, aby ją ukrył
lub udawał, że ją zakopał w ziemi.

Poproś uczniów, aby oddali ci monety i wrócili na swoje miejsca. Napisz na tablicy
następujące elementy tej przypowieści (bez znaczeń podanych w nawiasach):

Pan owych sług (Pan Jezus Chrystus)

Słudzy (uczniowie Pana)

Talenty (Dary i zdolności, jakie Pan daje Swoim uczniom)

• Co mogą reprezentować poszczególne elementy w przypowieści? (Wyjaśnij, że
niektóre z darów i zdolności, jakie mamy w tym życiu, otrzymaliśmy i
rozwijaliśmy już w życiu przedziemskim. Możemy zdecydować, czy będziemy
nadal rozwijać te oraz inne dary podczas życia doczesnego).

• Dlaczego, według Ew. Mateusza 25:15, pan dał każdemu słudze różne kwoty?
(Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zwróć uwagę na to, że wyrażenie
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„według jego zdolności” wskazuje na to, iż Bóg daje każdemu z nas dary i
zdolności, których potrzebujemy zależnie od naszej sytuacji).

Przeczytaj na głos poniższe pytania i poproś uczniów, aby je rozważyli:

• Który sługa, waszym zdaniem, jest najbardziej do was podobny: ten, który
otrzymał pięć, dwa czy jeden talent? Dlaczego?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 25:19–21. Poproś
resztę klasy o śledzenie tekstu i odszukanie, co powiedział pan słudze, który
otrzymał pięć talentów.

• Co powiedział pan pierwszemu słudze?

Wyjaśnij, że wyrażenia „wiele ci powierzę” i „wejdź do radości pana swego”
(Ew. Mateusza 25:21) odnoszą się do wypełnienia naszego boskiego potencjału i
otrzymania życia wiecznego z Ojcem Niebieskim.

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z doświadczenia pierwszego sługi? (Poniżej
podana jest zasada, którą uczniowie mogą rozpoznać: Jeśli z wiarą używamy
naszych darów i zdolności, jakie Pan nam dał, możemy wypełnić nasz
boski potencjał i otrzymać życie wieczne).

• W jaki sposób możemy z wiarą używać darów i zdolności, jakie Pan nam dał?

Wskaż, że drugi sługa mógłby narzekać, kiedy zobaczył, że pierwszy sługa otrzymał
pięć talentów, a on otrzymał zaledwie dwa. Zamiast tego z wiarą używał talentów,
jakie otrzymał.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 25:22–23. Poproś
pozostałych o śledzenie tekstu i odszukanie, co powiedział pan słudze, który
otrzymał dwa talenty.

• Co powiedział pan słudze, który otrzymał dwa talenty?

• Dlaczego, waszym zdaniem, chociaż pan dał pierwszym dwóm sługom różne
kwoty, obydwaj słudzy otrzymali to samo zapewnienie od swojego pana?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z doświadczenia mężczyzny, który otrzymał
dwa talenty? (Choć uczniowie mogą użyć innych słów, powinni rozpoznać
następującą zasadę: Pan pobłogosławi nas, jeśli z wiarą będziemy używać
talentów i zdolności, jakie On nam dał, bez względu na to, ile ich mamy
lub jakie one są. Zapisz tę zasadę na tablicy, uzupełniając ją słowami uczniów).

Poproś wszystkich w klasie, aby zastanowili się, czy kiedykolwiek czuli, że ktoś inny
ma więcej darów lub że są to lepsze dary i zdolności niż te, które sami mają. Wskaż
na zapisaną na tablicy zasadę.

• Jak zapamiętanie tej zasady pomoże nam, kiedy zauważymy, że ktoś inny ma
więcej darów niż my lub że są one lepsze od naszych własnych?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego
Quentina L. Cooka z Kworum Dwunastu Apostołów:
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„Kiedy wzrastamy w osobistych talentach, jest to najlepszym miernikiem naszego
osobistego rozwoju […]. Porównywanie błogosławieństw z całą pewnością
odbierze nam radość. Nie możemy jednocześnie być wdzięczni i zazdrośni. Jeśli
naprawdę chcemy mieć ze sobą Ducha Pana i doświadczać radości i szczęścia, to
powinniśmy radować się naszymi błogosławieństwami i być wdzięczni”
(„Rejoice!” Ensign, listopad 1996, str. 29, 30).

• W jaki sposób możemy odkryć dary i zdolności, które dał nam Pan?

Wręcz każdemu uczniowi kartkę i poproś, aby na górze napisał swoje imię i
nazwisko. Poproś, aby dali swoją kartkę uczniowi siedzącemu obok. Poproś ich, aby
napisali dar lub zdolność, jaką zauważyli u osoby, której imię widnieje na kartce.
Poleć im, aby dalej przekazywali kartki i zapisywali dary i zdolności, jakie zauważyli
u danej osoby.

Dbanie o to, aby uczyć się w atmosferze miłości, szacunku i skupienia
na celu
Kiedy uczniowie wiedzą, że nauczyciel i pozostali uczniowie kochają ich i szanują, będą
w większym stopniu gotowi do uczęszczania na zajęcia i uczenia się. Akceptacja i miłość, jaką
odczuwają, zmiękczy ich serca, zmniejszy obawy i zaszczepi pragnienie oraz pewność siebie
potrzebne do dzielenia się przemyśleniami, doświadczeniami i uczuciami ze wszystkimi w klasie.

Po kilku minutach poproś uczniów, aby oddali kartki osobom, do których należą.
Daj im czas, aby przeczytali o tych darach i umiejętnościach, jakie zauważyli inni
uczniowie. Następnie niech na tych kartkach zapiszą odpowiedź na następujące
pytanie:

• W jaki sposób możesz używać jednego ze swoich darów, aby przyczynić się do
postępu naprzód dzieła Pana?

Wskaż, że przypowieść o talentach zawiera ostrzeżenia na temat otrzymanych
darów i zdolności. Poproś kilkoro uczniów, aby czytali po kolei na głos
Ew. Mateusza 25:24–30. Poproś pozostałych o śledzenie tekstu i odszukanie, co pan
powiedział słudze, który ukrył talent. Po przeczytaniu wersetu 27, wyjaśnij, że zysk
to zarobek (nadwyżka uzyskana w wyniku inwestowania lub pożyczenia
pieniędzy).

• Dlaczego ostatni sługa ukrył swój talent? Jak zareagował pan na wybór
dokonany przez tego sługę?

• W jakim sensie postępowanie tego sługi było złe, skoro nie stracił pieniędzy
swego Pana?

• Jak, waszym zdaniem, zareagowałby pan, gdyby sługa przyniósł mu dwa
talenty?

• Co stało się z talentem, jaki pan dał temu słudze? (Został mu zabrany i dany
innemu).
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego Sterlinga
W. Silla, Siedemdziesiątego. Poproś pozostałych, aby wsłuchali się, dlaczego
tracimy dary i zdolności, jeśli nie używamy ich w dobrym celu.

„[Trzeci sługa] stracił, co miał, nie dlatego, że zrobił coś źle, lecz dlatego, że
strach powstrzymał go [od] podjęcia jakichkolwiek działań. A jednak w taki
sposób tracimy większość naszych błogosławieństw […].

Kiedy nie używamy mięśni ręki, tracimy w niej siłę […]. Kiedy nie rozwijamy
naszych zdolności, tracimy je. Kiedy ludzie w minionych czasach nie szanowali
Kapłaństwa, było im ono zabierane […]. Żadne z duchowych, umysłowych czy

fizycznych talentów nie rozwijają się, jeśli są zakopane w ziemi” (The Law of the Harvest [1963],
str. 375).

• Jakich zasad możemy nauczyć się z przykładu sługi, który ukrył talent? (Chociaż
uczniowie mogą zaproponować różne zasady, upewnij się, że rozpoznali
następujące prawdy: Strach może powstrzymać nas od używania darów i
zdolności, jakie dał nam Pan. Jeśli nie będziemy rozwijać i używać
naszych duchowych darów w dobrej sprawie, to je stracimy).

• Na jakie sposoby strach może powstrzymać nas od czynienia dobra za pomocą
naszych darów i zdolności?

Daj uczniom możliwość złożenia świadectwa o zasadach, które omówili. Zachęć ich
do użycia swoich darów i umiejętności, aby przyczynić się do postępu dzieła Pana.

LEKCJA 29

176



Ew. Mateusza 25:31–46
Zbawiciel przepowiada oddzielenie niegodziwych od prawych podczas Swojego
Drugiego Przyjścia
Pokaż ilustrację Drugie Przyjście
(Album: Ewangelia w malarstwie [2009],
nr 66; zob. także strona: LDS.org).
Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Mateusza
25:31–33. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, co Pan zrobi z narodami
ziemi po Swoim Drugim Przyjściu.

• Co Pan zrobi z narodami ziemi po
Swoim Drugim Przyjściu?

• Do jakich zwierząt Pan przyrównał
niegodziwych? A prawych?

Podziel uczniów na pary. Niech połowa
par przeczyta razem na głos
Ew. Mateusza 25:34–40 i odszuka, jak
Pan określi, czy ktoś jest „owcą”
(Ew. Mateusza 25:32–33). A druga
połowa niech przeczyta razem na głos
Ew. Mateusza 25:41–46 i odszuka, jak
Pan określi, czy ktoś jest „kozłem”
(Ew. Mateusza 25:32–33).

Po upływie wyznaczonego czasu wyznacz każdą parę, aby pracowała z tą, która
czytała inny fragment. Poproś uczniów o podsumowanie tego, co przeczytali i
omówienie w grupach następujących odpowiedzi:

• Jak Pan odróżni tych, którzy Go kochają (owce), od tych, którzy Go nie kochają
(kozły)?

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z tych wersetów?

Poproś kogoś z każdej grupy, aby zapisał na tablicy zasadę, jaką rozpoznała ich
grupa. Rozpoznane przez nich zasady powinny brzmieć następująco: Kiedy
kochamy i służymy bliźnim, okazujemy naszą miłość do Pana. Kiedy
zaniedbujemy potrzeby bliźnich, zaniedbujemy Pana.

Aby przybliżyć uczniom te zasady, zadaj pytania podobne do następujących:

• Jak osoba, która jest po prawicy Pana, potraktuje swoją młodszą siostrę, która
prosi o pomoc przy odrobieniu pracy domowej?

• Jak osoba, która jest po lewicy Pana, potraktuje innego ucznia, który
w korytarzu upuścił książki na podłogę?

• W jaki sposób te zasady pomogą nam udoskonalić nasze relacje z bliźnimi?

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, jak traktowali bliźnich w ciągu ostatnich
24 godzin. Poproś ich, aby zastanowili się, czy mogą wybrać, że postąpią inaczej
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w podobnej sytuacji, jeśli powtórzy się ona w przyszłości. Zachęć uczniów, aby
zastanowili się, co mogą zrobić, aby bardziej kochać bliźnich i im służyć, oraz
poproś ich, aby postępowali zgodnie ze swoim planem. Możesz następnym razem
sprawdzić postępy uczniów i poprosić ich, aby opowiedzieli swoje pozytywne
doświadczenia.
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LEKCJA 30

Ew. Mateusza 26:1–30
Wprowadzenie
Na dwa dni przed Paschą Judasz spiskował z przywódcami
żydowskimi, którzy pragnęli zabić Jezusa. W noc święta

Paschy Jezus ustanowił sakrament.

Propozycje dotyczące nauczania

Przygotowuj lekcje, pamiętając o uczniach
Podczas przygotowywania się do nauczania, pomyśl, w jaki sposób masz nadzieję, że uczniowie
zastosują doktryny i zasady nauczane podczas lekcji. Prezydent Thomas S. Monson przypomniał
nauczycielom ewangelii, że „celem nauczania ewangelii […] nie jest ‘wtłaczanie informacji’ do
umysłów [uczniów] […]. Celem jest zainspirowanie wszystkich do myślenia, odczuwania i
wdrażania w życie zasad ewangelii” (w: Conference Report, październik 1970, str. 107).

Ew. Mateusza 26:1–16
Judasz spiskuje z przywódcami żydowskimi, którzy pragną zabić Jezusa
Przed lekcją przygotuj stół i nakryj go obrusem, połóż na nim kilka sucharów (lub
krakersów) i kielich. Po myśli duchowej wyjaśnij, że za czasów Chrystusa, podczas
święta Paschy, na żydowskich stołach można było znaleźć te rzeczy.

• Jaki jest cel uczty paschalnej? (Pascha była ustanowiona za czasów Mojżesza,
aby przypomnieć dzieciom Izraela, że anioł zagłady ominął ich domy i zabił
pierworodne dzieci w Egipcie [zob. II Ks. Mojżeszowa 12:21–28; 13:14–15].
Podczas Paschy Izraelici składali ofiarę z baranka i skrapiali jego krwią odrzwia.
Baranek ten symbolizował przyjście Mesjasza, którego zadość czyniąca ofiara
zbawi ludzkość od śmierci i grzechu [zob. Guide to the Scriptures, „Passover”,
adres internetowy: scriptures.lds.org]).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 26:1–2. Poproś
uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali, co według słów Jezusa Chrystusa miało stać
się po święcie Paschy.

• Co według słów Jezusa Chrystusa miało stać się po święcie Paschy?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 26:3–5. Pozostali
niech śledzą tekst i wskażą, kto wówczas planował zabić Jezusa.

• Dlaczego uczeni i arcykapłani zdecydowali, że zabiją Jezusa po święcie Paschy?

Podsumuj Ew. Mateusza 26:6–13, wyjaśniając, że kiedy Jezus był w Betanii, przyszła
do Niego kobieta i namaściła Go bardzo drogim olejkiem na znak Jego
nadchodzącej śmierci i pochówku. Niektórzy z Jego uczniów, łącznie z Judaszem,
jednym z Dwunastu Apostołów i skarbnikiem grupy, twierdzili, że olejek powinien
zostać sprzedany, aby z tych środków pomóc biednym. Jednakże Judasz tak
naprawdę nie troszczył się o biednych, był złodziejem, który chciał zagarnąć te
pieniądze dla siebie (zob. Ew. Jana 12:4–6). (Uwaga: Namaszczenie Jezusa w Betanii
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będzie bardziej szczegółowo omawiane podczas lekcji dotyczącej Ew. Marka
11–14).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 26:14–16. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, co zrobił Judasz po tym, jak Zbawiciel
zganił go za narzekanie.

• Co uczynił Judasz? (Spiskował z arcykapłanami, aby pomóc im znaleźć i
aresztować Jezusa).

• Ile zapłacili Judaszowi arcykapłani za wydanie im Jezusa?

Wyjaśnij, że „według prawa Mojżesza trzydzieści srebrników rekompensowało
właścicielowi śmierć niewolnika (zob. II Księga Mojżeszowa 21:32) […]. Cena za
zdradę ukazuje, jak nisko Judasz i arcykapłani cenili życie Zbawiciela” (New
Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014],
str. 81). Jest to także wypełnieniem starotestamentowego proroctwa o tym, że
Judasz zdradzi Zbawiciela (zob. Ks. Zachariasza 11:12).

Ew. Mateusza 26:17–25
Jezus i Jego uczniowie spożywają paschalny posiłek
Pokaż lustro i zapytaj:

• Dlaczego lustro jest dla nas przydatne?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego Prezydium:

„Często staramy się unikać głębokiego badania swej duszy i konfrontacji
z naszymi słabościami, ograniczeniami i lękami […].

Jednakże zdolność, by spojrzeć na siebie obiektywnie jest niezbędna dla naszego
duchowego rozwoju i dobra […].

Pozwólcie, że zasugeruję, że pisma święte i przemówienia z konferencji
generalnej są właściwym lustrem, przed którym możemy ocenić swoje życie”

(„[Czy to] ja, Panie?”, Ensign lub Liahona, listopad 2014, str. 58).

• W jakim sensie pisma święte i przemówienia z konferencji generalnej są
niczym lustro?

Kiedy uczniowie będą studiować Ew. Mateusza 26:17–25, poproś ich, aby odszukali
zasadę, która pomoże im rozpoznać ich słabości i pracować nad tym, aby je
przezwyciężyć.

Podsumuj Ew. Mateusza 26:17–19, wyjaśniając, że Jezus powiedział Swoim
uczniom, aby znaleźli pokój w Jerozolimie, w którym mogliby spożyć paschalną
wieczerzę.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 26:20–21. Poproś
uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali, co Jezus powiedział Swoim Apostołom
podczas wieczerzy paschalnej.

• Co Jezus powiedział Swoim Apostołom?
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• O czym byście wówczas pomyśleli, jeśli bylibyście na miejscu jednego
z Apostołów?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 26:22. Niech klasa
śledzi tekst i odnajdzie, jak Apostołowie zareagowali na słowa Jezusa.

• Jakie pytanie zadali Apostołowie?

• Czego możemy nauczyć się z pytania: „Chyba nie ja, Panie?”, które zadało
jedenastu wiernych Apostołów?

• Jakiej zasady, w oparciu o ten zapis, możemy nauczyć się na temat tego, jak
uczniowie Jezusa Chrystusa powinni reagować, kiedy słyszą słowa Pana? (Kiedy
uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą zasadę: Kiedy
uczniowie Jezusa Chrystusa słyszą słowa Pana, oceniają własne życie, aby
dostrzec, jak te słowa zastosować).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Uchtdorfa:

„Uczniowie nie wątpili w prawdziwość […] słów [Jezusa]. Nie rozglądali się
wokół siebie, nie wskazywali nawzajem palcami i nie pytali: ‘Czy to on?’.

Zamiast tego ‘bardzo zasmuceni poczęli mówić do niego jeden po drugim: Chyba
nie ja, Panie?’ [Ew. Mateusza 26:22].

Zastanawiam się, co my byśmy zrobili […]. Czy przyglądalibyśmy się ludziom
obok nas i w sercu mówili: ‘Pewnie chodzi o Brata Kowalskiego, zawsze coś mi

w nim nie pasowało’ lub ‘Cieszę się, że jest tutaj Brat Nowak, naprawdę powinien to usłyszeć’?
Czy może, niczym ci dawni uczniowie, wejrzelibyśmy w siebie i sobie zadali to przejmujące
pytanie: ‘Chyba nie ja, Panie?’” („[Czy to] ja, Panie?”, str. 56).

• Podajcie przykłady, kiedy możemy ulec pokusie ignorowania słów Pana i
zakładać, że są one skierowane do kogoś innego?

Poproś kolejnego ucznia, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Prezydenta
Uchtdorfa, a pozostali niech wsłuchają się, do zrobienia czego zaprasza nas
Prezydent Uchtdorf, po tym jak usłyszymy słowa Pana:

„Te proste słowa ‘Czy to ja, Panie?’ to początek mądrości i drogi do osobistego nawrócenia i
trwałej przemiany […].

Musimy wyzbyć się dumy, unieść ponad własną próżność i z pokorą zapytać: ‘Czy to ja, Panie?’

Jeśli odpowiedź Pana będzie brzmiała: ‘Tak, mój synu [lub córko], są rzeczy, które musisz
poprawić, rzeczy, które pomogę ci pokonać’, to modlę się, że z pokorą ją przyjmiemy, przyznamy
się do swoich grzechów i potknięć i zmienimy swoje postępowanie, abyśmy stali się lepszymi”
(„Czy to ja, Panie?”, str. 56, 58).

• Jakie otrzymaliście błogosławieństwa, ponieważ zastosowaliście słowa Pana i
zmieniliście swoje życie?
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Złóż świadectwo na temat ostatnio rozpoznanej przez uczniów zasady. Poproś ich,
aby w swoim życiu, kiedy tylko usłyszą lub przeczytają słowa Pana, podejmowali
niezwłocznie działania według otrzymanych podszeptów.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 26:23–25. Pozostali
niech śledzą tekst i odnajdą, jak Pan odpowiedział na pytania Apostołów.

Wyjaśnij, jak tylko Jezus powiedział, kto go zdradzi, Judasz wyszedł (zob. Ew. Jana
13:30).

Ew. Mateusza 26:26–30
Jezus Chrystus ustanawia sakrament podczas święta Paschy
Pokaż ilustrację Ostatnia Wieczerza
(Album: Ewangelia w malarstwie [2009],
nr 54; zob. także stronę: LDS.org).
Poinformuj uczniów, że kiedy Zbawiciel
spożywał wieczerzę Paschalną ze
Swoimi Apostołami, ustanowił obrzęd
sakramentu.

Poproś uczniów, aby w notatnikach lub
dziennikach do studiowania
odpowiedzieli na następujące pytania
(przed lekcją możesz zapisać owe
pytania na tablicy):

Co robiliście, kiedy ostatnio przyjmowaliście sakrament? O czym myśleliście? Co
wtedy czuliście?

Podnieś kielich i chleb, które są na stole. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie
na głos Ew. Mateusza 26:26–29. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Pan
zrobił z chlebem i tym, co było w kielichu.

• Co Pan zrobił z chlebem i tym, co było w kielichu?

• Co, zgodnie z tymi wersetami, reprezentują symbole sakramentu? (Uczniowie
powinni rozpoznać następującą doktrynę: Symbole sakramentu reprezentują
ciało i krew Jezusa Chrystusa, które za nas ofiarował).

Wyjaśnij uczniom, że Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] daje
głębszy wgląd w te wersety. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali wyjątki
z Joseph Smith Translation, Matthew 26:22 [Tłumaczenia Józefa Smitha,
Ew. Mateusza 26:22], które znajdują się w Ew. Mateusza 26:26, przypis c
(w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Poproś ich także o
przeczytanie Joseph Smith Translation, Matthew 26:24–25 [Tłumaczenia Józefa
Smitha, Ew. Mateusza 26:24–25] (w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Poproś uczniów, aby odszukali natchnionych zmian, jakie były
wprowadzone w tych wersetach, a które pomogą nam zrozumieć istotę
sakramentu.
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• Dlaczego Jezus Chrystus ustanowił sakrament? (Kiedy uczniowie udzielą
odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę: Jezus Chrystus ustanowił
sakrament dla nas, abyśmy pamiętali o Nim i o Jego Zadośćuczynieniu za
nasze grzechy).

• Co możemy zrobić, aby upewnić się, że sakrament pomaga nam pamiętać o
Jezusie Chrystusie i Jego Zadośćuczynieniu za nasze grzechy?

• Jak starania, aby pamiętać o Zbawicielu i Jego Zadośćuczynieniu, wpłynęły na
wasze uczucia i doświadczenia podczas przyjmowania sakramentu?

Aby pomóc uczniom rozpoznać tę zasadę, zapytaj:

• Co, według wersetów 27–28, możemy otrzymać podczas przyjmowania
sakramentu dzięki temu, że Chrystus przelał za nas krew? (Odpuszczenie
naszych grzechów).

Wskaż, że samo spożywanie chleba i picie wody podczas sakramentu
automatycznie nie powoduje odpuszczenia czy przebaczenia naszych grzechów.
Musimy rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa, odpokutować i przyjmować sakrament
ze szczerym zamiarem, pamiętając zawsze o Nim i dążąc do przestrzegania Jego
przykazań. Godnie przyjmując sakrament, odnawiamy nasze przymierza zawarte
podczas chrztu. Napisz na tablicy następującą prawdę: Kiedy pokutujemy i
przyjmujemy sakrament ze szczerym zamiarem, otrzymujemy odpuszczenie
grzechów.

Poproś uczniów, aby zapisali w notatnikach lub dziennikach do studiowania, jak
zastosują prawdy dotyczące sakramentu, które rozpoznali w Ew. Mateusza 26.
Poproś kilkoro uczniów, aby jeśli tego chcą, podzielili się swoimi odpowiedziami.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 26:29. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, kiedy Zbawiciel powiedział, że
następnym razem przyjmie sakrament. Niech opowiedzą o tym, co znaleźli.

Wyjaśnij, że „sakrament nie tylko symbolizuje Zadośćuczynienie Zbawiciela, ale
także jest wyczekiwaniem czasu, kiedy Pan powróci na ziemię w pełni chwały
(zob. I List do Koryntian 11:26)” (New Testament Student Manual, str. 83). Jeśli
dotrzymamy naszych przymierzy i wytrwamy do końca, będziemy pośród tych,
którzy w przyszłości przyjmą sakrament ze Zbawicielem (zob. NiP 27:4–14).

Zakończ, dzieląc się swoim świadectwem o prawdach rozpoznanych podczas
tej lekcji.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Mateusza 23:1–26:30
(Część 6.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów:
Ew. Mateusza 23:1–26:30 (Część 6.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma
koncentrować się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego,
mając na uwadze potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Ew. Mateusza 23)
Uczniowie uczyli się o tym, jak Jezus zganił przywódców żydowskich, oraz dowiedzieli się, że możemy dokonać
wyboru, iż będziemy posłuszni prawom Boga, nawet jeśli widzimy, że inni ludzie postępują obłudnie. Dowiedzieli się, że
jeśli próbujemy wywyższać się nad innych ludzi, zostaniemy ukorzeni, a jeśli będziemy pokorni i będziemy służyć
bliźnim, to Pan nas wywyższy. Dowiedzieli się też, że jeśli będziemy dążyć do duchowego oczyszczenia od wewnątrz,
będzie to zewnętrznie odzwierciedlone w podejmowanych przez nas decyzjach, i jeśli chcemy być zgromadzeni przez
Zbawiciela, On będzie się o nas troszczył i nas chronił.

Dzień 2. (Ew. Mateusza 24)
Z dyskursu Zbawiciela o Jego Drugim Przyjściu uczniowie nauczyli się: Jeśli pozostaniemy silni i nie poddamy się,
dostąpimy zbawienia. Przed Drugim Przyjściem Jezusa Chrystusa wybrani Pana będą zgromadzeni, a ewangelia będzie
głoszona na całym świecie. Jeśli cenimy słowa Pana, nie zostaniemy zwiedzeni. Tylko Ojciec Niebieski wie, kiedy nastąpi
Drugie Przyjście Zbawiciela. I jeśli będziemy wypatrywać znaków i będziemy posłuszni przykazaniom Pana, to będziemy
przygotowani na Drugie Przyjście Zbawiciela.

Dzień 3. (Ew. Mateusza 25)
Uczniowie podczas studiowania przypowieści o dziesięciu pannach dowiedzieli się, że nie możemy pożyczyć
duchowego przygotowania od innych oraz że przygotowujemy się na Drugie Przyjście, pogłębiając świadectwo i
nawrócenie poprzez codzienne życie w prawości. Dowiedzieli się także, iż aby być gotowym na przyjście Pana i godnym
pozostania w Jego obecności, musimy Go poznać. Uczniowie pokrótce przestudiowali przypowieść o talentach i
dowiedzieli się, że strach może powstrzymać nas od używania darów i zdolności, jakie dał nam Pan, oraz jeśli nie
będziemy rozwijać i używać naszych duchowych darów w dobrej sprawie, to je stracimy.

Dzień 4. (Ew. Mateusza 26:1–30)
Uczniowie, studiując o ostatnich dniach doczesnej posługi Jezusa Chrystusa, dowiedzieli się, że kiedy uczniowie Jezusa
Chrystusa słyszą słowa Pana, oceniają własne życie, aby dostrzec, jak te słowa zastosować. Dowiedzieli się, że symbole
sakramentu reprezentują ciało i krew Jezusa Chrystusa, które za nas ofiarował i że Jezus Chrystus ustanowił sakrament
dla nas, abyśmy pamiętali o Nim i Jego Zadośćuczynieniu za nasze grzechy. Dowiedzieli się też, że kiedy pokutujemy i
przyjmujemy sakrament ze szczerym zamiarem, otrzymujemy odpuszczenie grzechów.
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Wprowadzenie
Jezus Chrystus nauczał Swoich uczniów o Drugim Przyjściu na Górze Oliwnej i
przytoczył przypowieść o talentach.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 25:14–30
Jezus Chrystus naucza Swoich uczniów przypowieści o talentach
Przed lekcją połóż pięć monet w jednej części pokoju i dwie monety w innej części.
A osiem monet włóż do kieszeni.

Na początku lekcji poproś trzech uczniów, aby wyszli na środek klasy i pomogli ci
odtworzyć przypowieść, jaką Jezus Chrystus przytoczył Swoim uczniom podczas
instruowania ich na temat Jego Drugiego Przyjścia.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 25:14–18. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co otrzymał każdy sługa oraz co z tym zrobił.

• Co pan dał każdemu ze swoich sług? (Wyjaśnij, że talenty w tej przypowieści to
pewna kwota pieniędzy. Wyjmij osiem monet ze swojej kieszeni i daj pięć z nich
jednemu uczniowi, dwie drugiemu, a trzeciemu jedną).

• Co każdy sługa zrobił z otrzymanymi pieniędzmi?

Poproś ucznia, który ma pięć monet, aby wziął dodatkowe pięć monet z jednej
części pokoju. Poproś ucznia, który ma dwie monety, aby wziął dodatkowe dwie
monety z innej części pokoju. Poproś ucznia, który ma jedną monetę, aby ją ukrył
lub udawał, że ją zakopał w ziemi.

Poproś uczniów, aby oddali ci monety i wrócili na swoje miejsca. Napisz na tablicy
następujące elementy tej przypowieści (bez znaczeń podanych w nawiasach):

Pan owych sług (Pan Jezus Chrystus)

Słudzy (uczniowie Pana)

Talenty (Dary i zdolności, jakie Pan daje Swoim uczniom)

• Co mogą reprezentować elementy przedstawione w przypowieści? (Jeśli to
konieczne, pomóż uczniom rozpoznać, kogo i co reprezentują te elementy.
Napisz na tablicy, co oznaczają dane symbole obok wymienionych elementów.
Wyjaśnij, że niektóre z darów i zdolności, jakie mamy w tym życiu,
otrzymaliśmy i rozwijaliśmy w życiu przedziemskim. Możemy zdecydować, czy
będziemy nadal rozwijać te oraz inne dary podczas życia doczesnego).

• Dlaczego, według Ew. Mateusza 25:15, pan dał każdemu słudze różne kwoty?
(Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zwróć uwagę na to, że wyrażenie:
„według jego zdolności” wskazuje na to, że Bóg daje każdemu z nas dary i
zdolności, których potrzebujemy zależnie od naszej sytuacji. Każdy otrzymał
duchowy dar od Boga [zob. NiP 46:11]. Wyjaśnij, że ilość danych nam talentów
nie wskazuje na naszą osobistą wartość).
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Przeczytaj na głos poniższe pytania i poproś uczniów, aby je rozważyli:

• Który sługa, waszym zdaniem, jest najbardziej do was podobny: ten, który
otrzymał pięć, dwa czy jeden talent? Dlaczego?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 25:19–21. Poproś
resztę klasy o śledzenie tekstu i odszukanie, co powiedział pan słudze, który
otrzymał pięć talentów.

• Co powiedział pan pierwszemu słudze?

Wyjaśnij, że wyrażenia „wiele ci powierzę” i „wejdź do radości pana swego”
(Ew. Mateusza 25:21) oznaczają wypełnienie naszego boskiego potencjału i
otrzymanie życia wiecznego z Ojcem Niebieskim.

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z doświadczenia pierwszego sługi? (Poniżej
podana jest zasada, którą uczniowie mogą rozpoznać: Jeśli z wiarą używamy
naszych darów i zdolności, jakie Pan nam dał, możemy wypełnić nasz
boski potencjał i otrzymać życie wieczne).

• W jaki sposób możemy z wiarą używać darów i zdolności, jakie Pan nam dał?

Zwróć uwagę, że drugi sługa mógłby narzekać, kiedy zobaczył, że pierwszy sługa
otrzymał pięć talentów, a on otrzymał zaledwie dwa. Zamiast tego z wiarą używał
talentów, jakie otrzymał.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 25:22–23. Poproś
pozostałych o śledzenie tekstu i odszukanie, co powiedział pan słudze, który
otrzymał dwa talenty.

• Co powiedział pan słudze, który otrzymał dwa talenty?

• Dlaczego, waszym zdaniem, chociaż pan dał pierwszym dwóm sługom różną
liczbę monet, obydwaj słudzy otrzymali to samo zapewnienie od swojego pana?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z doświadczenia mężczyzny, który otrzymał
dwa talenty? (Choć uczniowie mogą użyć innych słów, powinni rozpoznać
następującą zasadę: Pan pobłogosławi nas, jeśli z wiarą będziemy używać
talentów i zdolności, jakie On nam dał, bez względu na to, ile ich mamy
lub jakie one są. Zapisz tę zasadę na tablicy, uzupełniając ją słowami uczniów).

Poproś wszystkich w klasie, aby zastanowili się, czy kiedykolwiek czuli, że ktoś inny
ma więcej darów lub że są to lepsze dary i zdolności niż te, które sami mają. Wskaż
napisaną na tablicy zasadę.

• Jak zapamiętanie tej zasady pomoże nam, kiedy poczujemy, że ktoś inny ma
więcej darów lub że są one lepsze od naszych własnych?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego
Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Kiedy wzrastamy w osobistych talentach, jest to najlepszym miernikiem naszego
osobistego rozwoju […]. Porównywanie błogosławieństw z całą pewnością odbierze
nam radość. Nie możemy jednocześnie być wdzięczni i zazdrośni. Jeśli naprawdę
chcemy mieć ze sobą Ducha Pana i doświadczać radości i szczęścia, to powinniśmy
radować się naszymi błogosławieństwami i być wdzięczni” („Rejoice!” Ensign,
listopad 1996, str. 29, 30).
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• W jaki sposób możemy odkryć dary i zdolności, które dał nam Pan?

Wręcz każdemu uczniowi kartkę i poproś, aby na górze napisał swoje imię i
nazwisko. Poproś, aby dali swoją kartkę uczniowi siedzącemu obok. Poproś ich, aby
napisali dar lub zdolność, jaką zauważyli u osoby, której imię widnieje na kartce.
Poleć im, aby dalej przekazywali kartki i zapisywali dary i zdolności, jakie zauważyli
u danej osoby.

Po kilku minutach poproś uczniów, aby oddali kartki osobom, do których należą.
Daj im czas, aby przeczytali o tych darach i umiejętnościach, jakie zauważyli inni
uczniowie. Następnie niech na tych kartkach zapiszą odpowiedź na następujące
pytanie:

• W jaki sposób możesz używać jednego ze swoich darów, aby przyczynić się do
postępu naprzód dzieła Pana?

Zwróć uwagę uczniów, że przypowieść o talentach zawiera ostrzeżenia na temat
otrzymanych darów i zdolności. Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos
Ew. Mateusza 25:24–30. Poproś resztę klasy o śledzenie tekstu i wyszukanie, jak
pan zareagował na zachowanie sługi, który ukrył talent. Po przeczytaniu wersetu
27. wyjaśnij, że zysk to zarobek (nadwyżka uzyskana w wyniku inwestowania lub
pożyczenia pieniędzy).

• Dlaczego ostatni sługa ukrył swój talent? Jak zareagował pan na wybór
dokonany przez tego sługę?

• W jakim sensie postępowanie tego sługi było złe, skoro nie stracił pieniędzy
swego Pana?

• Jak, waszym zdaniem, zareagowałby pan, gdyby sługa przyniósł mu dwa
talenty?

Daj uczniom możliwość złożenia świadectwa o zasadach, które omówili. Zachęć ich
do użycia swoich darów i umiejętności, aby przyczynić się do postępu dzieła Pana.

Następna część (Ew. Mateusza 26:31 — Ew. Marka 3)
Wyjaśnij, że podczas następnego tygodnia uczniowie będą studiowali szczegółowo
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, które zaczęło się wraz z cierpieniem
w Ogrodzie Getsemane i trwało podczas niesprawiedliwych sądów, wyszydzania,
chłosty i śmierci zadanej poprzez ukrzyżowanie, a w końcu zakończone zostało
Jego chwalebnym Zmartwychwstaniem.
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LEKCJA 31

Ew. Mateusza 26:31–75
Wprowadzenie
W Ogrodzie Getsemane, w ramach dokonywanego
Zadośćuczynienia, Jezus Chrystus wziął na siebie grzechy
wszystkich ludzi. Judasz wydał Go żydowskim przywódcom.
Następnie Jezus został nielegalnie postawiony pod sąd przed
arcykapłanem Kajfaszem [Kaifaszem], kiedy to zostały

wniesione przeciwko Niemu fałszywe oskarżenia. W
międzyczasie Piotr trzykrotnie zaparł się Zbawiciela przed
tymi, którzy rozpoznali w nim jednego z uczniów Jezusa
Chrystusa.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 26:31–46
Jezus Chrystus cierpi w Ogrodzie Getsemane
Poproś uczniów, aby rozważyli następującą sytuację: Pewien młody mężczyzna od
młodości słyszał, że ma obowiązek służenia na pełnoetatowej misji. Jako
nastolatek, nadal wie, że powinien służyć na misji, ale trudno jest mu się do tego
zobowiązać. Bardziej interesują go inne możliwości i martwi się, że misja
uniemożliwi mu wykorzystanie ich.

• W jakich jeszcze sytuacjach pragnienia młodych mężczyzn i młodych kobiet
mogą różnić się od tego, co Ojciec Niebieski chce, aby uczynili? (Zapisz
odpowiedzi uczniów na tablicy).

• Dlaczego czasem jest trudno zrobić to, co jest pragnieniem Ojca Niebieskiego?

Poproś uczniów, aby odszukali w Ew. Mateusza 26:31–46 zasad, które pomogą im,
kiedy trudno będzie im postępować według woli Ojca Niebieskiego.

Przypomnij im, że według tego, co zapisano w Ew. Mateusza 26:1–30, Pan spożył
posiłek paschalny ze Swoimi Apostołami i ustanowił sakrament.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Mateusza 26:31–35.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jakie były proroctwa Jezusa o tym, co stanie
się z Jego Apostołami.

• Co powiedział Jezus, że stanie się tej nocy z Apostołami?

Wyjaśnij, że w tym kontekście słowo zgorszyć oznacza upaść lub odwrócić się czy
porzucić.

• Jak Piotr oraz pozostali Apostołowie zareagowali na słowa Zbawiciela?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 26:36–38. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i wyszukali, gdzie udał się Jezus i Apostołowie po
wieczerzy paschalnej. Następnie niech opowiedzą, co odnaleźli.

Poproś uczniów, aby odnaleźli w pismach świętych Bible Photographs [Zdjęcia
miejsc biblijnych], nr 11, „Mount of Olives” [Góra Oliwna] i nr 12, „Garden of
Getsemane” [Ogród Getsemane] (w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Wyjaśnij, że Getsemane to ogród z drzewami oliwnymi, który

188



Góra Oliwna

Ogród Getsemane

znajdował się na Górze Oliwnej tuż za murami Jerozolimy, a nazwa Getsemane
oznacza „prasę oliwną”.

• Jakie wyrażenia w wersetach 36–38
opisują uczucia Jezusa, kiedy wszedł
do Getsemane?

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Mateusza
26:39, a pozostałych o odszukanie, co
zrobił Jezus, kiedy poszedł
„nieco dalej”.

• Jakie słowa lub wyrażenia
w wersetach 37–39 opisują ciężar,
jakiego doświadczał Jezus?

• O co prosił Jezus Ojca, aby Go
ominęło?

Pokaż kielich. Wyjaśnij, że kielich, do
którego odniósł się Zbawiciel,
symbolizował gorzkie cierpienie,
jakiego doświadczał w ramach
Zadośćuczynienia. W Getsemane Jezus
wziął na siebie grzechy i cierpienie
wszystkich ludzi, jako część wielkiej
zadość czyniącej ofiary.

Nauczanie o cierpieniu Jezusa Chrystusa w Getsemane
Istnieją trzy zapisy z wydarzeń, które miały miejsce w Getsemane. W tym podręczniku lekcja na
temat Ew. Mateusza 26 skupia się na tym, że Zbawiciel poddał się woli Ojca. Lekcja na temat
Ew. Marka 14 omawia cierpienie Jezusa w Getsemane. Lekcja na temat Ew. Łukasza 22 podkreśla
ogrom Jego cierpienia. Nauczanie uczniów o tych wyjątkowych aspektach Zadośćuczynienia na
podstawie każdego z tych zapisów, umożliwi im przeżycie innego rodzaju doświadczeń w kwestii
tego tematu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego Jeffreya
R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów, który wyjaśnił, o co Jezus prosił Ojca
w modlitwie, aby minął Jego ten kielich:
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„W końcu Pan powiedział: ‘Jeśli jest inna droga, to wolałbym nią pójść. Jeśli jest
inna droga — jakakolwiek inna droga — z radością nią pójdę’ […]. Ale
ostatecznie, kielich nie minął” („Teaching, Preaching, Healing”, Ensign,
styczeń 2003, str. 41).

Możesz zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli wyrażenie: „Nie jako Ja chcę, ale
jako Ty” (werset 39.).

• Co Jezus zrobił, aby wypełnić Zadośćuczynienie, chociaż poprosił o inny sposób
dokonania celów Ojca? (Rozpoznana przez uczniów prawda powinna brzmieć
podobnie do następującej: Jezus Chrystus poddał Swoją wolę woli Ojca,
aby wypełnić Zadośćuczynienie).

• Czego możemy nauczyć się o Jezusie, biorąc pod uwagę Jego gotowość do
poddania się woli Ojca Niebieskiego, nawet jeśli oznaczało to ogromne
cierpienie i śmierć?

Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie: Podążamy za przykładem Jezusa
Chrystusa, kiedy…

• Jak byście uzupełnili to zdanie w oparciu o wiedzę z Ew. Mateusza 26:39? (Użyj
słów uczniów do uzupełnienia zasady, która zawiera następującą prawdę:
Podążamy za przykładem Jezusa Chrystusa, kiedy wybieramy, że
poddamy swoją wolę woli Ojca Niebieskiego).

Przypomnij uczniom sytuację, w której młody mężczyzna ociągał się ze służbą na
misji, jak też inne sytuacje wymienione na tablicy.

• Jak przykład Zbawiciela może nas wzmocnić w tych sytuacjach?

Poproś uczniów o zastanowienie się, kiedy pomimo tego, że ich pragnienia różniły
się od woli Ojca Niebieskiego, w końcu wybrali, że postąpią zgodnie z Jego wolą.
Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami i wyjaśnili,
dlaczego dokonali takiego wyboru i co wtedy czuli.

Zachęcaj uczniów, aby rozpoznali, w jaki sposób mogą podążać za przykładem
Jezusa Chrystusa poprzez poddanie swojej woli woli Ojca Niebieskiego.

Poproś uczniów, aby przejrzeli Ew. Mateusza 26:37–38 i odszukali wskazówki, jakie
Zbawiciel dał Piotrowi, Jakubowi i Janowi w Getsemane.

• Jakie wskazówki Zbawiciel dał Piotrowi, Jakubowi i Janowi?

• Jak myślicie, co oznaczały słowa: „czuwajcie ze mną” (werset 38.)?

Aby wytłumaczyć, dlaczego uczniowie Zbawiciela musieli wtedy otrzymać
wskazówki, aby z Nim czuwać, wyjaśnij, że kiedy przyszli oni do ogrodu, „byli
wstrząśnięci i ociężali, i zaczęli narzekać w sercu, zastanawiając się, czy to Mesjasz”
(Joseph Smith Translation, Mark 14:36 w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Polecając, aby uczniowie razem z Nim czuwali, Jezus ostrzegał
ich, aby byli baczni, ponieważ ich wiara w Niego zostanie wypróbowana.
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• Dlaczego uczniowie zastanawiali się, czy Jezus naprawdę jest Mesjaszem?
(Wielu Żydów nie rozumiało, że Mesjasz będzie cierpiał i umrze, a raczej
oczekiwali, że Mesjasz uwolni Żydów poprzez pokonanie Rzymian).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 26:40 i zapytaj
pozostałych, co zgodnie z odkryciem Jezusa robiło tych trzech Apostołów, kiedy On
się modlił. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli. Wyjaśnij, że Joseph
Smith Translation, Luke 22:45 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Łukasza 22:45]
wskazuje, że uczniowie spali, gdyż „ogarnął ich smutek”.

• Dlaczego Apostołowie byli przepełnieni smutkiem?

• Jak byście się czuli, będąc na ich miejscu i zdając sobie sprawę, że zasnęliście,
zamiast czuwać razem ze Zbawicielem?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Mateusza 26:41, a
pozostałych, aby wyszukali, co Jezus przykazał Swoim uczniom. Niech uczniowie
opowiedzą o tym, co znajdą.

• Jakiej zasady możemy nauczyć się ze wskazówek Zbawiciela udzielonych tym
Apostołom? (Uczniowie powinni rozpoznać zasadę, która brzmi podobnie do
następującej: Jeśli jesteśmy czujni i stale się modlimy, będziemy mieli siłę,
aby oprzeć się pokusie).

• Jak myślicie, co oznacza wyrażenie: „duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało
mdłe” (werset 41.)? Jaki ma to związek z opieraniem się pokusom?

• Przypomnij, że czuwać oznacza być uważnym, czujnym i bacznym. Jak
duchowa czujność i modlitwa pomoże nam pokonywać własne słabości i
opierać się pokusom?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy oni, podobnie jak Apostołowie
w Getsemane, kiedykolwiek ulegli pokusie, ponieważ nie modlili się i nie byli
czujni. Poproś ich, aby zastanowili się, jaki wpływ miał na nich ten wybór. Poproś
uczniów, aby przypomnieli sobie, kiedy oparli się pokusom poprzez modlitwę i
bycie czujnym.

• Co pomogło wam być stałym w zachowaniu duchowej czujności i modlitwie?

Złóż świadectwo, że możemy oprzeć się pokusom, kiedy ciągle jesteśmy czujni i się
modlimy. Poproś uczniów, aby na kartce napisali jedną rzecz, jaką zrobią lepiej, aby
być bardziej czujnymi i stale się modlić. Zachęć ich, aby nosili tę kartkę ze sobą dla
przypomnienia o wyznaczonym celu.

Podsumuj Ew. Mateusza 26:42–36, wyjaśniając, że Jezus modlił trzy razy
w Ogrodzie Getsemane. Za każdym razem wyraził pragnienie bycia posłusznym
woli Ojca.

Ew. Mateusza 26:47–75
Jezus Chrystus zostaje aresztowany i postawiony pod sąd przed Kajfasza
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Starszego
Geralda N. Lunda, który później został członkiem Kworum Siedemdziesiątych:
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„Wyobraźcie sobie [Jezusa Chrystusa, którego] moc, światło i chwała kontroluje
wszechświat. Istotę, [która] mocą słowa powołuje do istnienia układy słoneczne,
galaktyki i gwiazdy. Wyobraźcie sobie, jak stoi przed niegodziwymi mężczyznami
i jest przez nich [sądzony i uznany za bezwartościowego] i bez znaczenia!”
(„Knowest Thou the Condescension of God?” w: Doctrines of the Book of
Mormon: The 1991 Sperry Symposium, wyd. Bruce A. Van Orden i Brent L. Top

[1992], str. 86).

Napisz na tablicy: Ew. Mateusza 26:47–68. Poproś uczniów, aby przestudiowali te
wersety i odszukali, jak Jezus Chrystus dalej poddawał się woli Swojego Ojca
nawet, kiedy był źle traktowany i osądzany przez niegodziwych ludzi. Zależnie od
potrzeb uczniów, możesz poprosić o przeczytanie tych wersetów na głos jako klasa,
w parach lub aby przeczytano je po cichu.

Zamiast poprosić uczniów o przeczytanie Ew. Mateusza 26:47–68, możesz
pokazać fragmenty filmów z serii The Life of Christ Bible Videos [Filmy

biblijne o życiu Jezusa Chrystusa]: (1) „The Savior Suffers in Gethsemane”
[Zbawiciel cierpi w Ogrodzie Getsemane] (oznaczenie czasu 5:53–8:30), w którym
przedstawiono zdradę Zbawiciela dokonaną przez Judasza oraz aresztowanie i
(2) „Jesus Is Tried by Caiaphas, Peter Denies Knowing Him” [Jezus sądzony przez
Kajfasza, wyrzeczenie się Piotra] (oznaczenie czasu 0:00–1:40), w którym
przedstawiono sąd Jezusa przez Kajfasza, chłostę i upokorzenie. Filmy te można
znaleźć na stronie: LDS.org.

Jeśli czas na to pozwala, zadaj następujące pytania:

• W jakim sensie Jezus Chrystus poddał się woli Ojca Niebieskiego nawet, kiedy
był źle traktowany i sądzony przez niegodziwych mężczyzn?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 26:53. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, co Jezus mógł zrobić podczas tych
wydarzeń.

• Co Jezus mógł wtedy zrobić?

• Co zrobił Jezus, zamiast poprosić o wyratowanie przez legiony aniołów lub użyć
boskiej mocy?

• Czego to uczy nas o pragnieniu Zbawiciela, aby wykonywać wolę Ojca
Niebieskiego bez względu na okoliczności?

Chociaż Jezus Chrystus miał moc, aby zniszczyć tych, którzy Go bili i na Niego
pluli, to cierpiał i dobrowolnie to przetrwał (zob. 1 Nefi 19:9). Przywódcy i żołnierze
nie zdawali sobie sprawy z nieskończonej mocy Jezusa, na jaką mógł się powołać,
gdyby taka była wola Ojca.

Wskaż, że zapis w wersecie 56. stanowi wypełnienie proroctwa Zbawiciela, zgodnie
z którym Apostołowie mieli się od Niego odwrócić Jednakże było to tymczasowe.

Podsumuj Ew. Mateusza 26:69–75, wyjaśniając, że podczas aresztowania i sądzenia
Jezusa, Piotr trzykrotnie zaparł się tego, że Go zna. (Uwaga: Zaparcie się Piotra
będzie bardziej szczegółowo omówione podczas lekcji na temat Ew. Łukasza 22).

Złóż świadectwo o prawdach, które zostały rozpoznane na tej lekcji.
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LEKCJA 32

Ew. Mateusza 27:1–50
Wprowadzenie
W ramach spisku, aby zabić Jezusa Chrystusa, żydowscy
przywódcy przyprowadzili Go przed Poncjusza Piłata,
rzymskiego namiestnika. Piłat skazał Jezusa na chłostę i

ukrzyżowanie. Jezus zgodził się na cierpienie i śmierć, aby
wypełnić wolę Swojego Ojca.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 27:1–25
Jezus zostaje przekazany Piłatowi, który skazuje Go na ukrzyżowanie
Poproś uczniów, aby pomyśleli nad odpowiedzią na następujące pytanie:

• Jeśli moglibyście być naocznymi świadkami jednego wydarzenia z pism
świętych, to które byście wybrali?

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami. Wyjaśnij, że
podczas tej lekcji będą studiowali jedno z najistotniejszych wydarzeń w dziejach
świata. Poproś ich, aby wyobrazili sobie, że są świadkami tego, co się wydarzyło.

Zapisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: Dzisiaj zobaczyłem i
poczułem…

Odnieś się do niedokończonego zdania na tablicy i wyjaśnij, że uczniowie będą
mieli możliwość je uzupełnić na koniec lekcji w oparciu o to, czego doświadczyli
podczas studiowania Ew. Mateusza 27:1–50.

Przypomnij uczniom, że kiedy Jezus został aresztowany, „wszyscy uczniowie go
opuścili i uciekli” (Ew. Mateusza 26:56). Arcykapłan Kajfasz i Sanhedryn oskarżyli
Jezusa o bluźnierstwo — przestępstwo karane śmiercią według prawa
żydowskiego; jednak według prawa rzymskiego, Żydzi nie mogli skazywać na
śmierć za bluźnierstwo. Tak więc przywódcy żydowscy dążyli, by oskarżyć i skazać
na śmierć Jezusa na mocy prawa rzymskiego.

Podsumuj Ew. Mateusza 27:1–10, wyjaśniając, że przywódcy żydowscy
doprowadzili Jezusa przed Poncjusza Piłata, rzymskiego namiestnika Judei. Kiedy
Judasz to zobaczył, pożałował, że dokonał wyboru, aby zdradzić Jezusa i chciał
zwrócić pieniądze, jakie za to otrzymał od przywódców żydowskich, a następnie
odebrał sobie życie. Ponieważ srebrniki były „zapłatą za krew” (Ew. Mateusza 27:6)
i z tego względu nie należało dodać ich do skarbca, przywódcy żydowscy użyli ich,
aby zakupić pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Mateusz przytoczył to
wydarzenie, jako wypełnienie proroctwa z Ks. Zachariasza 11:12–13.

Wspólne czytanie pism świętych w trakcie lekcji
Wspólne czytanie pism świętych w trakcie lekcji pomoże uczniom zapoznać się i lepiej zrozumieć
wersety, które studiują i pomoże im z większą pewnością samodzielnie czytać pisma święte.
Zachęcaj uczniów do czytania pism świętych, prosząc, aby po kolei czytali na głos przypisane
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fragmenty. Nie zawstydzaj uczniów, którzy nie czytają zbyt dobrze, lub tych, którzy są nieśmiali.
Ci, którzy wolą nie czytać, nie powinni być do tego przymuszani.

Poproś kilkoro uczniów, by po kolei czytali na głos Ew. Mateusza 27:11–14.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, o co przywódcy żydowscy oskarżyli Jezusa
przed Piłatem.

• Jakie pytanie, według wersetu 11., Piłat zadał Jezusowi?

Wyjaśnij, że przywódcy żydowscy oskarżyli Jezusa o zdradę, czyli o próbę obalenia
rzymskiego rządu i twierdzili, że Jezus ogłosił siebie królem i chciał ustanowić
Swoje własne królestwo.

• Dlaczego, według wersetu 14., Piłat wielce się zdziwił?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, co powiedzieliby Piłatowi w obronie
Zbawiciela, jeśli mogliby zabrać głos. Poproś kilkoro z nich, aby podzielili się
swoimi odpowiedziami z resztą klasy.

Podsumuj Ew. Mateusza 27:15–16, wyjaśniając, że każdego roku podczas Paschy
zwyczajem było, że rzymski namiestnik ułaskawiał skazańca. Ludzie mogli wybrać
jednego więźnia, który miał być uwolniony. Jednym z osławionych wówczas
więźniów był człowiek o imieniu Barabasz, który został oskarżony o kradzież, był
buntownikiem sprzeciwiającym się władzy rzymskiej i mordercą.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Mateusza 27:17–25.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, o co Piłat zapytał ludzi
zgromadzonych na dziedzińcu.

• O co, według wersetów 17. i 21., Piłat zapytał ludzi?

• Jakie powody mógł mieć Piłat, aby zaoferować uwolnienie Jezusa zamiast
Barabasza?

• Dlaczego Piłat ostatecznie uwolnił Barabasza, a Jezus miał być ukrzyżowany?

Ew. Mateusza 27:26–50
Jezus zostaje poddany chłoście, jest wyszydzany i ukrzyżowany
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 27:26, a pozostali
niech odszukają, co uczyniono Jezusowi, zanim został ukrzyżowany.

• Czym jest ubiczowanie? (Wielokrotna chłosta).

Możesz pokazać mały kamyk z ostrym lub poszarpanym brzegiem i wyjaśnić, że
bicz używany do chłosty miał ostre przedmioty (takie jak kawałki kamieni, metalu
lub kości) wplecione w końcówki rzemieni. Taki rodzaj kary był zazwyczaj
wykonywany wobec służby, a ludzie szlachetnego pochodzenia lub wolni
Rzymianie byli bici rózgami. Wielu ludzi nie przetrwało biczowania, ze względu na
poważne uszkodzenia ciała.

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali po kolei na głos Ew. Mateusza 27:27–32.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co rzymscy żołnierze zrobili Jezusowi.

• W jaki sposób rzymscy żołnierze szydzili z Jezusa?
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• Dlaczego, waszym zdaniem, żołnierze ci znaleźli kogoś, kto miał nieść krzyż
Jezusa? (Jezus był fizycznie wyczerpany z powodu niewyobrażalnego bólu i
straty dużej ilości krwi w Getsemane i podczas biczowania).

• Co byście czuli, wiedząc, że Jezus jest Synem Boga i Zbawicielem świata,
gdybyście mieli nieść Jego krzyż?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 27:33–34, a
pozostałych o odszukanie, czego nie zrobił Jezus, zanim został ukrzyżowany.

• Czego nie zrobił Jezus? (Nie chciał pić substancji, którą Mu zaoferowano).

Oferowanie tego napoju było wypełnieniem proroctwa z Ks. Psalmów 69:22.
Możesz wyjaśnić, że ocet „[zmieszany] z żółcią” (Ew. Mateusza 27:34) lub, jak
zapisał to Marek, „wino zmieszane z mirrą” (Ew. Marka 15:23) były zwyczajowo
oferowanym środkiem znieczulającym cierpiącego, który miał umrzeć. Odmawiając
napicia się tego, Jezus wybrał, że nie uciszy zmysłów i pokazał determinację, aby
pozostać przytomnym, doświadczając dalszego cierpienia w ramach zadość
czyniącej ofiary.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Mateusza 27:35–45, a
pozostali niech odszukają, co jeszcze ludzie zrobili, by szydzić lub kusić Jezusa.

• W jaki sposób ludzie szydzili z Jezusa lub Go kusili?

• Dlaczego, waszym zdaniem, Jezus, wiedząc, że miał moc, żeby się wyzwolić, nie
zszedł z krzyża?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Ew. Mateusza 27:46 i odszukali, co Jezus
powiedział, gdy wisiał na krzyżu.

• Co powiedział Jezus? („Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”).

Aby wyjaśnić uczniom, co się wówczas stało, poproś jednego z nich o przeczytanie
na głos poniższej wypowiedzi Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu
Apostołów:

„Z pełnym przekonaniem mej duszy świadczę, że […] doskonały Ojciec nie
porzucił Swego Syna w tej godzinie. W rzeczywistości, osobiście wierzę, że
podczas całej ziemskiej posługi Jezusa Ojciec nigdy nie był bliżej Swego Syna niż
w tych ostatnich chwilach cierpienia, tuż przed śmiercią. Niemniej […] Ojciec na
krótko wycofał sprzed oblicza Jezusa pocieszenie Jego Ducha, wsparcie Swojej
osobistej obecności” („Żaden nie był z Nim”, Ensign lub Liahona, maj 2009,

st. 87–88).

• Dlaczego, waszym zdaniem, Ojciec Niebieski wówczas wycofał Swojego Ducha
od Jezusa?

Aby pomóc uczniom rozpoznać prawdę z wersetu 46., przeczytaj pozostałą część
wypowiedzi Starszego Hollanda:
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„Jednak wymagane było, w istocie było to sednem Zadośćuczynienia, aby doskonały Syn, który
nigdy nie powiedział złego słowa, nie uczynił nic złego ani nie dotknął niczego nieczystego,
[poznał], jak będą się czuli ludzie, kiedy popełnią tego rodzaju grzechy. Aby Jego
Zadośćuczynienie było nieskończone i wieczne, musiał odczuć, co znaczy umrzeć nie tylko
fizycznie, ale i duchowo, poczuć, jak to jest, kiedy odsuwa się Duch i człowiek zostaje całkowicie,
skrajnie i beznadziejnie samotny” („Żaden nie był z Nim”, str. 88).

• Jak byście podsumowali to, czego doświadczył Zbawiciel w ramach
Zadośćuczynienia, w oparciu o Ew. Mateusza 27:46 i wypowiedź Starszego
Hollanda? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali
następującą prawdę: W ramach Zadośćuczynienia Jezus Chrystus poczuł
wycofanie się Ducha Ojca Niebieskiego).

• Dlaczego, według Starszego Hollanda, Jezus Chrystus doświadczył wycofania
się Ducha? (Aby poczuć, na czym polega śmierć duchowa).

Wyjaśnij, że doświadczamy śmierci duchowej, czyli wycofania się Ducha Ojca
Niebieskiego, kiedy grzeszymy. Złóż świadectwo, że ponieważ Jezus Chrystus
doświadczył śmierci duchowej w Ogrodzie Getsemane i na krzyżu, może pomóc
nam, kiedy jesteśmy oddzieleni od Ducha naszego Ojca Niebieskiego, z powodu
podjętych przez nas złych wyborów. Może pomóc nam także, kiedy czujemy się
samotni.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Ew. Mateusza 27:50 i fragment z Joseph
Smith Translation, Matthew 27:54 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Mateusza
27:54], który znajduje się w Matthew 27:50, przypis a (w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO) i odszukali, co jeszcze Zbawiciel powiedział, gdy wisiał
na krzyżu.

• W jaki sposób, według Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha],
Jezus wycierpiał to wszystko? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą
prawdę: Jezus Chrystus cierpiał, aby wypełnić wolę Ojca Niebieskiego).

Przypomnij uczniom, że na poprzedniej lekcji studiowali Ew. Mateusza 26 i uczyli
się o cierpieniu Zbawiciela w ogrodzie Getsemane i o tym, że dobrowolnie poddał
Swoją wolę woli Ojca. Możesz zaproponować, aby uczniowie zapisali Ew. Mateusza
26:39 jako odsyłacz w swoich pismach świętych obok Ew. Mateusza 27:50, aby
zapamiętać, że Jezus zrobił to, co obiecał.

• Dlaczego wolą Ojca było, aby Jezus doświadczył cierpień, począwszy od
Ogrodu Getsemane, a skończywszy na krzyżu?

Aby przyjrzeć się bliżej prawdzie i pomóc uczniom ją odczuć, jak też
ważność wydarzeń, doktryn i zasad, o których dowiedzieli się

z Ew. Mateusza 27, możesz pokazać film z serii Mormon Messages [Przesłania
mormońskie] zatytułowany „None Were with Him” [Żaden nie był z Nim] (4:25).
Film ten przedstawia Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie Zbawiciela oraz
przytoczony jest fragment przemówienia: „Żaden nie był z Nim” (Ensign lub
Liahona, maj 2009, str. 86–88), wygłoszonego podczas wiosennej konferencji
generalnej w 2009 roku przez Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu
Apostołów. Film ten jest dostępny na stronie: LDS.org.
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Wyjaśnij, że jednym z najlepszych sposobów na okazanie Panu naszej wdzięczności
za Jego cierpienie, jest prawe życie. Powróć do zdania do uzupełnienia, które
zapisałeś na tablicy na początku lekcji: „Dzisiaj zobaczyłem i poczułem…”. Poproś
uczniów, aby uzupełnili to zdanie w swoich notatnikach lub dziennikach do
studiowania. Kiedy upłynie wyznaczony czas możesz poprosić kilkoro z nich o
podzielenie się tym, co napisali.
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LEKCJA 33

Ew. Mateusza 27:51–28:20
Wprowadzenie
W chwili śmierci Jezusa Chrystusa zasłona świątyni rozdarła
się na dwoje. Przywódcy żydowscy przekonali Piłata, aby
postawił straże przy grobowcu, gdzie złożono ciało Jezusa.

Jezus Chrystus zmartwychwstał i ukazał się wielu osobom,
w tym także Swoim Apostołom. Nakazał im, aby ponieśli
ewangelię całemu światu.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 27:51–56
Po śmierci Jezusa Chrystusa zasłona świątyni rozdziera się na dwie części i następuje
trzęsienie ziemi
Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy oni lub ktoś, kogo znają, doświadczyli
śmierci bliskiej osoby. Następnie zapytaj uczniów:

• Dlaczego śmierć bliskiej osoby jest ciężkim przeżyciem?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Ew. Mateusza 27:51–28:20 odszukali
prawdy, które pomagają odnaleźć pocieszenie, kiedy umiera bliska osoba. Aby
przedstawić kontekst dzisiejszej lekcji, możesz poprosić uczniów, aby
podsumowali, czego doświadczył Jezus Chrystus od aresztowania do
ukrzyżowania.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 27:51. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co stało się w świątyni, kiedy
zmarł Jezus.

• Co stało się w świątyni, kiedy zmarł Jezus? (Poproś uczniów, aby spojrzeli na
Ew. Mateusza 27:51, przypis b [w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO], aby zrozumieć, że słowa „rozdarła się na dwoje” oznacza
rozdzieliła się na pół).
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Możesz przerysować ten schemat
wnętrza świątyni.

Wyjaśnij, że za czasów Jezusa, świątynia
składała się z dwóch pokoi: Świętego
Miejsca i Najświętszego Miejsca.
Najświętsze Miejsce reprezentuje
przebywanie w obecności Boga. Te dwa
pokoje były przedzielone zasłoną, czyli
kurtyną. Raz w roku, w Dniu
Zadośćuczynienia, wyższy kapłan
przechodził ze Świętego Miejsca przez
zasłonę świątyni i wstępował do
Najświętszego Miejsca, które skrapiał
krwią w ofierze za grzech, aby
zadośćuczynić za grzechy całego
zgromadzenia Izraela (zob. III Ks
Mojżeszowa 16). Kiedy zasłona
świątyni rozdarła się na dwoje podczas
śmierci Jezusa Chrystusa, był to
drastyczny symbol tego, że Zbawiciel,
Wielki Wyższy Kapłan, przeszedł przez
zasłonę śmierci i wkrótce miał wejść do
obecności Boga.

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć
znaczenie rozdarcia się zasłony, poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
poniższej wypowiedzi Starszego Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu
Apostołów:

„Najświętsze Miejsce jest teraz otwarte dla wszystkich i wszyscy poprzez zadość
czyniącą krew Baranka mogą wejść do najświętszego ze wszystkich miejsc, do
królestwa, gdzie jest życie wieczne […]. Obrzędy dokonywane przez zasłonę
starożytnej świątyni były na podobieństwo tego, co miał uczynić Chrystus, a
dzięki temu, co uczynił, wszyscy ludzie, spełniwszy wymagania przejścia przez
zasłonę do obecności Pana, będą mogli odziedziczyć pełnię wyniesienia”

(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:830).

• Jakiej ważnej prawdy uczymy się o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa
z rozerwania się zasłony? Po udzieleniu przez uczniów odpowiedzi zapisz na
tablicy następującą prawdę: Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa my
wszyscy możemy wejść do obecności Boga, jeśli odpokutujemy i
będziemy dotrzymywać naszych przymierzy).

• W jaki sposób Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa umożliwia nam powrót do
obecności Boga?

Wskaż, że chociaż Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa umożliwia nam powrót do
obecności Boga, to my musimy wykonać naszą część i być godnymi przebywania
z naszym Ojcem Niebieskim przez wieczność.
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• Co my musimy zrobić, aby być godnymi przebywania z naszym Ojcem
Niebieskim przez wieczność?

Podsumuj Ew. Mateusza 27:52–56, wyjaśniając, że po Zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa wielu prawych zmarłych ludzi także zmartwychwstało i ukazało się wielu
ludziom w Jerozolimie. Wersety te podają także, iż pośród tych, którzy byli
świadkami śmierci Jezusa, byli rzymski centurion i wiele kobiet.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 27:54. Poproś
pozostałych, aby odszukali, jak rzymski centurion oraz ci, którzy z nim byli,
zareagowali, kiedy doświadczyli tego, co wydarzyło się po ukrzyżowaniu
Zbawiciela.

• Jaka była reakcja centuriona oraz tych, którzy z nim byli?

• Co takiego zobaczyli, iż powiedzieli: „Zaiste, ten był Synem Bożym”?

Ew. Mateusza 27:57–66
Przywódcy żydowscy spiskują z Piłatem, aby strzec grobowca Jezusa
Podsumuj Ew. Mateusza 27:57–61, wyjaśniając, że po śmierci Jezusa bogaty uczeń,
Józef z Arymatei, „prosił o ciało Jezusa” (werset 58.). Owinął ciało Jezusa w czyste
prześcieradło i złożył w grobie, który był jego własnością, po czym wejście do grobu
zastawiono wielkim kamieniem.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Mateusza 27:62–66.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, o co arcykapłani i faryzeusze
poprosili Piłata.

• O co arcykapłani i faryzeusze poprosili Piłata?

• Dlaczego?

Ew. Mateusza 28:1–20
Jezus zmartwychwstaje i ukazuje się wielu ludziom
Wyjaśnij, że rankiem pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, Maria Magdalena
oraz inna kobieta o imieniu Maria przyszły do grobowca, aby namaścić ciało Jezusa
i okazać miłość oraz uwielbienie. Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na
głos Ew. Mateusza 28:1–6.

• Co kobiety te zastały, gdy zbliżyły się do grobowca? (Wyjaśnij, że Joseph Smith
Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] podaje, iż kobiety te ujrzały dwóch
aniołów, a nie jednego [zob. Matthew 28:2, przypis a] w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO).

• Jak byście zareagowali, zobaczywszy dwóch aniołów? Jak zareagowali strażnicy?

• Co anioły nakazały kobietom uczynić w wersetach 5–6?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z tych słów? (Kiedy uczniowie udzielą
odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę: Jezus Chrystus wstał
z martwych).
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Aby uczniowie zrozumieli doktrynę Zmartwychwstania, podziel ich na
dwu- lub trzyosobowe grupy i niech uzupełnią w grupach załączone

materiały:

„On powstał z martwych” (Ew. Mateusza 28:6)
Przestudiuj wpis zatytułowany: „Resurrection” [Zmartwychwstanie] w Bible Dictionary [Słowniku
biblijnym]. Następnie przedyskutujcie poniższe pytania i zapiszcie odpowiedzi w wyznaczonych do
tego miejscach.

Jaka jest różnica pomiędzy przywróceniem do życia
po śmierci a zmartwychwstaniem?

Co stanie się z całą ludzkością w wyniku
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa?

Jak zrozumienie doktryny Zmartwychwstania może
dać pocieszenie tym, którym zmarł ktoś bliski?

Poproś kilkoro uczniów o podzielenie się ze wszystkimi w klasie tym, czego
nauczyli się podczas wykonania zadania na rozdanych kartkach.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

„Cud tego poranka zmartwychwstania, tej pierwszej niedzieli wielkanocnej, jest
cudem dla całej ludzkości. Jest to cud mocy Boga, którego Umiłowany Syn oddał
Swoje życie za grzechy wszystkich, to poświęcenie miłości za każdego syna i
każdą córkę Boga. Uczyniwszy to zerwał więzy śmierci […].

A kiedy wziął Swoje ciało i wyszedł z grobowca, tak i my wszyscy będziemy
cieszyć się zjednoczeniem ciała i ducha, a podczas dnia naszego własnego

zmartwychwstania staniemy się żyjącymi duszami.

Cieszymy się zatem, tak jak wiele innych osób, i jak powinna radować się cała ludzkość, kiedy
pamiętamy o najchwalebniejszej i najbardziej pocieszającej i dającej największe zapewnienie ze
wszystkich wydarzeń w dziejach ludzkości — zwycięstwa nad śmiercią” („The Victory over
Death”, Ensign, kwiecień 1997, str. 4).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 28:7–10.

• Co anioły nakazały kobietom uczynić w wersecie 7.?

• Jak myślicie, dlaczego kobiety te odeszły „z bojaźnią i wielką radością”?

• Co stało się, kiedy kobiety te udały się do uczniów, aby oznajmić im, czego
doświadczyły?

Podsumuj Ew. Mateusza 28:11–15, wyjaśniając, że kiedy kobiety pośpieszyły, aby
oznajmić uczniom wieści o Zmartwychwstaniu Jezusa, arcykapłani usłyszeli od
żołnierzy strzegących grobowca, co się stało. Przywódcy żydowscy obawiali się, że
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ludzie dowiedzą się prawdy, więc zapłacili strażnikom, aby rozpowiadali kłamstwa,
że uczniowie Zbawiciela wykradli Jego ciało z grobowca, kiedy strażnicy spali.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 28:16–18. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają błogosławieństwa, jakie dane było jedenastu
Apostołom, kiedy posłuchali słów kobiet i udali się do Galilei.

• Jakie błogosławieństwo było dane jedenastu uczniom, ponieważ posłuchali
słów kobiet?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 28:19–20. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst w swoich pismach świętych i odszukali, co przykazał
Zbawiciel Swoim Apostołom po tym, jak Go ujrzeli.

Ew. Mateusza 28:19–20 to fragment z pisma świętego do opanowania.
Studiowanie fragmentów z pism do opanowania pomoże uczniom pogłębić

zrozumienie podstawowych doktryn i przygotować się do tego, by nauczać ich innych ludzi.
Możesz zaproponować, aby uczniowie zaznaczali fragmenty do opanowania w szczególny
sposób, aby mogli je z łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który
znajduje się na końcu lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

Wyjaśnienie dotyczące fragmentów pisma świętego do opanowania oraz lista dodatkowych
ćwiczeń, które mają na celu pomóc uczniom opanować wybrane fragmenty, znajduje się
w Aneksie, na końcu tego podręcznika.

• Jakie przykazanie otrzymali Apostołowie, po tym jak ujrzeli Zbawiciela?

• Czego możemy nauczyć się z ich doświadczenia o naszym obowiązku po tym,
jak uzyskamy świadectwo o Jezusie Chrystusie? Po udzieleniu przez uczniów
odpowiedzi zapisz na tablicy następującą zasadę: Kiedy uzyskamy
świadectwo o Jezusie Chrystusie, mamy obowiązek świadczenia o Nim
innym ludziom).

Poproś uczniów, aby podeszli do tablicy i wymienili, w jaki sposób mogą świadczyć
o Jezusie Chrystusie innym ludziom. Możesz poprosić ich o wyjaśnienie lub
podanie przykładów do pomysłów, które zapisują. Następnie zadaj poniższe
pytania:

• Jaką obietnicę, według wersetu 20., Zbawiciel dał Swoim Apostołom?

• W jakim sensie czuliście, że Pan był „z wami” lub wam pomógł podczas
waszych starań, aby dzielić się ewangelią?

Zachęć uczniów, aby dzielili się swoimi świadectwami o Jezusie Chrystusie z innymi
ludźmi. Aby im w tym pomóc, poproś ich o skorzystanie z jednego z wymienionych
na tablicy pomysłów i wyznaczenie sobie celu, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie i
Jego ewangelii członkom rodziny, przyjaciołom i innym ludziom. Poproś uczniów,
by zapisali osobiste cele w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania.

Fragment do opanowania — Ew. Mateusza 28:19–20
Aby pomóc uczniom zapamiętać ten fragment do opanowania, podziel ich w pary i
poproś jedną osobę z każdej pary, aby zapisała go na kartce. Poproś uczniów, aby
pocięli kartki na paski, pozostawiając wyrażenia z fragmentu nienaruszone. Poproś
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ich również, aby pomieszali paski papieru, a następnie ułożyli je we właściwym
porządku (odnosząc się do pism świętych, jeśli zachodzi taka potrzeba). Rzuć im
wyzwanie, aby pracowali nad tym, aż nie będą potrzebować pism. Zachęć uczniów,
aby schowali pasek papieru i wyrecytowali z pamięci brakujące wyrażenie. Kiedy
uczniowie zapamiętają jedno wyrażenie, zachęć ich, aby przeszli do następnego, aż
zapamiętają te wyrażenia. Pozwól, aby to kontynuowali, aż wyrecytują cały
fragment z pamięci.
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Wprowadzenie do
Ewangelii według
św. Marka
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Ewangelia Marka wartko relacjonuje historię o służbie, śmierci i Zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa, skupiając się na pełnych mocy czynach Zbawiciela.
Najważniejszym opisanym w niej wydarzeniem jest Zadośćuczynienie, które — jak
podkreśla Marek — jest sednem misji Jezusa, od dawna obiecanego Mesjasza.
Studiując podaną przez Marka historię i świadectwo o tym, jak Zbawiciel wypełnił
Swoją zadość czyniącą misję, uczniowie mogą doświadczyć głębszego nawrócenia
się ku ewangelii i znaleźć odwagę, by podążać za Zbawicielem.

Kto napisał tę księgę?
Autorem tej księgi jest Marek (zwany również Janem Markiem). Choć Marek nie
był jednym z pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa, nawrócił się później i został
pomocnikiem Apostoła Piotra. Prawdopodobnie spisał swoją ewangelię na
podstawie tego, czego się od niego dowiedział (zob. Bible Dictionary, „Mark”).

Wraz z matką, Marią, mieszkał w Jerozolimie, a jego dom był miejscem spotkań
pierwszych chrześcijan (zob. Dzieje Apostolskie 12:12). Marek opuścił Jerozolimę,
by pomóc Barnabie i Saulowi (Pawłowi) podczas ich pierwszej podróży
misjonarskiej (zob. Dzieje Apostolskie 12:25; 13:4–6, 42–48). Paweł napisał później,
że Marek był z nim w Rzymie (zob. List do Kolosan 4:10; List do Filemona 1:24) i
chwalił go, jako towarzysza, który był „[mu] bardzo potrzebny do posługiwania” (II
List do Tymoteusza 4:11). Mówił o nim „Marek, syn mój” (I List Piotra 5:13), co
świadczy o tym, że łączyła ich serdeczna przyjaźń.

Kiedy i gdzie została napisana?
Nie wiemy dokładnie, kiedy została napisana Ewangelia Marka.
Najprawdopodobniej Marek napisał ją w Rzymie pomiędzy 64 a 70 r. n.e., być może
wkrótce po męczeńskiej śmierci Apostoła Piotra, która miała miejsce około 64 r. n.e.

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Ewangelia Marka zawiera szczegóły — takie jak tłumaczenia cytatów z języka
aramejskiego, wyrażenia łacińskie i wyjaśnienia zwyczajów żydowskich — które
zdają się być skierowane do czytelników głównie pochodzenia rzymskiego oraz do
ludzi innych narodów, jak również do osób, które nawróciły się na chrześcijaństwo
najprawdopodobniej w Rzymie lub na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Wiele osób
uważa, że Marek prawdopodobnie przebywał w Rzymie wraz z Piotrem w okresie
dotkliwych prześladowań członków Kościoła na terenie całego Cesarstwa
Rzymskiego.
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Jedna trzecia Ewangelii Marka podaje nauki i doświadczenia Zbawiciela
z ostatniego tygodnia Jego życia. Marek złożył świadectwo o tym, że cierpiący Syn
Boży ostatecznie zatriumfował nad złem, grzechem i śmiercią. Świadectwo to było
dowodem na to, że naśladowcy Zbawiciela nie powinni odczuwać strachu
w obliczu prześladowań i prób, ponieważ podążają za swoim Nauczycielem.
Pozwalało im stawiać czoła wyzwaniom z pewną wiedzą, że Pan im pomoże i że
ostatecznie wypełni wszystkie dane im obietnice.

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Ewangelia Marka rozpoczyna się w nagły i dramatyczny sposób oraz utrzymuje
wartkie tempo, szybko podając wydarzenia jedno po drugim. Marek często używa
słów od razu i natychmiast, co daje efekt szybkiej narracji i akcji.

Mimo że ponad 90% materiału podanego w Ewangelii Marka znajduje się również
w Ewangelii Mateusza i Łukasza, opisy Marka często dostarczają nam
dodatkowych szczegółów, które pomagają nam docenić miłosierdzie Zbawiciela i
zrozumieć reakcje otaczających Go ludzi (por. Ew. Marka 9:14–27 z Ew. Mateusza
17:14–18). Na przykład, Marek opisuje powszechny entuzjazm, z jakim
przyjmowano Zbawiciela w Galilei i innych miejscach na początku Jego służby
(zob. Ew. Marka 1:32–33, 45; 2:2; 3:7–9; 4:1). Dokładnie opisuje także negatywne
reakcje uczonych w piśmie i faryzeuszy, których sceptycyzm (zob. Ew. Marka 2:6–7)
szybko przerodził się w spisek, by zniszczyć Jezusa (zob. Ew. Marka 3:6).

Ważne kwestie poruszane przez Marka to tematyka związana z tym, kim był Jezus i
kto rozumiał Jego boskie pochodzenie, jak również to, na czym polega rola ucznia
jako tego, który musi „[wziąć] krzyż swój i naśladować [Jezusa]” (Ew. Marka 8:34).
Ponadto jedynie w Ewangelii Marka znajdujemy podobieństwo o nasionie, które
samo wzrasta (zob. Ew. Marka 4:26–27) i historie o uzdrowieniu głuchoniemego
w rejonie Dziesięciogrodzia (zob. Ew. Marka 7:31–37) oraz o stopniowym
uzdrowieniu ślepca w Betsaidzie (zob. Ew. Marka 8:22–26).

Zarys
Ew. Marka 1–4 Jezus zostaje ochrzczony przez Jana Chrzciciela i rozpoczyna
głoszenie ewangelii, powołuje apostołów i dokonuje cudów. Kiedy wzrasta wroga
Mu opozycja, zaczyna nauczać za pomocą przypowieści.

Ew. Marka 5–7 Zbawiciel dokonuje dalszych cudów, okazując ludziom Swoje
miłosierdzie. Po śmierci Jana Chrzciciela Jezus karmi ponad pięć tysięcy osób i
chodzi po wodzie. Jezus ostrzega przed błędnymi tradycjami.

Ew. Marka 8–10 Jezus Chrystus nadal dokonuje cudów. Piotr świadczy, że Jezus
jest Chrystusem. Zbawiciel trzykrotnie przepowiada Swoje cierpienie, śmierć i
Zmartwychwstanie, ale uczniowie nie do końca rozumieją jeszcze znaczenie Jego
słów. Uczy ich o pokorze i służbie, której wymaga od Swoich uczniów.

Ew. Marka 11–16 W ostatnim tygodniu życia Zbawiciel wjeżdża do Jerozolimy,
naucza Swoich uczniów, cierpi w Getsemane i zostaje ukrzyżowany. Jezus Chrystus
zmartwychwstaje.

EW. MARKA

205



LEKCJA 34

Ew. Marka 1
Wprowadzenie
Jan Chrzciciel głosił „chrzest upamiętania na odpuszczenie
grzechów” (Ew. Marka 1:4). Jan ochrzcił Jezusa, a ten zaczął
głosić ewangelię i dokonywać cudów dzięki Swojej boskiej

mocy i upoważnieniu. Wypędzał nieczyste duchy i uzdrowił
trędowatego. Wieści o Nim rozeszły się po całej Galilei.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Marka 1:1–20
Jezus rozpoczyna Swoją posługę
Kilka dni przed zajęciami poproś dwóch uczniów, aby przygotowali się do złożenia
na lekcji krótkich świadectw o Jezusie Chrystusie. Po modlitwie na rozpoczęcie
poproś ich, aby podzielili się swoimi świadectwami o Zbawicielu. Następnie zapytaj
wszystkich uczniów:

• Jaką korzyść daje nam wysłuchanie świadectw kilku osób zamiast tylko jednej?

• Jak myślicie, jaką wartość może mieć dla nas studiowanie świadectwa Marka,
skoro przestudiowaliśmy już świadectwo Mateusza?

Poproś uczniów, aby po cichu przejrzeli Ew. Marka 1:1–4, 9–11 i wyszukali
wydarzenie, od którego rozpoczyna on swój opis życia Zbawiciela.

• Od jakiego wydarzenia Marek rozpoczyna swój opis?

Wyjaśnij, że opis życia Zbawiciela podany przez Marka różni się od opisu
znajdującego się w Ew. Mateusza. Nie ma w nim wstępu, akcja toczy się wartko, a
największy nacisk kładzie się tu na boską naturę Zbawiciela, skupiając się na Jego
czynach i dokonywanych przez Niego cudach. Marek prawdopodobnie spisał swoje
świadectwo w oparciu o to, czego dowiedział się od Apostoła Piotra.

Podsumuj Ew. Marka 1:12–20, wyjaśniając, że po 40 dniach postu Jezus był kuszony
przez diabła. Głosił również pokutę w Galilei i powołał uczniów, którzy mieli Go
naśladować. (Uwaga: Historie te są szczegółowo omówione w lekcjach dotyczących
Ew. Mateusza 4).

Ew. Marka 1:21–39
Jezus wypędza demony i uzdrawia chorych
Napisz na tablicy zwrot Terytorium wroga i zapytaj uczniów, co może grozić
żołnierzowi, który znajduje się na terytorium wroga.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos następującą wypowiedź
Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Apostołów:
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„Wy — młodzi ludzie — dorastacie na terytorium wroga.

Wiemy z pism świętych, że w niebie miała miejsce wojna i Lucyfer zbuntował się,
i wraz ze swoimi naśladowcami został ‘zrzucony […] na ziemię’ [Objawienie Jana
12:9]. Jest zdeterminowany, żeby zniweczyć plan naszego Ojca Niebieskiego i
dąży do przejęcia kontroli nad umysłami i postępowaniem wszystkich ludzi”
(„Rada dla młodzieży”, Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 16).

• Pod jakimi względami nasze życie na ziemi przypomina przebywanie na
terytorium wroga?

Poproś uczniów, aby podnieśli rękę, jeśli czuli się kiedyś przytłoczeni z powodu
otaczających ich złych wpływów i pokus. Poproś ich, aby w trakcie studiowania
Ew. Marka 1:21–39 odszukali prawdę, która pomoże im stawić czoła złym
wpływom i pokusom.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 1:21–22. Poproś resztę
klasy, aby śledziła tekst w swoich pismach i wyszukała, co Jezus uczynił
w Kafarnaum i z jaką reakcją spotkało się to ze strony Żydów.

• Dlaczego nauka Zbawiciela zdumiała Żydów?

• Jak myślicie, co to znaczy, że Jezus nauczał „jako moc mający” (Ew. Marka
1:22)?

Wyjaśnij, że uczeni w piśmie byli uważani za wybitnych znawców prawa Mojżesza.
Nauczając, często cytowali wcześniejsze prawne autorytety (zob. New Testament
Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 103). Jezus
zaś przemawiał z mocą i upoważnieniem, które pochodziły od Jego Ojca, i jako
wielki Jehowa, który przekazał ludziom prawo Mojżesza (zob. Joseph Smith
Translation, Matthew 7:37 [Ew. Mateusza 7:29, przypis a w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO]).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Ew. Marka 1:23–26 lub pokaż
klasie film: „Jesus Heals a Possessed Man” [Jezus uzdrawia opętanego]

(1:48) z serii: The Life of Jesus Christ Bible Videos [Filmy biblijne o życiu Jezusa
Chrystusa], który dostępny jest na stronie internetowej: LDS.org. Poproś uczniów,
aby odszukali, co się stało, kiedy Jezus nauczał w synagodze. Poproś, aby
opowiedzieli o tym, co znaleźli. Wyjaśnij, że „duch nieczysty” to zły duch.

• Co nieczysty duch wiedział o Jezusie?

• Skąd nieczysty duch wiedział, kim był Jezus? (Złe duchy, które starają się
posiąść fizyczne ciała, to poplecznicy Lucyfera, którzy przebywali w obecności
Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa, zanim zostali wygnani z nieba).

• Co pomyślelibyście o Jezusie, gdybyście byli świadkiem tego, co wydarzyło się
wówczas w synagodze?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 1:27–28. Resztę klasy
poproś, aby śledziła tekst w swoich pismach i odszukała, jaka była reakcja ludzi,
gdy ujrzeli, jak Jezus wypędza z człowieka nieczystego ducha.

• Jak zareagowali na to ludzie?
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• Czego dowiadujemy się z tej historii na temat mocy Zbawiciela? (Uczniowie
powinni rozpoznać następującą prawdę: Zbawiciel posiada moc nad diabłem
i jego naśladowcami).

• W jaki sposób pamiętanie o tej prawdzie pomaga nam, kiedy czujemy się
przytłoczeni z powodu otaczających nas zewsząd złych wpływów i pokus?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos następującą wypowiedź
Prezydenta Jamesa E. Fausta z Pierwszego Prezydium.

„[Józef Smith] powiedział: ‘Niegodziwe duchy mają swoje granice i ograniczenia
oraz podlegają prawom, które nimi rządzą’ [w: History of the Church, 4:576]. Tak
więc Szatan i jego aniołowie nie są wszechmocni […].

Wysiłki Szatana mogą udaremnić wszyscy, którzy przychodzą do Chrystusa, dzięki
posłuszeństwu przymierzom i obrzędom ewangelii” („Serving the Lord and
Resisting the Devil”, Ensign, wrzesień 1995, str. 6, 7).

• Co, według Prezydenta Fausta, możemy robić, by zyskać większą moc, żeby
oprzeć się diabłu?

• Co, według wersetu 28., stało się, kiedy Zbawiciel wypędził złego ducha?

Podsumuj Ew. Marka 1:29–39, wyjaśniając, że Zbawiciel uzdrowił teściową Piotra
z gorączki, a także wiele innych chorych osób i wypędził wiele demonów. Jezus
nadal głosił w Galilei.

Ew. Marka 1:40–45
Jezus uzdrawia trędowatego
Poproś uczniów, aby po cichu przejrzeli Ew. Marka 1:40 i odszukali, kto przyszedł
do Zbawiciela, kiedy głosił ewangelię w Galilei. Niech opowiedzą, co znaleźli.
Poproś jednego z uczniów na środek sali. Pozostali niech wyobrażą sobie, że uczeń
po środku sali jest trędowaty.

Wyjaśnij, że trąd to chroniczna choroba, która atakuje skórę, system nerwowy, oczy,
kości i kończyny. Nieleczony prowadzi do pełnej bólu śmierci. W starożytności
wierzono, że każdy, kto zetknął się z trędowatym, zarażał się tą chorobą. Wskaż
ucznia na środku sali i zapytaj:

• Gdyby (wstaw tu imię ucznia) był trędowaty, w jaki sposób by go traktowano?

Wyjaśnij, że osoby trędowate zmuszone były mieszkać poza miastem ze względu
na zdrowie i dobro mieszkańców. Zgodnie z panującym prawem, kiedy ktoś się do
nich zbliżał, chorzy musieli ostrzegać go, wołając: „Nieczysty!” (zob. Bible
Dictionary, „Leper”; III Ks. Mojżeszowa 13:44–46). Poproś kilkoro uczniów, aby
odegrali scenkę, w której przechodzą obok „trędowatego” kolegi. Kiedy będą się do
niego zbliżać, poproś go, żeby zaczął wołać: „Nieczysty! Nieczysty!”. Zapytaj
mijających go kolegów, jak zareagowaliby w tej sytuacji. Następnie poproś ich, by
wrócili na swoje miejsca.

• Jak wyglądałoby wasze życie, gdybyście byli trędowaci?

LEKCJA 34

208



Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że są trędowatymi w czasach Jezusa
Chrystusa. Zapytaj ich, co by uczynili na widok zbliżającego się Zbawiciela.

• Co, według Ew. Marka 1:40, zrobił trędowaty, kiedy zobaczył Zbawiciela?
(Wyjaśnij, że zwrot: upadł na kolana oznacza błaganie).

• W jaki sposób trędowaty okazał swoją wiarę w Jezusa Chrystusa? W jaki sposób
zwrot: „jeśli chcesz” wykazuje wiarę trędowatego?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Ew. Marka 1:41–42 i odszukali, w jaki
sposób Zbawiciel odpowiedział na jego prośbę.

• Co w reakcji Zbawiciela robi na was wrażenie?

• Jakie znaczenie miałby dla was dotyk Zbawiciela, gdybyście byli trędowaci?
Dlaczego?

• Co zmieniłoby się w waszym życiu, gdyby Jezus Chrystus uzdrowił was z trądu?

Zapisz na tablicy następujące zdanie: Trąd można porównać do grzechu.

Aby uczniowie zrozumieli podobieństwo między trądem a grzechem
(zob. fragment: III Ks. Mojżeszowa 14), poproś jednego z nich o przeczytanie
następującej wypowiedzi Starszego Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu
Apostołów:

„Poza wyniszczającymi objawami fizycznymi trąd w czasach biblijnych uznawany
był za symbol grzechu i nieczystości, który oznaczał, że tak jak ta podła choroba
pochłania i niszczy ciało fizyczne, tak grzech umniejsza i pustoszy duchowość
człowieka” (The Mortal Messiah, 4 tomy [1979–1981], 2:45).

• W czym trąd i grzech są do siebie podobne? (Porównując trąd do grzechu,
upewnij się, że uczniowie rozumieją, iż choroby nie muszą być wynikiem
grzechu).

Poproś jednego z uczniów, aby ponownie przeczytał na głos Ew. Marka 1:40–42,
zastępując słowo trędowaty słowem grzesznik, a słowo trąd słowem grzech. Niech
reszta śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, w jaki sposób możemy porównać
uzdrowienie trędowatego do bycia oczyszczonym z grzechu.

Odnoszenie pism świętych do siebie
Odnoszenie pism świętych do siebie to porównywanie ich do sytuacji z naszego życia. Gdy
uczniowie będą potrafili dostrzegać podobieństwa pomiędzy własnymi doświadczeniami a
doświadczeniami postaci z pism świętych, będą w stanie rozpoznawać doktryny i zasady
ewangelii. Nauczą się też, jak mogą stosować je w swoim życiu.

• Które słowa wskazują na wybaczenie, kiedy czytamy te wersety, stosując
porównywanie tą metodą?
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• W jaki sposób możemy porównać to, co trędowaty uczynił, żeby zostać
oczyszczonym z trądu, do tego, co musimy zrobić, abyśmy zostali oczyszczeni
z grzechu?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się, porównując uzdrowienie trędowatego do
oczyszczenia z grzechu? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale upewnij się, że
rozumieją następującą zasadę: Kiedy wykazujemy się wiarą i przychodzimy
do Zbawiciela, okazuje nam On współczucie i oczyszcza nas z grzechu.
Zapisz tę zasadę na tablicy, używając słów uczniów).

• W jaki sposób musimy wykazać się wiarą i przyjść do Zbawiciela, żeby mógł
nam wybaczyć nasze grzechy?

Poproś uczniów, żeby ponownie zastanowili się, jak wyglądało życie trędowatego
przed jego uzdrowieniem i po nim.

• W jaki sposób przyjście do Jezusa Chrystusa, żeby zostać oczyszczonym
z grzechu, może zmienić czyjeś życie?

• Podajcie przykład sytuacji, w której czyjeś życie uległo zmianie po tym, jak
osoba ta została oczyszczona z grzechu dzięki Zadośćuczynieniu Chrystusa?
(Napomnij uczniów, żeby nie wymieniali osób po imieniu ani nie przytaczali
przykładów grzechów z przeszłości).

Poproś ich, żeby zastanowili się, z jakich grzechów muszą zostać oczyszczeni.
Zaproś ich, aby przyszli do Zbawiciela, okazując wiarę w Niego poprzez modlitwę,
pokutę i posłuszeństwo, aby mógł ich oczyścić. Możesz podzielić się swoim
świadectwem na temat oczyszczającej mocy Zadośćuczynienia Zbawiciela.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Marka 1:43–45.
Pozostałych poproś, aby wyszukali, jakich wskazówek Zbawiciel udzielił
uzdrowionemu trędowatemu. Niech następnie opowiedzą o tym, co znaleźli.

Wyjaśnij, że zgodnie z wymaganiami prawa Mojżesza osoby wyleczone z trądu
miały stawić się przed kapłanem w świątyni i złożyć ofiarę.

• Co zrobił ten człowiek, kiedy Zbawiciel ostrzegł go, aby nie mówił innym o
swoim uzdrowieniu?

• Co się stało z powodu tego, że zaczął on rozpowiadać o swoim uzdrowieniu?

Możesz zakończyć lekcję, pytając uczniów, które z czynów Jezusa Chrystusa
opisanych w Ew. Marka 1 zrobiły na nich największe wrażenie.
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LEKCJA 35

Ew. Marka 2–3
Wprowadzenie
Jezus wybaczył sparaliżowanemu i uzdrowił go, a następnie
powołał Mateusza. Nauczał uczonych w piśmie i faryzeuszy
na temat dnia sabatu. Uzdrowił wielu ludzi, posłał Swoich

Apostołów, aby głosili ewangelię i ostrzegł, by nie bluźnić
przeciwko Duchowi Świętemu.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Marka 2:1–12
Jezus wybacza sparaliżowanemu i uzdrawia go
Poproś uczniów, żeby wyobrazili sobie, że bliska im osoba cierpi na zagrażającą jej
życiu chorobę, która wymaga specjalistycznego leczenia.

• Do kogo zwrócilibyście się o pomoc dla tej osoby? Dlaczego?

• Co bylibyście gotowi zrobić, jeśli pomocy mógłby jej udzielić tylko jeden lekarz,
do którego trudno jest umówić się na wizytę?

Podsumuj Ew. Marka 2:1–4, wyjaśniając, że w wiosce Kafarnaum w Galilei mieszkał
„paralityk” (werset 3.), czyli mężczyzna cierpiący na paraliż. Czterech innych
mężczyzn przyniosło go do domu, w którym przebywał Jezus. Przekonawszy się, że
dom był tak pełen ludzi, że nie sposób było do niego wejść, rozebrali część dachu i
spuścili sparaliżowanego do Zbawiciela na łożu.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Marka 2:5, a reszta niech
wysłucha, co Jezus powiedział paralitykowi. Niech opowiedzą, czego się
dowiedzieli.

Poproś kilkoro uczniów, by po kolei czytali na głos Ew. Marka 2:6–12. Pozostałych
poproś, aby śledzili tekst w swoich pismach i zobaczyli, jak dalej potoczyły się
wydarzenia.

• Jak, według wersetów 6–7, zareagowali na słowa Zbawiciela „[niektórzy]
z uczonych w piśmie”? (Rozzłościły ich Jego słowa, że może wybaczać grzechy).

• Jakie pytanie Jezus zadał uczonym w piśmie?

• Co Zbawiciel zademonstrował i czego nauczył, uzdrawiając tego mężczyznę?
(Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi, pomóż im rozpoznać następującą prawdę:
Jezus Chrystus posiada moc, by nas duchowo i fizycznie uzdrowić).

Zwróć uwagę uczniów na to, że kiedy uczeni w piśmie zobaczyli, iż paralityk wstaje
z noszy i chodzi, otrzymali niezaprzeczalne świadectwo, że Jezus Chrystus ma moc
uzdrawiania chorych i usłyszeli, jak mówi, że może wybaczać grzechy. Nic nie
wskazuje jednak na to, że mężczyźni ci zwrócili się później do Jezusa z prośbą o
wybaczenie grzechów.

(Uwaga: Wydarzenia opisane w Ew. Marka 2:1–12 zostaną bardziej szczegółowo
omówione w lekcji dotyczącej Ew. Łukasza 5).
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Ew. Marka 2:13–22
Jezus powołuje Mateusza oraz je z celnikami i grzesznikami
Podziel uczniów na pary i daj każdej z nich kartkę. Niech uczniowie w parach
omówią odpowiedź na następujące pytanie i zapiszą ją na kartce.

• Z jakich powodów ludzie mogą nie zwracać się do Zbawiciela o wybaczenie
grzechów?

Poproś kilkoro uczniów, żeby przeczytali swoje odpowiedzi. Mogą one zawierać
następujące przemyślenia: jedni ludzie mogą nie chcieć przestać grzeszyć, drudzy
mogą nie chcieć przyznać się do grzechów lub wyznać ich z powodu dumy i ze
wstydu, inni mogą mieć nadzieję, że Pan im wybaczy, nawet jeśli nie odpokutują, a
jeszcze inni mogą wierzyć, że Pan ma moc, by wybaczać, ale nie mają wiary, że
wybaczy im ich konkretne grzechy.

Poproś uczniów, żeby w Ew. Marka 2:13–22 odszukali prawdy, które mogą zachęcić
nas, byśmy zwracali się do Pana o wybaczenie grzechów.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 2:13–15. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Zbawiciel uczynił po uzdrowieniu paralityka.

• Co Zbawiciel uczynił po uzdrowieniu tego człowieka?

• Jak Lewi zareagował na zaproszenie Zbawiciela?

Wyjaśnij, że Lewi znany był także jako Mateusz i jest to ten sam Mateusz, który
napisał Ewangelię Mateusza. Zwrot „siedzący przy cle” (werset 14.) oznacza, że
Mateusz był celnikiem i „poborcą podatków w Kafarnaum, [i] prawdopodobnie
pracownikiem Heroda Antypasa” (Bible Dictionary, „Matthew”). Wielu Żydów
nienawidziło celników, gdyż uważano ich za zdrajców, którzy w imieniu Rzymian
pobierali pieniądze od swojego własnego ludu.

• Co, według wersetu 15., Mateusz zrobił dla Jezusa i Jego uczniów?

• Kto jeszcze był obecny podczas tego posiłku?

Wyjaśnij, że w czasach doczesnej posługi Zbawiciela spożycie wspólnego posiłku
oznaczało nie tylko wspólne jedzenie i picie. Wskazywało, że pomiędzy wszystkimi
biesiadnikami istniała więź przyjaźni i pokoju.

Poproś jednego z uczniów, żeby przeczytał na głos Ew. Marka 2:16, a reszta klasy
niech odszuka, w jaki sposób uczeni w piśmie i faryzeusze zareagowali, gdy
zobaczyli, że Zbawiciel spożywa posiłek z celnikami.

• Co powiedzieli uczeni w piśmie i faryzeusze?

• Jak myślicie, dlaczego skrytykowali Jezusa za to, że spożywał posiłek
z celnikami i grzesznikami?

Poproś jednego z uczniów, żeby przeczytał na głos Ew. Marka 2:17, a resztę klasy,
by odszukała, jak Zbawiciel odpowiedział na krytykę uczonych w piśmie i
faryzeuszy.

• Do kogo porównał się Zbawiciel? (Zwróć uwagę uczniów na to, że używając
słowa lekarz, Zbawiciel przypomniał jeszcze raz o tym, że posiada moc
uzdrawiania duchowych i fizycznych cierpień).
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• W jaki sposób odpowiedź Zbawiciela mogła pomóc uczonym w piśmie i
faryzeuszom zrozumieć, dlaczego przebywał On w towarzystwie celników i
grzeszników?

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z wersetu 17. o tym, w jaki sposób Pan
reaguje na nasze grzechy? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na
tablicy następującą prawdę: Zbawiciel pragnie pomóc nam odpokutować za
nasze grzechy i pragnie nas uzdrowić).

• Dlaczego ważne jest, by wierzyć w to, że Jezus pragnie pomóc nam
odpokutować i nas uzdrowić?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Craiga J. Cardona z Kworum Siedemdziesiątych:

„Pan nas kocha i chce, abyśmy rozumieli, że chce nam odpuszczać grzechy […].

Wszyscy, łącznie z osobami — które zmagają się z nałogami takimi, jak
uzależnienie od substancji odurzających czy pornografii — i ich bliskimi, mogą
wiedzieć, że Pan uzna nasze prawe starania i z miłością przebaczy nam, jak tylko
zakończymy pokutę” („Zbawiciel chce przebaczać”, Ensign lub Liahona,
maj 2013, str. 16).

• Skąd możemy się dowiedzieć, że Pan pragnie pomóc nam odpokutować i
otrzymać przebaczenie?

Poproś uczniów, żeby zastanowili się, czy zachowują się jak celnicy i grzesznicy
(którzy zdawali sobie sprawę z tego, że potrzebują Zbawiciela, i przyszli do Niego)
czy też jak uczeni w piśmie i faryzeusze (którzy nie przyszli do Zbawiciela, by prosić
Go o wybaczenie i skorzystać z Jego uzdrawiającej mocy).

Złóż świadectwo o mocy i pragnieniu Zbawiciela, by nas uzdrowić oraz zachęć
uczniów, aby, kiedy zajdzie taka potrzeba, prosili Go o wybaczenie poprzez
proces pokuty.

Podsumuj Ew. Marka 2:18–22, wyjaśniając, że Jezus nauczał o tym, dlaczego Jego
uczniowie nie poszczą, kiedy jest wśród nich. Wyjaśnił także, dlaczego niektórym
ludziom trudno było przyjąć Jego ewangelię. (Uwaga: Nauki te zostaną bardziej
szczegółowo omówione podczas lekcji na temat Ew. Łukasza 5).

Ew. Marka 2:23–3:6
Jezus naucza o dniu sabatu
Zapytaj uczniów, czy zdecydowali się kiedyś nie brać udziału w jakimś wydarzeniu
ze względu na to, że chcieli zachować dzień sabatu świętym. Niech kilkoro z nich
opowie o swoich doświadczeniach.

Napisz na tablicy następujące pytanie i zachęć uczniów, żeby zastanowili się nad
nim w trakcie dalszego studiowania Ew. Marka 2–3: Skąd wiecie, czy uczestniczenie
w jakimś zajęciu w dniu sabatu jest właściwe?

Podziel klasę na dwie grupy. Poproś jedną grupę o przeczytanie po cichu Ew. Marka
2:23–28. (Zachęć tych uczniów, aby przeczytali także wersety: Joseph Smith
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Translation, Mark 2:26–27 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Marka 2:26–27,
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]). Poproś drugą grupę, aby
przeczytała po cichu Ew. Marka 3:1–6. Poinstruuj uczniów, żeby odszukali, co
uczynili Zbawiciel i Jego uczniowie, a co saduceusze uznali za złamanie
przykazania dotyczącego dnia sabatu.

Po upływie wyznaczonego czasu zadaj uczniom następujące pytania:

• Jakie czyny, których dopuścili się w sabat Zbawiciel i Jego uczniowie, były
zdaniem faryzeuszy niezgodne z prawem? (Rwanie kłosów i uzdrawianie).

• Dlaczego faryzeusze uważali rwanie kłosów i uzdrawianie w sabat za łamanie
praw Bożych?

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przypomnij uczniom, że żydowscy nauczyciele mieli
zwyczaj dodawania do prawa Mojżesza własnych zasad i interpretacji, które
nazywali tradycją lub prawem mówionym. Te dodawane zasady miały na celu
zapobiegać łamaniu prawa, ale uniemożliwiały również niektórym ludziom
zrozumienie prawdziwego celu, w jakim dane zostały pewne przykazania, w tym
również przykazanie dotyczące dnia sabatu.

Zapisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: Możemy zachowywać świętość
dnia sabatu, kiedy…

• W jaki sposób dokończylibyście to zdanie w oparciu o nauki Zbawiciela
z Ew. Marka 2–3? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, uzupełnij zdanie na
tablicy tak, żeby przekazywało następującą prawdę: Możemy zachowywać
świętość dnia sabatu, kiedy wielbimy Boga i czynimy dobro).

• W jaki sposób możemy oddawać Bogu cześć w Jego świętym dniu?

• Podajcie kilka przykładów czynienia dobra w dniu sabatu.

Zadawaj pytania, które pomogą uczniom zrozumieć doktryny i zasady
Kiedy uczniowie rozpoznają doktryny i zasady, muszą je zrozumieć, by mogli je świadomie
stosować w praktyce. Zadawaj pytania, które sprawią, że głębiej zrozumieją konkretną doktrynę
lub zasadę lub które zachęcą ich do rozważenia danej zasady we współczesnym świecie. Zachęć
ich także, aby wyjaśnili, jak rozumieją daną doktrynę lub zasadę.

Aby wyjaśnić uczniom, w jaki sposób mogą zdecydować, jakie zajęcia są
odpowiednie w dniu sabatu, poproś jednego z nich o przeczytanie następującej
wypowiedzi Prezydenta Jamesa E. Fausta z Pierwszego Prezydium:
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„Gdzie znajduje się granica pomiędzy tym, co dopuszczalne, a tym, co
niedopuszczalne w dniu sabatu? Każdy z nas sam musi odpowiedzieć sobie na to
pytanie w oparciu o przekazane nam wytyczne. Pomimo że wytyczne te znajdują
się w pismach świętych i przekazywane są słowami współczesnych proroków,
muszą również być zapisane w naszych sercach, a zarządzać musi nimi nasze
sumienie […]. Mało prawdopodobne jest, abyśmy poważnie naruszyli zasady

święcenia sabatu, kiedy z pokorą stajemy przed Panem i ofiarujemy Mu swe serce, duszę i umysł.
(Zob. Ew. Mateusza 22:37).

To, co godne, a co niegodne w dzień sabatu, każdy z nas będzie musiał ocenić sam, starając się
uczciwie postępować przed Panem. W dniu sabatu powinniśmy robić to, co musimy, i to, co
powinniśmy czynić w duchu uwielbienia Pana, a następnie ograniczyć wszystkie inne zajęcia”
(„The Lord’s Day”, Ensign, listopad 1991, str. 35).

• Jakich błogosławieństw doświadczyliście, kiedy staraliście się oddawać cześć
Bogu i czynić dobro w dniu sabatu?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą lepiej zachowywać dzień
sabatu świętym i aby zapisali sobie ten cel w notatnikach lub dziennikach do
studiowania.

Ew. Marka 3:7–35
Jezus uzdrawia wiele osób, posyła Swoich Apostołów, aby głosili ewangelię, a innych
ostrzega, by nie bluźnili
Podsumuj Ew. Marka 3:7–35, wyjaśniając, że Jezus udał się nad Morze Galilejskie i
uzdrowił wiele osób, które za Nim podążały, w tym również ludzi opętanych przez
nieczyste duchy. Powoławszy Dwunastu Apostołów, Jezus ustanowił ich na urząd i
posłał, żeby głosili ewangelię, uzdrawiali i wypędzali demony. Następnie ostrzegł
uczonych w piśmie, żeby nie bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu i nauczał, że
Jego rodzina to ludzie, którzy czynią wolę Ojca Niebieskiego.

(Uwaga: Niektóre wydarzenia opisane w Ew. Marka 3:7–35 zostaną bardziej
szczegółowo omówione w lekcji na temat Ew. Mateusza 12:22–35).

Na zakończenie możesz złożyć świadectwo o prawdach omówionych na
dzisiejszej lekcji.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Mateusza 26:31 –
Ew. Marka 3:35 (Część 7.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania
Ew. Mateusza 26:35 – Ew. Marka 3 (część 7.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma
koncentrować się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego,
mając na względzie potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1.: (Ew. Mateusza 26:31–75)
W trakcie studiowania o cierpieniu Jezusa w Ogrodzie Getsemane uczniowie dowiedzieli się, że Jezus Chrystus
podporządkował Swoją wolę woli Ojca, aby dokonać Zadośćuczynienia, i że podążamy za Jego przykładem, kiedy
decydujemy się podporządkować naszą wolę woli Ojca Niebieskiego. Z nauk, jakich Zbawiciel udzielił Apostołom
w Getsemane, uczniowie dowiedzieli się, że jeśli będziemy nieustannie czuwać i modlić się, będziemy mieli siłę, by
oprzeć się pokusom.

Dzień 2.: (Ew. Mateusza 27–28)
Z opisu Ukrzyżowania Zbawiciela uczniowie dowiedzieli się, że w trakcie Zadośćuczynienia Chrystus poczuł, że wycofał
się Duch Ojca Niebieskiego. Dowiedzieli się również, że Jezus Chrystus cierpiał, aby wypełnić wolę Ojca Niebieskiego,
tak jak obiecał w Ew. Mateusza 26. A w trakcie studiowania historii o tym, jak zasłona świątyni rozdarła się na dwoje
w momencie śmierci Zbawiciela, uczniowie dowiedzieli się, że było to symbolem prawdy, iż z powodu Zadośćuczynienia
Jezusa Chrystusa wszyscy możemy wkroczyć do obecności Boga, jeśli odpokutujemy i będziemy zachowywać nasze
przymierza.

Dzień 3.: (Ew. Marka 1)
Z historii o tym, jak Jezus wypędził nieczystego ducha, uczniowie dowiedzieli się, że Zbawiciel ma moc nad diabłem i
jego poplecznikami. Dowiedzieli się także, że tak jak Jezus okazał miłosierdzie trędowatemu i oczyścił go, tak okaże je i
nam oraz oczyści nas z grzechu, kiedy będziemy polegać na wierze i przyjdziemy do Zbawiciela.

Dzień 4.: (Ew. Marka 2–3)
W trakcie studiowania o wybaczeniu i uzdrowieniu sparaliżowanego mężczyzny uczniowie dowiedzieli się, że Jezus
Chrystus posiada moc, by uzdrawiać duchowo i fizycznie. W trakcie studiowania o tym, jak Jezus zasiadł do stołu
z celnikami i grzesznikami, dowiedzieli się, że Zbawiciel pragnie pomóc nam odpokutować za nasze grzechy i uzdrowić
nas. Czytając historię o tym, jak faryzeusze potępili Jezusa i Jego uczniów za nieprzestrzeganie sabatu, uczniowie
dowiedzieli się, że możemy zachowywać dzień sabatu świętym, wielbiąc Boga i czyniąc dobro.

Wprowadzenie
Jezus Chrystus zmartwychwstał i ukazał się wielu ludziom oraz Apostołom. Jezus
nakazał Apostołom, aby ponieśli Jego ewangelię do wszystkich narodów.
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Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Mateusza 28
Jezus Chrystus zmartwychwstaje i ukazuje się wielu ludziom
Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy im lub ich kolegom zmarła jakaś bliska
osoba. Następnie zapytaj ich:

• Dlaczego śmierć bliskiej osoby może być dla nas ciężkim przeżyciem?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Ew. Mateusza 28 wyszukali prawdy,
które pomogą im znaleźć pocieszenie po śmierci bliskiej osoby.

Wyjaśnij, że rankiem pierwszego dnia tygodnia — czyli w niedzielę — Maria
Magdalena udała się wraz z inną kobietą, zwaną Marią, do grobu, w którym
złożono ciało Jezusa.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Mateusza 28:1–6. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co kobiety zauważyły, zbliżając
się do grobowca.

• Co kobiety zauważyły, zbliżając się do grobowca? (Wyjaśnij, że Joseph Smith
Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia, iż kobiety zobaczyły dwóch, a
nie jednego anioła [zob. Ew. Mateusza 28:2, przypis a [w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO]; zob. także Ew. Jana 20:12]).

• Jak myślicie, jak byście zareagowali na widok dwóch aniołów?

• W jaki sposób zareagowali strażnicy według wersetu 4.?

• Co, zgodnie z wersetami 5–6, aniołowie powiedzieli kobietom?

• Jakiej prawdy uczymy się z tych słów? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi,
zapisz na tablicy następującą prawdę: Jezus Chrystus wstał z martwych).

Aby przybliżyć uczniom doktrynę Zmartwychwstania, podziel ich na dwu-
lub trzyosobowe grupy i poproś o wykonanie poniższego zadania.

„Wstał z martwych” (Ew. Mateusza 28:6)
Przestudiujcie hasło „Zmartwychwstanie” w: Oddani wierze: Leksykon ewangelii. Następnie omówcie
odpowiedzi na poniższe pytania i zapiszcie je w wyznaczonych miejscach.

Jaka jest różnica pomiędzy wskrzeszeniem
człowieka ze zmarłych a zmartwychwstaniem?

Co się stanie z całą ludzkością w wyniku
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa?

W jaki sposób zrozumienie doktryny
Zmartwychwstania może dodać nam otuchy, kiedy
tracimy bliskie nam osoby?

Poproś kilkoro uczniów, aby opowiedzieli klasie, czego się dowiedzieli, wykonując
to zadanie.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

„Cud, jaki wydarzył się w owy poranek zmartwychwstania, w tę pierwszą
Niedzielę Wielkanocną, to cud dla całej ludzkości. To cud mocy Boga, którego
Umiłowany Syn oddał Swoje życie, aby zadośćuczynić za grzechy wszystkich ludzi,
złożyć ofiarę miłości za każdego syna i każdą córkę Boga. Czyniąc to, zerwał
więzy śmierci […].

I tak, jak wziął Swoje ciało i powstał z grobu, tak samo my wszyscy będziemy
cieszyć się jednością ciała i ducha, które w dniu naszego własnego zmartwychwstania staną się
żywą duszą.

Dlatego radujemy się, podobnie jak wielu innych ludzi, i jak powinna radować się cała ludzkość,
kiedy wspominamy te najbardziej pełne chwały, dające najwięcej otuchy i najwięcej zapewnienia
w całej historii ludzkości wydarzenia — zwycięstwo nad śmiercią” („The Victory over Death”,
Ensign, kwiecień 1997, str. 4).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 28:7–10. Niech
uczniowie śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, jakie zadanie otrzymały
kobiety przy grobie Jezusa.

• Co aniołowie kazali kobietom uczynić w wersecie 7.?

• Jak myślicie, dlaczego kobiety odeszły „z bojaźnią i wielką radością”?
(Ew. Mateusza 28:8).

• Co przytrafiło się tym kobietom, kiedy szły, by opowiedzieć uczniom o swoim
doświadczeniu?

Podsumuj Ew. Mateusza 28:11–15, wyjaśniając, że kiedy kobiety śpieszyły, by
zanieść uczniom wieść o Zmartwychwstaniu Jezusa, naczelni kapłani dowiedzieli
się, co się stało od żołnierzy, którzy pilnowali grobu. Przywódcy żydowscy obawiali
się, że ludzie dowiedzą się prawdy, więc zapłacili strażnikom, żeby rozpowiadali
kłamstwa o tym, że uczniowie Zbawiciela wykradli Jego ciało z grobu, kiedy
strażnicy usnęli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza 28:16–18. Niech
reszta śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, jakiego błogosławieństwa
doświadczyło jedenastu Apostołów, kiedy posłuchali rady kobiet i udali się do
Galilei.

• Jakiego błogosławieństwa doświadczyło jedenastu Apostołów, kiedy posłuchali
rady i udali się do Galilei? (Zobaczyli zmartwychwstałego Pana).

Poproś uczniów, aby powstali i przeczytali razem na głos Ew. Mateusza 28:19–20.
Przypomnij im, że jest to fragment pisma świętego do opanowania.

Poproś klasę, aby przejrzała wersety 19–20 i wyszukała, co Zbawiciel nakazał czynić
Apostołom, kiedy Go zobaczyli.

• Jakie zadanie otrzymali Apostołowie, kiedy zobaczyli Zbawiciela?

• Czego ta historia uczy nas o obowiązku, który spoczywa na nas, kiedy
zyskujemy świadectwo o Jezusie Chrystusie? (Kiedy uczniowie udzielą
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odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą zasadę: Kiedy zyskujemy
świadectwo o Jezusie Chrystusie, mamy obowiązek świadczyć o Nim
innym ludziom).

Przypomnij uczniom, że przerabiając lekcję do samodzielnego studiowania
Ew. Mateusza 27–28, wypisali, w jaki sposób mogą świadczyć innym ludziom o
Jezusie Chrystusie (zadanie 3., Część 7.: Dzień 2.). Poproś uczniów, aby podzielili
się tym, co napisali, i wyjaśnili swoje przemyślenia oraz podali ilustrujące je
przykłady. Możesz wypisać je na tablicy.

• Jaką obietnicę Zbawiciel dał Swoim uczniom w Ew. Mateusza 28:20?

• W jaki sposób Pan jest „z wami” lub pomaga wam, kiedy dzielicie się
ewangelią?

Możesz poprosić uczniów, aby w małych grupkach lub parach podzielili się z resztą
klasy swoim świadectwem o Jezusie Chrystusie. Możesz również podzielić się
z klasą własnym świadectwem o Jezusie Chrystusie. Przypomnij uczniom, że
wykonując zadanie w dzienniku do studiowania, wyznaczyli sobie cel dotyczący
tego, w jaki sposób będą świadczyć ludziom o Jezusie Chrystusie. Poproś kilkoro
z nich, aby podzielili się swoimi celami z resztą klasy.

Następna część (Ew. Marka 4–9)
Wyjaśnij uczniom, że w następnej części będą uczyć się o cudach, jakich dokonał
Jezus Chrystus, takich jak chodzenie po wodzie, wypędzanie z ludzi demonów i
wskrzeszenie z martwych młodej kobiety. Zapytaj uczniów, czy zaskoczyła ich
kiedyś ciężka burza i co wtedy czuli. Poproś ich, aby zastanowili się, czy czuli
kiedyś, że stawiają w swoim życiu czoła ciężkim burzom lub wyzwaniom. Poproś
ich, aby w trakcie studiowania Ew. Marka 4–9 w przyszłym tygodniu szukali, w jaki
sposób mogą znaleźć spokój w trudnych czasach.
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LEKCJA 36

Ew. Marka 4–5
Wprowadzenie
Jezus nauczał Swoich uczniów nad brzegiem Morza
Galilejskiego, przytaczając przypowieści. Zbawiciel uciszył
burzę na morzu. Okazał Swoją wyższość nad demonami,

wypędzając je z opętanego mężczyzny. Pełniąc posługę
w Kafarnaum, uzdrowił niewiastę cierpiącą na krwotok i
wskrzesił córkę Jaira.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Marka 4
Jezus naucza o królestwie Bożym, przytaczając przypowieści, a następnie
ucisza burzę
Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie największą burzę, jaką pamiętają. Niech
kilkoro z nich krótko opisze swoje wspomnienia.

• Pod jakim względem życiowe wyzwania przypominają burze?

Napisz na tablicy następujące słowa (pozostawiając trochę miejsca pod każdym
z nich): fizyczne, duchowe, psychiczne, społeczne. Zadaj poniższe pytanie
w odniesieniu do każdego ze słów:

• Jakich fizycznych (duchowych, psychicznych lub społecznych) burz doświadcza
młodzież? (Zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy pod odpowiednimi słowami).

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Ew. Marka 4–5 wyszukali zasady, które
mogą im pomóc, kiedy będą doświadczać życiowych zawirowań.

Podsumuj Ew. Marka 4:1–34, wyjaśniając, że nad brzegiem Morza Galilejskiego
Zbawiciel nauczał lud kilku przypowieści.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Marka 4:35–38. Reszta
klasy niech śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, przed jakim wyzwaniem
stanęli uczniowie w trakcie przeprawy przez Morze Galilejskie.

• Co się stało, kiedy Zbawiciel i Jego uczniowie przeprawiali się przez Morze
Galilejskie?

Wyjaśnij, że Morze Galilejskie położone jest w depresji 215 metrów p.p.m. i z trzech
stron otoczone jest górami. Od strony gór nadciągają czasami chłodne, suche
wiatry i uderzają w ciepłe, wilgotne powietrze nad powierzchnią wody, co prowadzi
do powstania na tym stosunkowo małym akwenie — niekiedy w przeciągu kilku
minut — wysokich fal i gwałtownych burz.
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Morze Galilejskie i góra Arbel

• Co działo się z łodzią
podczas burzy?

• Co byście czuli i myśleli, gdybyście
byli na łodzi pośród takiej burzy?

• Do kogo uczniowie zwrócili się o
pomoc w chwili trwogi? O co
poprosili Zbawiciela?

• Dlaczego, kiedy doświadczamy
w życiu burz, możemy być kuszeni,
by zareagować tak, jak uczynili to
uczniowie Jezusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 4:39. Poproś resztę
klasy o śledzenie tekstu i wyszukanie, jak Zbawiciel zareagował na błaganie
uczniów o pomoc. Niech opowiedzą, co znaleźli. Możesz zaproponować uczniom,
żeby zaznaczyli zwroty: „Umilknij! Ucisz się!” i „wielka cisza” (werset 39.).

• Co Pan może dla nas uczynić, kiedy zwracamy się do Niego o pomoc
w potrzebie lub w chwili trwogi? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz
na tablicy następującą zasadę: Kiedy zwracamy się do Zbawiciela z naszymi
problemami i obawami, On może dać nam spokój ducha).

• W jaki sposób możemy zwracać się do Pana o pomoc, kiedy jesteśmy
w potrzebie lub gdy ogarnia nas strach? (Możemy modlić się do Ojca w imię
Jezusa Chrystusa. Odpowiedzi na nasze modlitwy mogą różnić się od naszych
oczekiwań. Jeśli jednak zwrócimy się do Pana o pomoc, zostaniemy
pobłogosławieni spokojem).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 4:40–41. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, o co uczniowie poprosili Jezusa.

• Jak wy odpowiedzielibyście na pytanie uczniów z wersetu 41.?

• W jaki sposób zrozumienie tego, „kim […] jest” (werset 41.) Jezus, może pomóc
wzmocnić naszą wiarę i sprawić, że zwrócimy się do Niego o pomoc, kiedy
znajdziemy się w potrzebie lub gdy ogarnie nas strach?

Jeśli to możliwe, poproś uczniów, aby przeczytali słowa hymnu zatytułowanego:
„Panie, w krąg burza szaleje” (Hymny, nr 50). Podkreśl, że Jezus Chrystus posiada
moc, dzięki której może uciszać nie tylko fizyczne burze, ale również osobiste burze
w naszych sercach.

Poproś kilkoro uczniów, aby opowiedzieli o sytuacji, w której pragnęli odczuć
spokój Pański podczas życiowych zawirowań, a On uciszył ich strach i dał im
pocieszenie.

Możesz poprosić uczniów, aby zapisali w swoich notatnikach lub dziennikach do
studiowania, co mogą zrobić, by zwrócić się do Pana o pomoc, gdy borykają się
z wyzwaniami.
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Ew. Marka 5:1–20
Jezus uzdrawia opętanego, wypędzając z niego demony
Podsumuj Ew. Marka 5:1–18, wyjaśniając, że Jezus uzdrowił mężczyznę, którego
opętały „nieczyste”, czyli złe duchy. Kiedy nieczyste duchy wyszły z opętanego,
weszły w stado świń, które rzuciły się ze stromego zbocza do morza. Uzdrowiony
mężczyzna chciał pozostać z Jezusem.

Oszacuj wykorzystanie czasu
Nie poświęcaj zbyt dużo czasu na pierwszą część lekcji, abyś nie musiał śpieszyć się pod koniec.
Przygotowując się do nauczania, oszacuj, ile czasu zajmie ci każda część lekcji przy użyciu
wybranych metod nauczania. Zazwyczaj będziesz miał więcej materiału do nauczenia niż czasu,
musisz więc określić, które części materiału podkreślić, a co streścić.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 5:19–20. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Zbawiciel kazał uczynić temu mężczyźnie.

• Co Zbawiciel kazał uczynić temu mężczyźnie?

• Jaka była reakcja mężczyzny?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tej historii o tym, co możemy zrobić, kiedy
doświadczamy w życiu mocy Zbawiciela? (Pomóż uczniom rozpoznać
następującą zasadę: Kiedy doświadczamy w życiu mocy Zbawiciela,
możemy świadczyć bliźnim o Jego błogosławieństwach i miłosierdziu).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą pomóc bliźnim, świadcząc
o błogosławieństwach i miłosierdziu Zbawiciela.

Ew. Marka 5:21–43
Jezus uzdrawia niewiastę cierpiącą na krwotok i wskrzesza córkę Jaira
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos następującą historię
opowiedzianą przez Starszego Shayne’a M. Bowena, Siedemdziesiątego:

„4 lutego 1990 roku urodził się nasz trzeci syn i szóste dziecko. Nadaliśmy mu
imię Tyson […].

Gdy Tyson miał osiem miesięcy, wciągnął do nosa kawałek kredy, którą znalazł na
dywanie. Kreda utknęła w jego gardle i Tyson przestał oddychać. Starszy brat
wniósł Tysona na górę i w panice krzyczał: ‘Dzidziuś nie oddycha, dzidziuś nie
oddycha’. Zaczęliśmy sztuczne oddychanie i zadzwoniliśmy po pogotowie.

Przyjechali sanitariusze i zawieźli Tysona do szpitala. W poczekalni nieprzerwanie i żarliwie
modliliśmy się i błagaliśmy Boga o cud. Wydawało się, że minęła wieczność, gdy do pokoju
wszedł lekarz i powiedział: ‘Niezmiernie mi przykro. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech
się państwo nie śpieszą’. Potem pani doktor wyszła” („Bo Ja żyję i wy żyć będziecie”, Ensign lub
Liahona, listopad 2012, str. 16).

• Co byście pomyśleli lub zrobili, gdyby Tyson był waszym bratem?

• W jaki sposób tego rodzaju doświadczenie może być próbą dla czyjejś wiary?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 5:21–24. Reszta niech
śledzi tekst w swoich pismach i zobaczy, jak przełożony synagogi o imieniu Jair
poradził sobie z podobnym wyzwaniem, które było próbą dla jego wiary.

• Dlaczego Jair zwrócił się o pomoc do Zbawiciela?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 5:25–26, a pozostałych
o odszukanie, kto jeszcze potrzebował pomocy Zbawiciela.

Wyjaśnij, że chociaż historie z Nowego Testamentu nie podają szczegółów na temat
„krwotoku” niewiasty (werset 25.), to wiemy, że był on bardzo uciążliwym
problemem. Ponadto, zgodnie z prawem Mojżesza, osoba, która miała krwotok,
uważana była za rytualnie nieczystą (zob. III Ks. Mojżeszowa 15:19–33).
Prawdopodobnie oznaczało to, że kobieta ta była odrzucona i wykluczona przez
społeczeństwo przez 12 lat swej choroby. O jej desperacji spowodowanej tą sytuacją
świadczy fakt, że na leczenie „wydała wszystko, co miała” (Ew. Marka 5:26).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Marka 5:27–34. Niech
reszta śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, co niewiasta uczyniła, żeby uzyskać
pomoc Zbawiciela.

• W jaki sposób niewiasta okazała wiarę w Jezusa Chrystusa? (Możesz wyjaśnić,
że wyrażenie „w tłumie z tyłu” [werset 27.] świadczy o tym, jak trudno było
przedrzeć się przez rzesze ludzi, którzy otaczali Zbawiciela.

• Czego możemy dowiedzieć się z tej historii o tym, co musimy czynić, jeśli
pragniemy zostać uzdrowieni? (Pomóż uczniom rozpoznać następującą zasadę:
Jezus Chrystus może nas uzdrowić, jeśli okażemy wiarę w Niego i
będziemy starać się do Niego przyjść).

Zwróć uwagę uczniów na to, że uzdrowienie jakiejkolwiek przypadłości poprzez
wiarę w Jezusa Chrystusa zależy nie tylko od naszych wysiłków, ale także od woli i
planu Boga.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Ew. Marka 5:35 i odszukali, jaką
wiadomość przekazano Jairowi, kiedy Jezus zatrzymał się, aby pomóc niewieście.

• Jakie wieści przekazano Jairowi?

• Co byście czuli i myśleli, gdybyście byli na miejscu Jaira?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Marka 5:36, a resztę klasy o
odszukanie, co powiedział mu Zbawiciel.

• Co takiego powiedział Zbawiciel, by wzmocnić wiarę Jaira?

Aby podkreślić, czego uczymy się z tej historii na temat wiary, napisz na tablicy
następującą prawdę: Okazywanie wiary w Jezusa Chrystusa wymaga od nas
wiary w Niego nawet w okresach niepewności.

• W jaki sposób możemy stosować tę zasadę w naszym życiu?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Marka 5:37–43. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co stało się z córką Jaira.

• Jakiego cudu dokonał Zbawiciel?
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Możesz złożyć świadectwo o mocy, jaką posiada Zbawiciel, by nas błogosławić i
uzdrowić. Zwróć uwagę uczniów na to, że czasami Zbawiciel ucisza w naszym
życiu burze, usuwając trudności lub strach, których doświadczamy. W innych
przypadkach nie kończy On naszej próby, tak jak w historii o śmierci syna
Starszego Bowena. Kiedy jednak okazujemy wiarę w Jezusa Chrystusa, zapewnia
On nam spokój, gdy zmagamy się z naszymi wyzwaniami.

Aby wyjaśnić uczniom, w jaki sposób możemy zachować wiarę niezależnie od
wyników naszych osobistych burz, przeczytaj poniższe świadectwo Starszego
Bowena. Poproś, aby przysłuchali się, jak udało mu się zachować wiarę po
śmierci syna.

„Gdy przytłaczały mnie wszechogarniające uczucia winy, złości i żalu, modliłem
się o przemianę w sercu. Poprzez bardzo osobiste święte doświadczenia Pan dał
mi ‘nowe’ serce i mimo że nadal czułem samotność i ból, moja postawa uległa
przemianie. Została mi dana wiedza, że nie zostałem ograbiony, a raczej, że
czekały na mnie wielkie błogosławieństwa, jeśli tylko udowodnię swoją
wierność […].

Świadczę, że ‘kiedy polegamy na Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, pomaga On nam przetrwać
nasze próby, choroby i ból. Może wypełnić nas radość, pokój i zaznamy pociechy. Wszystko to, co
jest w tym życiu niesprawiedliwe, może stać się prawe dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa’
[Abyście głosili moją ewangelię: Przewodnik do służby misjonarskiej (2004), str. 52]” („Bo Ja żyję
i wy żyć będziecie”, str. 17).

• Podajcie przykład sytuacji, w której — podobnie jak Jair — wy lub wasi znajomi
zachowaliście wiarę w Jezusa Chrystusa w okresie niepewności. Jakie wyniknęły
z tego błogosławieństwa?

Możesz poprosić uczniów, aby złożyli swoje świadectwa o prawdach zawartych
w tej lekcji.

LEKCJA 36

224



LEKCJA 37

Ew. Marka 6
Wprowadzenie
Jezus został wzgardzony w Swoim rodzinnym Nazarecie.
Posłał Dwunastu Apostołów, by głosili ewangelię. Jan
Chrzciciel zginął z rozkazu Heroda Antypasa. Jezus

w cudowny sposób nakarmił ponad pięć tysięcy osób, chodził
po wodzie, uciszył burzę i uzdrawiał chorych.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Marka 6:1–29
Jezus zostaje wzgardzony w Nazarecie i posyła Dwunastu; historia śmierci Jana
Chrzciciela
Rozpocznij zajęcia, prosząc uczniów, żeby przypomnieli sobie sytuację, w której
odczuwali presję, żeby zrobić coś, o czym wiedzieli, że nie jest właściwe.

Napisz na tablicy następujące stwierdzenie (pochodzi ono z przemówienia
„Making the Right Choices”, Ensign, listopad 1994, str. 37):

„Ludzie, którzy czynią zło, chcą, żebyście się do nich przyłączyli, ponieważ czują się
lepiej z tym, co robią, jeśli nie czynią tego sami” (Richard G. Scott).

• Podajcie kilka przykładów, w jaki sposób ludzie próbują wywrzeć na was presję,
żebyście zrobili coś złego.

Poproś uczniów, żeby w trakcie czytania Ew. Marka 6 odszukali prawdę, która może
pomóc im nie poddawać się negatywnej presji rówieśników.

Podsumuj Ew. Marka 6:1–16, wyjaśniając, że Jezus głosił ewangelię w Swoim
rodzinnym Nazarecie. Jednakże z powodu ludzkiej niewiary nie dokonał w nim
wielu cudów. W tamtym okresie Jezus wysyłał Dwunastu Apostołów dwójkami, by
głosili ewangelię. Czyniąc to, wypędzali również demony i uzdrawiali chorych.
Kiedy Herod dowiedział się, że Jezus dokonuje wielu cudów, wystraszył się, że to
Jan Chrzciciel powstał z martwych i ich dokonuje.

Wyjaśnij, że Ew. Marka 6:17–29 podaje, co się stało z Janem Chrzcicielem. Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 6:17–18. Niech pozostali
śledzą tekst w swoich pismach świętych i wyszukają, co Herod uczynił z Janem
Chrzcicielem.

• Co, według tych wersetów, Herod kazał uczynić z Janem i dlaczego?

Wyjaśnij, że Herod, o którym mowa w tych wersetach, to Herod Antypas, który
panował w Galilei i Perei po śmierci swojego ojca, Heroda Wielkiego. Herod
Antypas rozwiódł się wcześniej ze swoją żoną i poślubił Herodiadę, żonę swojego
brata, Filipa. Było to rażące pogwałcenie żydowskiego prawa
(zob. III Ks. Mojżeszowa 18:16), które publicznie potępił Jan Chrzciciel. Protest Jana
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w sprawie tego małżeństwa rozsierdził Herodiadę, więc Herod uwięził Jana, by ją
udobruchać.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 6:19–20. Niech
pozostali śledzą tekst w swoich pismach świętych i wyszukają, co Herodiada
chciała uczynić z Janem Chrzcicielem.

• Co Herodiada chciała uczynić z Janem Chrzcicielem?

• Dlaczego nie mogła kazać go zabić? (Ponieważ Herod się go bał, wiedząc, że
Jan jest mężem Bożym; zob. także Joseph Smith Translation, Mark 6:21
[w: Ew. Marka 6:20, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO], żeby dowiedzieć się więcej na temat stosunku Heroda do Jana
Chrzciciela).

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali na głos Ew. Marka 6:21–29, czytając po jednym
lub po kilka wersetów. Pozostałych poproś, aby śledzili tekst w swoich pismach
świętych i wyszukali, co Herod uczynił z Janem Chrzcicielem.

• W jaki sposób, według wersetu 26., Herod podchodził do zabicia Jana
Chrzciciela?

• Dlaczego Herod kazał ściąć Jana, skoro wiedział, że to było złe i nie chciał tego
zrobić? (Możesz zaproponować uczniom, żeby zaznaczyli zwrot: „ze względu
na […] współbiesiadników”, który wskazuje, że Herod przejmował się opinią
ludzi w swoim otoczeniu).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z podjętych przez Heroda decyzji na temat
tego, co się dzieje, kiedy próbujemy zadowolić ludzi zamiast czynić to, co
właściwe? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale upewnij się, że rozumieją
następującą zasadę: Pragnienie zadowolenia ludzi zamiast czynienia tego,
co właściwe, może prowadzić do złych wyborów, smutku i żalu).

Aby przybliżyć uczniom tę prawdę, podziel ich na dwu-, trzy- lub czteroosobowe
grupy i poproś, by podali kilka przykładów sytuacji, w których młodzież musi
podjąć decyzję, czy będzie chciała zadowolić ludzi czy zrobić to, co jest właściwe. Po
upływie wyznaczonego czasu poproś każdą z grup, by przedstawiła swoje
przykłady. Zapisz niektóre z nich na tablicy.

• Na podstawie własnych doświadczeń powiedzcie, w jaki sposób uleganie takiej
presji przynosi smutek i żal.

• Podajcie przykład sytuacji, w której ktoś zdecydował się zrobić to, co właściwe,
zamiast starać się spełnić oczekiwania innych ludzi.

• Co może pomóc nam czynić to, co właściwe, zamiast starać się zaspokoić
oczekiwania innych ludzi?

Poproś uczniów, żeby zastanowili się nad wydarzeniami nadchodzącego tygodnia i
zwrócili uwagę na sytuacje, w których być może będą musieli wybrać pomiędzy
tym, co właściwe a zadowoleniem innych ludzi. Zachęć ich, aby zaplanowali, jak
zareagują na presję, której mogą doświadczyć.
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Ew. Marka 6:30–44
Jezus w cudowny sposób karmi ponad pięć tysięcy osób
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie następującą sytuację: Nowo powołany
misjonarz lub misjonarka bardzo denerwuje się wyjazdem na misję. Nie potrafi
dobrze przemawiać i nie radzi sobie w sytuacjach towarzyskich.

• Co poradzilibyście temu młodemu misjonarzowi lub misjonarce?

Poproś uczniów, żeby w trakcie studiowania Ew. Marka 6:30–44 odszukali zasadę,
która mogłaby pomóc tej młodej osobie i nam wszystkim, kiedy czujemy, że brak
nam umiejętności do wykonania powierzonego nam przez Pana zadania.

Podsumuj Ew. Marka 6:30–33, wyjaśniając, że Dwunastu Apostołów powróciło
z głoszenia ewangelii i opowiedziało Jezusowi, co uczynili i czego nauczali. Jezus
wszedł z nimi do łodzi, by udać się w ustronne miejsce, gdzie mogliby odpocząć.
Jednakże ludzie z kilku pobliskich miejscowości zbiegli się w miejscu, gdzie mieli
oni przybić do brzegu i już na nich czekali.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 6:34, a pozostałych o
odszukanie tego, jak Jezus zareagował na tę rzeszę ludzi.

• Jak myślicie, co oznacza zwrot, że „byli jak owce nie mające pasterza”?

Wyjaśnij, że po całym dniu spędzonym na nauczaniu ludu Jezus dokonał
wielkiego cudu. Aby wyjaśnić uczniom ten cud, podziel ich na pary i

każdej parze daj po egzemplarzu poniższego zadania. Poproś, aby w parach
przeczytali wspólnie Ew. Marka 6:35–44 i Ew. Mateusza 14:18, a następnie
ponumerowali wydarzenia w zadaniu, układając je w chronologicznym porządku.

Zamiast prosić uczniów o przeczytanie tej historii w pismach świętych,
możesz pokazać film zatytułowany: „The Feeding of the 5000”

[Nakarmienie pięciu tysięcy] (2:52) z serii: The Life of Jesus Christ Bible Videos [Filmy
biblijne o życiu Jezusa Chrystusa] i poprosić ich, aby chronologicznie ponumerowali
wydarzenia na podstawie filmu. Film jest dostępny na stronie internetowej:
LDS.org.

Nakarmienie pięciu tysięcy
____ Zbawiciel mnoży jedzenie, które przynieśli ze sobą uczniowie, zaspokajając na wyrost
potrzeby ludu.

____ Uczniowie mówią, że mają pięć chlebów i dwie ryby.

____ Uczniowie proponują posłać ludzi, by kupili jedzenie.

____ Zbawiciel pyta, ile uczniowie mają jedzenia.

____ Zbawiciel mówi uczniom, żeby dali jedzenie ludziom.

____ Ludzie nie mają co jeść.

____ Zbawiciel prosi uczniów, by dali Mu to, co mają.

Po upływie czasu wyznaczonego na ukończenie ćwiczenia omów odpowiedzi
z klasą. (Poprawna kolejność odpowiedzi to: 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6).
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• Ile nakarmiono osób? (Wyjaśnij, że grecki tekst Ew. Marka 6:44 wyjaśnia, że
zwrot „pięć tysięcy mężów” oznacza pięć tysięcy dorosłych mężczyzn. Tak więc
liczba nakarmionych osób była prawdopodobnie większa, ponieważ były tam
też obecne kobiety i dzieci [zob. także Ew. Mateusza 14:21]).

Zwróć uwagę uczniów na to, że przed dokonaniem tego cudu Zbawiciel najpierw
poprosił uczniów, aby dali Mu te pięć chlebów i dwie ryby — czyli wszystko,
co mieli.

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tego cudu o tym, co Zbawiciel może
uczynić, kiedy oferujemy Mu wszystko, co mamy? (Uczniowie powinni
rozpoznać następującą zasadę: Kiedy oferujemy Zbawicielowi wszystko, co
mamy, może On spotęgować naszą ofiarę, by osiągnąć Swoje cele. Zapisz
tę zasadę na tablicy).

Zapisywanie na tablicy
Efektywne wykorzystywanie tablicy podczas lekcji może przygotować uczniów do nauki i
przyczynić się do przemyślanego, pełnego uczestnictwa w lekcji, szczególnie tych osób, które są
wzrokowcami. Możesz przedstawiać na niej główne punkty lub zasady zawarte w lekcji, rysować
diagramy doktryn, szkicować mapy, robić wykresy, pokazywać ilustracje lub rysować przedmioty,
o których mowa w pismach świętych lub robić wiele innych rzeczy, które wspomogą proces
nauczania.

Aby przybliżyć uczniom tę zasadę, przypomnij im sytuację stremowanego nowo
powołanego misjonarza, o którym była mowa wcześniej.

• O co Zbawiciel może poprosić tego misjonarza pomimo jego słabości?
(Zbawiciel zachęca wszystkich, którzy pragną osiągać Jego cele, by powierzyli
Mu wszystkie swoje pragnienia, zdolności, talenty, umiejętności, silne strony,
dary i wysiłki [zob. Omni 1:26; 2 Nefi 25:29]).

• Co się stanie, jeśli misjonarz powierzy Zbawicielowi wszystko, co ma?

• W jakich innych sytuacjach znajomość tej zasady może pomóc młodym
członkom Kościoła?

Poproś uczniów, żeby zastanowili się i zapisali w swoich notatnikach lub
dziennikach do studiowania, w jaki sposób Pan potęguje ich wysiłki, by umożliwić
im wykonanie tego, o co ich prosi. Możesz poprosić kilka osób o podzielenie się
z klasą tym, co napisały, jeśli uważają to za stosowne.

Złóż świadectwo, że kiedy oferujemy Zbawicielowi wszystko, co mamy, może On
spotęgować naszą ofiarę, by osiągnąć Swoje cele. Zachęć uczniów, by stosowali tę
zasadę we własnym życiu.

Ew. Marka 6:45–56
Jezus chodzi po wodzie i uzdrawia chorych
Podsumuj Ew. Marka 6:45–56, wyjaśniając, że po nakarmieniu pięciu tysięcy Jezus
kazał uczniom wejść do łodzi i przeprawić się na drugą stronę Morza Galilejskiego.
Następnie odprawił lud. Kiedy w nocy rozszalała się burza, Zbawiciel zauważył ze
szczytu góry, że pomimo starań Jego uczniowie nie posuwają się naprzód ku
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lądowi. Zbliżył się do nich, idąc po wodzie i uciszył burzę, by mogli bezpiecznie
dotrzeć na drugą stronę.

• W jaki sposób moc Zbawiciela umożliwiła w tym przypadku uczniom
wykonanie powierzonego im zadania?

Możesz zakończyć lekcję, zachęcając chętnych uczniów do podzielenia się
uczuciami lub świadectwami na temat prawd, które dzisiaj omawialiście.
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LEKCJA 38

Ew. Marka 7–8
Wprowadzenie
Jezus zganił faryzeuszy za ich błędne tradycje. Następnie
powodowany współczuciem uzdrowił opętane przez demona
dziecko i głuchoniemego. W okolicy Morza Galilejskiego

nakarmił cztery tysiące osób i udał się do Betsaidy, gdzie
stopniowo uzdrowił ślepca.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Marka 7
Jezus gani faryzeuszy, uzdrawia opętane przez diabła dziecko i głuchego mężczyznę
Przed rozpoczęciem zajęć przekaż trzem uczniom następujące instrukcje: Uczeń 1.:
„Kiedy dam ci znak, zacznij chodzić po sali bez kurtki i udawaj, że trzęsiesz się
z zimna”. Uczeń 2.: „Kiedy dam ci znak, zacznij chodzić po sali i pytać, czy ktoś
widział twojego zaginionego psa”. Uczeń 3.: „Kiedy dam ci znak, rozepnij plecak
tak, aby w trakcie chodzenia mogły wypadać z niego różne przedmioty”. (Możesz
dostosować to ćwiczenie i przedstawić inne sytuacje, które pokazują uczniów
w potrzebie, ale uważaj, żeby nie poświęcić na to za dużo czasu).

Na początku zajęć daj uczniom znać, żeby po kolei wykonali twoje instrukcje.
Resztę klasy poproś, aby zastanowiła się, co wspólnego mają ze sobą te sytuacje.

• Co wspólnego mają ze sobą te sytuacje? (Każda z nich przedstawia kogoś
w potrzebie).

• Jak często mamy możliwość pomagać bliźnim w potrzebie? Jakie okazje ku
temu zauważyliście ostatnio?

Zachęć uczniów, aby w trakcie studiowania Ew. Marka 7–8 wyszukali, co zgodnie
z nauką Zbawiciela powinniśmy robić, kiedy zauważymy kogoś w potrzebie.

Podsumuj Ew. Marka 7:1–30, wyjaśniając, że Zbawiciel zganił faryzeuszy za
przestrzeganie błędnych tradycji. Uzdrowił także opętaną przez demona córkę
niewiasty greckiej. Przypomnij uczniom, że w owym okresie misja Zbawiciela
skierowana była do ludu Izraela, a nie do ludzi innych narodów, jednak okazując
współczucie, pomógł kobiecie innego wyznania, która się do Niego zwróciła.

Zachęć uczniów, żeby znaleźli położenie miast Tyr i Sydon oraz Morza
Galilejskiego w Bible Maps [Atlasie biblijnym], mapa nr 11, „The Holy Land in
New Testament Times” [Ziemia Święta w czasach Nowego Testamentu]
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO. Wyjaśnij, że po opuszczeniu
Tyru i Sydonu Zbawiciel udał się na wschodnie wybrzeże Morza Galilejskiego
w rejon Dziesięciogrodzia.

Podziel uczniów na pary. Poproś ich, aby wspólnie czytali na głos Ew. Marka
7:31–37 i wyszukali, w jaki sposób Zbawiciel okazał miłosierdzie mężczyźnie
w Dziesięciogrodzie. Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, by w parach
odpowiedzieli na poniższe pytania:

• Z czego chciał być wyleczony mężczyzna?
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• Co Zbawiciel uczynił, zanim go uzdrowił?

Aby wyjaśnić uczniom postępowanie Zbawiciela, poproś jednego z nich o
przeczytanie na głos wypowiedzi Starszego Bruce’a R. McConkiego z Kworum
Dwunastu Apostołów:

„Pan ma tu do czynienia z duszą wierzącego, która nie słyszy Jego słów i nie jest
w stanie płynnie na nie odpowiedzieć. Więc czemu w naturalny sposób nie użyć
powszechnie przyjętych gestów, które będą zrozumiałe i znane temu
głuchoniememu mężczyźnie, by przekazać, co Mistrz może zrobić i co uczyni?”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:373).

• Czego uczy nas to, jak Zbawiciel postąpił w tej sytuacji, o Jego charakterze?

Wyjaśnij, że pomimo iż Zbawiciel ostrzegał uzdrowione osoby, żeby nie rozgłaszały
informacji o dokonanych cudach, ludzie w rejonie Dziesięciogrodzia i tak
dowiedzieli się o cudownych rzeczach, których dokonał i gromadziły się wokół
Niego wielkie rzesze (zob. Ew. Marka 7:36–37).

Ew. Marka 8:1–21
Jezus karmi ponad cztery tysiące osób
Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
odpowiedzieli na poniższe pytanie:

• Przypomnij sobie sytuację, w której ktoś zauważył, że potrzebujesz pomocy i
zrobił coś, żeby ci jej udzielić.

Wyjaśnij, że później w trakcie lekcji uczniowie, którzy będą chcieli podzielić się
swoimi doświadczeniami, będą mieli ku temu okazję.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 8:1–3. Reszta niech
śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, jaki problem pojawił się wśród ludzi,
którzy podążali za Jezusem.

• Jaki problem pojawił się wśród tłumu? Kto zwrócił uwagę na potrzeby ludzi?

• O co martwił się Zbawiciel w związku z tym, że ludzie mieli wracać do swych
domów, nie pożywiwszy się?

• Jakie uczucia Zbawiciel żywił względem ludu według wersetu 2.? (Możesz
zaproponować, żeby uczniowie zaznaczyli zwrot: „Żal mi tego ludu”, który
wskazuje, że Zbawiciel współczuł ludziom i martwił się o nich).

Poproś dwóch uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Marka 8:4–9. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach świętych i odszukają, czym zaowocowało
miłosierdzie Zbawiciela.

• Co Zbawiciel uczynił dla zgromadzonej rzeszy?

• Ile nakarmiono osób?

• Czego możemy się nauczyć z przykładu Zbawiciela w tej historii? (Pomóż
uczniom rozpoznać następującą zasadę: Możemy podążać za przykładem
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Zbawiciela, dostrzegając potrzeby bliźnich, a następnie starając się je
zaspokoić. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Aby uczniowie zrozumieli tę zasadę, wyjaśnij, że Siostra Linda K. Burton, generalna
prezydent Stowarzyszenia Pomocy, uczyła, że aby podążać za przykładem
Zbawiciela w służbie dzieciom Bożym, musimy stosować zasadę „najpierw
obserwujcie, potem służcie” („Najpierw obserwujcie, potem służcie”, Ensign lub
Liahona, listopad 2012, str. 78). Zapisz ten zwrot pod zasadą na tablicy.

• W jaki sposób możemy nauczyć się zwracać baczniejszą uwagę na potrzeby
bliźnich? (Możesz zwrócić uwagę uczniów na to, że niektóre potrzeby mogą nie
być widoczne na pierwszy rzut oka. Możemy się jednak modlić i prosić o
pomoc, byśmy umieli dostrzegać potrzeby bliźnich i skupiać nasze myśli na
nich, a nie na nas samych).

• Jaką korzyść może przynieść nam umiejętność zauważania potrzeb bliźnich i
pomagania w ich zaspokajaniu?

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co wcześniej napisali o sytuacji,
w której ktoś zauważył, że są w potrzebie i udzielił im pomocy.

Dzielenie się przemyśleniami, uczuciami i doświadczeniami
Dzielenie się spostrzeżeniami i istotnymi doświadczeniami może pomóc uczniom pogłębić ich
zrozumienie doktryn i zasad. Kiedy dzielą się oni swoimi doświadczeniami, Duch Święty często
pogłębia ich zrozumienie i świadectwo związane z wyrażanymi myślami. Poprzez moc Ducha
Świętego myśli, uczucia i doświadczenia, o których opowiadają uczniowie, mogą mieć również
znaczny wpływ na serca i umysły ich rówieśników.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Thomasa S. Monsona:

„Ile razy wasze serca drgnęły, gdy widzieliście kogoś w potrzebie? Ile razy
planowaliście, że to właśnie wy pomożecie? A ile razy przeszkodziło w tym
codzienne życie i zostawiliście zadanie pomocy innym, przekonani, że ‘na pewno
ktoś się tym zajmie’.

Stajemy się więźniami braku czasu. Jeśli jednak zrobimy krok w tył i z dystansu
przyjrzymy się naszym uczynkom, możemy odkryć, że jesteśmy zaangażowani

w sprawy bez znaczenia. Innymi słowy, zbyt często poświęcamy większość swojego czasu
sprawom, które w ogóle nie liczą się w życiu i zaniedbujemy sprawy ważniejsze” („Co uczyniłem
dzisiaj dla kogoś?” Ensign lub Liahona, listopad 2009, str. 85).

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie wydarzenia typowego dnia. Niech zastanowią
się, kto ze spotykanych przez nich osób, może potrzebować pomocy, na przykład
rodzice, rodzeństwo lub rówieśnicy. Zachęć ich, aby zobowiązali się, że będą
podążać za przykładem Zbawiciela, oferując pomoc potrzebującym.

Podsumuj Ew. Marka 8:10–21, wyjaśniając, że po cudownym nakarmieniu czterech
tysięcy osób Jezus popłynął z uczniami do miejsca zwanego Dalmanutą. Faryzeusze
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żądali tam od Niego znaku z nieba. Jezus im odmówił i nauczał uczniów, by
wystrzegali się nauk faryzeuszy, gdyż powodują duchową ślepotę.

Ew. Marka 8:22–26
Jezus stopniowo uzdrawia ślepca
Wyjaśnij, że Jezus opuścił z uczniami okolice Dziesięciogrodu i przybył do miejsca
zwanego Betsaidą. Przyprowadzono tam do Niego ślepca, żeby go uzdrowił.

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali na głos Ew. Marka 8:22–26, czytając po jednym
lub po kilka wersetów. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają,
w jaki sposób Zbawiciel uzdrowił ślepca.

• Co się stało, kiedy Zbawiciel po raz pierwszy włożył ręce na ślepca? (Możesz
wyjaśnić, że zwrot: „Spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak
drzewa” [werset 24.] wskazuje na to, że ślepiec przejrzał, ale nie widział
wyraźnie).

• Co się stało, kiedy Zbawiciel po raz drugi włożył na niego ręce?

Wręcz uczniom egzemplarze poniższej wypowiedzi Starszego Bruce’a R.
McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów i poproś któregoś z nich o
przeczytanie jej na głos. Resztę zachęć, aby śledzili tekst i wyszukali, dlaczego Jezus
uzdrowił ślepca stopniowo, czyli etapami.

„Ten cud jest wyjątkowy. Jest to jedyny odnotowany przypadek, w którym Jezus
uzdrawia etapami. Być może nasz Pan zdecydował się postąpić w ten sposób,
żeby wzmocnić słabą, lecz cały czas rosnącą wiarę ślepca. Wydaje się, że
powtarzający się fizyczny kontakt z Jezusem dodawał niewidomemu nadziei,
pewności i wiary. Jezus osobiście (1) wyprowadził ślepca za rękę poza wieś,
(2) zwilżył mu oczy własną śliną, (3) dokonał obrzędu nałożenia rąk i

(4) ponownie położył ręce na jego oczy.

Z pewnością sposób, w jaki odbyło się do uzdrowienie, uczy, że ludzie powinni ubiegać się o
uzdrawiającą łaskę Pana z całej siły i wiary, mimo że stanowią jedynie część lekarstwa. Po
otrzymaniu go jednak można uzyskać dalsze wzmocnienie i wiarę, dzięki której zostaną
uzdrowieni i całkowicie uleczeni. Ludzie często doświadczają również stopniowego uleczenia
z przypadłości duchowych, gdy krok po kroku podporządkowują swoje życie planom i celom
Boga” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:379–380).

• W jaki sposób stopniowe uzdrowienie może wzmocnić czyjąś wiarę w Jezusa
Chrystusa?

• Dlaczego ważne jest, aby rozumieć, że niektóre błogosławieństwa, takie jak
zdobycie świadectwa o ewangelii lub fizyczne albo duchowe uzdrowienie,
często otrzymujemy stopniowo lub etapami, a nie od razu?

Ew. Marka 8:27–38
Piotr świadczy, że Jezus jest Chrystusem
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 8:27. Pozostali niech
śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, jakie pytanie Zbawiciel zadał uczniom.
Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli. Niech przypomną sobie, jak
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Piotr odpowiedział na to pytanie (Ew. Mateusza 16:16) (werset ten to fragment do
opanowania). Jeśli nie pamiętają, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos
Ew. Marka 8:29 (w wersecie tym znajduje się odpowiedź Piotra).

Podsumuj Ew. Marka 8:30–38, wyjaśniając, że Zbawiciel nakazał Swoim uczniom,
by nie ujawniali jeszcze publicznie, że jest Chrystusem, czyli Mesjaszem. Zaczął
również nauczać ich o Swoim nadchodzącym cierpieniu i śmierci.

Na zakończenie lekcji poproś uczniów, by podzielili się swoim świadectwem o
prawdach, których nauczyli się z omówionych w trakcie lekcji fragmentów pism
świętych.
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Ew. Marka 9:1–29
Wprowadzenie
Jezus został przemieniony w obecności Piotra, Jakuba i Jana.
Następnie nauczał ich o Janie Chrzcicielu, który pełnił rolę
Eliasza, by przygotować drogę Mesjaszowi. Po powrocie

Jezusa do uczniów pewien mężczyzna poprosił Go, by
wypędził złego ducha z jego syna. Jezus wypędził demona i
nauczał Swych uczniów o potrzebie modlitwy i postu.

Propozycje dotyczące nauczania

Unikanie marnowania czasu
Kiedy zajęcia rozpoczynają się o czasie i kiedy uczniowie rozumieją, że nie ma czasu do stracenia,
mają świadomość celu. Sprawne i skuteczne rozpoczęcie lekcji pomoże im lepiej wykorzystać
nauki z pism świętych.

Ew. Marka 9:1–13
Jezus zostaje przemieniony w obecności Piotra, Jakuba i Jana i naucza o Eliaszu
Poproś kilkoro ochotników, aby wyszli na środek sali i krótko zademonstrowali
jakieś ćwiczenie, które wzmacnia siłę fizyczną.

• Dlaczego chcemy i powinniśmy wzmacniać naszą siłę fizyczną?

• Pod jakimi względami siła fizyczna przypomina siłę duchową lub wiarę
w Jezusa Chrystusa?

• W jakich sytuacjach nasza wiara w Jezusa Chrystusa może zostać poddana
próbie i potrzebować wzmocnienia? (Zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy).

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Ew. Marka 9:1–29 wyszukali prawdy,
które mogą im pomóc wzmocnić wiarę w Jezusa Chrystusa.

Podsumuj Ew. Marka 9:1–13, wyjaśniając, że fragment ten zawiera opis
przemienienia Jezusa w obecności Piotra, Jakuba i Jana na Górze Przemienienia.
Podaje on również, że Jezus nauczał Swoich Apostołów, iż Jan Chrzciciel wypełnił
rolę Eliasza, o którym wspominały wcześniejsze proroctwa, czyli kogoś, kto
przygotowuje drogę na przyjście Zbawiciela (zob. Joseph Smith Translation, Mark
9:10 [Ew. Marka 9:12, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO]).

Ew. Marka 9:14–29
Jezus wypędza złego ducha z epileptyka
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 9:14–15. Niech reszta
śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka sytuację, którą Zbawiciel zastał, gdy zszedł
z góry do Swoich uczniów. Poproś ich, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Poproś jednego z uczniów, aby odczytał słowa Zbawiciela, a innego, by przeczytał
słowa ojca z historii podanej w Ew. Marka 9:16–24 (możesz wyznaczyć im te role
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przed zajęciami i poprosić ich, żeby wcześniej znaleźli właściwe wersety). Sam
możesz odegrać rolę narratora lub poprosić o to kolejnego ucznia. Poproś
wyznaczone osoby, aby odczytały swoje role z Ew. Marka 9:16–18. Pozostali
uczniowie niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, o co ojciec prosił
uczniów Zbawiciela.

• O co ojciec prosił dla syna? (Możesz wyjaśnić, że jego syn był opętany przez
złego ducha, który sprawiał, że był niemy i głuchy [zob. Ew. Marka 9:17, 25] oraz
powodował inne dolegliwości. Za każdym razem, gdy duch pochwycił chłopca,
wpadał on w konwulsje, toczył pianę z ust, zgrzytał zębami, a jego ciało
sztywniało).

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że znajdują się w sytuacji tego ojca i
zastanowili się, jaki wpływ na wiarę w Zbawiciela i w Jego moc miałby fakt, że
uczniowie nie byli w stanie uzdrowić ich syna.

Poproś wyznaczonych uczniów, aby dalej czytali swoje role z Ew. Marka 9:19–22.
Niech reszta śledzi tekst w swoich pismach i wyobrazi sobie, jakich uczuć musiał
doświadczać ojciec chłopca podczas rozmowy ze Zbawicielem.

• Jak myślicie, jakich uczuć musiał doświadczać ojciec chłopca podczas rozmowy
ze Zbawicielem?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów. Reszta niech wysłucha,
w jaki sposób Starszy Holland pogłębił nasze zrozumienie uczuć i próśb ojca tego
chłopca.

„Bez cienia innej nadziei ten ojciec potwierdza swą wiarę i błaga Zbawiciela
świata: ‘Jeżeli [Ty] coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam’ [Ew. Marka 9:22;
kursywa dodana]. Nie jestem w stanie czytać tych słów, nie roniąc łez. Zaimek
nam został celowo użyty w liczbie mnogiej. Ten człowiek tak naprawdę mówi:
‘Nasza cała rodzina cię błaga. Nasz bój nie ma końca. Jesteśmy wyczerpani. Nasz
syn rzuca się w wodę. Rzuca się w ogień. Jest w ciągłym niebezpieczeństwie, a

my ciągle się o niego boimy. Nie wiemy, do kogo innego się zwrócić. Czy Ty możesz nam pomóc?
Będziemy wdzięczni za cokolwiek, co możesz zrobić — za ułamek błogosławieństwa, za
światełko nadziei, za częściowe podźwignięcie brzemienia, z którym matka tego chłopca zmaga
się na co dzień’” („Wierzę”, Ensign lub Liahona, maj 2013, str. 93).

Poproś ucznia, któremu wyznaczyłeś rolę Zbawiciela, żeby przeczytał na głos
Ew. Marka 9:23. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, czego
Zbawiciel nauczył ojca tego chłopca.

• W kim miał pokładać wiarę ojciec chłopca?

• Jakiej zasady Zbawiciel nauczył tego ojca? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale
upewnij się, że rozumieją następującą prawdę: Jeśli będziemy wierzyć
w Jezusa Chrystusa, wszystko będzie dla nas możliwe. Możesz ich zachęcić,
aby zaznaczyli w wersecie 23. słowa, które zawierają tę zasadę).

Zwróć uwagę uczniów na to, że słowo „wszystko” odnosi się do wszelkich prawych
błogosławieństw, które są zgodne z Bożą wolą, celami i planem.
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• W jaki sposób wiara w prawdziwość tej zasady może pomóc osobie, która
zmaga się z trudnościami, które wydają się niemożliwe do pokonania?

Poproś ucznia, któremu wyznaczyłeś rolę ojca, żeby przeczytał na głos Ew. Marka
9:24. Niech klasa śledzi tekst w swoich pismach i odnajdzie, jak zareagował on na
zasadę, której nauczył go Zbawiciel.

• Jak opisalibyście wiarę tego ojca w tym momencie?

Poproś uczniów, aby zwrócili uwagę na obie części odpowiedzi ojca. Poproś jednego
z nich o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego Jeffreya R. Hollanda. Resztę
poproś, by przysłuchała się, w jaki sposób deklaracja ojca ilustruje, co możemy
czynić w chwilach „niedowiarstwa”, czyli w okresach zwątpienia i gdy ogarnia
nas strach.

„Ojciec w obliczu próby wiary najpierw wyraża swą siłę, a dopiero później
przyznaje, że jest ona ograniczona. Najpierw twierdząco i bez wahania
oświadcza: ‘Wierzę’. Wszystkim, którzy pragną większej wiary mówię:
pamiętajcie tego mężczyznę! W chwili trwogi czy zwątpienia bądź w trudnych
czasach stójcie twardo na ziemi, którą już zdobyliście, nawet jeśli jest to mały
skrawek. W trakcie wzrostu, którego wszyscy musimy doświadczyć w życiu

doczesnym, duchowy odpowiednik cierpienia tego chłopca lub rozpaczy jego ojca dosięgnie nas
wszystkich. Kiedy nadejdą te chwile i pojawią się problemy, których rozwiązanie nie jest od razu
widoczne, trzymajcie się kurczowo tego, co już wiecie i mocno trwajcie, aż otrzymacie więcej
wiedzy” („Wierzę”, str. 93–94).

• Czego możemy nauczyć się od ojca chłopca o tym, co możemy czynić
w chwilach, gdy brakuje nam wiary? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi,
napisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: Jeśli będziemy trzymać się
tego, w co wierzymy…).

• Czego możemy nauczyć się o tym, jak radzić sobie z niedowiarstwem z drugiej
części wypowiedzi ojca w wersecie 24.? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi,
do zdania na tablicy dodaj następujący zwrot: i zwracać do Pana o pomoc, …).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 9:25–27. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co Zbawiciel uczynił
w odpowiedzi na prośbę ojca chłopca.

• Co Zbawiciel uczynił w odpowiedzi na prośbę ojca chłopca?

• W jaki sposób dokończylibyście zdanie na tablicy w oparciu o to, czego
nauczyliście się z tej historii? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, uzupełnij
zdanie na tablicy tak, żeby przekazywało następującą zasadę: Jeśli będziemy
trzymać się tego, w co wierzymy, i zwracać się do Pana o pomoc, wzmocni
On naszą wiarę).

Wskaż na wypisane na tablicy przykłady sytuacji, które omawialiście na
początku lekcji:

• Jak ta zasada odnosi się do tych sytuacji?
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• W jakich sytuacjach Pan pomógł wam lub waszym znajomym w chwilach
zwątpienia dzięki temu, że trzymaliście się wiary i zwracaliście się do Niego o
pomoc? (Możesz także podzielić się swoim doświadczeniem).

Zachęć uczniów, żeby stosowali tę zasadę, gdy brakuje im wiary.

Przypomnij im, że na początku ojciec przyprowadził chłopca do uczniów Jezusa,
żeby go uzdrowili. Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że to oni są tymi
uczniami.

• Co byście czuli i myśleli w sytuacji, gdy nie udało się wam wypędzić z chłopca
złego ducha?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 9:28, a pozostałych o
odszukanie pytania, jakie uczniowie zadali Jezusowi.

• Jakie pytanie uczniowie zadali Jezusowi?

Poproś uczniów, żeby przejrzeli Ew. Marka 9:19 i odszukali, w jaki sposób Zbawiciel
opisał obecnych wówczas ludzi, w tym również Swoich uczniów. (Byli „bez wiary”).
Wyjaśnij, że zwrot bez wiary odnosi się tutaj do braku wiary w Jezusa Chrystusa.
Wiara w Jezusa Chrystusa jest niezbędna, żeby błogosławieństwa kapłańskie
odniosły pożądany efekt.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 9:29. Niech klasa
śledzi tekst w swoich pismach i odnajdzie, jak Zbawiciel zareagował na pytanie
uczniów.

• Czego Zbawiciel nauczał Swoich uczniów?

• Jaki wpływ na wiarę człowieka ma modlitwa i post? (Gdy uczniowie udzielą
odpowiedzi, pomóż im zrozumieć następującą prawdę: Poprzez modlitwę i
post możemy zwiększyć naszą wiarę w Jezusa Chrystusa).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał poniższy fragment z leksykonu Oddani
wierze. Resztę poproś, aby przysłuchała się różnym sytuacjom, w których zasada ta
może mieć zastosowanie:

„Opowieść [o tym, jak Jezus wypędza złego ducha z syna mężczyzny] uczy, że modlitwa i post
mogą dać dodatkową siłę zarówno tym, którzy udzielają błogosławieństw kapłańskich, jak i tym,
którzy je otrzymują. Można też zastosować ją do osobistych wysiłków zmierzających do życia
według ewangelii. Jeśli masz jakąś słabość lub grzech, który starasz się przezwyciężyć, możesz
potrzebować postu i modlitwy celem otrzymania pomocy lub wybaczenia, którego pragniesz.
Podobnie jak w przypadku demona, którego wypędził Zbawiciel, twoja trudność może być tego
rodzaju, że poradzić sobie z nią można jedynie poprzez modlitwę i post” (Oddani wierze:
Leksykon ewangelii [2004], str. 117).

• W jakich sytuacjach prawda ta może mieć zastosowanie, zgodnie z tym
stwierdzeniem?

• W jakich sytuacjach modlitwa i post pomogły wam wzmocnić waszą wiarę
w Chrystusa i pozwoliły wam otrzymać prawe błogosławieństwa, których
pragnęliście?
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Poproś uczniów, aby zastanowili się nad błogosławieństwami, których pragną dla
siebie lub bliźnich i które mogą uzyskać, pogłębiając swoją wiarę w Jezusa
Chrystusa poprzez modlitwę i post. Zachęć ich, aby zapisali sobie cel, że będą się
modlić i pościć o te błogosławieństwa w najbliższą niedzielę postną.

Powtórzenie fragmentów do opanowania
Możesz zapoznać uczniów z niektórymi fragmentami z pism świętych do
opanowania, których jeszcze nie znają. Poproś ich, żeby je przeczytali i zaznaczyli.
Możesz wyznaczyć nowy fragment to opanowania pojedynczym osobom lub
parom i poprosić ich, aby na kartce narysowali przedstawione w nim prawdy.
Poproś ich, aby wyjaśnili swoje rysunki reszcie klasy. Możesz rozwiesić je w sali,
żeby potem do nich wracać.

(Uwaga: Jeśli wystarczy na to czasu, możesz przeprowadzić to ćwiczenie na
początku lub na końcu którejkolwiek lekcji).
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LEKCJA 40

Ew. Marka 9:30–50
Wprowadzenie
Jezus mówił uczniom o tym, że zbliża się chwila Jego śmierci
i Zmartwychwstania i nauczał ich, kto będzie największy
w królestwie Bożym. Ostrzegał przed konsekwencjami

prowadzenia bliźnich do grzechu i instruował, by odcinali się
od wpływów, które prowadzą do grzechu.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Marka 9:30–37
Jezus przepowiada Swoją śmierć i Zmartwychwstanie i uczy o tym, kto będzie
największy w królestwie Bożym
Przynieś na zajęcia coś, co ma silny zapach, który łatwo będzie uczniom rozpoznać
(na przykład świeżo przekrojoną pomarańczę lub cebulę albo świeży chleb).
Umieść tę rzecz w klasie przed zajęciami tak, żeby uczniowie jej nie widzieli.

Rozpocznij lekcję od zapytania uczniów, czy wchodząc do sali zauważyli
nowy zapach.

• Jak wpłynął na was ten zapach? O czym pomyśleliście lub co chcieliście zrobić,
kiedy go rozpoznaliście?

Zwróć uwagę uczniów na to, że tak jak zapach może wpłynąć na nas, my również
możemy mieć wpływ na myśli i zachowanie bliźnich. Poproś uczniów, żeby
w Ew. Marka 9:30–50 wyszukali prawdy, które pomogą im zastanowić się nad tym,
jaki mają wpływ na to, czy ich bliźni starają się podążać za Zbawicielem oraz jaki
inni ludzie mają wpływ na nich.

Wyjaśnij, że po wypędzeniu złego ducha z młodego mężczyzny (zob. Ew. Marka
9:17–29) Zbawiciel podróżował z uczniami po Galilei. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Marka 9:31–32. Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i
odszukali, o jakich wydarzeniach prorokował Zbawiciel.

• Jakie wydarzenia przepowiedział Zbawiciel?

Podsumuj Ew. Marka 9:33–37, wyjaśniając, że po przybyciu do Kafarnaum Jezus
nauczał uczniów o tym, kto będzie największy w królestwie Bożym. Pouczył ich
także, by przyjmowali do Kościoła ludzi, którzy ukorzą się jak dzieci i którzy Go
przyjmują (zob. Joseph Smith Translation, Mark 9:34–35 [Ew. Marka 9:37, przypis a]
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). (Uwaga: Nauki te zostaną
bardziej szczegółowo omówione w lekcji na temat Ew. Marka 10).

Ew. Marka 9:38–50
Jezus ostrzega przed sprowadzaniem bliźnich do grzechu i nie odcinaniem się od
złych wpływów
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 9:38. Pozostali niech
śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, o czym powiedział Zbawicielowi
Apostoł Jan.
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• O czym Jan powiedział Zbawicielowi?

Wyjaśnij, że Apostołowie zabronili pewnemu człowiekowi wypędzać demony, gdyż
nie podróżował w towarzystwie Dwunastu Apostołów. Jednak Zbawiciel
powiedział im, aby mu tego nie zabraniali (co wskazuje na to, że był to prawy
człowiek, który posiadał upoważnienie) i nauczał, że osoby, które pomagają Jego
przedstawicielom, zostaną za to wynagrodzone (zob. Ew. Marka 9:39–41).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 9:42. Pozostałych
poproś, aby śledzili tekst w swoich pismach i wyszukali ostrzeżenie, którego
udzielił Zbawiciel. Wyjaśnij, że w tym kontekście słowo gorszyć oznacza sprawiać,
że ktoś błądzi, schodzi na manowce, grzeszy lub porzuca wiarę.

• Kogo Zbawiciel kazał nie gorszyć, czyli nie namawiać do grzechu? (Możesz
wyjaśnić, że do „maluczkich, którzy wierzą [w Jezusa]” zaliczają się osoby
młode w wierze, na przykład młodzież lub nowi członkowie, ale i Jego pokorni,
ufni uczniowie niezależnie od wieku).

• Jakiego ostrzeżenia Jezus udzielił tym, którzy namawiają Jego uczniów do
grzechu? (Wyjaśnił, że lepiej by było, gdyby umarli niż gdyby mieli doświadczyć
wielkiego cierpienia i oddzielenia od Boga, które będą naszym udziałem, jeśli
będziemy prowadzić bliźnich do grzechu).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z ostrzeżenia Zbawiciela w wersecie 42.?
(Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale powinni rozpoznać następującą zasadę:
Jeśli będziemy prowadzić osoby, które wierzą w Jezusa Chrystusa, do
grzechu, zostaniemy za to pociągnięci do odpowiedzialności przed
Bogiem).

• W jaki sposób ktoś może prowadzić osoby, które wierzą w Jezusa Chrystusa, do
grzechu?

Przypomnij uczniom zapach, który poczuli, gdy weszli do sali, i wyjaśnij, że
podobnie jak on, możemy mieć pozytywny lub negatywny wpływ na bliźnich.
Poproś uczniów, żeby zastanowili się, jaki wpływ mają na tych, którzy wierzą
w Jezusa Chrystusa.

Wzbudzanie i utrzymanie zainteresowania uczniów
Ponieważ niektórzy uczniowie mają ograniczoną umiejętność skupienia uwagi, szukaj sposobów,
aby utrzymać ich zainteresowanie i entuzjazm podczas lekcji. Należy to robić w taki sposób, aby
skupiać ich uwagę na studiowanych fragmentach pism świętych.

Aby przygotować uczniów do rozpoznania kolejnej zasady, której nauczał
Zbawiciel, poproś, żeby na środek sali wyszedł ochotnik, który nosi buty wiązane
na sznurówki. Każ mu rozwiązać i ponownie zawiązać sznurowadło w jednym
z butów, używając tylko jednej ręki. Kiedy uczeń będzie próbował wykonać to
zadanie, zapytaj klasę:

• Z jakimi wyzwaniami musielibyście się borykać, gdybyście stracili rękę?

• Z jakiego powodu (jeśli taki istnieje) warto byłoby stracić rękę?
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Wyjaśnij, że celowe usunięcie części ciała nazywamy amputacją. Amputacji
dokonuje się, kiedy część ciała ulega poważnemu urazowi, zakażeniu lub jest
zaatakowana przez chorobę. Chociaż amputacja i towarzyszący jej proces gojenia
mogą być bolesne i traumatyczne, zabieg ten może zapobiec rozprzestrzenieniu się
zakażenia na inne części ciała oraz dalszym uszkodzeniom i śmierci.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 9:43. Reszta niech
śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, czego Zbawiciel nauczał o tym, w jakim
przypadku lepiej jest stracić jedną rękę niż zachować ją.

• Kiedy lepiej jest stracić rękę niż zachować obie?

• Jak sądzicie, czy powinniśmy brać tę naukę dosłownie i odciąć rękę, która nas
„gorszy” lub przywodzi do grzechu? (Możesz wyjaśnić, że Zbawiciel nie
namawiał ludzi, aby odcinali sobie kończyny. Użył natomiast przenośni, aby
podkreślić znaczenie tego, o czym nauczał).

Poproś jednego z uczniów, aby narysował na tablicy człowieka. W międzyczasie
wyjaśnij, że Ew. Marka 9:43–48 w Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu Józefa
Smitha] może pogłębić nasze zrozumienie nauki Zbawiciela zawartej w tym
fragmencie. Z wersetów tych uczymy się, że Zbawiciel posłużył się ręką, nogą i
okiem jako symbolami występujących w naszym życiu wpływów, które prowadzą
nas do grzechu. Każ uczniowi zakreślić na tablicy rękę, nogę i oko narysowanego
człowieka. Następnie pozwól mu wrócić na miejsce.

Poproś kilkoro uczniów, aby — jeśli jest taka możliwość — po kolei czytali na głos
fragment: Joseph Smith Translation, Mark 9:40–48 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Marka 9:40–48] (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Resztę
klasy poproś, aby śledziła tekst w swoich pismach i wyszukała, do czego Zbawiciel
porównał rękę, nogę i oko, które kogoś „gorszy” lub prowadzi do grzechu. Możesz
wyjaśnić, że słowo żywot w Joseph Smith Translation, Mark 9:40–41, 43
[Tłumaczeniu Józefa Smitha, Ew. Marka 9:40–41, 43] oznacza życie wieczne.

• Co, według tego tłumaczenia, symbolizują ręka, noga i oko? (Ręka symbolizuje
członków naszej rodziny i przyjaciół, noga symbolizuje osoby, które są dla nas
przykładem tego, co należy myśleć i jak postępować, oko zaś symbolizuje
naszych przywódców).

Zapisz te interpretacje przy odpowiednich częściach ciała na rysunku człowieka na
tablicy.

• Co według nauki Zbawiciela powinniśmy czynić z nieprawymi wpływami, które
prowadzą nas do grzechu?

• W jaki sposób odcięcie się od nieprawych wpływów przypomina amputację ręki
lub nogi?

• Co może się stać, jeśli nie odetniemy się od złych wpływów? Dlaczego?

• Jakiej prawdy uczymy się z nauki Zbawiciela w tych wersetach? (Uczniowie
mogą to różnie ująć, ale powinni rozpoznać następującą prawdę: Lepiej jest
odciąć się od nieprawych wpływów niż zostać odciętym od Boga. Zapisz tę
zasadę na tablicy, uzupełniając ją słowami uczniów).
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Waltera F. Gonzáleza, Siedemdziesiątego. Reszta klasy niech posłucha, od jakich
jeszcze wpływów powinniśmy się odciąć.

„Idąc dalej, takie odcinanie [się] nie dotyczy tylko znajomych, ale wszystkiego, co
ma zły wpływ: nieprzyzwoitych programów telewizyjnych, stron internetowych,
filmów, literatury, gier czy muzyki. Wyrycie tej zasady w naszych duszach pomoże
nam oprzeć się pokusie ustąpienia jakiemuś złemu wpływowi” („Dzisiaj jest ten
czas”, Ensign lub Liahona, listopad 2007, str. 55).

• Na jakie wyzwania możemy natrafić, odcinając się od nieprawych wpływów?

• Skąd możemy dowiedzieć się, jak we właściwy sposób odciąć się od nieprawych
wpływów?

Wyjaśnij, że odcięcie się od złych wpływów nie oznacza, że powinniśmy być
nieuprzejmi dla bliźnich, potępiać ich lub unikać towarzystwa osób, które nie są
wiernymi członkami Kościoła. Powinniśmy natomiast odcinać się i unikać bliskich
związków z osobami, które prowadzą nas do grzechu. Chociaż możemy nie być
w stanie usuwać lub unikać wszystkich wpływów, które prowadzą do grzechu, Pan
pobłogosławi nas, kiedy będziemy starać się w miarę naszych możliwości odciąć od
otaczających nas złych wpływów i rozwijać samodyscyplinę, by unikać wpływów,
których nie jesteśmy w stanie całkowicie usunąć.

Aby przybliżyć uczniom tę prawdę, poproś dwóch ochotników, żeby wyszli na
środek sali. Poleć każdemu z nich odczytać na głos jedną z poniższych sytuacji, a
reszcie zadaj związane z nią pytania. Poproś klasę, żeby odpowiedziała na nie
w oparciu o prawdę, którą rozpoznali w Ew. Marka 9:43–48.

Sytuacja 1. Mam przyjaciół, którzy często zachęcają mnie do robienia rzeczy, które
są niezgodne z Bożymi przykazaniami. Uważam jednak, że mogę mieć na nich
dobry wpływ, jeśli nadal będę spędzać z nimi czas.

• Czy jeśli odetnę się od nich, to nie stracę okazji, by mieć na nich dobry wpływ?
Jaki powinienem mieć z nimi związek?

• Co powinienem zrobić lub powiedzieć, aby w odpowiedni sposób odciąć się od
tych kolegów?

Sytuacja 2. Od wielu lat jestem fanem popularnego zespołu. Ostatnio muzyka i
wypowiedzi jego członków podczas wywiadów promują zachowania i ideologię,
która jest niezgodna ze standardami i naukami Pana.

• Ale to przecież tylko muzyka i słowa? Co jest złego w tym, że nadal będę
słuchał tego zespołu i będę obserwował go w mediach społecznościowych?

Podziękuj ochotnikom za pomoc i pozwól im wrócić na miejsce. Zapytaj klasę:

• Co możemy zyskać, odcinając się od wpływów, które prowadzą do grzechów,
choć może być to czasami trudne i wymagać poświęcenia? (Wiele
błogosławieństw i życie wieczne). Dlaczego taka nagroda warta jest każdego
poświęcenia?
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• W jakiej sytuacji wy lub wasi znajomi zdecydowaliście się odciąć od złych
wpływów? (Przypomnij uczniom, że nie muszą dzielić się doświadczeniami,
które są zbyt osobiste lub prywatne). Co sprawiało, że trudno było się od nich
odciąć? Jakie przyniosło to błogosławieństwa?

Poproś uczniów, żeby zastanowili się, czy ulegają w życiu wpływom, które
prowadzą do grzechu. Poproś ich, aby w notatnikach lub dziennikach do
studiowania napisali, jak się od nich odetną.

Podsumuj Ew. Marka 9:49–50, wyjaśniając, że Zbawiciel pouczył Swoich uczniów,
aby zachowywali pokój pomiędzy sobą.

Na zakończenie zachęć uczniów do działania zgodnie z podszeptami, które
otrzymali w trakcie lekcji.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Marka 4–9 (Część 8.)
Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania Ew. Marka 4–9
(Część 8.) nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku
z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze potrzeby swoich
uczniów.

Dzień 1.: (Ew. Marka 4–5)
Uczniowie dowiedzieli się, że Pan może zapewnić nam spokój, jeśli będąc w potrzebie lub wystraszeni, zwrócimy się do
Niego o pomoc. Dowiedzieli się również, że kiedy doświadczamy w życiu mocy Zbawiciela, możemy świadczyć bliźnim
o Jego błogosławieństwach i miłosierdziu. Z historii o córce Jaira i o kobiecie cierpiącej na krwotok uczniowie
dowiedzieli się, że jeśli starając się przyjść do Chrystusa, okazujemy wiarę w Niego, to może On nas uzdrowić, i że
okazywanie wiary w Jezusa Chrystusa wymaga od nas wiary w Niego nawet w okresach zwątpienia.

Dzień 2.: (Ew. Marka 6–8)
Z historii o cudzie nakarmienia ponad pięciu tysięcy osób uczniowie dowiedzieli się, że kiedy ofiarujemy Zbawicielowi
wszystko, co posiadamy, może On pomnożyć naszą ofiarę, aby osiągnąć Swoje cele. Nauczyli się również, że możemy
podążać za przykładem Zbawiciela, kiedy dostrzegamy potrzeby bliźnich, a następnie staramy się je zaspokoić.

Dzień 3.: (Ew. Mateusza 9:1–29)
Z historii o wypędzeniu z chłopca złego ducha uczniowie dowiedzieli się, że wszystko jest możliwe, jeśli wierzymy
w Jezusa Chrystusa. Inne zasady zawarte w tej lekcji to: Jeśli będziemy trzymać się tego, w co wierzymy i zwracać się
do Pana o pomoc, wzmocni On naszą wiarę. Poprzez modlitwę i post możemy zwiększyć naszą wiarę w Jezusa
Chrystusa.

Dzień 4.: (Ew. Marka 9:30–50)
W trakcie studiowania Ew. Marka 9:30–50 uczniowie dowiedzieli się, że jeśli sprawiamy, że ludzie wierzący
w Chrystusa grzeszą, zostaniemy pociągnięci za to do odpowiedzialności przed Bogiem. Z nauk Zbawiciela zawartych
w tych wersetach dowiedzieli się, że lepiej jest odciąć się od nieprawych wpływów niż zostać odciętym od Boga.

Wprowadzenie
Dzięki tej lekcji uczniowie zrozumieją, że pragnienie zadowolenia ludzi zamiast
czynienia tego, co, wedle naszej wiedzy, jest właściwe, może prowadzić do złych
wyborów, smutku i żalu.
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Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Marka 6:1–29
Jezus został wzgardzony w Nazarecie i posłał Dwunastu Apostołów w świat; historia
śmierci Jana Chrzciciela
Rozpocznij zajęcia od poproszenia uczniów, żeby przypomnieli sobie sytuację,
w której odczuwali presję, żeby zrobić coś, o czym wiedzieli, że nie jest właściwe.

Napisz na tablicy następujące stwierdzenie (które pochodzi z przemówienia
„Making the Right Choices” [Dokonywanie właściwych wyborów], Ensign,
listopad 1994, str. 37):

„Ludzie, którzy czynią zło, chcą, żebyście się do nich przyłączyli, ponieważ czują się
lepiej, jeśli nie czynią tego sami” (Starszy Richard G. Scott).

• Podajcie kilka przykładów tego, co ludzie robią, kiedy próbują wywrzeć na was
presję, żebyście zrobili coś złego.

Poproś uczniów, żeby w trakcie czytania Ew. Marka 6 odszukali prawdę, która może
pomóc im nie poddawać się negatywnej presji rówieśników.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 6:17–18. Niech
pozostali śledzą tekst w swoich pismach świętych i wyszukają, co Herod uczynił
z Janem Chrzcicielem. Poproś ich, aby podzielili się tym, co odnaleźli.

• Co Herod uczynił z Janem i dlaczego?

Herod rozwiódł się wcześniej ze swoją żoną i poślubił Herodiadę, żonę swojego
brata, Filipa. Było to rażące pogwałcenie żydowskiego prawa
(zob. III Ks. Mojżeszowa 18:16), a Jan Chrzciciel publicznie potępił ten czyn. Protest
Jana w sprawie tego małżeństwa rozsierdził Herodiadę, więc Herod uwięził Jana, by
ją udobruchać.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 6:19–20. Niech
pozostali śledzą tekst w swoich pismach świętych i wyszukają, co Herodiada
chciała uczynić z Janem Chrzcicielem.

• Co Herodiada chciała uczynić z Janem Chrzcicielem?

• Dlaczego nie mogła kazać go zabić? (Ponieważ Herod obawiał się Jana i
wiedział, że jest on mężem Bożym).

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali na głos Ew. Marka 6:21–29, czytając po jednym
lub po kilka wersetów. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają,
co Herod uczynił z Janem Chrzcicielem.

• Jak, według wersetu 26., Herod podchodził do śmierci Jana Chrzciciela?

• Dlaczego Herod kazał ściąć Jana, skoro wiedział, że to było złe i nie chciał tego
zrobić? (Herod obawiał się opinii swoich współbiesiadników).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z podjętych przez Heroda decyzji na temat
tego, co się dzieje, kiedy próbujemy zadowolić ludzi zamiast czynić to, co
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właściwe? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale upewnij się, że rozumieją
następującą zasadę: Pragnienie zadowolenia ludzi zamiast czynienia tego,
co właściwe, może prowadzić do złych wyborów, smutku i żalu).

Aby uczniowie pojęli tę prawdę, podziel ich na grupy od dwóch do czterech osób i
poproś, by podali kilka przykładów sytuacji, w których młodzież musi podjąć
decyzję, czy będzie chciała zadowolić ludzi czy zrobić to, co jest właściwe. Po
upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby opowiedzieli o swoich
przemyśleniach. Zapisz niektóre z nich na tablicy.

• Jakie widzieliście przykłady tego, że uleganie presji w tych sytuacjach powoduje
smutek i żal?

• Podajcie przykład sytuacji, w której ktoś zdecydował się zrobić to, co jest
właściwe, zamiast starać się zadowolić innych ludzi.

• Co może pomóc nam czynić to, o czym wiemy, że jest właściwe, zamiast starać
się zadowolić innych?

Przeczytaj na głos poniższą wypowiedź Prezydenta Spencera W. Kimballa na temat
dokonywania właściwych wyborów:

„Właściwe decyzje najłatwiej jest podejmować, kiedy czynimy to z dużym
wyprzedzeniem […]; oszczędza to wiele boleści na rozstajach dróg [w chwilach,
kiedy trzeba podjąć decyzję], kiedy jesteśmy zmęczeni i okrutnie kuszeni”
(Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], str. 108).

Poproś uczniów, żeby zastanowili się nad wydarzeniami nadchodzącego tygodnia i
zwrócili uwagę na sytuacje, w których być może będą musieli wybrać pomiędzy
tym, co właściwe, a zadowoleniem innych ludzi. Zachęć ich, aby zaplanowali, jak
zareagują na presję, której mogą doświadczyć.

Wyjaśnij, że kiedy Herod dowiedział się, że Jezus dokonuje wielu cudów w Galilei,
wystraszył się, że to Jan Chrzciciel powstał z martwych i to czyni (zob. Ew. Marka
6:14–16).

Ew. Marka 7–8
Jezus uzdrawia dwie osoby i naucza Swoich uczniów
Wyjaśnij, że Ew. Marka 7–8 podaje dwa przypadki, w których Zbawiciel kogoś
uzdrawia. Podziel klasę na pary. Niech jeden uczeń w każdej parze przeczyta
Ew. Marka 7:31–35, a drugi Ew. Marka 8:22–25. Następnie poproś ich, aby opisali
koledze z pary cud uzdrowienia, o którym przeczytali w tych wersetach.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby wyjaśnili, w jaki sposób
Zbawiciel uzdrowił te dwie osoby.

• Czego możemy nauczyć się z faktu, że ślepiec nie został od razu całkowicie
uzdrowiony?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wypowiedzi Starszego Bruce’a R.
McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów: Resztę zachęć, aby wyszukała,
dlaczego Jezus uzdrowił ślepca stopniowo, czyli etapami.

„Ten cud jest wyjątkowy. Jest to jedyny odnotowany przypadek, w którym Jezus
uzdrawia etapami. Być może nasz Pan zdecydował się postąpić w ten sposób,
żeby wzmocnić słabą, lecz wzrastającą wiarę ślepca. Wydaje się, że stopniowy
fizyczny kontakt z Jezusem dodawał niewidomemu nadziei, pewności i wiary.
Jezus osobiście (1) wyprowadził ślepca za rękę poza wieś, (2) posmarował śliną
jego oczy, (3) dokonał obrzędu nałożenia rąk i (4) ponownie położył ręce na

jego oczy.

Z pewnością sposób, w jaki odbyło się to uzdrowienie, uczy, że ludzie powinni zabiegać o
uzdrawiającą łaskę Pana z całej siły i wiary, mimo że takowe starczają jedynie na częściowe
lekarstwo, po otrzymaniu którego mogą jednak uzyskać dodatkowe zapewnienie i wiarę, że
zostaną uzdrowieni i uleczeni w pełni. Ludzie często doświadczają również stopniowego
uleczenia z przypadłości duchowych, gdy krok po kroku podporządkowują swoje życie planom i
celom Boga” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:379–380).

• W jaki sposób stopniowe uzdrowienie może wzmocnić czyjąś wiarę w Jezusa
Chrystusa?

• Dlaczego ważne jest zrozumienie, że niektóre błogosławieństwa, takie jak
zdobycie świadectwa o ewangelii lub fizyczne albo duchowe uzdrowienie,
często otrzymujemy stopniowo lub etapami, a nie od razu?

Podsumuj Ew. Marka 8:27–28, wyjaśniając, że Jezus zapytał Swoich uczniów, za
kogo uważają Go ludzie. Odpowiedzieli, że niektórzy mówią, że jest Janem
Chrzcicielem lub innym prorokiem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 8:29. Niech pozostali
śledzą tekst w swoich pismach świętych i odszukają, co Piotr powiedział o Jezusie.

• Za kogo Piotr uważał Jezusa? (Słowo Chrystus to grecki odpowiednik słowa
Mesjasz).

Podsumuj Ew. Marka 8:30–31, wyjaśniając, że Jezus wyjaśnił uczniom, że zostanie
odrzucony i zabity. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka
8:32–33. Niech reszta śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, jak Piotr
zareagował na tę wiadomość.

Wyjaśnij, iż ze względu na powszechne wśród Żydów oczekiwanie, że Mesjasz
będzie zwycięski, Piotrowi — podobnie jak wielu Żydom w owych czasach —
trudno było zrozumieć i przyjąć, że Mesjasz będzie cierpiał i zginie.

• W czym Piotr przypominał ślepca, o którym mowa w Ew. Marka 8:22–25? (Piotr
zaczął stopniowo „widzieć” prawdę. Pokładał wiarę w Zbawicielu, ale jego
zrozumienie misji Zbawiciela rozwijało się stopniowo).

• W jaki sposób Pan stopniowo pomagał wam lub waszym znajomym wyraźniej
dostrzec prawdę?
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Na zakończenie dzisiejszej lekcji poproś uczniów, aby po cichu przeczytali
Ew. Marka 8:34–38 i zastanowili się, jak ta lekcja może pomóc im stawiać Pana na
pierwszym miejscu w życiu.

Następna część (Ew. Marka 10 – Ew. Łukasza 4)
Wyjaśnij, że uczniowie skończą studiować Ewangelię Marka i zaczną studiować
zapisy Łukasza. Poproś ich, aby w trakcie ponownego czytania o ostatnich
wydarzeniach w życiu Jezusa Chrystusa i o Jego Zadośćuczynieniu wyszukali nowe
szczegóły i zwrócili uwagę na to, jak ludzie wyśmiewali się z Jezusa, kiedy wisiał na
krzyżu. W Ewangelii Łukasza uczniowie zapoznają się z jednym z najsłynniejszych
rozdziałów Biblii — Ew. Łukasza 2 — oraz z historiami o uciśnionych, wyrzutkach i
grzesznikach.
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LEKCJA 41

Ew. Marka 10
Wprowadzenie
Zbawiciel, bliski zakończenia Swej ziemskiej posługi, służył
ludziom w Perei. Nauczał tam doktryny o małżeństwie i
zaprosił do siebie małe dzieci. Zbawiciel wezwał także
bogatego młodzieńca, by sprzedał cały swój majątek i
podążył za Nim. Opuściwszy Pereę, Zbawiciel, po raz ostatni

w Swym doczesnym życiu, udał się do Jerozolimy,
przepowiedział Swoją śmierć i Zmartwychwstanie, a
następnie napomniał Apostołów, żeby służyli bliźnim.
Ponadto uzdrowił ślepca w Jerychu.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Marka 10:1–16
Jezus naucza doktryny o małżeństwie i zaprasza do siebie małe dzieci
Pokaż uczniom kilka ilustracji przedstawiających małe dzieci.

• Jakie cechy charakteru podziwiacie w swoich młodszych braciach i siostrach lub
innych małych dzieciach, które znacie? (Zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy).

Poproś uczniów, żeby w trakcie studiowania Ew. Marka 10:1–16 wyszukali prawdę,
która uczy nas, dlaczego powinniśmy być jak małe dzieci.

Wyjaśnij, że pod koniec Swojej służby Zbawiciel opuścił Galileę i udał się do Perei.
(Możesz poprosić uczniów, żeby znaleźli Pereę na schemacie „Doczesne życie
Jezusa Chrystusa w zarysie” [zob. lekcja 5.] lub na mapie nr 11 w Bible Mas [Atlasie
biblijnym] „The Holy Land in New Testament Times” [Ziemia Święta w czasach
Jezusa Chrystusa]. Podsumuj Ew. Marka 10:1–12, wyjaśniając, że podczas pobytu
w Perei Zbawiciel nauczał ludzi o znaczeniu małżeństwa.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 10:13–14. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co się stało w trakcie pobytu
Zbawiciela w Perei.

• Jak zareagowali uczniowie, kiedy przyprowadzono do Zbawiciela małe dzieci?
(Wyjaśnij, że słowo gromić w wersecie 13. wskazuje, że uczniowie mówili
ludziom, że nie powinni przyprowadzać dzieci do Zbawiciela).

• W jaki sposób Zbawiciel odpowiedział uczniom?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Marka 10:15–16, a resztę
klasy, żeby odszukała, czego Zbawiciel nauczał Swoich uczniów, kiedy przychodziły
do Niego małe dzieci. Wyjaśnij, że zwrot „przyjąć Królestwo Boże” w wersecie 15.
oznacza przyjęcie ewangelii.

• Jak myślicie, co to znaczy przyjąć ewangelię „jak dziecię” (werset 15.)? (Zapisz
odpowiedzi uczniów na tablicy i porównaj je z tym, co już się na niej znajduje).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tych wersetów o tym, co się dzieje, kiedy
przyjmujemy ewangelię jak małe dzieci? (Uczniowie mogą rozpoznać wiele
prawd, ale upewnij się, iż rozumieją, że kiedy przyjmujemy ewangelię jak
małe dzieci, jesteśmy przygotowani, by wejść do królestwa Bożego).
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• W jaki sposób przyjmowanie ewangelii jak małe dzieci przygotowuje nas do
wejścia do królestwa Bożego? (W ramach podpowiedzi możesz odesłać ich do
wersetu: Mosjasz 3:19).

Ew. Marka 10:17–34
Zbawiciel wzywa bogatego młodzieńca, by sprzedał cały swój majątek i podążył
za Nim.
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Marka 10:17–20, a resztę
klasy, żeby odszukała, co się stało po tym, jak Zbawiciel pobłogosławił małe dzieci.

• W jaki sposób opisalibyście mężczyznę, który przyszedł do Jezusa? Dlaczego?

• O co młodzieniec poprosił Zbawiciela? Co Jezus odpowiedział?

Wyjaśnij, że Ew. Mateusza 19 również zawiera zapis o tym, jak ów młodzieniec
przyszedł do Zbawiciela. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos
Ew. Mateusza 19:20, a reszta klasy niech wysłucha, jak młodzieniec zareagował,
kiedy Zbawiciel wymienił kilka przykazań.

• Jakie pytanie młodzieniec zadał Zbawicielowi, gdy przyznał, że przestrzega
wszystkich przykazań? (Możesz zaproponować, żeby uczniowie zaznaczyli
pytanie młodzieńca).

Napisz na tablicy następujące pytanie: Czego mi jeszcze nie dostaje?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Ew. Marka 10:21 i odszukali, co Zbawiciel
odpowiedział młodzieńcowi.

• Czego, zgodnie ze słowami Zbawiciela, jeszcze nie dostawało młodzieńcowi?

Zwróć uwagę uczniów na zwrot: „Jezus spojrzał nań z miłością” w wersecie 21.
Możesz zaproponować uczniom zaznaczenie go w pismach świętych.

• Jak myślicie, dlaczego ważna jest świadomość tego, że Jezus kochał tego
młodzieńca, zanim powiedział mu, czego mu nie dostaje?

• Jakich zasad możemy się nauczyć z tej historii? (Uczniowie mogą rozpoznać
kilka zasad łącznie z następującą: Ponieważ Pan nas kocha, pomaga nam
rozpoznawać, czego nam jeszcze nie dostaje w naszych wysiłkach, by za
Nim podążać. Jeśli Go poprosimy, nauczy nas, co musimy uczynić, aby
odziedziczyć życie wieczne).

Poproś uczniów, żeby po cichu przeczytali Ew. Marka 10:22 i odszukali, jaka była
reakcja młodzieńca, kiedy Zbawiciel powiedział mu, żeby sprzedał wszystko, co ma.

• Jaka była reakcja młodzieńca?

• Dlaczego, według wersetu 22., zareagował w ten właśnie sposób?

Zwróć uwagę uczniów na to, że Pan nie oczekuje od nas, żebyśmy oddali wielkie
bogactwa, by za Nim podążać, ale prosi nas, żebyśmy dokonywali innych
poświęceń, by Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań.

• Które z rzeczy, o jakich poświęcenie prosi nas Pan, mogą być dla nas trudne?

• Jakich błogosławieństw możemy nie otrzymać, jeśli zdecydujemy się nie
podążać za Panem we wszystkich rzeczach?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 10:23–27. Niech
przeczyta tłumaczenie fragmentu z Joseph Smith Translation Mark 10:27
(Tłumaczenia Józefa Smitha, Ew. Marka 10:27): „Jezus spojrzał na nich i rzekł: U
ludzi, którzy pokładają ufność w bogactwach to rzecz niemożliwa, lecz nie u ludzi,
którzy pokładają ufność w Bogu i dla mnie porzucają wszystko, albowiem u tych
wszystko jest możliwe”. Reszta klasy niech słucha i wyszuka, czego Jezus nauczał o
tym, żeby wszystko dla Niego porzucić.

• Jak myślicie, dlaczego tak trudno jest wejść do królestwa Bożego osobom, które
pokładają ufność w bogactwach i innych rzeczach tego świata?

• Jak myślicie, co to znaczy, że wszystko jest możliwe dla tych, którzy pokładają
ufność w Bogu?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 10:28–31. Niech
odczyta fragment tłumaczenia z Joseph Smith Translation Mark 10:31 [Tłumaczenia
Józefa Smitha, Ew. Marka 10:31): „Jest wielu, którzy czynią się pierwszymi, którzy
będą ostatnimi, zaś ostatni będą pierwszymi. To rzekł, ganiąc Piotra”. Niech reszta
klasy słucha i odszuka, co Piotr powiedział po tym, jak Zbawiciel nauczał, że
powinniśmy być chętni poświęcić wszystko, o co nas poprosi.

• Co powiedział Piotr według wersetu 28.?

• Co Zbawiciel obiecał tym, którzy są gotowi oddać wszystko, żeby za Nim
podążać?

• Jakiej zasady uczymy się z nauk Zbawiciela o tym, co musimy uczynić, aby
otrzymać życie wieczne? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale upewnij się, że
rozumieją następującą zasadę: Aby otrzymać życie wieczne, musimy być
gotowi poświęcić wszystko, czego wymaga od nas Pan. Zapisz tę zasadę na
tablicy).

• Dlaczego życie wieczne warte jest wszelkich poświęceń na ziemi? (Możesz
przypomnieć uczniom, że życie wieczne to życie na wieczność w obecności
Boga z prawymi członkami naszej rodziny).

Podsumuj Ew. Marka 10:32–34, wyjaśniając, że Pan powiedział Swoim uczniom, że
po przybyciu do Jerozolimy ludzie będą na Niego pluć, zostanie wyśmiany,
ubiczowany i zabity, lecz zmartwychwstanie trzeciego dnia.

• Dlaczego Zbawiciel jest doskonałym przykładem gotowości do poświęcenia
wszystkiego, czego może wymagać od nas Bóg?

Złóż świadectwo o prawdach, które były omawiane na tej lekcji. Zachęć uczniów,
aby w duchu modlitwy rozważyli pytanie: „Czego mi jeszcze nie dostaje?” i byli
posłuszni wszystkim podszeptom, jakie otrzymają na temat poświęceń, jakich
będzie wymagał od Nich Pan.

Dziel się swoim świadectwem
Zakończenie lekcji to nie jedyny moment, w którym możesz dzielić się swoim świadectwem. W
trakcie lekcji korzystaj z okazji do dzielenia się świadectwem o doktrynach i zasadach, kiedy
będziecie je rozpoznawać i omawiać. Zachęcaj uczniów, by robili to samo. Kiedy dzielimy się
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świadectwami, Duch Święty składa w sercach i umysłach uczniów świadectwo o ich
prawdziwości.

Ew. Marka 10:35–52
Zbawiciel przepowiada Swoją śmierć i Zmartwychwstanie oraz poucza Apostołów, by
służyli bliźnim

Podziel uczniów na małe grupy. Każdej grupie daj po egzemplarzu
poniższego zadania i poproś, by je wykonali:

Kto jest największy?
Wykonajcie zadanie w grupach i omówcie odpowiedzi na pytania.

Wypiszcie kilka rzeczy, które lubicie robić: ____________________

• Wypiszcie imiona osób, które są w nich naprawdę dobre. Co sprawia, że są tacy dobrzy?

W trakcie studiowania słów Zbawiciela w Ew. Marka 10 wyszukajcie, czego nauczał o tym, co czyni
ludzi naprawdę wspaniałymi.

Przeczytajcie Ew. Marka 10:35–37 i wyszukajcie, o co Jakub i Jan poprosili Zbawiciela w drodze do
Jerozolimy.

Prośba Jakuba i Jana, by mogli zasiąść po prawicy i lewicy Zbawiciela, sugeruje, że pragnęli otrzymać
więcej chwały i czci w królestwie Bożym niż pozostali Apostołowie. Ew. Marka 10:38–40 podaje, iż
Zbawiciel wyjaśnił im, że to błogosławieństwo dane zostanie tym, którzy są przygotowani, by je
otrzymać.

Przeczytajcie Ew. Marka 10:41 i wyszukajcie, jak pozostali apostołowie zareagowali na prośbę Jakuba
i Jana.

• Jak myślicie, dlaczego pozostali apostołowie poczęli się oburzać na Jakuba i Jana?

Przeczytajcie Ew. Marka 10:42–45 i wyszukajcie, czego Zbawiciel nauczył Swoich uczniów o
prawdziwej wielkości.

Uzupełnijcie następujące zdanie na podstawie tego, czego Zbawiciel nauczał o prawdziwej wielkości:

Aby być naprawdę wielkim, każdy z nas musi ____________________.

W wersecie 45. słowo służyć oznacza zapewniać opiekę, pocieszenie, pomoc i wspierać bliźnich.

• Dlaczego osoba, która (tak jak Zbawiciel) służy bliźnim, uważana jest za naprawdę wielką?

• W jakiej sytuacji ktoś służył wam lub opiekował się wami lub waszą rodziną? Dlaczego uważacie
tę osobę za naprawdę wielkiego człowieka?

Kiedy uczniowie wykonają zadanie, poproś kilkoro z nich, żeby powiedzieli, jak
dokończyli zdanie w oparciu o Ew. Marka 10:42–45. Mogą to inaczej ująć, ale
powinni rozpoznać następującą zasadę: Aby być naprawdę wielkim, każdy
z nas musi podążać za przykładem Zbawiciela i służyć bliźnim.

Podsumuj Ew. Marka 10:46–52, wyjaśniając, że kiedy Zbawiciel wraz z Apostołami
opuszczał Jerycho i wyruszał w drogę do Jerozolimy, ślepiec o imieniu Bartymeusz
począł wołać do Zbawiciela, żeby go uzdrowił. Lud go uciszał, ale on wołał jeszcze
głośniej. Zbawiciel usłyszał go, zlitował się nad nim i go uzdrowił. (Uwaga: Historia
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o uzdrowieniu Bartymeusza będzie bardziej szczegółowo omówiona podczas lekcji
na temat Ew. Łukasza 18).

• Dlaczego Zbawiciel jest doskonałym przykładem zasady o służbie bliźnim,
której nauczał?

Podziel się swoim świadectwem o tym, że Zbawiciel jest naprawdę wielki,
ponieważ służy dzieciom Ojca Niebieskiego. Poproś uczniów, żeby zastanowili się,
co mogą zrobić, żeby służyć bliźnim i opiekować się nimi. Zachęć ich, aby
wyznaczyli sobie cel, który pozwoli im pomagać i służyć bliźnim.
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Ew. Marka 11–16
Wprowadzenie
Pod koniec Swojej doczesnej służby Zbawiciel zobaczył, jak
uboga wdowa wrzuciła do skarbnicy świątynnej dwa grosze.
Później w trakcie posiłku w Betanii Maria namaściła Jezusa
na symbol Jego pochówku. Zbawiciel cierpiał w Getsemane.

Stanął przed sądem i został skazany na śmierć. Po śmierci na
krzyżu i Zmartwychwstaniu Pan ukazał się Apostołom i
nakazał im ponieść ewangelię w świat.

Propozycje dotyczące nauczania

Nauczanie o cierpieniu Zbawiciela w Getsemane
Istnieją trzy opisy wydarzeń, które miały miejsce w Getsemane. Lekcja na temat Ew. Mateusza 26
skupia się na tym, jak Zbawiciel podporządkowuje się woli Ojca. Lekcja na temat Ew. Marka 14
omawia cierpienie Jezusa Chrystusa w Getsemane. Lekcja na temat Ew. Łukasza 22 podkreśla
ogrom Jego cierpienia. Skupienie się na szczególnych aspektach tych trzech opisów cierpienia
Zbawiciela może zapewnić uczniom głębokie doświadczenia w trakcie studiowania.

Ew. Marka 11–13
Zbawiciel naucza w świątyni i obserwuje, jak wdowa wrzuca do skarbnicy
świątynnej drobne monety
Przeczytaj na głos poniższe przykładowe sytuacje i poproś uczniów, żeby odnaleźli
różnice pomiędzy ofiarami składanymi Panu przez wymienione osoby.

1. Kobieta dała biskupowi znaczną sumę pieniędzy na ofiarę postną. Inna kobieta,
która mieszka w tym samym okręgu, przekazała biskupowi bardzo małą
ofiarę postną.

2. Mężczyzna służy jako prezydent palika. Inny mężczyzna w tym samym paliku
jest nauczycielem w Organizacji Podstawowej.

• Jakie zauważyliście różnice pomiędzy ofiarami składanymi w każdej sytuacji?

• Jakie uczucia może mieć człowiek, kiedy jego ofiara dla Pana wydaje się
nieznaczna w porównaniu z ofiarami innych ludzi?

Poproś uczniów, żeby w trakcie studiowania Ew. Marka 11–14 odszukali prawdy,
które pomogą im zrozumieć, jak Pan postrzega składane Mu ofiary.
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Pokaż ilustrację Triumfalny wjazd
(Album: Ewangelia w malarstwie [2009],
nr 50; zob. także stronę internetową:
LDS.org). Krótko podsumuj Ew. Marka
11:1–12:40, wyjaśniając, że pod koniec
Swojej doczesnej służby Zbawiciel
triumfalnie wjechał do Jerozolimy,
wypędził przekupniów ze świątyni i
nauczał w niej lud. Przypomnij
uczniom, że próbując zdyskredytować
Zbawiciela, faryzeusze i uczeni
w piśmie zadawali Mu trudne pytania, kiedy nauczał w świątyni. Udzieliwszy na
nie odpowiedzi, Zbawiciel potępił ich hipokryzję (zob. Ew. Mateusza 23).

Wyjaśnij, że Jezus zaobserwował w świątyni, jak ludzie przynoszą pieniądze do
skarbnicy na ofiarę dla Boga. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
Ew. Marka 12:41–44, a resztę o wyszukanie, co Jezus zaobserwował przy skarbnicy.

• Co Zbawiciel zaobserwował przy skarbnicy?

Pokaż polską jednogroszówkę i wyjaśnij, że grosz był „najmniejszej wartości monetą
z brązu używaną przez Żydów” (Bible Dictionary, „Money”).

• Jak może czuć się osoba, która może złożyć Bogu w ofierze jedynie dwa grosze?

• Co Zbawiciel powiedział o ofierze wdowy w porównaniu z ofiarami
innych ludzi?

• Jak myślicie, dlaczego Zbawiciel uważał jej ofiarę za „większą” od innych?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się o składaniu ofiar Panu na podstawie Jego
wypowiedzi o tej wdowie? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale powinni
rozpoznać następującą zasadę: Jeśli jesteśmy gotowi oddać Panu wszystko,
co posiadamy, On przyjmie naszą ofiarę, nawet jeśli wydaje się ona
nieznaczna w porównaniu z ofiarami innych ludzi).

Podsumuj Ew. Marka 13, wyjaśniając, że Zbawiciel nauczał Swoich Apostołów o
Drugim Przyjściu. Przypomnij uczniom, że studiowali te nauki w rozdziale Józef
Smith — Mateusz.

Ew. Marka 14:1–9
Maria namaszcza Zbawiciela
Wyjaśnij, że pouczywszy uczniów co do znaków towarzyszących Drugiemu
Przyjściu, Zbawiciel opuścił Jerozolimę i udał się do Betanii, do domu mężczyzny o
imieniu Szymon, który cierpiał wcześniej na trąd.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 14:3, a innego o
przeczytanie Ew. Jana 12:3. Poproś klasę, żeby wysłuchała, co się stało, kiedy
Zbawiciel zasiadł do posiłku.

• Co się stało, kiedy Zbawiciel zasiadł do posiłku w domu Szymona? (Wyjaśnij, że
kobieta, która namaściła Zbawiciela, to Maria, siostra Marty i Łazarza
[zob. Ew. Jana 12:1–3]).
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• W jaki sposób Maria okazała Zbawicielowi swoją miłość i oddanie?

Wyjaśnij, że dokonane przez Marię namaszczenie głowy i stóp Zbawiciela olejkiem
nardowym (kosztowną maścią) to akt symbolizujący tak wielką cześć, że rzadko
doświadczali go nawet królowie (zob. James E. Talmage, Jesus the Christ, wyd. 3.
[1916], str. 512).

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali na głos Ew. Marka 14:4–9, czytając po jednym
lub po kilka wersetów. Poproś klasę, aby śledziła tekst w swoich pismach i
wyszukała, jak na czyn Marii zareagowali niektórzy z biesiadników. Wyjaśnij, że
z Ew. Jana 12:4–5 dowiadujemy się, że to Judasz Iskariot skarżył się na to, co
uczyniła.

• Jak Judasz zareagował na to, że Maria namaściła Zbawiciela kosztowną maścią?

• Jaka była wartość tej maści według wersetu 5.? (Wyjaśnij, że trzysta denarów to
suma równa rocznym zarobkom zwykłego robotnika).

• W jaki sposób Zbawiciel odpowiedział na krytykę Judasza wobec Marii?

Zwróć uwagę uczniów na zwrot: „wszak dobry uczynek spełniła względem mnie”
w wersecie 6. i wyjaśnij, że wskazuje on na to, iż czyn Marii był miły Zbawicielowi.
Zwróć także ich uwagę na zwrot: „ona, co mogła, to uczyniła” w wersecie 8. i
wyjaśnij, iż wskazuje on na to, że Maria ofiarowała Panu to, co miała najlepszego.

• Czego z tych wersetów uczymy się o tym, co czuje Zbawiciel, kiedy
ofiarowujemy Mu nasze najlepsze wysiłki? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale
powinni rozpoznać następującą zasadę: Zbawiciel cieszy się, kiedy
ofiarowujemy Mu to, co mamy najlepszego).

Powróć do dwóch sytuacji, które przedstawiłeś na początku zajęć. Poproś uczniów,
żeby, używając prawd, które rozpoznali w Ew. Marka 12 i Ew. Marka 14, wyjaśnili,
w jaki sposób osoby, o których mowa w tych sytuacjach, mogły zadowolić Pana.

• W jaki sposób wiara w te prawdy może pomóc komuś, kto czuje, że niewiele
może ofiarować Panu?

• W jakich sytuacjach widzieliście, jak ktoś ofiarował Panu to, co miał
najlepszego?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy obecnie ofiarowują Panu to, co mają
najlepszego. Zachęć ich, aby wybrali jeden aspekt swojego życia, który mogą
poprawić i żeby zapisali sobie cel, który pomoże im ofiarować Panu to, co mają
najlepszego.

Ew. Marka 14:10–16:20
Cierpiąc za nasze grzechy w Getsemane, Jezus rozpoczyna akt Zadośćuczynienia,
zostaje zdradzony przez Judasza Iskariotę i przywiedziony przed przywódców
Żydowskich
Poproś uczniów, aby po cichu zastanowili się nad następującymi pytaniami:

• Czy czuliście kiedyś, że nikt was nie rozumie lub nie rozumie, czego
doświadczacie?

• Czy czuliście kiedyś, że wasze grzechy nie mogą zostać wam przebaczone?
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Poproś uczniów, żeby w trakcie studiowania Ew. Marka 14 wyszukali prawdy, które
pomogą osobom doświadczającym tego rodzaju uczuć.

Podsumuj Ew. Marka 14:10–31, wyjaśniając, że kilka dni po namaszczeniu przez
Marię Jezus obchodził wraz z Apostołami święto Paschy. Następnie udał się do
Ogrodu Getsemane.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 14:32–34. Reszta klasy
niech śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, co Zbawiciel odczuwał w Ogrodzie
Getsemane.

• Co Zbawiciel odczuwał w Ogrodzie Getsemane?

Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następujące zwroty:
niepokoić się i trwożyć, smętna jest dusza moja.

Wyjaśnij, że opisują one cierpienie, którego Jezus Chrystus doświadczył, dokonując
Zadośćuczynienia.

• Czego uczą nas te zwroty o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa? (Kiedy
uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę:
Dokonując Zadośćuczynienia, Jezus Chrystus cierpiał i smucił się
w Ogrodzie Getsemane).

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali na głos Ew. Marka 14:35–42, czytając po jednym
lub po kilka wersetów. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają,
co Zbawiciel uczynił z powodu Swojego wielkiego cierpienia.

• Co Zbawiciel uczynił z powodu Swojego wielkiego cierpienia? (Wyjaśnij
uczniom, że cierpienie Jezusa było tak wielkie, że zapytał, czy możliwe jest, by
go uniknąć).

Napisz na tablicy następujące zdanie: Jezus Chrystus cierpiał…, żeby…

Wyjaśnij, że inne fragmenty z pism świętych pomagają nam zrozumieć cierpienie
Jezusa Chrystusa i dlaczego był gotów za nas cierpieć.

Napisz na tablicy następujące odsyłacze do pism świętych: Ks. Izajasza 53:3–5 i
Alma 7:11–13. Podziel uczniów na pary i poproś, żeby wspólnie przeczytali te
wersety i wyszukali, co cierpiał Zbawiciel i dlaczego. Poproś ich, żeby w swoich
notatnikach lub dziennikach do studiowania dokończyli napisane na tablicy zdanie,
korzystając z wiedzy zdobytej z Ks. Izajasza 53:3–5 i z fragmentu: Alma 7:11–13.
(Możesz wyjaśnić, że słowo słabości w wersecie: Alma 7:12 oznacza cierpienia, ból i
grzechy).

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów o podzielenie się tym, co
napisali. Ich odpowiedzi mogą wyglądać następująco: Jezus Chrystus cierpiał nasz
ból, dolegliwości, pokusy, choroby, słabości i smutki, żeby poznać, jak może nam
pomóc. Jezus Chrystus cierpiał za nasze grzechy, żeby mógł wymazać nasze
przewinienia. Przypomnij uczniom, że cierpienie Zbawiciela za grzechy ludzkości
rozpoczęło się w Getsemane i wciąż trwało, a zakończyło się, kiedy został
ukrzyżowany.

Aby uczniowie zrozumieli, że dokonując Zadośćuczynienia, Jezus Chrystus
cierpiał i smucił się w Ogrodzie Getsemane, możesz pokazać film: „Special

Witness — Elder Holland” [Szczególny świadek — Starszy Holland] (2:38),

LEKCJA 42

258



w którym Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów składa
świadectwo o cierpieniu Zbawiciela w Getsemane. Film jest dostępny na stronie
internetowej: LDS.org.

• W jaki sposób wiedza o cierpieniu Zbawiciela i o przyczynie Jego cierpienia
może pomóc wam w okresie prób, bólu i udręki?

• W jakich sytuacjach czuliście, że Zbawiciel pomagał wam w bólu, chorobie
lub smutku?

• Jakich uczuć doświadczyliście, kiedy po odbyciu pokuty czuliście, że wasze
grzechy zostały wymazane (usunięte) dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa?

Podsumuj Ew. Marka 14:43–16:20, wyjaśniając, że Jezus został bezprawnie
postawiony przed Sanhedrynem i skazany na śmierć. Po śmierci na krzyżu i
Zmartwychwstaniu Zbawiciel ukazał się Apostołom i nakazał im ponieść ewangelię
w świat.

Na zakończenie możesz złożyć świadectwo o prawdach, które dzisiaj omawialiście.
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Wprowadzenie do
Ewangelii według
św. Łukasza
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Ewangelia Łukasza stanowi dodatkowe świadectwo o wielu prawdach zapisanych
przez Mateusza i Marka oraz zawiera historie, które nie są zapisane nigdzie indziej.
Może ona pogłębić zrozumienie nauk Jezusa Chrystusa przez uczniów oraz pomóc
im docenić Jego miłość i miłosierdzie dla całej ludzkości, widoczne w Jego
doczesnej służbie i w Jego nieskończonym Zadośćuczynieniu.

Kto napisał tę księgę?
Autorem tej Ewangelii jest Łukasz, lekarz (zob. List do Kolosan 4:14) i „posłaniec
Jezusa Chrystusa” (Joseph Smith Translation, Luke 1:1 [Ew. Łukasza 1:1, przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]). Łukasz był jednym ze
„współpracowników” Pawła (List do Filemona 1:24) i jego towarzyszem w służbie
misjonarskiej (zob. II List do Tymoteusza 4:11). Jest on również autorem Dziejów
Apostolskich (zob. Bible Dictionary, „Luke”).

Kiedy i gdzie została napisana?
Choć nie znamy dokładnej daty powstania Ewangelii Łukasza, to wiemy, że została
napisana prawdopodobnie w drugiej połowie I wieku naszej ery. Łukasz oparł się
na opowieściach ludzi, którzy byli, „[naocznymi] od samego początku
[świadkami]” (Ew. Łukasza 1:2) doczesnej służby i Zmartwychwstania Zbawiciela.
Nie wiemy, gdzie została napisana Ewangelia Łukasza.

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Łukasz kierował swoją Ewangelię głównie do odbiorców, którzy pochodzili z ludów
innych narodów, i przedstawiał Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela Żydów i ludzi
innych narodów. Swoją Ewangelię skierował konkretnie do „Teofila” (Ew. Łukasza
1:3), co po grecku oznacza „przyjaciela Boga” lub „umiłowanego przez Boga”
(zob. Bible Dictionary, „Theophilus”). Oczywisty jest fakt, że Teofil posiadał
wcześniej wiedzę na temat życia i nauk Jezusa Chrystusa (zob. Ew. Łukasza 1:4).
Łukasz pragnął przekazać dodatkowe nauki w usystematyzowany sposób, podając
historię misji i służby Zbawiciela. Chciał, aby ludzie, którzy będą czytali jego
świadectwo, „[upewnili] się” (Ew. Łukasza 1:4) co do Syna Bożego — co do Jego
miłosierdzia, Zadośćuczynienia i Zmartwychwstania.

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Ewangelia Łukasza jest najdłuższą z czterech Ewangelii i najdłuższą księgą
Nowego Testamentu. Niektóre z najlepiej znanych historii chrześcijaństwa znajdują
się jedynie w Ewangelii Łukasza: okoliczności towarzyszące narodzinom Jana
Chrzciciela (zob. Ew. Łukasza 1:5–25, 57–80), tradycyjna historia Bożego
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Narodzenia (zob. Ew. Łukasza 2:1–20), historia o tym, jak 12-letni Jezus nauczał
w świątyni (zob. Ew. Łukasza 2:41–52), przypowieści o miłosiernym Samarytaninie
(zob. Ew. Łukasza 10:30–37), o synu marnotrawnym (zob. Ew. Łukasza 15:11–32)
oraz o bogaczu i Łazarzu (zob. Ew. Łukasza 16:19–31), historia o dziesięciu
trędowatych (zob. Ew. Łukasza 17:11–19) i o tym, jak zmartwychwstały Pan szedł
z uczniami drogą do Emaus (zob. Ew. Łukasza 24:13–32).

Do unikalnych cech charakterystycznych dla Ewangelii Łukasza zaliczają się nauki
Jana Chrzciciela, których nie podają pozostałe Ewangelie (zob. Ew. Łukasza
3:10–14), nacisk na oddanie Jezusa Chrystusa modlitwie (zob. Ew. Łukasza 3:21;
5:16; 9:18, 28–29; 11:1) oraz historia powołania, przeszkolenia i pracy misjonarskiej
Siedemdziesiątych (zob. Ew. Łukasza 10:1–22). Poza tym Łukasz jest jedynym
autorem Ewangelii, który podaje, że Zbawiciel przelał Swoją krew w Getsemane i
że usługiwał Mu anioł (zob. Ew. Łukasza 22:43–44).

Jako że Ewangelia Łukasza rozpoczyna i kończy się w świątyni, podkreśla ona jej
znaczenie jako głównego miejsca, w którym Bóg obcuje z człowiekiem
(zob. Ew. Łukasza 1:9; 24:53).

Zarys
Ew. Łukasza 1–3 Przepowiednie narodzin i misji Jana Chrzciciela i Jezusa
Chrystusa. Świadkowie składają świadectwo o tym, że dzieciątko Jezus jest
Mesjaszem. Dwunastoletni Jezus Chrystus naucza w świątyni. Jan Chrzciciel głosi
ewangelię pokuty i chrzci Jezusa Chrystusa. Łukasz podaje rodowód Jezusa
Chrystusa.

Ew. Łukasza 4–8 Kuszenie Jezusa Chrystusa na pustyni. Jezus ogłasza
w Nazarecie, że jest Mesjaszem i zostaje wzgardzony. Jezus Chrystus wybiera
Dwunastu Apostołów i naucza Swoich uczniów. Odpuszcza grzechy i dokonuje
wielu cudów.

Ew. Łukasza 9–14 Dwunastu Apostołów zostaje posłanych, by nauczać ewangelii i
uzdrawiać. Jezus Chrystus karmi pięć tysięcy i zostaje przemieniony na górze.
Powołuje Siedemdziesiątych i posyła ich, by nauczali. Jezus Chrystus naucza o
byciu uczniem, hipokryzji i sądzie. Przytacza przypowieść o miłosiernym
Samarytaninie.

Ew. Łukasza 15–17 Jezus Chrystus naucza za pomocą przypowieści. Uczy o
przewinieniach, wierze i przebaczeniu. Uzdrawia dziesięciu trędowatych i naucza o
Swoim Drugim Przyjściu.

Ew. Łukasza 18–22 Jezus Chrystus nadal naucza poprzez przypowieści. Uzdrawia
ślepca i poucza Zacheusza. Triumfalnie wjeżdża do Jerozolimy, płacze nad miastem
i wypędza przekupniów ze świątyni. Jezus Chrystus przepowiada zniszczenie
Jerozolimy i mówi o znakach poprzedzających Swoje Drugie Przyjście. Ustanawia
sakrament, naucza Apostołów i cierpi w Getsemane. Zostaje zdradzony,
aresztowany, wyśmiany, ubiczowany i przesłuchany.

Ew. Łukasza 23–24 Jezus Chrystus staje przed sądem Piłata i Heroda, zostaje
ukrzyżowany i pochowany. Aniołowie przy grobowcu i dwaj uczniowie w drodze
do Emaus składają świadectwo, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Zbawiciel
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ukazuje się uczniom w Jerozolimie, obiecuje Apostołom, że otrzymają moc od Boga
i wstępuje do nieba.
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Ew. Łukasza 1
Wprowadzenie
Anioł Gabriel ukazał się Zachariaszowi i ogłosił jemu i jego
żonie, Elżbiecie, że będą mieli syna, któremu mają dać na
imię Jan. Sześć miesięcy później ten sam anioł ukazał się

Marii i ogłosił, że zostanie ona matką Syna Bożego. Maria
odwiedziła Elżbietę i razem radowały się z przyjścia
Zbawiciela. Trzy miesiące później Elżbieta urodziła Jana.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 1:1–4
Łukasz wyjaśnia, dlaczego napisał swoją Ewangelię
Pokaż następujące ilustracje i poproś uczniów, aby wyjaśnili, co one przedstawiają:
Józef i Maria udają się do Betlejem (Album: Ewangelia w malarstwie [2009], nr 29;
zob. także stronę internetową: LDS.org), Anioł ukazuje się pasterzom (nr 31),
Symeon oddaje cześć Dziecięciu Chrystus (nr 32), Nastoletni Jezus w świątyni
(nr 34), Miłosierny Samarytanin (nr 44), Maria i Marta (nr 45) oraz Dziesięciu
trędowatych (nr 46). Zwróć uwagę uczniów na to, że te i wiele innych wydarzeń
oraz nauk z doczesnej służby Zbawiciela zostało zapisanych przez Łukasza, ale nie
znajdują się one w Ewangeliach Mateusza, Marka ani Jana.

Krótko zapoznaj uczniów z Ewangelią
Łukasza, wyjaśniając, że rozpoczął on
swoją ewangelię od zwrócenia się do
kogoś o imieniu „Teofil” (werset 3.) i
wyjaśnienia, dlaczego ją napisał. Teofil
znaczy „przyjaciel Boga” (Bible
Dictionary, „Theophilus”). Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na
głos Ew. Łukasza 1:1–4. Reszta niech
śledzi tekst w swoich pismach i
wyszuka, dlaczego Łukasz ją napisał.

Intencje autora
Kiedy nauczasz z pism świętych, staraj się określić, co natchniony autor pragnął nam przekazać.
Aby dowiedzieć się, jakie intencje miał Łukasz, pisząc swoją ewangelię, przeczytaj
„Wprowadzenie do Ewangelii według św. Łukasza”, które poprzedza tę lekcję.

• Dlaczego Łukasz napisał swoją ewangelię?

• W jaki sposób, według Ew. Łukasza 1:4, możemy skorzystać na studiowaniu
Ewangelii Łukasza?

Zapewnij uczniów, że w trakcie studiowania Ewangelii Łukasza będą mogli
„upewnić się o prawdziwości nauki” (werset 4.), jaką przekazano im o Jezusie
Chrystusie.
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Chrystus w świątyni — Heinrich Hofmann, dzięki uprzejmości C.
Harrison Conroy Co., Inc.
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Ew. Łukasza 1:5–25
Anioł Gabriel zwiastuje Zachariaszowi
zbliżające się narodziny Jana, a Elżbieta
zachodzi w ciążę
Poproś uczniów, aby zastanowili się,
jakiego błogosławieństwa lub
odpowiedzi oczekują od Boga lub co
chcieliby od Niego uzyskać. Poproś ich,
aby w trakcie studiowania
Ew. Łukasza 1 wyszukali prawdy, które
mogą im pomóc, kiedy będą czekać na
błogosławieństwo lub odpowiedź
od Boga.

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Łukasza 1:5–7, a
reszta niech wyszuka, kto przez
większość swego życia czekał na
konkretne błogosławieństwo.

• Jakich szczegółów dowiadujemy się
z tych wersetów o Zachariaszu i
Elżbiecie?

Podsumuj Ew. Łukasza 1:8–10,
wyjaśniając, że Zachariaszowi
powierzono zadanie palenia kadzidła
w świątyni w Jerozolimie, co było
zaszczytnym zajęciem, jakie kapłan
otrzymywał bodajże jedynie raz
w życiu.

Poproś uczniów, aby po cichu
przeczytali Ew. Łukasza 1:11–13 i
wyszukali, co się stało, kiedy Zachariasz
przebywał w świątyni.

• Na jaką modlitwę mieli otrzymać
odpowiedź Zachariasz i Elżbieta
zgodnie z wersetem 13.? (Zwróć
uwagę uczniów na to, że Zachariasz
i Elżbieta prawdopodobnie od wielu
lat modlili się o dziecko. Możesz
zaproponować uczniom, aby
zaznaczyli w tym wersecie zwrot:
„wysłuchana została
modlitwa twoja”.
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• Co musiał czuć Zachariasz, kiedy usłyszał, że będą mieli z Elżbietą syna, mimo
że byli w „podeszłym wieku” (werset 7.)?

Podsumuj Ew. Łukasza 1:14–17, wyjaśniając, że anioł Gabriel powiedział
Zachariaszowi, że będą mieli z Elżbietą „radość i wesele” (werset 14.) i że ich syn
przygotuje wiele osób na przyjście Pana.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 1:18–20, a resztę o
wyszukanie, co Zachariasz odpowiedział aniołowi. Poproś uczniów, aby podzielili
się tym, co znaleźli.

• Co się stało z Zachariaszem z powodu niewiary w słowa anioła?

• Co, według wersetu 20., miało się stać ze słowami, które anioł powiedział
Zachariaszowi? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale upewnij się, że rozumieją
następującą prawdę: Słowa Pana wypowiedziane przez Jego sługi wypełnią
się w swoim czasie. Zapisz tę prawdę na tablicy).

• Co oznacza zwrot: „w swoim czasie”? (W czasie wyznaczonym przez Pana).

Wskaż zapisane na tablicy zdanie i zapytaj:

• W jaki sposób znajomość tej prawdy wpływa na to, jak reagujemy na obietnice
Pana? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz to zdanie na tablicy tak,
żeby przekazywało następującą zasadę: Możemy ufać obietnicom Pana, gdyż
Jego słowa wypełnią się w swoim czasie).

• W jaki sposób prawda ta może pomóc komuś, kto z utęsknieniem czeka na
wypełnienie się boskiej obietnicy?

Podsumuj Ew. Łukasza 1:21–24, wyjaśniając, że Zachariasz stracił mowę, kiedy
wyszedł ze świątyni. Zgodnie z obietnicą anioła Elżbieta zaszła później w ciążę.

Poproś jednego z uczniów (najlepiej jedną z młodych kobiet) o przeczytanie na głos
słów Elżbiety z Ew. Łukasza 1:25. Poproś klasę, aby zastanowiła się, jak Elżbieta
musiała się czuć, przygotowując się na narodziny dziecka. Możesz wyjaśnić, iż
stwierdzenie Elżbiety, że Pan „zdjął z [niej] hańbę wśród ludzi”, może odnosić się
do wstydu, jaki odczuwała z powodu błędnego poglądu, jaki panował wśród
starożytnych kultur, że brak potomstwa był wynikiem Bożej kary.
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Anioł Gabriel ukazuje się Marii

Ew. Łukasza 1:26–38
Anioł Gabriel zwiastuje Marii zbliżające się narodziny Jezusa
Pokaż ilustrację Zwiastowanie: Anioł
Gabriel ukazuje się Marii (Album:
Ewangelia w malarstwie, nr 28;
zob. także stronę internetową: LDS.org)
i poproś uczniów, aby spróbowali sobie
wyobrazić, jak by się czuli, gdyby nagle
ukazał im się anioł. Podsumuj
Ew. Łukasza 1:26–27, wyjaśniając, że
w szóstym miesiącu ciąży Elżbiety anioł
Gabriel posłany został do Nazaretu, do
młodej kobiety o imieniu Maria.

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Łukasza 1:28–33. Niech reszta śledzi tekst w swoich pismach
i wyszuka zwroty, które mogły pomóc Marii zrozumieć znaczenie zadania, które
powierzył jej Bóg.

• Jakie zwroty mogły pomóc Marii zrozumieć znaczenie zadania, które powierzył
jej Bóg?

• Co oznacza tytuł „Syn Najwyższego” (werset 32.)? (Uczniowie mogą to inaczej
ująć, ale powinni rozpoznać następującą doktrynę: Jezus Chrystus jest Synem
Boga Ojca).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Ew. Łukasza 1:34 i wyszukali, jakie
pytanie zadała Maria. Poproś, aby opowiedzieli, co znaleźli. Wyjaśnij, iż
stwierdzenie Marii, że „nie [zna] męża” oznacza, że była dziewicą.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 1:35–37, a resztę o
wyszukanie, jakiej odpowiedzi udzielił Marii anioł.

Wyjaśnij, że poza tym, co podają pisma święte, nie wiemy, w jaki sposób dokonał
się cud poczęcia Jezusa Chrystusa. Wiemy jedynie, że dokonało się ono w cudowny
sposób i że dziecię, które miało się w jego wyniku narodzić, było Synem Bożym.

Nie snuj domysłów
Nie snuj domysłów na święty temat, jakim jest poczęcie Zbawiciela. Skup się raczej na naukach
zawartych w pismach świętych, pamiętając o tym, że składają świadectwo o cudzie narodzenia
Chrystusa i że Maria „zwana była dziewicą zarówno przed, jak i po porodzie” (Ezra Taft Benson,
„Joy in Christ”, Ensign, marzec 1986, str. 4; zob. także 1 Nefi 11:13–20; Alma 7:10).

• Zgodnie z tym, co podaje Ew. Łukasza 1:37, jaką prawdę, która pomaga
wyjaśnić to cudowne wydarzenie, przekazał nam anioł? (Uczniowie powinni
rozpoznać następującą prawdę: U Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa.
Możesz zaproponować uczniom, aby zaznaczyli tę prawdę w swoich pismach
świętych).
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Maria odwiedza Elżbietę

• Jak myślicie, jakie słowa otuchy mogłyby nam przekazać Maria lub Elżbieta,
kiedy czujemy, że coś, czego pragniemy, jest niemożliwe?

• Jakie doświadczenia wzmocniły waszą wiarę w to, że u Boga żadna rzecz nie
jest niemożliwa?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Ew. Łukasza 1:38 i odszukali, co Maria
odpowiedziała aniołowi.

• Jaki dowód na to, że Maria uwierzyła w słowa anioła, widzicie w tym wersecie?

• Czym różniła się reakcja Marii na słowa anioła od reakcji Zachariasza
w świątyni?

Zachęć uczniów, żeby naśladowali Marię i Elżbietę i wierzyli w to, że również w ich
własnym życiu nie ma rzeczy niemożliwej do zrobienia z pomocą Pana.

Ew. Łukasza 1:39–56
Maria odwiedza Elżbietę i obie składają świadectwo o Zbawicielu
Jeśli to możliwe, pokaż ilustrację
przedstawiającą odwiedziny Marii u
ciężarnej Elżbiety. Zapytaj uczniów, czy
są w stanie rozpoznać, kto się na niej
znajduje i co się na niej dzieje.

• W jaki sposób Maria i Elżbieta, które
robią wrażenie zwykłych kobiet,
odegrały ważne role, które
odmieniły dzieje świata?

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Łukasza 1:41–45.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst
w swoich pismach i wyszukali świadectwo, jakie Elżbieta złożyła Marii.

• Co Elżbieta już wiedziała o Marii?

Poproś jednego z uczniów (najlepiej młodą kobietę), aby przeczytał na głos
Ew. Łukasza 1:46–49. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają,
w jaki sposób Maria wielbiła Pana.

• Jakiego zwrotu, który podany jest w wersecie 49., użyła Maria, opisując, co
uczynił jej Pan? („Wielkie rzeczy”).

Poproś uczniów, aby ponownie po cichu przeczytali Ew. Łukasza 1:38, 45–46 i
wyszukali, co takiego zrobiła Maria, co sprawiło, że Pan uczynił dla niej „wielkie
rzeczy”.

• Co takiego zrobiła Maria, co sprawiło, że Pan uczynił dla niej „wielkie rzeczy”?

Zwróć uwagę uczniów na to, że tak, jak Zachariasz, Elżbieta i Maria mieli do
odegrania własne role w boskim planie, również my otrzymujemy od Pana ważne
zadania.

• Co, zgodnie z przykładem Marii, będzie miało miejsce w naszym życiu, jeśli
będziemy starali się wiernie wypełniać zadania, które powierza nam Pan?
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(Pomóż uczniom rozpoznać następującą zasadę: Jeśli będziemy starali się
wiernie wypełniać zadania, które powierza nam Pan, uczyni On dla nas
wielkie rzeczy).

• Jakie role powinniście pełnić zgodnie z wolą Pana w Jego planie?

• Co może wydarzyć się w waszym życiu, jeśli odpowiecie Panu, tak jak Maria?

Ew. Łukasza 1:57–80
Narodziny Jana Chrzciciela
Podsumuj Ew. Łukasza 1:57–80, wyjaśniając, że kiedy Elżbieta urodziła syna,
Zachariasz potwierdził, że mają dać mu na imię Jan. Kiedy to uczynił, natychmiast
odzyskał mowę i prorokował o misji Jezusa Chrystusa i Jana.

Złóż świadectwo o tym, że kiedy wiernie pełnimy powierzone nam przez Boga role,
tak jak uczynili to Zachariasz, Elżbieta i Maria, Pan może dokonać dla nas i przez
nas wielkich rzeczy. Zachęć uczniów, żeby wypełniali swoje role w planie Pana.
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Ew. Łukasza 2
Wprowadzenie
Józef i Maria udali się do Betlejem, gdzie na świat przyszedł
Jezus. Pasterze posłuchali nakazu anioła, by szukać dzieciątka
Jezus, a następnie głosili Jego narodziny innym ludziom.
Symeon pobłogosławił Jezusa w świątyni, a Anna złożyła

świadectwo, że narodził się Odkupiciel. „Jezusowi zaś
przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi”
(Ew. Łukasza 2:52).

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 2:1–20
Narodziny Jezusa w Betlejem
Na początku lekcji możesz poprosić uczniów o wspólne zaśpiewanie pieśni „Raduj
się, świecie” (Hymny, nr 117) lub innej kolędy.

Pokaż ilustrację: Józef i Maria udają się
do Betlejem (Album: Ewangelia
w malarstwie [2009], nr 29; zob. także
stronę internetową: LDS.org). Poproś
uczniów, aby zastanowili się, co wiedzą
na temat wydarzeń związanych
z przyjściem na świat Zbawiciela.

Aby przygotować uczniów do
przestudiowania Ew. Łukasza

2:1–20, poproś ich, aby sprawdzili swoją
wiedzę, rozwiązując test typu prawda/
fałsz. (Przed zajęciami przygotuj kopie testu dla wszystkich uczniów).

Pytania — Prawda czy fałsz (Ew. Łukasza 2:1–20)
____ 1. Maria i Józef udali się do Betlejem, żeby zapłacić podatek.

____ 2. Maria i Józef musieli przebyć drogę o długości 44 kilometrów z Nazaretu do Betlejem.

____ 3. Maria położyła małego Jezusa w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

____ 4. Podążając za gwiazdą, pasterze przybyli do żłóbka, w którym leżał Jezus.

____ 5. Zgodnie z zapisami, poza Marią i Józefem, pasterze byli pierwszymi ludźmi, którzy
zobaczyli Jezusa.

____ 6. Anioł zakazał pasterzom mówić o tym, co ujrzeli.

Poproś uczniów, aby wyszukali odpowiedzi na te pytania w trakcie studiowania
Ew. Łukasza 2.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 2:1–5. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, dlaczego Józef i Maria udali się do
Betlejem.

• Dlaczego Józef i Maria udali się do Betlejem? (Zwróć uwagę uczniów na to, że
w Ew. Łukasza 2:1, przypis b [w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO] wyjaśnia, że cesarz chciał dokonać spisu ludności, czyli
policzyć poddanych, w celach podatkowych).

Poproś uczniów, żeby, jeśli to możliwe, spojrzeli na Bible Maps [Atlas biblijny],
mapę nr 11, „The Holy Land in New Testament Times” [Ziemia Święta w czasach
Nowego Testamentu]. Poproś, aby odnaleźli na mapie Nazaret i Betlejem, a
następnie, korzystając z legendy, obliczyli w przybliżeniu odległość, jaką musieli
przebyć Józef i Maria. Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, wyjaśnij, że przebycie
pieszo odległości 140–145 kilometrów z Nazaretu do Betlejem zajmowało zapewne
przynajmniej cztery do pięciu dni, a w przypadku Józefa i Marii prawdopodobnie
jeszcze więcej, ze względu na jej stan.

Korzystanie z pomocy do studiowania pism świętych
Kościół przygotował wiele pomocy do studiowania pism świętych i załączył je do zbioru
podstawowych pism świętych w niektórych językach. Składają się na nie przypisy, indeksy,
ilustracje i mapy. Należą one do najcenniejszych materiałów źródłowych, z których nauczyciele i
uczniowie mogą korzystać podczas studiowania pism świętych. Zachęć uczniów, aby korzystali
z dostępnych im pomocy do studiowania podczas osobistego badania pism świętych.

Poproś, aby zastanowili się, jakie — ich zdaniem — byłyby najwłaściwsze warunki
dla narodzin Stworzyciela i Zbawiciela świata.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 2:6–7. Pozostałych
poproś, aby śledzili tekst w swoich pismach i odszukali, w jakich warunkach
narodził się Jezus.

• W jakich warunkach narodził się Jezus, pomimo Swej niezwykle ważnej pozycji
jako Jednorodzony Syn Boga w ciele?

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali na głos Ew. Łukasza 2:8–14, czytając po jednym
lub po kilka wersetów. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają,
w jaki sposób obwieszczone zostało przyjście Zbawiciela na świat. Poproś uczniów,
aby podzielili się tym, co odnaleźli. Pokaż ilustrację Anioł ukazuje się pasterzom
(Album: Ewangelia w malarstwie, nr 31; zob. także stronę internetową: LDS.org).
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• Co, według wersetu 10., możemy
odczuwać z powodu narodzin
Zbawiciela? (Kiedy uczniowie
udzielą odpowiedzi, zapisz na
tablicy następującą prawdę:
Możemy odczuwać wielką radość
z powodu przyjścia na świat
Zbawiciela).

Poproś uczniów, aby w trakcie
studiowania Ew. Łukasza 2 wyszukali
przykłady tego, w jaki sposób wiedza o
narodzinach Zbawiciela przynosi
ludziom radość.

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Łukasza 2:15–20.
Niech klasa śledzi tekst w swoich
pismach i odszuka, jak pasterze
zareagowali na przesłanie anioła.

• Jakie zwroty opisują reakcję pasterzy na przesłanie anioła? (Możesz
zaproponować uczniom, żeby zaznaczyli zwrot: „pójdźmy zaraz” w wersecie 15.
i „spiesząc się, przyszli” w wersecie 16.).

• Czego świadkami stali się pasterze — czyli o czym otrzymali świadectwo —
ponieważ posłuchali tego przesłania?

• Co uczynili po otrzymaniu świadectwa o Jezusie Chrystusie?

• Jak myślicie, dlaczego pasterze opowiadali ludziom o tym, czego stali się
świadkami?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tej historii o tym, co się dzieje, kiedy
otrzymujemy osobiste świadectwo o Jezusie Chrystusie? (Uczniowie mogą to
różnie ująć, ale powinni rozpoznać następującą zasadę: Kiedy otrzymujemy
osobiste świadectwo o Jezusie Chrystusie, pragniemy dzielić się tym
świadectwem z bliźnimi).

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuację, w której czuli pragnienie
podzielenia się z bliźnimi swoim świadectwem o Jezusie Chrystusie i Jego
ewangelii. Zachęć ich, aby zastanowili się, co wywołało to pragnienie. Poproś
kilkoro z nich, aby podzielili się z klasą swoimi doświadczeniami.

Ew. Łukasza 2:21–39
Symeon i Anna ogłaszają, że Jezus jest Zbawicielem świata
Podsumuj Ew. Łukasza 2:21–24, wyjaśniając, że po narodzinach Jezusa Maria i
Józef, zgodnie z żydowskim prawem, poświęcili Go Panu w świątyni
(zob. II Ks. Mojżeszowa 13:2). Owego dnia dwie znajdujące się w świątyni osoby
rozpoznały w dzieciątku Jezus Mesjasza. Poproś dwóch młodych mężczyzn, aby po
cichu przeczytali historię o Symeonie w Ew. Łukasza 2:25–32. (Możesz wyjaśnić, że
zwrot: „oczekiwał pociechy Izraela” w wersecie 25. oznacza oczekiwanie na
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przyjście Mesjasza). Poproś dwie młode kobiety, aby po cichu przeczytały historię o
Annie w Ew. Łukasza 2:36–38. Poproś uczniów, aby podczas czytania
przydzielonych wersetów odszukali odpowiedzi na następujące pytania:

• W jaki sposób wiedza o narodzinach Zbawiciela przyniosła im radość?

• W jaki sposób osoby te złożyły świadectwo o Jezusie Chrystusie?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś
jednego z młodych mężczyzn o
powstanie i streszczenie tego, co
przeczytał, oraz o odpowiedzenie na
zadane pytania. Pokaż ilustrację:
Symeon oddaje cześć Dziecięciu
Chrystus (Album: Ewangelia
w malarstwie, nr 32; zob. także stronę
internetową: LDS.org).

Podsumuj Ew. Łukasza 2:33–35,
wyjaśniając, że Symeon pobłogosławił
także Marię i Józefa.

Poproś jedną z młodych kobiet o
powstanie i streszczenie tego, co
przeczytała oraz o odpowiedzenie na
zadane pytania.

Poproś uczniów, aby wyjaśnili, w jaki
sposób wiedza o narodzeniu Zbawiciela może przynieść nam radość. Następnie
poproś uczniów, którzy nie czują się skrępowani, żeby podzielili się z klasą swoim
świadectwem o Jezusie Chrystusie.

Podsumuj Ew. Łukasza 2:39, wyjaśniając, że Maria, Józef i Jezus powrócili po tych
wydarzeniach do Nazaretu.

Ew. Łukasza 2:40–52
Młody Jezus naucza w świątyni
Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
napisali, jaki aspekt swego życia chcieliby zmienić na lepsze. Poproś kilkoro
uczniów, którzy nie czują się skrępowani, aby podzieli się tym, co napisali.
(Przypomnij uczniom, że nie muszą dzielić się przemyśleniami, które są zbyt
osobiste lub prywatne).

• W jaki sposób wiedza o tym, jaki Jezus był w młodych latach, może pomóc wam
na tym etapie waszego życia, w którym teraz jesteście, to jest w waszej
młodości?

Wyjaśnij, że nie znamy wielu szczegółów z młodości Jezusa, ale te, które zostały
zapisane, mogą okazać się dla nas wielkim błogosławieństwem i przewodnikiem
w staraniach, by zmienić się na lepsze. Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania
Ew. Łukasza 2 wyszukali prawdy, które mogą pomóc nam zdecydować, na czym
powinniśmy się skupić, kiedy będziemy starać się zmienić na lepsze.
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Pokaż ilustrację: Jezus modli się ze
Swoją matką (Album: Ewangelia
w malarstwie, nr 33; zob. także stronę
internetową: LDS.org). Poproś jednego
z uczniów o przeczytanie na głos
Ew. Łukasza 2:40. Pozostali niech śledzą
tekst i odszukają, w jaki sposób Łukasz
opisał dzieciństwo Jezusa. Poproś
uczniów, aby podzielili się tym, czego
się dowiedzieli.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei
czytali na głos Ew. Łukasza 2:41–47.
Poproś resztę klasy, aby śledziła tekst
w swoich pismach i wyszukała, co Jezus
uczynił w wieku 12 lat.

• Dlaczego Jezus został w świątyni?
(Poproś uczniów, aby przeczytali
fragment z Joseph Smith
Translation, Luke 2:26 [Tłumaczenia Józefa Smitha, Ew. Łukasza 2:46], który
znajduje się w Ew. Łukasza 2:46, przypis c [w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO] i odszukali, jak Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa
Smitha] wyjaśnia to, co Jezus robił w świątyni oraz dlaczego owo wyjaśnienie
lepiej pasuje do opisu tego wydarzenia w Ew. Łukasza 2:47).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 2:48–50. Niech
reszta uczniów śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, co Jezus powiedział Marii
i Józefowi, gdy Go znaleźli.

Zamiast prosić ucznia o przeczytanie Ew. Łukasza 2:48–50, możesz pokazać
film zatytułowany: „Young Jesus Teaches in the Temple” [Młody Jezus

naucza w świątyni] (2:30) z serii: The Life of Jesus Christ Bible Videos [Filmy biblijne o
życiu Jezusa Chrystusa], który jest dostępny na stronie internetowej: LDS.org.

• Co Jezus powiedział Marii i Józefowi, gdy Go znaleźli?

• Czego dowiadujemy się z tej historii na temat wiedzy Jezusa o tym, kim
naprawdę był, oraz o tym, jaki miał w młodości charakter?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 2:51–52. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, w jaki sposób Jezus wzrastał.

• Co to znaczy, że „przybywało [Mu] mądrości”? (Stawał się mądrzejszy). Że
przybywało Mu „wzrostu”? (Rozwijał się fizycznie). Że przybywało Mu „łaski u
Boga”? (Rozwijał się duchowo). Że przybywało Mu „łaski u […] ludzi”?
(Rozwijał się społecznie).

• W jaki sposób sformułowalibyście, na podstawie wersetu 52., zasadę, która
powinna nam przyświecać, kiedy staramy się naśladować Jezusa? (Uczniowie
powinni rozpoznać następującą zasadę: Możemy naśladować Jezusa,
zdobywając mądrość oraz wzrastając fizycznie, duchowo i społecznie).
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• Dlaczego ważne jest, abyśmy rozwijali się w każdym z tych aspektów? (Żebyśmy
stali się wszechstronnymi ludźmi).

• Jakie otrzymujecie błogosławieństwa, kiedy staracie się naśladować Jezusa,
rozwijając się w tych dziedzinach życia?

Napisz na tablicy poniższe nagłówki i poproś uczniów, aby zapisali je w swoich
notatnikach lub dziennikach do studiowania: intelektualnie, fizycznie, duchowo i
społecznie. Poproś uczniów, aby pod każdą z tych kategorii zapisali sobie cel do
osobistego rozwoju. Zachęć ich, aby realizowali te cele. Na zakończenie zajęć złóż
swoje świadectwo na temat zasad omawianych w trakcie dzisiejszej lekcji.

(Odpowiedzi na pytania prawda czy fałsz: 1. prawda; 2. fałsz; 3. prawda; 4. fałsz; 5.
prawda; 6. fałsz).

Powtórzenie fragmentów do opanowania
Powtarzanie pomaga uczniom zapamiętać umiejscowienie fragmentów do
opanowania w pismach świętych. Skorzystaj z kart do opanowania pism świętych
lub poproś uczniów, żeby przygotowali swoje własne karty, zapisując na nich
kluczowe słowa lub znaczenie po jednej stronie karty, a po drugiej odnośniki do
fragmentów z pism świętych. Podziel uczniów na pary. Poproś ich, żeby przepytali
się wzajemnie, używając kart. Zachęć uczniów, aby jak najczęściej używali tych
kart, by sprawdzać własną wiedzę lub przepytywać się nawzajem. Możesz użyć
wskazówek z kart, żeby przeprowadzić w klasie ćwiczenie polegające na
odszukiwaniu fragmentów z pism świętych (zob. „Berek po pismach świętych”
w Aneksie do tego podręcznika).
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LEKCJA 45

Ew. Łukasza 3–4
Wprowadzenie
Jan Chrzciciel głosił pokutę i świadczył o przyjściu Mesjasza.
Jezus Chrystus został ochrzczony przez Jana, a następnie
pościł na pustyni przez 40 dni. Udawszy się do Galilei, Jezus

ogłosił w Nazarecie, że jest Mesjaszem. Wzgardzony przez
ludzi w Nazarecie udał się do Kafarnaum, gdzie uzdrawiał
chorych i wypędzał demony.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 3:1–22
Jan Chrzciciel prorokuje o Jezusie Chrystusie
Przed rozpoczęciem zajęć poproś jednego z uczniów, żeby przestudiował historię o
proroku Eliaszu i wdowie z Sarepty, która znajduje się w I Ks. Królewskiej 17:1–16,
a innego, żeby przestudiował historię o Naamanie i Elizeuszu z II Ks. Królewskiej
5:1–15. Wyjaśnij, że poprosisz ich, aby krótko streścili te historie w dalszej części
lekcji. Poproś ich, aby podkreślili, co Naaman i wdowa z Sarepty uczynili, żeby
zademonstrować swoją wiarę i zwróć uwagę uczniów na to, że oboje byli ludźmi
innych narodów (nie pochodzili z domu Izraela).

Na rozpoczęcie lekcji poproś uczniów, żeby na kartce opisali sytuację, w której czuli
się odsunięci lub odizolowani od otoczenia ze względu na to, że żyją według
przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa (poproś ich, aby nie podawali na kartkach
swoich imion). Po upływie wyznaczonego czasu poproś ich, aby dali ci swoje kartki.
Przeczytaj klasie kilka tych doświadczeń.

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Ew. Łukasza 3:1–22 wyszukali prawdę,
która wyjaśnia, dlaczego ludzie, którzy żyją zgodnie z ewangelią, mogą czasami
czuć się odcięci od innych.

Wyjaśnij, że zgodnie z prawem Mojżesza wyższy kapłan pełnił funkcję
przewodniczącego urzędnika w Kapłaństwie Aarona i politycznego przywódcy
narodu Izraela. Jednakże w okresie poprzedzającym czasy posługi Zbawiciela urząd
wyższego kapłana został skorumpowany. Zamiast być wybierani przez Boga, wyżsi
kapłani byli wybierani przez ludzi takich, jak Herod czy inni rzymscy urzędnicy
(zob. Bible Dictionary, „High priest”).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 3:2–6. Reszta niech
śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, do kogo Bóg przemówił zamiast
przemówić do wyższych kapłanów.

• Kogo doszło słowo Pana zamiast wyższych kapłanów? („Jana, syna
Zachariasza”, zwanego także Janem Chrzcicielem).

• Czego nauczał Jan Chrzciciel?

Wyjaśnij, że w czasach Jana niektórzy ludzie uważali, że ponieważ są potomkami
Abrahama, Bóg kocha ich bardziej niż nie-Izraelitów. Poproś jednego z uczniów,
aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 3:7–9, a klasa niech wysłucha, czego Jan
Chrzciciel nauczał Żydów, aby mogli zadowolić Boga.
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• Czego Jan Chrzciciel nauczał Żydów, aby mogli zadowolić Boga? (Wyjaśnij, że
„owoce” symbolizują konsekwencje wyborów, których dokonujemy).

• Co, według wersetu 9., stanie się z tymi, którzy nie wydają „dobrych owoców”,
czyli nie prowadzą godnego życia?

Podsumuj Ew. Łukasza 3:10–15, wyjaśniając, że Jan nauczał konkretne grupy
Żydów, w jaki sposób mogą wydawać dobre owoce. Posługa Jana była imponująca i
niektórzy uważali, że może on być Mesjaszem.

Poproś jednego z uczniów, żeby przeczytał na głos Ew. Łukasza 3:16–17, a reszta
klasy niech wysłucha, co według Jana Mesjasz miał czynić po Swoim przyjściu.

• Co, zgodnie ze słowami Jana, Mesjasz miał czynić po Swoim przyjściu?

Wyjaśnij, że zwrot: „On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”
(werset 16.) odnosi się do oczyszczających i uświęcających skutków otrzymania
daru Ducha Świętego.

Aby wyjaśnić uczniom werset 17., pokaż im garść ziarna lub małych kamyków i
szczyptę trocin lub skrawków gazety. Zmieszaj ziarno z trocinami i włóż je do
płytkiej tacki.

• W jaki sposób można oddzielić ziarno od trocin?

Wyjaśnij, że po zebraniu i zmłóceniu pszenicy (czyli po procesie, w którym ziarno
oddziela się od reszty rośliny), ziarno zostaje przewiane. Przewiewanie to
starożytna metoda, której używano, aby oddzielić ziarno od plew (zewnętrznej
łuski) i otrąb. Osoba, która przewiewała ziarno, przy pomocy dużej szufli lub
drewnianych wideł (zwanych w piśmie świętym „wiejadłem”), podrzucała
przewiewaną pszenicę w powietrze. Wiatr unosił wtedy lżejsze, niepożądane plewy,
a cięższe ziarna spadały na klepisko.

Aby to zilustrować, weź do ręki wachlarz (możesz również użyć grubszego papieru,
kartonu lub kilku kartek, jeśli zajdzie taka potrzeba). Poproś jednego z uczniów, aby
podszedł na środek sali i zaczął wachlować ziarna i trociny. W międzyczasie lekko
podrzucaj tacką tak, aby wachlowane powietrze rozwiało trociny, a ziarna spadły
z powrotem w dół. Poproś ucznia, aby usiadł.

• Co symbolizują pszenica i plewy? (Pszenica symbolizuje ludzi prawych, a plewy
niegodziwych).

• Kto, według wersetów 16–17, oddziela prawych od niegodziwych? (Kiedy
uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę: Jezus
Chrystus oddziela prawych od niegodziwych).

• Choć prawi ludzie zostaną ostatecznie oddzieleni od niegodziwych podczas
Sądu Ostatecznego, w jaki sposób podążanie za Jezusem Chrystusem i życie
zgodnie z Jego ewangelią może sprawić, że Jego uczniowie już teraz
odseparowują się od innych?

• Dlaczego musimy zrozumieć, że podążanie za Jezusem Chrystusem i życie
zgodne z Jego ewangelią może sprawić, że będziemy odseparowani lub
będziemy czuć się odseparowani od innych?
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Podsumuj Ew. Łukasza 3:18–22, wyjaśniając, że Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela,
by ten go ochrzcił. Herod wtrącił później Jana Chrzciciela do więzienia.

Ew. Łukasza 3:23–38
Rodowód Jezusa
Podsumuj Ew. Łukasza 3:23–38, wyjaśniając, że Łukasz zawarł w tym fragmencie
rodowód Jezusa i złożył świadectwo, że Józef był, „jak mniemano” (a nie
w rzeczywistości), ojcem Jezusa, który jest Synem Boga.

Ew. Łukasza 4:1–13
Kuszenie Jezusa na pustyni
Wyjaśnij, że Ew. Łukasza 4:1–13 podaje historię o tym, jak Jezus pościł przez 40 dni
na pustyni i oparł się pokusom Szatana.

Ew. Łukasza 4:14–30
Jezus ogłasza, że jest Mesjaszem
Napisz na tablicy słowa: uciśniony, ubogi, jeniec i ślepy. Poproś uczniów, aby
przypomnieli sobie sytuację, w której ich uczucia można było opisać przynajmniej
jednym z tych słów. Poproś ich, aby w trakcie studiowania Ew. Łukasza 4:14–30
wyszukali, w jaki sposób mogą uwolnić się od tych uczuć.

Podsumuj Ew. Łukasza 4:14–17, wyjaśniając, że po powrocie z pustyni Jezus
rozpoczął głoszenie ewangelii w synagogach w Galilei. Wkrótce potem powrócił do
rodzinnego Nazaretu. Stanął tam w synagodze i czytał z Księgi Izajasza.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 4:18–21, a resztę o
wyszukanie, czego Jezus nauczał o boskiej misji Mesjasza.

• O czym Jezus złożył świadectwo ludziom w Swoim rodzinnym Nazarecie?
(Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale upewnij się, że rozumieją następującą
prawdę: Jezus jest Mesjaszem, który został posłany, aby uzdrowić
uciśnionych i wyzwolić tych, którzy są jeńcami w duchu).

• Jakie doświadczenia pokazują wam, że Jezus Chrystus nadal uzdrawia i
wyzwala nas w naszych czasach?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 4:22, a reszta niech
wyszuka, w jaki sposób mieszkańcy Nazaretu zareagowali na odważne
oświadczenie Jezusa, że jest On długo oczekiwanym Mesjaszem.

• W jaki sposób ludzie zareagowali na oświadczenie Jezusa?

• Jak myślicie, dlaczego według wersetu 22., mieszkańcom Nazaretu trudno było
uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem?

Podsumuj Ew. Łukasza 4:23, wyjaśniając, iż Jezus wiedział, że mieszkańcy Nazaretu
będą chcieli, żeby im udowodnił, iż jest Mesjaszem powtarzając cuda, jakich
dokonał w Kafarnaum.

Poproś uczniów, aby po cichu przejrzeli Ew. Łukasza 4:24–27 i wyszukali dwie
historie ze Starego Testamentu, o których wspomniał Zbawiciel, odpowiadając
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mieszkańcom Nazaretu. (Możesz wyjaśnić, że mowa tutaj o proroku Eliaszu).
Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co odnaleźli.

Poproś dwóch uczniów, których wcześniej poprosiłeś o przestudiowanie tych
dwóch historii, aby je teraz streścili. Następnie wyjaśnij, iż Jezus nauczał
mieszkańców Nazaretu, że mimo iż wśród Izraelitów były wdowy i trędowaci, to
cudów doświadczyły dwie osoby, które nie należały do Izraela (ludzie innych
narodów).

• W jaki sposób Naaman i wdowa z Sarepty okazali swoją wiarę?

• Czym wiara wdowy i Naamana różniła się od wiary mieszkańców Nazaretu?

Porównania i przeciwieństwa
Fragment z pisma świętego można zwykle wyjaśnić, porównując lub przeciwstawiając go z innym
fragmentem. Pomaganie uczniom w zauważeniu podobieństw i różnic pomiędzy naukami, ludźmi
czy wydarzeniami może dać im lepsze zrozumienie prawd ewangelii.

Zwróć ich uwagę na to, że Jezus nie dokonał wielu cudów w Nazarecie, gdyż
mieszkańcy tego miasta nie wierzyli w Niego (zob. Ew. Mateusza 13:54–58;
Ew. Marka 6:1–6).

• Czego możemy dowiedzieć się na temat wiary z porównania mieszkańców
Nazaretu oraz wdowy i Naamana? (Pomóż uczniom rozpoznać następującą
zasadę: Kiedy okazujemy wiarę w Jezusa Chrystusa, możemy doświadczyć
cudów).

Poproś uczniów, aby podeszli do tablicy i wypisali, w jaki sposób możemy
okazywać wiarę w to, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. Gdy skończą
pisać, zapytaj:

• Jakich błogosławieństw lub cudów doświadczamy tylko wtedy, gdy działamy
z wiarą?

Poproś jednego z uczniów, żeby przeczytał na głos Ew. Łukasza 4:28–30, a reszta
klasy niech posłucha, jak zareagowali na Jezusa ludzie zgromadzeni w synagodze.
Poproś uczniów, aby podzielili się tym, czego się dowiedzieli.

• W jaki sposób ta historia ilustruje, jak Jezus Chrystus oddzieli ludzi
niegodziwych od prawych? (Zob. Ew. Łukasza 3:17).

Ew. Łukasza 4:31–44
Jezus wypędza demony i uzdrawia chorych
Podziel uczniów na pary. Poproś ich, aby czytali na głos Ew. Łukasza 4:31–44 i
wyszukali, jakie błogosławieństwa otrzymali mieszkańcy Kafarnaum w porównaniu
z mieszkańcami Nazaretu. Kiedy uczniowie skończą czytać, poproś ich, aby
w parach omówili następujące pytania (możesz zapisać te pytania na tablicy):

• Czym różniła się reakcja mieszkańców Kafarnaum od reakcji mieszkańców
Nazaretu?
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• Jakie błogosławieństwa otrzymali mieszkańcy Kafarnaum w porównaniu
z mieszkańcami Nazaretu?

• W jaki sposób te historie ilustrują zasadę, że kiedy okazujemy wiarę w Jezusa
Chrystusa, możemy doświadczać cudów?

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się z resztą klasy swoimi odpowiedziami na
ostatnie dwa pytania.

Na zakończenie lekcji złóż swoje świadectwo o Jezusie Chrystusie i o
błogosławieństwach, jakie otrzymujesz, kiedy okazujesz wiarę w Niego. Poproś
uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania napisali, w jaki
sposób mogą okazywać wiarę w Jezusa Chrystusa. Zachęć ich, aby postawili sobie
cel, że będą postępować zgodnie z tym, co zapisali.

LEKCJA 45

280



LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Marka 10 –
Ew. Łukasza 4 (Część 9.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania Ew. Marka 10 –
Ew. Łukasza 4 (część 9.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się
jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze
potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1.: (Ew. Marka 10–16)
Studiując zaproszenie Zbawiciela, żeby przyszły do niego małe dzieci, uczniowie dowiedzieli się, że kiedy przyjmujemy
ewangelię jak dziecię, jesteśmy przygotowani, by wejść do królestwa Bożego. Czytając o przestrodze, jakiej Jezus
Chrystus udzielił bogatemu młodzieńcowi, dowiedzieli się, że ze względu na Swoją miłość do nas Pan pomoże nam
poznać, czego brakuje w naszych staraniach, by za Nim podążać, a jeśli Go o to poprosimy, nauczy nas, co musimy
uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne. Historie o wdowie, która składa grosze w ofierze i o tym, jak Maria namaszcza
Zbawiciela, pomagają uczniom przekonać się, że jeśli ofiarujemy Mu wszystko, co posiadamy, Pan przyjmie nasza
ofiarę, nawet jeśli będzie się ona wydawać nieznaczna w porównaniu z ofiarami innych ludzi i że Zbawiciel jest
zadowolony, kiedy ofiarowujemy Mu to, co najlepsze.

Dzień 2.: (Ew. Łukasza 1)
Podczas tej lekcji uczniowie studiowali historię o obietnicy, jaką anioł Gabriel złożył Zachariaszowi i Elżbiecie, że będą
mieli syna. Dowiedzieli się również, iż Gabriel powiedział Marii, że będzie matką Syna Bożego. Z zawartych w tym
rozdziale fragmentów pisma świętego uczniowie dowiedzieli się następujących prawd: Słowa Pana wypowiedziane
przez Jego sługi wypełnią się w swoim czasie. Jezus Chrystus jest Synem Boga Ojca. U Boga żadna rzecz nie jest
niemożliwa. Jeśli będziemy starali się wiernie wypełniać zadania, które nam powierza, Pan uczyni w naszym życiu
wielkie rzeczy.

Dzień 3.: (Ew. Łukasza 2)
W trakcie studiowania historii o narodzinach Jezusa Chrystusa uczniowie dowiedzieli się, że ponieważ Zbawiciel
przyszedł na świat, możemy doświadczyć wielkiej radości. Dowiedzieli się także, że kiedy słuchamy boskich wskazówek,
możemy otrzymać własne świadectwo o Jezusie Chrystusie, a kiedy je otrzymamy, będziemy pragnąć dzielić się nim
z ludźmi. Studiując młodość Jezusa, uczniowie dowiedzieli się, że możemy naśladować Go, nabierając mądrości i
rozwijając się fizycznie, duchowo i społecznie.

Dzień 4.: (Ew. Łukasza 3–4)
Podczas tej lekcji uczniowie uczyli się o Janie Chrzcicielu i o chrzcie Jezusa Chrystusa. Dowiedzieli się również, że Jezus
oświadczył w Nazarecie, iż jest Mesjaszem. Z tych historii uczniowie dowiedzieli się następujących prawd: Jezus
Chrystus oddziela prawych od niegodziwych. Jezus jest Mesjaszem, który został posłany, aby uzdrowić uciśnionych i
wyzwolić tych, którzy są jeńcami w duchu. Kiedy okazujemy wiarę w Jezusa Chrystusa, możemy doświadczyć cudów.
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Wprowadzenie
Dzięki dzisiejszej lekcji uczniowie mogą zrozumieć nieco lepiej cierpienie, jakiego
Jezus Chrystus doświadczył, dokonując Zadośćuczynienia. Uczniowie zrozumieją
ponadto niektóre z powodów, dla których Zbawiciel za nas cierpiał.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Marka 14:10–16:20
Cierpiąc za nasze grzechy w Getsemane, Jezus rozpoczyna akt Zadośćuczynienia,
zostaje zdradzony przez Judasza Iskariotę i przywiedziony przed przywódców
żydowskich
Poproś uczniów, aby po cichu zastanowili się nad odpowiedziami na następujące
pytania:

• Czy czuliście kiedyś, że nikt was nie rozumie lub nie rozumie, czego
doświadczacie?

• Czy czuliście kiedyś, że wasze grzechy nie mogą wam zostać przebaczone?

Poproś uczniów, żeby w trakcie studiowania Ew. Marka 14 wyszukali prawdy, które
mogą pomóc osobom doświadczającym tego rodzaju uczuć.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 14:32–34. Niech reszta
klasy śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, co Zbawiciel odczuwał w Ogrodzie
Getsemane.

• Co Zbawiciel odczuwał w Ogrodzie Getsemane?

Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następujące zwroty:
niepokoić się i trwożyć, smętna jest dusza moja.

Wyjaśnij, że opisują one cierpienie, którego Jezus Chrystus doświadczył, dokonując
Zadośćuczynienia.

• Czego z tych zwrotów uczymy się o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa? (Kiedy
uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę:
Dokonując Zadośćuczynienia, Jezus Chrystus cierpiał i smucił się
w Ogrodzie Getsemane).

Aby wyjaśnić uczniom tę doktrynę, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos
poniższej wypowiedzi Starszego Neila A. Maxwella z Kworum Dwunastu
Apostołów.

„Cierpiąc w Getsemane Jezus zaczął się ‘niepokoić’ (Ew. Marka 14:33), czyli
w języku greckim był ‘oniemiały’ i ‘zdziwiony’.

Czy możecie to sobie wyobrazić? Jehowa, Stwórca tego i innych światów
‘oniemiały’! […]. Nigdy wcześniej osobiście nie zaznał dotkliwego i
wyczerpującego procesu zadośćuczynienia. Kiedy w całej pełni nadszedł czas
męki, jej ciężar był o wiele, wiele większy, niż nawet Jego niedościgniony umysł

był sobie w stanie wyobrazić! Nic dziwnego, że anioł ukazał się, żeby Go wzmocnić! (Zob.
Ew. Łukasza 22:43).
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Łączny ciężar wszystkich doczesnych grzechów — z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości —
przytłoczył tę doskonałą, bezgrzeszną i wrażliwą Duszę! Wszystkie nasze słabości i choroby
w pewien sposób również stanowiły część straszliwej sumy Zadośćuczynienia. (Zob. Alma
7:11–12; Ks. Izajasza 53:3–5; Ew. Mateusza 8:17) […].

Czy w tej ekstremalnej sytuacji miał być może nadzieję na to, że w gęstwinie pojawi się ratunek
pod postacią ofiarnego baranka? Nie wiem. Jego cierpienie — tak jakby ktoś pomnożył ogrom
przez nieskończoność — spowodowało, iż na krzyżu Jego zbolała dusza łkała w całkowitej
samotności. (Zob. Ew. Mateusza 27:46) […].

Cudowne i pełne chwały Zadośćuczynienie było głównym aktem całej historii ludzkości. Było
zawiasem, od którego zależało wszystko, co ma ostatecznie znaczenie. Zaś zawias ten polegał na
duchowej uległości Jezusa!” („Willing to Submit”, Ensign, maj 1985, str. 72–73).

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali na głos Ew. Jana 14:35–42, czytając po jednym
lub po kilka wersetów. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają,
czego Zbawiciel doświadczył z powodu Swojego wielkiego cierpienia.

• Czego Zbawiciel doświadczył z powodu Swojego wielkiego cierpienia?
(Wyjaśnij uczniom, że cierpienie Jezusa było tak dotkliwe, iż zapytał, czy
możliwe jest, by go uniknąć).

Napisz na tablicy następujący zwrot: Jezus Chrystus cierpiał…, żeby…

Wyjaśnij, że inne fragmenty z pism świętych pomagają nam zrozumieć cierpienie
Jezusa Chrystusa i to, dlaczego był gotów za nas cierpieć.

Napisz na tablicy następujące odsyłacze do pism świętych: Ks. Izajasza 53:3–5 i
Alma 7:11–13. Podziel uczniów na pary i poproś, żeby wspólnie przeczytali te
wersety i wyszukali, co cierpiał Zbawiciel i dlaczego. Poproś ich, żeby w swoich
notatnikach lub dziennikach do studiowania dokończyli napisane na tablicy zdanie,
korzystając z wiedzy zdobytej z Ks. Izajasza 53:3–5 i z fragmentu: Alma 7:11–13.
(Możesz wyjaśnić, że słowo słabości w wersecie Alma 7:12 oznacza cierpienia, ból i
grzechy).

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów o podzielenie się tym,
w jaki sposób uzupełnili zdanie. Ich odpowiedzi mogą wyglądać następująco: Jezus
Chrystus cierpiał nasz ból, dolegliwości, pokusy, choroby, słabości i smutki, żeby
wiedzieć, jak nam pomóc. Jezus Chrystus cierpiał za nasze grzechy, żeby mógł
wymazać nasze przewinienia. Przypomnij uczniom, że cierpienie Zbawiciela za
grzechy ludzkości rozpoczęło się w Getsemane i trwało dalej, a zakończyło się,
kiedy został ukrzyżowany.

Aby przybliżyć uczniom znaczenie prawdy, że dokonując Zadośćuczynienia,
Jezus Chrystus cierpiał i smucił się w Ogrodzie Getsemane, możesz pokazać

film „Special Witness — Elder Holland” [Szczegółny świadek — Starszy Holland]
(2:38), w którym Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów składa
świadectwo o cierpieniu Zbawiciela w Getsemane. Film jest dostępny na stronie
internetowej: LDS.org.

• W jaki sposób wiedza o cierpieniu Zbawiciela i o przyczynie Jego cierpienia
może pomóc wam w okresie prób, bólu i udręki? (Zob. NiP 45:3–5).
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• W jakich sytuacjach czuliście, że Zbawiciel pomagał wam w bólu, chorobie
lub smutku?

• Jakich uczuć doświadczyliście, kiedy po odbyciu pokuty czuliście, że wasze
grzechy zostały wymazane (usunięte) dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa?

Podsumuj Ew. Marka 14:43–16:20, wyjaśniając, że Jezus został bezprawnie
postawiony przed Sanhedrynem (radą przywódców żydowskich) i skazany na
śmierć. Po śmierci na krzyżu i Zmartwychwstaniu Zbawiciel ukazał się Swoim
Apostołom i posłał ich, by głosili ewangelię, obiecując, że osobom wierzącym
towarzyszyć będą znaki. (Uwaga: Śmierć, pochówek i Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa zostały wcześniej szczegółowo omówione w trakcie studiowania
Ew. Mateusza 27–28).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Marka 16:15. Pozostali niech
śledzą tekst w swoich pismach i odszukają zadanie, jakie Pan dał Swoim
Apostołom.

• W jaki sposób możecie dzisiaj i w przyszłości pomagać wypełniać zadanie,
jakim jest głoszenie ewangelii na „cały świat”?

Na zakończenie lekcji możesz złożyć świadectwo o prawdach, które dzisiaj
omawialiście.

Następna część (Ew. Łukasza 5:1–10:37)
Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie moment, jeśli taki był, w którym
zastanawiali się, czy mogą uzyskać wybaczenie grzechów. Wyjaśnij, że w trakcie
studiowania Ew. Łukasza 5:1–10:37 w nadchodzącym tygodniu będą uczyć się o
tym, że Zbawiciel pragnie wybaczać nam nasze grzechy i o tym, co mogą uczynić,
aby uzyskać wybaczenie.
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LEKCJA 46

Ew. Łukasza 5
Wprowadzenie
Po cudownym połowie ryb z pomocą Zbawiciela Piotr, Jakub i
Jan porzucili wszystko, aby za Nim podążać i stać się
rybakami ludzi. Jezus uzdrowił trędowatego i

sparaliżowanego. Powołał Mateusza i nauczał, że przyszedł,
aby przywołać grzeszników do pokuty. Jezus nauczał również
przypowieści o młodym winie w starych bukłakach.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 5:1–11
Pan powołuje Piotra, Jakuba i Jana, by stali się rybakami ludzi
Napisz na tablicy następujące pytanie: W jakiej sytuacji ktoś poprosił was o zrobienie
czegoś, choć nie znaliście wszystkich powodów, dla których powinniście to uczynić? Poproś
uczniów, aby zastanowili się nad odpowiedzią na to pytanie i podzielili się swoimi
doświadczeniami.

• Dlaczego trudno jest wykonywać polecenia, jeśli nie rozumie się stojących za
nimi powodów?

• Które przykazania lub rady przywódców Kościoła mogą być trudne do
przestrzegania dla niektórych młodych ludzi, jeśli nie rozumieją oni w pełni
stojących za nimi powodów? (Możesz wypisać odpowiedzi uczniów na tablicy).

Poproś uczniów, aby w Ew. Łukasza 5:1–11 wyszukali zasadę, która może okazać
się pomocna, kiedy nie do końca rozumieją, dlaczego prosi się ich, by słuchali rad
lub przestrzegali przykazań Pana.

Poproś kilkoro uczniów, by po kolei czytali Ew. Łukasza 5:1–5. Niech reszta klasy
śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, o co Zbawiciel poprosił Szymona (Piotra)
po zakończeniu kazania. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli. (Jeśli
zajdzie taka potrzeba, zwróć uwagę uczniów na to, że w wersecie 4. słowo połów
oznacza połów ryb).

• Co Szymon powiedział Zbawicielowi o poprzednich próbach połowów ryb?

• Co osobiste doświadczenie rybackie mogło podpowiadać Piotrowi, kiedy
Zbawiciel powiedział mu, by ponownie zanurzył sieci?

• Które słowa Szymona wskazują na to, że zaufał Panu?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 5:6–9, a resztę o
wyszukanie tego, co się stało, kiedy Szymon uczynił to, o co poprosił go Pan.

• Co się stało, kiedy Szymon uczynił to, o co poprosił go Pan?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z gotowości Szymona, by zrobić to, o co
poprosił go Pan, mimo tego że nie rozumiał, dlaczego miał to uczynić?
(Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale upewnij się, że rozpoznają następującą
zasadę: Jeśli zrobimy to, o co prosi nas Pan, nawet jeśli nie wiemy,
dlaczego mamy to uczynić, otrzymamy od Niego większe
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błogosławieństwa, niż oczekujemy. Zapisz tę zasadę na tablicy, uzupełniając
ją słowami uczniów).

Pomaganie uczniom w rozpoznawaniu zasad
W wielu przypadkach w pismach świętych zasady nie są prezentowane w sposób bezpośredni,
ale domyślny. Domyślne zasady można często rozpoznać, zadając sobie pytanie: „Jaki jest morał
tej historii?”. Pomóż uczniom analizować czyny, postawy i zachowania danych osób bądź grup
opisywanych w piśmie świętym oraz określać błogosławieństwa lub konsekwencje ich
postępowania. Studiowanie historii z pisma świętego w ten sposób może sprawić, że domyślne
zasady staną się bardziej oczywiste.

• W jaki sposób życie zgodnie z tą zasadą wymaga od nas zaufania do Jezusa
Chrystusa?

Aby wyjaśnić uczniom tę zasadę, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos
poniższej wypowiedzi Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu
Apostołów. Możesz rozdać uczniom po jej egzemplarzu.

„To życie to doświadczenie polegające na głębokim zaufaniu — zaufaniu
Jezusowi Chrystusowi i Jego naukom oraz własnej zdolności do bycia
prowadzonym przez Ducha Świętego, bycia posłusznym tym naukom, aby uzyskać
szczęście teraz oraz celową, pełną szczęścia egzystencję w wieczności. Ufać
oznacza być posłusznym, nie wiedząc na początku, jaki będzie koniec
(Przypowieści Salomona 3:5–7). Aby mogło wydać owoc, wasze zaufanie do Pana

musi mieć większą moc i być bardziej trwałe niż ufność, jaką pokładacie w osobistych odczuciach
i doświadczeniach” („Trust in the Lord”, Ensign, listopad 1995, str. 17).

• W jaki sposób możemy rozwinąć taki rodzaj ufności do Zbawiciela?

• W jaki sposób wy lub członkowie waszych rodzin otrzymaliście większe
błogosławieństwa, niż oczekiwaliście, kiedy kierowaliście się wskazówkami
Pana, nawet jeśli nie do końca rozumieliście, dlaczego powinniście coś uczynić?
(Uczniowie mogą opowiedzieć o doświadczeniach, które pomogły im w końcu
zrozumieć, z jakiego powodu Pan udzielił konkretnych wskazówek).

Poproś uczniów, aby na kartce, którą będą mogli wziąć ze sobą do domu, zapisali
rady lub przykazania Pana, których chcieliby wierniej przestrzegać, nawet jeśli nie
do końca rozumieją, dlaczego powinni to czynić. (Jeśli starczy na to czasu, możesz
poprosić uczniów, aby przejrzeli broszurę Dla wzmocnienia młodzieży [2011], by
znaleźć w niej dodatkowe pomysły).

Podsumuj Ew. Łukasza 5:10–11, wyjaśniając, że Piotr, Jakub i Jan porzucili swoje
łodzie i sieci rybackie, aby podążać za Jezusem.

Ew. Łukasza 5:12–26
Jezus uzdrawia trędowatego i sparaliżowanego
Pokaż uczniom następujące przedmioty (lub narysuj je na tablicy): strzykawka,
bandaż, mydło i okład chłodzący.

LEKCJA 46

286



• W jaki sposób przedmioty te pomagają uzdrowić ludzi lub w gojeniu się ran?

• Jakiego rodzaju uzdrowienia ludzie mogą potrzebować poza uzdrowieniem
z chorób i urazów fizycznych? (Zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy. Mogą się
wśród nich znaleźć: grzech, uzależnienie, rozpacz i rozgoryczenie).

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Ew. Łukasza 5:12–25 wyszukali zasady,
które uczą nas, co możemy zrobić, by pomóc sobie lub innym osobom w potrzebie
uzdrowienia.

Narysuj na tablicy poniższą tabelę i poproś uczniów, aby przerysowali ją do swoich
swoich notatników lub dzienników do studiowania.

Podobieństwa Różnice

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych. Ew. Łukasza 5:12–15 i
Ew. Łukasza 5:17–25. Wyjaśnij, że wersety te podają, iż Zbawiciel uzdrowił dwóch
mężczyzn. Jeden był trędowaty, a drugi sparaliżowany. Podziel uczniów na pary.
Poproś ich, aby przeczytali obie historie i omówili odpowiedzi na następujące
pytania:

• Jakie są podobieństwa pomiędzy tymi dwoma uzdrowieniami? Czym
się różnią?

• Jaką rolę w każdym z nich odgrywała wiara?

Poproś uczniów, aby zapisali w swoich tabelach to, co znaleźli. Po upływie
wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, czego się
dowiedzieli. Możesz poprosić uczniów, aby zaznaczyli zwrot: „ujrzawszy wiarę ich”
w wersecie 20. Upewnij się, że uczniowie rozumieją, iż wiara osób, które przyniosły
do Zbawiciela sparaliżowanego człowieka, przyczyniła się do jego uzdrowienia.

• Jakich zasad możemy nauczyć się z tych historii o tym, w jaki sposób możemy
zostać uzdrowieni i co możemy uczynić, aby pomóc uzdrowić innych ludzi?
(Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale upewnij się, że rozumieją następujące
zasady: Gdy wykazujemy się wiarą i przychodzimy do Zbawiciela, On
może nas uzdrowić. Możemy pomóc innym ludziom w przyjściu do
Zbawiciela, aby zostali uzdrowieni. Zapisz te zasady na tablicy).

• W jaki sposób Zbawiciel może nas uzdrowić? (Wyjaśnij uczniom, że Zbawiciel
może uleczyć nasze choroby lub dać nam odwagę, wiarę, pocieszenie i spokój,
których potrzebujemy, aby je przetrwać lub przezwyciężyć).

Poproś uczniów, żeby zwrócili uwagę na wypisane na tablicy dolegliwości.

• Co możecie zrobić, aby pomóc przyprowadzić ludzi do Zbawiciela, aby mogli
skorzystać z Jego uzdrawiającej mocy?
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• W jakiej sytuacji wy lub ktoś, kogo znacie, zostaliście uzdrowieni, kiedy
wykazaliście się wiarą w Zbawiciela? (Przypomnij uczniom, że nie muszą dzielić
się doświadczeniami, które są zbyt osobiste lub prywatne).

• Przypomnijcie sobie sytuację, kiedy ktoś przyprowadził do Zbawiciela jakiegoś
człowieka, aby ten mógł skorzystać z Jego uzdrawiającej mocy?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, co mogą zrobić, aby wykazać się większą wiarą
w Jezusa Chrystusa, żeby ich uzdrowił, wybaczył im lub pocieszył ich oraz co mogą
zrobić, aby przyprowadzić do Zbawiciela przyjaciela lub inną osobę. Zachęć ich, aby
postępowali zgodnie z otrzymanymi podszeptami.

Ew. Łukasza 5:27–35
Uczeni w piśmie i faryzeusze pytają, dlaczego Jezus jada z celnikami i grzesznikami
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 5:27–28, a
pozostałych o odszukanie zaproszenia, jakie Zbawiciel skierował do Lewiego.
Niech uczniowie opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli.

• Co robi na was wrażenie w reakcji Lewiego na zaproszenie Zbawiciela?

Przypomnij uczniom, że Lewiego zwano również Mateuszem (zob. Ew. Mateusza
9:9). Był on celnikiem, co oznaczało, że zbierał od innych Żydów podatki dla
rzymskiego rządu. Żydzi z reguły nienawidzili celników, uważając ich za
wyrzutków, grzeszników, a nawet za zdrajców narodu Izraela. Podsumuj
Ew. Łukasza 5:29–35, wyjaśniając, że kiedy Jezus zasiadał do stołu z Lewim i
podobnymi mu ludźmi, uczeni w piśmie i faryzeusze potępiali Go za to, że jada
z grzesznikami. Jezus nauczał, że przyszedł, by grzeszników wezwać do pokuty.

Ew. Łukasza 5:36–39
Jezus opowiada przypowieść o młodym winie w starych bukłakach
Wyjaśnij, że Zbawiciel użył przypowieści, by pouczyć uczonych w piśmie i
faryzeuszy. Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Łukasza
5:36–39. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, o jakich
przedmiotach Zbawiciel mówił w tej przypowieści.

• O jakich przedmiotach mówił Zbawiciel, nauczając tej przypowieści?

Pokaż uczniom kawałek nowego materiału i kawałek starego materiału z dziurą.
Wyjaśnij, że „nowa szata” w wersecie 36. oznacza materiał, który jeszcze się nie
skurczył. Nie można załatać starej szaty nowym materiałem, ponieważ kiedy nowy
kawałek płótna się skurczy, dziura stanie się jeszcze większa. Na podobnej zasadzie
ewangelia Jezusa Chrystusa nie miała jedynie połatać starych wierzeń i praktyk, ale
przywrócić pełnię prawdy.

Poproś uczniów, aby przeczytali werset 37. i wyjaśnij, że bukłaki to „skórzane worki
na wino”. Jeśli masz taką możliwość, pokaż uczniom kawałek nowej i starej skóry.

• Jaka jest różnica pomiędzy nową a starą skórą? (Nowa skóra jest miękka i
elastyczna, a stara twarda i krucha).
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Wyjaśnij, że kiedy nowe wino ulega fermentacji w skórzanych bukłakach,
powstający gaz rozciąga skórę. Rozciągnięty w ten sposób bukłak może pęknąć
przy ponownej próbie fermentacji nowego wina.

Nowe wino w tej przypowieści symbolizuje nauki Zbawiciela i pełnię wiecznej
ewangelii, a stare wino — praktyki, tradycje i wierzenia faryzeuszy związane
z prawem Mojżesza.

• W jaki sposób „stare bukłaki” symbolizują uczonych w piśmie i faryzeuszy? (Tak
jak stare bukłaki są zbyt sztywne, by przechowywać w nich nowe wino, uczeni
w piśmie i faryzeusze byli nieczuli i niechętni do dokonania zmian, jakich
wymagało od nich przyjęcie Zbawiciela i Jego nauk).

• Kogo mogą symbolizować „nowe bukłaki”? (Ludzi, którzy są pokorni i chętni
do dokonania zmian, by przyjąć Zbawiciela i Jego nauki).

• Czego możemy nauczyć się z tej przypowieści o tym, co musimy zrobić, żeby
przyjąć Zbawiciela i Jego ewangelię? (Uczniowie powinni rozpoznać
następującą zasadę: Aby przyjąć Zbawiciela i Jego ewangelię, musimy być
pokorni i chętni do zmiany. Zachęć uczniów, aby zapisali tę zasadę w swoich
pismach świętych na marginesie obok Ew. Łukasza 5:36–39.

Aby przybliżyć uczniom tę zasadę, poproś ich, by przejrzeli Ew. Łukasza 5 i
odszukali przykłady nieustępliwego nastawienia zatwardziałych ludzi do
Zbawiciela i Jego nauk oraz przykłady tego, jak pokorne osoby chętnie dokonywały
zmian i wzrastały, naśladując Go. Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co
odnaleźli.

Na zakończenie lekcji złóż swoje świadectwo na temat zasad zapisanych
w Ew. Łukasza 5.
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LEKCJA 47

Luke 6:1–7:18
Wprowadzenie
Jezus nauczał o znaczeniu czynienia dobra wobec bliźnich,
również w sabat. Spędziwszy noc na modlitwie, powołał
Dwunastu Apostołów, a następnie uczył ich, a także

zgromadzony lud. Uzdrowił też sługę setnika i wzbudził
z martwych syna wdowy.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 6
Jezus uzdrawia w sabat, wybiera Dwunastu Apostołów i uczy lud
(Uwaga: Większość treści Ew. Łukasza 6 została omówiona przy okazji lekcji na
temat Ew. Mateusza 5–7; 10:1–4 i Ew. Marka 3:1–6. Ta część lekcji skupia się na
Ew. Łukasza 6:31–38).

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że podczas niedzielnego spotkania
w Kościele słyszą ogłoszenie na temat projektu służby dla mieszkającej
w sąsiedztwie rodziny. Po wysłuchaniu ogłoszenia usłyszeli cztery różne reakcje.
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następujących hipotetycznych
reakcji:

1. „Ta rodzina przez wiele ostatnio przeszła. Chętnie zrobię dla nich, co tylko
będę mógł”.

2. „Lepiej, żeby potem był jakiś poczęstunek, bo jak nie, to nie idę”.

3. „Naprawdę nie mam ochoty iść, ale w przyszłym tygodniu przydałoby mi się
trochę pomocy przy projekcie, nad którym właśnie pracuję, więc pewnie
powinienem teraz pomóc”.

4. „Jeśli mój kolega pójdzie, to ja też”.

• Co te przykłady mówią na temat motywów, jakimi kierują się ludzie,
kiedy służą?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakie mają okazje do służby i co myślą o
służeniu bliźnim. Poproś ich, aby w trakcie studiowania Ew. Łukasza 6–7 wyszukali
zasady, które mogą pomóc im służyć w bardziej znaczący sposób.

Podsumuj Ew. Łukasza 6, wyjaśniając, że kiedy Jezus przebywał w Galilei na
początku Swojej posługi, uzdrowił w sabat mężczyznę z uschniętą ręką, spędził noc
na modlitwie i powołał Dwunastu Apostołów. Następnie zaczął nauczać ich, a
także „mnóstwo ludu” (werset 17.), jak można otrzymać nagrodę w niebie.

Poproś uczniów, żeby po cichu przeczytali Ew. Łukasza 6:19 i wyszukali, co Jezus
uczynił dla ludu, zanim zaczął go nauczać. Poproś ich, aby opowiedzieli o tym, co
znaleźli.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Łukasza 6:31–35, po
jednym lub po kilka wersetów. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i
odszukają radę, jakiej Jezus udzielił Swoim uczniom.
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• Jakiej rady Jezus udzielił Swoim uczniom?

• Czego, według wersetu 35., powinniśmy oczekiwać w zamian za dobre uczynki,
których dokonujemy względem bliźnich? (Możesz zachęcić uczniów, aby
zaznaczyli zwrot: „nie spodziewając się zwrotu”).

• Jakich doczesnych nagród ludzie mogą oczekiwać, kiedy służą bliźnim?

• Co Pan nam obiecuje, jeśli będziemy dokonywać dobrych uczynków wobec
bliźnich, nie oczekując niczego w zamian? (Uczniowie powinni rozpoznać
następującą zasadę: Jeśli będziemy dokonywać dobrych uczynków wobec
bliźnich, nie oczekując niczego w zamian, otrzymamy wspaniałą nagrodę
i będziemy dziećmi Najwyższego).

Wyjaśnij, że chociaż wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, to ci, którzy dokonują dobrych
uczynków wobec bliźnich, wypełniają swój boski potencjał i stają się podobni do
Ojca Niebieskiego.

• Dlaczego ta obietnica jest najlepszą nagrodą za miłość i dobre uczynki na rzecz
bliźnich?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 6:36–38. Niech
reszta śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka podane przez Jezusa przykłady
tego, jak możemy czynić dobro wobec bliźnich.

• Jakie przykłady, według wersetów 36–37, Jezus podał na to, jak możemy czynić
dobro wobec bliźnich? (Możesz wyjaśnić, że ludzie, którzy czynią w ten sposób
dobro, otrzymają od Boga łaskę i wybaczenie).

Aby wyjaśnić uczniom werset 38., przynieś na zajęcia wiadro, koszyk lub pudełko
oraz kilka różnych rzeczy do ubrania i jedzenia oraz kilka butelek z wodą. Upewnij
się, że masz tyle rzeczy, że nie zmieszczą się w przyniesionym pojemniku. Poproś
jednego z uczniów, aby wyszedł na środek sali i spróbował zmieścić do pojemnika
tyle rzeczy, ile się da. Kiedy skończy, zapytaj go:

• W jaki sposób zwrot: „miara dobra, natłoczona, potrzęsiona i przepełniona”
(werset 38.) opisuje twoje próby napełnienia pojemnika? (Podziękuj uczniowi i
pozwól mu wrócić na miejsce).

• Jak te zwroty opisują sposób, w jaki Ojciec Niebieski nagradza nas, kiedy
służymy innym? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale powinni rozpoznać
następującą prawdę: Kiedy szczodrze służymy bliźnim, Ojciec Niebieski
jeszcze hojniej nam błogosławi).

• W jaki sposób możemy szczodrze służyć bliźnim?

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuację, w której oni sami lub ktoś, kogo
znają, szczodrze służył bliźnim. Pokaż (lub rozdaj) następujące pytania i poproś
uczniów, aby odpowiedzieli na nie w swoich notatnikach lub dziennikach do
studiowania (lub na kartce, którą im dałeś).

• W jaki sposób wy lub wasi znajomi zostaliście pobłogosławieni przez Pana,
kiedy byliście szczodrzy wobec bliźnich?

• Co będziecie robić, aby być bardziej szczodrzy wobec bliźnich?
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Po upływie wyznaczonego czasu możesz poprosić, żeby ochotnicy podzielili się
tym, co zapisali. Zachęć uczniów, aby modlili się do Pana o pomoc, żeby starali się
być bardziej szczodrzy wobec bliźnich.

Ew. Łukasza 7:1–10
Jezus uzdrawia sługę setnika
Wyjaśnij, że skończywszy nauczać lud, Jezus przybył do miasta zwanego
Kafarnaum.

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali na głos Ew. Łukasza 7:2–5, po jednym lub po
kilka wersetów. Niech reszta klasy śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, kto
poprosił Jezusa o pomoc, kiedy dowiedział się o Jego przybyciu do miasta.

• Kto poprosił Jezusa o pomoc?

Wyjaśnij, że setnik to oficer w rzymskiej armii, który dowodził grupą od 50 do 100
mężczyzn.

• Co martwiło setnika?

Zwróć uwagę studentów na to, że Żydzi z reguły nie darzyli setników sympatią,
gdyż byli oni dla nich symbolem politycznej i militarnej władzy, jaką Rzym
sprawował nad nimi i ich krajem (zob. New Testament Student Manual [podręcznik
Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 153).

• Jakim człowiekiem był ów setnik?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 7:6–8. Niech reszta
klasy śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, w jaki sposób setnik okazał wielką
wiarę w Jezusa Chrystusa.

• W jaki sposób setnik okazał wielką wiarę w Jezusa Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 7:9–10. Niech reszta
śledzi tekst w swoich pismach i odszuka, w jaki sposób wiara setnika została
nagrodzona. Niech uczniowie opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli.

• Jakich zasad możemy się nauczyć na podstawie tej historii? (Uczniowie mogą
rozpoznać kilka zasad łącznie z następującą: Okazując wiarę w Jezusa
Chrystusa, możemy błogosławić życie bliźnich).

Ew. Łukasza 7:11–18
Jezus wskrzesza z martwych syna wdowy
Wyjaśnij, że nazajutrz po uzdrowieniu sługi setnika Zbawiciel dokonał
kolejnego cudu.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 7:11–12. Niech
reszta śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, co Jezus i jego uczniowie zobaczyli,
zbliżając się do miasta Nain.

Zamiast prosić jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza
7:11–12, możesz pokazać fragment filmu zatytułowanego „The Widow of

Nain” [Wdowa z Nain] (0:00–0:45) z serii: The Life of Jesus Christ Bible Videos [Filmy
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biblijne o życiu Jezusa Chrystusa], który dostępny jest na stronie internetowej:
LDS.org.

Prezentacje audiowizualne
Prezentacje audiowizualne są dla uczniów najbardziej pomocne w nauce zasad ewangelii i ich
zastosowania, kiedy pomagają im zrozumieć wydarzenia lub zasady przedstawione w pismach
świętych. Pomocne może być napisanie na tablicy tego, co uczniowie mają wyszukać lub pytań,
które mogą wziąć pod uwagę w trakcie słuchania czy oglądania prezentacji. Cenne może okazać
się także zatrzymanie prezentacji w celu zadania pytań czy podkreślenia znaczenia podanej
informacji, która może być przydatna dla uczniów.

• Co Jezus i Jego uczniowie zobaczyli, kiedy zbliżyli się do bram miasta?

• Dlaczego, według wersetu 12., śmierć tego młodego mężczyzny była
szczególnie tragiczna dla tej kobiety?

Zwróć uwagę uczniów na to, że kobiecie nie tylko umarł jej jedyny syn, ale
wcześniej straciła również męża. Poza uczuciem ogromnego smutku
prawdopodobnie nie miał jej kto zapewnić bytu.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 7:13–15 lub pokaż
resztę filmu (0:45–2:23). Poproś klasę, aby wyszukała, co zrobił Zbawiciel, kiedy
ujrzał tę pogrążoną w żałobie kobietę. (Możesz wyjaśnić, że słowo „nosze” oznacza
tutaj trumnę lub katafalk, na którym stawia się trumnę).

• Co Zbawiciel uczynił dla tej kobiety?

• Dlaczego, według wersetu 13., Jezus uzdrowił jej syna? (Możesz zwrócić uwagę
uczniów na to, że wdowa nie poprosiła Go, aby uzdrowił jej syna, ale Jezus
zauważył, że jest w potrzebie i postanowił jej pomóc).

• Co byście czuli, gdybyście znajdowali się w sytuacji tej wdowy i zobaczyli, że
Zbawiciel wskrzesił z martwych waszego jedynego syna?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z tej historii o tym, w jaki sposób możemy
naśladować Jezusa Chrystusa? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale upewnij się,
że rozpoznają następującą prawdę: Możemy naśladować Jezusa Chrystusa,
okazując współczucie bliźnim i zaspokajając ich niewypowiedziane
potrzeby).

• W jaki sposób możemy dostrzegać niewypowiedziane potrzeby bliźnich?

Wyjaśnij, że kiedy uczniowie będą starać się posiadać towarzystwo Ducha
Świętego, będą wówczas mogli otrzymywać podszepty dotyczące tego, w jaki
sposób powinni reagować na ukryte potrzeby bliźnich. Mogą także zastanowić się
nad radą, jaką otrzymał kiedyś Prezydent Henry B. Eyring z Pierwszego Prezydium:
„Kiedy spotykasz się z ludźmi, traktuj ich tak, jakby mieli poważny problem, a
będziesz miał rację w ponad połowie przypadków” („Z mocą Pana”, Ensign lub
Liahona, maj 2004, str. 16).

Aby pomóc uczniom poczuć prawdę i znaczenie zasady, którą rozpoznali, poproś
jednego z nich o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta Thomasa
S. Monsona.
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„Niewiele historii z posługi Pana wzrusza mnie bardziej niż przykład współczucia,
jakie okazał pogrążonej w żałobie wdowie z Nain […].

Jakąż moc, łagodność i współczucie okazał nasz Pan w tenże właśnie sposób! My
również możemy błogosławić, jeśli tylko będziemy naśladować Jego szlachetny
przykład. Wszędzie są ku temu okazje. Potrzeba nam oczu, które dostrzegą
żałosne prośby, i uszu, które usłyszą ciche błaganie złamanego serca. Tak, i duszy

wypełnionej współczuciem, abyśmy mogli porozumiewać się nie tylko przy pomocy oczu, głosu i
uszu, ale także w majestatyczny sposób, tak jak czynił to Zbawiciel, czyli sercem” („Meeting
Life’s Challenges”, Ensign, listopad 1993, str. 71).

• W jakich sytuacjach wy lub członkowie waszych rodzin byliście adresatami
współczucia lub służby okazanych wam przez bliźnich, nawet kiedy o nie nie
prosiliście?

• W jaki sposób podążanie za przykładem Chrystusa pomaga nam rozwijać
umiejętność rozpoznawania niewypowiedzianych potrzeb bliźnich?

Jeśli nie pokazałeś filmu, poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos
Ew. Łukasza 7:16–17. Niech reszta klasy śledzi tekst i wyszuka, jak ludzie
zareagowali na cud, jakim było wskrzeszenie z martwych syna wdowy.

• Jaka była reakcja ludzi na to, że Jezus wskrzesił syna wdowy?

Wyjaśnij, że ludzie prawdopodobnie oświadczyli, iż „prorok wielki powstał wśród
nas” (werset 16.) ze względu na podobieństwa pomiędzy uzdrowieniem syna
wdowy z Nain a przykładami ze Starego Testamentu, kiedy prorocy Eliasz i Elizeusz
również wskrzesili z martwych synów innych ludzi (zob. I Ks. Królewska 17:17–24;
II Ks. Królewska 4:17–22, 32–37; New Testament Student Manual, str. 154).

Na zakończenie zachęć uczniów, żeby szukali okazji do zaspokajania potrzeb, o
których nie mówią im bliźni. Zachęć ich, aby szczodrze służyli i nie oczekiwali
niczego w zamian.
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Jan Chrzciciel głosi ewangelię

LEKCJA 48

Ew. Łukasza 7:18–50
Wprowadzenie
Jezus wychwalał Jana Chrzciciela i świadczył, że przygotował
on drogę dla Jego służby. Kiedy Jezus zasiadł do stołu

z faryzeuszem Szymonem, skruszona kobieta okazała swoją
wiarę i miłość do Zbawiciela.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 7:18–35
Jezus chwali Jana Chrzciciela i świadczy o jego misji
Poproś uczniów, aby pracowali w parach i daj każdej parze kartkę. Niech w ciągu
jednej minuty wypiszą na niej z pamięci tyle faktów z życia Jana Chrzciciela, ile im
się uda. Po upływie minuty poproś ich, aby policzyli wypisane fakty.

• Ile faktów z życia Jana Chrzciciela udało się wam wypisać?

Poproś uczniów, aby wymienili niektóre z nich klasie.

Jeśli to możliwe, pokaż długi kawałek trzciny i kawałek miękkiego materiału.
Wyjaśnij, że Jezus użył tych przedmiotów, aby pokazać ludziom, jaki charakter miał
Jan Chrzciciel. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza
7:24–26. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają, czego Jezus
nauczał o Janie Chrzcicielu, używając przykładu trzciny i miękkiej szaty.

• Czym Jan Chrzciciel różnił się od trzciny lub źdźbła trawy? (W odróżnieniu od
trzciny, która porusza się i chwieje na wietrze, Jan Chrzciciel był niewzruszony i
nieugięty w swoim świadectwie i wypełnianiu swojej misji).

Pokaż poniższą ilustrację
przedstawiającą Jana Chrzciciela i
zapytaj:

• Czym Jan Chrzciciel różnił się od
ludzi, którzy „w szatach
wspaniałych chodzą” i w przepychu
żyją w „pałacach królewskich”
(werset 25.)? (Jan Chrzciciel
mieszkał na pustyni i nosił ubranie
z bardzo szorstkiej wielbłądziej
wełny. Zamiast zwracać uwagę na
doczesne wygody, Jan Chrzciciel
zabiegał jedynie o to, by czynić
wolę Boga).

• Co Jezus powiedział o Janie
Chrzcicielu w wersecie 26.?

Aby uczniowie pojęli szczególną rolę
Jana Chrzciciela, wyjaśnij, że Jezus
zacytował proroctwo zapisane setki lat wcześniej mówiące o „[aniele]”, który miał
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„[przygotować] drogę [przed Mesjaszem]” (Ks. Malachiasza 3:1). Poproś jednego
z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 7:27–28, a pozostałych, aby śledzili
tekst w swoich pismach i wyszukali, dlaczego Jan Chrzciciel był wyjątkowym
prorokiem.

• Do jakiej szczególnej i ważnej roli został wyznaczony przed narodzeniem Jan
Chrzciciel? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale powinni rozpoznać
następującą prawdę: Jan Chrzciciel był prorokiem, którego wyznaczono
przed narodzeniem, żeby przygotował drogę dla Syna Bożego i ochrzcił
Go).

• W jaki sposób Jan Chrzciciel przygotował drogę na przyjście Zbawiciela?

Wyjaśnij, co Prorok Józef Smith powiedział na temat Ew. Łukasza 7:28:

„Jezusa postrzegano jako tego, który miał najmniejsze prawo do roszczeń
w królestwie Boga i [pozornie] jako najmniej zasługującego na uznanie przez nich
jego wiarygodności [ich gotowości, by w niego uwierzyć] jako proroka; było to
tak, jak gdyby mówił: ‘Ten, który jest postrzegany jako najmniejszy pośród was,
jest większy niż Jan — i ja nim jestem’” (Teachings of Presidents of the Church:
Joseph Smith [2007], str. 82).

Podsumuj Ew. Łukasza 7:29–35, wyjaśniając, że wielu uwierzyło w nauki Jezusa, ale
obecni wówczas faryzeusze i uczeni w zakonie odrzucili Jego nauki. Jezus wyjaśnił,
że odrzucili prawdę niezależnie od tego, czy nauczał jej Jan Chrzciciel czy On sam.

Ew. Łukasza 7:36–50
Kiedy Jezus zasiada do stołu z faryzeuszem Szymonem, kobieta obmywa Jego
stopy łzami
Napisz na tablicy następujące pytanie: Czy mogę uzyskać przebaczenie?

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuację, w której zastanawiali się, czy
mogą uzyskać przebaczenie? Poproś ich, aby w trakcie dalszego studiowania
Ew. Łukasza 7 wyszukali prawdy, które odpowiadają na to pytanie.

Aby przybliżyć uczniom kontekst i treść Ew. Łukasza 7:36–50, poproś jednego
z nich o przeczytanie następującego podsumowania i wyjaśnienia:

Faryzeusz o imieniu Szymon zaprosił Jezusa na ucztę do swojego domu. Przy tego
rodzaju okazjach goście opierali się na poduszkach wokół niskiego stołu i wyciągali
nogi w przeciwnym kierunku. Zwyczaje towarzyskie w owych czasach pozwalały
na to, żeby potrzebujący zbierali resztki jedzenia z bankietów. Tak więc nie było nic
niezwykłego w tym, że do domu podczas uczty wchodziły niezaproszone osoby
(zob. James E. Talmage, Jesus the Christ, wyd. 3. [1916], str. 261).

Aby wyjaśnić uczniom treść Ew. Łukasza 7:36–50, możesz pokazać film
zatytułowany: „Come unto Me” [Przyjdźcie do mnie] (11:34), dostępny na

stronie internetowej: LDS.org. Możesz pokazać fragment tego filmu
przedstawiający, jak Jezus je z faryzeuszem Szymonem (począwszy od oznaczenia
czasu 4:17). Poproś uczniów, aby śledzili tekst w swoich pismach i wyszukali, co
wydarzyło się, kiedy niezaproszona osoba weszła do domu Szymona podczas
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posiłku. Zatrzymaj film w momencie, w którym Jezus mówi: „Słusznie osądziłeś”
(Ew. Łukasza 7:43) (oznaczenie czasu 7:24).

• W jaki sposób Łukasz opisał kobietę, o której mowa w Ew. Łukasza 7:37?

• W jaki sposób kobieta okazała miłość do Zbawiciela? (Możesz wyjaśnić, że
„alabastrowy słoik olejku” to słoik wypełniony cennym, wonnym olejkiem).

• Co Szymon pomyślał, kiedy zobaczył, co robi kobieta?

Aby przypomnieć przytoczoną przez Jezusa przypowieść, poproś jednego
z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 7:40–43. Pozostałych poproś, aby
śledzili tekst w swoich pismach i wyszukali, czego Jezus nauczył Szymona.

Narysuj na tablicy poniższą tabelę.

wierzyciel = ____________________

dłużnik winny 50 denarów =
____________________

dłużnik winny 500 denarów =
____________________

Wyjaśnij, że wierzyciel to osoba, która pożycza pieniądze innym ludziom, a dłużnik
to człowiek, który zaciąga pożyczkę. Dłużnik zgadza się spłacić pożyczkę
wierzycielowi albo zostać wtrącony do więzienia. Poproś jednego z uczniów o
podsumowanie tej przypowieści własnymi słowami.

• Kogo symbolizuje wierzyciel? (Obok słowa „wierzyciel” napisz na tablicy Jezus
Chrystus).

• Który z dłużników symbolizował kobietę, a który faryzeusza Szymona?
Dlaczego? (Obok zwrotu „dłużnik winny 50 denarów” napisz faryzeusz Szymon,
a obok zwrotu „dłużnik winny 500 denarów” napisz kobieta).

Wyjaśnij, że w czasach Jezusa gospodarz miał w zwyczaju okazywać szacunek
dystyngowanym gościom, czyniąc wobec nich życzliwe gesty, na przykład całując
ich na powitanie, podając wodę do obmycia stóp i namaszczając ich głowy olejkiem
(zob. James E. Talmage, Jesus the Christ, str. 261).

Pokaż resztę filmu od oznaczenia czasu 7:25 i zatrzymaj go, kiedy Jezus powie: „Idź
w pokoju” (Ew. Łukasza 7:50) (oznaczenie czasu 8:52). Możesz też poprosić kilkoro
uczniów, aby czytali na głos Ew. Łukasza 7:44–47, po jednym lub po kilka
wersetów. Pozostali niech wyszukają, jak Szymon potraktował Jezusa
w porównaniu z tym, jak potraktowała Go kobieta i jakie oboje mogli mieć wobec
Niego uczucia.

• Jakie różnice, według wersetów 44–47, dostrzegacie pomiędzy tym, jak Szymon
potraktował Jezusa w porównaniu z tym, jak potraktowała Go kobieta i jakie
oboje mogli mieć wobec Niego uczucia? (Zapisz odpowiedzi uczniów w tabeli
na tablicy).
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Kiedy uczniowie skończą opowiadać o tym, co znaleźli, tabela powinna wyglądać
mniej więcej tak:

wierzyciel = Jezus Chrystus

dłużnik winny 50
denarówfaryzeusz Szymon

nie podał Jezusowi wody do
obmycia stóp

nie ucałował Go

nie namaścił Go olejkiem

mało Go kochał

dłużnik winny 500 denarówkobieta

obmyła Jego stopy łzami i wytarła
własnymi włosami

ucałowała Jego stopy

namaściła Jego stopy olejkiem

bardzo Go kochała

• Jakie błogosławieństwo otrzymała od Pana ta kobieta?

Zwróć uwagę uczniów na to, że subtelnie porównując Szymona do dłużnika, który
jest dłużny 50 denarów, Zbawiciel zasugerował, że on również potrzebował
przebaczenia.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Ew. Łukasza 7:47–50 i wyszukali, co
umożliwiło kobiecie uzyskanie przebaczenia.

• Jakich zasad możemy się nauczyć na podstawie tej historii? (Używając słów
uczniów, zapisz na tablicy następujące zasady. Kiedy okazujemy wiarę,
wyrażając naszą miłość i poświęcenie wobec Pana, możemy doświadczyć
Jego przebaczenia. Kiedy Pan nam wybacza, przepełnia nas jeszcze
większe pragnienie kochania i służenia Mu).

Pomaganie uczniom w odnajdowaniu zasad
Czasami będziesz wskazywać uczniom doktryny i zasady. Innym razem pozwól im uczynić to
samodzielnie, zachęć ich i bądź ich przewodnikiem. Ważną częścią procesu rozpoznawania
doktryn i zasad jest wyrażanie ich w przejrzysty i prosty sposób. Zapisywanie rozpoznanych zasad
i doktryn na tablicy lub proszenie uczniów, aby je zapisali lub zaznaczyli w swoich pismach
świętych może pomóc im je wyjaśnić i dobrze zrozumieć.

• Dlaczego możemy jeszcze bardziej kochać Zbawiciela i służyć Mu, kiedy
doświadczamy Jego przebaczenia?

Poproś trzech uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi Starszego
Neila L. Andersena z Kworum Dwunastu Apostołów:
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„[Istnieją] różne stopnie osobistej godności i prawości. Jednakże pokuta jest
błogosławieństwem dla nas wszystkich. Każdy z nas potrzebuje poczuć
miłosierne ramiona Zbawiciela, dzięki uzyskaniu wybaczenia własnych grzechów.

Wiele lat temu poproszono mnie, abym zobaczył się z pewnym mężczyzną, który
na długo przed naszym spotkaniem wiódł przez pewien czas nieprawe życie. W
wyniku swoich błędnych decyzji utracił członkostwo w Kościele. Minęło sporo

czasu, odkąd powrócił do Kościoła i był wierny w przestrzeganiu przykazań, lecz nękało go jego
wcześniejsze zachowanie. Podczas spotkania odczuwałem jego wstyd i ogromne wyrzuty
sumienia spowodowane odrzuceniem przymierzy. Po przeprowadzonym wywiadzie położyłem
ręce na jego głowie, aby dać mu błogosławieństwo kapłańskie. Zanim wypowiedziałem pierwsze
słowo, poczułem przemożną miłość Zbawiciela i wybaczenie dla tego mężczyzny. Po
błogosławieństwie objęliśmy się, a ów mężczyzna otwarcie zapłakał.

Jestem zdumiony wyciągniętymi ramionami miłosierdzia i miłości Zbawiciela, które otaczają
pokutującego bez względu na samolubność porzuconego grzechu. Świadczę, że Zbawiciel może i
chce wybaczać nam nasze grzechy. Z wyjątkiem grzechu tych, którzy wybierają zatracenie po
uzyskaniu pełni, nie ma takiego grzechu, którego nie można wybaczyć. Cóż to za cudowny
przywilej, że każdy z nas może odwrócić się od swoich grzechów i przyjść do Chrystusa. Boskie
wybaczenie jest jednym z najsłodszych owoców ewangelii, usuwającym winę i ból z naszych serc
oraz zastępującym je radością i spokojem sumienia” („Odpokutujcie, abym mógł was uzdrowić”,
Ensign lub Liahona, listopad 2009, str. 40–41).

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuację, w której doświadczyli
przebaczenia Pana. Niech się zastanowią, co wtedy czuli do Zbawiciela i co o Nim
myśleli.

Odnieś się do pytania na tablicy. Poproś uczniów, żeby wyjaśnili, w jaki sposób
odpowiedzieliby na pytanie: „Czy mogę uzyskać przebaczenie?”.

Na zakończenie lekcji złóż świadectwo, że Jezus Chrystus posiada moc, by nam
wybaczyć, jeśli będziemy pokładać w Niego wiarę i odpokutujemy za nasze
grzechy.

Powtórzenie fragmentów do opanowania
Aby pomóc uczniom powtórzyć pięć fragmentów do opanowania z pism świętych,
które przestudiowali do tej pory w trakcie tego kursu, możesz przeprowadzić krótką
kartkówkę. Używając kluczowych słów z zakładki do seminarium, niech uczniowie
napiszą odpowiadające im odnośniki do pism świętych. Więcej pomysłów
znajdziesz w Aneksie do podręcznika.
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LEKCJA 49

Ew. Łukasza 8–9
Wprowadzenie
Zbawiciel kontynuował służbę w Galilei, gdzie prorokował o
Swojej śmierci i Zmartwychwstaniu. Opuściwszy Galileę,
Jezus udał się w kierunku Jerozolimy, by zakończyć Swoją
doczesną misję. Jakub i Jan pragnęli w Samarii przywołać

ogień z nieba, by pochłonął wioskę Samarytan, którzy Go
odrzucili, ale Jezus pouczył Swoich uczniów, że przyszedł, by
zbawić ludzi, a nie ich zniszczyć. Jezus nauczał także o byciu
prawdziwym uczniem.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 8:1–9:56
Zbawiciel dokonuje cudów, naucza, przytaczając przypowieści i udaje się do
Jerozolimy
Napisz na tablicy lub na oddzielnej kartce poniższe opisy przykładowych sytuacji.
Poproś trzech uczniów, aby przeczytali je na głos.

1. Kiedy uprzejmie prosicie swojego brata, aby pomógł wam posprzątać bałagan,
ten odburkuje wam, żebyście sami to zrobili.

2. W trakcie planowania szkolnych zajęć kilku kolegów z klasy krytykuje i
wyśmiewa jeden z waszych pomysłów.

3. Kiedy dzielicie się ewangelią z przyjaciółką, ta mówi wam, że wasze wierzenia
są dziwne.

• Jak byście się czuli w każdej z tych sytuacji? Jaka byłaby wasza reakcja?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania nauk Zbawiciela z Ew. Łukasza 8–9
wyszukali prawdy, którymi mogą się kierować, kiedy czują się obrażeni z powodu
czynów lub słów innych ludzi.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos nagłówki w Ew. Łukasza 8–9.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają wydarzenia opisane
w tych rozdziałach. Wyjaśnij, że ponieważ studiowali je szczegółowo w lekcjach na
temat Ewangelii Mateusza i Marka, dzisiejsza lekcja skupia się na Ew. Łukasza
9:51–62.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 9:51, a pozostałych o
wyszukanie, dokąd Zbawiciel zdecydował się udać. Wyjaśnij, że zwrot „wzięty do
nieba” odnosi się do Wniebowstąpienia Zbawiciela.

• Dokąd Zbawiciel zdecydował się udać?

Zbawiciel prorokował wcześniej Swoim uczniom, że zostanie zdradzony,
ubiczowany i ukrzyżowany w Jerozolimie (zob. Ew. Mateusza 20:17–19;
Ew. Łukasza 9:44).

• Co mówi nam o charakterze Zbawiciela Jego determinacja, żeby udać się do
Jerozolimy wbrew tym wyzwaniom?
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Zwróć uwagę uczniów na to, że w drodze do Jerozolimy Jezus zbliżył się wraz
z uczniami do samarytańskiej wioski. Poproś kilkoro uczniów, żeby po kolei czytali
na głos Ew. Łukasza 9:52–54, a pozostałych poproś, żeby wyszukali, jak
Samarytanie zareagowali na wieść, że Jezus chce wejść do wioski razem ze Swoimi
uczniami.

• Jak Samarytanie zareagowali na wieść, że Jezus chce wejść do wioski razem ze
Swoimi uczniami?

• Jaka była reakcja Jana i Jakuba na niegościnność i odrzucenie Zbawiciela przez
Samarytan?

• Jakie przesadne reakcje na obraźliwe słowa lub uczynki ludzi można
zaobserwować w naszych czasach? (Odnieś się do sytuacji z początku lekcji i
poproś uczniów, żeby zastanowili się, w jaki sposób ludzie mogą przesadnie
reagować w tego rodzajach okolicznościach).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 9:55–56. Niech
pozostali śledzą tekst w swoich pismach i odnajdą, co Zbawiciel powiedział
Jakubowi i Janowi. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co odnaleźli.

Wyjaśnij, że mówiąc: „Nie wiecie, jakiego ducha jesteście” (werset 55.), Zbawiciel
sugerował, że prośba Jakuba i Jana była zgodna nie z Duchem Bożym, ale raczej
z duchem Szatana, który podburza ludzi do gniewu w sercach (zob. 3 Nefi
11:29–30).

• Czym różniła się reakcja Zbawiciela na odrzucenie ze strony Samarytan od
reakcji Jakuba i Jana?

• Jakiej prawdy, którą powinniśmy się kierować, kiedy ludzie nas krzywdzą,
możemy nauczyć się z przykładu Zbawiciela? (Używając słów uczniów, napisz
na tablicy następującą prawdę: Naśladujemy przykład Zbawiciela poprzez
cierpliwe i spokojne reagowanie na zniewagi).

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuacje z początku lekcji.

• Jakie potencjalne niebezpieczeństwo może wyniknąć z decyzji, by się w tych
sytuacjach obrazić?

• W jaki sposób moglibyście naśladować Zbawiciela w każdej z tych sytuacji?

• Jakie błogosławieństwa możemy otrzymać, jeśli zdecydujemy się reagować na
zniewagi z cierpliwością i opanowaniem?

Poproś uczniów, żeby przypomnieli sobie sytuację, w której zdecydowali się obrazić
z powodu słów lub czynów jakiejś osoby. Zachęć ich, aby naśladowali Zbawiciela,
decydując się z cierpliwością i opanowaniem reagować na zniewagi.

Zero tolerancji dla jakiejkolwiek formy przemocy
Prosząc uczniów, aby zastanowili się, jakie wyrządzono im krzywdy i zachęcając ich, by reagowali
na nie z cierpliwością i opanowaniem, upewnij się, że rozumieją, że nie powinni pozwalać
nikomu na dalsze znęcanie się nad nimi czy molestowanie. Jeśli uczeń pada ofiarą tego rodzaju
przemocy, powinien natychmiast zwrócić się o pomoc do rodziców, przywódców kapłańskich lub
innych przedstawicieli właściwych władz.
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Ew. Łukasza 9:57–62
Jezus uczy o byciu prawdziwym uczniem
Poproś jednego z uczniów, aby wyszedł na środek klasy i daj mu 20–30 drobnych
przedmiotów (na przykład koralików). Poproś go, aby je po cichu policzył. Kiedy
będzie to robić, poproś pozostałych uczniów, aby postarali się go zdekoncentrować.
Upewnij się, że uczniowie nie przekroczą przy tym granic dobrego wychowania.
Każ im pozostać na swoich miejscach i nie pozwól im niczym rzucać w liczącego
ucznia ani go dotykać.

• Czym próba policzenia przedmiotów, kiedy ludzie starają się rozproszyć naszą
uwagę, przypomina staranie się, by naśladować Jezusa Chrystusa?

Podziękuj uczniowi i pozwól mu wrócić na swoje miejsce. Poproś uczniów, aby
w trakcie studiowania Ew. Łukasza 9 zastanowili się, w jaki sposób mogą
przezwyciężyć wpływy, które rozpraszają ich uwagę lub uniemożliwiają im
podążanie za Zbawicielem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 9:57. Pozostali niech
śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają, co mężczyzna powiedział Jezusowi,
kiedy ten szedł z uczniami do Jerozolimy.

• Co mężczyzna ten był gotowy uczynić, zgodnie z tym, co powiedział
Zbawicielowi?

Napisz na tablicy następujący zwrot: Aby być prawdziwym uczniem Jezusa
Chrystusa, …

Poproś jednego z uczniów, żeby przeczytał na głos Ew. Łukasza 9:58, a resztę klasy,
by odszukała, co Zbawiciel odpowiedział mężczyźnie, który pragnął za Nim
podążać. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.

• Co zwrot: „Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił” mówi nam o trybie
życia Zbawiciela? (Jezus i Jego uczniowie byli ciągle w drodze. Ich służba nie
była ani łatwa, ani wygodna).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Ew. Łukasza 9:59–60 i wyszukali, jaka była
reakcja drugiego człowieka na zaproszenie Zbawiciela, by za Nim podążał.

• Co ten człowiek chciał uczynić, zanim zaczął podążać za Zbawicielem?

• Co mówi nam o tym człowieku słowo najpierw (werset 59.)?

Wyjaśnij, że Jezus Chrystus nie sugerował, że żałoba po śmierci bliskiej nam osoby
lub uczczenie jej pamięci w trakcie pogrzebu jest czymś złym (zob. NiP 42:45).
Udzielił jednak wówczas temu człowiekowi ważnej lekcji na temat bycia uczniem.

• Czego uczymy się z zapisanej w wersecie 60. odpowiedzi Zbawiciela na temat
tego, jakie priorytety powinien mieć prawdziwy uczeń?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 9:61–62. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co pragnął uczynić trzeci
mężczyzna, zanim zacznie podążać za Zbawicielem.

• Co ten człowiek chciał uczynić, zanim zacznie podążać za Zbawicielem?

• Co powiedział mu Zbawiciel?
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Aby wyjaśnić uczniom porównanie o przykładaniu ręki do pługa i nieoglądaniu się
wstecz, poproś jednego z nich, aby na głos przeczytał następującą wypowiedź
Prezydenta Howarda W. Huntera:

„Aby wykopać prostą bruzdę [lub radlinę], oracz musi skupiać swój wzrok na
punkcie przed sobą. Sprawia to, że trzyma się właściwego kursu. Jeśli jednak
zdarzy mu się spojrzeć wstecz, żeby zobaczyć, skąd przyszedł, wzrasta
prawdopodobieństwo, że z niego zboczy. Wynikiem czego stają się nierówne i
nieregularne bruzdy […]. Kiedy skupiamy swoje wysiłki na tym, co znajduje się
przed, a nie za nami — na życiu wiecznym i radości zbawienia — z pewnością je

uzyskamy” („Am I a ‘Living’ Member?” Ensign, maj 1987, str. 17).

• Jakie są podobieństwa pomiędzy byciem uczniem Jezusa Chrystusa a
przykładaniem ręki do pługa i nie oglądaniem się wstecz?

• Dlaczego Zbawiciel jest dobrym przykładem tego, czego nauczał
w wersecie 62.? („Postanowił pójść do Jerozolimy” [Ew. Łukasza 9:51], aby
wypełnić misję powierzoną Mu przez Ojca Niebieskiego i nie oglądał się
wstecz).

Odnieś się do znajdującego się na tablicy zdania do uzupełnienia.

• W jaki sposób podsumowalibyście, w oparciu o to, czego nauczyliście się
z Ew. Łukasza 9:57–62, prawdę, której Zbawiciel nauczał o tym, czego wymaga
od Swoich uczniów? (Uczniowie mogą rozpoznać wiele zasad. Kiedy udzielą
odpowiedzi, uzupełnij zdanie na tablicy tak, żeby przekazywało następującą
prawdę: Aby być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, nie możemy
pozwolić, żeby coś stało się dla nas ważniejsze od Niego).

• Dlaczego czasami przedkładamy inne sprawy nad obowiązki, które spoczywają
na nas jako na uczniach Jezusa Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Szatan posiada potężne narzędzie, którego używa przeciw dobrym ludziom. Jest
nim odwrócenie uwagi. On chciałby, żeby dobrzy ludzie wypełnili życie ‘dobrymi
rzeczami’ tak, żeby nie było miejsca na to, co naprawdę istotne” („Uczyńcie
pierwszym to, co najważniejsze”, Ensign, maj 2001, str. 7).

Aby ułatwić uczniom odpowiedź na pytanie, co może powstrzymywać ich przed
całkowitym podążaniem za Jezusem Chrystusem, narysuj na tablicy poniższą
tabelkę i poproś ich, żeby przerysowali ją do swoich notatników lub dzienników do
studiowania.
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Obowiązki ucznia Jezusa Chrystusa Inne ważne sprawy

Podziel uczniów na pary. Poproś ich, aby pracując z kolegą z pary, wypisali
w tabelce obowiązki prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa (na przykład: bycie
uczciwym, służba bliźnim, dzielenie się ewangelią, praca nad historią rodziny i
praca świątynna oraz utrzymanie rodziny). Niech przy każdym obowiązku wypiszą
przykłady innych ważnych spraw, które ktoś mógłby uznać za ważniejsze.

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co napisali.

Zadając następujące pytanie, zachęć uczniów, aby podzielili się pozytywnymi
przykładami tego, jak być uczniem Jezusa Chrystusa:

• W jakich sytuacjach widzieliście, jak ktoś decyduje się odłożyć na bok inne cele i
ważne sprawy, żeby podążać za Zbawicielem?

Poproś uczniów, żeby zastanowili się, co przedkładają w swoim życiu nad
podążanie za Jezusem Chrystusem i Jego nauki. Poproś ich, aby zapisali sobie
w dziennikach do studiowania cel dotyczący tego, co będą robić, aby uczynić
Zbawiciela i Jego ewangelię priorytetem w swoim życiu.

Za zakończenie lekcji możesz poprosić uczniów, żeby zaśpiewali hymn
zatytułowany: „Chcę, Panie, z Tobą iść” (Hymny, nr 134) lub inny hymn o
podążaniu za Jezusem Chrystusem i przestrzeganiu Jego nauk.

Korzystanie z hymnów
Muzyka, a w szczególności hymny kościelne, może odgrywać ważną rolę w przygotowaniu
uczniów do odczuwania wpływu Ducha Świętego podczas studiowania ewangelii. Aby zapewnić
uczniom okazję do dodatkowych przemyśleń podczas lekcji, możesz poprosić ich o zaśpiewanie
jednej lub kilku zwrotek hymnu, którego treść pokrywa się z jej tematem.
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LEKCJA 50

Ew. Łukasza 10:1–37
Wprowadzenie
Jezus powołał, nauczał i posłał siedemdziesiątych.
Siedemdziesiąci głosili ewangelię, uzdrawiali chorych,
wypędzali demony i powrócili, aby zdać sprawozdanie ze

swojej pracy. Jezus nauczał uczonego w zakonie przypowieści
o miłosiernym Samarytaninie.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 10:1–24
Pan powołuje, uprawnia i poucza siedemdziesiątych
Przynieś na zajęcia pojemnik pełen różnych przedmiotów (na przykład różnej
wielkości piłeczek). Zaproś jednego z uczniów na środek sali. Poproś go, aby
trzymał przedmioty, które będziesz mu podawać, nie upuszczając ich ani nie
odkładając. Podawaj mu przedmioty, aż nie będzie w stanie ich wszystkich
utrzymać i zaczną spadać na podłogę. Następnie zapytaj go:

• Co możesz zrobić, żeby przedmioty nie spadały na podłogę?

Jeśli zajdzie taka potrzeba, zaproponuj, żeby uczeń poprosił o pomoc kolegów.
Dalej podawaj przedmioty, pozwalając mu przekazywać je innym uczniom.
Następnie poproś ich, by wrócili na swoje miejsca.

• W jaki sposób możemy porównać to ćwiczenie do tego, jak przywódcy
w Kościele wykonują swoje obowiązki?

Przypomnij uczniom, że Zbawiciel powołał Dwunastu Apostołów i posłał ich, by
pomagali w Jego dziele. Apostołowie potrzebowali jednak innych ludzi, którzy
pomagali im nauczać i służyć, żeby błogosławieństwa ewangelii mogły zostać
udostępnione wszystkim ludziom.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 10:1–2. Niech reszta
śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, kogo Pan powołał do pomocy Apostołom
w Jego dziele.

• Kogo Pan powołał do pomocy w Jego dziele? Na czym polegało ich zadanie?

Wyjaśnij, że słowo siedemdziesiąci w Ew. Łukasza 10:1 odnosi się do urzędu
w Kapłaństwie Melchizedeka. Ten sam urząd istnieje w przywróconym Kościele
w naszych czasach. (Jeśli masz taką możliwość, pokaż strony zatytułowane
„Przedstawiciele Władz Generalnych i Generalni urzędnicy Kościoła Jezusa
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich” w najnowszym konferencyjnym wydaniu
czasopisma Ensign lub Liahona). W naszych czasach istnieje wiele kworów
siedemdziesiątych, jednak tylko członkowie pierwszych dwóch są powołani na
przedstawicieli Władz Naczelnych. Każde kworum może liczyć do 70 członków. Ich
praca polegająca na głoszeniu ewangelii i administrowaniu Kościołem wykonywana
jest pod kierownictwem Kworum Dwunastu Apostołów i Prezydium
Siedemdziesiątych (zob. NiP 107:25–26, 34; Guide to the Scriptures, „Seventy”,
strona internetowa: scriptures.lds.org).
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• Kogo, zgodnie z wypowiedzią Pana, było za mało do żniw dusz według
wersetu 2.?

• Jakiej prawdy dowiadujemy się z tych wersetów o pracy Pana? (Uczniowie
powinni rozpoznać następującą prawdę: Oprócz Apostołów Pan powołuje
innych robotników, aby Go reprezentowali i pomagali Mu w Jego pracy).

• Kto jeszcze ma dzisiaj obowiązek pomagać w pracy Pana poza Apostołami i
Siedemdziesiątymi? (Wszyscy członkowie Kościoła).

Wyjaśnij, że tak jak Zbawiciel mówił o potrzebie większej liczby robotników, aby
zebrać żniwo zbawienia, prorocy w dniach ostatnich konsekwentnie powołują
więcej misjonarzy. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej
wypowiedzi Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„Powtarzam to, czego prorocy nauczali od dawna — że każdy godny i zdrowy
młody mężczyzna powinien przygotować się do służby na misji. Służba
misjonarska jest obowiązkiem kapłańskim, którego wypełnienia Pan od nas
oczekuje, jako że otrzymaliśmy tak wiele. Młodzi mężczyźni, wzywam was,
abyście przygotowali się do służby jako misjonarze […].

Słowo do was, młode siostry: chociaż nie macie tego samego obowiązku
kapłańskiego co młodzi mężczyźni, by służyć jako pełnoetatowi misjonarze, macie również cenny
wkład jako misjonarki, a wasza służba jest mile widziana” („Gdy znów się spotykamy”, Ensign
lub Liahona, listopad 2010, str. 5–6).

• W jaki jeszcze sposób możemy pomagać Panu w Jego pracy poza służbą na
pełnoetatowej misji?

• Jakie mieliście dobre doświadczenia, pomagając Panu w Jego pracy?

Podsumuj Ew. Łukasza 10:3–24, wyjaśniając, że Pan pouczył siedemdziesiątych, jak
mają wykonywać swoje obowiązki. Napomniał także w różnych miastach ludzi,
którzy odrzucili Jego dzieło. Siedemdziesiąci zdali później Jezusowi sprawozdanie
ze swojej pracy, a On udzielił im dodatkowych wskazówek i radował się z nimi.

Ew. Łukasza 10:25–37
Jezus przytacza przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego Prezydium:

„Ludzie wokół nas także nie są doskonali. Robią rzeczy, które nas denerwują,
smucą lub gniewają. To ziemskie życie zawsze już takie będzie” („Miłosierny
dostąpi miłosierdzia”, Ensign lub Liahona, maj 2012, str. 77).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy znają kogoś, kto robi rzeczy, które ich
denerwują, smucą lub gniewają.
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• Dlaczego może być trudno kochać osobę, która tak postępuje?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Ew. Łukasza 10:25–37 wyszukali
prawdy, którymi mogą się kierować w kontaktach z ludźmi, których trudno
jest kochać.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 10:25. Niech reszta
śledzi tekst w swoich pismach i odnajdzie pytanie, jakie uczony w zakonie zadał
Zbawicielowi.

• Jakie pytanie zadał Zbawicielowi uczony w zakonie?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 10:26–28. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają odpowiedź Zbawiciela. Następnie
poproś ich, aby podzielili się tym, co znaleźli.

• Jakiej zasady możemy się nauczyć się z tych wersetów o tym, co musimy robić,
aby otrzymać życie wieczne? (Uczniowie mogą to różnie ująć, ale powinni
rozpoznać następującą zasadę: Aby otrzymać życie wieczne, musimy
miłować Boga i miłować bliźnich jak siebie samych. Zapisz tę zasadę na
tablicy).

• W jaki sposób mamy, według wersetu 27., miłować Boga?

• Co to znaczy miłować Boga z całego serca, duszy, myśli i siły?

Zwróć uwagę uczniów na zwrot: „miłować bliźniego swego, jak siebie samego”.
Aby wyjaśnić uczniom, co to znaczy miłować naszych bliźnich, jak siebie samych,
poproś ich, aby wypisali na tablicy swoje codzienne zajęcia. (Mogą zaliczać się do
nich: przygotowanie się do wyjścia z domu, jedzenie, spanie, odrabianie lekcji itd.).

Kiedy lista zostanie zakończona, poproś uczniów, aby zastanowili się, ile zajęć
skupia się na nich samych.

• Czego możemy się nauczyć z tego ćwiczenia?

• W jaki sposób możemy bardziej skupić się na dobru bliźnich i starać się miłować
ich tak, jak miłujemy siebie samych?

• W jaki sposób możemy to robić nawet w trakcie wykonywania naszych
codziennych zajęć? (Możemy na przykład jeść lunch z osobami, które wydają
się samotne lub mówić komplementy kolegom w szkole).

• Jak myślicie, w jaki sposób miłowanie Boga i bliźnich tak, jak miłujemy siebie
samych, może pomóc nam posuwać się po ścieżce zmierzającej ku życiu
wiecznemu?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 10:29. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają drugie pytanie, jakie uczony
w zakonie zadał Jezusowi.

• Jakie było drugie pytanie uczonego w zakonie?

Przygotuj kilkoro uczniów do odegrania scenki przedstawiającej przypowieść o
miłosiernym Samarytaninie z Ew. Łukasza 10:30–35. Poproś jednego z nich, aby był
narratorem, a innych, by odegrali role rannego Izraelity, dwóch zbójców, kapłana,
Lewity i Samarytanina. (Jeśli masz w klasie tylko kilkoro uczniów, mogą oni
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odegrać kilka ról). Możesz dać im kilka pomocniczych rekwizytów, na przykład:
plakietki z imionami, ubrania, które będą mogli zabrać Izraelicie, dwa pojemniki na
oliwę i wino, bujane krzesło, które będzie symbolizowało bydlę, oraz dwie monety,
czyli dwa denary. (Uwaga: Przed rozpoczęciem zajęć możesz wybrać uczniów do
odegrania scenki i dać im konkretne wskazówki, żeby upewnić się, że wykonają
zadanie należycie, stosownie i bezpiecznie).

Poproś narratora, żeby przeczytał na głos Ew. Łukasza 10:30–35, a resztę
uczestników, żeby odegrali swoje role w przypowieści. Niech reszta klasy śledzi
tekst w swoich pismach i wyszuka, czego Zbawiciel nauczał o tym, kto jest naszym
bliźnim. Po zakończeniu scenki poproś uczniów, aby powrócili na swoje miejsca.

• Które czyny Samarytanina wywarły na was największe wrażenie?

Aby wyjaśnić uczniom, czego mogliby spodziewać się po kapłanie, Lewicie i
Samarytaninie, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos następującego
objaśnienia:

Kapłani i Lewici posiadali Kapłaństwo Aarona i mieli za zadanie służyć Bogu oraz
bliźnim zarówno w świątyni, jak i jako nauczyciele i wzór tego, jak powinno się żyć
zgodnie z prawem Boga. Ci posiadacze kapłaństwa byli w pełni świadomi
przykazania, że mają „[miłować] bliźniego swego, jak siebie samego”
(III Ks. Mojżeszowa 19:18) i opiekować się obcymi przybyszami oraz podróżnikami
(zob. III Ks. Mojżeszowa 19:34; 25:35). Dla porównania, „Samarytanie byli
częściowo Izraelitami, a częściowo ludźmi innych narodów. Ich religia była
mieszaniną żydowskich i pogańskich wierzeń i praktyk […]. Żydzi żywili do nich
[nienawiść], gdyż Samarytanie odstąpili od religii Izraelitów” (Guide to the
Scriptures, „Samaritans”, strona internetowa: scriptures.lds.org). Zarówno Żydzi,
jak i Samarytanie dokładali wszelkich starań, aby się unikać.

• Dlaczego reakcje kapłana, Lewity i Samarytanina w tej przypowieści są
zaskakujące?

• Z jakich powodów Samarytanin mógł nie udzielić pomocy Izraelicie?

• Co, według wersetu 33., skłoniło Samarytanina do działania, kiedy ujrzał
rannego mężczyznę?

Zwróć uwagę uczniów na to, że miłosierdzie to zwracanie uwagi na potrzeby i
problemy bliźnich oraz pragnienie uczynienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby
im pomóc.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 10:36–37. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, czego następnie Zbawiciel
nauczył uczonego w zakonie.

• Jaką znajdujemy w tej przypowieści odpowiedź na pytanie zadane
w wersecie 29.: „A kto jest bliźnim moim?”.

Wyjaśnij uczniom, że Zbawiciel używa w tej przypowieści przykładu Samarytanina,
aby pokazać, że nasi bliźni to nie tylko otaczające nas osoby, ale wszystkie dzieci
Ojca Niebieskiego — również te, które jest nam najtrudniej kochać.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Howarda W. Huntera.
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„Musimy pamiętać, że choć to my wybieramy sobie przyjaciół, Bóg wybrał za nas
naszych bliźnich — wszystkich. Miłość powinna nie znać granic […]. Chrystus
powiedział: ‘Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie
zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?’ (Ew. Mateusza 5:46)” („The Lord’s
Touchstone”, Ensign, listopad 1986, str. 35).

• Co Pan nakazał czynić uczonemu w zakonie w wersecie 37.?

Poproś uczniów, aby ponownie zastanowili się nad osobami, które trudno jest
im kochać.

• Co możemy zrobić, aby odczuwać miłość i miłosierdzie wobec ludzi, których
trudno jest nam kochać?

• Przypomnijcie sobie sytuację, w której wy lub wasi znajomi posłuchaliście rady
Zbawiciela, żeby „[miłować] […] bliźniego swego, jak siebie samego”
(Ew. Łukasza 10:27). Co z tego wynikło?

Złóż świadectwo o prawdach, które omawialiście podczas dzisiejszej lekcji. Napisz
na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia i poproś uczniów, aby dokończyli je
w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania: Będę naśladować
miłosiernego Samarytanina poprzez…

Zachęcanie i zadawanie pytań, które motywują do działania
Nadrzędnym celem nauczania ewangelii jest pomoc uczniom w stosowaniu zasad i doktryn
zawartych w pismach świętych oraz nawróceniu się, co sprawi, że będą godni otrzymania
błogosławieństw obiecanych tym, którzy są wierni i posłuszni. Zachęcanie i zadawanie pytań,
które motywują do działania, może pomóc uczniom stosować te zasady w ich obecnej sytuacji i
rozważać, jak mogą zastosować je w przyszłości.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Łukasza 5:1–10:37
(Część 10.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania Ew. Łukasza
5:1–10:37 (Część 10.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się
jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze
potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1.: (Ew. Łukasza 5)
Z historii o tym, jak Zbawiciel powołuje Piotra, Jakuba i Jana, by zostali rybakami ludzi, uczniowie dowiedzieli się, że
jeżeli zrobimy to, o co prosi nas Pan, nawet jeśli nie rozumiemy, dlaczego mamy to uczynić, On da nam większe
błogosławieństwa, niż oczekujemy. A z historii o uzdrowieniu trędowatego i sparaliżowanego uczniowie dowiedzieli
się, że gdy wykazujemy się wiarą i przychodzimy do Zbawiciela, On może nas uzdrowić i że możemy pomóc innym
ludziom w przyjściu do Zbawiciela, aby zostali uzdrowieni. Uczniowie dowiedzieli się również, że aby przyjąć Zbawiciela
i Jego ewangelię, musimy być pokorni i chętni do zmiany.

Dzień 2.: (Ew. Łukasza 6:1–7:17)
Uczniowie odkryli, że jeśli będziemy dokonywać dobrych uczynków wobec bliźnich, nie oczekując niczego w zamian,
otrzymamy wspaniałą nagrodę i będziemy dziećmi Najwyższego, oraz że kiedy z hojnością służymy bliźnim, Ojciec
Niebieski hojnie nam błogosławi. Poznali również następujące prawdy: Okazując wiarę w Jezusa Chrystusa, możemy
błogosławić życie bliźnich. Możemy naśladować Jezusa Chrystusa, okazując współczucie bliźnim i zaspokajając ich
niewypowiedziane na głos potrzeby.

Dzień 3.: (Ew. Łukasza 7:18–50)
Podczas tej lekcji uczniowie dowiedzieli się, że Jan Chrzciciel był prorokiem, którego wyznaczono przed narodzeniem,
żeby przygotował drogę dla Syna Bożego i ochrzcił Go. Z historii o kobiecie, która obmyła stopy Zbawiciela własnymi
łzami, uczniowie dowiedzieli się, że: Kiedy okazujemy wiarę, wyrażając naszą miłość i poświęcenie wobec Pana,
możemy doświadczyć Jego przebaczenia. Kiedy Pan nam wybacza, przepełnia nas jeszcze większe pragnienie kochania
Go i służenia Mu.

Dzień 4.: (Ew. Łukasza 8:1–10:37)
W trakcie tej lekcji uczniowie zostali zachęceni do naśladowania przykładu Zbawiciela poprzez cierpliwe i opanowane
reagowanie na zniewagi. Ponadto dowiedzieli się, że aby być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, nie można
pozwalać na to, by coś stało się dla nas ważniejsze niż On, a żeby otrzymać życie wieczne, musimy miłować Boga i
miłować bliźnich jak siebie samych.

Wprowadzenie
Pewien uczony w zakonie zapytał Zbawiciela: „Co mam czynić, aby odziedziczyć
żywot wieczny?” (Ew. Łukasza 10:25). Poniższe pomysły dotyczące nauczania mają
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na celu przybliżyć uczniom, co to znaczy miłować Boga i miłować bliźnich jak
siebie samych.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 10:25–37
Jezus przytacza przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego Prezydium:

„Ludzie wokół nas także nie są doskonali. Robią rzeczy, które nas denerwują,
smucą lub gniewają. To ziemskie życie zawsze już takie będzie” („Miłosierny
dostąpi miłosierdzia”, Ensign lub Liahona, maj 2012, str. 77).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy znają kogoś, kto robi rzeczy, które ich
denerwują, smucą lub gniewają.

• Dlaczego może być trudno kochać osobę, która tak postępuje?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Ew. Łukasza 10:25–37 wyszukali
prawdy, którymi mogą kierować się w trakcie interakcji z ludźmi, których trudno
jest kochać.

Przypomnij uczniom, że w trakcie samodzielnego studiowania Ew. Łukasza 10,
dowiedzieli się o uczonym w zakonie, który zapytał Zbawiciela, w jaki sposób może
odziedziczyć żywot wieczny.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 10:26–28. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają odpowiedź, jakiej udzielił mu
Zbawiciel. Niech następnie opowiedzą, czego się dowiedzieli.

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tych wersetów o tym, co musimy robić, aby
otrzymać życie wieczne? (Uczniowie mogą to różnie ująć, ale powinni
rozpoznać następującą zasadę: Aby otrzymać życie wieczne, musimy
miłować Boga i miłować bliźnich jak siebie samych. Zapisz tę zasadę na
tablicy).

• Co to znaczy miłować Boga całym sercem, mocą, umysłem i siłą?

Zwróć uwagę uczniów na zapisany na tablicy zwrot: „miłować bliźniego swego, jak
siebie samego”. Aby wyjaśnić uczniom, co to znaczy miłować naszych bliźnich, jak
siebie samych, poproś ich, aby wypisali na tablicy swoje codzienne zajęcia. (Mogą
zaliczać się do nich: przygotowanie się do wyjścia z domu, jedzenie, spanie,
odrabianie lekcji itd.).

Kiedy lista zostanie zakończona, poproś uczniów, aby zastanowili się, ile z tych
zajęć skupia się na nich samych. (Możesz poprosić ich, aby zdecydowali, które
z wypisanych zajęć przynoszą korzyść im samym, które innym ludziom, a
które Bogu).
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• Czego możemy się nauczyć z tego ćwiczenia?

• W jaki sposób możemy bardziej skupić się na dobru bliźnich i starać się miłować
ich tak, jak miłujemy siebie samych?

• W jaki sposób możemy to robić nawet w trakcie wykonywania naszych
codziennych zajęć? (Możemy na przykład jeść lunch z osobami, które wydają
się samotne lub chwalić znajomych w szkole).

• Jak myślicie, w jaki sposób miłowanie Boga i bliźnich tak, jak miłujemy siebie
samych, może pomóc nam iść naprzód po ścieżce zmierzającej ku życiu
wiecznemu?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 10:29. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają drugie pytanie, które uczony
w zakonie zadał Jezusowi.

• Jakie było drugie pytanie uczonego w zakonie?

Przygotuj kilkoro uczniów do odegrania scenki przedstawiającej przypowieść o
miłosiernym Samarytaninie z Ew. Łukasza 10:30–35. Poproś jednego z uczniów, aby
był narratorem, a innych, by odegrali role rannego Izraelity, dwóch zbójców,
kapłana, Lewity i Samarytanina. (Jeśli masz w klasie niewielu uczniów, mogą oni
odegrać kilka ról). Możesz dać im kilka pomocniczych rekwizytów, na przykład:
plakietki z imionami, ubrania, które będą mogli zabrać Izraelicie, dwa pojemniki na
oliwę i wino, bujane krzesło, które będzie symbolizowało bydlę oraz dwie monety,
czyli dwa denary. (Uwaga: Przed rozpoczęciem zajęć możesz wybrać uczniów i dać
im konkretne wskazówki, żeby upewnić się, że scenka będzie odegrana w należyty,
stosowny i bezpieczny sposób).

Poproś narratora, żeby przeczytał na głos Ew. Łukasza 10:30–35, a pozostałych,
żeby odegrali swoje role z przypowieści. Niech reszta klasy śledzi tekst w swoich
pismach i wyszuka, czego Zbawiciel nauczał o tym, kto jest naszym bliźnim. Po
zakończeniu scenki poproś uczniów, aby powrócili na swoje miejsca.

• Które czyny Samarytanina wywarły na was największe wrażenie?

Aby wyjaśnić uczniom, czego mogliby spodziewać się po kapłanie, Lewicie i
Samarytaninie, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos następującego
wyjaśnienia:

W spisanym prawie Mojżesza kapłani i Lewici byli wyznaczeni [i zobowiązani], by
służyć Bogu i bliźnim zarówno w świątyni, jak i w roli nauczycieli i wzorów tego,
jak powinno się żyć zgodnie z prawem Boga. Ci posiadacze kapłaństwa byli w pełni
świadomi przykazania, że mają „[miłować] bliźniego swego, jak siebie samego”
(III Ks. Mojżeszowa 19:18). W istocie to na Lewitach spoczywał obowiązek
udzielania podróżnikom pomocy finansowej i wszelkiego innego rodzaju
(zob. III Ks. Mojżeszowa 25:35–36). Dla porównania, „Samarytanie byli częściowo
Izraelitami, a częściowo ludźmi innych narodów. Ich religia była mieszaniną
żydowskich i pogańskich wierzeń i praktyk […]. Żydzi żywili do nich [nienawiść],
gdyż Samarytanie odstąpili od religii Izraelitów” (Guide to the Scriptures,
„Samaritans”, strona internetowa: scriptures.lds.org). Zarówno Żydzi, jak i
Samarytanie dokładali wszelkich starań, by się unikać.
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• Dlaczego reakcje kapłana, Lewity i Samarytanina w tej przypowieści są
zaskakujące?

• Co mogło motywować Samarytanina do nieudzielenia pomocy Żydowi?

• Co, według Ew. Łukasza 10:33, skłoniło Samarytanina do działania, kiedy ujrzał
rannego mężczyznę?

Zwróć uwagę uczniów na to, że miłosierdzie to zwracanie uwagi na potrzeby i
wyzwania bliźnich oraz pragnienie uczynienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby
im pomóc.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 10:36–37. Pozostali
uczniowie niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, czego następnie
Zbawiciel nauczył uczonego w zakonie.

• Jaką odpowiedź daje ta historia na pytanie zawarte w wersecie 29.: „A kto jest
bliźnim moim?”?

Wyjaśnij uczniom, że Zbawiciel używa w tej przypowieści przykładu Samarytanina,
sugerując, że nasi bliźni to nie tylko otaczające nas osoby, ale wszystkie dzieci Ojca
Niebieskiego — również te, które jest nam najtrudniej kochać.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Howarda W. Huntera.

„Musimy pamiętać, że choć to my wybieramy sobie przyjaciół, Bóg wybrał dla
nas bliźnich — wszystkich. Miłość powinna nie znać granic […]. Chrystus
powiedział: ‘Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie
zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?’ (Ew. Mateusza 5:46)” („The Lord’s
Touchstone”, Ensign, listopad 1986, str. 35).

• Co Pan nakazał czynić uczonemu w zakonie w Ew. Łukasza 10:37?

Poproś uczniów, aby ponownie zastanowili się nad osobami, które trudno jest
im kochać.

• Co możemy zrobić, aby miłować i mieć miłosierdzie wobec ludzi, których
trudno jest nam kochać?

• Przypomnijcie sobie sytuację, w której wy lub wasi znajomi posłuchaliście rady
Zbawiciela, żeby „[miłować] […] bliźniego swego, jak siebie samego”
(Ew. Łukasza 10:27). Jaki był tego rezultat?

Złóż świadectwo o prawdach, które omawialiście podczas dzisiejszej lekcji. Napisz
na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia i poproś uczniów, aby dokończyli je
w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania: Będę naśladować
miłosiernego Samarytanina poprzez …

Następna część (Ew. Łukasza 10:38–17:37)
Wyjaśnij uczniom, że w następnej części będą uczyć się o tym, jak Jezus
wielokrotnie ganił faryzeuszy za to, że starali się robić wrażenie sprawiedliwych, ale
we wnętrzu byli egoistami. Poproś ich, aby zastanowili się, co mogą robić, żeby
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mniej przypominać faryzeuszy, a bardziej pokornych naśladowców Chrystusa. Będą
także studiować kilka innych przytoczonych przez Jezusa przypowieści, w tym
przypowieść o synu marnotrawnym. Poproś ich, aby zwrócili uwagę na to, co się
stało z bogaczem, który poświęcił swoje życie na gromadzenie bogactw i
zaniedbywał biednych.
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LEKCJA 51

Ew. Łukasza 10:38 –
Ew. Łukasza 12:59

Wprowadzenie
Zbawiciel nauczał Marię i Martę w domu Marty. Następnie
wyłożył Swoim uczniom wiele prawd na temat modlitwy i

przestrzegł ich przed hipokryzją i chciwością.

Propozycje dotyczące nauczania

Zachęcaj uczniów do stosowania prawd, które poznają
Jeśli posiadamy wiedzę o jakiejś zasadzie ewangelii, lecz nie stosujemy jej w praktyce, nauka nie
jest zakończona. Ze stosowaniem wiedzy mamy do czynienia, gdy przyjmuje się prawdę w swoim
sercu i umyśle, a następnie kieruje się nią w życiu. Zachęć uczniów, aby postępowali w zgodzie
z otrzymywanymi duchowymi podszeptami, by móc stosować w życiu poznawane prawdy
ewangelii.

Ew. Łukasza 10:38–42
Jezus naucza Marię i Martę
Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakich dokonali wczoraj wyborów. Niech
w ciągu minuty wypiszą w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania tyle
decyzji z poprzedniego dnia, ile zdołają sobie przypomnieć. Poproś kilkoro
uczniów, żeby przeczytali klasie niektóre ze swoich dobrych decyzji.

• W jakich sytuacjach możemy być zmuszeni dokonać wyboru pomiędzy dwiema
dobrymi opcjami?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Ew. Łukasza 10:38–42 wyszukali
przekazaną przez Zbawiciela zasadę, która pomoże pokierować naszym procesem
podejmowania decyzji — szczególnie w sytuacjach, kiedy mamy do wyboru
przynajmniej dwie dobre opcje.

Wyjaśnij, że przytoczywszy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, Zbawiciel
udał się do Betanii i odwiedził dom kobiety o imieniu Marta.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 10:38–40. Reszta
niech śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, co podczas wizyty Zbawiciela
zdecydowała się robić Marta, a co robiła jej siostra, Maria.

• Co podczas wizyty Zbawiciela robiła Maria?

• A co robiła Marta? (Zwróć uwagę uczniów na to, że wyrażenie krzątała się koło
posługi w wersecie 40. oznacza, że była zajęta obowiązkami domowymi).
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Pokaż ilustrację Maria i Marta (Album:
Ewangelia w malarstwie [2009], nr 45;
zob. także stronę internetową:
LDS.org). Wyjaśnij, że gościnność miała
w czasach Jezusa bardzo duże
znaczenie. Marta starała się robić to,
czego normalnie oczekiwano od
gospodyni. Skupiała się na sprawach
doczesnych, takich jak przygotowanie i
podanie posiłku.

• Co w pytaniu, jakie Marta zadała
Zbawicielowi w wersecie 40.,
wskazuje na to, że martwiła się o
sprawy doczesne?

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Łukasza
10:41–42. Niech reszta śledzi tekst
w swoich pismach i odnajdzie, co
Zbawiciel odpowiedział Marcie.

• Co Zbawiciel mógł mieć na myśli, mówiąc: „Potrzeba […] tylko jednego; Maria
[…] dobrą cząstkę wybrała”?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów.

„‘[Troszczyć] i [kłopotać] się o wiele rzeczy’ było w odczuciu Marty zajęciem
godnym pochwały (w. 41.), ale nauka ewangelii od Najlepszego Nauczyciela była
czymś znacznie ‘ważniejszym’” („Dobry, lepszy, najlepszy”, Ensign lub Liahona,
listopad 2007, str. 104).

• Co Zbawiciel miał na myśli, mówiąc, że „dobra cząstka”, którą wybrała Maria,
„nie będzie jej odjęta” (Ew. Łukasza 10:42)? (Decydując się słuchać Zbawiciela,
zamiast skupiać się na sprawach doczesnych, Maria otrzymała wieczne
duchowe błogosławieństwa).

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z odpowiedzi, jakiej Zbawiciel udzielił
Marcie? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale powinni rozpoznać następującą
zasadę: Jeśli zdecydujemy oddać się sprawom duchowym, a nie
doczesnym, otrzymamy trwałe błogosławieństwa).

• W jaki sposób możemy oddać się sprawom duchowym i nadal dbać o inne
rzeczy, których nam „potrzeba” (Ew. Łukasza 10:42), ale które są mniej ważne?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi
Starszego Oaksa:
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„Gdy zastanawiamy się nad wyborami, powinniśmy pamiętać, że nie wystarczy,
by coś było dobre. Pewne wybory są lepsze i wciąż istnieją takie, które są
najlepsze […].

Zastanówmy się nad tym, jakich wyborów dokonujemy w odniesieniu do naszego
czasu, gdy oglądamy telewizję, gramy w gry video, surfujemy po Internecie lub
czytamy książki i czasopisma. Oczywiście dobrze jest oglądać odpowiednie

programy rozrywkowe lub zdobywać interesujące wiadomości. Ale nie zawsze jest to warte aż
takiej części naszego życia, jaką na to poświęcamy. Pewne rzeczy są lepsze, a inne są najlepsze”
(„Dobry, lepszy, najlepszy”, str. 105).

Poproś uczniów, aby przyjrzeli się liście wyborów, których wczoraj dokonali i
oznaczyli pozytywne wybory słowami: „dobry”, „lepszy” lub „najlepszy”. Poproś
jednego lub dwóch uczniów, aby złożyli świadectwo o tym, jakie błogosławieństwa
otrzymali, kiedy przedkładali sprawy duchowe nad zmartwienia doczesne.

Ew. Łukasza 11
Jezus poucza Swoich uczniów w kwestii modlitwy
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że jako pełnoetatowi misjonarze nauczają
zainteresowanego, który kilkukrotnie próbował się modlić, ale ma uczucie, że Bóg
mu nie odpowiada. Rozważa zaprzestanie modlitwy.

• Co powiedzielibyście mu w tej sytuacji w oparciu o swoje własne
doświadczenia?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Ew. Łukasza 11 wyszukali prawdy, które
mogą pomóc osobie czującej, że Bóg nie odpowiada na jej modlitwy.

Podsumuj Ew. Łukasza 11:1–4, wyjaśniając, że wysłuchawszy modlitwy Zbawiciela,
jeden z uczniów poprosił Go, by nauczył ich, jak powinni się modlić, a Zbawiciel
przychylił się do jego prośby.

Wyjaśnij, że pokazawszy uczniom, jak powinni się modlić, Pan przekazał im
dodatkowe prawdy na temat modlitwy, posługując się przypowieściami, między
innymi tą, jak bardzo Bóg pragnie odpowiadać na nasze modlitwy.

Poproś uczniów, aby w parach przeczytali Ew. Łukasza 11:5–13 i odszukali, czego
Pan nauczał na temat modlitwy. Zwróć ich uwagę na to, że Joseph Smith
Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] podaje dodatkowe informacje
w wersetach 5. i 13. Znajdują się one w Joseph Smith Translation, Luke 11:5–6
[Tłumaczeniu Józefa Smitha, Ew. Łukasza 11:5–6], a także w Joseph Smith
Translation, Luke 11:14 [Tłumaczeniu Józefa Smitha, Ew. Łukasza 11:14 . Po
upływie wyznaczonego czasu zadaj uczniom następujące pytania:

• O co jeden przyjaciel zapytał drugiego w wersetach 5–8 przypowieści, którą
przeczytaliście? Dlaczego?

• Jak myślicie, dlaczego drugi przyjaciel spełnił prośbę pierwszego? (Możesz
wyjaśnić, że słowo natręctwo w wersecie 8. oznacza, że mężczyzna prosił
z uporem, mimo że przyjaciel początkowo nie chciał spełnić jego prośby).
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• Jeśli mężczyzna w potrzebie symbolizuje nas, a jego przyjaciel, który posiada
chleb, symbolizuje Ojca Niebieskiego, co zgodnie z sugestią Zbawiciela mamy
czynić, kiedy znajdujemy się w potrzebie?

Napisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: Jeśli będziemy się wytrwale
modlić i prosić Ojca Niebieskiego o błogosławieństwa, kiedy będziemy w potrzebie, to…

• Co, według wersetu 13., Ojciec Niebieski daje tym, którzy wytrwale modlą się i
proszą Go o błogosławieństwa?

• Jak dokończylibyście zdanie napisane na tablicy w oparciu o nauki Zbawiciela
w Ew. Łukasza 11:5–13? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, uzupełnij zdanie
na tablicy tak, żeby przekazywało następującą prawdę: Jeśli będziemy się
wytrwale modlić i prosić Ojca Niebieskiego o błogosławieństwa, kiedy
będziemy w potrzebie, to odpowie On na nasze modlitwy w sposób, który
najbardziej nas pobłogosławi).

Możesz poprosić uczniów, aby podali przykłady sytuacji, w których otrzymali
odpowiedzi na swoje modlitwy, kiedy wytrwale prosili Ojca Niebieskiego o
błogosławieństwa.

Podsumuj Ew. Łukasza 11:14–54, wyjaśniając, że Jezus wypędził demona
z mężczyzny, pouczył ludzi, by słuchali słowa Bożego oraz zganił faryzeuszy i
uczonych w piśmie za duchową ignorancję i niegodziwość.

Ew. Łukasza 12
Zbawiciel ostrzega przed hipokryzją i chciwością
Przeczytaj klasie następujące pytania i poproś uczniów, aby po cichu zastanowili się
nad tym, jak by na nie odpowiedzieli:

• Czy kiedykolwiek pragnęliście czegoś tak bardzo, że nie mogliście przestać o
tym myśleć?

• W jaki sposób obsesyjne myślenie o czymś może nam zaszkodzić?

Podsumuj Ew. Łukasza 12:1–13, wyjaśniając, że stojąc przed niezliczoną rzeszą
ludu, Zbawiciel pouczył Swoich uczniów, by wystrzegali się hipokryzji. Przypomniał
im również, że wszystko, co ukryte, wyjdzie kiedyś na jaw, oraz że Bóg zna i
troszczy się o Swoje dzieci. Pewien mężczyzna poprosił wówczas Zbawiciela, by
porozmawiał z jego bratem i nakłonił go do podzielenia się z nim dziedzictwem.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 12:14–15. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odnajdą, jak Zbawiciel odpowiedział na
jego prośbę.

• Jakiego ostrzeżenia Zbawiciel udzielił ludziom, którzy z Nim byli?

Wyjaśnij, że chciwość to nadmierne pragnienie posiadania czegoś. Napisz na tablicy
następującą prawdę: Pan nakazuje nam, żebyśmy nie pożądali rzeczy
tego świata.

• Dlaczego powinniśmy wystrzegać się chciwości? W jaki sposób prawda ta może
pomóc nam prowadzić szczęśliwsze życie?
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Wyjaśnij, że pouczywszy uczniów, by wystrzegali się chciwości, Zbawiciel
przytoczył przypowieść ilustrującą znaczenie tego przykazania. Poproś uczniów,
aby po cichu przeczytali Ew. Łukasza 12:16–19 i wyszukali, ile razy bohater
przypowieści wypowiada się w pierwszej osobie i używa zaimków moje i swoje. Niech
uczniowie opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli.

• Co częste wypowiedzi w pierwszej osobie i używanie zaimków moje i swoje
mówią nam o tym, o co troszczył się ten człowiek?

• W jaki sposób możemy być kuszeni podobnie jak ten mężczyzna?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 12:20–21. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają, co Bóg powiedział o chciwości i
pożądliwości tego mężczyzny. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Napisz na tablicy poniższe stwierdzenie Starszego M. Russella Ballarda z Kworum
Dwunastu Apostołów. (Znajduje się ono w przemówieniu zatytułowanym: „To, co
najważniejsze, trwa najdłużej”, Ensign lub Liahona, listopad 2005, str. 44).

„To, co najważniejsze, trwa najdłużej” (Starszy M. Russell Ballard).

• Dlaczego bogacz w tej przypowieści nie skupiał się na tym, „co najważniejsze”?

• Dlaczego możemy uznać jego czyny za nierozsądne?

Podsumuj Ew. Łukasza 12:22–30, wyjaśniając, że Pan podkreślił, iż Jego uczniowie
nie muszą nadmiernie troszczyć się o swoje doczesne potrzeby.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 12:31–34. Jeśli to
możliwe, poproś go, aby przeczytał również Joseph Smith Translation, Luke 12:34
[Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Łukasza 12:34 (Ew. Łukasza 12:31, przypis a)
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]. Pozostali niech śledzą tekst
w swoich pismach i wyszukają radę Zbawiciela mówiącą, do czego mieli dążyć
uczniowie zamiast skupiać się na własnych egoistycznych pragnieniach.

• Do czego Jezus kazał dążyć Swoim uczniom?

• Co im obiecano, jeśli będą dążyć do ustanowienia królestwa Bożego?

• Jak sformułowalibyście zasadę podsumowującą nauki Zbawiciela w Ew. Łukasza
12:31–34? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale powinni rozpoznać następującą
zasadę: Jeśli będziemy dążyć do ustanowienia królestwa Bożego i Jego
sprawiedliwości, Bóg pomoże nam zadbać o nasze potrzeby i przygotuje
nam miejsce w Swoim królestwie).

• W jaki sposób możemy dążyć do ustanowienia królestwa Bożego? (Kiedy
uczniowie będą udzielać odpowiedzi, możesz odnieść się do wcześniej
rozpoznanej zasady mówiącej o przedkładaniu spraw duchowych nad
zmartwienia doczesne).

Złóż świadectwo o tym, jakie otrzymujesz błogosławieństwa, kiedy starasz się
przedkładać sprawy duchowe nad zmartwienia doczesne i dążysz do ustanowienia
królestwa Bożego. Zachęć uczniów, aby zastanowili się, czy skupiają się bardziej na
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sprawach duchowych czy na zmartwieniach doczesnych. Poproś ich, aby w swoich
notatnikach lub dziennikach do studiowania napisali, co będą robić, aby
przedkładać sprawy duchowe nad zmartwienia doczesne i dążyć do ustanowienia
królestwa Bożego.

Podsumuj Ew. Łukasza 12:35–59, wyjaśniając, że Zbawiciel nauczał Swoich
naśladowców, żeby przygotowali się na Jego Drugie Przyjście. Pomógł im
zrozumieć, że „komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać” (werset 48.) i
wyjaśnił, że Jego ewangelia będzie powodem wielkich podziałów pośród ludzi.

LEKCJA 51

320



LEKCJA 52

Ew. Łukasza 13–14
Wprowadzenie
Jezus nauczał o pokucie i królestwie Bożym, a także
uzdrawiał w sabat. Przytoczył także przypowieści, nauczając

o pokorze i cenie bycia uczniem.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 13:1–14:14
Jezus uzdrawia w sabat, naucza o pokorze i trosce o biednych
Przeczytaj na głos następującą sytuację: Siedzicie w porze lunchu z kilkoma
kolegami, którzy zauważają, że pewien biednie ubrany uczeń siedzi sam. Ktoś
z grupy mówi coś niemiłego o jego wyglądzie i koledzy zaczynają się śmiać.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, jak by się poczuli w takiej sytuacji.

• Podajcie kilka przykładów tego, jak moglibyście zareagować w takich
okolicznościach.

Poproś uczniów, aby wyszukali w Ew. Łukasza 13–14, czego Zbawiciel nauczał o
kontaktach z ludźmi, którzy znajdują się w gorszej sytuacji życiowej niż my.

Podsumuj Ew. Łukasza 13:1–14:6, wyjaśniając, że Zbawiciel przytoczył przypowieść
o drzewie figowym, które miało zostać ścięte, jeśli nie wyda owocu. Uczy nas ona,
że zginiemy, jeśli nie odpokutujemy. Uzdrowił kobietę w sabat i nauczał o
królestwie Bożym oraz o tym, komu wolno będzie do niego wejść. Smucił się także
z powodu zbliżającego się zniszczenia Jerozolimy. W Ew. Łukasza 14:1–6 czytamy,
że Zbawiciel został zaproszony w sabat na posiłek do domu jednego ze
znamienitszych faryzeuszy. Przed posiłkiem Zbawiciel uzdrowił człowieka
cierpiącego na puchlinę wodną, czyli na chorobę, która sprawiała, że jego ciało
puchło od nadmiaru gromadzących się płynów.

Podziel uczniów na pary. Niech jeden uczeń w każdej parze przeczyta Ew. Łukasza
13:15–16, a drugi Ew. Łukasza 14:5–6. Poproś uczniów, aby wyszukali odpowiedzi,
jakich Zbawiciel udzielił faryzeuszom, którzy oskarżali Go o nieprzestrzeganie
sabatu, ponieważ uzdrowił tych ludzi. Poproś uczniów, aby opowiedzieli kolegom
z pary, co odnaleźli.

Po upływie wyznaczonego czasu zadaj uczniom następujące pytania:

• Które zdania informują nas, co faryzeusze robili w sabat dla swoich zwierząt?
(Odwiązywali je i wyciągali ze studni).

• Czego możemy nauczyć się z przykładu Zbawiciela o przestrzeganiu dnia
sabatu i zachowywaniu go świętym? (Służba ludziom w potrzebie to zajęcie
właściwe dla dnia sabatu. Prawy przykład Zbawiciela różni się od podejścia
faryzeuszy, którzy usprawiedliwiali pomaganie w sabat zwierzętom, ale nie
ludziom).
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Podsumuj Ew. Łukasza 14:7–11, wyjaśniając, że uzdrowiwszy mężczyznę
cierpiącego na puchlinę wodną, Zbawiciel zganił innych biesiadników za to, że się
wywyższali, zajmując uprzywilejowane miejsca najbliżej gospodarza.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 14:12–14. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, czego Zbawiciel nauczył
faryzeuszy, którzy zaprosili Go, by z nimi zjadł.

• Jakiej rady Zbawiciel udzielił faryzeuszom?

• Z jakich przyczyn ludzie zapraszają przyjaciół i bogatych sąsiadów na obiad?

Wyjaśnij, że w czasach Zbawiciela ułomnym, chromym i ślepym często trudno było
znaleźć zatrudnienie, więc byli biedni. Niektórzy faryzeusze gardzili takimi ludźmi
(zob. Ew. Łukasza 16:14–31).

• Z jakich powodów ludzie w dzisiejszych czasach gardzą innymi?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z Ew. Łukasza 14:14 o tym, że powinniśmy
starać się pomagać ludziom, którzy znajdują się w gorszej sytuacji niż my? (Oto
jedna z zasad, które uczniowie mogą rozpoznać: Jeśli będziemy starać się
pomagać ludziom znajdującym się w gorszej sytuacji życiowej niż my,
Pan wynagrodzi nas podczas Zmartwychwstania).

Zwróć uwagę uczniów na to, że poza wynagrodzeniem nas podczas
Zmartwychwstania, Pan będzie nam także błogosławić w tym życiu, kiedy
będziemy starali się pomagać ludziom, którym powodzi się gorzej niż nam.

• W jaki sposób możemy pomóc ludziom, którzy są w gorszej sytuacji niż my?

• W jakich sytuacjach wy lub wasi znajomi zostaliście pobłogosławieni, kiedy
staraliście się pomagać ludziom w potrzebie?

Poproś uczniów, żeby zastanowili się, w jaki sposób mogą pomóc osobom
w gorszej sytuacji. Zachęć ich, aby w notatnikach lub dziennikach do studiowania
wyznaczyli sobie cel, że będą służyć osobom, które znajdują się w gorszej sytuacji
niż oni.

Ew. Łukasza 14:15–35
Jezus przytacza przypowieść o wielkiej wieczerzy i naucza o cenie bycia uczniem
Poproś uczniów, aby napisali na tablicy, co być może będą musieli poświęcić jako
uczniowie Jezusa Chrystusa.

• Jakich wymówek mogą używać ludzie, żeby unikać tego rodzaju poświęceń?

Poproś uczniów, aby w trakcie dalszego studiowania Ew. Łukasza 14 wyszukali
zasady, które uczą nas, czego Jezus Chrystus wymaga od Swoich uczniów.

Wyjaśnij, że kiedy Zbawiciel pouczył faryzeuszy, że powinni zapraszać do stołu
osoby znajdujące się w gorszej sytuacji, jeden ze współbiesiadników powiedział:
„Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym”
(Ew. Łukasza 14:15). W odpowiedzi na te słowa Zbawiciel przytoczył przypowieść o
wielkiej wieczerzy.

Poproś uczniów, aby w swoich parach czytali na głos Ew. Łukasza 14:16–24. Poproś
jednego z uczniów w parze o odszukanie, jakie zaproszenie otrzymali ludzie w tej
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przypowieści. Poproś drugiego ucznia w parze o wyszukanie wymówek, jakie
podali ludzie, którzy nie przyjęli zaproszenia. Po upływie wyznaczonego czasu
zadaj uczniom następujące pytania:

• Dlaczego ewangelia Jezusa Chrystusa przypomina wielką wieczerzę?
(Przykładowe odpowiedzi to: ewangelia to dar, który został dla nas
przygotowany; może nas nasycić i zaspokoić nasze potrzeby; zostaliśmy
zaproszeni do jej spożycia i możemy to zaproszenie przyjąć lub je odrzucić).

• Jakie wymówki podali ludzie, którzy nie przyjęli zaproszenia na wielką
wieczerzę?

• Co te wymówki mówią nam o priorytetach tych ludzi?

Jakie, według wersetu 24., są konsekwencje przedkładania innych spraw ponad
Pana i Jego ewangelię? (Uczniowie mogą rozpoznać następującą zasadę: Jeśli
będziemy przedkładać inne sprawy ponad Pana i Jego ewangelię, stracimy
błogosławieństwa, które moglibyśmy uzyskać).

Poproś uczniów, aby przyjrzeli się wypisanej na tablicy liście poświęceń, o które
mogą zostać poproszeni, jako uczniowie Jezusa Chrystusa.

• Jakie błogosławieństwa możemy stracić, jeśli nie będziemy gotowi dokonać tego
rodzaju poświęceń?

Wyjaśnij, że przytoczywszy tę przypowieść, Zbawiciel przemówił do ludu o tym,
czego wymaga od Swoich uczniów. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na
głos Ew. Łukasza 14:25–27. Wyjaśnij, że Joseph Smith Translation [Józef Smith
Tłumaczenie] objaśnia nauki Zbawiciela zawarte w Ew. Łukasza 14:25–27: „A szły
z nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a
nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, i męża, a
nawet i życia swego, czyli innymi słowy obawia się złożyć swe życie w mojej
sprawie, nie może być uczniem moim. Przeto postanówcie w sercach waszych, że
będziecie czynić te rzeczy, których będę was nauczał i które wam nakażę”. Niech
klasa śledzi tekst i dowie się, co powiedział Zbawiciel na temat tego, co uczniowie
powinni być gotowi dla Niego zrobić.

Korzystanie z pomocy do studiowania pism świętych
Kościół przygotował wiele pomocy do studiowania pism świętych i dołączył je do zbioru
podstawowych pism świętych w niektórych językach. Zaliczają się do nich przypisy, indeks
tematyczny, ilustracje i mapy. To cenne źródła wiedzy, z których można korzystać podczas
studiowania ewangelii. Zachęć uczniów, aby korzystali z tych pomocy do studiowania podczas
osobistego badania pism świętych.

• Co, zgodnie ze słowami Zbawiciela, muszą być gotowi uczynić Jego uczniowie?

Wyjaśnij, że jedna z definicji greckiego słowa, które przetłumaczono tutaj jako: mieć
w nienawiści, to „mniej miłować” (James Strong, The Exhaustive Concordance of the
Bible [1890], „misĕō”, str. 48). Zbawiciel wyjaśniał, że Jego uczniowie powinni być
bardziej oddani Jemu niż swojej rodzinie czy nawet obronie własnego życia
(zob. także Ew. Mateusza 10:37). Dźwiganie swojego krzyża odnosi się do
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ukrzyżowania i symbolizuje wymaganą gotowość oddania życia za Chrystusa, który
oddał Swoje życie za nas (zob. także Joseph Smith Translation, Matthew 16:26
[Ew. Mateusza 16:24, przypis e w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

• Jakie prawdy dotyczące bycia uczniami Jezusa Chrystusa możemy poznać z tych
wersetów? (Uczniowie mogą rozpoznać wiele różnych prawd, ale upewnij się,
że wymienią następującą: Uczniowie Jezusa Chrystusa muszą być gotowi
poświęcić wszystko, żeby za Nim podążać. Możesz poprosić uczniów, aby
zapisali tę prawdę w swoich pismach świętych na marginesie obok Ew. Łukasza
14:25–27).

• Jak myślicie, dlaczego uczniowie Jezusa Chrystusa muszą być gotowi stawiać
Go na pierwszym miejscu przed wszystkim innym, w tym przed członkami
swojej rodziny i przed własnym życiem?

Napisz na tablicy zwrot: Postanówcie w sercach waszych (zob. Joseph Smith
Translation, Luke 14:27).

• Co, według was, oznacza określenie: „postanówcie w sercach waszych”?

• Co Zbawiciel chce, żebyśmy postanowili w naszych sercach?

• Jakiej zasady uczymy się z Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa
Smitha] Ew. Łukasza 14:27? (Uczniowie powinni rozpoznać zasadę: Kiedy
postanawiamy w naszych sercach, że będziemy czynić to, czego naucza i
co przykazuje nam Jezus Chrystus, stajemy się Jego uczniami).

Wręcz uczniom po egzemplarzu poniższej wypowiedzi Starszego Larry’ego W.
Gibbonsa, Siedemdziesiątego. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał ją na głos.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co możemy robić, aby
żyć zgodnie z tą zasadą.

„Kiedy zaczynacie ustalać priorytety w swoim życiu, pamiętajcie, że prawdziwe
bezpieczeństwo zapewnia jedynie życie według przykazań […].

Cóż to wspaniała rzecz zdecydować w swej młodości raz na zawsze, co będziecie
robić, a czego nie zrobicie, w kwestii uczciwości, skromności, czystości moralnej,
Słowa Mądrości i małżeństwa w świątyni.

Bracia i siostry, pozostańcie na prostej i wąskiej ścieżce. Nie! Pozostańcie
pośrodku tej prostej i wąskiej ścieżki. Nie dryfujcie, nie zbaczajcie, nie błądźcie, bądźcie ostrożni.

Życie według przykazań przyniesie wam szczęście, którego zbyt wielu szuka w innych miejscach”
(„Weźcie to sobie do serca”, Ensign lub Liahona, listopad 2006, str. 103, 104).

• Którego przykazania postanowiliście pilnie przestrzegać? Jakie otrzymaliście
błogosławieństwa dzięki temu, że zdecydowaliście się przestrzegać tego
przykazania?

Zachęć uczniów, aby postanowili w swoich sercach, „co [będą] […], a czego nie
[będą robić], w kwestii uczciwości, skromności, czystości moralnej, Słowa Mądrości
i małżeństwa w świątyni”. (Możesz poprosić uczniów, aby zapisali swoje decyzje
w notatnikach lub w dzienniku do studiowania.
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Wyjaśnij, że przekazawszy te zasady dotyczące bycia uczniem, Zbawiciel przytoczył
dwa podobieństwa. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza
14:28–30, a innego o przeczytanie Ew. Łukasza 14:31–33. Pozostali niech śledzą
tekst w swoich pismach i zastanowią się, co ilustrują te dwa podobieństwa.

• Jak myślicie, co ilustrują te dwa podobieństwa?

Wyjaśnij, że oba podobieństwa ilustrują znaczenie rozważenia, czyli określenia ceny
obrania danego kursu działania przed jego rozpoczęciem, żeby ocenić, czy uda nam
się tego dokonać. Zbawiciel pragnął, żeby Jego naśladowcy poważnie rozważyli, czy
są gotowi poświęcić wszystko, co będzie od nich wymagane, żeby mogli wytrwać
do końca jako Jego uczniowie. (Zob. także Joseph Smith Translation, Luke 14:31
[Ew. Łukasza 14:30, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

Poproś uczniów, aby ponownie zastanowili się nad sporządzoną na tablicy listą.
Poproś kilkoro z nich, żeby wyjaśnili, dlaczego są gotowi dokonać tego rodzaju
poświęceń jako uczniowie Jezusa Chrystusa.

Możesz poprosić uczniów, aby zaznaczyli werset 33., w którym podane jest proste
podsumowanie nauk Zbawiciela zawartych w tym rozdziale. Złóż świadectwo o
prawdach, które omawialiście.
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LEKCJA 53

Ew. Łukasza 15
Wprowadzenie
Faryzeusze i uczeni w piśmie skarżyli się na relacje Zbawiciela
z celnikami i grzesznikami. Zbawiciel odpowiedział im,

przytaczając przypowieści o zagubionej owcy, zagubionym
groszu i o synu marnotrawnym.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 15:1–10
Jezus przytacza przypowieści o zagubionej owcy i zagubionym groszu
Rozpocznij zajęcia od zapytania uczniów, czy zgubili kiedyś coś, co było dla
nich cenne.

• Co byliście gotowi zrobić, żeby odnaleźć tę rzecz? Dlaczego?

• Jak myślicie, co to znaczy, że człowiek jest „zagubiony” duchowo? (Wyjaśnij, że
zwrot ten może się odnosić do osób, które nie przyjęły jeszcze ewangelii Jezusa
Chrystusa lub w chwili obecnej nie żyją zgodnie z jej naukami).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o znajomej osobie, która jest duchowo zagubiona.
Niech się zastanowią, jakie mają uczucia względem tej osoby.

Wyjaśnij, że Ew. Łukasza 15 zawiera nauki Zbawiciela dotyczące osób, które są
zagubione duchowo. Poproś uczniów, aby w Ew. Łukasza 15 wyszukali prawdy
mówiące o tym, jakie uczucia ma Ojciec Niebieski wobec tych, którzy są duchowo
zagubieni i jakie my mamy wobec nich obowiązki.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 15:1–2. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają, kto zbliżył się do Jezusa i na co
uskarżali się faryzeusze i uczeni w piśmie.

• Kto zbliżył się do Zbawiciela? Dlaczego faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali?

• Co ta skarga mówi nam o faryzeuszach i uczonych w piśmie?

Wyjaśnij, że Zbawiciel w odpowiedzi przytoczył im trzy przypowieści: o zagubionej
owcy, o zagubionym groszu i o zagubionym synu. Miały one na celu zarówno dać
nadzieję grzesznikom, jak i potępić hipokryzję i obłudę uczonych w piśmie i
faryzeuszy. Zachęć uczniów, żeby zwrócili uwagę na to, dlaczego bohater każdej
przypowieści się zagubił i w jaki sposób został odnaleziony.

Narysuj na tablicy poniższą tabelę lub rozdaj uczniom jej kopie. Podziel
uczniów na pary i jednemu uczniowi każ przestudiować Ew. Łukasza

15:3–7, a drugiemu Ew. Łukasza 15:8–10. Poproś uczniów, aby przeczytali
wyznaczone przypowieści i wyszukali odpowiedzi na pytania w kolumnie po lewej
stronie. (Trzecia przypowieść zostanie omówiona w późniejszej części lekcji).
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Przypowieści o zagubionej owcy, groszu i synu

Ew. Łukasza 15:3–7 (zob. także
werset 4., przypis a, jeśli
znajduje się w twoim wydaniu
pism świętych)

Ew. Łukasza
15:8–10

Ew. Łukasza
15:11–32

Co zostało zagubione?

Dlaczego?

W jaki sposób się
znalazło?

Jakie słowa i zwroty
opisują reakcje ludzi po
odnalezieniu tego, co
się zagubiło?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby wyjaśnili wyznaczoną im
przypowieść i podali kolegom z pary odpowiedzi na pytania w tabeli. Kiedy obie
osoby w każdej parze skończą omawiać przypowieści, poproś kilkoro uczniów, aby
podeszli do tablicy i wypełnili tabelę swoimi odpowiedziami albo (jeśli nie
narysowałeś tabeli na tablicy) żeby podali swoje odpowiedzi klasie.

• Jaka była różnica pomiędzy tym, w jaki sposób zagubiła się owca, a
zagubieniem grosza? (Owca nie zagubiła się z własnej winy, ale grosz zagubił
się z powodu niedbalstwa i nieuwagi jego właściciela [zob. David O. McKay,
w: Conference Report, kwiecień 1945, str. 120, 121–122]).

• Co, według wersetów 7. i 10., symbolizują grosz i owca? (Grzesznika, który
odpokutował i powrócił do Boga).

• Jakie mamy zobowiązania wobec tych, który są zagubieni, niezależnie od tego,
jak się to stało?

Napisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: Kiedy pomagamy bliźnim
odczuć pragnienie pokuty, odczuwamy…

• W jaki sposób dokończylibyście zdanie na tablicy w oparciu o reakcje osób,
które odnalazły to, co zostało zagubione? (Uczniowie powinni rozpoznać
następującą zasadę: Kiedy pomagamy bliźnim odczuć pragnienie pokuty,
odczuwamy radość, a niebiosa się radują. Dokończ zapisaną na tablicy
zasadę. Możesz poprosić uczniów, aby zapisali tę zasadę w swoich pismach
świętych obok Ew. Łukasza 15:1–10).

• Czy wy lub wasi znajomi pomogliście kiedyś osobie, która była zagubiona
duchowo, odczuć pragnienie pokuty lub zbliżyć się do Ojca Niebieskiego? W
jakiej sytuacji ktoś pomógł wam? (Przypomnij uczniom, że nie muszą dzielić się
doświadczeniami, które są zbyt osobiste lub prywatne).
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Ew. Łukasza 15:11–32
Jezus przytacza przypowieść o synu marnotrawnym
Poproś klasę, żeby zastanowiła się nad następującą sytuacją: Młoda kobieta
dopuściła się poważnych grzechów, przestała się modlić i chodzić do Kościoła.
Czuje, że pragnie znowu zacząć się modlić i żyć zgodnie ze standardami Pana, ale
martwi się, że On nie chce, by do Niego powróciła.

Poproś uczniów, żeby zastanowili się, czy znają kogoś, kto może czuć się tak, jak ta
osoba. Wyjaśnij, że trzecia przypowieść w Ew. Łukasza 15 to historia o synu
marnotrawnym (czyli rozrzutnym, lekkomyślnym i ekstrawaganckim chłopcu), jego
starszym bracie i ich ojcu. Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania tej
przypowieści wyszukali prawdy, które mogą pomoc osobom, które czują się
zagubione i straciły nadzieję.

Możesz podzielić uczniów na trzyosobowe grupy. Daj każdej grupie po
egzemplarzu poniższej karty zadań. Poproś ich, aby czytali na głos

w grupach Ew. Łukasza 15:11–32. Wyznacz jednego ucznia, żeby zastanowił się nad
tą przypowieścią z punktu widzenia syna marnotrawnego, drugiego, by rozważył ją
z perspektywy ojca, a trzeciego, by przeanalizował ją z perspektywy starszego brata.

Zadania w małych grupach
W trakcie zadań w małych grupach uczniowie mogą się zdekoncentrować, odchodząc od celu
zadania i zacząć omawiać sprawy osobiste oraz przestać przykładać się do nauki. Bądź aktywnie
zaangażowany, przechodząc od grupy do grupy i monitoruj wykonywanie zadania, aby pomóc
uczniom pozostać skoncentrowanymi na jego wykonaniu i aby zyskali oni jak najwięcej korzyści
z jego wykonywania.

Kiedy uczniowie skończą czytać, poproś ich, aby omówili w grupach odpowiedzi na
pytania z karty zadań.

Zamiast prosić uczniów o przeczytanie i omówienie przypowieści, możesz
pokazać im film zatytułowany: „The Prodigal Son” [Syn marnotrawny]

(5:35) z serii: The Life of Jesus Christ Bible Videos [Filmy biblijne o życiu Jezusa
Chrystusa]. Wręcz wszystkim uczniom po egzemplarzu poniższej karty i poproś
ich, aby w trakcie oglądania filmu wyszukali odpowiedzi na pytania. Film jest
dostępny na stronie internetowej: LDS.org.

Przypowieść o synu marnotrawnym
Syn marnotrawny
• Co pomogło ci wejrzeć w siebie, czyli rozpoznać straszną sytuację, w której się znalazłeś?

• Jakiej reakcji oczekiwałeś od swojego ojca po powrocie do domu?

• Jakie mogłeś mieć myśli lub uczucia, kiedy ojciec powitał cię w ten sposób?

Ojciec
• Co myślałeś i czułeś, kiedy nie było twego młodszego syna?
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• Dlaczego tak właśnie powitałeś swojego marnotrawnego syna?

• Kiedy starszemu synowi nie spodobało się to, jak powitałeś jego młodszego brata, w jaki sposób
pomogłeś mu zrozumieć swoje podejście?

Starszy brat
• Co myślałeś i czułeś kiedy twojego brata nie było w domu?

• Dlaczego trudno było ci cieszyć się z jego powrotu?

• Jakie błogosławieństwa otrzymałeś dzięki temu, że byłeś wierny ojcu?

Zapytaj uczniów, w jaki sposób mogliby uzupełnić trzecią kolumnę (Ew. Łukasza
15:11–32) tabeli znajdującej się na tablicy lub na pierwszej karcie zadań. Zapisz
odpowiedzi uczniów na tablicy lub poproś ich, żeby zapisali swoje odpowiedzi na
kartkach.

• Dlaczego syn marnotrawny się zagubił? (W odróżnieniu od historii o
zagubionej owcy i groszu, syn marnotrawny zagubił się dlatego, że się
zbuntował).

• Wiedząc, że ojciec w tej przypowieści symbolizuje Ojca Niebieskiego, czego
możemy się nauczyć o tym, jak przyjmuje On osoby, które powracają do Niego,
dokonując pokuty? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli
powrócimy do Ojca Niebieskiego, dokonując pokuty i prosząc Go o
przebaczenie, będzie się radował i powita nas z otwartymi rękami. Zapisz
tę zasadę na tablicy).

• W jaki sposób znajomość tej zasady może pomóc osobom, które czują się
duchowo zagubione?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów.

„Czuły obraz wiernego ojca, który z niecierpliwością wybiega, aby go powitać i
obsypać pocałunkami, należy do najbardziej wzruszających i chwytających za
serce ze wszystkich świętych zapisów. Mówi on każdemu dziecku Boga, temu,
które zbłądziło i temu, które jest na dobrej drodze, jak bardzo Bóg chce nas
znowu mieć w swoich opiekuńczych ramionach” („Drugi syn marnotrawny”,
Liahona, lipiec 2002, str. 69).

Przypomnij uczniom o starszym bracie w tej przypowieści.

• Jak myślicie, dlaczego starszy brat był rozgniewany?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał poniższą wypowiedź Starszego Hollanda,
a reszta niech wysłucha jego przemyśleń odnośnie do tego, co rozgniewało
starszego brata:
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„On jest nie tyle zły, że jego brat wrócił do domu, ile, że rodzice są z tego
powodu aż tak szczęśliwi. Czując się niedoceniony, może trochę użalając się nad
sobą, ten oddany syn — cudownie oddany — zapomina na chwilę, że nigdy nie
zaznał bólu rozpaczy, strachu przez znienawidzeniem samego siebie. Zapomina,
że każde cielę w gospodarstwie należy już do niego, że wszystkie rzeczy w szafie
i pierścienie w skarbcu są jego własnością. Zapomina, że jego wierność zawsze

była i będzie nagradzana […].

Jeszcze musi przyjść współczucie, miłosierdzie, miłość Chrystusowa — nie widzi, że ten
powracający, to nie przeciwnik. To jego brat […].

Z całą pewnością młodszy brat był więźniem — więźniem grzechu, głupoty i świńskiego chlewu.
Starszy brat jednak również żyje w jakimś zamknięciu. Do tej pory nie udało mu się uwolnić
z więzienia, jakim jest sam dla siebie. Dręczy go zielonooki potwór zazdrości” („Drugi syn
marnotrawny”, str. 70).

• Co, zdaniem Starszego Hollanda, rozzłościło starszego brata?

• O czym musimy pamiętać, kiedy widzimy, że Bóg okazuje miłosierdzie i
błogosławi tym, którzy dokonują pokuty i powracają do Niego?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tej przypowieści o stawaniu się bardziej
podobnymi do Ojca w Niebie? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą
zasadę: Możemy stać się bardziej podobni do Ojca w Niebie, kiedy
z miłosierdziem i radością podchodzimy do nawrócenia się bliźnich).

Powtórz z uczniami to, czego nauczyli się z przypowieści zapisanych
w Ew. Łukasza 15. Poproś, aby wyjaśnili, w jaki sposób mogliby wykorzystać te
zasady, by odpowiedzieć faryzeuszom i uczonym w piśmie, którzy szemrali, kiedy
Jezus jadł z grzesznikami.

Przypomnij uczniom duchowo zagubioną osobę, o której pomyśleli na początku
lekcji. Zachęć ich, żeby w duchu modlitwy zastanowili się, w jaki sposób mogą
pomóc tej osobie odpokutować i zbliżyć się do Ojca Niebieskiego. Poproś uczniów,
aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania odpowiedzieli na
następujące pytanie:

• W jaki sposób zastosuję w swoim życiu to, czego się dzisiaj nauczyłem?
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Ew. Łukasza 16
Wprowadzenie
Jezus przytoczył przypowieść o nieuczciwym zarządcy.
Faryzeusze słuchali nauk Jezusa i szydzili z Niego. Jezus

zganił faryzeuszy i opowiedział im przypowieść o bogaczu i
Łazarzu.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 16:1–12
Jezus naucza przypowieści o nieuczciwym zarządcy
Możesz przynieść na zajęcia przedmioty, które symbolizują ziemskie bogactwa i
władzę, takie jak pieniądze, urządzenie elektroniczne, dyplom, samochód-zabawkę
lub ilustrację przedstawiającą dom.

Rozpocznij lekcję od zadania uczniom pytania:

• Jakich rzeczy pragną czasami ludzie i co próbują zdobyć? (Jeśli przyniosłeś na
zajęcia odpowiednie przedmioty, pokaż je uczniom, kiedy będą o nich mówić.
Możesz też poprosić jednego z uczniów, aby zapisywał odpowiedzi kolegów na
tablicy).

• Jakich bogactw powinniśmy szukać zgodnie z życzeniem Ojca Niebieskiego?
(Poproś jednego z uczniów, aby wypisał odpowiedzi kolegów na tablicy; wśród
nich mogą się znaleźć: wieczne rodziny, pokój, radość i chwała celestialna.
Poproś ucznia, aby zatytułował listę: Bogactwa o wiecznym znaczeniu).

Zwróć uwagę uczniów na to, że niektórymi z nich możemy się cieszyć podczas
życia na ziemi. Poproś uczniów, aby zastanowili się, które bogactwa o wiecznym
znaczeniu są dla nich szczególnie ważne. Następnie niech w trakcie studiowania
Ew. Łukasza 16 wyszukają prawdy, które pomogą im uzyskać bogactwa o
wiecznym znaczeniu.

Wyjaśnij, że przytoczywszy podobieństwa o zgubionej owcy, zgubionym groszu i
synu marnotrawnym, Zbawiciel przytoczył przypowieść o nieuczciwym zarządcy.
Możesz wyjaśnić, że zarządca, to osoba, która zarządza sprawami, pieniędzmi lub
majątkiem innego człowieka, inaczej szafarz.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 16:1–2. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, czego bogacz z tej przypowieści
dowiedział się o zarządcy.

• Co zarządca robił z majątkiem bogacza?

• Jakie były konsekwencje rozrzutności zarządcy? (Miał stracić pracę).

Podsumuj Ew. Łukasza 16:3–7, wyjaśniając, że zarządca martwił się, co uczyni,
kiedy straci pracę, gdyż obawiał się, że nie jest w stanie wykonywać pracy fizycznej i
za bardzo wstydził się być żebrakiem. Wymyślił plan, który miał zapewnić mu
możliwość zatrudnienia w innych domach. Złożył wizytę dwóm dłużnikom
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bogacza i znacznie zredukował ich zadłużenie, co miało mu pomóc zyskać ich
przychylność.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 16:8. Pozostali niech
śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, jaka była reakcja bogacza, kiedy
dowiedział się, jak postąpił zarządca. Wyjaśnij, że „synowie tego świata” to ludzie,
którzy cenią sobie bogactwa materialne, a „synowie światłości” to naśladowcy
Boga, czyli osoby, które cenią sobie sprawy duchowe.

• Jaka była reakcja bogacza, kiedy dowiedział się, jak postąpił zarządca? Co
bogacz pochwalił? (Bogacz pochwalił spryt zarządcy, który miał na celu zyskać
mu przychylność dłużników. Nie pochwalał natomiast jego nieuczciwości).

Rozdaj uczniom kopie poniższej wypowiedzi Starszego Jamesa E. Talmage’a
z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie jej na
głos. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego Zbawiciel nauczał, przytaczając
podobieństwo o nieuczciwym zarządcy.

„Nasz Pan miał na celu pokazać różnicę pomiędzy troską, dbałością i oddaniem
ludzi, którzy zajmują się zarabianiem pieniędzy na ziemi, a połowicznym
zaangażowaniem wielu, którzy pozornie starają się szukać bogactw
duchowych […].

Nawet od nieuczciwych i niegodziwych możemy się czegoś nauczyć. Jeśli są oni
na tyle zapobiegliwi, żeby troszczyć się o jedyną przyszłość, jaką są w stanie

dostrzec, to o ile bardziej powinniście się starać wy, którzy wierzycie w przyszłość wieczną! […]
Naśladujcie nieuczciwego zarządcę i tych, którzy kochają pieniądze, nie w ich nieuczciwości,
zachłanności [egoistycznej chciwości] i nieposkromionym gromadzeniu bogactw, które są
w najlepszym wypadku ulotne [chwilowe], ale w ich zapale, przezorności i zapobiegliwym dbaniu
o przyszłość” (Jesus the Christ, wyd. 3. [1916], str. 463, 464).

• Czego, zgodnie z pragnieniem Zbawiciela, mieli nauczyć się Jego uczniowie
z przykładu takich ludzi, jak nieuczciwy zarządca, którzy cenią sobie rzeczy
tego świata?

Zapisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: Jeśli będziemy się mądrze
przygotowywać na przyszłość w wieczności…

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 16:10–12. Pozostali
uczniowie niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co według Zbawiciela
musimy czynić, by uzyskać błogosławieństwo bogactw w wieczności. Wyjaśnij, że
mamona to ziemskie bogactwa, na przykład: pieniądze, majątek i znajomości.

• Jak myślicie, co to znaczy być „[wiernym] w najmniejszej sprawie” (werset 10.)?
(Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, dodaj następujący zwrot do zdania
zapisanego na tablicy: i sprawiedliwie korzystać z ziemskich bogactw…).

Zwróć uwagę uczniów na wypisaną na tablicy listę ziemskich bogactw.

• Co sprawia, że mają one „prawdziwą wartość” (werset 11.)?

Poproś uczniów, żeby uzupełnili zdanie na tablicy w taki sposób, żeby podawało
zasadę, zgodnie z którą możemy uzyskać bogactwa w wieczności. (Uczniowie
powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli będziemy się mądrze
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przygotowywać na przyszłość w wieczności i sprawiedliwie korzystać
z ziemskich bogactw, zostaniemy pobłogosławieni bogactwem o wiecznym
znaczeniu).

• Dlaczego czasami trudno jest mądrze i pilnie przygotowywać się na naszą
wieczną przyszłość?

• W jaki sposób możemy sprawiedliwie korzystać z ziemskich bogactw?

• W jaki sposób to, jak korzystamy z ziemskich bogactw, odzwierciedla, na ile
jesteśmy godni, by powierzono nam bogactwa w wieczności?

Pozytywne reagowanie na odpowiedzi uczniów
Pamiętaj, aby pozytywnie reagować na odpowiedzi uczniów, na przykład dziękując im za ich
udzielanie lub komentując je. Dzięki temu będą mieli poczucie, że ich wysłuchujesz i doceniasz, i
być może będą mieli większą chęć do swobodnego udzielania odpowiedzi, dzielenia się
przemyśleniami i doświadczeniami w przyszłości.

Ew. Łukasza 16:13–31
Jezus gani faryzeuszy i przytacza przypowieść o bogaczu i Łazarzu
Zwróć uwagę uczniów na listę na tablicy (lub na przedmioty symbolizujące
ziemskie bogactwa) i poproś, by zastanowili się, w jaki sposób pożądanie ziemskich
bogactw może uniemożliwić nam uzyskanie bogactw w wieczności. Poproś
uczniów, aby odszukali odpowiedź na to pytanie w trakcie studiowania
Ew. Łukasza 16:13–26.

Podsumuj Ew. Łukasza 16:13–14, wyjaśniając, że Zbawiciel nauczał, iż „nie
[możemy] Bogu służyć i mamonie” (werset 13.). Faryzeusze, którzy usłyszeli nauki
Zbawiciela, „naśmiewali się” z Niego (werset 14.). Poproś uczniów, aby wyszukali
w Ew. Łukasza 16:14 słowo, które opisuje faryzeuszy i wyjaśnia, dlaczego
naśmiewali się ze Zbawiciela i Jego nauk.

• Czego pożądali faryzeusze na podstawie tego, czego się o nich nauczyliście?
(Ziemskich bogactw i władzy [zob. Ew. Mateusza 23:2–6, 14]).

• Jak myślicie, dlaczego chciwość faryzeuszy sprawiła, że naśmiewali się ze
Zbawiciela?

Wyjaśnij, że Joseph Smith Translation, Luke 16:16–23 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Łukasza 16:16–23] podaje dodatkowe informacje dotyczące rozmowy
faryzeuszy ze Zbawicielem. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos
następujące podsumowanie tego tłumaczenia:

Faryzeusze twierdzili, że prawo Mojżesza i inne prorocze pisma święte (Stary Testament) są
podstawą ich zakonu, i dlatego odrzucili Jezusa jako swego sędziego. Jezus wyjaśnił, że prawo
Mojżesza i prorocy składali o Nim świadectwo. Pytał faryzeuszy, dlaczego zaprzeczają temu, co
zostało zapisane i zganił ich za to, że „wypaczali ścieżki prawości” (Joseph Smith Translation,
Luke 16:21). Aby pomóc faryzeuszom, których serca zwracały się ku ziemskim bogactwom i
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władzy oraz żeby zrozumieć ich zachowanie i wynikające z niego konsekwencje, Zbawiciel
przyrównał ich do bogacza w przypowieści zapisanej w Ew. Łukasza 16:19–31.

Poproś o trzech ochotników do odegrania scenki. Niech pierwszy z nich odczyta
słowa Zbawiciela (Ew. Łukasza 16:19–23), drugi słowa bogacza (Ew. Łukasza 16:24,
27, 28, 30), a trzeci słowa Abrahama (Ew. Łukasza 16:25, 26, 29, 31). Poproś ich o
odczytanie na głos ról z Ew. Łukasza 16:19–26. Niech pozostali uczniowie śledzą
tekst w swoich pismach i wyszukają, co przydarzyło się bogaczowi i żebrakowi o
imieniu Łazarz.

• Czym różniło się od siebie doczesne życie bogacza i Łazarza?

• Czym różniło się od siebie ich życie po śmierci? (Możesz wyjaśnić, że „łono
Abrahamowe” [werset 22.] symbolizuje raj w świecie duchów, a „kraina
umarłych” [werset 23.] więzienie duchów [zob. Bible Dictionary, „Abraham’s
Bosom”, „Hell”]).

• W jaki sposób bogacz niesprawiedliwe używał swojego ziemskiego bogactwa?

Przypomnij uczniom, że bogacz w tej przypowieści symbolizuje chciwych
faryzeuszy.

• Czego możemy nauczyć się z tej przypowieści o tym, co się stanie, jeśli
będziemy chciwi i nie będziemy sprawiedliwe używać naszych ziemskich
bogactw? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą
zasadę: Jeśli będziemy chciwi i nie będziemy sprawiedliwe używać
naszych ziemskich bogactw, na koniec doświadczymy cierpienia i żalu
[zob. także NiP 104:18]).

Aby przygotować uczniów do rozpoznania jeszcze jednej prawdy, która znajduje się
w tej przypowieści, poproś ich, aby pomyśleli o osobie, na której im zależy, a której
wybory sprawiają, że nie jest posłuszna naukom Zbawiciela.

• Jak myślicie, co mogłoby przekonać tę osobę do pokuty i zmiany stylu życia?

Poproś wyznaczonych uczniów, aby odczytali na głos swoje role z Ew. Łukasza
16:27–31. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają, o
co poprosił bogacz.

• Co bogacz chciał, żeby uczyniono dla jego pięciu braci? Dlaczego?

• Czego bogacz oczekiwał po ukazaniu się Łazarza jego braciom?

Wyjaśnij, że bogacz wierzył, że jeśli Łazarz im się ukaże, to dostrzegłszy prawdę,
jego bracia odpokutują i nawrócą się. Nawrócenie to „zmiana wierzeń, przemiana
serca i dokonanie zmian w życiu, aby przyjąć i podporządkować się woli Boga”
(Guide to the Scriptures, „Conversion, Convert”, strona internetowa:
scriptures.lds.org).

• Dlaczego, według tej przypowieści, Abraham nie posłał Łazarza do braci
bogacza?

Zwróć uwagę uczniów na to, że wspominając „Mojżesza i proroków” (Ew. Łukasza
16:29, 31), Zbawiciel ponownie odniósł się do pism świętych, w które faryzeusze
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rzekomo wierzyli i według których rzekomo żyli, choć w rzeczywistości je
odrzucali. Wyjaśnij, że istniał mężczyzna, zwany Łazarzem, który później „z
umarłych powstał” (werset 31.), kiedy Zbawiciel przywrócił go do życia
(zob. Ew. Jana 11). Następnie Jezus stał się Tym, który powstał z martwych, kiedy
zmartwychwstał. Jednakże w obu przypadkach faryzeusze i inni ludzie odrzucili
dowody boskości Zbawiciela i postanowili nie odpokutować.

• Jakiej prawdy na temat nawrócenia możemy nauczyć się z tego, czego Abraham
nauczył bogacza w tej przypowieści? (Uczniowie mogą rozpoznać wiele prawd,
ale upewnij się, że podkreślisz następującą: Nawrócenie następuje dzięki
wierze i przestrzeganiu słów proroków, a nie w wyniku doświadczania
cudów czy wizyt aniołów).

• Jak myślicie, dlaczego nawrócenie następuje dzięki wierze i przestrzeganiu słów
proroków, a nie w wyniku doświadczania cudów czy wizyt aniołów?

• W jaki sposób możemy pomóc ludziom wierzyć i przestrzegać słów proroków?

• Które z nauk proroków wpłynęły na wasze nawrócenie?

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
napisali, w jaki sposób mogą zwiększyć swoją wiarę lub przestrzegać określonych
nauk i rad proroków, wzmacniając tym samym swoje nawrócenie. Zachęć uczniów,
aby wprowadzili w życie to, co sobie zapisali.
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LEKCJA 55

Ew. Łukasza 17
Wprowadzenie
Jezus nauczał Swoich uczniów o potrzebie wybaczania
bliźnim. Apostołowie poprosili potem Jezusa, aby wzmocnił
ich wiarę. W odpowiedzi na ich prośbę Zbawiciel opowiedział
przypowieść o nieużytecznym słudze. Następnie Jezus

uzdrowił dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, żeby
Mu podziękować. Faryzeusze doprowadzili do konfrontacji ze
Zbawicielem, a On nauczał ich o nadejściu królestwa Bożego.

Propozycje dotyczące nauczania

Skoncentruj się na pomaganiu uczniom w wypełnianiu ich roli
Przygotowując lekcję, skupiaj się na roli uczniów, a nie jedynie na tym, co będziecie podczas niej
robić. Przed rozpoczęciem przygotowywania lekcji nauczyciel zamiast zadawać sobie pytania
typu: „Co dzisiaj zrobię na lekcji?” lub „Czego będę nauczał moich uczniów?” powinien
zastanowić się: „Co będą robić moi uczniowie podczas dzisiejszej lekcji?” oraz „W jaki sposób
mogę pomóc moim uczniom odkryć to, czego powinni się dowiedzieć?’”

Ew. Łukasza 17:1–10
Apostołowie proszą Jezusa, aby przydał im wiary
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad konkretnymi sytuacjami, które mogą
wymagać od nich wykazania się wiarą (na przykład: prośba o błogosławieństwo
kapłańskie, płacenie dziesięciny, przemówienie lub lekcja w Kościele). Poproś
kilkoro z nich, aby powiedzieli o swoich przemyśleniach i wypisali odpowiedzi na
tablicy.

Poproś uczniów, aby po cichu zastanowili się nad odpowiedziami na następujące
pytania:

• Czy kiedykolwiek chcieliście mieć więcej wiary? Jeśli tak, to jakie doświadczenia
sprawiły, że wasza wiara wzrosła?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Ew. Łukasza 17 wyszukali zasady, które
pomogą im wzmocnić wiarę.

Podsumuj Ew. Łukasza 17:1–2, wyjaśniając, że Zbawiciel ostrzegł tych, którzy
sprowadzają bliźnich na złą drogę lub nakłaniają ich do grzechu, że zostaną za to
pociągnięci do odpowiedzialności.

Poproś uczniów, żeby po cichu przeczytali Ew. Łukasza 17:3–4 i wyszukali, jakie
wymagające wiary przykazanie Zbawiciel dał Swoim uczniom.

• Co, według wersetów 3–4, Jezus nakazał Swoim uczniom czynić, jeśli ktoś ich
skrzywdzi?

• Jak często uczniowie mieli wybaczać według wersetu 4.? (Możesz wyjaśnić, że
udzielając odpowiedzi, Zbawiciel powiedział nam, że powinniśmy wybaczać
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niezależnie od tego, ile razy zostaniemy skrzywdzeni, jeśli osoba, która wobec
nas zawiniła, odpokutowała).

• Dlaczego może być trudno wybaczyć osobie, która was wielokrotnie
skrzywdziła?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 17:5. Pozostali niech
śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają, czego Apostołowie pragnęli od
Zbawiciela, kiedy powiedział im, żeby wybaczali tym, którzy ich krzywdzą.

• Czego Apostołowie pragnęli od Zbawiciela? (Możesz zaproponować uczniom,
aby zaznaczyli w swoich pismach świętych wyrażenie: „przydaj nam wiary”).

• W jaki sposób dążenie do zwiększenia wiary w Pana mogło pomóc Apostołom
przestrzegać przykazania, by wybaczać bliźnim?

Podsumuj Ew. Łukasza 17:6, wyjaśniając, że Zbawiciel nauczył wówczas Apostołów,
że wiara wielkości maleńkiego ziarnka gorczycy może sprawiać cuda. Aby pomóc
Apostołom dowiedzieć się, w jaki sposób mogą wzmocnić swoją wiarę, Jezus
przytoczył przypowieść opisującą relację między panem a sługą.

Zapisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: Nasza wiara wzrasta, kiedy…

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali na głos Ew. Łukasza 17:7–10, czytając po
jednym lub po kilka wersetów. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i
wyszukają, czego pan oczekiwał od swojego sługi.

• Czego pan oczekiwał od swojego sługi?

Wyjaśnij, że w czasach biblijnych pan zapewniał swoim sługom wszelkie niezbędne
środki do życia, jeśli wiernie wykonywali powierzone im obowiązki. Dlatego pan
nie musiał w szczególny sposób dziękować sługom ani czuć się wobec nich
zobowiązany za to, że wykonują swoje obowiązki.

• Jakie są podobieństwa pomiędzy panem w tej przypowieści a naszym Ojcem
Niebieskim? Czego On od nas oczekuje? (Abyśmy „[czynili] wszystko, co [nam]
polecono” [werset 10.]).

Dodaj to do zdania na tablicy tak, żeby brzmiało: Nasza wiara wzrasta, kiedy staramy
się czynić wszystko, co nakazuje nam nasz Ojciec Niebieski.

Aby wyjaśnić uczniom, co jeszcze może przydać im wiary, zapytaj:

• Co, według wersetu 10., powinni mówić słudzy, którzy wykonali polecenia
swojego pana?

• Co to znaczy być „nieużytecznymi sługami”? (Oznacza to, że niezależnie od
tego, jak bardzo ludzie przestrzegają przykazań, zawsze mają dług
wobec Boga).

• Dlaczego zawsze mamy dług wobec Boga, nawet jeśli jesteśmy posłuszni i
prowadzimy prawe życie? (Ponieważ Ojciec Niebieski zawsze nas błogosławi,
nigdy nie jesteśmy w stanie Mu się odpłacić [zob. Mosjasz 2:20–26]).

Uzupełnij zdanie na tablicy tak, żeby przekazywało następującą zasadę: Nasza
wiara wzrasta, kiedy staramy się czynić wszystko, co nakazuje nam nasz
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Ojciec Niebieski, i kiedy pamiętamy, że zawsze mamy wobec Niego dług.
Możesz zachęcić uczniów, aby zapisali tę zasadę w swoich pismach świętych.

• W jaki sposób staranie się robić wszystko, co Ojciec Niebieski nam nakazuje,
wzmacnia naszą wiarę?

Poproś uczniów, żeby przypomnieli sobie sytuację, w której przestrzegali przykazań
lub posłusznie wykonywali swoje obowiązki. Zachęć ich, aby zapisali swoje
przemyślenia w notatnikach lub dziennikach do studiowania.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby podzielili się tym, co napisali,
z kolegą. Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami
z resztą klasy.

Ew. Łukasza 17:11–19
Jezus uzdrawia dziesięciu trędowatych
Zapisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: W czasach biblijnych
chorowanie na trąd było ciężkim doświadczeniem, ponieważ…

Pomóż uczniom przypomnieć sobie, co wiedzą o trądzie, pytając, w jaki sposób
dokończyliby to zdanie. Na przykład, uczniowie mogą wspomnieć, że trąd mógł
powodować oszpecenie i śmierć; że trędowaci byli separowani od reszty
społeczeństwa, aby chronić zdrowie innych ludzi, i że wymagano, aby krzyczeli
„Nieczysty!”, aby ostrzec zbliżające się do nich osoby (zob. Bible Dictionary,
„Leper”).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 17:11–12. Poproś
uczniów, aby wyszukali, kogo Jezus spotkał, gdy wszedł do pewnej wioski w drodze
do Jerozolimy. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.

• Jakie uczucia mielibyście na widok Jezusa, jeśli bylibyście jednym z tych
trędowatych?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 17:13–14. Niech
pozostali śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają, co trędowaci powiedzieli
Zbawicielowi i jak im na to odpowiedział.

• O co trędowaci poprosili Jezusa?

• Co Jezus kazał im uczynić?

Wyjaśnij, że prawo Mojżesza nakazywało, żeby uzdrowieni trędowaci stawiali się
przed kapłanami, którzy zezwalali na ich powrót do życia w społeczeństwie
(zob. III Ks. Mojżeszowa 14).

• Co się stało, kiedy trędowaci odeszli?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z wersetu 14. o tym, co musimy robić, aby
otrzymać błogosławieństwa od Pana? (Uczniowie powinni rozpoznać
następującą prawdę: Otrzymujemy błogosławieństwa od Pana, kiedy
czynimy, co nam nakazuje).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakby się czuli na miejscu jednego
z uzdrowionych trędowatych.
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• Jak myślicie, co wy byście uczynili, uświadomiwszy sobie, że zostaliście
oczyszczeni z trądu?

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali na głos Ew. Łukasza 17:15–19, czytając po
jednym lub po kilka wersetów. Niech reszta uczniów śledzi tekst w swoich pismach
i wyszuka, czym reakcja jednego z trędowatych różniła się od pozostałych.

• Co w postępowaniu trędowatego Samarytanina, wskazywało na jego
wdzięczność w stosunku do Zbawiciela?

• Dlaczego Łukasz wspomina, że trędowaty, który okazał wdzięczność, był
Samarytaninem — osobą, którą pogardzała większość Żydów? W jaki sposób
ten szczegół pogłębia nasze zrozumienie tej historii?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z przykładu trędowatego, który powrócił,
żeby podziękować Panu? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą prawdę:
Ważne jest wyrażać wdzięczność za błogosławieństwa, które
otrzymujemy).

• Dlaczego ważne jest wyrażać Bogu wdzięczność za błogosławieństwa, które
otrzymujemy?

• Pod jakim względem przypominamy czasami tych dziewięciu trędowatych?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Thomasa S. Monsona:

„Moi bracia i siostry, czy pamiętamy o tym, by dziękować za błogosławieństwa,
które otrzymujemy? Szczere podziękowania nie tylko pomagają nam
rozpoznawać nasze błogosławieństwa, ale również otwierają drzwi niebios i
pomagają nam odczuwać miłość Boga” („Boski dar wdzięczności”, Ensign lub
Liahona, listopad 2010, str. 87).

• Co, według słów Zbawiciela w wersecie 19., stało się z tym trędowatym
z powodu tego, co uczynił? (Został uzdrowiony [całkowicie, również duchowo
— przyp. tłum.]).

• W jaki sposób dziękowanie Panu za nasze błogosławieństwa pomaga nam
otrzymać całkowite uzdrowienie?

Poproś uczniów, żeby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
wypisali konkretne błogosławieństwa, jakie otrzymują od Ojca Niebieskiego, za
które są wdzięczni. Niech napiszą, jak mogą okazywać w życiu wdzięczność za te
błogosławieństwa.

Ew. Łukasza 17:20–37
Jezus naucza o nadejściu królestwa Bożego
Podsumuj Ew. Łukasza 17:20–37, wyjaśniając, że Jezus nauczał o Swoim Drugim
Przyjściu. (Uwaga: Podobne nauki omówione były w materiale lekcyjnym przy
okazji Ew. Mateusza 24 i Józef Smith — Mateusz).
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Na zakończenie lekcji możesz podzielić się swoim świadectwem o prawdach
poznanych w jej trakcie. Zachęć uczniów, by stosowali te prawdy we
własnym życiu.

Omówienie fragmentów do opanowania
Możesz użyć tego ćwiczenia, aby pomóc uczniom nauczyć się na pamięć
fragmentów do opanowania.

Podziel uczniów na cztero- lub pięcioosobowe grupy. Daj każdej z nich kostkę do
gry i ołówek. (Jeśli nie masz możliwości zdobycia kostki, możesz użyć sześciu
karteczek ponumerowanych od 1 do 6, które możesz umieścić w kopercie lub
innego rodzaju pojemniku). Każdy z uczniów będzie też potrzebował czystej kartki.
Niech każda grupa usiądzie razem wokół stolika lub siądzie w kręgu. Poproś
uczniów, żeby otworzyli pisma święte na fragmencie do opanowania, którego mają
nauczyć się na pamięć. Wyjaśnij, że celem tego ćwiczenia jest zostać pierwszą
osobą w grupie, która napisze cały werset. Uczniowie muszą to zrobić, używając
tylko jednego ołówka, który dasz każdej grupie. Żeby dany uczeń mógł użyć
ołówka, musi wyrzucić kostką jedynkę (lub wybrać karteczkę z cyfrą 1). Niech
wszyscy w grupie po kolei rzucają kostką (lub losują karteczki i wrzucają je
z powrotem do pojemnika). Kiedy jeden z uczniów wyrzuci jedynkę, bierze ołówek
i wymawiając na głos słowa wersetu, zaczyna zapisywać je na swojej kartce. W
międzyczasie pozostali uczniowie w grupie po kolei rzucają kostką. Kiedy kolejna
osoba w grupie wyrzuci 1, zabiera ołówek piszącemu i zaczyna pisać werset na
swojej kartce, również wypowiadając słowa. Osoba, której przerwano pisanie,
przyłącza się do reszty grupy i zaczyna rzucać kostką. Kiedy uczniowie, którzy
nabędą prawo do ołówka, napisali już wcześniej część wersetu na swoich kartkach,
zanim ponownie zaczną pisać, muszą najpierw przeczytać na głos to, co już
napisali. (Dzięki temu powtarzaniu uczniowie zapamiętają werset). Ćwiczenie
dobiega końca, kiedy jednemu uczniowi w każdej grupie uda się zapisać cały tekst
fragmentu do opanowania.

Niech po zakończeniu ćwiczenia klasa chórem powtórzy werset.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Łukasza 10:38–17:37
(Część 11.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania Ew. Łukasza
10:38–17:37 (część 11.), nie zakłada, że musisz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się
jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze
potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1.: (Ew. Łukasza 10:38–12:59)
Ze słów Zbawiciela do Marty uczniowie dowiedzieli się, że jeśli zdecydujemy się poświęcać się bardziej sprawom
duchowym niż problemom doczesnym, otrzymamy trwałe błogosławieństwa. Jezus nauczał także, że jeśli będziemy
wytrwale modlić się i szukać błogosławieństw Ojca Niebieskiego, kiedy znajdujemy się w potrzebie, to On, w Swoim
własnym czasie i na Swój własny sposób, odpowie na nasze modlitwy. Inne prawdy, które poznali uczniowie: Pan
nakazuje nam, abyśmy nie pożądali rzeczy tego świata. Jeśli będziemy dążyć do ustanowienia królestwa Bożego i Jego
sprawiedliwości, Bóg pomoże nam zadbać o nasze potrzeby i przygotuje nam miejsce w Swoim królestwie.

Dzień 2.: (Ew. Łukasza 13–15)
Z tych rozdziałów uczniowie dowiedzieli się następujących zasad: Jeśli będziemy starać się pomagać ludziom
znajdującym się w gorszej sytuacji życiowej niż my, Pan wynagrodzi nas podczas Zmartwychwstania. Jeśli będziemy
przedkładać inne sprawy ponad Pana i Jego ewangelię, stracimy błogosławieństwa, które moglibyśmy uzyskać.
Uczniowie Jezusa Chrystusa muszą być gotowi poświęcić wszystko, żeby za Nim podążać. Kiedy pomagamy bliźnim
odczuć pragnienie pokuty, czujemy radość, a niebiosa się radują.

Dzień 3.: (Ew. Łukasza 16)
Z przypowieści o nieuczciwym zarządcy oraz o bogaczu i Łazarzu uczniowie dowiedzieli się, że jeśli będziemy się mądrze
przygotowywać na przyszłość w wieczności i sprawiedliwie korzystać z ziemskich bogactw, zostaniemy pobłogosławieni
bogactwem w wieczności. Poznali również następujące zasady: Jeśli będziemy chciwi i nie będziemy sprawiedliwe
używać naszych ziemskich bogactw, na koniec doświadczymy cierpienia i żalu. Nawrócenie następuje dzięki wierze i
przestrzeganiu słów proroków, a nie w wyniku bycia świadkami cudów i wizyt aniołów.

Dzień 4.: (Ew. Łukasza 17)
W Ew. Łukasza 17 Apostołowie poprosili Jezusa, aby przydał im wiary. Uczniowie dowiedzieli się, że nasza wiara
wzrasta, kiedy staramy się czynić wszystko, co nakazuje nam nasz Ojciec Niebieski i kiedy pamiętamy, że zawsze mamy
wobec Niego dług. Nauczyli się również, że otrzymujemy błogosławieństwa od Pana, kiedy czynimy to, co nam
nakazuje i że ważne jest wyrażać wdzięczność za błogosławieństwa, które otrzymujemy.
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Wprowadzenie
Zbawiciel odpowiedział na szemranie faryzeuszy na temat Jego kontaktów
z celnikami i grzesznikami, przytaczając przypowieści o zagubionej owcy,
zagubionym groszu i o synu marnotrawnym.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 15
Jezus przytacza przypowieści o zagubionej owcy, zagubionym groszu i synu
marnotrawnym
Rozpocznij zajęcia od zapytania uczniów, czy zgubili kiedyś coś, co było dla
nich cenne.

• Co byliście gotowi zrobić, żeby odnaleźć tę rzecz? Dlaczego?

• Jak myślicie, co to znaczy, że człowiek jest „zagubiony” duchowo? (Wyjaśnij
uczniom, że zwrot ten może się odnosić do osób, które nie przyjęły jeszcze
ewangelii Jezusa Chrystusa lub w chwili obecnej nie żyją zgodnie z jej
naukami).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o znajomej osobie, która jest duchowo zagubiona.
Niech się zastanowią, jakie mają uczucia względem tej osoby.

Wyjaśnij, że Ew. Łukasza 15 zawiera nauki Zbawiciela dotyczące osób, które są
zagubione duchowo. Poproś uczniów, aby w Ew. Łukasza 15 wyszukali prawdy
mówiące o tym, jakie uczucia ma Ojciec Niebieski wobec tych, którzy są duchowo
zagubieni i jakie my mamy wobec nich obowiązki.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 15:1–2. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, na co skarżyli się faryzeusze i
uczeni w piśmie.

• Dlaczego faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali?

• Co ta skarga mówi nam o faryzeuszach i uczonych w piśmie?

Wyjaśnij, że Zbawiciel w odpowiedzi przytoczył im trzy przypowieści: o zagubionej
owcy, o zagubionym groszu i o zagubionym synu. Zachęć uczniów, żeby zwrócili
uwagę na to, dlaczego bohater każdej przypowieści się zagubił i w jaki sposób
został odnaleziony.

Wyjaśnij, że w przypowieściach o zagubionej owcy i zagubionym groszu Zbawiciel
opisał, jak pasterz i niewiasta, która zgubiła monetę, z wielką pilnością szukali
swojej zguby, aż ją znaleźli.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 15:4–6, 8–9. Niech
pozostali śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co odczuwali pasterz i
niewiasta, kiedy odnaleźli owcę i grosz.

• Jaka była różnica pomiędzy tym, w jaki sposób zagubiła się owca i grosz? (Owca
zagubiła się, podążając normalnym tokiem swego życia, i nie z własnej winy,
zaś grosz zagubił się z powodu niedbalstwa i nieuwagi jego właścicielki
[zob. David O. McKay, w: Conference Report, kwiecień 1945, str. 120–122]).
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• Jakie użyte w tej przypowieści słowo opisuje uczucia pasterza i niewiasty?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Ew. Łukasza 15:7, 10 i wyszukali, do czego
Zbawiciel porównał radość pasterza i niewiasty. (Do radości w niebie z grzesznika,
który odpokutował).

Wyjaśnij, że trzecia przypowieść w Ew. Łukasza 15 to historia o synu
marnotrawnym (czyli takim, który jest rozrzutny, lekkomyślny i ekstrawagancki),
jego starszym bracie i ich ojcu.

Możesz podzielić uczniów na trzyosobowe grupy. Każdej grupie wręcz
kopię poniższej karty zadań. Poproś uczniów, aby czytali na głos

w grupach Ew. Łukasza 15:11–32. Wyznacz jednego ucznia, żeby zastanowił się nad
tą przypowieścią z punktu widzenia syna marnotrawnego, drugiego, żeby rozważył
ją z perspektywy ojca, a trzeciego, żeby przeanalizował ją z perspektywy
starszego brata.

Kiedy uczniowie skończą czytać, poproś ich, aby omówili w grupach odpowiedzi na
pytania z karty zadań.

Zamiast prosić uczniów o czytanie i omawianie przypowieści, możesz
pokazać im film zatytułowany: „The Prodigal Son” [Syn marnotrawny]

(5:35) z serii: The Life of Jesus Christ Bible Videos [Filmy biblijne o życiu Jezusa
Chrystusa]. Wręcz wszystkim uczniom po egzemplarzu poniższego zadania i
poproś ich, aby w trakcie oglądania filmu wyszukali odpowiedzi na znajdujące się
na niej pytania: Film jest dostępny na stronie internetowej: LDS.org.

Przypowieść o synu marnotrawnym
Syn marnotrawny
• Co pomogło ci wejrzeć w siebie, czyli rozpoznać, w jak strasznej sytuacji się znalazłeś?

• Jakiej reakcji oczekiwałeś po swoim ojcu po powrocie do domu?

• Co myślałeś i czułeś, kiedy ojciec powitał cię w ten sposób?

Ojciec
• Co myślałeś i czułeś, kiedy nie było twego młodszego syna?

• Dlaczego tak właśnie powitałeś swojego marnotrawnego syna?

• Kiedy starszemu synowi nie spodobało się to, jak powitałeś jego młodszego brata, w jaki sposób
pomogłeś mu zrozumieć swoją reakcję?

Starszy brat
• Co myślałeś i czułeś, kiedy nie było twego młodszego brata?

• Dlaczego trudno było ci cieszyć się z jego powrotu?

• Jakie błogosławieństwa otrzymałeś dzięki temu, że byłeś wierny ojcu?
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• Dlaczego syn marnotrawny się zagubił? (W odróżnieniu od historii o
zagubionych owcy i groszu syn marnotrawny zagubił się dlatego, że sam się
zbuntował).

• Wiedząc, że ojciec w tej przypowieści symbolizuje Ojca Niebieskiego, czego
dowiadujemy się o tym, jak przyjmuje On osoby, które powracają do Niego
poprzez dokonanie pokuty? (Uczniowie powinni rozpoznać zasadę podobną do
następującej: Jeśli powrócimy do Ojca Niebieskiego, dokonując pokuty i
prosząc Go o przebaczenie, będzie się radował i powita nas z otwartymi
rękami. Zapisz tę zasadę na tablicy).

• W jaki sposób ta zasada może pomóc osobom, które czują się duchowo
zagubione?

Przypomnij uczniom o starszym bracie z tej przypowieści.

• Jak myślicie, dlaczego starszy był rozgniewany?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos następującą wypowiedź
Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów, a reszta niech
wysłucha jego przemyśleń na temat tego, co rozgniewało starszego brata:

„Czując się niedoceniony, może trochę użalając się nad sobą, ten oddany syn —
cudownie oddany — zapomina na chwilę, że nigdy nie zaznał bólu rozpaczy,
strachu przed znienawidzeniem samego siebie. Zapomina, że każde cielę
w gospodarstwie należy już do niego, że wszystkie rzeczy w szafie i pierścienie
w skarbcu są jego własnością. Zapomina, że jego wierność zawsze była i będzie
nagradzana […].

Jemu, który ma niemal wszystko, który ciężko i sumiennie na to zapracował, brakuje jednej
rzeczy, która uczyniłaby z niego prawdziwego syna Pana, którym prawie już jest. Jeszcze musi
przyjść współczucie, miłosierdzie, miłość Chrystusowa — nie widzi, że ten powracający, to nie
przeciwnik. To jego brat […].

Z całą pewnością młodszy brat był więźniem — więźniem grzechu, głupoty i świńskiego chlewu.
Starszy brat jednak również żyje w jakimś zamknięciu. Do tej pory nie udało mu się uwolnić
z więzienia, jakim jest sam dla siebie. Dręczy go zielonooki potwór zazdrości. Czuje, że ojciec go
nie docenia, a brat pozbawia należnych praw, podczas gdy żadna z tych rzeczy nie ma miejsca”
(„Drugi syn marnotrawny”, Liahona, lipiec 2002, str. 69).

• Co, zdaniem Starszego Hollanda, rozzłościło starszego brata? Dlaczego starszy
brat również był zagubiony?

• O czym musimy pamiętać, kiedy widzimy, że Bóg okazuje miłosierdzie i
błogosławi tym, którzy dokonują pokuty i powracają do Niego?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tej przypowieści o stawaniu się bardziej
podobnym do Ojca w Niebie? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą
zasadę: Możemy stać się bardziej podobni do Ojca w Niebie, kiedy
z miłosierdziem i radością podchodzimy do nawrócenia się bliźnich).

Przypomnij uczniom duchowo zagubioną osobę, o której pomyśleli na początku
lekcji. Zachęć ich, żeby w duchu modlitwy zastanowili się, w jaki sposób mogą
pomóc tej osobie odpokutować i zbliżyć się do Ojca Niebieskiego. Poproś ich, aby

LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA:  CZĘŚĆ 11.

344



zastanowili się również, pod jakimi względami sami mogą być zagubieni i dlaczego
powinni odpokutować, i powrócić do Zbawiciela.

Następna część (Ew. Łukasza 18 – Ew. Jana 1)
Poproś uczniów, żeby przypomnieli sobie sytuację, w której ktoś źle ich potraktował
i jak się wtedy poczuli. Wyjaśnij, że w trakcie studiowania następnej partii materiału
dowiedzą się, jak Zbawiciel zdecydował się zareagować na ludzi, którzy Go źle
traktowali. Poproś ich, aby zwrócili uwagę na dodatkowe szczegóły w opisanej
przez Łukasza historii o cierpieniu Jezusa Chrystusa w Getsemane i na to, co Jezus
spożył po Swoim Zmartwychwstaniu.
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LEKCJA 56

Ew. Łukasza 18–21
Wprowadzenie
Udając się po raz ostatni w życiu doczesnym w kierunku
Jerozolimy, Jezus Chrystus nauczał ewangelii i dokonywał
cudów wśród ludu. Triumfalnie wjechał do Jerozolimy,

ponownie wypędził przekupniów ze świątyni i nauczał
w niej lud.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 18–21
Zbawiciel naucza w drodze do Jerozolimy
Wyjaśnij uczniom, że studiując
Ew. Mateusza i Marka, dowiedzieli się
już o wielu wydarzeniach zapisanych
w Ew. Łukasza 18–21. Dla
przypomnienia dwóch z tych wydarzeń
pokaż następujące ilustracje: Chrystus i
bogaty młodzieniec (Album: Ewangelia
w malarstwie [2009], nr 48; zob. także
stronę internetową: LDS.org) i
Triumfalny wjazd (Album: Ewangelia
w malarstwie, nr 50). Poproś uczniów,
aby streścili te historie klasie i
powiedzieli, czego się z nich nauczyli.

Możesz skorzystać z następującego
podsumowania Ew. Łukasza 18–21, jeśli
będą potrzebować pomocy. (Uwaga:
Aby uczniowie dowiedzieli się, w jakim
okresie życia Zbawiciela miały miejsce
wydarzenia omawiane podczas
dzisiejszej lekcji, możesz im pokazać
ilustrację Doczesna posługa Jezusa
Chrystusa w skrócie, która znajduje się
w Aneksie do tego podręcznika).

Udając się po raz ostatni w życiu doczesnym do Jerozolimy, Jezus Chrystus nauczał wielu
przypowieści i uzdrowił wielu ludzi. Zachęcał bogatego młodzieńca, aby rozdał wszystko ubogim
i podążał za Nim. Uzdrowił ślepca. Narażając się na szyderstwa, zasiadł do posiłku z jednym
z przełożonych nad celnikami w Jerychu.

346



Przybył do Jerozolimy i pośród okrzyków uwielbienia wjechał do miasta na oślęciu. Ponownie
wypędził przekupniów ze świątyni, nauczał w niej lud i odpowiadał na pytania naczelnych
kapłanów i uczonych w piśmie. Pochwalił wdowę, która wrzuciła do skarbnicy dwa grosze.
Nauczał także uczniów o Swoim Drugim Przyjściu.

Wyjaśnij, że większość historii, które uczniowie będą studiować podczas tej lekcji,
występuje jedynie w Ewangelii Łukasza.

Aby przygotować uczniów do ich studiowania, napisz na tablicy następujące
pytania:

Jakie czyny świadczą o tym, że dana osoba szczerze pragnie zbliżyć się do Pana?

Jakie zachowania pokazują, że naprawdę pragnie uzyskać wybaczenie lub pomoc
od Pana?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania historii zapisanych przez Łukasza
zastanowili się nad odpowiedziami na te pytania.

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: Ew. Łukasza 18:1–8;
Ew. Łukasza 18:9–14; Ew. Łukasza 18:35–43; Ew. Łukasza 19:1–10. Wyjaśnij, że w tych
fragmentach z pism świętych znajdują się przypowieści i opisy wydarzeń z ostatniej
podróży Zbawiciela w kierunku Jerozolimy w życiu doczesnym.

Każdemu uczniowi przydziel jeden z fragmentów pism świętych z tablicy lub
podziel klasę na cztery grupy i przydziel po odsyłaczu każdej z nich. Poproś
uczniów lub grupy, aby przeczytali wyznaczony fragment z pisma świętego i
przygotowali się do odegrania scenek na podstawie zawartych w nim przypowieści
lub historii. (Jeśli zdecydujesz się nie dzielić uczniów na grupy, możecie odegrać te
scenki wspólnie jako klasa. Jeśli zdecydujesz się ich nie odgrywać, możesz poprosić
uczniów, aby indywidualnie przestudiowali zadane fragmenty, korzystając
z poniższych pytań, a następnie, żeby opowiedzieli sobie wzajemnie, czego się
nauczyli). Wyjaśnij, że jeden z uczniów w klasie lub grupie powinien pełnić rolę
narratora i czytać historię z pisma świętego, kiedy klasa lub grupa będzie odgrywać
scenkę. Ze względu na zachowanie czci i szacunku wobec Zbawiciela, poproś
osoby, które będą odgrywały Ew. Łukasza 18:35–43 i Ew. Łukasza 19:1–10, aby nikt
nie wcielał się w rolę Jezusa Chrystusa. Poproś narratora, żeby przeczytał słowa
Jezusa, a uczniów, żeby zachowywali się tak, jakby był On wśród nich obecny
w trakcie scenki.

Okazywanie czci i szacunku Panu Jezusowi Chrystusowi
Aby uszanować godność Jezusa Chrystusa, Kościół z wielką ostrożnością traktuje przedstawianie
postaci Zbawiciela w sztuce i na scenie. My również musimy okazywać Mu szacunek w klasie.
Unikaj przedstawiania Zbawiciela w sposób, który nie okazuje należnej Mu czci. Osoby, które
użyczają Mu głosu, powinny wypowiadać jedynie Jego słowa, tak jak zostały one zapisane
w pismach świętych.
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Poproś uczniów, aby w trakcie przygotowania wspólnie omówili odpowiedzi na
poniższe pytania i byli gotowi przedstawić je klasie po odegraniu scenki. (Możesz
zapisać je na tablicy lub udostępnić je w materiałach lekcyjnych).

• Czego pragnął główny bohater (wdowa, celnik, ślepiec lub Zacheusz) w tej
historii?

• Co takiego uczynił główny bohater, co świadczyło, że jego pragnienie jest
szczere?

• Co się wydarzyło z powodu jego wiernych czynów?

• Jakie zasady lub doktryny jesteście w stanie odnaleźć w tej historii?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, żeby odegrali przydzielone im
historie, a narratora o odczytanie odpowiadających im wersetów. Poproś uczniów,
aby w trakcie oglądania scenek lub śledzenia ich treści w pismach świętych
zastanowili się, czego każda z tych historii może nauczyć nas o posiadaniu wiary
w Pana. Po zakończeniu odgrywania każdej scenki poproś uczniów lub grupy, żeby
przedstawili swoje odpowiedzi na zadane wcześniej pytania. Niech wypiszą na
tablicy zasady lub doktryny, które odnaleźli.

Kiedy wszystkie grupy przedstawią swoje odpowiedzi, zadaj następujące pytania:

• Jakie podobieństwa zauważyliście w zachowaniu się głównych bohaterów?
(Zabiegając o to, aby ich pragnienia zostały zaspokojone, wszyscy wykazali się
wytrwałością i szczerością).

• Czego ich czyny uczą nas o posiadaniu wiary w Pana?

• Jakie zauważyliście podobieństwa w tym, co główni bohaterowie uzyskali dzięki
swemu postępowaniu? (Każdy uzyskał pomoc lub łaskę).

Poproś uczniów, aby wyszukali w tych podobieństwach pewną zasadę. Uczniowie
mogą rozpoznać wiele zasad, ale podkreśl następującą: jeśli będziemy szczerze i
wytrwale okazywać wiarę w Pana, będziemy mogli uzyskać Jego łaskę. Zapisz
tę zasadę na tablicy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego
Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów, aby
przysłuchali się, co jest dowodem na to, że dana osoba okazuje wiarę w Pana.

„Prawdziwa wiara jest skupiona w Panu Jezusie Chrystusie i na Nim i zawsze
prowadzi do prawych uczynków” („Proście z wiarą”, Ensign lub Liahona,
maj 2008, str. 95).

Ponownie zwróć uwagę uczniów na listę zapisaną na tablicy na początku lekcji.
Poproś ich, aby odwrócili się do kolegi i omówili odpowiedzi na te pytania.

• W jaki sposób możemy okazywać wiarę w Boga w naszych czasach?
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Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał poniższą wypowiedź Starszego Bednara,
a reszta niech słucha, co to znaczy doświadczyć miłosierdzia Pana:

„Troskliwe miłosierdzie Pana to bardzo osobiste i zindywidualizowane
błogosławieństwa, siła, ochrona, zapewnienia, kierownictwo, pełna miłości
życzliwość, pocieszenie, wsparcie i dary duchowe, jakie otrzymujemy od Pana
Jezusa Chrystusa, dzięki Niemu i poprzez Niego” („Troskliwe miłosierdzie Pana”,
Ensign lub Liahona, maj 2005, str. 99).

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
odpowiedzieli na poniższe pytania. (Możesz zapisać te pytania na tablicy).

• W jaki sposób ty lub twoi znajomi okazujecie wiarę w Jezusa Chrystusa? Jakiego
rodzaju miłosierdzia doświadczyłeś dzięki temu?

• Zastanów się, w jakich aspektach życia pragniesz pomocy i miłosierdzia Pana.
Co gotowy jesteś robić, żeby okazywać wiarę w Pana, by zyskać Jego
miłosierdzie?

Poproś kilkoro uczniów, którzy nie czują się skrępowani, aby podzielili się tym, co
napisali. Przypomnij im, żeby nie dzielili się doświadczeniami, które są zbyt
osobiste. Możesz również podzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z tą
zasadą i zaświadczyć o jej prawdziwości.
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LEKCJA 57

Ew. Łukasza 22
Wprowadzenie
Kiedy doczesna posługa Jezusa zbliżała się ku końcowi,
ustanowił On sakrament, nauczał Swoich uczniów, żeby
służyli bliźnim i nakazał Piotrowi, żeby wzmacniał swoich
braci. Początek zadość czyniącej ofiary Zbawiciela miał

miejsce w Ogrodzie Getsemane. Jezus został aresztowany i
postawiony przed sądem u Kajfasza. W tym samym czasie
Piotr wyparł się Go.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 22:1–38
Zbawiciel ustanawia sakrament i udziela wskazówek Apostołom
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie (albo poproś dwóch uczniów, żeby odegrali tę
scenkę), że siedzą na podłodze z członkiem rodziny, który chce wstać i prosi ich
o pomoc.

• Czy jesteście w stanie mu pomóc, siedząc na podłodze?

• Czy łatwiej byłoby wam udzielić mu pomocy, gdybyście najpierw wstali?

Wyjaśnij, że to porównanie może uświadomić nam, co możemy zrobić, aby
podnosić duchowo bliźnich.

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Ew. Łukasza 22 wyszukali prawdy
mówiące, w jaki sposób mogą podnosić duchowo bliźnich.

Podsumuj Ew. Łukasza 22:1–30, przypominając uczniom, że pod koniec Swojej
doczesnej służby Zbawiciel spotkał się z Apostołami, żeby obchodzić święto paschy.
Zbawiciel ogłosił wówczas, że jeden z Jego uczniów Go zdradzi, ustanowił obrzęd
sakramentu, nakazał, żeby go udzielali na Jego pamiątkę i nauczał Apostołów, że ci,
którzy służą bliźnim, są najwięksi ze wszystkich. Zbawiciel pochwalił również
Apostołów za to, że przy Nim wytrwali i obiecał im, że pewnego dnia zasiądą na
tronach i będą sądzić dwanaście plemion Izraela.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 22:31–32. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co powiedział Zbawiciel
Szymonowi Piotrowi. Wyjaśnij klasie, że w Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu
Józefa Smitha] werset 31. brzmi: „I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie, oto Szatan
pragnie cię, aby mógł przesiać dzieci królestwa jak pszenicę”.

• Czego, według słów Zbawiciela, pragnął Szatan? (Szatan pragnął przesiać
Piotra i świętych jak pszenicę).

Wyjaśnij, że pszenicę przesiewa się, żeby oddzielić ziarno od plew.

• Czego dowiedzieliście się o Piotrze, co wskazuje, że posiadał on już
świadectwo? (Jeśli zajdzie taka potrzeba, przypomnij uczniom, że Piotr
wcześniej podzielił się swoim świadectwem, że Jezus jest Chrystusem, Synem
Boga [zob. Ew. Mateusza 16:13–17]).
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• Czego, według wersetu 32., musiał jeszcze doświadczyć Piotr, zanim mógł
wzmacniać swoich braci?

• Jaka jest różnica pomiędzy posiadaniem świadectwa o ewangelii a byciem
nawróconym na ewangelię? (Posiadanie świadectwa oznacza, iż otrzymaliśmy
duchowe potwierdzenie prawdy przez Ducha Świętego [zob. Guide to the
Scriptures, „Testimony”, strona internetowa: scriptures.lds.org]. Bycie
nawróconym na ewangelię oznacza „zmianę [naszych] wierzeń, przemianę
serca i dokonanie zmian w życiu, żeby przyjąć wolę Boga i podporządkować się
jej (Dzieje Apostolskie 3:19)” [Guide to the Scriptures, „Conversion, Convert”,
strona internetowa: scriptures.lds.org]).

• Co możemy zrobić, na podstawie tego, co Pan powiedział Piotrowi, kiedy
nawrócimy się na ewangelię? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale upewnij się,
że rozumieją następującą prawdę: Kiedy nawracamy się na ewangelię Jezusa
Chrystusa, możemy wzmacniać innych. Możesz poprosić uczniów, aby
w wersecie 32. zaznaczyli zwroty, w których zawarta została ta prawda.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 22:33–34. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają, co Piotr odpowiedział
Zbawicielowi, kiedy ten upomniał go, by się nawrócił i wzmacniał swoich braci.

• Co Piotr odpowiedział na upomnienie Zbawiciela?

• O czym Zbawiciel prorokował odnośnie do Piotra?

Wyjaśnij, że bardziej szczegółowa wersja tej historii znajduje się
w Ew. Mateusza 26. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Mateusza
26:35. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają, co Piotr
powiedział Zbawicielowi, kiedy usłyszał to proroctwo.

• Jaka była reakcja Piotra, kiedy usłyszał to proroctwo?

• Czego możemy nauczyć się z reakcji Piotra o tym, co myślał o sile własnego
świadectwa?

Ew. Łukasza 22:39–53
Zbawiciel cierpi w Getsemane, Jego pot jest jak krople krwi; zostaje zdradzony
przez Judasza

Nauczanie o cierpieniu Jezusa Chrystusa w Getsemane
Istnieją trzy opisy wydarzeń, które miały miejsce w Getsemane. Lekcja na temat Ew. Mateusza 26
w tym podręczniku skupia się na tym, jak Zbawiciel podporządkował się woli Ojca. Lekcja na
temat Ew. Marka 14 omawia cierpienie Jezusa w Getsemane. Lekcja na temat Ew. Łukasza 22
podkreśla ogrom Jego cierpienia. Przekazywanie uczniom informacji na temat tych szczególnych
aspektów Zadośćuczynienia może pomóc im zdobyć wyjątkowe doświadczenia w trakcie
studiowania każdego z tych opisów.

Wyjaśnij, że po święcie Paschy Zbawiciel udał się z Apostołami do Ogrodu
Getsemane. Poproś kilkoro uczniów, aby czytali na głos Ew. Łukasza 22:39–43,
każdy po jednym lub po kilka wersetów. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co
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Zbawiciel uczynił, kiedy przybył do Ogrodu Getsemane. Poproś uczniów, aby
podzielili się tym, co znaleźli.

• Kto, według wersetu 43., pomógł wzmocnić Zbawiciela, żeby mógł wykonać
wolę Ojca Niebieskiego?

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z tej historii o tym, co uczyni dla nas Ojciec
Niebieski, jeśli będziemy starali się czynić Jego wolę? (Uczniowie mogą
rozpoznać wiele różnych prawd, ale upewnij się, że dobrze rozumieją, iż jeśli
będziemy gotowi być Mu posłuszni, Ojciec Niebieski da nam siłę,
żebyśmy mogli czynić Jego wolę).

• W jaki sposób Ojciec Niebieski może nas wzmocnić?

Wyjaśnij, że w większości przypadków pomoc, jaką otrzymujemy od Ojca
Niebieskiego, nie będzie przybierać postaci aniołów, lecz będzie najlepsza dla nas.
Poproś uczniów, żeby przypomnieli sobie sytuację, w której czuli się wzmocnieni
przez Ojca Niebieskiego, gdy starali się czynić Jego wolę.

Wyjaśnij, że opisana w Ew. Łukasza historia o cierpieniu Zbawiciela w Getsemane
zawiera ważny szczegół, którego nie podają Mateusz i Marek. Poproś jednego
z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 22:44. Pozostali niech śledzą tekst
w swoich pismach i odszukają, w jaki sposób Łukasz opisał cierpienie Zbawiciela
w Getsemane.

• W jaki sposób Łukasz opisał cierpienie Zbawiciela w Getsemane? (Możesz
zachęcić uczniów, aby w wersecie 44. zaznaczyli wyrażenia, w których zawarta
jest następująca prawda: Kiedy Jezus Chrystus cierpiał w Getsemane, Jego
pot był jak krople krwi. Możesz zwrócić uwagę uczniów na to, że o tym
aspekcie cierpienia Zbawiciela prorokowano ponad wiek wcześniej
[zob. Mosjasz 3:7]).

Aby uczniowie dowiedzieli się, czego doświadczył Zbawiciel, wyjaśnij, że opisał On
Swoje własne cierpienie w objawieniu danym poprzez Proroka Józefa Smitha, które
zapisane jest w rozdziale: Nauki i Przymierza 19. Możesz poprosić uczniów, żeby
w swoich pismach świętych zapisali odnośnik do rozdziału: Nauki i Przymierza
19:18 przy Ew. Łukasza 22:44. Poproś jednego z uczniów, by przeczytał na głos
werset: Nauki i Przymierza 19:18. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i
odszukają, w jaki sposób Pan opisał Swoje cierpienie.

• Jakich dodatkowych szczegółów dowiadujemy się o cierpieniu Zbawiciela z Jego
własnych słów w wersecie 18.? (Cierpienie Jezusa Chrystusa sprawiło, że
„[drżał] z bólu […], [krwawił] ze wszystkich porów, i [cierpiał] w ciele i duchu”).

• Co czujecie, mając świadomość, że Jezus Chrystus tak bardzo dla was cierpiał?

Podsumuj Ew. Łukasza 22:45–48, wyjaśniając, że kiedy ustało cierpienie Zbawiciela
w Getsemane, nastąpiła zdrada Judasza Iskarioty.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 22:49–51. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają, co Piotr uczynił, kiedy
arcykapłani i inni ludzie przybyli, żeby aresztować Jezusa (zob. Ew. Jana 18:10, który
to werset jako jedyny podaje, że to właśnie Apostoł Piotr odciął ucho sługi).

• Co Piotr zrobił słudze arcykapłana?
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• Co jest niezwykłego w tym, co Zbawiciel uczynił dla tego sługi?

Podsumuj Ew. Łukasza 22:52–53, wyjaśniając, że Zbawiciel zapytał, dlaczego
arcykapłani przyszli z innymi ludźmi, aby Go pojmać w nocy, zamiast uczynić to za
dnia, kiedy był w świątyni.

Ew. Łukasza 22:54–71
Jezus staje przed Sanhedrynem, a Piotr wypiera się Go
Podsumuj Ew. Łukasza 22:54, wyjaśniając, że kiedy Zbawiciel został zabrany do
domu arcykapłana, gdzie stanął przed sądem, Piotr udał się za Nim.

Podziel uczniów na pary. Wręcz każdej parze kopię poniższej tabelki (lub
przepisz ją na tablicę). Poproś uczniów, żeby przeczytali znajdujące się

w niej fragmenty z pism świętych i razem z kolegą z pary uzupełnili tabelkę.

Ew. Łukasza 22:54–60

Co przydarzyło się Piotrowi? Co powiedział Piotr?

Ew. Łukasza 22:55–57

Ew. Łukasza 22:58

Ew. Łukasza 22:59–60

• Jak myślicie, dlaczego Piotr był kuszony, żeby wyprzeć się Jezusa przed każdą
z tych osób?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 22:61–62. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co się stało, kiedy Piotr wyparł się
Zbawiciela.

• Co się stało, kiedy Piotr wyparł się Zbawiciela?

Jeśli to możliwe, pokaż obraz Carla Heinricha Blocha zatytułowany: Wyparcie się
Piotra. Jest on dostępny na stronie internetowej: LDS.org.
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Wyparcie się Piotra — Carl Heinrich Bloch. Dzięki uprzejmości
Narodowego Muzeum Historii na Zamku Frederiksborg w Hillerød
w Danii. Kopiowanie zabronione.

• Co byście czuli i myśleli na miejscu
Piotra w chwili, kiedy spojrzał na
niego Zbawiciel? Dlaczego?

• W jaki sposób doświadczenie Piotra
ilustruje różnicę pomiędzy
posiadaniem świadectwa o
ewangelii a nawróceniem się na nią?

Wyjaśnij, że choć Piotr posiadał
świadectwo o ewangelii, nie był jeszcze
w pełni nawrócony. Rozpoznał jednak
swoją słabość, całkowicie się nawrócił i
poświęcił swoje życie służbie Bogu i
nauczaniu ewangelii.

• Czego możemy się nauczyć
z doświadczenia Piotra?

Podsumuj Ew. Łukasza 22:63–71,
wyjaśniając, że arcykapłani bili
Zbawiciela i szydzili z Niego.

Na zakończenie lekcji poproś uczniów,
żeby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania napisali kilka rzeczy,
które mogą zrobić, żeby prawdziwie nawrócić się na ewangelię Jezusa Chrystusa.
Zachęć ich, by zrobili jedną z tych rzeczy w tym tygodniu.
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LEKCJA 58

Ew. Łukasza 23
Wprowadzenie
Zbawiciel stanął przed sądem zarówno u Poncjusza Piłata, jak
i u Heroda Antypasa. Żaden z nich nie uznał Zbawiciela za
winnego zarzutów, o jakie oskarżali Go Żydzi, a mimo to Piłat
wydał Go na ukrzyżowanie. Jezus wybaczył rzymskim

żołnierzom, którzy Go ukrzyżowali, i rozmawiał ze złoczyńcą,
który wisiał na krzyżu obok Niego. Po śmierci Jezusa Józef
z Arymatei złożył Jego ciało w grobie.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 23:1–25
Zbawiciel staje przed sądem u Piłata i u Heroda
Przed lekcją napisz na tablicy następujące pytania:

W jakiej sytuacji czuliście się pokrzywdzeni z powodu słów lub czynów
innej osoby?

Jak zareagowaliście w tej sytuacji?

Rozpocznij zajęcia od poproszenia uczniów, aby zastanowili się nad pytaniami
z tablicy.

Poproś ich, aby w trakcie studiowania Ew. Łukasza 23 wyszukali prawdy, która
pomoże im dowiedzieć się, w jaki sposób powinni reagować, kiedy czują się
pokrzywdzeni przez innych ludzi.

Przypomnij uczniom, że kiedy Jezus cierpiał w Getsemane, naczelni kapłani
aresztowali Go i skazali na śmierć. Wyjaśnij, że od tamtego momentu aż do śmierci
Jezus spotkał się z: Poncjuszem Piłatem, Herodem Antypasem, grupą wiernych
kobiet, rzymskimi żołnierzami i dwoma złoczyńcami, którzy zostali ukrzyżowani po
obu Jego bokach. Poncjusz Piłat był rzymskim władcą panującym na terytorium
Judei, gdzie znajdowała się jej stolica Jerozolima; Herod Antypas (który kazał ściąć
Jana Chrzciciela) panował z upoważnienia Rzymu na terenie Galilei i Perei
(zob. Ew. Łukasza 3:1).

Podziel uczniów na pary i poproś ich, aby przeczytali w nich Ew. Łukasza 23:1–11 i
wyszukali różnice w odpowiedziach, jakich Zbawiciel udzielił Poncjuszowi Piłatowi
i Herodowi Antypasowi. Aby wyjaśnić im odpowiedź, jakiej Zbawiciel udzielił
Piłatowi, przytocz Joseph Smith Translation, Mark 15:2 [Tłumaczenie Józefa
Smitha, Ew. Marka 15:2]: „Odpowiadając mu, rzekł, Jestem tym, o którym
mówisz”.

Poproś uczniów, żeby omówili z kolegą w parze odpowiedzi na następujące
pytania:
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• Czym odpowiedzi, jakich Jezus udzielił Piłatowi, różniły się od tego, jak
odpowiedział Herodowi?

• Dlaczego Piłat mógł być zaskoczony odpowiedziami Zbawiciela?

• Dlaczego Herod mógł być zawiedziony milczeniem Zbawiciela?

Podsumuj Ew. Łukasza 23:12–25, wyjaśniając, że ani Piłat, ani Herod nie uznali
Jezusa za winnego, więc Piłat powiedział ludowi, że ukaże Jezusa i wypuści Go na
wolność. Ludzie zakrzyknęli, żeby uwolnił im Barabasza i domagali się
ukrzyżowania Jezusa. Piłat wypuścił Barabasza, a Jezusa wydał na ukrzyżowanie.
(Uwaga: Historia opowiadająca o Jezusie stojącym przed Piłatem będzie bardziej
szczegółowo omówiona w lekcji na temat Ew. Jana 18–19).

Ew. Łukasza 23:26–56
Jezus zostaje ukrzyżowany pomiędzy dwoma złoczyńcami
Podsumuj Ew. Łukasza 23:26–31, wyjaśniając, że spora grupa wiernych kobiet,
które były z Nim od czasu Jego służby w Galilei, płakała, podążając za Jezusem
w drodze na miejsce Jego ukrzyżowania. Jezus powiedział im, żeby nie płakały nad
Nim, ale nad zbliżającym się zniszczeniem, które spadnie na Jerozolimę ze względu
na to, że Żydzi odrzucili Swojego Króla.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 23:32–34. Wyjaśnij,
że Joseph Smith Translation, Luke 23:34 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Łukasza
23:34] brzmi: „Następnie Jezus powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co
czynią. (Mając na myśli żołnierzy, którzy Go ukrzyżowali), i rozdarli Jego szaty i
rzucali o nie losy”. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst w swoich pismach i
wyszukają, co Zbawiciel uczynił, kiedy przybijano Go do krzyża.

• Co Zbawiciel uczynił, kiedy przybijano Go do krzyża? (Możesz zaproponować
uczniom, żeby zaznaczyli słowa Zbawiciela zapisane w wersecie 34.).

• Dlaczego modlitwa Zbawiciela w tym momencie ma tak szczególny charakter?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z przykładu Zbawiciela o tym, w jaki sposób
powinniśmy reagować, kiedy ktoś nas krzywdzi? (Uczniowie mogą to inaczej
ująć, ale upewnij się, że rozumieją następującą zasadę: Podążamy za
przykładem Jezusa Chrystusa, dokonując wyboru, że będziemy wybaczać
tym, którzy źle traktują).

• Co to znaczy wybaczać?

Możesz wyjaśnić, że wybaczanie innym ludziom nie oznacza, że ci, którzy grzeszą
przeciwko nam, nie powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoje
czyny. Nie znaczy to też, że my powinniśmy narażać się na sytuacje, w których
ludzie mogą nas dalej krzywdzić. Wybaczenie oznacza raczej traktowanie z miłością
tych, którzy nas skrzywdzili i nie żywienie wobec nich urazy ani złości (zob. Guide
to the Scriptures, „Forgive”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Poproś uczniów, aby po cichu zastanowili się, czy jest w ich życiu ktoś, komu muszą
wybaczyć. Przyznaj, że czasem wybaczenie może być trudne. Poproś jednego
z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta Gordona B. Hinckleya.
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Pozostałych poproś, aby wsłuchali się w tekst i odpowiedzieli, co mogą zrobić,
kiedy mają trudności z tym, by komuś przebaczyć.

„Jeśli jest pośród was ktoś, kto [ma z tym trudność], błagam go, aby prosił Boga
o siłę, by mógł wybaczyć […]. Może nie będzie to łatwe i być może będzie
wymagać czasu. Jeśli jednak będziecie szczerze o to zabiegać i będziecie się
starać, tak się stanie” („Of You It Is Required to Forgive”, Ensign, czerwiec 1991,
str. 5).

• Co Prezydent Hinckley radził nam robić, kiedy mamy problem z wybaczeniem
jakiejś osobie?

• Jak, waszym zdaniem, modlitwa o siłę może nam pomóc wybaczyć?

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuację, w której komuś wybaczyli. Poproś
kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami z resztą klasy. (Poproś
ich, aby nie podawali klasie imion konkretnych osób i przypomnij im, żeby nie
dzielili się niczym zbyt osobistym).

Zachęć uczniów, żeby naśladowali Jezusa Chrystusa i wybaczali tym, którzy ich
krzywdzą. Poproś ich, aby modlili się o siłę i umiejętność, aby to zrobić.

Podsumuj Ew. Łukasza 23:35–38, wyjaśniając, że żydowscy władcy i rzymscy
żołnierze szydzili ze Zbawiciela, gdy wisiał na krzyżu.

Pokaż ilustrację: Ukrzyżowanie (Album:
Ewangelia w malarstwie [2009], nr 57;
zob. także stronę internetową:
LDS.org). Poproś jednego z uczniów,
aby przeczytał na głos Ew. Łukasza
23:39–43, a pozostali niech śledzą tekst
w swoich pismach i odszukają, jak
traktowali Go złoczyńcy, którzy wisieli
po obu stronach Zbawiciela.

• W jaki sposób traktowali Zbawiciela
złoczyńcy?

• Co miał na myśli jeden ze złoczyńców, mówiąc: „Słuszną ponosimy karę za to,
co uczyniliśmy” (werset 41.)?

• Co Zbawiciel mu odpowiedział, kiedy ten poprosił Go, aby wspomniał na Niego
w królestwie Bożym?

Aby wyjaśnić, co Zbawiciel miał na myśli, kiedy powiedział mu, że będzie z Nim
w raju, poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos następującą wypowiedź:

„W pismach świętych słowo raj używane jest w różnych znaczeniach. Po pierwsze, wskazuje na
miejsce pokoju i szczęścia w świecie duchów po życiu śmiertelnym, zarezerwowane dla tych,
którzy zostali ochrzczeni i pozostali wierni (zob. Alma 40:12; Moroni 10:34) […].
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Słowo raj użyte w drugim znaczeniu występuje w opowieści Łukasza, opisującej Ukrzyżowanie
Zbawiciela […]. Prorok Józef Smith wyjaśnił, że słowo to zostało tu błędnie przetłumaczone. W
rzeczywistości Pan powiedział, że złoczyńca będzie z Nim w świecie duchów” (Oddani wierze:
Leksykon ewangelii [2004], str. 137; zob. także History of the Church, 5:424–425).

• Gdzie, według Proroka Józefa Smitha, miał znaleźć się ten złoczyńca po
śmierci? (W świecie duchów [zob. Alma 40:11–14]).

• Jakiej prawdy możemy dowiedzieć się ze słów Zbawiciela, że ten złoczyńca
będzie z Nim w raju (Ew. Łukasza 23:43)? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale
upewnij się, że rozumieją następującą prawdę: Duchy wszystkich ludzi
wchodzą w chwili śmierci do świata duchów).

Wyjaśnij, że inne pisma święte dokładniej wyjaśniają, co stało się ze złoczyńcą i
podobnymi mu ludźmi w świecie duchów. Możesz zaproponować uczniom, aby na
marginesie w swoich pismach świętych zapisali: Nauki i Przymierza 138:28–32 jako
odsyłacz do fragmentu: Ew. Łukasza 23:43.

Łączenie fragmentów za pomocą odsyłaczy
Odsyłacze to fragmenty z pism świętych, dzięki którym można znaleźć dodatkowe informacje i
zgłębić znaczenie studiowanego fragmentu. Łączenie, czyli tworzenie powiązań między
fragmentami, pomaga uczniom w lepszym zrozumieniu danego fragmentu. Odnośniki, jakie
podajesz podczas lekcji, powinny pomóc uczniom lepiej zrozumieć fragmenty, a nie jedynie
ponownie przytaczać prawdy, które już rozpoznali.

Wyjaśnij, że w rozdziale: Nauki i Przymierza 138 znajduje się objawienie dane
Prezydentowi Josephowi F. Smithowi, w którym Zbawiciel objawił prawdy
dotyczące świata duchów. Wyjaśniają nam one, co Zbawiciel miał na myśli,
mówiąc: „Dzisiaj będziesz ze mną w raju” (Ew. Łukasza 23:43).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos wersety: Nauki i Przymierza
138:11, 16, 18, 28–32. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co
Zbawiciel uczynił, kiedy udał się do świata duchów.

• Co Zbawiciel uczynił, kiedy udał się do świata duchów?

• Dokąd, według wersetu 29., nie udał się Zbawiciel w świecie duchów?

• W jakim celu Zbawiciel zorganizował Swoich prawych posłańców?

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z tych wersetów? (Uczniowie mogą to
inaczej ująć, ale powinni rozpoznać następującą prawdę: Pod kierownictwem
Jezusa Chrystusa sprawiedliwi posłańcy nauczają ewangelii tych, którzy
znajdują się w więzieniu duchów).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Brata
Alaina A. Petiona, byłego Siedemdziesiątego Obszaru. Poproś resztę uczniów, aby
wysłuchała, jaki wpływ mogła mieć wypowiedź Zbawiciela na ukrzyżowanego
złoczyńcę.
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„Zbawiciel miłościwie mu odpowiedział i dał mu nadzieję. Złoczyńca
prawdopodobnie nie rozumiał, że będzie nauczany ewangelii w świecie duchów
ani że będzie mu tam dana możliwość życia na sposób Boży w duchu (zob. I List
Piotra 4:6; NiP 138:18–34). Zbawiciel prawdziwie troszczył się o złoczyńcę, który
wisiał obok Niego na krzyżu. Z pewnością więc troszczy się o tych, którzy Go
kochają i starają się przestrzegać Jego przykazań!” („Words of Jesus: On the

Cross”, Ensign, czerwiec 2003, str. 34).

• Jaką nadzieję dają nam słowa we fragmencie: NiP 138:29–32 względem
wszystkich tych, którzy umarli bez wiedzy o ewangelii?

Wyjaśnij, że chociaż złoczyńca miał być nauczany ewangelii, to nie oznaczało to, że
zostanie automatycznie zbawiony w królestwie Bożym.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos wersety: Nauki i Przymierza
138:58–59, a pozostałych, żeby śledzili tekst w swoich pismach i wyszukali, co
złoczyńca i inni ludzie muszą uczynić w więzieniu duchów, żeby mogli zostać
odkupieni.

• Co złoczyńca i wszyscy inni ludzie znajdujący się w więzieniu duchów muszą
uczynić, aby mogli zostać odkupieni?

• Co się stanie z tymi duchami, które odpokutują i przyjmą dokonane w ich
imieniu obrzędy świątynne? (Duchy, „co odpokutują, zostaną [zbawione] przez
posłuszeństwo obrzędom [świątyni]”, zostaną oczyszczone przez
Zadośćuczynienie i „otrzymają [swoją] nagrodę” [NiP 138:58–59]).

• Co możemy robić, żeby pomóc duchom, które podobnie jak złoczyńca, muszą
zostać odkupione? (Możemy uzupełniać historię rodziny i uczestniczyć
w obrzędach świątynnych w zastępstwie zmarłych).

Podsumuj Ew. Łukasza 23:44–56, wyjaśniając, że Zbawiciel umarł na krzyżu po
wypowiedzeniu słów: „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego” (werset 46.).
Następnie Józef z Arymatei owinął ciało Zbawiciela w prześcieradło i złożył je
w grobie.

Na zakończenie złóż świadectwo o omówionych na lekcji prawdach.
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LEKCJA 59

Ew. Łukasza 24
Wprowadzenie
Trzeciego dnia po śmierci Jezusa Chrystusa, aniołowie
obwieścili Jego Zmartwychwstanie kobietom przy grobie.
Wysłuchawszy opowieści kobiet, niektórzy uczniowie nie dali
wiary temu, że Zbawiciel zmartwychwstał. Dwóch uczniów

w drodze do Emaus rozmawiało ze zmartwychwstałym
Panem, nie rozpoznawszy Go. Jezus ukazał się później
Apostołom i innym ludziom, pokazał Swoje zmartwychwstałe
ciało i nakazał im głosić pokutę i być Jego świadkami.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 24:1–12
Aniołowie obwieszczają kobietom, że Jezus Chrystus powstał z martwych

Pokaż część filmu zatytułowanego: „Jesus Is Laid in a Tomb” [Jezus jest
złożony w grobie] z serii: The Life of Jesus Christ Bible Videos [Filmy biblijne o

życiu Jezusa Chrystusa], zatrzymując go w momencie, zanim aniołowie zaczną
rozmawiać z kobietami (oznaczenie czasu 0:00–2:27). Film jest dostępny na stronie
internetowej: LDS.org.

Jeśli nie możesz pokazać filmu, poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że są obecni
przy grobowcu, kiedy składano w nim ciało Jezusa i że patrzą, jak wejście
zastawiane jest kamieniem. Poproś ich, aby zastanowili się, co by wówczas czuli i
myśleli. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 24:1–4.
Niech reszta śledzi tekst w swoich pismach i wyszuka, co kobiety zobaczyły, kiedy
powróciły do grobowca trzy dni później.

Po pokazaniu filmu lub przeczytaniu wersetów 1–4, zapytaj:

• Co kobiety zobaczyły przy grobowcu?

• Jak byście zareagowali na widok dwóch aniołów stojących przy
otwartym grobie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 24:5–8. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co aniołowie powiedzieli
kobietom. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.

Podsumuj Ew. Łukasza 24:9–10, wyjaśniając, że po tym, jak grobowiec został
opuszczony, kobiety opowiedziały uczniom o tym, co zobaczyły i usłyszały.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 24:11, a pozostałych
o odszukanie, jak Apostołowie zareagowali na ich słowa. Poproś uczniów, aby
opowiedzieli, co znaleźli.

Wyjaśnij, że wysłuchawszy historii kobiet, Piotr i Jan pobiegli do grobowca i
przekonali się, że nie było w nim ciała Jezusa (zob. Ew. Łukasza 24:12;
Ew. Jana 20:1–4).
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Ew. Łukasza 24:13–32
Zmartwychwstały Pan rozmawia z dwoma uczniami w drodze do Emaus
Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuację, w której, podobnie jak uczniom
w tej historii, trudno było im uwierzyć w jakiś aspekt ewangelii.

Wyjaśnij, że z Ew. Łukasza 24:13 dowiadujemy się, że „tego samego dnia” dwaj
uczniowie opuścili Jerozolimę i przeszli około 10–12 kilometrów „do miasteczka
zwanego Emaus”. Dzięki studiowaniu ich doświadczenia w drodze do Emaus
dowiemy się, w jaki sposób możemy wzmocnić nasze świadectwa o Jezusie
Chrystusie i Jego ewangelii.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 24:14–17, a resztę
klasy o wyszukanie, kto dołączył do tych dwóch uczniów w podróży.

• Kto dołączył do uczniów w podróży?

• Dlaczego uczniowie nie rozpoznali Jezusa? (Wyjaśnij, że słowo zakryte
[werset 16.] oznacza tutaj przesłonione).

Pokaż film zatytułowany: „Christ Appears on the Road to Emmaus”
[Chrystus ukazuje się na drodze do Emaus] (3:32) z serii: The Life of Jesus

Christ Bible Videos [Filmy biblijne o życiu Jezusa Chrystusa], który dostępny jest na
stronie internetowej: LDS.org. Poproś uczniów, żeby przyjrzeli się, czego ci
uczniowie dowiedzieli się od Jezusa, kiedy z Nim szli, nie zdając sobie sprawy
z tego, kim jest. Przed pokazaniem filmu wyjaśnij, że ukazany w nim dialog
pochodzi z Ew. Łukasza 24:17–33, aby uczniowie mogli śledzić tekst w swoich
pismach. (Jeśli nie jesteś w stanie pokazać filmu, poproś uczniów, żeby po kolei
czytali na głos te wersety).

Zwróć ich uwagę na to, że w filmie nie słyszymy, czego Jezus nauczał uczniów po
drodze. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 24:27, a
pozostałych o odszukanie, czego Jezus nauczał uczniów.

• Czego Jezus nauczał uczniów? Czym posłużył się, by nauczać ich o sobie?

• W jaki sposób nauki Zbawiciela wpłynęły na tych dwóch uczniów, według
Ew. Łukasza 24:32?

• Co znaczą słowa uczniów: „Czy serce nasze nie pałało w nas”? (Duch Święty
świadczył im, że nauki o Jezusie z pism świętych są prawdziwe).

Poproś uczniów, żeby zastanowili się, czego tamci uczniowie mogli się nauczyć
z faktu, że Jezus użył pism świętych, żeby ich nauczać, zamiast po prostu
powiedzieć im, kim jest. Możesz poprosić kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi
przemyśleniami.

• Czego możemy nauczyć się z tych wersetów o tym, jakie korzyści wynikają
z korzystania z pism świętych? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, napisz na
tablicy następującą zasadę: Kiedy studiujemy pisma święte, zapraszamy
Ducha Świętego, aby nauczał nas o Jezusie Chrystusie).

• Jak jeszcze, poza pałaniem (żarem) w sercu, moglibyście opisać swoje
doświadczenia, kiedy Duch Święty świadczy wam o Jezusie Chrystusie?
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Poproś uczniów, aby odszukali fragment z pism świętych, który pomaga im odczuć,
że Duch Święty uczy ich o Jezusie Chrystusie. Niech podzielą się swoimi
fragmentami i uczuciami, jakie w nich wywołują. Możesz także podzielić się swoim
własnym fragmentem, który ci pomaga.

Przypomnij uczniom, że choć czytanie Nowego Testamentu w celu zaliczenia zajęć
seminarium jest istotne, to jeszcze ważniejsze jest studiowanie pism świętych
w taki sposób, żeby Duch Święty wzmocnił nasze świadectwo o Zbawicielu.

Rozdaj uczniom zakładki z następującą wypowiedzią Starszego D. Todda
Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów (lub poproś uczniów, aby

zapisali ją na czystych zakładkach):

„Kluczowym celem wszystkich pism świętych jest wypełnianie naszych dusz
wiarą w Boga Ojca i w Jego Syna Jezusa Chrystusa […].

Wiara przychodzi poprzez świadectwo Ducha Świętego do naszych dusz, Duch
do ducha, gdy słyszymy lub czytamy słowo Boga. I wiara dojrzewa, gdy nadal
napawamy się tym słowem […].

Studiujcie pisma święte uważnie i nieśpiesznie. Rozważajcie je i módlcie się na
ich temat. Pisma święte są objawieniem i są źródłem dalszych objawień”
(D. Todd Christofferson, „Błogosławieństwo pism świętych”, Ensign lub

Liahona, maj 2010, str. 34, 35).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wypowiedzi Starszego
Christoffersona. Pozostali niech śledzą tekst i wyszukają, w jaki sposób mogą
wzbogacić swoje własne badanie pism świętych.

Poproś uczniów, aby wyznaczyli sobie cel, że będą studiować pisma święte w taki
sposób, by Duch Święty budował ich wiarę w Jezusa Chrystusa i wiedzę o Nim.
Możesz zaproponować, żeby zapisali sobie ten cel po drugiej stronie zakładki, żeby
im o tym przypominał w trakcie studiowania.

Ew. Łukasza 24:33–53
Jezus ukazuje się uczniom i pokazuje im Swoje zmartwychwstałe ciało
Poproś dwóch uczniów, żeby wyszli na środek klasy i przynieśli swoje pisma święte
do odegrania scenki przedstawiającej dwóch misjonarzy, którzy podchodzą do
czyichś drzwi. Poproś ich, aby zapukali. Udaj, że otwierasz drzwi i witasz się z nimi.
Każ im się przedstawić. Kiedy skończą, powiedz coś w tym stylu:

„Mam do was pytanie. Wielu moich znajomych nie wierzy w życie po śmierci.
Niektórzy twierdzą, że wierzą w Jezusa Chrystusa, ale nie wierzą, że
zmartwychwstał, przyjmując fizyczne ciało. Uważają, że żył jedynie w formie
duchowej. Jakie są wasze wierzenia co do Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa?”

Daj uczniom trochę czasu na odpowiedź.

Zwróć ich uwagę na to, że Ew. Łukasza 24:36–39 to fragment z pism świętych do
opanowania, który może także pomóc nauczać ludzi o dosłownym
Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Podaj jego tło historyczne, wyjaśniając, że
uczniowie, którzy szli z Jezusem drogą do Emaus, natychmiast zawrócili do
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Jerozolimy i opowiedzieli o swoim doświadczeniu Apostołom i innym uczniom
(zob. Ew. Łukasza 24:33–35). W trakcie ich dyskusji ukazał się Zbawiciel
(zob. werset 36.).

Ew. Łukasza 24:36–39 to fragment z pism świętych do opanowania.
Studiowanie fragmentów do opanowania pomoże uczniom zdobyć lepsze zrozumienie

podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych osób. Możesz zaproponować,
aby uczniowie zaznaczali fragmenty do opanowania w charakterystyczny sposób, aby mogli je
z łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na
końcu lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

Poproś jednego z uczniów, którzy uczestniczyli w scence, o przeczytanie na głos
Ew. Łukasza 24:36–39. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają
dowody na to, że Jezus dosłownie powstał z martwych i posiada powłokę z ciała
i kości.

• Na co Jezus pozwolił uczniom, aby
pokazać im, że nie jest jedynie
duchem, ale posiada fizyczne ciało?
Możesz pokazać ilustrację Jezus
pokazuje Swoje rany (Album:
Ewangelia w malarstwie [2009], nr
60; zob. także stronę internetową
LDS.org]).

• Jak myślicie, co byście sobie
pomyśleli, gdybyście znaleźli się
w obecności Chrystusa, kiedy ukazał
się Swoim uczniom?

Podziękuj uczniom za odegranie scenki
i poproś ich, by powrócili na swoje
miejsca. Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Łukasza 24:40–43. Pozostali niech śledzą tekst w swoich
pismach świętych i wyszukają, co jeszcze zrobił Jezus, żeby pokazać, że posiada
namacalne (fizyczne), zmartwychwstałe ciało.

• Co jeszcze zrobił Zbawiciel, żeby pokazać, że posiada zmartwychwstałe ciało?

• Jakich doktryn możemy się nauczyć z tych wersetów? (Uczniowie mogą
rozpoznać wiele różnych doktryn, ale połóż nacisk na następującą: Jezus
Chrystus jest zmartwychwstałą Istotą posiadającą powłokę z ciała i kości.
Zapisz tę doktrynę na tablicy).

• Dlaczego ważne jest, byśmy rozumieli i wierzyli w tę doktrynę?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos następującą wypowiedź:

„Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie zmartwychwstaną — będąc zbawieni
od śmierci fizycznej (zob. I List do Koryntian 15:22). Zmartwychwstanie to ponowne zjednoczenie
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ducha z ciałem w doskonałym, nieśmiertelnym stanie, niepodlegającym chorobom czy śmierci
(zob. Alma 11:42–45) […].

Zrozumienie zmartwychwstania i świadectwo o nim może dać ci nadzieję i perspektywę, kiedy
doświadczasz wyzwań, prób i triumfów w życiu. Możesz znaleźć pocieszenie w pewności, że
Zbawiciel żyje i że dzięki Jego Zadośćuczynieniu ‘zrywa więzy śmierci, że grób nie zwycięża, a
żądło śmierci pochłania nadzieja chwały’ (Alma 22:14)” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii
[2004], str. 192–193).

• Jakie możecie podać przykłady prób, w których może pomóc nam nadzieja na
nasze własne zmartwychwstanie?

Poproś kilkoro uczniów, aby złożyli świadectwo o Zmartwychwstaniu Zbawiciela i
wyjaśnili, dlaczego doktryna Zmartwychwstania jest dla nich ważna.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Łukasza 24:44–53. Niech
pozostali wysłuchają słów Zbawiciela, tak jakby znajdowali się pośród uczniów,
którzy byli z Nim wtedy obecni, i zastanowią się, które nauki miałyby dla nich
największe znaczenie. Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi
przemyśleniami co do nauk zawartych w tych wersetach.

Na zakończenie złóż świadectwo o prawdach, które omawialiście.

Fragment do opanowania — Ew. Łukasza 24:36–39
Aby pomóc uczniom nauczyć się na pamięć Ew. Łukasza 24:36–39, podziel klasę na
cztery grupy. Przydziel każdej grupie po jednym wersecie z tego fragmentu i poproś
uczniów, aby pracując w grupach, postarali się nauczyć go na pamięć. Po kilku
minutach poproś każdą z grup o wyrecytowanie przydzielonego im wersetu
w odpowiedniej kolejności. Możesz poprosić uczniów o ponowne wyrecytowanie
tych wersetów podczas najbliższych kilku lekcji, żeby wszyscy dobrze zapoznali się
z tym fragmentem.
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Wprowadzenie do
Ewangelii według św. Jana
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W czasach, kiedy nasilały się prześladowania wobec Chrześcijan, wzrastało
odstępstwo oraz pojawiały się kłótnie na temat natury Jezusa Chrystusa, Apostoł
Jan zapisał swoje świadectwo o Zbawicielu. Studiowanie Ewangelii Jana może
pomóc uczniom w lepszym poznaniu Ojca Niebieskiego poprzez posługę Jego
Syna, Jezusa Chrystusa. Zapis sporządzony przez Jana naucza, że ci, którzy żyją
zgodnie z naukami Jezusa Chrystusa, mogą otrzymać wspaniałe błogosławieństwa,
a także życie wieczne.

Kto napisał tę księgę?
Autorem tej księgi jest Apostoł Jan. Na jej kartach określał siebie mianem „ucznia,
którego miłował Jezus” (zob. Ew. Jana 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20).

Jan i jego brat, Jakub, byli rybakami (zob. Ew. Mateusza 4:21). Zanim został został
uczniem i Apostołem Jezusa Chrystusa, Jan był najprawdopodobniej uczniem Jana
Chrzciciela (zob. Ew. Jana 1:35–40; Guide to the Scriptures, „John, Son o Zebedee”,
adres internetowy: scriptures.lds.org).

Kiedy i gdzie została napisana?
Nie wiemy dokładnie, kiedy Jan spisał tę księgę. Przypuszcza się, że miało to
miejsce w okresie między 60 a 100 r. n.e. Wcześni chrześcijańscy pisarze
z II wieku n.e. sugerowali, że Jan spisał swoją księgę, przebywając w Efezie w Azji
Mniejszej (na terenie współczesnej Turcji).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Mimo że nauki Jana są skierowane do wszystkich ludzi, mają także dość konkretną
grupę odbiorców. Starszy Bruce R. McConkie, członek Kworum Dwunastu
Apostołów, napisał: „Ewangelia Jana jest zapisem sporządzonym dla świętych. Jest
przede wszystkim ewangelią dla Kościoła” (Doctrinal New Testament Commentary, 3
tomy [1965–1973], 1:65). Jan oświadczył, że celem, w jakim pisał, było przekonanie
innych, aby „wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i […] wierząc mieli
żywot w imieniu jego” (Ew. Jana 20:31). „Wydarzenia z życia Jezusa, które opisuje
[Jan], zostały starannie wybrane, by osiągnąć powyższy cel” (Bible Dictionary,
„John, Gospel of”).

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Blisko 92 procent treści zawartej w Ewangelii Jana nie powtarza się w żadnej innej.
Jest tak zapewne dlatego, że odbiorcy, których Jan miał na myśli — członkowie
Kościoła, którzy rozumieli, kim był Jezus Chrystus — znacznie różnili się od
odbiorców, do których pisali Mateusz, Marek i Łukasz. Z siedmiu cudów, o których
pisał Jan, pięć nie jest zapisanych w pozostałych Ewangeliach. Podczas gdy
Mateusz, Marek i Łukasz przedstawili znaczną część posługi Jezusa w Galilei, Jan
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zapisał wiele wydarzeń, które miały miejsce w Judei. Ewangelia Jana jest bogata
w doktrynę, a niektóre z głównych tematów w niej poruszanych, to: boskość Jezusa
Chrystusa jako Syna Boga, Zadośćuczynienie Chrystusa, życie wieczne, Duch
Święty, potrzeba narodzenia się na nowo, ważność miłowania bliźnich oraz
znaczenie wiary w Zbawiciela.

Jan podkreślał boskość Jezusa jako Syna Boga. Jan opisał ponad 100 sytuacji,
w których Jezus odnosił się lub nadmieniał o Swoim Ojcu, w tym przynajmniej 20
z nich znajduje się w Ew. Jana 14. Jedną z bardziej istotnych kwestii jest
uwzględnienie przez Jana nauk Zbawiciela, które przekazał On Swoim uczniom na
kilka godzin przed tym, jak został aresztowany. Jan napisał m.in. na temat wielkiej
Modlitwy Wstawienniczej, którą Jezus złożył, cierpiąc w Ogrodzie Getsemane. Ta
część zapisu Jana (Ew. Jana 13–17) stanowi ponad 18 procent wszystkich stron
w Ewangelii Jana i daje nam lepsze zrozumienie doktryny Zbawiciela oraz tego,
czego On oczekuje od Swoich uczniów.

Zarys
Ew. Jana 1 Jan świadczy o boskości Jezusa Chrystusa w życiu przedziemskim oraz o
Jego misji polegającej na zaofiarowaniu zbawienia wszystkim ludziom. Jan opisuje
chrzest Jezusa oraz powołanie kilku z Jego uczniów.

Ew. Jana 2–4 Jezus Chrystus przemienia wodę w wino. Naucza Nikodema na
temat narodzenia się na nowo w sensie duchowym oraz świadczy kobiecie przy
studni, że jest Chrystusem. Uzdrawia syna dworzanina.

Ew. Jana 5–7 Zbawiciel uzdrawia chromego mężczyznę na brzegu sadzawki
Betezda oraz świadczy o Swojej boskiej mocy i upoważnieniu. Karmi 5000 osób
przed wygłoszeniem kazania na temat Chleba Żywota; ogłasza, że jest Mesjaszem;
świadczy podczas święta namiotów, że tylko ci, którzy Go przyjmą, mogą otrzymać
życie wieczne.

Ew. Jana 8–10 Na przykładzie kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, Jezus naucza o
wybaczeniu i pokucie. Oświadcza, że jest Jehową, Wielkim Jam Jest. Uzdrawia
człowieka niewidomego od urodzenia i opisuje siebie jako Dobrego Pasterza, który
kocha i poświęca życie za swoje owce.

Ew. Jana 11–13 Jezus Chrystus wskrzesza Łazarza z martwych, ukazując Swoją
moc nad śmiercią. Wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy. Podczas Ostatniej Wieczerzy
Jezus obmywa stopy Swoim uczniom i naucza ich, aby miłowali się nawzajem.

Ew. Jana 14–16 Jezus naucza uczniów na temat związku pomiędzy miłością i
posłuszeństwem. Obiecuje wysłać Pocieszyciela (Ducha Świętego), aby osobiście
służył Jego uczniom. Świadczy, że jest prawdziwym krzewem winnym i że
pokonał świat.

Ew. Jana 17–19 Jezus ofiarowuje Modlitwę Wstawienniczą za Swoich uczniów i za
tych, którzy wierzą w Jego nauki. Zostaje zdradzony, pojmany, osądzony i skazany.
Cierpi na krzyżu, a następnie umiera i zostaje pochowany.

Ew. Jana 20–21 Zmartwychwstały Jezus Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie
w ogrodzie w pobliżu grobowca, w którym został pochowany, a następnie kilku
z Jego uczniów w Jerozolimie. Ukazuje się siedmiu uczniom na brzegu Morza
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Galilejskiego i przykazuje Piotrowi, aby przewodniczył uczniom w posłudze
bliźnim.

EW. JANA
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LEKCJA 60

Ew. Jana 1
Wprowadzenie
Apostoł Jan, znany również jako umiłowany uczeń, zapisał
kilka ważnych doktryn dotyczących roli, jaką spełniał Jezus
Chrystus w życiu przedziemskim. Jan Chrzciciel świadczył o

Jezusie Chrystusie i Go ochrzcił. Jezus Chrystus zachęcał
wszystkich, żeby Go poznawali.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 1:1–18; Joseph Smith Translation, John 1:1–19 [Tłumaczenie Józefa
Smitha, Ew. Jana 1:1–19]
Jan świadczy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga
Podziel uczniów na pary. Umieść na
tablicy ilustrację przedstawiającą Jezusa
Chrystusa. Poproś uczniów, aby
wyobrazili sobie, że rozmawiają z kimś,
kto nie wie zbyt wiele o Jezusie
Chrystusie. Poproś jednego ucznia
z każdej pary, aby w ciągu minuty
nauczał drugiego ucznia na temat
Jezusa, wyobrażając sobie, że ten drugi
uczeń nie wie o Zbawicielu zbyt wiele.
Po tym ćwiczeniu poproś kilkoro
uczniów, którzy byli nauczani o
Chrystusie, aby podzielili się
z pozostałymi tym, czego się
dowiedzieli.

W kilku słowach objaśnij Ewangelię
Jana, tłumacząc, że Apostoł Jan zapisał
to, co Święci, zgodnie z jego
pragnieniem, powinni wiedzieć o Jezusie Chrystusie. Był on świadkiem wielu
wydarzeń, o których pisał. Większość zapisów zawartych w Ewangelii Jana nie
znajduje się w Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza, które zostały napisane, aby
pomóc Żydom i ludziom innych narodów w uwierzeniu, że Jezus był Mesjaszem i
Zbawicielem ludzkości. Jan natomiast pisał do tych, którzy już uwierzyli, że Jezus
jest Chrystusem.

Gdy uczniowie będą studiować Ew. Jana 1, poproś ich, aby odszukali prawdy o
Zbawicielu, które pomogą im wzmocnić wiarę oraz świadectwo o Jezusie
Chrystusie.

Poproś jednego z nich, aby przeczytał na głos Joseph Smith Translation, John 1:1–2
[Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 1:1–2] (w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odnaleźli prawdy, których
Jan nauczał na temat Jezusa Chrystusa.
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• Jakich prawd uczymy się z tych wersetów na temat Jezusa Chrystusa? (Jedna
z prawd, które uczniowie powinni odnaleźć w tych wersetach, brzmi: Jezus
Chrystus był z Bogiem na początku. Zapisz tę prawdę na tablicy obok
ilustracji przedstawiającej Zbawiciela).

• Co to znaczy, że Jezus Chrystus był z Bogiem na początku? (Wyjaśnij, że
wyrażenie „na początku” dotyczy życia przedziemskiego. Jezus był
Pierworodnym Ojca w duchu [zob. NiP 93:21], był „podobny Bogu” spośród
duchów zgromadzonych, „zanim powstał świat” [zob. Abraham 3:22–24], był
wybranym Ojca od samego początku [zob. Mojżesz 4:2]).

Pomóż uczniom w zrozumieniu podstawowych doktryn
Uczniowie poznają podstawowe doktryny w trakcie studiowania i omawiania pism świętych oraz
uczenia się na pamięć fragmentów do opanowania. Nie powinieneś odchodzić od sekwencyjnego
studiowania pism, by skupić się na podstawowych doktrynach. Zamiast tego, powinieneś
zwracać na nie uwagę uczniów i wyjaśniać je w trakcie trwania kursu. Podczas tej lekcji możesz,
na przykład, podkreślić doktryny o Boskiej Trójcy w nawiązaniu do nauk z Ew. Jana 1.

Poproś ucznia, aby przeczytał na głos wersety: Joseph Smith Translation, John 1:3
[Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 1:3] (w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO), a pozostałych uczniów, by odszukali dodatkową prawdę, której
Jan nauczał o Jezusie Chrystusie.

• Czego jeszcze Jan nauczał o Jezusie Chrystusie? (Uczniowie powinni rozpoznać
następującą doktrynę: Wszystko zostało stworzone przez Jezusa Chrystusa.
Zapisz tę prawdę na tablicy obok ilustracji przedstawiającej Zbawiciela).

Wyjaśnij, że Jezus Chrystus pod kierownictwem Ojca stworzył niebo i ziemię oraz
niezliczone światy (zob. Mojżesz 1:33). Jednakże Ojciec Niebieski jest autorem
„dwóch wydarzeń w procesie stworzenia”: stworzył wszystkie duchy (łącznie
z duchem Jezusa Chrystusa) oraz fizyczne ciała Adama i Ewy (Bruce R. McConkie,
A New Witness for the Articles of Faith [1985], str. 63; zob. także Mojżesz 2:27).

Poproś ucznia, aby przeczytał na głos Joseph Smith Translation, John 1:4–5
[Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 1:4–5] (w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Poproś pozostałych, aby odszukali, jakimi słowami Jan opisał
Jezusa i Jego ewangelię.

• Jakimi słowami Jan opisał Jezusa i Jego ewangelię?

• Co to znaczy, że „w Nim była ewangelia”? (Jezus Chrystus był dobrą nowiną,
ucieleśnieniem ewangelii).

• Co, według was, oznacza stwierdzenie, że „światło oświetla świat, ale świat go
nie dostrzega”? (Joseph Smith Translation, John 1:5).

Wyjaśnij, że Apostoł Jan nauczał następnie na temat Jana Chrzciciela. Poproś
ucznia, aby przeczytał na głos Joseph Smith Translation, John 1:6–10 [Tłumaczenie
Józefa Smitha, Ew. Jana 1:6–10] (w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Poproś pozostałych, aby odszukali, co Jan Chrzciciel głosił na
temat Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.
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• Jakiej doktryny na temat Jezusa Chrystusa nauczał Apostoł Jan w wersetach
9–10? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą doktrynę: Jezus Chrystus
jest światłością świata. Zapisz tę prawdę na tablicy obok ilustracji
przedstawiającej Zbawiciela).

• W jakim sensie Jezus Chrystus jest światłością świata? (Zob. NiP 88:5–13).

Podsumuj Joseph Smith Translation, John 1:11–18 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Jana 1:11–18] (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO), tłumacząc,
że Jan Chrzciciel świadczył, iż wszyscy, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa,
otrzymają nieśmiertelność i życie wieczne.

Zwróć uwagę uczniów na to, że w wersecie 14. i 16. Jan odniósł się do Jezusa
Chrystusa jako „Słowa”. Wyjaśnij, że jest to tytuł, którym określano Jezusa
Chrystusa, który pojawia się w pismach świętych w kilku miejscach (zob. także
Ew. Jana 1:1, 14; I List Jana 1:1; Objawienie Jana 19:13; NiP 93:8–10; Mojżesz 1:32).

Zwróć uwagę uczniów na to, że używamy słów, aby przekazać lub wytłumaczyć
innym nasze myśli, uczucia lub pomysły.

• W jakim sensie „Słowo” jest odpowiednim określeniem Jezusa Chrystusa?

Wyjaśnij także, że werset Ew. Jana 1:18 bez Joseph Smith Translation [Tłumaczenia
Józefa Smitha] mógłby zostać błędnie rozumiany jako oświadczenie, że żaden
człowiek nie ujrzał nigdy Boga Ojca. Poproś ucznia, aby przeczytał na głos Joseph
Smith Translation 1:19 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 1:19]
(w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

• W jaki sposób Joseph Smith Translation, John 1:19 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Jana 1:19] objaśnia Ew. Jana 1:18?

Podziel uczniów na te same pary, co wcześniej. Poproś jednego ucznia z każdej
pary, aby w ciągu minuty nauczał swojego kolegę na temat Jezusa Chrystusa,
korzystając z doktryn, które klasa odnalazła w Joseph Smith Translation, John
1:1–19 [Tłumaczeniu Józefa Smitha, Ew. Jana 1:1–19] (w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO). Po upływie wyznaczonego czasu zapytaj:

• Dlaczego znajomość tych doktryn o Jezusie Chrystusie mogłaby być dla kogoś
istotna?

Ew. Jana 1:19–34; Joseph Smith Translation, John 1:20–34 [Tłumaczenie
Józefa Smitha, Ew. Jana 1:20–34]
Jan Chrzciciel składa świadectwo i chrzci Jezusa Chrystusa
Podsumuj Joseph Smith Translation, John 1:20–28 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Jana 1:20–28] (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO), tłumacząc,
że Żydzi posłali kapłanów, aby ci zapytali Jana Chrzciciela, czy jest Mesjaszem. Jan
wyjaśnił, że jego rolą było głoszenie świadectwa o Mesjaszu, który będzie chrzcił
ogniem i Duchem Świętym. Następnego dnia Jan Chrzciciel spotkał Jezusa, którego
wcześniej ochrzcił.

Poproś jednego z uczniów, aby wstał i wyobrażając sobie, że jest Janem
Chrzcicielem, przeczytał na głos jego słowa z Joseph Smith Translation, John
1:29–33 [Tłumaczenia Józefa Smitha, Ew. Jana 1:29–33] (w anglojęzycznym
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wydaniu pism świętych ŚwDO). Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali,
co zgodnie z wolą Jana Chrzciciela ludzie mieli wiedzieć o Jezusie Chrystusie.

Wskaż na zamieszczoną na tablicy ilustrację przedstawiającą Jezusa Chrystusa i
zapisane obok niej prawdy, a następnie zapytaj:

• Jakie inne prawdy lub słowa opisujące Jezusa Chrystusa moglibyśmy dopisać do
tej listy w oparciu o Joseph Smith Translation, John 1:29–33 [Tłumaczenie Józefa
Smitha, Ew. Jana 1:29–33]? (Zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy).

• Jak myślicie, dlaczego Jan Chrzciciel nazwał Jezusa „Barankiem Bożym”?

Ew. Jana 1:35–51
Jezus zaprasza tych, którzy za Nim podążają, aby Go lepiej poznali
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że nastolatek obecny na niedzielnym
spotkaniu świadectw słyszy świadectwa kilkorga ze swoich przyjaciół, którzy
mówią o tym, że wiedzą, iż Jezus Chrystus jest ich Zbawicielem. Ten młody
mężczyzna zastanawia się, w jaki sposób jego koledzy to „wiedzą”.

• Jakiej odpowiedzi udzielilibyście na to pytanie?

Gdy uczniowie będą studiować Ew. Jana 1:35–51, poproś ich, aby odszukali, co
możemy uczynić, aby otrzymać (lub wzmocnić) nasze własne świadectwo o Jezusie
Chrystusie jako Zbawicielu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 1:35–37, a pozostali
niech odszukają, co Jan Chrzciciel uczynił na drugi dzień po tym, jak
ochrzcił Jezusa.

• Co uczynił Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Jezusa?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 1:38–39. Poproś
uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali, co Jezus powiedział tym dwóm uczniom.

• O co Jezus poprosił tych dwóch uczniów?

• Jak oni na to zareagowali?

• O zrobienie czego ich poprosił?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 1:40–42, a pozostałych,
aby odszukali, czego Andrzej nauczył się po tym, jak przyjął zaproszenie
Zbawiciela, aby „pójść i zobaczyć”.

• Czego Andrzej się nauczył poprzez przyjęcie zaproszenia Zbawiciela, by „pójść i
zobaczyć”? (Że Jezus jest Mesjaszem, czyli Chrystusem. Możesz także zwrócić
uwagę uczniów na to, że z Joseph Smith Translation, John 1:42 [Tłumaczenia
Józefa Smitha, Ew. Jana 1:42] uczymy się, że Piotr miał nosić imię „Kefas, co
znaczy: widzący lub kamień” [przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO], co wskazuje na to, że Piotr miał spełniać w Kościele rolę
widzącego).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 1:43–46, a pozostałych,
by wyszukali, o co Pan poprosił Filipa. Niech uczniowie podzielą się tym, co
znaleźli.
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• Które słowa z wersetu 45. wskazują na to, że Filip otrzymał świadectwo o
Jezusie Chrystusie po tym, jak spełnił prośbę Zbawiciela, aby za Nim podążać?

• Jakie zaproszenie wystosował Filip do Nataniela?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 1:47–51. Wyznacz
jednego ucznia, aby był narratorem, drugiego, aby czytał słowa Jezusa, oraz
trzeciego, by czytał słowa Nataniela. Poproś pozostałych, aby wsłuchali się i
odszukali, co się stało, kiedy Nataniel przyjął zaproszenie, aby poznać Jezusa.

• Co się stało po tym, jak Nataniel przyjął zaproszenie, aby poznać Jezusa?

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z tych wersetów? (Uczniowie powinni
rozpoznać następującą zasadę: Kiedy przyjmiemy zaproszenie, aby poznać
Jezusa Chrystusa i podążać za Nim, otrzymamy o Nim osobiste
świadectwo).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów.

„Wydaje się, że sedno naszej doczesnej podróży i odpowiedzi na najbardziej
istotne pytania sprowadzają się do dwóch poniższych elementów, związanych
z początkami ziemskiej posługi Zbawiciela. Pierwszym z nich jest pytanie
skierowane do każdego z nas: ‘Czego szukacie? Czegóż chcecie?’. Drugim jest
Jego reakcja na naszą odpowiedź, niezależnie od tego, jak ona brzmi. Bez
względu na to, kim jesteśmy i jak odpowiemy na Jego pytanie, Jego reakcja jest

zawsze taka sama: ‘Przyjdźcie — zwraca się do nas z miłością — Pójdźcie za mną’. Gdziekolwiek
podążacie, wpierw przyjdźcie i zobaczcie, co ja czynię, gdzie i w jaki sposób spędzam czas. Uczcie
się ode mnie, spacerujcie ze mną, rozmawiajcie ze mną i wierzcie. Wsłuchajcie się w moje
modlitwy. Czyniąc to, odnajdziecie odpowiedzi na swoje własne modlitwy. Bóg da ukojenie
waszym duszom” („He Hath Filled the Hungry with Good Things”, Ensign, listopad 1997, str. 65).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, jaki wysiłek wkładają w poznanie
Jezusa Chrystusa i podążanie za Nim.

• W jakim zakresie wasze świadectwo o Jezusie Chrystusie wzrosło, kiedy
staraliście się Go poznać i za Nim podążać?

Poproś uczniów, aby napisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
kilka zdań na temat tego, co uczynią, aby w pełni zaakceptować zaproszenie
Zbawiciela, aby „pójść i zobaczyć”, uczyć się oraz za Nim podążać.

Na zakończenie złóż swoje świadectwo na temat zasad omówionych
w trakcie lekcji.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Łukasza 18 – Ew. Jana 1
(Część 12.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów:
Ew. Łukasza 18 – Ew. Jana 1 (część 12.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma
koncentrować się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego,
mając na względzie potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Ew. Łukasza 18–21)
Podczas tej lekcji uczniowie studiowali przypowieści o niesprawiedliwym sędzi oraz o faryzeuszu i celniku. Przeczytali
także o niewidomym człowieku, który potrzebował pomocy od Pana, oraz o Zacheuszu. Z tych historii uczniowie
dowiedzieli się, że jeśli jesteśmy szczerzy i wytrwali w rozwijaniu naszej wiary w Pana, możemy otrzymać Jego łaskę.

Dzień 2. (Ew. Łukasza 22)
Czytając radę, jakiej Pan udzielił Piotrowi, uczniowie dowiedzieli się, że jeśli jesteśmy nawróceni do ewangelii Jezusa
Chrystusa, możemy wzmacniać naszych bliźnich. Czytając na temat cierpienia, jakiego Zbawiciel doświadczył
w Ogrodzie Getsemane, uczniowie poznali następujące prawdy: Jeśli pragniemy być posłuszni Ojcu Niebieskiemu, On
pobłogosławi nas mocą, abyśmy mogli czynić Jego wolę. Kiedy Jezus Chrystus cierpiał w Ogrodzie Getsemane,
spływała z Niego krew niczym pot.

Dzień 3. (Ew. Łukasza 23–24)
Podczas tej lekcji uczniowie przeczytali na temat ukrzyżowania, pochówku i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Poznali następujące prawdy: Możemy naśladować Jezusa Chrystusa poprzez wybaczanie tym, którzy źle nas traktują. W
chwili śmierci duchy wszystkich ludzi udają się do świata duchów. Jezus Chrystus ma zmartwychwstałą powłokę z ciała
i kości.

Dzień 4. (Ew. Jana 1)
Studiując słowa Apostoła Jana i Jana Chrzciciela, uczniowie dowiedzieli się, że Jezus Chrystus był z Bogiem od
początku, że jest stworzycielem wszystkiego oraz Światłem dla świata. Gdy uczniowie czytali o tym, jak niektórzy
uczniowie poznali Jezusa Chrystusa, dowiedzieli się, że jeśli przyjmiemy zaproszenie, aby poznać i naśladować Jezusa
Chrystusa, otrzymamy o Nim osobiste świadectwo.

Wprowadzenie
Lekcja ta ma wyjaśnić, w jaki sposób można zaprosić do swojego życia Ducha
Świętego, aby nauczał o Jezusie Chrystusie. Ponadto uczniowie dowiedzą się, że
Jezus Chrystus jest zmartwychwstałą Istotą, która posiada powłokę z ciała i kości.
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Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Łukasza 24:13–32
Zmartwychwstały Pan rozmawia z dwoma uczniami w drodze do Emaus.
Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, czy kiedykolwiek mieli trudność
w poznaniu, że jakaś zasada ewangelii jest prawdziwa.

Wyjaśnij, że z Ew. Łukasza 24:13 dowiadujemy się, że tego samego dnia, kiedy
grupa kobiet ujrzała, że grobowiec, w którym został pochowany Jezus, był pusty,
dwóch uczniów opuściło Jerozolimę. Udali się do oddalonego o
około 12 kilometrów „miasteczka zwanego Emaus”. Poznanie tego, czego
doświadczyli w drodze do Emaus, może nam pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób
możemy wzmocnić nasze świadectwa o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 24:14–17. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, kto dołączył do dwóch uczniów w drodze do Emaus.

• Kto dołączył do tych dwóch uczniów w drodze do Emaus?

• Dlaczego ci dwaj uczniowie nie rozpoznali Jezusa? (Zwróć uwagę uczniów na
słowo: zasłonięte w Ew. Łukasza 24:16).

Poproś uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Łukasza 24:17–33. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, czego ci dwaj uczniowie nauczyli się od Jezusa, kiedy
razem z Nim podróżowali, nie wiedząc, kim On był.

Zamiast czytać Ew. Łukasza 24:17–33, możesz wyświetlić, jeśli jest dostępny
w twoim języku, film „Christ Appears on the Road to Emmaus” [Chrystus

ukazuje się w drodze do Emaus] (3:32) z serii The Life of Jesus Christ Bible Videos,
który jest dostępny na stronie LDS.org. Poproś uczniów, aby zwrócili uwagę na to,
czego ci dwaj uczniowie nauczyli się od Jezusa, kiedy razem z Nim podróżowali,
nie wiedząc, kim On był. Zanim wyświetlisz ten film, wyjaśnij, że dialog, który
w nim usłyszą, pochodzi z Ew. Łukasza 24:17–33. Dzięki temu uczniowie będą
mogli śledzić tekst dialogu w swoich pismach świętych.

Wskaż, że w tym filmie nie słyszymy tego, czego Jezus nauczał tych uczniów, kiedy
szli do Emaus. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Łukasza 24:27.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego Jezus nauczał tych uczniów.

• Czego Jezus nauczał tych uczniów?

• Z czego skorzystał, aby nauczać o sobie? (Z pism świętych).

• Co to znaczy, zgodnie z wersetem 32., że serca uczniów w nich pałały? (Duch
Święty zaświadczył im, że nauki zawarte w pismach świętych na temat Jezusa
były prawdziwe).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, czego ci dwaj uczniowie nauczyli się
dzięki temu, że Jezus wykorzystał pisma święte, a czego nie nauczyliby się, gdyby
po prostu im objawił, kim tak naprawdę był. Możesz poprosić kilkoro uczniów, aby
podzielili się swoimi przemyśleniami.

• Jakiej zasady uczymy się z tych wersetów na temat skutków studiowania przez
nas pism świętych? (Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy
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następującą zasadę: Kiedy studiujemy pisma święte, zapraszamy Ducha
Świętego, aby nauczał nas o Jezusie Chrystusie).

• W jaki jeszcze sposób, prócz palącego uczucia w sercu, możemy odczuwać, że
Duch Święty składa nam świadectwo o Jezusie Chrystusie?

Poproś uczniów, aby odszukali werset z pisma świętego, który pomógł im odczuć,
że Duch Święty nauczał ich o Jezusie Chrystusie. Poproś ich, aby podzielili się
wybranymi wersetami i skutkami tego, co poczuli. Ty także możesz podzielić się
wersetem, który ci pomógł.

Przypomnij uczniom, że mimo iż istotne jest czytanie Nowego Testamentu
w ramach zajęć seminarium, bardziej istotne jest studiowanie pism świętych w taki
sposób, aby zaprosić Ducha Świętego, który wzmocni ich świadectwo o Zbawicielu.

Jeśli to możliwe, rozdaj uczniom zakładki z następującą wypowiedzią
Starszego D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów lub

poproś uczniów, aby zapisali te słowa na pustej kartce, której mogą użyć jako
zakładki. (W internetowej wersji tej lekcji dostępny jest gotowy do wydrukowania
arkusz, który zawiera kilka zakładek).

„Kluczowym celem wszystkich pism świętych jest wypełnianie naszych
dusz wiarą w Boga Ojca i w Jego Syna Jezusa Chrystusa […].

Wiara przychodzi poprzez świadectwo Ducha Świętego do naszych dusz,
Duch do ducha, gdy słyszymy lub czytamy słowo Boga. I wiara dojrzewa,
gdy nadal napawamy się tym słowem […].

Studiujcie pisma święte uważnie i nieśpiesznie. Rozważajcie je i módlcie się
na ich temat. Pisma święte są objawieniem i są źródłem dalszych objawień” (D. Todd
Christofferson, „Błogosławieństwo pism świętych”, Ensign lub Liahona, maj 2010,
str. 34–35).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wypowiedzi Starszego
Christoffersona. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób mogą
udoskonalić osobiste czytanie pism świętych.

Poproś uczniów, aby postawili sobie za cel studiowanie pism świętych w taki
sposób, który zaprosi Ducha Świętego, by wzmocnił On ich wiarę i rozszerzył
wiedzę o Jezusie Chrystusie. Możesz zaproponować zapisanie tego celu na
odwrocie zakładki, aby im o nim przypominała podczas studiowania pism
świętych.

Ew. Łukasza 24:36–39
Jezus ukazuje się Swoim uczniom i pokazuje im Swoje zmartwychwstałe ciało
Wyjaśnij, że uczniowie, którzy spotkali Jezusa w drodze do Emaus, pośpiesznie
wrócili do Jerozolimy i podzielili się tym doświadczeniem z Apostołami oraz innymi
uczniami (zob. Ew. Łukasza 24:33–35).
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Poproś uczniów, aby przeczytali jednocześnie fragment do zapamiętania, którym
jest Ew. Łukasza 24:36–39 i odszukali, co się stało, kiedy ci uczniowie dzielili się
swoimi doświadczeniem z innymi.

• Co się stało, kiedy ci uczniowie dzielili się swoim doświadczeniem z innymi?

Pokaż ilustrację Jezus pokazuje Swoje rany (Album: Ewangelia w malarstwie [2009],
nr 60; zob. także stronę: LDS.org).

• Do czego Jezus zachęcił uczniów, co miało im pomóc w zrozumieniu, że nie był
jedynie duchem, ale że miał ciało fizyczne?

• Jakiej doktryny możemy się nauczyć z tego fragmentu? (Uczniowie mogą
wymienić różne doktryny, ale podkreśl, że Jezus Chrystus jest
zmartwychwstałą Istotą posiadającą powłokę z ciała i kości. Zapisz tę
doktrynę na tablicy; zob. także NiP 130:22).

Poproś uczniów, aby podzielili się swoimi świadectwami o Zmartwychwstaniu
Zbawiciela i aby wyjaśnili, dlaczego ta doktryna jest dla nich istotna, lub poproś ich,
aby podzielili się tym, co zapisali w swoich dziennikach do studiowania w ramach
ćwiczenia nr 3 z Części 12.: Dzień 3. Na zakończenie podziel się świadectwem na
temat realności zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Następna część (Ew. Jana 2–6)
Wyjaśnij uczniom, że podczas studiowania Ew. Jana 2–6 poznają odpowiedzi na
następujące pytania: Jaki był pierwszy publiczny cud Jezusa? W jaki sposób cud ten
pomógł Jego matce? Dlaczego oczyścił świątynię? Kto był pierwszą osobą, której
Jezus oświadczył, że jest Mesjaszem? Co Jezus objawił tej kobiecie na temat jej
życia, a tylko On mógł to wiedzieć? Dlaczego Zbawiciel nazwał siebie żywą wodą i
Chlebem Żywota? Uczniowie przeczytają także na temat tego, jak Jezus Chrystus
służył ludziom z mocą i w wielkiej chwale.
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LEKCJA 61

Ew. Jana 2
Wprowadzenie
W Kanie Galilejskiej Jezus dokonał pierwszego publicznego
cudu podczas Swojej ziemskiej posługi, kiedy to przemienił
wodę w wino. Następnie udał się do Jerozolimy na święto

Paschy. Oczyścił świątynię, wypędzając z niej przekupniów,
którzy zbezcześcili dom Jego Ojca.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 2:1–11
Jezus przemienia wodę w wino
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującymi „pierwszymi” chwilami ze
swojego życia: pierwszy dzień w szkole, pierwsza praca lub pierwszy raz, kiedy
poczuli Ducha Świętego.

• Dlaczego niekiedy przywiązujemy wielką wagę do tych „pierwszych”
doświadczeń w swoim życiu?

Wyjaśnij uczniom, że podczas studiowania Ew. Jana 2:1–11 dowiedzą się o
pierwszym zapisanym cudzie, który Jezus uczynił podczas Swojej ziemskiej posługi.
Poproś uczniów, aby zastanowili się, dlaczego ten pierwszy zapisany cud jest
istotny.

Wyjaśnij, że krótko po Swoim chrzcie Jezus udał się wraz z uczniami na ucztę
weselną, która odbywała się w Kanie Galilejskiej, wiosce leżącej nieopodal
Nazaretu, rodzinnego miasta Jezusa. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na
głos Ew. Jana 2:1–3, a pozostałych o odszukanie, jaki problem pojawił się podczas
uczty weselnej.

• Jaki problem pojawił się podczas uczty weselnej?

Wyjaśnij, że wino było zwyczajowym napojem serwowanym podczas takiej
uroczystości. Czasami uczty weselne trwały kilka dni. Sytuacja, w której zabrakłoby
wina, byłaby powodem do wielkiego wstydu dla gospodarzy. Wydaje się, że Maria
czuła się w pewnym sensie odpowiedzialna za tę ucztę weselną, gdyż kiedy
skończyło się wino, zwróciła się do swojego Syna o pomoc, aby uchronić
gospodarzy od wstydu. Odpowiedź, jakiej udzielił Jezus, ukazuje szacunek, jakim
darzył Swoją matkę, a także współczucie w związku z jej pragnieniem udzielenia
pomocy podczas wesela.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 2:4, a także Joseph Smith
Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha] z przypisu a w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO. Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali odpowiedź
udzieloną przez Jezusa Jego matce.

• Jakiej odpowiedzi Jezus udzielił Swojej matce?

• W jaki sposób Jego odpowiedź ukazuje szacunek, jakim darzył Swoją matkę?
(Jezus nie tylko zapytał Swojej matki o to, co mógłby, zgodnie z jej pragnieniem,
dla niej uczynić, ale także okazał chęć pomocy. Możesz wytłumaczyć, że za
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Kamienne stągwie używane w Izraelu
w czasach Nowego Testamentu

czasów Jezusa, słowo „niewiasta” było pełną szacunku formą zwracania się
do matki).

• Do czego Jezus się odnosił, mówiąc: „Jeszcze nie nadeszła godzina moja”?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu Ew. Jana 2:5, a
pozostałych o wyszukanie, co Maria powiedziała sługom. Poproś uczniów, aby
podzielili się tym, co znaleźli.

• Czego o wierze Marii uczą nas słowa, które skierowała do sług?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 2:6–7, a pozostałych o
odszukanie, o co Jezus poprosił sługi.

• O co Jezus poprosił sługi?

Wyjaśnij, że za czasów Jezusa stągwie wykonane z kamienia uważano za naczynia
czyste i odpowiednie do wykorzystywania podczas uroczystości religijnych.
Żydowskim zwyczajem było uroczyste obmycie przed rozpoczęciem posiłku, które
polegało na umyciu rąk wodą z kamiennych stągwi.

• Ile wody słudzy nalali do
tych stągwi?

Aby uczniowie mogli dowiedzieć się,
jaką ilość wody mogły zawierać te
dzbany, pokaż otwarte naczynie o
pojemności jednego litra. Wyjaśnij
uczniom, że wiadro miało objętość
około 34 litrów, zatem sześć stągwi
mogło zawierać od 380 do 600 litrów.
Napełnij pojemnik wodą.

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Jana 2:18, a
pozostałych o wyszukanie tego, co
następnie Jezus przykazał sługom.
Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli. Kiedy uczniowie udzielają
odpowiedzi, nabierz do kubka wodę z naczynia, a następnie trzymaj kubek
w powietrzu.

• Jak byście się czuli lub co byście myśleli, gdybyście byli na miejscu jednego
z tych sług i mieli zanieść kubek wraz z zawartością gospodarzowi wesela?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 2:9–10, a pozostałych o
odszukanie, co powiedział gospodarz po tym, jak skosztował napoju, który mu
przyniesiono.

• Co Jezus uczynił z wodą?

• Co gospodarz uczty weselnej powiedział na temat nowego wina? (Wyjaśnij, że
najlepsze wino było zazwyczaj podawane na samym początku przyjęcia, a to
gorszej jakości — pod koniec).
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Wyjaśnij, że Jezus nie podał konkretnego znaczenia lub symboliki tego pierwszego
zapisanego w pismach świętych cudu Jego ziemskiej posługi. Jednakże jest wiele
znaczących prawd, których możemy się nauczyć z tego wydarzenia.

Podziel uczniów na dwuosobowe lub trzyosobowe grupy. Poproś każdą grupę, aby
wypisała na kartce, jak najwięcej prawd, których się nauczyła z Ew. Jana 2:1–11. Po
upływie wyznaczonego czasu poproś po jednej osobie z każdej grupy, aby
podzieliły się z resztą klasy prawdami, które wypisały. Poproś jednego z uczniów,
aby zapisywał każdą wymienioną prawdę na tablicy tak, aby się nie powtarzały.
Poniżej znajdują się przykładowe prawdy, które uczniowie mogą wymienić: Jezus
Chrystus ma moc nad rzeczami fizycznymi. Zbawiciel wiedział, że miał do
wypełnienia boską misję. Mesjasz okazał Swoją boską moc poprzez cuda.
Syn Boga kochał i szanował Swoją matkę.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 2:11, a pozostałych o
odszukanie, jaki wpływ wywarł na uczniach cud, którego dokonał Jezus.

• Jaki wpływ wywarł ten cud na uczniach Jezusa?

Zakreśl poniższą prawdę pośród tych, które zostały wypisane na tablicy. Jezus
Chrystus ma moc nad rzeczami fizycznymi. (Uwaga: Jeśli uczniowie nie
wymienili tej prawdy, dopisz ją do listy znajdującej się na tablicy).

• W jaki sposób zrozumienie tego, że Jezus posiadał moc nad rzeczami
fizycznymi, wzmacnia waszą wiarę w Niego?

• Jakie inne historie z Nowego Testamentu, które studiowaliśmy, świadczą o tym,
że Jezus Chrystus posiada moc nad rzeczami fizycznymi? (Odpowiedzi mogą
być następujące: dwa cudy z użyciem bochenków chleba i ryb [pięć tysięcy
ludzi: Ew. Marka 6:33–44; cztery tysiące ludzi: Ew. Marka 8:1–9], uciszenie
burzy [Ew. Marka 4:35–41] lub chodzenie po wodzie [Ew. Mateusza 14:22–33]).

Ew. Jana 2:12–25
Jezus oczyszcza świątynię
Poproś uczniów, aby wymienili, w jakie gry bawili się w dzieciństwie na podwórku.
Kiedy wymienią kilka gier, zadaj następujące pytanie:

• Czy gralibyście swobodnie w te niewinne i zabawne gry na terenie
przyświątynnym?

Podziel uczniów na dwuosobowe grupy. Poproś każdą z grup, aby przeczytała
Ew. Jana 2:12–17. Poproś ich, aby podczas czytania odszukali i przedyskutowali
odpowiedzi na poniższe pytania (zapisz je na tablicy):

1. Kogo Jezus ujrzał w świątyni?

2. Jak myślicie, dlaczego Jezus się rozgniewał?

3. W jaki sposób Jezus rozwiązał ten problem?
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Po upływie wyznaczonego czasu pokaż ilustrację: Jezus oczyszczający świątynię
(Album: Ewangelia w malarstwie [2009], nr 51; zob. także stronę internetową
LDS.org), a następnie poproś kilka grup, aby podzieliły się swoimi odpowiedziami.
Możesz wytłumaczyć, że tysiące osób, które przybyły do Jerozolimy na święto
Paschy, musiało kupić zwierzęta, aby złożyć je w ofierze w świątyni w ramach
uroczystości. Wekslarze wymieniali rzymską lub inne waluty na walutę świątynną,
za którą kupowano ofiarne zwierzęta, oferowane przez innych sprzedawców. Choć
handel był niezbędny, sposób, w jaki go prowadzono, był oznaką braku szacunku i
lekceważenia.

• Jakiej prawdy na temat świątyń możemy się nauczyć ze słów, jakimi Jezus opisał
świątynię w wersecie 16.? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą prawdę:
Świątynia jest domem Boga).

• W jakim sensie świątynie są domem Boga? (Odpowiedzi uczniów mogą być
różne, ale powinny zawierać następujące stwierdzenia: Świątynie to miejsca, do
których może przyjść Bóg, gdzie można odczuć Jego obecność lub Jego Ducha
oraz gdzie dokonywane są obrzędy związane z Jego dziełem zbawienia.
Świątynie są najświętszymi na ziemi miejscami czci).

Pomóż uczniom w zrozumieniu doktryn i zasad
Dokładaj starań, aby uczniowie zrozumieli doktryny i zasady poprzez zadawanie pytań, które
skłaniają ich do analizy znaczenia tych doktryn i zasad lub zastosowania ich we współczesnych
sytuacjach. Zrozumienie doktryn i zasad oznacza, że uczniowie pojmują ich znaczenie oraz
wiedzą, w jakiej sytuacji mogą je zastosować w swoim życiu. Zrozumienie doktryny lub zasady
jest niezbędnym krokiem do odczucia, że jest ona prawdziwa i ważna, a także rozpoznania,
w jaki sposób można ją zastosować w życiu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Howarda W. Huntera. Poproś pozostałych o zwrócenie uwagi na to, jaki wpływ
wywarło rozumienie przez Jezusa świętości świątyni na Jego decyzję, aby wypędzić
z niej wekslarzy i przekupniów.

„Powód, dla którego Jezus tak postąpił, można zawrzeć w trzech słowach: ‘Dom
Mego Ojca’. To nie był zwyczajny dom — to był dom Boga. Został wzniesiony po
to, aby oddawać w nim cześć Bogu. Był to dom dla pełnych szacunku serc. Miał
być miejscem pocieszenia dla ludzi doświadczających nieszczęść i kłopotów; miał
być dosłownie bramą do nieba […]. Jego oddanie Najwyższemu wznieciło ogień
w Jego duszy i nadało Jego słowom moc, dzięki której przeszył serca

bezbożników niczym sztyletem” („Hallowed Be Thy Name”, Ensign, listopad 1977, str. 53).

• W jaki sposób zachowanie Jezusa pokazało, że szanował On dom
Swojego Ojca?

Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie: Okazujemy szacunek świątyni, gdy…

Podziel uczniów na grupy liczące po dwie lub trzy osoby. Poproś grupy, aby napisały
na kartce jak najwięcej wyrażeń, którymi mogą dokończyć powyższe zdanie. Po
upływie minuty lub dwóch poproś jedną z grup, aby podzieliła się swoją listą
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z pozostałymi uczniami. Kiedy grupa ta będzie czytała swoją listę, poproś pozostałe
grupy, aby zaznaczyły na kartce te wyrażenia, które zostały wymienione przez
pierwszą grupę. Następnie poproś kolejną grupę, aby podzieliła się tym, co nie
zostało wcześniej wymienione. Powtórz ten proces, aż wszystkie grupy podzielą się
tym, co napisały.

• W jaki sposób możemy okazać szacunek świątyni, nawet kiedy w niej nie
jesteśmy?

Poproś wszystkich uczniów, aby napisali w swoich notatnikach lub dziennikach do
studiowania, dlaczego uważają, że ważne jest robienie wszystkiego, co możliwe, by
okazać świątyni szacunek. Poproś również, aby napisali cel polegający na czynieniu
jednej rzeczy, poprzez którą okażą szacunek świątyni. Zachęć ich, aby pracowali
nad osiągnięciem tego celu.

Złóż świadectwo na temat zasad, które były nauczane podczas tej lekcji.

Powtórzenie fragmentów do opanowania
To ćwiczenie można wykorzystać do wprowadzenia lub przejrzenia zestawu
fragmentów do opanowania. Wybierz pewną liczbę kart z fragmentami i przygotuj
się do rozdania ich uczniom. (Upewnij się, że masz wystarczającą liczbę zestawów
kart, aby więcej niż jeden uczeń otrzymał dany fragment do opanowania. Możesz
rozdać je w taki sposób, aby każdy uczeń miał dwa lub trzy różne fragmenty).
Rozdaj karty uczniom. Niech uczniowie przestudiują fragmenty do opanowania,
odsyłacze, kluczowe słowa, kontekst, doktrynę lub zasadę oraz pomysły na
zastosowanie, które znajdują się na każdej karcie. Podawaj znajdujące się na karcie
wskazówki (na przykład: treść fragmentu do opanowania lub kluczowe słowa,
kontekst, doktrynę lub zasadę bądź jej zastosowanie). Uczniowie, którzy mają
odpowiednie karty, powinni wstać i podać na głos odsyłacz do fragmentu.
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LEKCJA 62

Ew. Jana 3
Wprowadzenie
Pewnej nocy przyszedł do Jezusa faryzeusz Nikodem i
rozpoczął z Nim rozmowę. Jezus nauczał Nikodema, że
wszyscy ludzie muszą narodzić się na nowo, aby móc wstąpić

do królestwa Boga. Później Jan Chrzciciel wyjaśnił swoim
uczniom, że jego rolą było przygotowanie drogi dla Jezusa
Chrystusa.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 3:1–21
Jezus naucza Nikodema o duchowych prawdach
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że podczas rozmowy na temat religii, jeden
z ich przyjaciół mówi: „Jeśli tylko będę dobrym człowiekiem, pójdę do nieba”.
Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób zareagowaliby na takie
stwierdzenie.

Zaczęć uczniów, aby w Ew. Jana 3 odszukali, co muszą zrobić, aby wejść do
Królestwa Bożego.

Wyjaśnij, że na początku Swojej posługi Zbawiciel udał się do Jerozolimy, aby wziąć
udział w obchodach święta Paschy. Wielu ludzi w Jerozolimie uwierzyło w Jezusa
po tym, jak zobaczyli cuda, które czynił (zob. Ew. Jana 2:23–25).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 3:1–2. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co się stało, kiedy Zbawiciel przebywał w Jerozolimie.

• Kto odwiedził Jezusa?

Wyjaśnij, że jako „dostojnik żydowski” (Ew. Jana 3:1), Nikodem był członkiem
Sanhedrynu. Sanhedryn był radą zarządzającą, która składała się z faryzeuszy i
saduceuszy i decydowała o wielu społecznych i religijnych sprawach
dotyczących Żydów.
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Nikodem odwiedza Jezusa

• Jak myślicie, dlaczego Nikodem
przyszedł do Jezusa w nocy?

• Co, zgodnie z wersetem 2.,
Nikodem przyznał na temat Jezusa?

Wyjaśnij, że słowa Nikodema,
w których przyznał, że Jezus
„[przyszedł] od Boga jako nauczyciel”
(werset 2.), świadczą o tym, że pragnął
się od Niego uczyć. Poproś jednego
z uczniów o przeczytanie na głos
Ew. Jana 3:3–5. Pozostali niech śledzą
tekst w swoich pismach i odszukają,
czego Zbawiciel nauczał Nikodema.

Ew. Jana 3:5 to fragment z pisma świętego do opanowania. Studiowanie
fragmentów do opanowania pomoże uczniom zdobyć większe zrozumienie

podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych osób. Możesz zaproponować,
aby uczniowie zaznaczyli te wersety w charakterystyczny sposób, by mogli je z łatwością
odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na końcu lekcji, aby
pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• Czego, zgodnie z wersetem 3., Zbawiciel nauczał Nikodema?

• Jak Nikodem rozumiał wypowiedziane przez Jezusa słowa: „narodzi na nowo”
(werset 3.)?

Wyjaśnij, że narodzić się na nowo oznacza, że „Duch Pana skłania serce człowieka
do wielkiej przemiany, tak że osoba ta nie ma więcej pragnienia do czynienia zła, a
raczej pragnie poznać sprawy Boga” (Guide to the Scriptures, „Born Again, Born of
God”, adres internetowy: scriptures.lds.org; zob. także Mosjasz 5:2; Alma 5:14–15;
Mojżesz 6:59).

• Jakie dwie rzeczy są niezbędne, by wejść do królestwa Bożego, zgodnie z tym,
co Jezus nauczał Nikodema w wersecie 5.? Co, waszym zdaniem, znaczy
„[narodzić się] z wody i z Ducha”?

• Jak podsumowalibyście zawarte w tych wersetach nauki na temat tego, co jest
niezbędne do ponownego narodzenia się duchowo i wejścia do królestwa
celestialnego? (Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy
następującą zasadę, używając ich słów: Chrzest i otrzymanie daru Ducha
Świętego są niezbędne do duchowego narodzenia się na nowo i
wywyższenia w królestwie celestialnym).

Przypomnij uczniom sytuację z początku lekcji, która dotyczyła przyjaciela. Podziel
uczniów na pary. Poproś jednego ucznia z każdej pary, aby grał rolę przyjaciela,
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który myśli, że aby wejść do królestwa Boga, wystarczy być dobrym człowiekiem.
Drugi uczeń w każdej parze niech próbuje wyjaśnić to błędne rozumienie w oparciu
o Ew. Jana 3:5.

Podsumuj Ew. Jana 3:6–12, wyjaśniając, że Nikodem zapytał Jezusa o to, w jaki
sposób można się narodzić na nowo. Jezus odpowiedział, pytając Nikodema, jak to
możliwe, że religijny przywódca i nauczyciel w Izraelu nie wie, że duchowe
odrodzenie jest niezbędne i co je umożliwia.

W Ew. Jana 3:13–21 czytamy, że Zbawiciel wyjaśnił Nikodemowi, w jaki sposób
człowiek może odrodzić się duchowo. Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali
na głos Ew. Jana 3:13–15. Pozostali niech śledzą tekst i odnajdą, w jaki sposób Jezus
odpowiedział na pytanie Nikodema.

Zamiast prosić uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 3:13–15, możesz
wyświetlić film pt. „Heavenly Things” [Niebiańskie sprawy] (8:55),

zaczynając od oznaczenia czasu 5:30 aż do końca. Przedstawia on Zbawiciela
nauczającego Nikodema. Poproś uczniów, aby śledzili tekst w pismach świętych i
odszukali, w jaki sposób Jezus odpowiedział na pytanie Nikodema. Film jest
dostępny na stronie internetowej: LDS.org.

• Co Jezus powiedział o sobie w Ew. Jana 3:13? (Złożył świadectwo o tym, że jest
Synem Boga, który zstąpił z nieba).

Pokaż ilustrację Mojżesz i miedziany
wąż (Album: Ewangelia w malarstwie
[2009], nr 16; zob. także stronę
internetową LDS.org). Poproś uczniów,
aby wytłumaczyli historię z pisma
świętego, którą przedstawia ta
ilustracja. Jeśli istnieje taka potrzeba,
wyjaśnij, że za czasów Mojżesza Pan
zesłał na Izraelitów jadowite węże
z powodu popełnionych przez nich
grzechów przeciwko Bogu. Jad węży
truł ugryzionych Izraelitów. Pan
pokierował Mojżesza, aby wzniósł
miedzianego węża umieszczonego na
drzewcu i obiecał, że każdy Izraelita,
który spojrzy na tego węża, zostanie
uzdrowiony. (Zob. IV Ks. Mojżeszowa
21:4–9).

• Co, według słów Jezusa z Ew. Jana 3:14, reprezentował ten wąż?
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Pokaż ilustrację: Ukrzyżowanie (Album:
Ewangelia w malarstwie [2009], nr 57;
zob. także stronę internetową:
LDS.org).

• Jakie błogosławieństwo, zgodnie
z wersetem 15., otrzymują ci, którzy
skupiają swój wzrok na Zbawicielu?

• Jakiej doktryny możemy nauczyć się
z tych wersetów na temat
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa?
(Mimo że uczniowie mogą użyć innych słów, powinni odnaleźć następującą
prawdę: Cała ludzkość może otrzymać życie wieczne dzięki
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 3:16–17. Poproś
pozostałych, by śledzili tekst i odszukali doktrynę, której możemy się nauczyć o
Ojcu Niebieskim.

• Z jaką misją Ojciec Niebieski posłał Swojego Syna?

• Jakiej doktryny o Ojcu Niebieskim możemy się nauczyć z tych wersetów?
(Uczniowie mogą użyć innych słów dla opisania poniższej doktryny: Ojciec
Niebieski kocha Swoje dzieci tak bardzo, że posłał Swojego
Jednorodzonego Syna, aby cierpiał za ich grzechy. Dodaj tę doktrynę do
tych, które są już zapisane na tablicy).

• W jaki sposób posłanie przez Ojca Niebieskiego Swojego Syna, Jezusa
Chrystusa, na ziemię, świadczy o Jego miłości do każdego z nas?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś pozostałych, aby
zastanowili się, jakie uczucia wzbudza w nich wiedza o tym, że Ojciec Niebieski
ich kocha.

„Nie ma większego potwierdzenia nieskończonej mocy i doskonałości miłości
Bożej niż słowa Apostoła Jana [w Ew. Jana 3:16] […]. Pomyślcie, jak musiał być
zasmucony nasz Ojciec Niebieski, kiedy wysyłał Swego Syna, by znosił
niewyobrażalne cierpienia za nasze grzechy. Jest to największy dowód miłości,
którą żywi On do każdego z nas!” („Miłość i prawo”, Ensign lub Liahona,
listopad 2009, str. 26).

• Co czujecie, wiedząc, że Ojciec Niebieski kocha was tak bardzo, że posłał
Swojego Jednorodzonego Syna, aby za was cierpiał i umarł?

• W jaki sposób, zgodnie z Ew. Jana 3:16–17, możemy zostać zbawieni poprzez
Zadośćuczynienie? (Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi, dopisz następującą
zasadę do tych, które są na tablicy: Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, co
wiąże się z pokutą za grzechy i przestrzeganiem Jego słowa, możemy
otrzymać życie wieczne poprzez Jego Zadośćuczynienie).
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Poproś uczniów, aby ponownie przeczytali znajdujące się na tablicy prawdy, których
Jezus nauczał Nikodema.

• Co łączy te prawdy?

• W jaki sposób możemy okazać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa?

Złóż świadectwo, że kiedy okazujemy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa poprzez
pokutę i naśladowanie Go, możemy zostać zbawieni i otrzymać życie wieczne
dzięki Zadośćuczynieniu.

Napisz na tablicy poniższe zdanie: Okażę moją wiarę w Jezusa Chrystusa poprzez…
Poproś uczniów, aby dokończyli to zdanie w swoich notatnikach lub dziennikach
do studiowania, pisząc, co uczynią, by okazać wiarę w Jezusa Chrystusa.

Ew. Jana 3:22–36
Jan Chrzciciel naucza, że Jezus jest Chrystusem
Pokaż uczniom przezroczysty pojemnik z wodą. Dodaj do niego jedną lub dwie
krople barwnika spożywczego.

• W jakim sensie barwnik spożywczy może być przyrównany do wpływu, jaki
wywieramy na innych?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Davida O. McKaya. Poproś pozostałych, aby słuchali i zwrócili uwagę na to, czego
możemy się nauczyć na temat wpływu, jaki wywieramy na innych ludzi.

„Każdy, kto żyje na tym świecie, wywiera dobry lub zły wpływ” (Teachings of
Presidents of the Church: David O. McKay [2003], str. 227).

„Nasze słowa i czyny wywierają na ten świat ogromny wpływ. W każdej chwili swojego życia
zmieniasz w pewnym zakresie cały świat” (Teachings: David O. McKay, str. 227).

Poproś uczniów, aby odszukali w Ew. Jana 3:22–36 zasadę, z której uczymy się,
w jaki sposób możemy wywrzeć na innych ludzi dobry wpływ.

Podsumuj Ew. Jana 3:22–26, tłumacząc, że niektórzy uczniowie Jana Chrzciciela
martwili się, że ludzie podążali za Jezusem zamiast za Janem Chrzcicielem.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 3:27–30. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, w jaki sposób Jan Chrzciciel rozumiał
swoją rolę w stosunku do Jezusa Chrystusa.

• Co mieli zrozumieć uczniowie Jana Chrzciciela, zgodnie z jego wolą, na temat
roli, jaką pełnił? (Został posłany przed Jezusem Chrystusem, aby przygotować
ludzi na Jego przyjście).
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• Jakiej analogii użył Jan Chrzciciel (werset 29.)?

Wyjaśnij, że oblubieniec symbolizuje Jezusa, oblubienica może symbolizować
osoby, które do Niego przychodzą, a przyjaciel oblubieńca symbolizuje Jana
Chrzciciela.

• Jak myślicie, co miał na myśli Jan Chrzciciel, kiedy powiedział: „On musi
wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym” (werset 30.)? W jaki sposób świadczy to
o charakterze Jana Chrzciciela?

• Co Jezus Chrystus mógł uczynić dla ludzi, czego nie mógł zrobić Jan Chrzciciel?

• Czego możemy nauczyć się z przykładu Jana Chrzciciela na temat tego, co
możemy uczynić, aby wywrzeć na innych dobry wpływ? (Uczniowie mogą
wymienić różne prawdy, ale upewnij się, że rozumieją, iż możemy wywrzeć na
innych dobry wpływ, kierując ich ku Jezusowi Chrystusowi).

• Dlaczego tak istotne jest, abyśmy wykorzystywali swój wpływ, by prowadzić
innych ku Jezusowi Chrystusowi?

• W jakiej sytuacji widzieliście, jak ktoś prowadził innych ku Zbawicielowi?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą prowadzić innych ku
Zbawicielowi. Zachęć ich, aby starali się o kierownictwo Ducha Świętego, który im
w tym pomoże.

Podsumuj Ew. Jana 3:31–36, wyjaśniając, że Jan Chrzciciel oświadczył, że Jezus
został posłany przez Boga, a wszyscy ci, którzy w Niego uwierzą, otrzymają życie
wieczne.

Fragment do opanowania — Ew. Jana 3:5
Aby pomóc uczniom zapamiętać Ew. Jana 3:5, poproś ich, aby zapisali
w dziennikach do studiowania pierwszą literę każdego słowa z tego wersetu.
Zachęć uczniów, aby patrząc na te litery, starali się wyrecytować ten werset, a jeśli
jest taka potrzeba, mogą zajrzeć do pisma świętego. Kiedy uczniowie nauczą się
recytować ten werset w oparciu jedynie o te pierwsze litery, poproś ich, aby ćwiczyli
recytowanie z pamięci. Możesz poprosić ich, aby wyrecytowali ten werset na
początku lub na koniec zajęć w nadchodzącym tygodniu.
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LEKCJA 63

Ew. Jana 4
Wprowadzenie
Podróżując do Galilei, Jezus przeszedł przez Samarię, gdzie
przy studni nauczał napotkaną kobietę. Świadczyła ona

innym, że Jezus jest Chrystusem. Później Jezus uzdrowił syna
dworzanina.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 4:1–42
Jezus naucza Samarytankę
Napisz na tablicy następujące pytanie:

Jaki surowiec naturalny dostępny na ziemi jest najcenniejszy?

Poproś uczniów, aby odpowiedzieli na to pytanie. Możesz pokazać ilustracje
przedstawiające takie zasoby naturalne, jak gleba, żelazo, węgiel, ropa, złoto lub
diamenty.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów:

„W pierwszej chwili, jako coś o największej wartości, na myśl przyjdzie nam
złoto, ropa czy diamenty. Jednak spośród wszystkich minerałów, metali, kamieni
szlachetnych i roztworów, jakie są na ziemi, najcenniejsza jest woda” („Zbiornik
żywej wody” [przemówienie wygłoszone podczas uroczystego spotkania KSE dla
młodych dorosłych, 4 lutego 2007] str. 1, adres internetowy: lds.org/broadcasts.

Pokaż przezroczystą szklankę z wodą.

• Dlaczego czysta woda jest tak cenna? (Możesz poprosić jednego lub dwóch
uczniów, aby podzielili się doświadczeniem, które pomogło im w docenieniu
wartości, jaką ma woda).

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Ew. Jana 4 odszukali, co Jezus porównał
do wody.

Podsumuj Ew. Jana 4:1–3, wyjaśniając, że po opuszczeniu Judei Jezus udał się do
Galilei.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 4:4, a pozostałych o
odszukanie krainy, przez którą przeszedł Jezus, podróżując do Galilei. Poproś
uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Poproś uczniów, aby na schemacie „Doczesne życie Jezusa Chrystusa w skrócie”
odnaleźli Judeę, Samarię i Galileę (znajduje się on w lekcji 5.) lub poproś ich, aby
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otworzyli anglojęzyczne wydanie pism świętych ŚwDO na mapie nr 11 „The Holy
Land in New Testament Times” [Ziemia święta w czasach Nowego Testamentu] i
odnaleźli te regiony.

• Dlaczego jest istotne, że Jezus podróżował przez Samarię, zamiast ją ominąć?
(Żydzi zazwyczaj omijali Samarię w swoich podróżach z powodu wrogości, jaka
istniała pomiędzy nimi a Samarytanami [zob. James E. Talmage, Jesus the Christ,
wyd. 3. (1916), str. 172]).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 4:6–9. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, o co Jezus poprosił kobietę, którą spotkał,
kiedy zatrzymał się w Samarii.

• O co Jezus poprosił tę kobietę?

• Dlaczego zdziwiła się, kiedy Jezus poprosił ją o wodę?

Pokaż ilustrację Jezus i Samarytanka
(Album: Ewangelia w malarstwie [2009],
nr 36; zob. także stronę LDS.org).

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Jana 4:10–12.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają
odpowiedź, jakiej Jezus udzielił tej
kobiecie.

• Co, zgodnie z wersetem 10.,
Zbawiciel zaoferował tej kobiecie?
(Wyjaśnij, że wyrażenie „dar Boży” odnosi się do Jezusa jako Zbawiciela
świata).

• O co, zgodnie z wersetem 11., ta kobieta poprosiła Jezusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 4:13–14. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, co Jezus powiedział na temat wody, którą
oferował.

• Co Jezus powiedział na temat wody, którą oferował?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego
Davida A. Bednara. Pozostali niech śledzą tekst i zwrócą uwagę na to, co
symbolizuje żywa woda.

„Żywa woda, o której mowa w tym fragmencie, symbolizuje Pana Jezusa
Chrystusa i Jego ewangelię. I tak, jak woda jest konieczna dla fizycznego życia,
tak Zbawiciel i Jego doktryny, zasady oraz obrzędy są niezbędne dla życia
wiecznego. Wy i ja codziennie potrzebujemy Jego żywej wody w ilości
wystarczającej, by podtrzymywać nasz stały duchowy wzrost i rozwój” („Zbiornik
żywej wody”, str. 2).

• Co, według Starszego Bednara, symbolizuje żywa woda?
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Na szklance wody, którą pokazałeś uczniom, umieść etykietę: Zbawiciel i Jego
ewangelia.

• Dlaczego woda jest odpowiednim symbolem Zbawiciela i Jego ewangelii?

• Jak podsumowalibyście słowa Pana z wersetu 14. w formie zasady? (Choć
uczniowie mogą inaczej to wyrazić, powinni rozpoznać następującą zasadę:
Jeśli przyjdziemy do Jezusa Chrystusa i ze szczerym pragnieniem
przyjmiemy Jego ewangelię, otrzymamy życie wieczne).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 4:15–18. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, o co ta kobieta poprosiła Jezusa i jak Zbawiciel na to
zareagował.

• O co, zgodnie z wersetem 15., ta kobieta poprosiła Jezusa?

Wyjaśnij, że odpowiedź, jakiej Jezus udzielił, pomogła jej zrozumieć to, że
potrzebowała w swoim życiu żywej wody, którą On jej oferował.

• Co, zgodnie z wersetami 17–18, Jezus objawił na temat tej kobiety? (Zaznacz, że
odpowiedź Jezusa wskazuje, iż wiedział On, że miała trudności
z ustanowieniem udanego i trwałego związku małżeńskiego, a żyjąc
z mężczyzną, który nie był jej mężem, łamała prawo czystości moralnej).

• Co mogła czuć lub myśleć ta kobieta, kiedy Jezus podał o niej kilka
szczegółowych informacji, o których zwyczajny przechodzień nie mógł
wiedzieć?

• W jaki sposób słowa Zbawiciela mogły uświadomić jej, że potrzebowała żywej
wody, którą On oferował?

• Jakiej prawdy o Zbawicielu możemy nauczyć się z tych wersetów? (Gdy
uczniowie udzielą odpowiedzi, napisz na tablicy następującą prawdę: Jezus
Chrystus zna nasze grzechy i oferuje nam Swoją ewangelię, abyśmy mogli
je przezwyciężyć).

• Dlaczego ważne jest, by rozumieć tę prawdę?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 4:19–20. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co ta kobieta powiedziała Jezusowi.

• Co powiedziała ta kobieta Jezusowi, a co wskazuje na to, że zaczęła Go inaczej
postrzegać?

Wyjaśnij, że w Samarii znajduje się góra o nazwie Gerizim. Wiele wieków przed
rozpoczęciem przez Zbawiciela doczesnej posługi Samarytanie wybudowali tam
świątynię, aby oddawać cześć Bogu. Jednakże w przeciwieństwie do Żydów
Samarytanie nie mieli upoważnienia kapłańskiego do dokonywania obrzędów i
odrzucili wiele z nauk głoszonych przez proroków Boga.

Poproś kilkoro uczniów, aby na zmianę czytali na głos Ew. Jana 4:21–23 oraz Joseph
Smith Translation, John 4:26 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 4:26]
(zob. Ew. Jana 4:24, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego Jezus nauczał tę kobietę na temat
oddawania czci Bogu.

• W jaki sposób prawdziwi wierzący oddają cześć Ojcu Niebieskiemu?
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• Jakie błogosławieństwo, zgodnie z Joseph Smith Translation [Tłumaczeniem
Józefa Smitha], otrzymujemy, kiedy czcimy Boga „w duchu i w prawdzie”?

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z tych wersetów? (Choć uczniowie mogą
użyć innych słów, powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli czcimy Ojca
w duchu i w prawdzie, On błogosławi nas Swoim Duchem).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wypowiedzi Starszego Bruce’a R.
McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali niech odszukają i
zaznaczą, na czym polega oddawanie czci Ojcu w duchu i prawdzie.

„Naszym celem jest oddawanie czci prawdziwemu i żyjącemu Bogu i czynienie
tego z mocą Ducha w sposób, który On wyznaczył. Zatwierdzony sposób
oddawania czci prawdziwemu Bogu prowadzi do zbawienia; cześć oddawana
fałszywym bogom oraz taka, która nie opiera się na wiecznych prawdach, nie
daje takiego zapewnienia.

Znajomość prawdy jest niezbędna do prawdziwego oddawania czci […].

Prawdziwy i doskonały sposób oddawania czci polega na kroczeniu za Synem Bożym; polega na
przestrzeganiu przykazań i byciu posłusznym woli Ojca do takiego stopnia, że przechodzimy od
łaski do łaski, aż zostaniemy uświęceni w Chrystusie, jak On jest uświęcony w Swoim Ojcu. To coś
więcej niż tylko modlitwa, kazanie i pieśń. Polega na życiu, pracy i posłuszeństwie. Polega na
naśladowaniu życia wspaniałego Przykładu [Jezusa Chrystusa]” („How to Worship”, Ensign,
grudzień 1971, str. 129, 130).

• Co, według Starszego McConkiego, znaczy oddawanie czci Bogu w duchu i
prawdzie?

• Kiedy byliście błogosławieni, ponieważ staraliście się czcić Ojca w duchu i
prawdzie?

Nie obawiaj się ciszy
Uczniowie mogą nie udzielić odpowiedzi na pytanie natychmiast, dlatego też nie martw się
panującą ciszą. Czasami uczniowie potrzebują po prostu trochę czasu, aby zastanowić się nad
pytaniem. Takie zastanawianie się ułatwia otrzymanie wskazówek od Ducha Świętego.

Poproś uczniów, aby przemyśleli, co mogą robić, aby w lepszy sposób oddawać
cześć Ojcu w duchu i prawdzie.

• Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 4:25–26. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Jezus objawił tej kobiecie na Swój temat.

• Co Jezus objawił tej kobiecie na Swój temat?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 4:27–30. Poproś
pozostałych, aby odszukali, co ta kobieta uczyniła po rozmowie ze Zbawicielem.

• Co ta kobieta uczyniła po rozmowie ze Zbawicielem?

• Które z jej słów świadczą o tym, że zdobyła świadectwo o Jezusie Chrystusie?
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• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z tej historii na temat tego, co się stanie,
kiedy otrzymamy świadectwo o Jezusie Chrystusie? (Choć uczniowie mogą użyć
innych słów, powinni rozpoznać następującą prawdę: Kiedy zdobywamy
świadectwo o Jezusie Chrystusie, zostajemy napełnieni pragnieniem, aby
dzielić się nim z innymi).

Podsumuj wersety 31–37, tłumacząc, że uczniowie Jezusa powrócili do Niego
z jedzeniem. Kiedy poprosili Go, aby jadł, On nauczał ich, że żyje nie dzięki
jedzeniu, ale dzięki czynieniu woli Swojego Ojca. Następnie zachęcił ich, aby
dostrzegli, że mają wiele możliwości do głoszenia ewangelii.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 4:39–42, a pozostałych,
aby odszukali, jaki wpływ miało świadectwo tej kobiety na mieszkańców jej miasta.

• Jaki wpływ miało świadectwo tej kobiety na mieszkańców jej miasta?

• Co, zgodnie z wersetem 42., powiedzieli mieszkańcy miasta tej kobiecie?

Złóż świadectwo o tym, że kiedy poznamy Zbawiciela i skosztujemy Jego żywej
wody, zostaniemy napełnieni pragnieniem, aby dzielić się naszym świadectwem o
Nim z innymi.

Ew. Jana 4:43–54
Jezus uzdrawia syna dworzanina
Podsumuj Ew. Jana 4:43–45, wyjaśniając, że po tym, jak Jezus nauczał Samarytankę,
przybył do Galilei, gdzie został przyjęty przez jej mieszkańców.

Wręcz każdemu uczniowi egzemplarz poniższej listy pytań. Poproś ich,
aby przeczytali po cichu Ew. Jana 4:46–54, a następnie odpowiedzieli na te

pytania.

Ew. Jana 4:46–54
1. Kto spotkał się z Jezusem i jakiego błogosławieństwa od Niego oczekiwał?
2. Dlaczego, w oparciu o to, co Jezus powiedział, opóźniał On udzielenie błogosławieństwa,

które pragnął otrzymać ten człowiek?
3. W jaki sposób ów człowiek pokazał, że nie potrzebował znaku, aby wierzyć?
4. W jaki sposób, zgodnie z wersetami 51–53, została potwierdzona jego wiara w Jezusa

Chrystusa?
5. Jakiej zasady możemy się nauczyć z jego doświadczenia?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby podzielili się swoimi
odpowiedziami. Kiedy uczniowie będą przytaczać zasady, których nauczyli się
z doświadczenia dworzanina, pomóż im rozpoznać następującą prawdę: Jeśli
będziemy wierzyć w Jezusa Chrystusa, nie prosząc o znaki, Pan potwierdzi
naszą wiarę.

• Dlaczego jest istotne, abyśmy wierzyli w Jezusa Chrystusa, nie mając potrzeby
ujrzenia znaków?

• W jaki sposób Pan potwierdza naszą wiarę w Niego, kiedy ją rozwijamy?
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Na zakończenie złóż świadectwo o tym, że kiedy z wiarą poszukujemy Pana, On
pobłogosławi nas dowodem, który wzmocni nasze przekonanie.
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LEKCJA 64

Ew. Jana 5
Wprowadzenie
Zbawiciel wziął udział w uczcie (zapewne było to święto
Paschy) w Jerozolimie i uzdrowił chorego przy sadzawce
Betezda. Nauczał, że reprezentuje Ojca Niebieskiego i

wyjaśnił, dlaczego ludzie powinni szanować Syna Bożego.
Opisał innych świadków, którzy głosili o Jego boskości.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 5:1–30
Jezus uzdrawia niedołężnego mężczyznę w Sabat i naucza o Swojej zależności
od Ojca
Pokaż ilustrację przedstawiającą kawałki
zbitego naczynia (lub możesz sam je
narysować na tablicy).

Poproś uczniów, aby podnieśli ręce, jeśli
kiedykolwiek zbili coś ważnego lub
wartościowego. Wyjaśnij, że jako dzieci
Ojca Niebieskiego, wszyscy jesteśmy
ważni i mamy wielką wartość. Jednakże
z powodu naszych wyborów lub
przeciwności, z którymi się zmagamy,
czasami możemy czuć się rozbici lub
bez wartości.

• W jakim sensie dana osoba może czuć się rozbita w sensie duchowym
fizycznym lub emocjonalnym? (Zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy).

Poproś uczniów, aby studiując Ew. Jana 5:1–9, odnaleźli prawdę, która może nas
pocieszyć i dać nam nadzieję, kiedy czujemy się rozbici.

Podsumuj Ew. Jana 5:1, wyjaśniając, że po tym, jak Jezus Chrystus służył w Galilei,
udał się do Jerozolimy, aby wziąć udział w żydowskim święcie, którym
prawdopodobnie była Pascha (zob. Ew. Jana 5:1, przypis a w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO). Przebywając w Jerozolimie, udał się do sadzawki
znajdującej się przy świątyni.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 5:2–4. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, jacy ludzie gromadzili się wokół tej sadzawki.

• Jacy ludzie gromadzili się wokół sadzawki Betezda? (Zwróć uwagę na to, że
słowa: chorzy, ślepi, chromi i wycieńczeni [w wersecie 3.] opisują osoby
niedołężne, słabe lub w jakiś sposób kalekie).

• Na co czekały te cierpiące osoby? (Wyjaśnij, że prawdopodobnie do sadzawki
wpływał od czasu do czasu strumyk, który rozbudzał zazwyczaj nieporuszoną
taflę wody [zob. Bible Dictionary, „Bethesda”]).
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Nie ulega wątpliwości, że sadzawka Betezda była swego rodzaju źródłem wód
mineralnych i miała pewne właściwości lecznicze. Ale pogląd, że do sadzawki
zstępował anioł i poruszał wodą, dzięki czemu pierwsza osoba, która do niej
wchodziła, była uzdrawiana, to zwykły przesąd. Cuda polegające na uzdrowieniu
nie dzieją się w taki sposób” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy
[1965–1973], 1:188).

• Czego Starszy McConkie nauczał na temat wiary w moc anioła, dzięki której
woda w sadzawce uzdrawiała pierwszą osobę, która do niej weszła?

• Jak wyobrażacie sobie scenę, w której wokół sadzawki leży wiele osób mających
nadzieję, że zostaną uzdrowione, jeśli tylko pierwsze wejdą do wody?

Poproś kilkoro uczniów, by po kolei czytali na głos Ew. Jana 5:5–7. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, kogo Zbawiciel ujrzał leżącego przy sadzawce.

Pokaż ilustrację Chrystus uzdrawia
chorego przy sadzawce Betezda (Album:
Ewangelia w malarstwie [2009], nr 42;
zob. także LDS.org).

• W jaki sposób wersety te opisują
mężczyznę, którego ujrzał
Zbawiciel?

Poproś uczniów, aby po cichu
przeczytali Ew. Jana 5:8–9 i odszukali,
co Jezus uczynił dla tego mężczyzny.
Niech uczniowie opowiedzą, co
znaleźli. Możesz poprosić ich, aby podkreślili wyrażenie: „ten człowiek odzyskał
zdrowie” (werset 9.).

Napisz na tablicy słowo Betezda. Wyjaśnij, że słowo Betezda może być tłumaczone
jako „dom miłosierdzia” (Bible Dictionary, „Bethesda”). Zapisz tę definicję na
tablicy obok słowa Betezda. Wyjaśnij, że miłosierdzie oznacza współczucie lub
dobroć. Największym aktem miłosierdzia w historii świata było Zadośćuczynienie
Jezusa Chrystusa.

• Dlaczego Betezda była odpowiednią nazwą dla tego miejsca, szczególnie po tym,
jak Zbawiciel uzdrowił tam tego mężczyznę?

• W jakim sensie każdy z nas może być jak ten mężczyzna na brzegu sadzawki
Betezda?

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z faktu uzdrowienia tego mężczyzny przez
Zbawiciela? (Choć uczniowie mogą użyć innych słów, podkreśl, że dzięki mocy
i miłosierdziu Jezusa Chrystusa, możemy zostać uzdrowieni).

Aby wyjaśnić tę prawdę, poproś jednego z uczniów, by przeczytał na głos
następującą wypowiedź Starszego Merrilla J. Batemana, który podzielił się
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następującą myślą, służąc jako Przewodniczący Biskup. Poproś uczniów, aby
zwrócili uwagę na to, w jaki sposób Zbawiciel może nas uzdrowić:

„Tak samo, jak ten chromy mężczyzna na brzegu sadzawki Betezda potrzebował
uzdrowienia od kogoś silniejszego od siebie (zob. Ew. Jana 5:1–9), tak my
jesteśmy zależni od cudów zadośćuczynienia Chrystusa, by nasze dusze zostały
uzdrowione od żalu, smutku i grzechu […]. Dzięki Chrystusowi złamane serca
zostają naprawione, a spokój zajmuje miejsce strachu i smutku” („The Power To
Heal from Within”, Ensign, maj 1995, str. 13).

• W jaki sposób miłosierdzie Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienie może nas
uzdrowić? (Możesz wyjaśnić, że zostaniemy uzdrowieni albo w tym życiu, albo
w następnym).

• Co musimy uczynić, aby otrzymać miłosierdzie i zostać uzdrowieni poprzez
Zadośćuczynienie Zbawiciela?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sytuacją, w której byli świadkami albo sami
odczuli skutki mocy, miłosierdzia i współczucia Jezusa Chrystusa, które pomogły im
lub innej osobie, która była rozbita w sensie duchowym, fizycznym lub
emocjonalnym. Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie: Wiem, że Zbawiciel
jest miłosierny i pełen współczucia, ponieważ…

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób uzupełniliby to zdanie. Niech
kilkoro z nich podzieli się swoimi odpowiedziami.

Podsumuj Ew. Jana 5:10–16, tłumacząc, że Zbawiciel spotkał później tego
uzdrowionego mężczyznę w świątyni i przykazał mu: „Już nigdy nie grzesz”
(Ew. Jana 5:14). Kiedy przywódcy żydowscy dowiedzieli się, że Jezus uzdrowił tego
człowieka w Sabat, prześladowali Zbawiciela i starali się Go zabić.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 5:17–18. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają kolejny powód, dla którego przywódcy żydowscy byli
rozgniewani na Jezusa.

Wyjaśnij, że tak, jak zostało zapisane w wersecie 17., Zbawiciel nauczał żydowskich
przywódców, iż poprzez uzdrowienie tego człowieka, wypełnił dzieło Ojca
Niebieskiego. Zbawiciel następnie nauczał na temat Jego zależności od Ojca.

• Z jakiego jeszcze powodu, zgodnie z wersetem 18., przywódcy żydowscy byli
rozgniewani na Jezusa? (Wierzyli, że Jezus popełnił bluźnierstwo, ponieważ
powiedział, iż Bóg był Jego Ojcem, i tym samym głosił, że jest Mu równy).

Napisz na tablicy następujące pytanie: Czego Zbawiciel nauczał na temat związku,
który łączył Go z Ojcem Niebieskim? Podziel uczniów na pary. Poproś, aby każda para
przeczytała na głos Ew. Jana 5:19–22, 26–27, 30. Niech odszukają odpowiedź na
zadane pytanie.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.
Podsumuj odpowiedzi uczniów, zapisując na tablicy następującą zasadę: Jezus
Chrystus reprezentuje Ojca Niebieskiego i stara się być posłuszny Jego woli
we wszystkim. Wyjaśnij, że Zbawiciel prosi nas, abyśmy czynili to samo.
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• Dlaczego istotne jest zrozumienie tego, że poprzez wszystko, co Jezus Chrystus
czyni, w doskonały sposób reprezentuje naszego Ojca Niebieskiego?

Ew. Jana 5:31–47
Jezus naucza na temat wielu świadków, którzy głoszą o Jego boskości
Przynieś na zajęcia mały orzech, który nadal jest w łupinie (może być także zielony
groszek w strąku). Trzymaj ten orzech w swojej dłoni tak, aby uczniowie go nie
widzieli. Wyjaśnij, że trzymasz w ręku coś, czego żaden człowiek nigdy wcześniej
nie widział. Poproś uczniów, aby podnieśli rękę, jeśli ci wierzą. Niech uczeń, który
nie jest pewien, wybierze kilku kolegów, aby podejrzeli, co trzymasz w dłoni. Pokaż
im ten przedmiot, a następnie poproś ich, aby powiedzieli pozostałym, czy to, co
powiedziałeś, jest prawdą.

• W jaki sposób prawdziwość jakiejś tezy jest wzmocniona dzięki świadectwu
więcej niż jednej osoby?

Pokaż wszystkim uczniom orzech i wytłumacz, w jakim sensie nikt nigdy nie ujrzał
jego wnętrza.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 5:31. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co Zbawiciel powiedział na temat Jego własnego
świadectwa o Jego relacji z Ojcem Niebieskim. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o
tym, co znaleźli.

Zwróć uwagę uczniów na to, że Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa
Smitha] wyjaśnia znaczenie wersetu 31. i 32.: „Wydaję więc świadectwo o sobie i
jest ono prawdziwe. Gdyż nie jestem sam” (Joseph Smith Translation, John
5:32–33). Wyjaśnij, że Zbawiciel nauczał Żydów, że mieli innych świadków prócz
Niego samego.

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: Ew. Jana 5:32–35; Ew. Jana
5:36; Ew. Jana 5:37–38; Ew. Jana 5:39; Ew. Jana 5:45–47. Przydziel każdy fragment
jednemu lub kilkorgu uczniom. Poproś ich, aby przeczytali te wersety i odszukali
innych świadków boskości Jezusa. Pomóż uczniom sporządzić listę tych świadków,
prosząc ich, aby zapisali na tablicy to, co znaleźli, obok przydzielonego im wersetu.

Sporządzanie list
Lista to zbór powiązanych ze sobą pomysłów lub wskazówek. Poszukiwanie list w pismach
świętych może pomóc zarówno tobie, jak i twoim uczniom w rozpoznaniu kluczowych informacji,
na które położono nacisk.

Wyjaśnij, że pomimo wielu świadectw o Jezusie Chrystusie przywódcy żydowscy
nie wierzyli w Jego boskość. Wskaż, że w wersecie 39. Jezus wypowiedział
następujące słowa o pismach świętych: „bo sądzicie, że w nich macie żywot
wieczny”.

• Jakie błędne wierzenie Jezus wytknął Żydom? (Wyjaśnij, że za czasów Jezusa
wielu Żydów wierzyło, że otrzymają życie wieczne jedynie dzięki studiowaniu
pism świętych. Nie rozumieli, że celem pism świętych było zwrócenie ich uwagi
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na Jezusa Chrystusa. On sam powiedział: „Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie
w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie”).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 5:40. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co musieli uczynić Żydzi, aby dostąpić życia wiecznego.

• Czego nie chcieli uczynić Żydzi, mimo że studiowali pisma święte, a co
pomogłoby im w zakwalifikowaniu się do otrzymania życia wiecznego?

• Co musimy zrobić, zgodnie z naukami Zbawiciela w wersecie 39. i 40., aby
otrzymać życie wieczne? (Pomóż uczniom rozpoznać zasadę podobną do
poniższej: Jedynie przychodząc do Jezusa Chrystusa, możemy otrzymać
życie wieczne. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Przypomnij uczniom, że życie wieczne oznacza stanie się podobnym do Ojca
Niebieskiego i życie na zawsze z godnymi członkami naszych rodzin w Jego
obecności.

• Co to znaczy przyjść do Jezusa Chrystusa? (Przyjście do Chrystusa oznacza
rozwijanie w Niego wiary, odpokutowanie za grzechy i przestrzeganie Jego
przykazań).

• Dlaczego przyjście do Jezusa Chrystusa jest niezbędne do otrzymania życia
wiecznego?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób świadectwa wymienione na
tablicy mogą pomóc komuś w przyjściu do Zbawiciela.

• W jakiej sytuacji jedno z tych świadectw o Jezusie Chrystusie pomogło wam
przyjść do Niego?

Poproś uczniów, aby rozważyli, co uczynią, aby bardziej zbliżyć się do Zbawiciela i
móc otrzymać życie wieczne.

Na zakończenie złóż świadectwo o prawdach nauczanych w Ew. Jana 5.
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LEKCJA 65

Ew. Jana 6
Wprowadzenie
Następnego dnia po tym, jak Jezus w cudowny sposób
nakarmił tłum liczący ponad 5 tysięcy osób, nauczał, że jest
Chlebem Żywota. Niektórzy z Jego naśladowców odrzucili

Jego nauki i odeszli. Natomiast Piotr złożył świadectwo, że
Jezus naucza słów żywota wiecznego i jest Synem Bożym.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 6:1–21
Jezus w cudowny sposób karmi ponad 5 tysięcy osób i chodzi po morzu
Wyjaśnij, że po tym, jak Zbawiciel świadczył w Jerozolimie o Swojej boskości
(zob. Ew. Jana 5), powrócił do Galilei, gdzie wraz ze Swoimi uczniami nauczał
ewangelii i uzdrowił wiele osób (zob. Ew. Mateusza 5–13). Następnie udał się wraz
ze Swoimi uczniami na drugi brzeg Morza Galilejskiego, gdzie w cudowny sposób
nakarmił tłum liczący ponad 5 tysięcy osób (zob. Ew. Jana 6:1–13).

Pokaż bochenek chleba. Poproś jednego z uczniów, aby streścił historię o
nakarmieniu przez Zbawiciela tłumu liczącego ponad 5 tys. osób pięcioma
bochenkami chleba i dwiema małymi rybami.

• Co byście pomyśleli, gdybyście byli świadkami takiego cudu i dowiedzielibyście
się, że Jezus ma moc, by w cudowny sposób zapewnić pożywienie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 6:14–15. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co ludzie pragnęli uczynić po tym, jak Jezus ich w cudowny
sposób nakarmił.

• Co ci ludzie pragnęli uczynić?

Wyjaśnij, że żydowska tradycja za czasów Jezusa głosiła, że Mesjasz lub Król Izraela
nakarmi swój lud chlebem z nieba.

• Co, zgodnie z wersetem 15., uczynił Jezus, zamiast pozwolić ludziom, by
ukoronowali Go na króla?

• Dlaczego Jezus nie chciał być uznany za króla Żydów?

Podsumuj Ew. Jana 6:16–21, przypominając uczniom, że Zbawiciel posłał Swoich
uczniów na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, a w nocy, kiedy uczniowie zmagali
się, wiosłując pod wiatr, przyszedł do nich, stąpając po wodzie. Wskaż, że zapis
Jana podkreśla, iż kiedy uczniowie „chętnie” przyjęli Jezusa do swej łodzi, „od
razu” bezpiecznie przybili do brzegu (werset 21.). Wytłumacz, że kiedy chętnie
przyjmujemy Zbawiciela i Jego nauki, On pomaga nam przejść bezpiecznie przez
trudy doczesnego życia.
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Ew. Jana 6:22–59
Jezus naucza, że jest Chlebem Żywota
Wyjaśnij, że Ew. Jana 6:22–25 opisuje, iż wielu ludzi, których Jezus w cudowny
sposób nakarmił, udało się do Kafarnaum, by Go odnaleźć.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 6:26–27 oraz Joseph
Smith Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha] (zob. werset 26., przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, co Jezus powiedział ludziom. Zwróć uwagę uczniów na słowo pokarm
w wersecie 27.

• Dlaczego, według Zbawiciela, ludzie ci Go poszukiwali? (Słowa Zbawiciela
wskazują na to, że ludzie ci poszukiwali Go, aby dał im więcej jedzenia).

• Czego Zbawiciel przykazał im poszukiwać?

Wyjaśnij, że „pokarm [jedzenie], który trwa […], pokarm żywota wiecznego”
(werset 27.) może dotyczyć wiecznych prawd ewangelii Zbawiciela.

• W jaki sposób wersety te mogą pomóc nam zrozumieć, dlaczego Jezus nie
pozwolił tej grupie ludzi, aby ukoronowali Go na swojego Króla?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 6:28–31, a pozostałych o
to, aby odnaleźli, czego ludzie oczekiwali od Jezusa, a co miało im potwierdzić, że
jest On Mesjaszem.

• O co ci ludzie prosili Jezusa? (Wyjaśnij, że manna była „[chlebem] z nieba”
[werset 31.], który Bóg dał dzieciom Izraela, kiedy błądziły na pustyni).

• Co ta prośba świadczy o tłumie, biorąc pod uwagę to, co Zbawiciel uczynił
poprzedniego dnia?

• W jaki sposób, jako współcześni naśladowcy Jezusa Chrystusa, możemy być
kuszeni, aby zachować się, jak ten tłum?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei przeczytali na głos Ew. Jana 6:32–35, a
pozostali niech odszukają, czego Zbawiciel nauczał ludzi w odpowiedzi na ich
żądanie otrzymania znaku.

• Czego Zbawiciel nauczał o sobie, kiedy mówił na temat manny lub chleba
z nieba?

Możesz zaproponować uczniom zaznaczenie wyrażenia: „Ja jestem chlebem
żywota” z wersetu 35.

Zachęcaj uczniów, aby zaznaczali i notowali w swoich pismach świętych
Możesz pomóc uczniom zrozumieć i zapamiętać to, czego się uczą, zachęcając ich do
zaznaczania i notowania w swoich pismach świętych. Zaznaczanie polega na wskazaniu,
wyróżnieniu lub zwróceniu uwagi na dany fragment, co można osiągnąć poprzez podkreślanie,
cieniowanie lub zakreślanie kluczowych słów lub zdań. Notowanie polega na dopisaniu
wyjaśnienia lub komentarza. Pozwól, by uczniowie sami wybrali, czy i w jaki sposób będą
zaznaczać lub notować w swoich pismach świętych.
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• W jakim sensie możemy porównać Zbawiciela i Jego nauki do chleba?

• Jak myślicie, co to znaczy, że ci, którzy przychodzą do Jezusa Chrystusa, „nigdy
pragnąć nie [będą]” (werset 35.)?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z nauk Pana zawartych w wersecie 35.?
(Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą zasadę:
Jeżeli przyjdziemy do Jezusa Chrystusa, On nakarmi naszą duszę. Możesz
zaproponować uczniom zapisanie tej zasady na marginesie pism świętych obok
Ew. Jana 6:35).

Zapisz na tablicy następujące zdania do uzupełnienia:

Przychodzimy do Jezusa Chrystusa… On nakarmi nas…

Podziel uczniów na pary. Poproś ich, aby wspólnie sporządzili w swoich
notatnikach lub dziennikach do studiowania listę tego, co mogą uczynić, aby
przyjść do Jezusa Chrystusa oraz w jaki sposób karmi On nasze dusze. Poproś
kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami z resztą klasy.

Aby pomóc uczniom w odczuciu prawdziwości i znaczenia zasady, którą rozpoznali
w wersecie 35., możesz poprosić kilkoro z nich, aby podzielili się tym, jak się czuli,
kiedy poprzez przyjście do Zbawiciela zostali pokrzepieni duchowo.

Podsumuj Ew. Jana 6:36–47, wyjaśniając, że niektórzy szemrali przeciwko
Zbawicielowi, ponieważ nauczał, że był chlebem, który zstąpił z nieba.

Aby przygotować uczniów, na odszukanie dodatkowej zasady, której nauczał
Zbawiciel, poproś kilkoro z nich, aby wyszli na środek klasy i daj każdemu z nich
kromkę chleba. Poproś, aby ją powąchali i wyobrazili sobie, jak smakuje.

• Jak bardzo by was ten chleb pożywił, gdybyście wąchając go, wyobrażali sobie,
jak smakuje, i nosili przy sobie cały dzień?

• Co musicie zrobić, by skorzystać z tego, co może wam dać ten chleb?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Jana 6:49–54. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, jaki jest związek pomiędzy wcześniejszym
doświadczeniem z kromką chleba a naukami Zbawiciela zawartymi w tych
wersetach.

• Czym Chleb Żywota różni się od zwykłego chleba? (W przeciwieństwie do
chleba, który może zaspokoić nasz głód jedynie na krótką chwilę, Jezus
Chrystus oferuje nam błogosławieństwa, które będą trwać wiecznie).

Wskaż na znajdujące się w wersecie 51. stwierdzenie: „Chleb, który Ja dam, to ciało
moje, które Ja oddam za żywot świata”.

• W jaki sposób Zbawiciel zaofiarował Swoje ciało i krew za żywot świata?

• Czego Pan nauczał świętych zgodnie z wersetami 53–54?
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Wyjaśnij, że Zbawiciel użył słów jedli i pili jedynie symbolicznie. Aby uczniowie
pojęli naukę Zbawiciela, poproś kilkoro ochotników, aby zjedli kromkę chleba.
Następnie poproś ich, aby wrócili na swoje miejsca.

• Co staje się z chlebem i zawartymi w nim substancjami odżywczymi, kiedy
zostaje zjedzony? (Witaminy i inne składniki odżywcze zostają wchłonięte przez
organizm, wzmacniają go i dają mu zdrowie).

• Jak myślicie, co to znaczy jeść ciało i pić krew Jezusa Chrystusa? (Może to
oznaczać przyjęcie Jego nauk i Zadośćuczynienia. Może także oznaczać
przyjmowanie sakramentu, który Zbawiciel później ustanowił).

• Jakie błogosławieństwo, zgodnie z wersetem 54., możemy otrzymać, jeśli
przyjmiemy i zastosujemy nauki oraz Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa?
(Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następujące niepełne
zdanie: Jeśli przyjmiemy i zastosujemy nauki oraz Zadośćuczynienie
Jezusa Chrystusa, otrzymamy życie wieczne).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad poniższym pytaniem, a następnie poproś
kilkoro z nich o udzielenie na nie odpowiedzi:

• W jaki sposób możemy przyjąć nauki i Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa?
(Możliwe odpowiedzi: przyjęcie Jezusa Chrystusa jako dosłownego Syna Boga,
przyjmowanie sakramentu każdego tygodnia, przestrzeganie przykazań i
wytrwanie do końca w prawości [zob. Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 tomy (1965–1973), 1:358]).

Wyjaśnij, że życie wieczne oznacza życie bez końca i stanie się takimi, jak nasz
Ojciec Niebieski i Jego Syn, Jezus Chrystus. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Jana 6:56–57, a pozostałych o odszukanie, w jaki sposób
możemy się stać takimi, jak Jezus Chrystus i Bóg, przyjmując nauki i
Zadośćuczynienie Zbawiciela. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, czego się
dowiedzieli.

Wyjaśnij, że Zbawiciel nie będzie w nas przebywać w dosłownym tego słowa
znaczeniu, ale Jego boski wpływ pozostanie z nami i dzięki niemu będziemy mogli
upodobnić się do Jezusa i Ojca Niebieskiego.

Podziel się świadectwem na temat prawd, które odnaleźli uczniowie. Poproś ich,
aby zapisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania cel, dzięki
któremu w pełniejszy sposób przyjmą Zadośćuczynienie Zbawiciela lub jedną
z Jego nauk.

Ew. Jana 6:60–71
Piotr świadczy o tym, że Jezus posiada słowa życia wiecznego
Napisz na tablicy następujące pytanie: Kontynuować czy zrezygnować?

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuację, w której musieli podjąć decyzję,
czy będą kontynuować coś trudnego, czy z tego zrezygnują. Możesz poprosić jedną
lub dwie osoby, by opowiedziały o swoich doświadczeniach.

Wyjaśnij, że po tym, jak Jezus wygłosił kazanie zapisane w Ew. Jana 6, Jego
uczniowie stanęli przed trudnym wyborem.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 6:60, 66. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób wielu uczniów Jezusa zareagowało na
Jego nauki.

• Dlaczego wielu uczniów Jezusa postanowiło przestać Go naśladować?
(Wyjaśnij, że wyrażenie: „twarda to mowa” [werset 60.] oznacza, że w ich
odczuciu nauki Jezusa były zbyt trudne do przestrzegania).

• Dlaczego dla niektórych ludzi przykazania Pana są trudne do przestrzegania?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 6:67, a pozostałych
poproś o odszukanie pytania, jakie Jezus Chrystus zadał Swoim Apostołom.

• O co Zbawiciel zapytał Swoich Apostołów?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 6:68–69, a pozostałych o
odszukanie odpowiedzi, jakiej Szymon Piotr udzielił Zbawicielowi. Niech
uczniowie opowiedzą o tym, co znaleźli.

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z odpowiedzi Piotra, która pomoże nam
w pozostaniu wiernymi, kiedy trudno jest nam naśladować Zbawiciela lub żyć
zgodnie z Jego naukami? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na
tablicy następujące niepełne zdanie: Silne świadectwo o Jezusie Chrystusie
pomoże nam pozostać wiernymi w okresie, kiedy podążanie za
Zbawicielem lub życie zgodnie z Jego naukami może być trudne).

• W jaki sposób silne świadectwo o Zbawicielu pomogło wam lub komuś, kogo
znacie, pozostać wiernym, kiedy nauki ewangelii wydawały się zbyt trudne do
przestrzegania?

Zachęć uczniów, aby polegali na swoim świadectwie o Jezusie Chrystusie, kiedy jest
im trudno żyć zgodnie z naukami ewangelii. Poproś uczniów, którzy mogą uważać,
że nie posiadają silnego świadectwa o Jezusie Chrystusie, aby wzmocnili swoje
świadectwo poprzez przyjęcie Jego nauk i Zadośćuczynienia.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Jana 2–6 (Część 13.)
Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów:
Ew. Jana 2–6 (Część 13.) nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się
jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze
potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Ew. Jana 2)
Czytając opis pierwszego cudu Zbawiciela, kiedy to przemienił wodę w wino, uczniowie nauczyli się, że Jezus Chrystus
ma moc nad rzeczami fizycznymi. Dowiedzieli się także, że Zbawiciel kochał i szanował Swoją matkę. Studiując zapis o
oczyszczeniu świątyni przez Jezusa, uczniowie nauczyli się, że świątynia jest domem Boga.

Dzień 2. (Ew. Jana 3)
Z zapisu o tym, jak Jezus nauczał Nikodema, uczniowie poznali następujące prawdy: Chrzest i otrzymanie daru Ducha
Świętego są niezbędne do duchowego narodzenia się na nowo i wywyższenia w królestwie celestialnym. Cała ludzkość
może otrzymać życie wieczne dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Ojciec Niebieski kocha Swoje dzieci tak
bardzo, że posłał Swojego Jednorodzonego Syna, aby cierpiał za ich grzechy. Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa i
pokutujemy za nasze grzechy, a także przestrzegamy Jego słowa, możemy otrzymać życie wieczne poprzez Jego
Zadośćuczynienie. Z przykładu Jana Chrzciciela uczniowie nauczyli się, że możemy wywrzeć na innych dobry wpływ,
prowadząc ich ku Jezusowi Chrystusowi.

Dzień 3. (Ew. Jana 4)
Czytając o tym, jak Zbawiciel nauczał kobietę przy studni, uczniowie poznali następujące prawdy: Jeśli przyjdziemy do
Jezusa Chrystusa i z wielkim pragnieniem przyjmiemy Jego ewangelię, otrzymamy życie wieczne. Jezus Chrystus zna
nasze grzechy i oferuje nam Swoją ewangelię, abyśmy mogli je przezwyciężyć. Jeśli czcimy Ojca w duchu i w prawdzie,
On pobłogosławi nas Swoim Duchem. Kiedy zdobywamy świadectwo o Jezusie Chrystusie, zostajemy napełnieni
pragnieniem, aby dzielić się nim z innymi.

Dzień 4. (Ew. Jana 5–6)
Czytając zapis, jak Jezus uzdrowił chorego człowieka, uczniowie nauczyli się, że poprzez moc i łaskę Jezusa Chrystusa
możemy zostać uzdrowieni. Dowiedzieli się także, że jedynie przychodząc do Jezusa Chrystusa, możemy otrzymać życie
wieczne. Z kazania Zbawiciela na temat Chleba Żywota uczniowie nauczyli się, że silne świadectwo o Jezusie Chrystusie
pomoże nam pozostać wiernymi w czasie, kiedy podążanie za Zbawicielem lub życie zgodnie z Jego naukami może
być trudne.

Wprowadzenie
Następnego dnia po tym, jak Jezus w cudowny sposób nakarmił tłum liczący ponad
5 tysięcy osób, nauczał, że jest Chlebem Żywota.
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Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 6:22–59
Jezus naucza, że jest Chlebem Żywota
Pokaż bochenek chleba. Poproś uczniów, aby podsumowali zapis o nakarmieniu
przez Zbawiciela pięcioma bochenkami chleba i dwoma małymi rybami tłumu
liczącego ponad 5 tysięcy osób.

• Co byście pomyśleli, gdybyście byli świadkiem tego cudu i dowiedzielibyście się,
że Jezus ma moc, by w cudowny sposób zapewnić jedzenie?

Wyjaśnij, że Ew. Jana 6:22–25 opisuje, iż wielu ludzi, których Jezus w cudowny
sposób nakarmił, udało się do Kafarnaum, by Go odnaleźć.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 6:26–27. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co Jezus powiedział ludziom.

Wyjaśnij, że Joseph Smith Translation, John 6:26 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Jana 6:26] wyjaśnia: „Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że pragniecie być posłuszni temu, co
powiedziałem, ani dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i
nasyciliście się” (Joseph Smith Translation, John 6:26 [w: John 6:26, przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]). Zwróć uwagę uczniów na
słowo pokarm użyte w Ew. Jana 6:27. Słowo ciało odnosi się w tym przypadku
do mięsa.

• Dlaczego, według Zbawiciela, ci ludzie Go poszukiwali? (Słowa Zbawiciela
wskazują na to, że poszukiwali Go, aby dał im więcej jedzenia).

• Czego, zgodnie z przykazaniem Zbawiciela, mieli poszukiwać?

Wyjaśnij, że określenie „pokarm, który trwa […], pokarm żywota wiecznego”
(Ew. Jana 6:27) może dotyczyć wiecznych prawd ewangelii Zbawiciela.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 6:28–31. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, czego ludzie pragnęli, aby Jezus uczynił,
by udowodnić im, że jest Mesjaszem.

• O co ci ludzie prosili Jezusa? (Wyjaśnij, że manna była „[chlebem] z nieba”
[Ew. Jana 6:31], który Bóg dał dzieciom Izraela, kiedy błądziły na pustyni;
zob. II Ks. Mojżeszowa 16:14–15, 35).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Jana 6:32–35. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czego Zbawiciel nauczał ludzi w odpowiedzi na ich
żądanie, by dał im znak.

• Czego Zbawiciel nauczał o sobie, kiedy mówił na temat manny lub chleba
z nieba?

Możesz zaproponować uczniom podkreślenie wyrażenia: „Ja jestem chlebem
żywota” w Ew. Jana 6:35.

• W jakim sensie możemy porównać Zbawiciela i Jego nauki do chleba?
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• Jak myślicie, co to znaczy, że ci, którzy przychodzą do Jezusa Chrystusa, „nigdy
pragnąć nie [będą]” (Ew. Jana 6:35)? (Jedna z możliwych odpowiedzi brzmi:
Będzie On karmił ich dusze).

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z nauk Pana zawartych w wersecie 35.?
(Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą zasadę:
Jeżeli przyjdziemy do Jezusa Chrystusa, On nakarmi naszą duszę. Zapisz
tę zasadę na tablicy).

Zapisz na tablicy: następujące zdania do uzupełnienia:

Przychodzimy do Jezusa Chrystusa… On nakarmi nas…

Podziel uczniów na pary. Poproś ich, aby wspólnie sporządzili w swoich
notatnikach lub dziennikach do studiowania listę tego, co mogą uczynić, aby
przyjść do Jezusa Chrystusa oraz w jaki sposób On karmi nas duchowo. Poproś
kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami z resztą klasy.

Możesz poprosić kilkoro uczniów, aby opowiedzieli o tym, w jaki sposób zostali
nakarmieni duchowo dzięki przyjściu do Zbawiciela.

Aby przygotować uczniów do odszukania dodatkowej zasady, której nauczał
Zbawiciel, poproś kilkoro z nich, aby wyszli na środek klasy i daj każdemu z nich
kromkę chleba. Poproś, aby ją powąchali i wyobrazili sobie, jak smakuje.

• Jak bardzo by was ten chleb pożywił, gdybyście jedynie go wąchali, wyobrażali
sobie, jak smakuje i nosili przy sobie cały dzień?

• Co musicie zrobić, by skorzystać z tego chleba?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Jana 6:49–54. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, jaki związek ma powyższy przykład z tym, czego
Zbawiciel nauczał w tych wersetach.

• Czym Chleb Żywota różni się od zwykłego chleba? (W przeciwieństwie do
chleba, który może zaspokoić nasz głód jedynie na krótką chwilę, Jezus
Chrystus oferuje nam błogosławieństwa, które będą trwać wiecznie).

• Czego Zbawiciel nauczał świętych zgodnie z wersetami 53–54?

Wyjaśnij, że Zbawiciel użył słów jedli i pili jedynie symbolicznie. Aby przybliżyć
uczniom nauki Zbawiciela, poproś kilkoro ochotników, aby zjedli kromkę chleba.
Następnie poproś ich, aby wrócili na swoje miejsca.

• Co staje się z chlebem i zawartymi w nim substancjami odżywczymi, kiedy
zostaje zjedzony? (Witaminy i inne składniki odżywcze zostają wchłonięte przez
organizm, wzmacniają go i dają mu zdrowie).

• Jak myślicie, co to znaczy jeść ciało i pić krew Jezusa Chrystusa? (Może to
oznaczać przyjęcie Jego nauk i Zadośćuczynienia. Może także reprezentować
przyjmowanie sakramentu, który Zbawiciel ustanowił jakiś czas później).
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• Jakie błogosławieństwo możemy otrzymać zgodnie z Ew. Jana 6:54, jeśli
przyjmiemy lub zastosujemy nauki i Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa? (Po
udzieleniu przez uczniów odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą zasadę:
Jeśli przyjmiemy i zastosujemy nauki i Zadośćuczynienie Jezusa
Chrystusa, otrzymamy życie wieczne).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego Bruce’a
R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali niech odszukają, w jaki
sposób, według Starszego McConkiego, możemy przyjąć nauki i Zadośćuczynienie
Jezusa Chrystusa.

„Spożywanie ciała i picie krwi Syna Boga oznacza, po pierwsze, przyjęcie
w najbardziej dosłownym i pełnym tego słowa znaczeniu, bez żadnych
zastrzeżeń, że jest On ucieleśnionym potomkiem Wiecznego Ojca; i, po drugie,
przestrzeganie przykazań Syna poprzez przyjęcie Jego ewangelii, przystąpienie do
Jego Kościoła i wytrwanie do końca w prawości i posłuszeństwie. Ci, którzy w ten
oto sposób spożywają Jego ciało i piją Jego krew, będą mieli życie wieczne, które

oznacza wywyższenie w najwyższym niebie celestialnego świata” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:358).

• W jaki sposób, według Starszego McConkiego, możemy przyjąć nauki i
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa?

Wyjaśnij, że życie wieczne oznacza życie bez końca i stanie się takimi, jak nasz
Ojciec Niebieski i Jego Syn, Jezus Chrystus. Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos Ew. Jana 6:56–57. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki
sposób możemy stać się, jak Oni, kiedy przyjmujemy nauki i Zadośćuczynienie
Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Wyjaśnij, że Zbawiciel nie będzie w nas przebywać w dosłownym tego słowa
znaczeniu, ale Jego boski wpływ pozostanie z nami i dzięki niemu będziemy mogli
upodobnić się do Jezusa i Ojca Niebieskiego.

Podsumuj Ew. Jana 6:59–66, tłumacząc, że niektórzy z uczniów Jezusa odrzucili
Jego nauki i przestali za Nim podążać.

Podziel się świadectwem na temat prawd, które odnaleźli uczniowie. Poproś
uczniów, aby zapisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania cel,
dzięki któremu w pełniejszy sposób przyjmą Zadośćuczynienie Zbawiciela lub
jedną z Jego nauk.

Następna część (Ew. Jana 7–10)
Powiedz uczniom, że w następnej części nauczą się o tym, jak Jezus Chrystus
potraktował kobietę, która popełniła cudzołóstwo, oraz co powiedział, aby
rozproszyć tłum, który zgromadził się, by ją ukamienować. Możesz poprosić
uczniów, aby zamknęli oczy i wyobrazili sobie, jak to jest być niewidomym.
Następnie poproś ich, aby wyobrazili sobie, jak może czuć się osoba, która została
uzdrowiona i po raz pierwszy przejrzała na oczy. Uczniowie będą czytać o
niewidomym człowieku, który nie tylko odzyskał wzrok w sensie fizycznym, ale
otrzymał także wzrok w sensie duchowym i zdobył świadectwo, że Jezus jest
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Chrystusem, Synem Boga. Nauczą się także, dlaczego Zbawiciel nazwał się
Dobrym Pasterzem i jaką moc otrzymał od Ojca.
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LEKCJA 66

Ew. Jana 7
Wprowadzenie
Jezus wziął udział w obchodach święta namiotów
w Jerozolimie. Udał się do świątyni, gdzie nauczał ludzi na
temat sposobu, w jaki mogą otrzymać świadectwo o tym, że
Jego nauki pochodzą od Boga Ojca. Ponieważ ludzie

sprzeczali się ze sobą o to, kim On jest, Jezus wykorzystał
symbol wody i światła, aby złożyć świadectwo o Swojej
boskości. Nauczał ich także o Duchu Świętym.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 7:1–13
Jezus bierze udział w obchodach święta namiotów
Napisz na tablicy następujące pytanie: Czy Jezus miał rodzeństwo?

Poproś uczniów, aby odpowiedzieli na to pytanie. Jeśli zajdzie taka potrzeba,
wyjaśnij, że Józef i Maria mieli dzieci, które urodziły się po Jezusie i które
wychowywały się razem z Nim. Ponieważ jednak Jezus Chrystus był dosłownym
synem Marii i Boga Ojca, a nie Józefa, ci bracia i siostry byli Jego przyrodnim
rodzeństwem (zob. Ew. Mateusza 13:55–56).

• Jak myślicie, jakby to było dorastać w tym samym domu, co Jezus?

• Czy myślicie, że łatwiej byłoby wam w Niego uwierzyć, gdybyście się z Nim
wychowali? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Podkreśl, że z Ew. Jana 7 dowiadujemy się, co o Jezusie myśleli niektórzy z Jego
„braci” (Ew. Jana 7:3, 5). Słowo bracia zapewne odnosi się do przyrodnich braci
Jezusa, choć może także dotyczyć innych bliskich krewnych.

Poproś kilkoro uczniów, aby na zmianę czytali na głos Ew. Jana 7:1–5.

• Czego uczymy się z wersetu 5. na temat braci Jezusa Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Świadectwo o boskości Chrystusa i zbawiennej mocy Jego ewangelii nie zostaje
udzielone od razu ze względu na więzi rodzinne […].

Mimo że byli wychowywani w tym samym domu i byli otoczeni tym samym
wpływem Marii i Józefa, mimo że znali nauki, posługę i cuda, które czynił Jezus,
ci bliscy krewni nie przyjęli Go jako Mesjasza. Jednakże każdy z nich nawrócił się
w późniejszym okresie (Dzieje Apostolskie 1:14)” (Doctrinal New Testament

Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:437).

• Jak to możliwe, że niektórzy z członków rodziny Jezusa nie wierzyli w Niego,
mimo że poznali Jego nauki i widzieli cuda, jakie czynił?

Wskaż, że w Ew. Jana 7 znajduje się zapis wydarzeń, które miały miejsce podczas
obchodów święta namiotów w Jerozolimie (zob. Ew. Jana 7:2). Podczas tego
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trwającego osiem dni święta, „uznawanego […] za najwspanialsze i najbardziej
radosne święto ze wszystkich” (Bible Dictionary, „Feasts”), wielu Żydów
podróżowało do Jerozolimy, aby upamiętnić błogosławieństwa dane przez Boga
dzieciom Izraela, kiedy to po uwolnieniu z niewoli egipskiej podróżowały przez
pustynię i mieszkały w prowizorycznych szałasach lub namiotach
(zob. III Ks. Mojżeszowa 23:39–43). Ponadto Żydzi świętowali oraz okazywali
wdzięczność za roczne zbiory owoców i zbóż (zob. II Ks. Mojżeszowa 23:16).

Zrozumienie kontekstu i treści
Jedną z podstaw nauczania i uczenia się ewangelii jest zrozumienie kontekstu danego bloku pism
świętych i jego treści. Kontekst oznacza sytuację lub okoliczności danego fragmentu pisma,
wydarzenia czy historii. Treść to akcja, ludzie, wydarzenia, kazania i natchnione wyjaśnienia
w tekście. Kiedy przybliżasz uczniom kontekst i treść pism świętych, będą oni lepiej
przygotowani, aby rozpoznać przesłania natchnionych autorów.

• Czego, zgodnie z wersetami 3–4, oczekiwali od Jezusa Jego bracia?

Podsumuj Ew. Jana 7:6–10, tłumacząc, że Jezus postanowił odłożyć udział w tym
święcie na dalszy plan, lecz zachęcił Swoich braci, aby udali się do Jerozolimy. Gdy
obchody się rozpoczęły, Jezus przybył do Jerozolimy potajemnie, wiedząc, że
niektórzy przywódcy żydowscy pragnęli Go zabić, ale czas Jego śmierci jeszcze nie
nadszedł.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 7:11–13.

• Co różni ludzie, przebywający w Jerozolimie, mówili o Jezusie?

Wyjaśnij, że tak samo, jak za czasów Jezusa, tak i dzisiaj krążą różne opinie na
temat Jezusa Chrystusa. Niektórzy ludzie wiedzą i świadczą o tym, że jest Synem
Boga i Zbawicielem całej ludzkości. Inni w Niego wierzą i mają nadzieję, że Jego
ewangelia jest prawdziwa. Jednakże są i tacy, którzy wątpią w boskość Jezusa
Chrystusa i prawdziwość Jego nauk. Poproś uczniów, aby podczas dalszego
studiowania Ew. Jana 7 odszukali, w jaki sposób możemy dowiedzieć się, że Jezus
Chrystus jest naszym Zbawicielem, a Jego nauki są prawdziwe.

Ew. Jana 7:14–36
Jezus naucza Żydów w świątyni
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 7:14–15. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co Jezus uczynił w świątyni. Możesz wyjaśnić, że świątynia
była centralnym miejscem obchodów święta namiotów.

• Co uczynił Jezus?

• Co zdziwiło Żydów?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 7:16–18. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co według słów Jezusa ludzie powinni robić, aby
dowiedzieć się, czy Jego doktryna lub nauki są prawdziwe.

• Od kogo, zgodnie z wersetem 16., Jezus otrzymał doktrynę, której nauczał?
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• W jaki sposób ktoś może poznać, że doktryna, której nauczał Jezus Chrystus,
prawdziwie pochodzi od Boga?

• Jakiej zasady możemy się nauczyć na temat tego, w jaki sposób możemy
otrzymać świadectwo o naukach Ojca Niebieskiego? (Uczniowie powinni
sformułować następującą zasadę: Jeśli wypełniamy wolę Ojca Niebieskiego,
otrzymamy świadectwo o Jego doktrynie. Możesz zachęcić uczniów, aby
w wersecie 17. zaznaczyli słowa, które mówią o tej zasadzie).

Aby uczniowie zrozumieli, w jaki sposób możemy zastosować tę zasadę w naszym
życiu, poproś jednego z nich o przeczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta
Jamesa E. Fausta z Pierwszego Prezydium:

„Zdobywamy świadectwo o zasadach ewangelii poprzez próby posłusznego życia
zgodnie z nimi […]. Świadectwo o skuteczności modlitwy przychodzi poprzez
pokorną i szczerą modlitwę. Świadectwo o dziesięcinie przychodzi poprzez jej
płacenie” („Panie, pomóż niedowiarstwu memu”, Ensign lub Liahona,
listopad 2003, str. 22).

Mimo że Jego bracia z początku w Niego nie wierzyli, później otrzymali
świadectwo i nawrócili się (zob. Dzieje Apostolskie 1:14).

• Jak zasada odnaleziona w Ew. Jana 7:17 mogłaby pomóc braciom Jezusa
w uzyskaniu świadectwa o Nim i Jego naukach?

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że mają przyjaciela, który ma problem ze
świadectwem o ewangelii.

• W jaki sposób moglibyście wykorzystać zasadę rozpoznaną w Ew. Jana 7:17, aby
mu pomóc?

Aby pomóc uczniom w dzieleniu się świadectwem o prawdzie i ważności zasady
określonej powyżej, zapisz na tablicy następujące zdanie:

Wiem ____________________ jest prawdziwa, ponieważ żyjąc zgodnie z nią
____________________.

Zachęć uczniów, aby uzupełnili poniższe zdanie w swoich notatnikach lub
dziennikach do studiowania słowami na temat przykazania lub zasady ewangelii, o
prawdziwości której się przekonali poprzez wysiłki, by zgodnie z nią żyć.

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami z resztą klasy.

Poproś uczniów, aby napisali prawdę, przykazanie lub naukę, na temat której
chcieliby otrzymać mocniejsze świadectwo. Możesz ich także poprosić, aby napisali,
co uczynią, aby otrzymać mocniejsze świadectwo na temat tej prawdy, przykazania
lub nauki, stosując zasadę, której nauczyli się z Ew. Jana 7:17.

Podsumuj Ew. Jana 7:19–36, wyjaśniając, że Jezus zganił przywódców żydowskich
za odrzucenie Jego nauk i cudów oraz starania, by Go zabić. Wiele osób

LEKCJA 66

411



zastanawiało się, czy jest On Mesjaszem, a faryzeusze oraz arcykapłani posłali
żołnierzy, aby Go pojmali.

Ew. Jana 7:37–53
Jezus Chrystus naucza na temat daru Ducha Świętego
Poproś ucznia, który jest spragniony, aby wyszedł na środek klasy. Daj mu pusty
kubek i zadaj poniższe pytania:

• Czy to wystarczy, aby zaspokoić twoje pragnienie?

• Czego jeszcze ci potrzeba?

Pokaż uczniom pojemnik z wodą, np. butelkę lub dzbanek. Napełnij kubek wodą i
poproś ucznia, aby się napił. Następnie poproś go, aby wrócił na swoje miejsce.

Weź do ręki butelkę lub dzbanek, przy użyciu którego napełniłeś wodą kubek.
Wyjaśnij, że podczas każdego z ośmiu dni święta namiotów wyznaczony kapłan
nabierał do złotego dzbana wodę z sadzawki Syloe, a następnie przelewał tę wodę
do srebrnej misy znajdującej się u podstawy świątynnego ołtarza. Ostatniego dnia
święta namiotów, po tym, jak kapłan wypełnił swoje zadanie, Jezus powstał i
wystosował zaproszenie do ludu. (Zob. Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:446).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 7:37. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, o co Zbawiciel poprosił ludzi, kiedy przyszedł do świątyni
ósmego, czyli ostatniego dnia święta namiotów.

• O co Zbawiciel poprosił zgromadzonych tam ludzi?

• Dlaczego, biorąc pod uwagę nabieranie i przelewanie wody przez kapłana
podczas tego święta, Jezus wystosował swoje zaproszenie w tym właśnie czasie?

Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie: Jeśli przyjdziemy do Jezusa Chrystusa i
uwierzymy w Niego…

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 7:38–39 oraz wersetu:
Joseph Smith Translation, John 7:39 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 7:39],
przypis b do wersetu 38. w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO. Poproś
uczniów, aby odszukali obietnicę, którą złożył Jezus tym, którzy przyjdą do Niego i
w Niego uwierzą.

Wyjaśnij, że wyrażenie: „z wnętrza jego” wskazuje na to, że żywa woda wypełnia
wierzącego i wypływa od niego, a nie pochodzi z zewnętrznego źródła.

• Co, zgodnie z wersetem 39., reprezentuje żywa woda, o której nauczał
Zbawiciel?

Wyjaśnij, że „z jakiegoś niewyjaśnionego w pismach świętych powodu Duch
Święty nie był w pełni obecny pośród Żydów za czasów doczesnej posługi Jezusa
(Ew. Jana 7:39; 16:7)” (Bible Dictionary, „Holy Ghost”). Choć dar Ducha Świętego
nie został udzielony w tamtej dyspensacji aż do chwili, gdy Zbawiciel został
uwielbiony po ukończeniu Swojej ziemskiej posługi, to moc Ducha Świętego była
obecna na ziemi, by pomóc ludziom w otrzymaniu świadectwa o prawdach,
których nauczał Zbawiciel oraz Jego uczniowie.
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• Jak, w oparciu o nauki Zbawiciela zawarte w Ew. Jana 7:37–39, dokończylibyście
zdanie napisane na tablicy? (Choć uczniowie mogą użyć innych słów, powinni
rozpoznać następującą zasadę: Jeśli przychodzimy do Jezusa Chrystusa i
w Niego wierzymy, zostaniemy napełnieni Duchem Świętym).

Wyjaśnij, że osoby przepełnione Duchem Świętym, mogą wywierać dobry wpływ
na innych. Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, gdy byli przepełnieni Duchem
Świętym, dzięki czemu wywarli na kogoś dobry wpływ. Poproś kilkoro z nich, aby
podzielili się swoimi doświadczeniami.

Podsumuj Ew. Jana 7:40–53, wyjaśniając, że faryzeusze i arcykapłani ponownie
pragnęli aresztować Jezusa. Faryzeusz Nikodem, który spotkał się w nocy ze
Zbawicielem (zob. Ew. Jana 3:1–2), stanął w Jego obronie i przypomniał pozostałym
faryzeuszom oraz arcykapłanom, że ich prawo nie pozwalało na skazanie osoby,
jeśli nie miała ona możliwości zabrania głosu w swojej obronie.

Na zakończenie złóż świadectwo o prawdach, które uczniowie poznali podczas
studiowania Ew. Jana 7.
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LEKCJA 67

Ew. Jana 8:1–30
Wprowadzenie
Podczas pobytu Zbawiciela w Jerozolimie z okazji święta
namiotów pewni uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili
do Niego kobietę oskarżoną o cudzołóstwo i zapytali Go, czy

powinna zostać ukamienowana. Zbawiciel wprowadził
oskarżycieli w zakłopotanie i okazał tej kobiecie miłosierdzie.
Jezus nauczał także, że Ojciec składa o Nim świadectwo.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 8:1–11
Kobieta przyłapana na cudzołóstwie zostaje przyprowadzona do Zbawiciela
Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy kiedykolwiek spotkali lub mieli kontakt
z ludźmi, których wygląd lub zachowanie nie były w harmonii z normami Pana.

• Jakie wyzwania możemy napotkać, kiedy przebywamy w towarzystwie osób,
których wygląd lub zachowanie nie są w harmonii z normami Pana? (Uczniowie
mogą odpowiedzieć, że możemy być kuszeni, aby niesprawiedliwie osądzać
takie osoby lub być dla nich nieuprzejmi).

Napisz na tablicy następujące pytanie:

Co powinniśmy zrobić w sytuacji, kiedy przebywamy w towarzystwie osób,
których wygląd lub zachowanie nie są w harmonii z normami Pana?

Zachęć uczniów, aby studiując Ew. Jana 8:1–11, odszukali prawdy, które pomogą
w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie.

Wyjaśnij, że po święcie namiotów Jezus Chrystus pozostał w Jerozolimie na pewien
czas i nauczał ludzi w świątyni (zob. Ew. Jana 8:1–2).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:3–6. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co się stało, kiedy Jezus nauczał zgromadzony tłum.

• Co się wydarzyło, kiedy Jezus nauczał ludzi?

• Jakie pytanie faryzeusze i uczeni w piśmie zadali Zbawicielowi?

• Jaki zamiar, według wersetu 6., mieli faryzeusze i uczeni w piśmie? (Pragnęli
zdyskredytować Jezusa w obecności ludzi i znaleźć powód, by móc Go oskarżyć,
a następnie aresztować i skazać na śmierć [zob. Ew. Jana 7:1, 32]).

Wyjaśnij, że gdyby Jezus powiedział, by ukamienowano tę kobietę, poparłby karę,
która nie była powszechnie lubiana pośród Żydów i była zabroniona przez
Rzymian. Gdyby Jezus nie zgodził się na ukamienowanie tej kobiety, zostałby
oskarżony o zlekceważenie prawa Mojżesza lub nieszanowanie przyjętych
w przeszłości praktyk. (Zob. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:450–451).
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:7–8. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Zbawiciel odpowiedział na zadane Mu
pytanie.

• Jakiej odpowiedzi udzielił Jezus zgodnie z wersetem 7.?

• Jak myślicie, co zgodnie z pragnieniem Zbawiciela, mieli zrozumieć ci ludzie,
kiedy rzekł: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią
kamieniem” (werset 7.)?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:9. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co się stało, kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie
zastanawiali się nad odpowiedzią Jezusa.

• Co, waszym zdaniem, oznacza wyrażenie: „sumienie ich ruszyło”?

• Do czego ci ludzie się przyznali, odchodząc?

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z tego zapisu na temat tego, jak unikać
potępiania innych osób? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że
rozpoznali następującą zasadę: Zauważanie własnych niedoskonałości może
sprawić, że nie będziemy potępiać innych ludzi. Zapisz tę zasadę pod
pytaniem znajdującym się na tablicy).

• Jak, waszym zdaniem, zauważanie własnych niedoskonałości może nam pomóc
w unikaniu potępiania innych ludzi?

Przypomnij uczniom, że ta kobieta była winna popełnienia cudzołóstwa, co jest
bardzo poważnym grzechem (zob. Alma 39:3–5).

• Jak myślicie, co mogła czuć ta kobieta, kiedy jej grzechy zostały ujawnione
Jezusowi i dużej grupie ludzi?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:10–11. Poproś go także
o przeczytanie Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha], znajdującego
się w wersecie 11., przypis c w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Zbawiciel odpowiedział tej
kobiecie.

• W jaki sposób Zbawiciel okazał tej kobiecie miłosierdzie i łaskę?

• Jakiej rady jej udzielił?

Aby pokazać uczniom, że Zbawiciel nie popierał grzechu, który popełniła ta
kobieta, poproś jednego z nich, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź
Prezydenta Spencera W. Kimballa:

„Przykazał jej: ‘Idź i odtąd już nie grzesz’. Pokierował tą kobietą, aby poszła
swoją drogą, porzuciła niegodne życie, nie popełniała więcej grzechu i dokonała
przemiany. Mówił do niej: Idź, kobieto. Rozpocznij proces pokuty. I wskazywał jej
pierwszy krok, którym jest porzucenie nieprawości” (The Miracle of Forgiveness
[1969], str. 165).
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• Jakiej prawdy o Zbawicielu możemy się nauczyć na podstawie wersetów 10–11?
(Choć uczniowie mogą użyć innych słów, powinni rozpoznać następującą
prawdę: Zbawiciel okazuje nam miłosierdzie, dając nam możliwości, aby
dokonać pokuty. Zapisz ją na tablicy).

• W jaki sposób zrozumienie tej prawdy może nam pomóc, kiedy grzeszymy?

• W jaki sposób te dwie prawdy, które odszukaliśmy, mogą nam pomóc
w sytuacjach, kiedy przebywamy w towarzystwie ludzi, których wygląd lub
zachowanie nie pozostaje w harmonii z przykazaniami i normami Pana?

• Jaki wpływ, zgodnie z Joseph Smith Translation [Tłumaczeniem Józefa Smitha]
wersetu 11., miało miłosierdzie Pana na tę kobietę?

Poproś uczniów, aby zapisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
uczucia, które żywią wobec Zbawiciela z powodu Jego gotowości, by okazywać
miłosierdzie i dawać nam możliwości do odpokutowania.

Ew. Jana 8:12–30
Jezus naucza, że Jego Ojciec składa o Nim świadectwo
Poproś uczniów, aby zamknęli oczy i postarali się naszkicować jakiś konkretny
przedmiot. Następnie poproś ich o otwarcie oczu i porównanie ich rysunku
z rysunkiem osoby, która siedzi obok.

• Co możecie robić lepiej, mając dostęp do światła?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:12. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, kim ogłosił się Jezus.

• Kim ogłosił się Jezus? (Napisz na tablicy następującą doktrynę: Jezus Chrystus
jest światłością świata).

Przypomnij uczniom, że Jezus wygłosił te słowa podczas święta namiotów.
Każdego wieczoru trwającego osiem dni święta namiotów wielkie świeczniki lub
menory, znajdujące się na dziedzińcu świątyni, były zapalane, by dać światło tym,
którzy przybyli do Jerozolimy na obchody.

• W jaki sposób Jezus Chrystus zapewnił światło kobiecie przyłapanej na
cudzołóstwie oraz jej oskarżycielom?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się ze słów Pana w wersecie 12.? (Uczniowie
mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali następującą zasadę: Jeśli
podążamy za Zbawicielem, unikniemy duchowej ciemności i zostaniemy
napełnieni Jego światłem).

• W jaki sposób Zbawiciel pomaga wam w uniknięciu duchowej ciemności?

Wyjaśnij, że wiele starotestamentowych proroctw wskazywało na to, że Mesjasz
będzie światłością dla wszystkich narodów (zob. Ks. Izajasza 49:6; 60:1–3).
Świadcząc, że jest światłością świata, Jezus głosił, że to On był Mesjaszem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:13. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, jak faryzeusze zareagowali na słowa Zbawiciela.

• Jak faryzeusze zareagowali na słowa Zbawiciela?
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• Dlaczego twierdzili, że nauki lub świadectwo Jezusa nie były prawdziwe?
(Ponieważ złożył świadectwo o sobie samym).

Wyjaśnij, że Jezus przypomniał faryzeuszom, że zgodnie z prawem Mojżesza, do
ustalenia prawdy potrzebne było świadectwo dwóch osób (zob. Ew. Jana 8:17;
V Ks. Mojżeszowa 17:6). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana
8:18. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, kto jeszcze złożył świadectwo, że
Jezus był obiecanym Mesjaszem.

• Kto, zgodnie z tym, co Zbawiciel oświadczył w wersecie 18., był drugim
świadkiem Jego boskości? (Możesz podkreślić, że w tym zdaniu Jezus
potwierdził, że On i Jego Ojciec to dwie oddzielne istoty).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:19. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, czego faryzeusze nie rozumieli na temat Jezusa i Jego Ojca.

• Dlaczego, zgodnie z wersetem 19., faryzeusze nie znali Ojca? (Faryzeusze nie
znali Ojca, ponieważ nie znali Jezusa i nie wiedzieli, kim tak naprawdę był).

• Co możemy uczynić, w oparciu o to, co Zbawiciel powiedział faryzeuszom, aby
poznać Ojca Niebieskiego? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się,
że rozumieją, iż ucząc się o Jezusie Chrystusie, poznajemy Ojca. Zapisz tę
zasadę na tablicy, używając odpowiedzi uczniów).

Aby wyjaśnić uczniom tę zasadę, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos
poniższej wypowiedzi Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu
Apostołów:

„Jezus przyszedł po to, aby poprzez wszystko, co powiedział i uczynił, a
szczególnie poprzez Jego zadość czyniące cierpienie i ofiarę, powiedzieć nam o
tym, kim jest Bóg, nasz Wieczny Ojciec, jak całkowicie jest On oddany Swoim
dzieciom w każdym czasie i w każdym narodzie. Jezus starał się poprzez słowa i
uczynki objawić nam prawdziwą naturę Swego Ojca, naszego Ojca w Niebie,
byśmy ją sobie przyswajali […].

Karmiąc głodnych, uzdrawiając chorych, wypominając obłudę i błagając o wiarę, Chrystus ukazał
nam kim jest Ojciec — ‘miłościwy i łaskawy, nieskory do gniewu, cierpliwy i pełen dobroci’.
Swoim życiem, a w szczególności Swoją śmiercią Chrystus składał deklarację: ‘To Boskie
współczucie wam pokazuję, a wraz z nim i moje własne’” („Majestat Boga”, Ensign lub Liahona,
listopad 2003, str. 70, 72).

• Czego, według Starszego Hollanda, uczymy się o Ojcu Niebieskim, kiedy
uczymy się o Jezusie Chrystusie?

Podsumuj Ew. Jana 8:21–24, wyjaśniając, że Zbawiciel ostrzegł faryzeuszy, iż jeśli
w Niego nie uwierzą, umrą w swoich grzechach.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:25–30. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają dodatkowe prawdy, których Jezus nauczał faryzeuszy na
temat siebie i Ojca Niebieskiego. Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli to, co
odnajdą.

• Jakich dodatkowych prawd nauczał Jezus Chrystus na temat siebie i Ojca
Niebieskiego?
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• W jaki sposób nauki Zbawiciela zawarte w tych wersetach pomagają nam
zrozumieć związek pomiędzy Zbawicielem i Ojcem Niebieskim?

Poproś uczniów, aby w ciągu kilku minut przejrzeli i zastanowili się nad
przestudiowanymi przez nich w tym roku zapisami z Nowego Testamentu o
słowach i czynach Jezusa Chrystusa (np. historia kobiety przyłapanej na
cudzołóstwie). Możesz pokazać ilustracje z kościelnej publikacji Album: Ewangelia
w malarstwie ([2009]; zob. także stronę LDS.org), które przedstawiają wydarzenia
z doczesnej posługi Zbawiciela. Poproś kilkoro uczniów, aby podsumowali historię,
nad którą się zastanawiali i wyjaśnili pozostałym, czego ona naucza na temat
naszego Ojca w Niebie.

Na zakończenie złóż swoje świadectwo o Ojcu Niebieskim i Jezusie Chrystusie.
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LEKCJA 68

Ew. Jana 8:31–59
Wprowadzenie
Po zakończeniu święta namiotów Jezus dalej nauczał
w świątyni. Nauczał na temat wolności od grzechu. Kiedy

oświadczył, że jest wielkim Jehową, faryzeusze starali się Go
ukamienować.

Propozycje dotyczące nauczania

Dostosuj metody nauczania do potrzeb uczniów
Metody nauczania i umiejętności są tylko narzędziami, które mają pomóc uczniom w nauce, a nie
są celem samym w sobie. Wybierz metody, które w najlepszy sposób pomogą uczniom przyswoić
sobie treść, doktryny i zasady zawarte w danym bloku pisma świętego oraz pomogą im je
zastosować w życiu. Pamiętaj, że bez Ducha, nawet najbardziej efektywne metody nauczania nie
osiągną w pełni swego celu.

Ew. Jana 8:31–36
Jezus naucza na temat wolności od grzechu
Aby pomóc uczniom w przypomnieniu sobie, o czym studiowali podczas
poprzedniej lekcji, weź do ręki mały kamień. Poproś uczniów, aby krótko
podsumowali reakcję Zbawiciela, kiedy kilku uczonych w piśmie i faryzeuszy
przyprowadziło do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, oraz Jego późniejsze
nauki (zob. Ew. Jana 8:1–30). (Zbawiciel nie potępił tej kobiety, ale powiedział jej,
by „już nie [grzeszyła]” [werset 11.]. Następnie Jezus nauczał, że jest „światłością
świata” [werset 12.] oraz że jeśli wierzymy w Niego i postępujemy według Jego
nauk, poznamy Ojca).

• Jaki wpływ, zgodnie z Ew. Jana 8:30, wywarły na wielu Żydów czyny i
słowa Jezusa?

Podkreśl, że choć wielu Żydów wierzyło w Jezusa, niektórzy wciąż się z Nim
spierali, kiedy to nauczał zgromadzonych na temat bycia uczniem, prawdy i
wolności, która jest przeciwieństwem niewoli.

Narysuj na tablicy poniższy schemat:

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:31–32. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co, według Jezusa, musimy uczynić, abyśmy byli wolni.

Poproś uczniów, aby podeszli do tablicy i uzupełnili puste miejsca w schemacie
w oparciu o słowa Jezusa. Uzupełniony schemat powinien wyglądać mniej
więcej tak:
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• Co to znaczy „[wytrwać w słowie Chrystusa]” (werset 31.)?

• W jaki sposób podsumowalibyście główną myśl nauk Jezusa Chrystusa
zawartych w wersetach 31–32? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni
wiedzieć, iż jeśli wytrwamy w słowie Jezusa Chrystusa, będziemy Jego
uczniami i poznamy prawdę, która nas wyswobodzi. Możesz zapisać tę
zasadę na tablicy. Możesz także podkreślić, że według Ew. Jana 8:36, możemy
być wolni dzięki Jezusowi Chrystusowi).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego
Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali niech słuchają i
zwrócą uwagę na to, w jaki sposób możemy być wolni, jeśli żyjemy zgodnie ze
słowami Zbawiciela:

„Wolni od obciążającej mocy fałszywej nauki; wolni od więzów apetytu i
pożądania; wolni od więzów grzechu; wolni od wszelkiego złego i zepsutego
wpływu i od każdej ograniczającej i zniewalającej mocy; wolni, by doświadczyć
nieograniczonej wolności, której pełnią cieszą się jedynie wywyższone istoty”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy, [1965–1973], 1:456–457).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:33. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co, według Żydów, czyniło ich wolnymi.

• Co, według Żydów, czyniło ich wolnymi? (Błędnie wierzyli w to, że będąc
potomkami Abrahama i dziedzicami zawartego z nim przymierza, należała im
się duchowa wolność).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:34–36. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, od czego, według Jezusa, ludzie mieli się uwolnić.

• Od czego, zgodnie ze słowami Jezusa zawartymi w wersecie 34., ludzie mieli się
uwolnić?

Podkreśl, że greckie słowo przetłumaczone w wersecie 34. jako: „grzeszy”,
wskazuje na pozostawanie w grzechu, czyli niedążenie do pokuty.

• Jakiej zasady uczymy się z wersetu 34.? (Po udzieleniu przez uczniów
odpowiedzi zapisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli popełniamy grzech i
nie pokutujemy, stajemy się niewolnikami grzechu).

• Co to znaczy być „niewolnikiem grzechu”? (Możesz podkreślić, że słowo
przetłumaczone jako „niewolnik” może także oznaczać „sługę”).

Aby pomóc uczniom dostrzec związek pomiędzy tymi dwiema odnalezionymi
przez nich zasadami, narysuj na tablicy następujący schemat:
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• Dlaczego niektórzy ludzie w dzisiejszych czasach błędnie rozumieją te prawdy,
uważając, że naśladowanie Zbawiciela nas zniewala, a popełnianie grzechu daje
wolność?

Aby przybliżyć uczniom te dwie zasady, poproś jednego z nich o przeczytanie na
głos poniższej wypowiedzi Starszego D. Todda Christoffersona z Kworum
Dwunastu Apostołów:

„Uleganie pokusom [Szatana] prowadzi do coraz bardziej ograniczonej liczby
możliwych wyborów, aż w końcu ich brakuje; prowadzi także do uzależnień, które
pozostawiają nas bezsilnymi, by im się oprzeć […].

Świat, patrząc na życie z punktu widzenia Korihora, [uważa] posłuszeństwo
Bożym prawom i obrzędom za ‘niewolę’ (Alma 30:24, 27) […].

Czy ktokolwiek powątpiewa w to, że z powodu posiadania pełni światła i prawdy,
Bóg posiada niczym nieograniczoną wolność, aby być i czynić?

Podobnie i my, jeśli nasze zrozumienie ewangelii i zasad wzrasta, wzrasta także zakres naszej
wolnej woli. Po pierwsze, mamy więcej możliwości wyboru i możemy osiągnąć znacznie więcej i
otrzymać znacznie wspanialsze błogosławieństwa, ponieważ mamy więcej praw, które możemy
przestrzegać. Po drugie, posiadając większe zrozumienie, możemy podjąć bardziej przemyślane
decyzje, ponieważ lepiej dostrzegamy nie tylko różne możliwości, ale także związany z nimi
potencjał” („Moral Agency”, Ensign, czerwiec 2009, str. 49, 50–51).

Podziel uczniów na pary. Wyznacz każdej parze do przestudiowania określony
rozdział z broszury Dla wzmocnienia młodzieży (2011). Poproś ich, aby narysowali
w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania następującą tabelę (możesz
ją także narysować na tablicy). Poproś uczniów z każdej pary, aby przeczytali
wspólnie wyznaczony rozdział z broszury Dla wzmocnienia młodzieży i na jego
podstawie wypełnili tabelę.
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Norma omówiona
w broszurze Dla
wzmocnienia młodzieży:

W jaki sposób życie
zgodnie z tą normą
daje wolność?

W jaki sposób życie
w niezgodzie z tą normą
prowadzi do niewoli?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś jednego ucznia z każdej pary, aby zamienił
się miejscami z uczniem z innej pary, a następnie nauczali się nawzajem na temat
normy, którą przestudiowali. Gdy zakończą to zadanie, poproś kilkoro uczniów, aby
opowiedzieli klasie, czego się nauczyli.

• Jakich wolności obiecanych w broszurze Dla wzmocnienia młodzieży
doświadczyliście osobiście?

Poproś uczniów, aby zapisali konkretny sposób, w jaki postarają się osiągnąć
wolność poprzez życie zgodnie ze słowem Zbawiciela.

Ew. Jana 8:37–59
Jezus świadczy o Swojej boskości
Poproś uczniów, aby w kilku słowach odpowiedzieli na następujące pytanie:

• Czy znacie osobę, która jest bardzo podobna do swojego ojca?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Jana 8:37–40, 44–45.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czym żydowscy przywódcy, którzy
sprzeciwiali się Panu, różnili się od wspaniałego proroka ze Starego Testamentu,
Abrahama, o którym mówili, że był ich ojcem.

• Co, zgodnie ze słowami Zbawiciela zawartymi w wersecie 39., powinni czynić,
jeśli są dziećmi Abrahama?

• Co, zgodnie z wersetem 40., pragnęli uczynić, a czego nie dopuściłby się
Abraham?

• Kto, zgodnie z tym, co powiedział Jezus w wersetach 44–45, był ich ojcem?
(Diabeł). W jaki sposób naśladowali diabła?

Podsumuj Ew. Jana 8:46–50, tłumacząc, że Zbawiciel nauczał, iż ci, którzy są z Boga,
przyjmą Jego słowo. Żydowscy przywódcy starali się obrazić Jezusa, nazywając Go
Samarytaninem (jako że Samarytanie byli z reguły pogardzani przez Żydów) i
głosząc, że ma demona.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:51–53. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają pytanie, które żydowscy przywódcy zadali Jezusowi.

• Jakie pytanie zadali Jezusowi? (Możesz zachęcić uczniów, aby w wersecie 53.
zaznaczyli pytanie: „Czyś Ty większy od ojca naszego, Abrahama?”).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:56–58. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają odpowiedź, jakiej Jezus udzielił Żydom.
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• Jakiej odpowiedzi Jezus udzielił na pytanie: „Czyś Ty większy od ojca naszego,
Abrahama?”? (Możesz poprosić uczniów, aby podkreślili w wersecie 58.
wyrażenie: „pierwej niż Abraham był, Jam jest”).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu Ew. Jana 8:58, przypis b, który znajduje się
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO, aby poznać znaczenie
wyrażenia: „Jam jest”. Następnie zadaj poniższe pytania:

• Co oznacza wyrażenie: „Jam jest”? (To wyrażenie określa Jehowę, Boga
Abrahama, Izaaka i Jakuba; możesz także wyjaśnić, że Septuaginta jest greckim
tłumaczeniem Starego Testamentu. Możesz poprosić uczniów, aby zapisali
w swoich pismach świętych następującą prawdę: Jezus Chrystus jest Jehową,
Bogiem Starego Testamentu).

• Jak, w oparciu o to, czego dowiedzieliście się, studiując werset 58., Jezus
odpowiedział na pytanie, czy był większy od Abrahama?

Pokaż ilustracje z Albumu: Ewangelia
w malarstwie ([2009]; zob. także stronę
LDS.org), które przedstawiają cuda
zapisane w Starym Testamencie (np.
Trzej mężczyźni w rozpalonym piecu, nr
25; lub Daniel w lwiej jamie, nr 26).

• Jak byście zareagowali, gdybyście
stanęli przed Jezusem i usłyszeli, jak
oświadcza, że jest tym, który czynił
cuda, o których mowa w Starym
Testamencie?

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Jana 8:59.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają,
w jaki sposób żydowscy przywódcy
zareagowali na oświadczenie Jezusa, że
to On był Jehową. Poproś uczniów, aby
opowiedzieli o tym, co znaleźli.

• Dlaczego uważacie, że istotne jest,
abyśmy wiedzieli, że Jezus Chrystus
to Jehowa, Bóg Starego Testamentu?

Możesz poprosić kilkoro uczniów, aby
podzielili się z resztą klasy
świadectwem o Jezusie Chrystusie. Na
zakończenie możesz także sam
podzielić się swoim świadectwem.

Omówienie fragmentów do opanowania
Quizy i testy dają uczniom możliwość sprawdzenia tego, jak zapamiętali fragmenty
do opanowania. Wskazówki mogą obejmować kluczowe słowa lub odsyłacze do
fragmentów, cytaty z wersetów lub scenariusze, które ilustrują nauczane tam
prawdy. Quizy lub testy mogą odbywać się w formie ustnej lub pisemnie — na
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tablicy lub kartkach. Gdy uczniowie ukończą rozwiązywać quiz lub test, możesz
połączyć w pary uczniów, którzy mają trudności z opanowaniem fragmentów
z pism świętych z tymi, którzy zdobyli najwięcej punktów. Uczniowie z wysokimi
wynikami mogą pomagać uczniom, którzy osiągnęli gorsze rezultaty,
w opanowaniu fragmentów. (Jeśli zdecydujesz się tak postąpić, upewnij się, że nie
wprawia to nikogo w zakłopotanie).
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LEKCJA 69

Ew. Jana 9
Wprowadzenie
Jezus uzdrowił człowieka niewidomego od urodzenia.
Faryzeusze przesłuchali tego mężczyznę i wyrzucili go
z synagogi, ponieważ nie chciał on oskarżyć Jezusa i nazwać

Go grzesznikiem dlatego, że uzdrawiał w Sabat. Zbawiciel
następnie odszukał tego człowieka, a mężczyzna ten
wychwalał Go, nazywając Synem Boga.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 9:1–7
Jezus uzdrawia człowieka niewidomego od urodzenia
Przynieś do klasy artykuł z gazety na temat osoby, która napotkała w swoim życiu
przeciwności. Streść go uczniom lub napisz jego nagłówek na tablicy.

• Czy znacie inne przykłady przeciwności, z którymi ktoś musiał sobie poradzić?

Podkreśl, że niektórzy ludzie zastanawiają się, dlaczego Bóg pozwala na to, aby
przeciwności w drastyczny sposób oddziaływały na ich życie.

Poproś uczniów, aby studiując Ew. Jana 9:1–5, odszukali prawdę, która pomaga
nam zrozumieć, dlaczego Bóg pozwala, aby przeciwności oddziaływały na
nasze życie.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 9:1–2. Poproś
pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i odszukali przeciwności, z którymi zmagał
się człowiek, o którym mowa w tym fragmencie. Poproś uczniów, aby podzielili się
tym, co znaleźli.

• Co, zgodnie z wersetem 2., chcieli wiedzieć uczniowie na temat przyczyny, dla
której ten człowiek zmagał się z przeciwnością?

Wyjaśnij, że zarówno w czasach Zbawiciela, jak i współcześnie, wiele osób wierzyło
i wierzy w to, że przeciwności, z jakimi się zmagają inni, są spowodowane ich
własnymi grzechami bądź ich rodziców. (Możesz zwrócić uwagę na to, że pytanie
zadane przez uczniów zakłada realność życia przedziemskiego).

• Czy uważacie taki pogląd za właściwy? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 9:3–5. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, czego Zbawiciel nauczał na temat ślepoty tego człowieka.

• Jak myślicie, co znaczą słowa: „aby się na nim objawiły dzieła Boże” (werset 3.)?

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć na temat przeciwności w oparciu o nauki
Zbawiciela przedstawione w tych wersetach? (Uczniowie mogą użyć innych
słów, ale powinni rozpoznać następującą prawdę: Bóg może wykorzystać
przeciwności, z jakimi się zmagamy, aby okazać Swoją moc i wypełnić
Swoje dzieło).
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Wyjaśnij, że mimo, iż może być wiele różnych powodów, dla których zmagamy się
z przeciwnościami w swoim życiu, Bóg może je wykorzystać, aby wypełnić Swoje
prawe cele.

Zachęć uczniów, aby pomyśleli o przeciwnościach, których doświadczyli
w przeszłości lub z którymi zmagają się obecnie. Gdy uczniowie będą studiować
dalszą część Ew. Jana 9, poproś ich, aby pomyśleli, w jaki sposób Bóg mógł okazać
Swoją moc i wypełnić Swoje dzieło poprzez przeciwności, których doświadczyli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 9:6–7. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Bóg objawił Swoją moc i wypełnił Swoje
dzieło poprzez doświadczenia niewidomego mężczyzny.

Możesz także wyświetlić część filmu z serii Life of Jesus Christ Bible Videos pt.
„Jesus Heals a Man Born Blind” [Jezus uzdrawia człowieka niewidomego od

urodzenia] (wyświetl film od początku, a zatrzymaj na oznaczeniu czasu 3:37). Film
jest dostępny na stronie internetowej: LDS.org.

• Jak myślicie, co czuł ten mężczyzna, kiedy przejrzał na oczy po raz pierwszy?

• W jaki sposób przeciwność, którą napotkał w swoim życiu, pozwoliła innym
ujrzeć moc Boga?

• W tej historii człowiek musiał się obmyć w sadzawce Syloe, aby odzyskać
wzrok. Co możecie uczynić, aby Pan mógł objawić w waszym życiu Swoje dzieło
i moc?

Ew. Jana 9:8–41
Zbawiciel poszukuje mężczyzny, którego uzdrowił, a który został wypędzony
z synagogi przez faryzeuszy
Podsumuj Ew. Jana 9:8–15, wyjaśniając, że po tym, jak niewidomy mężczyzna został
uzdrowiony, niektórzy ludzie sprzeczali się ze sobą odnośnie do tego, czy był on
naprawdę tym człowiekiem, który urodził się niewidomy. Inni zastanawiali się,
w jaki sposób został uzdrowiony i przyprowadzili go do faryzeuszy, którzy zaczęli
zadawać mu wiele pytań.

Poproś uczniów, aby w Ew. Jana 9:14 odszukali, w jaki dzień Zbawiciel uzdrowił
tego niewidomego mężczyznę. Poproś ich, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

• Jak zareagowali faryzeusze na to, że Jezus uzdrowił tego mężczyznę w Sabat?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Jana 9:16–38. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają jeszcze inną przeciwność, jakiej ten człowiek
doświadczył w swoim życiu.

Zamiast prosić uczniów o przeczytanie tych wersetów, możesz wyświetlić
film „Jesus Heals a Man Born Blind” [Jezus uzdrawia człowieka

niewidomego od urodzenia] (oznaczenie czasu od 3:37 do 7:47). Poproś uczniów,
aby odszukali kolejną przeciwność, której doświadczył ten uzdrowiony człowiek.

Aby pomóc uczniom odszukać zasadę w tej historii, przypomnij im, ze rodzice
niewidomego mężczyzny zostali przyprowadzeni do faryzeuszy, aby odpowiedzieć
na ich pytania.
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• Dlaczego, zgodnie z wersetem 22., rodzice niewidomego mężczyzny woleli, by
on sam wyjaśnił, w jaki sposób został mu przywrócony wzrok?

Wyjaśnij, że „synagogi stanowiły centrum religijnego i społecznego życia wielu
żydowskich społeczności. Zapewniały dostęp do nauk religijnych i stanowiły
miejsce kultu, dawały także możliwość zdobywania wiedzy i rozwijania stosunków
społecznych. Ponieważ synagoga stanowiła nieodłączną część społeczeństwa
żydowskiego, wypędzenie z niej […] oznaczało więcej niż tylko ekskomunikę i
utratę członkostwa w społeczności religijnej. Oznaczało również pozbawienie
prawa do udziału w wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Kara ta była na tyle
poważna, że powstrzymała rodziców niewidomego mężczyzny przed udziałem
w śledztwie dotyczącym [uzdrowienia ich syna]” (New Testament Student Manual
[podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014] str. 230).

• Jaką presję, zgodnie z wersetem 24., mógł odczuwać ten uzdrowiony
mężczyzna?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu wersety 30–33, w tym także fragment
z Joseph Smith Translation, John 9:32 [Tłumaczenia Józefa Smitha, Ew. Jana 9:32],
który znajduje się w wersecie 32., przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO, i odszukali odpowiedź, jakiej ten mężczyzna udzielił faryzeuszom.

• Jakich argumentów użył ten człowiek, stając w obronie Jezusa? (Możesz
zaproponować uczniom podkreślenie jego słów w wersecie 33.).

• Co człowiek ten wiedział o Jezusie Chrystusie?

Podkreśl, że został on wypędzony z synagogi, gdyż z odwagą stanął w obronie
człowieka, który go uzdrowił (zob. werset 34.).

• Jak myślisz, dlaczego ów mężczyzna był gotów do obrony tego, co wiedział o
Jezusie Chrystusie, mimo że wiązało się to z usunięciem z synagogi?

Przypomnij uczniom, że po tym, jak został on usunięty z synagogi, Zbawiciel go
odnalazł i zapytał, czy „[wierzy] w Syna Człowieczego” (werset 35.). Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 9:36–38, a pozostałych o
odszukanie odpowiedzi, jakiej udzielił ten człowiek.

• Co stało się ze świadectwem, które miał on na temat Jezusa Chrystusa?
(Zrozumiał, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z przykładu tego człowieka na temat
pozostawania wiernym temu, co wiemy? (Uczniowie mogą rozpoznać wiele
różnych zasad, ale upewnij się, że rozumieją następującą: Jeśli, pomimo
przeciwności, pozostaniemy wierni temu, co wiemy, że jest prawdą, nasze
świadectwa zostaną wzmocnione. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Aby uczniowie pojęli tę zasadę, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos
wersetu: Eter 12:6. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co dzieje się, kiedy
pozostajemy wierni Panu w obliczu przeciwności wywierających wpływ na
naszą wiarę.

• Dlaczego, waszym zdaniem, nasze świadectwa są wzmocnione po tym, jak
oprzemy się przeciwnościom lub próbom naszej wiary?
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• W jaki sposób wasze świadectwo zostało wzmocnione poprzez napotkane
przeciwności?

Aby pomóc uczniom w odszukaniu w historii tego człowieka kolejnej zasady,
zapytaj, ilu z nich korzysta z soczewek korekcyjnych (takich jak soczewki
kontaktowe lub okulary).

• Jaki wpływ te soczewki wywierają na wasz wzrok?

• Co stało się z fizycznym wzrokiem tego człowieka po tym, jak Jezus go
uzdrowił?

• W jaki sposób duchowy wzrok tego człowieka lub jego zrozumienie Zbawiciela
zostało poprawione lub udoskonalone?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Jana 9:11, 17, 33 i odszukanie wyrażeń,
które opisują wzrok lub zrozumienie tego mężczyzny na temat tego, kim był Jezus.
Niech uczniowie opowiedzą, co znaleźli. (Ich odpowiedzi mogą zawierać takie
wyrażenia, jak: „człowiek, które zwą Jezusem”, „prorok” oraz człowiek „od Boga”.
Zapisz te wyrażenia na tablicy i zachęć uczniów, aby podkreślili je w swoich
pismach świętych).

• Co, zgodnie z tymi wyrażeniami, stało się z duchowym wzrokiem tego
mężczyzny? (Został poprawiony i udoskonalony. Wyrażenia te odzwierciedlają
rozwój dojrzałości duchowej tego człowieka oraz jego zrozumienie tego, kim
Jezus był naprawdę).

• Dlaczego, waszym zdaniem, jego duchowy wzrok i zrozumienie, kim był
Zbawiciel, stały się bardziej wyraźne? (Rozwijał swoją wiarę poprzez bycie
wiernym temu, co wiedział).

Poproś uczniów, aby przejrzeli Ew. Jana 9:36–38 i odszukali, co ten człowiek
ostatecznie dostrzegł w Zbawicielu.

• Co ten człowiek ostatecznie dostrzegł w Zbawicielu? (Zrozumiał, że Jezus
Chrystus jest Synem Boga).

• Jak bardzo poprawił się wzrok tego człowieka?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Howarda W. Huntera. Poproś pozostałych, aby wsłuchali się w słowa Prezydenta
Huntera na temat tego, co stało się z tym człowiekiem.

„Wzrok został przywrócony dwukrotnie — raz, w celu naprawienia wrodzonej
wady, a drugi raz, by mógł ujrzeć Króla Królów, zanim wstąpił On na Swój
wieczny tron. Jezus przywrócił zarówno fizyczny, jak i duchowy wzrok” („The God
That Does Wonders”, Ensign, maj 1989, str. 16–17).

• W jaki sposób uzdrowienie tego człowieka z fizycznej ślepoty symbolizuje
uzdrowienie go ze ślepoty w sensie duchowym?
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• Jakiej zasady możemy się nauczyć z tej historii na temat tego, co może się stać,
jeśli będziemy rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa? (Uczniowie mogą użyć
innych słów, ale powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli rozwijamy wiarę
w Jezusa Chrystusa, nasz duchowy wzrok i zrozumienie stają się bardziej
wyraźne. Zapisz ją na tablicy).

• Dlaczego, waszym zdaniem, rozwijanie wiary jest niezbędne do ujrzenia i
zrozumienia duchowej prawdy w większym zakresie?

Wyjaśnij, że niektórzy faryzeusze przyglądali się, gdy ten człowiek ujrzał i
wychwalał Jezusa Chrystusa jako Syna Boga. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Jana 9:39–41. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają,
czego Zbawiciel nauczał na temat ślepoty.

• Jak byście podsumowali to, czego Zbawiciel nauczał faryzeuszy?

Wyjaśnij, że w odpowiedzi na pytanie zadane przez faryzeuszy: „Czy i my ślepi
jesteśmy?” (werset 40.), „Zbawiciel użył metafory, aby nauczyć, że osoby, które były
‘[ślepe]’ — nie wiedziały, kim On był — ‘nie [mają] grzechu’ (Ew. Jana 9:41).
Natomiast osoby, które ‘[widziały]’ — otrzymały wystarczające świadectwo o
Zbawicielu i Jego boskiej misji, aby wiedzieć, kim On był — były odpowiedzialne za
swoje czyny. Faryzeusze byli pośród tych osób, które ‘[widziały]’ i dlatego
‘[pozostawali] w grzechu’. W sensie duchowym byli ślepi z wyboru, ponieważ nie
chcieli uznać Jezusa jako Syna Boga pomimo wielu świadectw, które otrzymali”
(New Testament Student Manual, str. 231).

Na zakończenie poproś uczniów, aby popatrzyli na dwie zasady zapisane na tablicy
i rozważyli, którą z nich powinni zastosować w swoim życiu (być może potrzebują
zastosować obydwie). Daj uczniom chwilę czasu na zapisanie w notatnikach lub
dziennikach do studiowania, w jaki sposób zastosują wybraną przez siebie zasadę.
Zachęć ich, aby modlili się o kierownictwo w zastosowaniu tej zasady.

Pomaganie uczniom w zastosowaniu doktryn i zasad
Gdy uczniowie zastosują zasady ewangelii w swoim życiu, otrzymają obiecane
błogosławieństwa. Podczas zajęć daj uczniom chwilę, aby rozważyli lub zapisali, co zrozumieli i
poczuli oraz aby zastanowili się, co muszą uczynić, aby zastosować daną zasadę. W takich
sytuacjach zachęcaj ich, aby prosili Pana o kierownictwo.
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LEKCJA 70

Ew. Jana 10
Wprowadzenie
Jezus nauczał, że jest Dobrym Pasterzem i że złoży życie
w ofierze za Swoje owce. Złożył także świadectwo, że Ojciec

Niebieski dał Mu moc nad śmiercią. Niektórzy ludzie oskarżyli
Go o bluźnierstwo, ponieważ głosił, że jest Synem Boga.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 10:1–24
Jezus naucza, że jest Dobrym Pasterzem i że złoży życie w ofierze za Swój lud
Poproś jednego z uczniów, aby stanął przed klasą. Przewiąż mu oczy, a następnie
zbierz kilka egzemplarzy pism świętych, w tym i jego egzemplarz. Poproś go, aby
dotknął każdego z nich i postarał się odgadnąć, który egzemplarz pism świętych
należy do niego. Następnie zapytaj:

• Dlaczego potrafiłeś (lub nie potrafiłeś) rozpoznać swoich pism świętych?

• Jeśli poprosiłbym cię, abyś dotknął twarzy swoich kolegów, czy mógłbyś ich
w ten sposób rozpoznać? (To pytanie czysto hipotetyczne).

Poproś go, aby zdjął z oczu przepaskę i powrócił na swoje miejsce. Wyjaśnij, że
pewnego razu pasterz na Bliskim Wschodzie został zapytany o to, jak dobrze znał
swoje owce. Odpowiedział: „Jeśli zawiązano by mi oczy i przyprowadzono do mnie
którąkolwiek z moich owiec i pozwolono, bym jedynie dotknął jej głowy,
wiedziałbym od razu, czy jest moja, czy też nie” (G.M. Mackie, Bible Manners and
Customs [brak daty wydania], str. 35).

• Co musielibyście zrobić, gdybyście byli pasterzami, aby znać swoje owce tak
dobrze, jak pasterz z powyższego cytatu?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu Ew. Jana 10:14 i odszukali, jak nazwał się
Jezus Chrystus. Niech opowiedzą o tym, co znaleźli. Zapisz na tablicy następujące
zdanie: Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem.

• Jak myślicie, dlaczego „Dobry Pasterz” jest odpowiednim tytułem dla
Zbawiciela?

Zachęć uczniów, aby studiując Ew. Jana 10, szukali prawd, które nauczają nas na
temat tego, w jakim sensie Zbawiciel jest Dobrym Pasterzem.

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu kulturowego tła Ew. Jana 10:1–5, wyjaśnij, że
w czasach Zbawiciela, pasterze w ciągu dnia prowadzili swoje owce do wodopoju i
na pastwisko oraz zapewniali im schronienie. W nocy zaś kilkoro pasterzy
gromadziło swoje stada we wspólnej owczarni. Owczarnię stanowiła jaskinia lub
zagroda, której zbudowane z kamienia ściany były uwieńczone ostrymi cierniami,
co zabezpieczało owce przed dzikimi zwierzętami.
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Pomaganie uczniom w zrozumieniu kulturowego tła danego fragmentu
Autorzy pism świętych pisali pod natchnieniem Ducha Świętego, lecz słowa oraz metafory,
których używali, były powiązane z kulturą, w której żyli. Przybliżając uczniom ówczesne podłoże
kulturowe, wyjaśniasz zawarte w pismach świętych metafory, nauki, doktryny i zasady, czym
sprawiasz, że uczniowie pogłębiają swoje zrozumienie na ich temat.

Podziel uczniów na pary. Poproś każdą z par, aby przeczytała na głos Ew. Jana
10:1–5 i odszukała to, co czyni dobry pasterz. Po upływie wyznaczonego czasu
poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli. Zapisz ich odpowiedzi
na tablicy pod nagłówkiem Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem. (Odpowiedzi mogą
być następujące: Wchodzi przez główne drzwi, woła owce po imieniu, kroczy przed
swoimi owcami).

• W jaki sposób, zgodnie z wersetem 3., pasterz wyprowadzał swoje owce
z owczarni?

• Dlaczego, zgodnie z wersetami 4–5, owce podążały jedynie za swoim
pasterzem?

• Jak Zbawiciel nazwał tych, którzy starali się wejść do owczarni inaczej niż
przez drzwi?

Wyjaśnij, że faryzeusze byli pośród grupy ludzi, do których zwracał się Jezus
(zob. Ew. Jana 9:41).

• W jakim sensie można przyrównać faryzeuszy do złodziei, zbójców i obcych
w owczarni?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu Ew. Jana 10:6 i odszukali, w jaki sposób
faryzeusze zareagowali na nauki Zbawiciela. Niech uczniowie opowiedzą, co
znaleźli.

Wyjaśnij, że w Ew. Jana 10:7–16 zapisano, iż Zbawiciel dalej nauczał na temat
różnic pomiędzy Nim a faryzeuszami. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na
głos wersetów 7–10, w tym Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha]
znajdującego się w wersecie 8., przypisie a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO. Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i zwrócili uwagę na nauki
Jezusa zawarte w tych wersetach.

• Jakie dodatkowe informacje na temat złodziei odnajdujemy w Joseph Smith
Translation [Tłumaczeniu Józefa Smitha] werset 8.?

• Co, według was, miał na myśli Zbawiciel, kiedy powiedział: „Ja jestem
drzwiami” (wersety 7. i 9.)?

Wyjaśnij, że „pasterze stali przy bramie do owczarni i oglądali każdą wchodzącą
owcę, i jeśli była taka potrzeba, opatrywali jej rany. Po tym, jak owce zostały
zgromadzone w owczarni z powodu zbliżającej się nocy, pasterze zwykle spali przy
bramie, zagradzając drogę i tym samym uniemożliwiając drapieżnikom lub
złodziejom wejście do owczarni” (New Testament Student Manual [podręcznik
Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 231–232).
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• W jakim sensie to, co robili ci pasterze, jest podobne do tego, co czyni dla nas
Zbawiciel?

• W jaki sposób Zbawiciel zapewnia tym, którzy za nim podążają, obfite życie
(Ew. Jana 10:10)?

Poproś jednego z uczniów przeczytanie na głos Ew. Jana 10:11–15. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, co jeszcze, według Zbawiciela, czynili
dobrzy pasterze. Podkreśl, że najemnik to osoba, której główną motywacją do pracy
jest otrzymanie wynagrodzenia.

Poproś kilkoro uczniów, aby podeszli do tablicy i pod nagłówkiem Jezus Chrystus jest
Dobrym Pasterzem napisali dodatkowe informacje na temat Dobrego Pasterza.
(Odpowiedzi mogą być następujące: Kładzie swoje życie za Swoje owce; zna Swoje
owce, i one Go znają).

• Co jest gotowy uczynić pasterz, a czego nie zrobi najemnik?

• Jakiej prawdy na temat Zbawiciela uczymy się z tych wersetów? (Uczniowie
mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali następującą prawdę:
Jezus Chrystus, będąc Dobrym Pasterzem, zna każdego z nas i złożył za
nas Swoje życie. Zapisz tę prawdę na tablicy pod nagłówkiem Jezus Chrystus
jest Dobrym Pasterzem).

Przypomnij uczniom pasterza z Bliskiego Wschodu, który bardzo dobrze znał
każdą ze swoich owiec.

• Jak myślicie, jak dobrze Zbawiciel zna każdego z was?

• W jaki sposób to, jak żyjecie każdego dnia, wpływa na wasze zrozumienie, że
Zbawiciel zna was osobiście i chętnie oddał za was Swoje życie?

Wyjaśnij, że po tym, jak Zbawiciel nauczał, iż jest gotów złożyć za nas Swoje życie,
dodał, że uczyni coś jeszcze. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
Ew. Jana 10:16. Poproś pozostałych, aby odszukali, co jeszcze uczyni Zbawiciel —
według tego, co sam powiedział — dla Swoich owiec (mając tu na myśli Jego lud).

• Co jeszcze uczyni Zbawiciel dla Swoich owiec?

• Co werset ten mówi na temat miejsca pobytu owiec Zbawiciela?

Wyjaśnij, że Zbawiciel nauczał Żydów w Jerozolimie, że odwiedzi Boże dzieci
mieszkające w innych krajach, będzie nauczać je ewangelii i przyprowadzi do
Swojego stada (Swojego Kościoła). Wyjaśnij, że Księga Mormona pomaga
w zrozumieniu tego wersetu.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos następujące fragmenty: 3 Nefi
15:15–17, 21; 16:1–3. Możesz zaproponować uczniom, aby zapisali te wersety, jako
odnośnik na marginesie swoich pism świętych obok Ew. Jana 10:16 lub podkreślili
werset 16., przypis a, który znajduje się w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO.

• W jaki sposób wersety te przybliżają nam Ew. Jana 10:16? (Wyrażenie: „inne
owce” dotyczy Nefitów oraz zagubionych plemion, a nie ludzi innych
narodów).
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Poproś uczniów, aby przeczytali Ew. Jana 10:17–18 i odszukali doktrynę o
Zbawicielu. Poproś, aby opowiedzieli, co znaleźli. (Choć uczniowie mogą użyć
innych słów, powinni rozpoznać następującą doktrynę: Jako dosłowny Syn Boga,
Jezus Chrystus posiadał moc, by złożyć Swoje życie, a następnie je odzyskać.
Zachęć uczniów, aby zaznaczyli w tych wersetach słowa, w których zawarta jest ta
doktryna).

• Dlaczego Zbawiciel był w stanie umrzeć, a następnie powstać z martwych? (Po
swojej ziemskiej matce, Marii, Jezus odziedziczył śmiertelność, w tym zdolność
do zaznania śmierci. Po swoim Ojcu, Elohimie, odziedziczył nieśmiertelność i
moc, by żyć wiecznie. Odziedziczył więc zdolność, by umrzeć oraz by powstać
z martwych, co było niezbędne do dokonania Zadośćuczynienia. [Zob. lekcja na
temat Ew. Mateusza 1–2]).

Podsumuj Ew. Jana 10:19–24, tłumacząc, że kiedy Zbawiciel nauczał tych rzeczy,
pośród ludzi nastąpił rozłam z powodu ich opinii na temat Jezusa. Podeszli do
Jezusa w świątyni i starali się Go przekonać, aby ogłosił. że naprawdę jest
Chrystusem.

Ew. Jana 10:25–42
Jezus ogłasza, że jest Synem Bożym
Poproś innego ucznia, aby wyszedł na środek klasy. Przewiąż mu oczy, a następnie
poproś pozostałych uczniów, aby mówili po kolei konkretne słowo (np. „pasterz”).
Poproś tego ucznia, aby wsłuchiwał się w wypowiadane przez pozostałych słowa i
określił, czy jest w stanie rozpoznać po głosie, kto w danej chwili mówi.

• Dlaczego niektóre głosy łatwiej jest odróżnić od innych?

Poproś go, aby zdjął przepaskę z oczu i powrócił na swoje miejsce. Poproś jednego
z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 10:25–30. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, w jaki sposób Zbawiciel odpowiedział na prośbę ludzi, którzy oczekiwali
potwierdzenia, że jest Chrystusem.

• W jaki sposób Zbawiciel opisał Swoje owce? (Owce należące do Zbawiciela,
słuchają Jego głosu i podążają za Nim).

• Co, zgodnie z wersetem 28., otrzymają ci, którzy słuchają głosu Zbawiciela i za
Nim podążają?

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z tych wersetów? (Uczniowie mogą
zdefiniować różne zasady, ale upewnij się, że wiedzą, iż jeśli poznamy głos
dobrego pasterza i za Nim podążymy, On poprowadzi nas ku życiu
wiecznemu. Zapisz tę zasadę na tablicy pod nagłówkiem: Jezus Chrystus jest
Dobrym Pasterzem. Możesz zaproponować, żeby uczniowie zapisali tę zasadę na
marginesie swoich pism świętych obok Ew. Jana 10:27–28).

Przypomnij klasie przykład drugiego ucznia z opaską na oczach oraz jego
umiejętności, by rozpoznać głosy kolegów.

• W jaki sposób możemy lepiej poznać głos Zbawiciela? (Zob. także NiP
18:34–36).

• Co zrobiliście, aby lepiej poznać głos Zbawiciela?
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• W jaki sposób możemy okazać, że naśladujemy Zbawiciela?

Daj uczniom trochę czasu na zastanowienie się, w jaki sposób mogą uważniej
słuchać głosu Zbawiciela i za Nim podążać. Poproś ich, aby w swoich dziennikach
do studiowania zapisali (1) cel, by uważniej wsłuchiwać się w głos Zbawiciela i
konkretne sposoby, w jakie mogą to zrobić, lub (2) cel, by zawsze podążać za Jego
głosem oraz sposób, w jaki to uczynią.

Podsumuj Ew. Jana 10:31–42, tłumacząc, że po tym, jak Zbawiciel zaświadczył, że
On i Jego Ojciec stanowią jedność, przywódcy żydowscy pragnęli Go
ukamienować, oskarżając o bluźnierstwo. Jednakże Zbawiciel odpowiedział na ich
oskarżenia, cytując Ks. Psalmów 82:6: „Wyście bogami i wy wszyscy jesteście
synami Najwyższego”. Następnie zapytał Żydów, dlaczego oskarżyli Go o
bluźnierstwo, jeśli oświadczył, że jest Synem Boga, gdyż tak, jak mówią pisma
święte, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i sami możemy stać się bogami.

Na zakończenie złóż świadectwo o prawdach i zasadach nauczanych w Ew. Jana 10,
oraz zachęć uczniów do ich stosowania.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Jana 7–10 (Część 14.)
Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Ew. Jana 7–10
(Część 14.) nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku
z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze potrzeby swoich
uczniów.

Dzień 1. (Ew. Jana 7)
Dzięki naukom, które Jezus wygłosił w Jerozolimie podczas święta namiotów, uczniowie dowiedzieli się, że jeśli
wypełniamy wolę Ojca Niebieskiego, otrzymamy świadectwo o Jego doktrynie. Poznali również zasadę, że jeśli
przychodzimy do Jezusa Chrystusa i w Niego wierzymy, zostaniemy napełnieni Duchem Świętym.

Dzień 2. (Ew. Jana 8)
Z zapisu o kobiecie, która popełniła cudzołóstwo, uczniowie nauczyli się, że rozpoznanie własnych niedoskonałości
może nam pomóc w uniknięciu potępiania innych i że Zbawiciel okazuje łaskę, dając nam możliwość odpokutowania.
Uczniowie nauczyli się, że Jezus Chrystus jest Światłością świata i jeśli podążamy za Nim, unikniemy duchowej
ciemności i zostaniemy napełnieni Jego światłem. Poznali również następujące zasady: Ucząc się o Jezusie Chrystusie,
poznajemy Ojca. Jeśli trwamy w słowie Jezusa Chrystusa, to jesteśmy Jego uczniami i znamy prawdę, która nas
wyzwoli. Jeśli popełniamy grzech i nie pokutujemy, stajemy się niewolnikami grzechu. Jezus Chrystus jest Jehową,
Bogiem Starego Testamentu.

Dzień 3. (Ew. Jana 9)
W Ew. Jana 9 uczniowie przeczytali o tym, jak Jezus uzdrowił człowieka, który był niewidomy od urodzenia. Z tego
zapisu nauczyli się następującej prawdy: Bóg może wykorzystać to, z czym się zmagamy, dla wykazania Swojej mocy i
wypełnienia Swojego dzieła. Jeśli pomimo przeciwności pozostaniemy wierni temu, co wiemy, nasze świadectwa
zostaną wzmocnione. Jeśli rozwijamy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, nasz duchowy wzrok i zrozumienie stają się
bardziej wyraźne.

Dzień 4. (Ew. Jana 10)
W ramach tej lekcji uczniowie dowiedzieli się, że Jezus Chrystus, będąc Dobrym Pasterzem, zna każdego z nas i oddał
za nas Swoje życie. Jako dosłowny Syn Boga, Jezus Chrystus posiadał moc, by złożyć Swoje życie, a następnie je
odzyskać. Uczniowie odnaleźli również zasadę, zgodnie z którą, jeśli poznamy głos Dobrego Pasterza i za Nim
podążymy, On poprowadzi nas ku życiu wiecznemu.

Wprowadzenie
Podczas pobytu Zbawiciela w Jerozolimie z okazji święta namiotów, pewni uczeni
w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę oskarżoną o cudzołóstwo i
zapytali Go, czy powinna zostać ukamienowana. Zbawiciel wprowadził oskarżycieli
w zakłopotanie i okazał tej kobiecie miłosierdzie.
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Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 8:1–11
Kobieta oskarżona o cudzołóstwo zostaje przyprowadzona przed oblicze Zbawiciela
Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy kiedykolwiek spotkali lub mieli kontakt
z ludźmi, których wygląd lub zachowanie nie były w harmonii z normami Pana.

• Jakie wyzwania możemy napotkać, kiedy przebywamy w towarzystwie osób,
których wygląd lub zachowanie nie są w harmonii z normami Pana? (Uczniowie
mogą odpowiedzieć, że możemy być kuszeni, aby niesprawiedliwie osądzać
takie osoby lub być dla nich nieuprzejmi).

Napisz na tablicy następujące pytanie:

Co powinniśmy zrobić w sytuacji, kiedy przebywamy w towarzystwie osób,
których wygląd lub zachowanie nie są w harmonii z normami Pana?

Zachęć uczniów, aby studiując Ew. Jana 8:1–11, odszukali prawdy, które pomogą im
w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie.

Wyjaśnij, że po święcie namiotów Jezus Chrystus pozostał w Jerozolimie przez
pewien czas i nauczał ludzi w świątyni (zob. Ew. Jana 8:1–2).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:3–6. Pozostali
uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, co się wydarzyło, kiedy Jezus
nauczał ludzi.

• Co się wydarzyło, kiedy Jezus nauczał lud?

• Jakie pytanie faryzeusze i uczeni w piśmie zadali Zbawicielowi?

• Jaki, zgodnie z wersetem 6., był zamiar faryzeuszy i uczonych w piśmie? (Starali
się zdyskredytować Jezusa w obecności ludu i znaleźć powód dla oskarżenia
Go, gdyż pragnęli Go aresztować i skazać na śmierć [zob. Ew. Jana 7:1, 32]).

Wyjaśnij, że gdyby Jezus powiedział, by ukamienowano tę kobietę, poparłby karę,
która nie była powszechnie uznawana przez Żydów i była zabroniona przez
Rzymian. Gdyby zaś nie zgodził się na ukamienowanie tej kobiety, zostałby
oskarżony o zlekceważenie prawa Mojżesza lub nieszanowanie przyjętych
w przeszłości praktyk (zob. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:450–451).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:7–8. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, jakiej odpowiedzi udzielił Jezus.

• Jakiej odpowiedzi udzielił Jezus zgodnie z wersetem 7.?

• Jak myślicie, co zgodnie z pragnieniem Zbawiciela, ludzie mieli zrozumieć,
kiedy rzekł: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią
kamieniem” (Ew. Jana 8:7)?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 8:9. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co się stało, kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie
zastanawiali się nad odpowiedzią Jezusa.

• Co, waszym zdaniem, oznacza wyrażenie: „sumienie ich ruszyło”?

• Do czego ci ludzie się przyznali, odchodząc?

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z tego zapisu na temat tego, jak unikać
potępiania innych osób? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że
rozpoznali następującą zasadę: Zauważanie własnych niedoskonałości może
sprawić, że nie będziemy potępiać innych ludzi. Zapisz tę zasadę pod
pytaniem znajdującym się na tablicy).

• Jak, waszym zdaniem, zauważanie własnych niedoskonałości sprawić, że nie
będziemy potępiać innych ludzi?

Przypomnij uczniom, że ta kobieta była winna popełnienia cudzołóstwa, co jest
bardzo poważnym grzechem (zob. Alma 39:3–5).

• Jak myślicie, co mogła czuć ta kobieta, kiedy jej grzechy zostały ujawnione
Jezusowi i dużej grupie ludzi?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 8:10–11. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, w jaki sposób Jezus odniósł się do tej
kobiety.

• W jaki sposób Zbawiciel okazał tej kobiecie miłosierdzie i łaskę?

• Jakiej rady jej udzielił?

Aby uczniowie zrozumieli, że Zbawiciel nie akceptował grzechu, który popełniła ta
kobieta, poproś jednego z nich, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź
Prezydenta Spencera W. Kimballa:

„Przykazał jej: ‘Idź i odtąd już nie grzesz’. Pokierował tą grzeszną kobietą, aby
poszła swoją drogą, porzuciła niegodne życie, nie popełniała więcej grzechu i
dokonała przemiany. Mówił do niej: Idź, kobieto. Rozpocznij proces pokuty. I
wskazywał jej pierwszy krok, którym jest porzucenie nieprawości” (The Miracle of
Forgiveness [1969], str. 165).

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć o Zbawicielu z Ew. Jana 8:10–11? (Choć
uczniowie mogą użyć innych słów, powinni rozpoznać następującą prawdę:
Zbawiciel okazuje nam miłosierdzie, dając nam możliwości do dokonania
pokuty. Zapisz tę prawdę pod pytaniem znajdującym się na tablicy).

• W jaki sposób zrozumienie tej prawdy może nam pomóc, kiedy grzeszymy?

• W jaki sposób te dwie prawdy,określone podczas lekcji, mogą nam pomóc
w sytuacjach, kiedy przebywamy w towarzystwie ludzi, których wygląd lub
zachowanie nie pozostają w harmonii z przykazaniami i normami Pana?

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] uzupełnia Ew. Jana 8:11 o
następujące zdanie: „I od tej chwili ta kobieta wychwalała Boga i uwierzyła w Jego
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imię” (Joseph Smith Translation, John 8:11 [w: John 8:11, przypis c
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

• Jaki wpływ, zgodnie z Joseph Smith Translation, John 8:10 [Tłumaczeniem
Józefa Smitha, Ew. Jana 8:10], miało miłosierdzie Pana na tę kobietę?

Poproś uczniów, aby zapisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
uczucia, które żywią wobec Zbawiciela z powodu Jego gotowości, by okazywać
miłosierdzie i dawać nam możliwości do odpokutowania. Możesz poprosić
uczniów, aby podzielili się tym, co zapisali. Możesz również złożyć swoje
świadectwo na temat zasad omawianych w trakcie tej lekcji.

Następna część (Ew. Jana 11–15)
Zachęć uczniów, aby podczas studiowania Ew. Jana 11–15 odszukali odpowiedzi na
następujące pytania: Jak byście się czuli, będąc świadkami wskrzeszenia kogoś
z martwych? Dlaczego w pismach jest wzmianka o tym, że „zapłakał Jezus”
(Ew. Jana 11:35)? Co Jezus zrobił dla Swoich Apostołów, a co zwykle czynili słudzy?
Co, zgodnie z obietnicą Zbawiciela, mieli otrzymać Jego uczniowie jako pocieszenie
po tym, jak On ich opuści?
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LEKCJA 71

Ew. Jana 11
Wprowadzenie
Maria i Marta wysłały do Jezusa wiadomość o chorobie ich
brata, Łazarza. Jezus opóźniał się z podróżą; przybył 4 dni po
jego śmierci. Z miłością i współczuciem wskrzesił go
z martwych. Ta pełna dramatyzmu manifestacja boskiej mocy

potwierdziła, że Jezus był wybranym Mesjaszem i miał moc
nad śmiercią. Po tym, jak arcykapłani i faryzeusze dowiedzieli
się o tym cudzie, spiskowali, by zabić Jezusa i Łazarza.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 11:1–46
Jezus wskrzesza z martwych Łazarza
Daj każdemu uczniowi małą kartkę. Poproś ich, aby opisali, jak im lub komuś, kogo
znają, udało się przejść przez próbę. Gdy uczniowie będą opisywać tę próbę,
poinformuj ich, że to, co napiszą, zostanie odczytane pozostałym, dlatego powinni
zachować anonimowość i nie zapisywać na kartce swojego imienia. Zbierz kartki i
przeczytaj opisy niektórych prób. (Jeśli w zajęciach uczestniczy niewielu uczniów,
możesz poprosić ich o opisanie prób, których doświadczyli ich znajomi, aby nie
zostali rozpoznani przez innych uczniów).

• W jaki sposób próby, przez które przechodzą ludzie, mogą wpłynąć na ich wiarę
w Jezusa Chrystusa?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Ew. Jana 11, odszukali prawdy, które
mogą wzmocnić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, kiedy przechodzimy przez próby.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 11:1–3. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają próbę, przez którą przechodzili niektórzy
przyjaciele Jezusa.

Czytanie długich fragmentów z pism świętych podczas zajęć
Kiedy macie do przeczytania długie fragmenty z pism świętych, możesz poprosić jednego ucznia,
aby przeczytał jeden werset, a następnie, by wyznaczył kolejnego ucznia, który ma przeczytać
kolejny. W ten sposób uczniowie mogą czytać podczas całych zajęć. Zachowaj ostrożność, aby nie
zawstydzić uczniów, którzy nie czytają zbyt dobrze lub są bardzo nieśmiali. Uczniowie, którzy nie
lubią czytać na głos, nie powinni być do tego zmuszani.

• Przez jaką próbę, zgodnie z wersetem 1., przechodził Łazarz? W jaki sensie
mogło to stanowić próbę także dla Marii i Marty?

• Co Maria i Marta uczyniły w związku z chorobą Łazarza? Co to o nich
świadczy?

Zwróć uwagę uczniów na fakt, że Jezus przebywał w Betabrze, w Pereii
(zob. Ew. Jana 1:28; 10:40), która znajdowała się w odległości blisko jednego dnia
drogi od Betanii. Z tego względu co najmniej jeden dzień zabrałoby dostarczenie
wiadomości do Jezusa, a kolejny dzień trwałaby Jego podróż do Betanii.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 11:4–7. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, jak zareagował Jezus, kiedy dowiedział się o chorobie
Łazarza.

• Czego mogli oczekiwać od Jezusa uczniowie, gdy ten dowiedział się o chorobie
Łazarza, biorąc pod uwagę fakt, że Jezus miłował Martę, Marię i Łazarza?
(Oczekiwali, że niezwłocznie uda się do Betanii i uzdrowi Łazarza lub
przemówi i uzdrowi go na odległość, jak to uczynił w przypadku syna
dworzanina [zob. Ew. Jana 4:46–53]).

• Co zamiast tego uczynił Jezus?

• Co, zgodnie z wersetem 4., miało nastąpić dzięki chorobie Łazarza?

Przypomnij uczniom, że Betania znajdowała się w odległości trzech kilometrów od
Jerozolimy w ziemi judzkiej (zob. Ew. Jana 11:18). Podsumuj Ew. Jana 11:8–10,
tłumacząc, że niektórzy uczniowie poradzili Jezusowi, aby nie wracał do Judei, gdyż
tamtejsi przywódcy żydowscy pragnęli Go zabić (zob. Ew. Jana 10:31–39 oraz
Joseph Smith Translation, John 11:16 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 11:16]
[przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]). Jezus odpowiedział,
podkreślając, że wykorzysta czas, który Mu pozostał, aby bez przeszkód wypełnić
Swoje dzieło.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 11:11–15. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co Jezus powiedział na temat stanu zdrowia Łazarza.

• W jaki sposób uczniowie Jezusa błędnie zrozumieli słowa o stanie Łazarza?

• Dlaczego, zgodnie z wersetem 15., Jezus był uradowany tym, że nie był przy
Łazarzu, aby uzdrowić go z choroby? (Możesz poprosić uczniów, aby podkreślili
w swoich pismach świętych wyrażenie: „ze względu na was, bo uwierzycie”).

Zwróć uwagę uczniów na to, że Zbawiciel podkreślił, iż to, co uczyni w Betanii,
pomoże Jego uczniom rozwinąć wiarę w Niego.

Podsumuj Ew. Jana 11:16, wyjaśniając, że Apostoł Tomasz zachęcał pozostałych
uczniów, aby przyłączyli się do niego i udali się wraz z Jezusem do Judei, nawet jeśli
miałoby to oznaczać utratę życia.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Jana 11:17 i odszukanie, jak długo
Łazarz nie żył, kiedy Jezus przybył do Betanii. Poproś uczniów, aby podzielili się
tym, co znaleźli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego
Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów, aby
zwrócili uwagę na to, dlaczego było istotne, że Łazarz nie żył już od czterech dni.

„Proces rozkładu ciała był już na etapie zaawansowanym; śmierć była oczywista
[…]. Dla Żydów cztery dni miały wyjątkowe znaczenie; wierzyli, że po czwartym
dniu duch z pewnością i bezpowrotnie opuścił zwłoki” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy [1965–1973, 1:533).
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• Jakie znaczenie miało dla Żydów to, że dana osoba nie żyła od czterech dni?

• Co byście myśleli lub czuli, gdybyście byli na miejscu Marty lub Marii, i Jezus
przybyłby dopiero cztery dni po śmierci Łazarza?

Poproś kilkoro uczniów, aby na zmianę czytali na głos Ew. Jana 11:18–27. Poproś
uczniów, aby odszukali, co Marta powiedziała Jezusowi na temat tej próby.

Zamiast prosić uczniów o przeczytanie wersetów, możesz wyświetlić film
ukazujący rozmowę Zbawiciela z Martą, pt. „Lazarus Is Raised from the

Dead” [Wskrzeszenia Łazarza z martwych] z serii The Life of Jesus Christ Bible Videos
[oznaczenie czasu od 2:02 do 3:35]. Film jest dostępny na stronie internetowej:
LDS.org.

• Które wyrażenie zawarte w wersetach 21–27 wskazuje na to, że Marta
postanowiła pokładać wiarę w Jezusa Chrystusa podczas tej próby? (Jeśli
wyświetliłeś film, możesz dać uczniom minutę na to, aby przejrzeli te wersety).

• Która z wypowiedzi Marty wywarła na tobie największe wrażenie? Dlaczego?

• Czego możemy nauczyć się z przykładu Marty na temat tego, co możemy
czynić, kiedy przechodzimy przez próby? (Uczniowie mogą wymienić zasadę
podobną do następującej: Możemy zdecydować, że w czasie prób będziemy
rozwijać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa).

Zwróć uwagę uczniów na Ew. Jana 11:25–26. Wyjaśnij, że wyrażenie „nie umrze”
(Ew. Jana 11:26) dotyczy drugiej lub duchowej śmierci, czyli oddzielenia od
obecności i królestwa Boga.

• Jakich prawd uczymy się ze słów, które Zbawiciel skierował do Marty?
(Uczniowie mogą określić prawdy podobne do następujących: Jezus Chrystus
jest Zmartwychwstaniem i Życiem. Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa,
możemy otrzymać życie wieczne).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Jana 11:28–36. Pozostali
niech odszukają, co Maria powiedziała Jezusowi i jak On na to zareagował. Możesz
wytłumaczyć, że słowo „rozrzewnił” użyte w tych wersetach oznacza smucić się lub
być zmartwionym.

Zamiast prosić uczniów o przeczytanie tego fragmentu, możesz wyświetlić
przedstawiający te wydarzenia film, pt. „Lazarus is Raised from the Dead”

[Wskrzeszenie Łazarza z martwych] [oznaczenie czasu od 3:36 do 4:50].

• W jaki sposób zdanie wypowiedziane przez Marię w wersecie 32. odzwierciedla
jej wiarę w Zbawiciela?

• Jak zareagował Jezus, kiedy ujrzał płaczącą Marię oraz tych, którzy z nią byli?

• Jak myślicie, dlaczego Jezus zapłakał?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Jana 11:37 i odszukanie, nad czym
zastanawiali się ludzie w odniesieniu do tego, co Jezus mógł uczynić w sprawie
Łazarza. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Jana 11:38–46. Pozostali
niech odszukają, co następnie uczynił Zbawiciel.
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Zamiast prosić uczniów o przeczytanie tego fragmentu, możesz wyświetlić
przedstawiający te wydarzenia film, pt. „Lazarus is Raised from the Dead”

[Wskrzeszenie Łazarza z martwych] [oznaczenie czasu od 4:51 do 7:51].

• O czym Jezus przypomniał Marcie w wersecie 40., gdy zakwestionowała ona
odsunięcie kamienia zamykającego wejście do grobu, w którym pochowano
Łazarza?

• W jaki sposób obietnica ta została wypełniona? (Możesz wyjaśnić, że Łazarz nie
zmartwychwstał ani nie stał się nieśmiertelny. Jego duchowe ciało zostało
połączone z jego ciałem fizycznym, które wciąż było śmiertelne).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Bruce’a R. McConkiego. Poproś pozostałych, aby słuchając, zwrócili uwagę na
ważny cel, który osiągnął Zbawiciel poprzez wskrzeszenie Łazarza z martwych.

„W ten oto sposób stworzył bardzo dramatyczne tło do jednej ze Swoich
najwspanialszych nauk: To On jest zmartwychwstaniem i życiem, a
nieśmiertelność i życie wieczne przychodzą przez Niego, i ci, którzy uwierzą i
będą posłuszni Jego słowom, nigdy nie zaznają śmierci duchowej” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973, 1:531).

• W jaki sposób ten cud zapowiadał Zmartwychwstanie Zbawiciela?

• W jaki sposób ten cud ukazuje Jego moc do zapewnienia nieśmiertelności i
życia wiecznego?

• W jaki sposób możemy być błogosławieni poprzez zrozumienie mocy, którą ma
Zbawiciel, aby przynieść człowiekowi nieśmiertelność i życie wieczne?

Przypomnij uczniom, że Marta i Maria już na samym początku pokładały wiarę
w Jezusa Chrystusa, gdyż posłały po Niego, kiedy Łazarz zachorował, a następnie
wierzyły i ufały Mu nawet po śmierci Łazarza. Zapisz na tablicy następujące
niepełne zdanie: Jeśli zdecydujemy się rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa podczas prób,
których doświadczamy, to…

• W jaki sposób uzupełnilibyście tę zasadę w oparciu o to, czego nauczyliście się
z Ew. Jana 11? (Po udzieleniu przez uczniów odpowiedzi uzupełnij zdanie
napisane na tablicy, aby brzmiało w następujący sposób: Jeśli zdecydujemy się
rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa podczas prób, których doświadczamy,
to nasza wiara w Niego zostanie potwierdzona i pogłębiona).

Przypomnij uczniom, że niektóre osoby zastanawiały się, czy Jezus mógł zapobiec
śmierci Łazarza (zob. werset 37.), kiedy zwlekał z przybyciem do Betanii, i uczynił
to dopiero cztery dni po śmierci Łazarza (zob. werset 17.).

• W jaki sposób wskrzeszenie Łazarza po czterech dniach potwierdziło i pogłębiło
wiarę zarówno uczniów Jezusa, jak i Marty i Marii? (Poprzez wskrzeszenie
z martwych Łazarza cztery dni po jego śmierci Jezus okazał Swoją moc nad
śmiercią, że Żydzi nie mogli temu ani zaprzeczyć, ani błędnie tego
zinterpretować).
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• W jakiej sytuacji postanowiliście, że będziecie rozwijać swoją wiarę w Jezusa
Chrystusa podczas prób, dzięki czemu wasza wiara w Niego została
potwierdzona i pogłębiona?

Poproś uczniów, aby napisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
pism, co uczynią, aby rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa, kiedy będą
doświadczać prób.

Ew. Jana 11:47–57
Arcykapłani oraz faryzeusze naradzają się, aby zabić Jezusa
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 11:47–48. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, jak zareagowali arcykapłani i faryzeusze, kiedy doniesiono
im, że Jezus wskrzesił Łazarza z martwych. Niech uczniowie opowiedzą, co
znaleźli.

Podsumuj Ew. Jana 11:49–57, wyjaśniając, że arcykapłan Kajfasz zabiegał, aby
skazano Jezusa na śmierć, by uchronić ich naród od zagłady ze strony Rzymian. On
także nieświadomie prorokował o tym, jakie skutki wywrze śmierć Jezusa na dzieci
Boże. Przywódcy żydowscy postanowili zabić Jezusa i nakazali tym, którzy
wiedzieli, gdzie On przebywa, aby im o tym donieśli, by mogli Go pojmać.

Na zakończenie możesz złożyć świadectwo o prawdach omówionych podczas
tej lekcji.
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Ew. Jana 12
Wprowadzenie
Maria z Betanii, siostra Marty i Łazarza, namaściła stopy
Jezusa, jako symbol Jego zbliżającego się pochówku.
Następnego dnia Jezus triumfalnie wjechał do Jerozolimy i

przepowiedział Swoją śmierć. Pomimo cudów, które czynił,
niektórzy ludzie nie wierzyli w Niego. Nauczał na temat
konsekwencji pokładania oraz niepokładania wiary w Niego.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 12:1–19
Maria namaszcza stopy Jezusa, następnie Jezus triumfalnie wjeżdża do Jerozolimy
Poproś kilkoro uczniów, aby na tablicy narysowali jeden z zapisanych w Nowym
Testamencie cudów Zbawiciela. Gdy uczniowie skończą rysować, poproś resztę
klasy, by zgadła, jakie cuda zostały przez nich narysowane. Zapytaj każdego
z uczniów, dlaczego zdecydował się narysować ten konkretny cud, a nie inny.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób bycie świadkiem jednego z tych
cudów mogłoby wpłynąć na ich wiarę w Zbawiciela. Zachęć ich, aby studiując
Ew. Jana 12, zwrócili uwagę na różne sposoby, w jakie ludzie mogą zareagować na
cuda dokonane przez Zbawiciela, a także odszukali prawdy, które mogą nam
pomóc to zrozumieć.

Podsumuj Ew. Jana 12:1–9, tłumacząc, że sześć dni przed świętem Paschy Jezus
zjadł kolację ze swoimi przyjaciółmi w Betanii. Maria, siostra Marty i Łazarza,
namaściła stopy Zbawiciela drogim olejkiem. Wielu ludzi usłyszało, że Jezus
przebywał w Betanii i przybyło, by spotkać się z Nim oraz z Łazarzem, którego
Jezus wskrzesił z martwych.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 12:10–11. Pozostałych
poproś, aby śledzili tekst i odszukali, co arcykapłani chcieli uczynić z Łazarzem. Być
może będziesz musiał podkreślić, że wskrzeszenie Łazarza było niepodważalnym
dowodem na to, że Jezus Chrystus ma moc nad śmiercią.

• Co arcykapłani chcieli uczynić z Łazarzem? Dlaczego?

• W jaki sposób przesłanie płynące z tych wersetów pomaga nam dostrzec, jak
bardzo niegodziwi byli faryzeusze i arcykapłani? (Możesz przypomnieć
uczniom, że ci przywódcy żydowscy pragnęli zabić też Zbawiciela [zob. Ew. Jana
11:47–48, 53]).

Podsumuj Ew. Jana 12:12–16, wyjaśniając, że dzień po tym, jak Maria namaściła
stopy Jezusa, wjechał On triumfalnie do Jerozolimy. (Triumfalny wjazd Jezusa do
Jerozolimy został wstępnie omówiony w lekcji na temat Ew. Mateusza 21:1–11).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 12:17–19. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co zrobili ludzie, którzy dowiedzieli się o wskrzeszeniu
Łazarza przez Jezusa, kiedy Zbawiciel triumfalnie wjechał do Jerozolimy.

• Co ci ludzie uczynili, kiedy Zbawiciel triumfalnie wjechał do Jerozolimy?
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• W jaki sposób, zgodnie z wersetem 19., zareagowali na to faryzeusze?

Ew. Jana 12:20–36
Jezus przepowiada Swoją śmierć
Podsumuj Ew. Jana 12:20–22, tłumacząc, że „niektórzy Grecy” (werset 20.), być
może nowonawróceni na judaizm, którzy przybyli do Jerozolimy na obchody święta
Paschy, nalegali na spotkanie z Jezusem. Kiedy Jezus się o tym dowiedział, nauczał
o swoim zbliżającym się cierpieniu, śmierci i Zmartwychwstaniu. Poproś uczniów o
przeczytanie po cichu Ew. Jana 12:27–33 i odszukanie, czego Jezus nauczał na
temat Swojego Zadośćuczynienia. Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli to, co
odnajdą.

• Co, zgodnie z wersetem 27., był gotowy uczynić Jezus, choć „[jego] dusza [była]
zatrwożona”? (Choć odczuwał ciężar nadchodzącego cierpienia, Jezus
postanowił wypełnić wyznaczoną Mu misję).

• O co, zgodnie z wersetem 28., modlił się Jezus? Jak na Jego modlitwę
odpowiedział Ojciec Niebieski? (Wyjaśnij, że wyrażenie: „I jeszcze uwielbię”
ukazuje pewność, jaką Ojciec Niebieski pokładał w Swoim Synu, że dokona On
Zadośćuczynienia).

• W jaki sposób słowa Jezusa z wersetu 32. odnoszą się do Jego
Zadośćuczynienia?

Wyjaśnij, że po usłyszeniu nauk Jezusa, ludzie powiedzieli, że nauczyli się z pism
świętych, iż Mesjasz nigdy nie umrze i zapytali, „kimże jest ów Syn Człowieczy”,
który zostanie „wywyższony” (Ew. Jana 12:34).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 12:35–36. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, jak Pan odpowiedział na to pytanie.

• Jak Jezus odpowiedział na to pytanie? (Zbawiciel powiedział, że jest
„światłem”).

Ew. Jana 12:37–50
Jezus naucza na temat konsekwencji pokładania oraz niepokładania w Niego wiary
Zwróć uwagę uczniów na znajdujące się na tablicy rysunki, które przedstawiają
niektóre z cudów dokonanych przez Jezusa. Poproś jednego ucznia o przeczytanie
na głos Ew. Jana 12:11, a innego o przeczytanie Ew. Jana 12:37. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają różne reakcje ludzi na cuda, których dokonywał Jezus.

• W jaki sposób ludzie zareagowali na cuda, których dokonywał Jezus?

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć na temat związku pomiędzy cudami a wiarą
w Jezusa Chrystusa, biorąc pod uwagę te różne reakcje? (Uczniowie mogą użyć
innych słów, ale upewnij się, że rozumieją, iż cuda same w sobie nie
przekonują nas do wiary w Jezusa Chrystusa).

• W jaki sposób cuda, mimo że same w sobie nie powodują wiary w Jezusa
Chrystusa, mogą nas ku niej skłaniać?

• Dlaczego niektórzy ludzie uwierzyli w Jezusa Chrystusa po ujrzeniu Jego cudów
lub usłyszeniu o nich, a inni nie?
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Podsumuj Ew. Jana 12:38–41, wyjaśniając, że proroctwa głoszone przez proroka
Izajasza (zob. Ks. Izajasza 6:9–10; 53:1–3) zostały wypełnione przez tych, którzy nie
uwierzyli w Jezusa. Pomimo wspaniałych czynów dokonywanych przez Zbawiciela
niektórzy ludzie zaślepili swoje oczy i utwardzili swoje serca przeciwko Niemu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 12:42–43. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, dlaczego niektórzy przywódcy żydowscy, którzy wierzyli
w Jezusa, nie „[wyznali]” tego (werset 42.) ani otwarcie się do tego nie przyznali.

• Dlaczego niektórzy wysoko postawieni przywódcy żydowscy nie przyznali się
do wiary w Jezusa?

• Co znaczy miłować bardziej „chwałę ludzką niż chwałę Bożą” (werset 43.)?

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z tych wersetów? (Pomóż uczniom rozpoznać
następującą zasadę: Troska o to, by zadowolić innych zamiast Boga, może
uniemożliwić nam otwarte przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa i
Jego ewangelię).

Aby przybliżyć uczniom tę zasadę, zapytaj:

• Jakie współczesne przykłady potwierdzają tę zasadę?

• Jakie są odpowiednie sposoby na okazanie naszej wiary w Jezusa Chrystusa i
Jego ewangelię?

• Jakie pozytywne konsekwencje mogą wyniknąć z okazywania wiary w Jezusa
Chrystusa i Jego ewangelię?

Aby przygotować uczniów do rozpoznania zasady nauczanej w Ew. Jana 12:44–46,
poproś ich, aby zastanowili się nad sytuacją, kiedy nic nie widzieli z powodu
ciemności (np. byli w ciemnym pokoju lub na dworze po zapadnięciu zmroku).
Poproś kilkoro z nich, aby opisali te doświadczenia, opisując towarzyszące im
uczucia, potencjalne zagrożenia oraz to, w jaki sposób światło pomogłoby im w tej
sytuacji.

Jeśli uważasz to za stosowne, wyłącz światło w pokoju, jednakże nie może być
zupełnie ciemno. Zwróć uwagę, że fizyczna ciemność może nam pomóc zrozumieć,
czym jest ciemność duchowa.

• W jakim sensie przebywanie w fizycznej ciemności jest podobne do
przebywania w duchowej ciemności?

• Jakie niebezpieczeństwa są związane z życiem w duchowej ciemności?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 12:44–46. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, jak mogą być błogosławieni ci, którzy wierzą
w Jezusa Chrystusa.

• Jak, zgodnie z Ew. Jana 12:46, mogą być błogosławieni ci, którzy wierzą
w Jezusa Chrystusa? (Po udzieleniu przez uczniów odpowiedzi zapal światło
w pokoju, jeśli je wcześniej wyłączyłeś. Zapisz na tablicy następującą zasadę,
używając słów uczniów: Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, nie musimy
żyć w duchowej ciemności).
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• W jakim sensie Jezus Chrystus jest światłem? W jaki sposób pokładanie w Nim
wiary usuwa duchową ciemność z życia danej osoby? (Zob. także NiP 50:23–25;
93:36–39).

Aby wyjaśnić uczniom, w jaki sposób Jezus Chrystus poprzez Swoje
światło (kierownictwo lub zrozumienie) rozprasza obecną w naszym życiu

ciemność duchową, podziel uczniów na grupy, liczące po dwóch lub trzech
uczniów. Daj każdej grupie egzemplarz poniższego zadania:

Jezus Chrystus rozprasza duchową ciemność, dając
Swoje światło
Przy każdym z poniższych tematów omów następujące pytania:

• Co ludzie przebywający w duchowej ciemności mogą myśleć na ten temat?

• Jakie światło rzuca na ten temat Jezus Chrystus i Jego ewangelia?

Tematy:
• Cel naszych ciał fizycznych

• Rozrywka i media

• Uzyskanie spokoju i szczęścia

• Małżeństwo i rodzina

• Życie po śmierci

Przedyskutuj z uczniami jeden z wymienionych w tym ćwiczeniu tematów,
korzystając z zadanych pytań. Następnie poproś uczniów, aby w ciągu kilku minut
przedyskutowali między sobą pozostałe tematy, korzystając z tych samych pytań.
(Możesz zamienić niektóre z tych tematów na takie, które są bardziej odpowiednie
dla twoich uczniów).

Dyskusje i zajęcia w małych grupach
Zajęcia w małych grupach często umożliwiają zaangażowanie podczas lekcji większej liczby
uczniów i stwarzają odpowiednie warunki do dzielenia się między sobą uczuciami,
przemyśleniami i świadectwami. Uczniowie mogą być lepiej przygotowani do udziału
w grupowych zajęciach, jeśli dasz im przykład, jak powinni podejść do rozwiązania danego
ćwiczenia w swojej grupie.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś ucznia z każdej grupy, aby wybrał jeden
z tematów z tego ćwiczenia i przedstawił, jak wyglądała dyskusja grupy. Następnie
zapytaj uczniów:

• Jak zasada określona w wersecie 46. pomaga nam zrozumieć, dlaczego pewne
tematy i problemy możemy rozumieć inaczej niż inne osoby?

• W jakich sytuacjach pomogło wam światło płynące od Jezusa Chrystusa i Jego
ewangelii?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego Gerrita
W. Gonga, Siedemdziesiątego, który świadczył, że błogosławieństwa otrzymują ci,
którzy wierzą i naśladują Jezusa Chrystusa:

„Wiara to wybór [zob. Mosjasz 4:9] […].

Kiedy wybieramy wiarę, to rozumiemy i spoglądamy na rzeczy z innej
perspektywy. Kiedy patrzymy i żyjemy w ten sposób, jesteśmy szczęśliwi i
odczuwamy radość w sposób, który jedynie ewangelia może nam umożliwić”
(„Choose Goodness and Joy”, New Era, sierpień 2011, str. 44).

Podsumuj Ew. Jana 12:47–50, wyjaśniając, że Jezus nauczał, iż ci, którzy nie wierzą
Jego słowom i Go odrzucą, będą osądzeni w oparciu o słowa, które wypowiedział, a
które są słowami Ojca Niebieskiego i które On przykazał Mu głosić.

Złóż świadectwo na temat błogosławieństw, które otrzymałeś w wyniku pokładania
wiary w Jezusa Chrystusa i Jego ewangelię. Poproś uczniów, aby zapisali w swoich
notatnikach lub dziennikach do studiowania, w jaki sposób zastosują jedną z zasad,
której się nauczyli. Zachęć ich, aby pokładali wiarę w Jezusa Chrystusa.
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LEKCJA 73

Ew. Jana 13
Wprowadzenie
Po spożyciu wieczerzy paschalnej Jezus obmył stopy Swoim
Apostołom i wskazał, że zdrajcą będzie Judasz. Pomimo
burzliwych wydarzeń ostatniego tygodnia Jego ziemskiej
posługi Jezus skoncentrował Swoje nauki na posłuszeństwie,

służbie i miłości — cechach, które charakteryzowały Jego
życie i powinny charakteryzować życie Jego uczniów bez
względu na czasy, w których przyszło im żyć.

Propozycje dotyczące nauczania

Pokładaj zaufanie w moc słowa
Możesz ulec pokusie, aby uwierzyć w to, że uczniowie nie polubią studiowania pism świętych lub
że nie potrafisz codziennie nauczać z pism świętych i wzbudzać w uczniach zainteresowania.
Pamiętaj jednak, że pisma święte zawierają „słowa żywota” (NiP 84:85) i że słowo „[odnosi]
większy skutek [jeśli chodzi o umysł] niż zmuszanie pod groźbą miecza czy w jakikolwiek inny
sposób” (Alma 31:5).

Ew. Jana 13:1–17
Jezus umywa nogi Swoim Apostołom
Przed lekcją narysuj następujący wykres na tablicy.

Przeczytaj na głos poniższe pytania i poproś uczniów, aby zastanowili się, jakiej
odpowiedzi by udzielili (wyjaśnij, że nie muszą dzielić się tymi odpowiedziami):

• Gdzie umieścilibyście się na tej skali?

• Czy chcielibyście być bardziej szczęśliwi niż jesteście dzisiaj?

• Czy znacie kogoś, komu chcielibyście pomóc, aby był bardziej szczęśliwy?

Poproś uczniów, aby studiując Ew. Jana 13, odnaleźli zasadę, dzięki której będą
wiedzieć, co muszą robić, by być szczęśliwsi.

Aby przybliżyć uczniom kontekst Ew. Jana 13, przypomnij im, że Jezus świętował
Paschę wraz ze Swoimi Apostołami. Podsumuj Ew. Jana 13:1–3, tłumacząc, że kiedy
Jezus spożywał ten ostatni posiłek, przed ukrzyżowaniem, ze Swoimi Apostołami,
wiedział, że niedługo umrze i powróci do Ojca Niebieskiego.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 13:4–5, a pozostałych,
aby śledzili tekst i odszukali, co uczynił Jezus po tym, jak wraz z uczniami ukończył
wieczerzę paschalną. Wyjaśnij, że wyrażenie: „złożył szaty” w wersecie 4. oznacza,
że Jezus zdjął zewnętrzną warstwę ubrania. Współcześnie oznaczałoby to zdjęcie
marynarki.
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• W jaki sposób Zbawiciel służył Swoim uczniom?

Wyjaśnij, że „w czasach nowotestamentowych ludzie nosili sandały, chodzili
piaszczystymi drogami, na których pełno było nieczystości pozostawionych przez
zwierzęta, i jedynie sporadycznie mieli dostęp do wody, w której mogli wziąć
kąpiel. Ich stopy były bardzo brudne i umycie czyichś stóp nie było chwalebnym
zadaniem […]. Ten pełen gościnności zwyczaj był wykonywany zwykle przez sługi
o najniższym statusie” (New Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego
Systemu Edukacji, 2014], str. 242). Podczas tej ostatniej wieczerzy „Chrystus cicho
powstał, przepasał się na podobieństwo sługi lub niewolnika, i ukląkł, by obmyć
stopy Apostołom” (Jeffrey R. Holland, „He Loved Them unto the End”, Ensign,
listopad 1989, str. 25).

Pokaż ilustrację Jezus obmywa nogi
Apostołom (Album: Ewangelia
w malarstwie [2009], nr 55; zob. także
stronę internetową: LDS.org).

• Jeśli bylibyście obecni, kiedy Jezus
obmywał stopy Swoim Apostołom,
jak byście zareagowali, gdyby Jezus
obmył wasze stopy?

• Co obmycie stóp Apostołów przez
Jezusa mówi nam o Jego
charakterze?

Poproś ucznia, aby przeczytał na głos Joseph Smith Translation, John 13:8–10
[Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 1:6–10] (w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co powiedział Piotr,
kiedy Zbawiciel zaczął myć jego stopy.

• Co, zgodnie z Joseph Smith Translation, John 13:8 [Tłumaczeniem Józefa
Smitha, Ew. Jana 13:8], powiedział Piotr, kiedy Zbawiciel zaczął myć jego stopy?

Poproś ucznia, aby przeczytał na głos Joseph Smith Translation, John 13:9–10
[Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 1:6–10] (w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Pozostali niech śledzą tekst i odszukają reakcję Piotra na to, co
Pan mu powiedział.

• Czego uczymy się z reakcji Piotra, zapisanej w wersecie 9. na to, co Pan mu
powiedział? (Piotr szanował Pana i pragnął Go całkowicie naśladować).

Wyjaśnij, że poprzez obmycie stóp Swoich Apostołów Zbawiciel nie tylko dokonał
wspaniałego aktu służby, ale wypełnił prawo Mojżesza i ustanowił święty obrzęd
(zob. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973,
1:708–709). Obrzęd ten został przywrócony w naszej dyspensacji poprzez Proroka
Józefa Smitha (zob. NiP 88:74–75, 137–141).

Poproś ucznia o przeczytanie na głos Ew. Jana 13:11, a pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, dlaczego Jezus powiedział Apostołom, że „nie wszyscy [byli] czyści”.

• O kim mówił Zbawiciel, kiedy rzekł do Apostołów, że „nie wszyscy [byli]
czyści”? (Odnosił się On do Judasza Iskarioty, który miał Go wkrótce zdradzić).
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Poproś kilkoro uczniów, aby czytali po kolei na głos Ew. Jana 13:12–17. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co zgodnie z naukami Zbawiciela Apostołowie
powinni uczynić po tym, jak On obmył ich stopy.

• Co, zgodnie z wersetami 13–16, zrobił Zbawiciel, aby dać Apostołom przykład
do naśladowania? (Mimo że Zbawiciel był „Nauczycielem i Panem”
[werset 13.], i największym ze wszystkich, służył bliźnim).

• Jakie błogosławieństwa otrzymamy, jeśli będziemy naśladować Zbawiciela i
służyć innym? Oprzyjcie swoją odpowiedź o obietnicę, którą Zbawiciel złożył
Swoim Apostołom w wersecie 17. (Uczniowie powinni, używając własnych
słów, sformułować następującą zasadę: Jeśli będziemy naśladować
Zbawiciela, służąc innym, będziemy szczęśliwsi).

• Jak myślicie, dlaczego będziemy szczęśliwsi, jeśli będziemy służyć bliźnim tak,
jak to czynił Zbawiciel?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, kiedy byli szczęśliwi, ponieważ
naśladowali przykład Zbawiciela i służyli bliźnim. Poproś kilkoro uczniów o
podzielenie się ich doświadczeniami z resztą klasy. Możesz także podzielić się
swoim własnym doświadczeniem.

Aby wyjaśnić uczniom, w jaki sposób mogą zastosować tę zasadę, poproś jednego
z nich o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego M. Russella Ballarda
z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Codziennie w porannej modlitwie poproście Ojca Niebieskiego, aby pokierował
wami i pomógł rozpoznać możliwość służby dla jednego z Jego cennych dzieci.
Następnie, kontynuując swój dzień, miejcie serca wypełnione wiarą i miłością i
poszukajcie kogoś, komu możecie pomóc. Jeżeli to zrobicie, wasza duchowa
wrażliwość wzrośnie i odkryjecie możliwości służby, o których nie mieliście
pojęcia” („Bądźcie gorliwie zaangażowani w sprawę”, Ensign lub Liahona,

listopad 2012, str. 31).

• W jaki sposób, według Starszego Ballarda, możemy znaleźć możliwości, by
służyć bliźnim?

Zachęć uczniów, aby naśladowali przykład Zbawiciela i służyli bliźnim. Możesz
poprosić uczniów, aby byli przygotowani, by podczas kolejnych kilku następnych
lekcji opowiadać o tym, jak służyli bliźnim.

Ew. Jana 13:18–30
Jezus wskazuje osobę, która Go zdradzi
Podsumuj Ew. Jana 13:18–30, wyjaśniając, że po tym, jak Jezus nauczał Swoich
Apostołów, że odnajdą radość w służbie innym, oznajmił, iż jeden z nich Go
zdradzi. Kiedy Jan zapytał Jezusa, kto Go zdradzi, Jezus wskazał, że będzie to jeden
z Jego Apostołów (Judasz).
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Ew. Jana 13:31–38
Jezus naucza Swoich uczniów, aby miłowali się wzajemnie
Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek zostali oskarżeni o to, że nie są chrześcijanami
lub prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, ponieważ należą do Kościoła Jezusa
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Jeśli którykolwiek z uczniów podniesie
rękę, zapytaj, w jaki sposób odpowiedział na oskarżenie, że jest jest
chrześcijaninem. Jeśli nikt z uczniów czegoś takiego nie doświadczył, zapytaj:

• Jakiej odpowiedzi byście udzielili, gdyby ktoś powiedział, że nie jesteście
chrześcijanami?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 13:34–35. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Zbawiciel powiedział na temat tego, jak inni
ludzie rozpoznają, że Apostołowie są Jego uczniami.

• Jakie przykazanie, zgodnie z wersetem 34., Jezus dał Swoim Apostołom?

• W jaki sposób, zgodnie z wersetem 35., inni ludzie mogli wiedzieć, że
Apostołowie miłowali siebie tak, jak umiłował ich Jezus?

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z nauk, których Zbawiciel udzielił Swoim
Apostołom? (Uczniowie powinni, używając własnych słów, sformułować
następującą zasadę: Kiedy miłujemy się nawzajem, tak jak umiłował nas
Jezus Chrystus, inni ludzie rozpoznają w nas Jego uczniów).

• W jaki sposób, w oparciu o to, czego nauczyliście się w tym roku na temat
Jezusa Chrystusa, okazywał On, że miłował bliźnich?

Aby pomóc uczniom odczuć prawdę i znaczenie właśnie określonej zasady, poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej historii, którą przytoczył
Starszy Paul E. Koelliker, Siedemdziesiąty:

„Dwaj misjonarze zapukali do drzwi z nadzieją, że otworzy im osoba, która
przyjmie ich przesłanie. Kiedy drzwi otworzyły się, ujrzeli dużej postury
mężczyznę, który nie przywitał ich zbyt przyjaźnie. ‘Wydaje mi się, że już wam
mówiłem, abyście więcej nie pukali do moich drzwi. Ostrzegłem was, że jeżeli
kiedykolwiek wrócicie, to mogę stać się nieprzyjemny. Teraz zostawcie mnie
samego’. Po czym szybko zamknął drzwi.

Odchodząc, starszy, bardziej doświadczony misjonarz, objął ramieniem swojego młodszego
kolegę, aby dodać mu otuchy. Nie spodziewali się, że ten mężczyzna obserwował ich przez okno,
upewniając się, że postąpią zgodnie z jego nakazem i odejdą. Oczekiwał, że zobaczy, jak
wyśmiewają się z jego wypowiedzi. Jednakże wyrażona przez nich troska o siebie nawzajem
przemieniła jego serce. Otworzył drzwi i poprosił misjonarzy, aby wrócili i podzielili się z nim
swoim przesłaniem […].

Zasada mówiąca o miłowaniu siebie nawzajem i rozwijaniu umiejętności skupiania naszych
myśli, słów i uczynków na Chrystusie jest podstawowym krokiem w procesie stawania się
uczniem Chrystusa” („On naprawdę nas kocha”, Ensign lub Liahona, maj 2012, str. 17).

• W jaki sposób misjonarze opisani w tej historii postępowali zgodnie z radą
Zbawiciela, aby miłować się nawzajem?

LEKCJA 73

452



Poproś uczniów, aby zaśpiewali hymn „Miłość wzajemna” (Hymny, nr 198) i
pomyśleli o kimś, kogo znają i w kim z łatwością mogą rozpoznać ucznia Jezusa
Chrystusa ze względu na miłość, jaką darzy innych ludzi. Kiedy zaśpiewają hymn,
poproś ich, aby wymienili imiona osób, o których pomyśleli, i wyjaśnili, w jaki
konkretny sposób osoby te okazują miłość bliźnim. Ty również możesz opowiedzieć
uczniom o osobie, o której pomyślałeś.

Zachęć uczniów, aby w notatnikach lub w dzienniku do studiowania napisali, co
będą robić, aby miłować bliźnich tak, jak miłuje ich Zbawiciel.

Podsumuj Ew. Jana 13:36–38, wyjaśniając, że po tym, jak Piotr oświadczył, że odda
swoje życie za Jezusa Chrystusa, Jezus powiedział mu, że się Go zaprze trzy razy,
zanim kur zapieje.

Powtórzenie fragmentów do opanowania
Rozpocznij ćwiczenie: „wyścig na fragmenty” od podania uczniom wskazówek, aby
pomóc im w szybkim odnajdywaniu fragmentów w pismach świętych. Jako
podpowiedzi możesz użyć kluczowych słów, kontekstu, doktryn i zasad oraz
pomysłów na ich zastosowanie, które znajdują się na kartach z fragmentami do
opanowania. Możesz też wymyślić je sam. Ćwiczenie „wyścig na fragmenty”,
w którym uczniowie ścigają się, by znaleźć wersety, może pomóc im w aktywnym
angażowaniu się w naukę fragmentów. Kiedy decydujesz się na wyścigi, rób to
w taki sposób, który nie rani ani nie obraża Ducha. Pomóż uczniom uniknąć
zbytniej rywalizacji oraz traktowania pism świętych w niewłaściwy sposób. Zachęć
uczniów, aby poprawiali swoje wyniki, a nie rywalizowali ze sobą nawzajem.
Możesz, na przykład, zorganizować wyścig uczniów z nauczycielem lub mogą
sprawdzać się, czy określona część uczniów potrafi odnaleźć fragment przed
upływem jakiegoś czasu.
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Ew. Jana 14
Wprowadzenie
Po wieczerzy paschalnej Jezus nauczał Swoich Apostołów o
tym, w jaki sposób mogą powrócić do Ojca Niebieskiego i

okazać Zbawicielowi swoją miłość. Następnie obiecał, że
ześle im innego Pocieszyciela.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 14:1–14
Zbawiciel naucza Swoich Apostołów, w jaki sposób mogą powrócić do Ojca
Niebieskiego
Jeśli to możliwe, pokaż uczniom mapę waszego miasta i poproś ich, aby znaleźli
miejsce, w którym się aktualnie znajdują. Wskaż na mapie inne miejsce, które znają
uczniowie. Poproś ich, aby zapisali na kartce, jak można dostać się z jednego
miejsca do drugiego. Poproś jednego lub dwóch uczniów, aby podzielili się z resztą
swoimi odpowiedziami.

Napisz na tablicy: Królestwo celestialne. Poproś uczniów, aby zastanowili się nad
tym, w jaki sposób wskazaliby kierunek osobie, która chce wiedzieć, jak trafić do
królestwa celestialnego.

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Ew. Jana 14 odszukali prawdę, która
pomoże im dowiedzieć się, w jaki mogą powrócić do Ojca Niebieskiego i wejść do
królestwa celestialnego.

Aby przybliżyć uczniom kontekst Ew. Jana 14, przypomnij im, że Zbawiciel wraz ze
Swoimi Apostołami spożył wieczerzę paschalną w Sali na górze (Wieczerniku)
w Jerozolimie. Po jej zakończeniu Jezus powiedział Apostołom, że wkrótce ich
opuści (zob. Ew. Jana 13:33).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Jana 14:1–5. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, czego Jezus nauczał Swoich Apostołów, aby ich pocieszyć.

• Czego Zbawiciel nauczał Swoich Apostołów, aby ich pocieszyć?

• Co, według was, oznacza wyrażenie: „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań”
(werset 2.)?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Proroka
Józefa Smitha:

„[To zdanie] powinno […] brzmieć: ‘W królestwie mojego Ojca jest wiele
królestw’, abyście mogli być dziedzicami Boga i współdziedzicami ze mną […].
Są tam mieszkania dla tych, którzy przestrzegają prawa celestialnego i są inne
mieszkania dla tych, którzy nie przestrzegają prawa — dla każdego człowieka
w jego własnym porządku” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith
[2007], str. 219).
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Możesz zaproponować uczniom zapisanie w swoich pismach świętych słów:
królestwo i królestwa nad słowami: mieszkań i miejsce w Ew. Jana 14:2.

• Które nauki zawarte w Ew. Jana 14:1–4 mogły pocieszyć Apostołów?

• Jak, zgodnie z wersetem 5., zareagował Tomasz na słowa Zbawiciela do
Apostołów, że znają drogę do królestwa Ojca Niebieskiego?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 14:6, a pozostałych, by
odszukali odpowiedź, jakiej Jezus udzielił na pytanie Tomasza.

Ew. Jana 14:6 to fragment z pisma świętego do opanowania. Studiowanie
fragmentów do opanowania pomoże uczniom zdobyć większe zrozumienie

podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych osób. Możesz zaproponować,
aby uczniowie zaznaczyli te fragmenty do opanowania w charakterystyczny sposób, aby mogli je
z łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na
końcu lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• Jakiej odpowiedzi udzielił Jezus na pytanie Tomasza?

Na tablicy narysuj ścieżkę. Na jednym jej końcu napisz: My, a na drugim: Królestwo
Ojca Niebieskiego. Pod nią napisz: Droga i zwróć uwagę uczniów na to, że to
wyrażenie odnosi się do ścieżki, która prowadzi z jednego miejsca do drugiego.

• W jakim sensie Zbawiciel jest Drogą? (Uczniowie mogą odpowiedzieć, że
Zbawiciel pokazuje nam, w jaki sposób powinniśmy żyć, aby upodobnić się do
Boga oraz co powinniśmy robić, abyśmy byli godni przebywania w obecności
Ojca Niebieskiego).

Zapisz na tablicy pod słowem „Droga” następujące słowa: Prawda i Żywot.

• W jakim sensie Jezus Chrystus jest Prawdą? (Jest źródłem wszelkiej prawdy i żył
w doskonały sposób według każdej prawdy).

• W jakim sensie Jezus Chrystus jest Żywotem? (Dzięki Niemu możemy
przezwyciężyć śmierć fizyczną i poprzez zmartwychwstanie, otrzymać
nieśmiertelne ciało oraz pokonać śmierć duchową i otrzymać życie wieczne. On
jest „[światłem], co jest we wszystkim, co daje życie wszystkiemu, co jest
prawem, którym wszystko jest zarządzane” [NiP 88:13].

Pod rysunkiem umieszczonym na tablicy, obok słowa „Droga” zapisz: Jezus Chrystus
to.

• Jak, w oparciu o naszą dyskusję, podsumowalibyście znaczenie wypowiedzi
Zbawiciela, że „nikt nie przychodzi do Ojca, tylko [przez Niego]” (Ew. Jana
14:6)? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą
prawdę: Jedynie poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i podążanie
Jego śladem możemy wejść do królestwa Ojca Niebieskiego.

• Co się stanie, jeśli będziemy podążać ścieżką, która nie jest drogą wyznaczoną
przez Zbawiciela?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Lawrence’a E. Corbridge’a, Siedemdziesiątego. Poproś uczniów, aby zwrócili uwagę
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na to, co się stanie, jeśli będziemy podążać ścieżką, która nie jest drogą wyznaczoną
przez Zbawiciela.

„Jest tylko jedna Droga, która prowadzi do szczęścia i spełnienia. On jest tą
Drogą. Każda inna droga, jakakolwiek by ona nie była, jest szaleństwem […].

Możemy podążać za Panem i być obdarzeni Jego mocą oraz mieć pokój, światło,
siłę, wiedzę, pewność, miłość i radość albo wybrać inną drogę, i każdą inną drogą
kroczyć samotnie, bez Jego wsparcia, bez Jego mocy, bez przewodnictwa,
w ciemności, niepokoju, zwątpieniu, żałości i rozpaczy. Pytam, która droga jest

prostsza? […]

Jest tylko jedna Droga, która prowadzi do szczęścia i spełnienia. Tą drogą jest Jezus Chrystus”
(„Droga”, Ensign lub Liahona, listopad 2008, str. 34, 36).

• Co się stanie, według Starszego Corbridge’a, jeśli nie będziemy podążać drogą
Zbawiciela?

• A co się stanie, jeśli będziemy nią podążać?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad doświadczeniami, kiedy dzięki podążaniu
drogą Zbawiciela otrzymali błogosławieństwa. Poproś kilkoro z nich, aby podzielili
się swoimi doświadczeniami.

Podsumuj Ew. Jana 14:7–14, wyjaśniając, że Zbawiciel nauczał Swoich Apostołów, iż
jednym z celów, dla których przyszedł na ziemię, było ukazanie przez Swoje czyny i
słowa prawdziwej natury Ojca Niebieskiego. Obiecał także Swoim Apostołom, że
otrzymają moc, aby dokonywać wspaniałych rzeczy.

Ew. Jana 14:15–31
Jezus naucza Swoich Apostołów, jak okazać, że Go miłują.
Poproś uczniów, aby pomyśleli o kimś, kogo kochają.

• W jaki sposób okazujecie miłość tej osobie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 14:15, a pozostałych o
odszukanie, w jaki sposób, według Jezusa, Jego Apostołowie mogli okazać Mu, że
Go miłują.

Ew. Jana 14:15 to fragment z pisma świętego do opanowania. Studiowanie
fragmentów do opanowania pomoże uczniom zdobyć większe zrozumienie

podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych osób. Możesz zaproponować,
aby uczniowie zaznaczyli te wersety w charakterystyczny sposób, aby mogli je z łatwością
odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na końcu lekcji, aby
pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• Co, w oparciu o to, czego Jezus nauczał Swoich Apostołów, możemy zrobić, aby
okazać naszą miłość do Niego? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą
prawdę: Miłość do Jezusa Chrystusa okazujemy poprzez przestrzeganie
Jego przykazań).
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Przynieś na zajęcia kilka pasków papieru z zapisanymi na nich przykazaniami (np.
przestrzeganie Słowa Mądrości, płacenie dziesięciny, przestrzeganie Dnia Sabatu).
Poproś kilkoro uczniów, aby wyszli na środek sali. Niech każdy z nich wybierze
jeden z pasków, przeczyta na głos zapisane na nim przykazanie, a następnie
wyjaśni, w jaki sposób okazujemy miłość Jezusowi Chrystusowi poprzez
przestrzeganie tego przykazania. Następnie poproś ich, aby wrócili na swoje
miejsca.

Poproś uczniów, aby rozważyli, jak dobrze idzie im okazywanie miłości Jezusowi
Chrystusowi poprzez przestrzeganie Jego przykazań. Zachęć ich, aby postawili
sobie za cel: okazywanie miłości Zbawicielowi, starając się w pełni przestrzegać
jednego lub dwóch przykazań, które sprawiają im trudność.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 14:16–17, 26. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają obietnicę, którą Zbawiciel złożył Swoim Apostołom.

• Co Zbawiciel obiecał Swoim Apostołom?

Wyjaśnij, że wyrażenie „innego Pocieszyciela” w wersecie 16. odnosi się do Ducha
Świętego. Ponieważ Zbawiciel niósł pocieszenie Swoim Apostołom podczas
ziemskiej posługi, nazwał Ducha Świętego innym Pocieszycielem.

• Co, na podstawie Ew. Jana 14:16–17, 26, może dla nas uczynić Duch Święty?
(Uczniowie powinni, używając własnych słów, rozpoznać następującą prawdę:
Duch Święty może nas pocieszyć, nauczyć wszystkiego i pomóc nam
wszystko sobie przypomnieć).

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
odpowiedzieli na poniższe pytania:

• W jakiej sytuacji czuliście, że Duch Święty was pocieszył? W jakiej czuliście, że
Duch Święty was nauczał? A w jakiej pomógł wam w przypomnieniu
sobie czegoś?

Kiedy upłynie wyznaczony czas poproś ochotników o podzielenie się tym, co
napisali.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Ew. Jana 14:18–23.

• Czym, zgodnie z wersetami 21. i 23., zostaniemy pobłogosławieni, jeśli
będziemy przestrzegać przykazań? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale
powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli będziemy przestrzegać
przykazań, Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus będą przy nas).

• Jak myślicie, co to znaczy, że Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus będą przy nas?
(Wyrażenie to oznacza, że Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus ukażą nam się
osobiście [zob. NiP 130:3]).

Wyjaśnij, że Prorok Józef Smith nauczał, że Duch Święty nazywany jest Pierwszym
Pocieszycielem, a Jezus Chrystus Drugim Pocieszycielem. Aby przyjąć Go, jako
naszego Drugiego Pocieszyciela, musimy najpierw rozwinąć naszą wiarę w Niego,
odpokutować, przyjąć chrzest, otrzymać Ducha Świętego i starać się żyć w prawości
i służyć Bogu. Jeśli uczynimy te wszystkie rzeczy, to kiedyś „sam Jezus Chrystus od
czasu do czasu nam się ukaże lub objawi […], wizje niebios zostaną przed nami
otwarte i Pan będzie nas osobiście nauczał” (w: History of the Church, 3:380–381).
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Obietnica ta zostanie wypełniona zgodnie z wolą Pana i kiedy On uzna to za
właściwe (zob. NiP 88:68).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu Ew. Jana 14:27 i odszukali, co Jezus
powiedział Swoim Apostołom.

• Jaki związek mają słowa Zbawiciela z wersetu 27. z zasadami określonymi
podczas tej lekcji?

• Jaka jest różnica między pokojem, który oferuje Zbawiciel, a pokojem, który
proponuje świat?

Podsumuj Ew. Jana 14:28–30 oraz Joseph Smith Translation, John 14:30
[Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 14:30] (werset 30., przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO), wyjaśniając, że Jezus
powiedział Swoim Apostołom, że powinni się radować, ponieważ miał ich wkrótce
opuścić i udać się z powrotem do Ojca Niebieskiego. Powiedział im także, że
Szatan nie miał nad Nim mocy, ponieważ On zwyciężył świat. Jezus powiedział
Apostołom, że Szatan może nadal wywierać na nich swój wpływ, ponieważ nie
ukończyli jeszcze swojego zadania na ziemi.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu Ew. Jana 14:31 i odszukali, o czym
powinien, zgodnie z pragnieniem Zbawiciela, wiedzieć świat.

• O czym powinien wiedzieć świat?

• W jaki sposób Zbawiciel okazał Swoją miłość Ojcu Niebieskiemu?

Na zakończenie zachęć uczniów do złożenia świadectw na temat tego, jak zasady
z tej lekcji mogą im pomóc w powrocie do obecności Boga w królestwie
celestialnym.

Fragment do opanowania — Ew. Jana 14:6
Aby pomóc uczniom w zapamiętaniu Ew. Jana 14:6, możesz użyć jednego
z ćwiczeń, znajdujących się w Aneksie, na końcu tego podręcznika.

Fragment do opanowania — Ew. Jana 14:15
Aby pomóc uczniom w zapamiętaniu Ew. Jana 14:15, poproś ich, aby zapisali ten
werset na kartce. Poproś ich, aby powtórzyli ten werset tyle razy, aż go zapamiętają.
Następnie powiedz im, aby umieścili tę kartkę w widocznym miejscu, by
przypominała im o okazywaniu miłości Panu poprzez przestrzeganie Jego
przykazań.
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Ew. Jana 15
Wprowadzenie
W ostatni wieczór Swojej ziemskiej posługi po zakończeniu
Ostatniej Wieczerzy Zbawiciel nauczał Swoich Apostołów, że
jest prawdziwym krzewem winnym, a Apostołowie są

latoroślami. Przykazał Swoim uczniom, aby miłowali się
nawzajem i ostrzegł ich przed prześladowaniami, których
doświadczą z Jego powodu.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 15:1–11
Jezus wyjaśnia, że to On jest prawdziwym krzewem winnym
Przed rozpoczęciem lekcji zapisz na tablicy następujące wyrazy: odnoszący sukces,
nieszczęśliwy, radosny, martwy, wart zachodu, niewydajny, owocny, wydajny, obfity oraz
nieodnoszący sukcesu.

Poproś uczniów, aby wyobrazili swoje życie za sześćdziesiąt lat.

• Które z tych wyrazów chcielibyście, aby opisywały wasze życie? Dlaczego?

Narysuj na tablicy krzew winny. Możesz
zaproponować uczniom, aby
przerysowali ten rysunek do swoich
notatników lub dzienników do
studiowania. Wyjaśnij, że Jezus użył
krzewu winnego jako metafory, aby
wyjaśnić Swoim uczniom, w jaki sposób
można wieść owocne, produktywne i
obfite życie.

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Jana 15:1–5. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co
oznaczają poszczególne elementy tej przenośni.

• Co symbolizuje krzew winny? (Napisz obok narysowanego na tablicy krzewu:
Jezus Chrystus).

• Co symbolizują latorośle? (Napisz obok narysowanych na tablicy latorośli:
Uczniowie Jezusa Chrystusa).

• Jeśli Jezus jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami, to co reprezentują
owoce? (Owoce mogą reprezentować prawe czyny, którymi powinni odznaczać
się uczniowie Jezusa Chrystusa. Napisz obok narysowanych na tablicy owoców:
Prawe czyny).

Wskaż słowo winogrodnik w wersecie 1.

• Kim jest winogrodnik? (To osoba, która dba o winnicę).

• W jaki sensie, zgodnie z wersetami 1–2, Ojciec Niebieski jest winogrodnikiem?
(Wyjaśnij, że Bóg Ojciec zasadził prawdziwy krzew winny [Jezusa Chrystusa],
z którego wszyscy ludzie mogą czerpać pokarm).
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Pokaż uczniom małą gałązkę, którą odciąłeś od drzewa, i powiedz im, że nie
możesz się doczekać, kiedy w końcu będziesz mógł zebrać z niej owoce i je zjeść.
Zapytaj uczniów, kiedy, ich zdaniem, będziesz mógł zebrać z niej owoce, aby
je zjeść.

• Dlaczego ta gałązka nie zaowocuje? (Ponieważ została odcięta od drzewa i tym
samym nie otrzymuje odżywczego pokarmu niezbędnego do wydania
owoców).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 15:4–5. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co, według Zbawiciela, jest niezbędne, by owoce mogły
wyrosnąć na latorośli.

• Co Jezus powiedział, że jest niezbędne, by na latorośli wyrosły owoce? (Latorośl
musi „trwać” w krzewie winnym).

• W jaki sensie odcięta latorośl jest jak ktoś, kto został odsunięty lub oddzielony
od Zbawiciela?

Zachęć uczniów, aby podkreślili wszystkie formy słowa trwać w wersetach 4–5.
Wyjaśnij, że słowo trwać, które zostało użyte w tych wersetach, oznacza
pozostawanie mocno i trwale przywiązanym do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła
(zob. Jeffrey R. Holland, „Trwajcie we mnie”, Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 32).

• Jaki, zgodnie z wersetem 5., jest skutek trwania lub bycia mocno przywiązanym
do Zbawiciela? (Uczniowie Jezusa Chrystusa wydadzą wiele owoców).

Zapisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: Jeśli będziemy przestrzegać
przykazań, będziemy trwać w miłości Zbawiciela i…

Aby uczniowie dowiedzieli, w jaki sposób Jezus Chrystus pomaga nam
przestrzegać Jego przykazań i trwać w Jego miłości, poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos poniższej informacji:

„To […] dzięki łasce Pana i poprzez wiarę w Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa oraz
odpokutowanie za grzechy ludzie otrzymują siłę i wsparcie, by czynić dobrze, do czego nie byliby
zdolni, gdyby byli pozostawieni sami sobie. Owa łaska jest mocą, która umożliwia mężczyznom i
kobietom życie wieczne oraz wyniesienie, jeśli zrobią wszystko, co w ich mocy” (Bible Dictionary,
„Grace”).

• W jaki sposób Jezus Chrystus wspiera nas w przestrzeganiu przykazań?

Podsumuj Ew. Jana 15:6–8, wyjaśniając, że Zbawiciel nauczał, iż ci, którzy nie
wytrwają w Nim, będą, jak odcięta latorośl — uschną i zniszczeją. Natomiast osoby,
które trwają w Jezusie Chrystusie, wydają prawe owoce, czym wychwalają Boga.

• Co możemy uczynić, aby wytrwać lub stale pozostawać przy Zbawicielu?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 15:9–11. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co — zgodnie z naukami Jezusa — mieli czynić Jego
uczniowie i jakie błogosławieństwa mieli dzięki temu otrzymać.

• Czego Jezus nauczał Swoich uczniów?
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• W jaki sposób przestrzeganie przykazań pomaga nam trwać w miłości
Zbawiciela? (Wyjaśnij, że Ojciec i Syn kochają nas doskonałą i wieczną miłością,
a przestrzeganie Ich przykazań pozwala nam otrzymać pełnię błogosławieństw,
którymi Oni pragną nas obdarować [zob. 1 Nefi 17:35; NiP 95:12; 130:20–21]).

• Dlaczego, zgodnie z wersetem 11., Jezus nauczał Swoich uczniów, aby trwali
w nim i wydawali prawe owoce?

Poproś uczniów, aby w oparciu o werset 11. uzupełnili zapisane na tablicy niepełne
zdanie w taki sposób, aby tworzyło ono zasadę. (Korzystając z odpowiedzi uczniów,
uzupełnij zdanie napisane na tablicy, aby odzwierciedlało następującą zasadę: Jeśli
będziemy przestrzegać przykazań, będziemy trwać w miłości Zbawiciela i
otrzymamy pełnię radości).

• Jak myślicie, dlaczego wytrwanie w Zbawicielu pozwala nam na otrzymanie
pełni radości?

Poproś uczniów, aby pomyśleli o kimś, kto odczuwa radość, ponieważ trwa
w Zbawicielu. Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami i
wytłumaczyli, dlaczego ta osoba jest dobrym przykładem wypełniania tej zasady.
Możesz poprosić ich także, aby opowiedzieli, w jaki sposób trwanie w Zbawicielu
wniosło radość w ich życie.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą stale pozostawać przy
Zbawicielu i dzięki temu otrzymać większą radość.

Ew. Jana 15:12–17
Jezus przykazuje Swoim uczniom, aby miłowali się wzajemnie
Zapisz na tablicy poniższą wypowiedź Starszego Russella M. Nelsona z Kworum
Dwunastu Apostołów. (Jest to cytat z artykułu: „Misja i posługa Jezusa Chrystusa”,
Liahona, kwiecień 2013, str. 38).

„Z całą pewnością najlepszym dowodem naszego uwielbienia dla Jezusa jest Jego
naśladowanie” (Prezydent Russell M. Nelson).

Podkreśl w tym zdaniu słowa: uwielbienia i naśladowanie. Poproś uczniów, aby
wyjaśnili, co one oznaczają. (Uwielbienie oznacza wielką miłość i szacunek, a
naśladowanie oznacza imitowanie lub odwzorowywanie).

• Jak myślicie, dlaczego naśladowanie Jezusa jest najlepszym sposobem na
okazanie Mu naszej miłości i szacunku do Niego?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 15:12. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób mamy naśladować Zbawiciela, zgodnie
z Jego prośbą.

• Co Jezus nam przykazał? (Choć uczniowie mogą użyć innych słów, powinni
rozpoznać następującą prawdę: Zbawiciel przykazał nam kochać się
nawzajem, tak jak On nas kocha. Zachęć uczniów do zaznaczenia tej prawdy
w wersecie 12.).
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• Jak myślicie, co to znaczy miłować kogoś tak, jak Jezus Chrystus nas umiłował?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Jana 15:13–17 i odszukanie, jak
Zbawiciel nas umiłował. Po upływie wyznaczonego czasu podziel uczniów na pary i
poproś, aby przedyskutowali w parach to, co znaleźli. Następnie zadaj poniższe
pytania:

• Co, zgodnie ze słowami Zbawiciela zapisanymi w wersecie 13.,jest
najwspanialszym dowodem miłości?

• W jaki sposób On sam okazał tego rodzaju miłość?

Aby uczniowie pojęli, co to znaczy złożyć swoje życie za innych, poproś jednego
z nich, aby przeczytał na głos następującą wypowiedź Starszego Claudia R.M.
Costy, Siedemdziesiątego:

„[Jezus Chrystus] dał nam największy dowód miłości, kiedy ogłosił: ‘Większej
miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich’
[Ew. Jana 15:13]. Potem zaś zadośćuczynił za wszystkie nasze grzechy i oddał za
nas wszystkich Swoje życie.

Możemy złożyć swoje życie za tych, których kochamy, nie umierając za nich
fizycznie, ale raczej żyjąc dla nich — poświęcając im swój czas, będąc zawsze

obecnymi w ich życiu, służąc im, szanując ich, okazując czułość i szczerą miłość członkom naszej
rodziny oraz wszystkim ludziom, tak jak nauczał Zbawiciel” („Nie odkładajcie na jutro tego, co
możecie zrobić dziś”, Ensign lub Liahona, listopad 2007, str. 74).

• W jaki sposób, według Starszego Costy, możemy złożyć swoje życie za innych?

• Czy ktoś, kogo znacie, złożył za was swoje życie w jeden ze sposobów
wymienionych powyżej?

Poproś uczniów, aby rozważyli przykazanie Zbawiciela, by miłować się nawzajem
tak, jak On nas umiłował. Daj im kilka minut, aby w swoich notatnikach lub
dziennikach do studiowania napisali o osobie, której wedle Zbawiciela powinni
okazać miłość. Niech zaplanują, w jaki sposób to uczynią.

Przedstawienie uczniom możliwości zastosowania doktryn i zasad
Uczniowie mogą chętniej stosować doktryny i zasady, które odkryli w pismach świętych, jeśli
czują przez Ducha, że są one prawdziwe i istotne, oraz dostrzegają, że powinni jak najszybciej
zastosować je w swoim życiu. Jednym ze skutecznych sposobów na odczucie przez uczniów
prawdy i tego, jak istotne są doktryny i zasady, jest zachęcenie ich, aby rozważali je i zapisywali,
w jaki sposób mogą je zastosować i według nich żyć.

Ew. Jana 15:18–27
Jezus ostrzega Swoich uczniów przed prześladowaniami, których doświadczą
z powodu składanego o Nim świadectwa
Wyjaśnij, że po tym, jak Zbawiciel nauczał Swoich uczniów na temat trwania
w Nim oraz miłowania się nawzajem, prawił o tym, czego doświadczą z powodu
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wyjątkowego świadectwa, które o Nim posiadali, oraz mówił im o spoczywającej na
nich odpowiedzialności, by się nim dzielić.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 15:18–20, a pozostałych
o odszukanie, czego Jezus nauczał na temat tego, w jaki sposób świat będzie
traktował Jego uczniów. (Wyjaśnij, że w tych wersetach słowo „świat” odnosi się do
ludzi, którzy są grzeszni i sprzeciwiają się Bogu).

• Czego Jezus nauczał na temat tego, w jaki sposób świat będzie traktował Jego
uczniów?

Możesz zwrócić uwagę uczniów na to, że z powodu tego, iż „świat […]
nienawidzi” uczniów Zbawiciela, spotkają się oni z antymormońskimi,
przepełnionymi nienawiścią stronami internetowymi i materiałami medialnymi.
Niektórzy uczniowie spotkają się z wykluczeniem, ośmieszaniem i zastraszaniem,
które wynikają z pełnych gniewu zachowań, w tym cyberprzemocy.

Jeśli jest to właściwe, możesz wytłumaczyć uczniom, gdzie i w jaki sposób mogą
odnaleźć odpowiedzi na przepełnione nienawiścią oszczerstwa głoszone na temat
Kościoła. Prócz poszukiwania pomocy u zaufanych osób dorosłych uczniowie mogą
skorzystać z materiałów on-line, które dostępne są na stronach:
mormonnewsroom.org, lds.org/topics i seektruth.lds.org.

Podsumuj Ew. Jana 15:21–25, wyjaśniając, że Jezus Chrystus oznajmił, iż ci, którzy
Go nienawidzą, nienawidzą także Ojca i że zostaną pociągnięci do
odpowiedzialności za swoje czyny.

Wyjaśnij, że pomimo nienawiści i prześladowań, których doświadczają podążający
za Zbawicielem uczniowie, Jezus Chrystus zapewnił światu świadectwo o Sobie.
Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Jana 15:26–27 i odszukanie, kto będzie
świadczył światu o Jezusie Chrystusie.

• Kto, zgodnie ze słowami Zbawiciela, będzie świadczył światu o Jego boskości?
(Duch Święty i uczniowie Zbawiciela).

Poproś uczniów, aby rozważyli zasady i prawdy nauczane w tej lekcji. Zachęć ich,
aby przypomnieli sobie, do uczynienia czego poczuli natchnienie i aby posłuchali
podszeptów, które otrzymali od Ducha Świętego.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Jana 11–15 (Część 15.)
Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Ew. Jana 11–15
(Część 15.) nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku
z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze potrzeby swoich
uczniów.

Dzień 1. (Ew. Jana 11)
Czytając o tym, jak Jezus wskrzesił Łazarza z martwych, uczniowie nauczyli następujących zasad: Kiedy doświadczamy
prób, możemy zdecydować, że będziemy rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest Zmartwychwstaniem i
Życiem. Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, możemy otrzymać życie wieczne. Jeśli zdecydujemy się rozwijać wiarę
w Jezusa Chrystusa podczas prób, których doświadczamy, to nasza wiara w Niego zostanie potwierdzona i pogłębiona.

Dzień 2. (Ew. Jana 12)
Podczas tej lekcji uczniowie studiowali na temat Marii, siostry Marty i Łazarza, która namaściła stopy Jezusa oraz o
triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Studiowali także nauki, którymi Zbawiciel dzielił się w Jerozolimie, i nauczyli
się z nich następujących prawd: Same cuda nie przekonują nas do wiary w Jezusa Chrystusa. Troszczenie się o to, by
zadowolić innych zamiast Boga, może uniemożliwić nam otwarte przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa i Jego
ewangelię. Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, nie musimy żyć w duchowej ciemności.

Dzień 3. (Ew. Jana 13)
Studiując zapis o tym, jak Zbawiciel obmywał stopy Apostołom, uczniowie nauczyli się następujących prawd: Kiedy
naśladujemy przykład Zbawiciela, służąc innym, jesteśmy szczęśliwsi. Kiedy miłujemy się nawzajem, tak jak umiłował
nas Jezus Chrystus, inni ludzie rozpoznają w nas Jego uczniów.

Dzień 4. (Ew. Jana 14–15)
Podczas tej lekcji uczniowie studiowali to, o czym Zbawiciel nauczał Swoich Apostołów, zanim złożył zadość czyniącą
ofiarę. Nauczyli się, że jedynie poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i podążanie Jego śladem możemy wejść do
królestwa Ojca Niebieskiego. Nauczyli się także, że okazujemy naszą miłość Jezusowi Chrystusowi, przestrzegając Jego
przykazań i że Duch Święty może nas pocieszyć, nauczyć nas wszystkiego i przywrócić nam pamięć o każdej sprawie.
Studiując na temat winorośli i jej gałęzi, uczniowie nauczyli się, że jeśli przestrzegamy przykazań, zostajemy otoczeni
miłością Zbawiciela i otrzymamy pełnię radości.

Wprowadzenie
Lekcja ta ma na celu pomóc uczniom w zrozumieniu, co muszą uczynić, aby
powrócić do Ojca Niebieskiego. Ponadto zapoznając się z radą Pana, udzieloną
w Ew. Jana 14, uczniowie mogą zastanowić się, co mogą zrobić, aby jeszcze lepiej
naśladować Pana.
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Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 14:1–14
Zbawiciel naucza Swoich Apostołów, w jaki sposób mogą powrócić do Ojca
Niebieskiego
Jeśli to możliwe, pokaż uczniom mapę waszego miasta i poproś ich, aby znaleźli
miejsce, w którym się aktualnie znajdują. Wskaż na mapie inne miejsce, które jest
im znane. Poproś ich, aby zapisali na kartce, w jaki sposób mogą dostać się
z miejsca, w którym się znajdują, do tamtego miejsca. Poproś jednego lub dwóch
uczniów, aby podzielili się z resztą klasy swoimi odpowiedziami.

Napisz na tablicy słowa: Królestwo celestialne. Poproś uczniów, aby zastanowili się
nad tym, jakich wskazówek udzieliliby osobie, która chce trafić do królestwa
celestialnego.

Przypomnij uczniom, że podczas studiowania Ew. Jana 14 w ramach codziennych
lekcji nauczyli się prawdy, która pomoże im odkryć drogę powrotną do Ojca
Niebieskiego i wejść do królestwa celestialnego. Wyjaśnij, że podczas tej lekcji
nauczą się więcej na temat tej prawdy.

Aby przybliżyć uczniom kontekst Ew. Jana 14, przypomnij im, że Zbawiciel wraz ze
Swoimi Apostołami spożył wieczerzę paschalną w Sali na górze (Wieczerniku)
w Jerozolimie. Po jej zakończeniu Jezus powiedział Swoim Apostołom, że ich
wkrótce opuści (zob. Ew. Jana 13:33).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali Ew. Jana 14:1–5. Pozostali niech śledzą
tekst i odszukają, czego Jezus nauczał Swoich Apostołów, aby ich pocieszyć.

Wyjaśnij, że w Joseph Smith Translation, John 14:3 [Tłumaczeniu Józefa Smitha,
Ew. Jana 14:3] znajduje się zdanie: „Kiedy pójdę, przygotuję wam miejsce, a gdy
przyjdę znowu, wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”.

• Czego Zbawiciel nauczał Swoich Apostołów, aby ich pocieszyć?

• Co, według was, oznacza wyrażenie: „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań”
(Ew. Jana 14:2)?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Proroka Józefa
Smitha. Niech klasa słucha i zastanowi się nad znaczeniem tego wyrażenia.

„[Zdanie] ‘W domu Ojca mego wiele jest mieszkań’ […] powinno brzmieć: ‘W
królestwie mojego Ojca jest wiele królestw’, abyście mogli być dziedzicami Boga i
współdziedzicami ze mną […]. Są tam mieszkania dla tych, którzy przestrzegają
prawa celestialnego i są inne mieszkania dla tych, którzy nie przestrzegają prawa
— dla każdego człowieka w jego własnym porządku” (Teachings of Presidents of
the Church: Joseph Smith [2007], str. 219).

Możesz zaproponować uczniom zapisanie w pismach świętych słowa: królestwo i
królestwa nad słowami: mieszkań i miejsce w Ew. Jana 14:2.

• Które nauki zawarte w Ew. Jana 14:1–4 mogły pocieszyć Apostołów?
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• Jak, zgodnie z wersetem 5., zareagował Tomasz na naukę Zbawiciela, że Jego
Apostołowie znają drogę do królestwa Ojca Niebieskiego?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 14:6. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali odpowiedź, jakiej Jezus udzielił na pytanie
Tomasza. Przypomnij im, że werset ten jest fragmentem z pisma świętego do
opanowania.

• Jakiej odpowiedzi udzielił Jezus na pytanie Tomasza?

Narysuj na tablicy ścieżkę. Na jednym końcu napisz: My, a na drugim: królestwo
Ojca Niebieskiego. Pod nią napisz: Droga i zwróć uwagę uczniów na to, że wyrażenie
to odnosi się do ścieżki, która prowadzi z jednego miejsca do drugiego.

• W jakim sensie Zbawiciel jest Drogą? (Uczniowie mogą odpowiedzieć, że
Zbawiciel pokazuje nam, w jaki sposób powinniśmy żyć, aby upodobnić się do
Boga oraz co powinniśmy robić, abyśmy byli godni przebywania w obecności
Ojca Niebieskiego).

Pod słowem: „Droga” dopisz następujące słowa: Prawda i Żywot.

• W jakim sensie Jezus Chrystus jest Prawdą? (Jest źródłem wszelkiej prawdy i żył
w doskonały sposób według każdej prawdy).

• W jakim sensie Jezus Chrystus jest Żywotem? (Dzięki Niemu możemy
przezwyciężyć śmierć fizyczną, zmartwychwstać, otrzymując nieśmiertelne ciało
oraz pokonać śmierć duchową i otrzymać życie wieczne. On jest „[światłem], co
jest we wszystkim, co daje życie wszystkiemu, co jest prawem, którym wszystko
jest zarządzane” [NiP 88:13]).

Pod rysunkiem umieszczonym na tablicy, obok słowa „Droga”, napisz: Jezus
Chrystus jest.

• Jak, w oparciu o naszą dyskusję oraz to, czego nauczyliście się podczas
codziennych lekcji, podsumowalibyście znaczenie wypowiedzi Zbawiciela, że
„nikt nie przychodzi do Ojca, tylko [przez Niego]” (Ew. Jana 14:6)? (Uczniowie
mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą prawdę: Jedynie
poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i podążanie Jego śladem
możemy wejść do królestwa Ojca Niebieskiego).

• Co się stanie, jeśli będziemy podążać ścieżką, która nie jest wyznaczona przez
Zbawiciela?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Lawrence’a E. Corbridge’a, Siedemdziesiątego. Poproś uczniów, aby zwrócili uwagę
na to, co się stanie, jeśli będziemy podążać ścieżką, która nie jest wyznaczona przez
Zbawiciela.

„[…] Drogą jest Jezus Chrystus. Jest On Światłem i Życiem, Chlebem i Wodą,
Początkiem i Końcem, Zmartwychwstaniem i Żywotem, Zbawicielem świata,
Prawdą i Drogą.

Jest tylko jedna Droga, która prowadzi do szczęścia i spełnienia. On jest tą Drogą.
Każda inna droga, jakakolwiek by ona nie była, jest szaleństwem […].
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Droga Pana nie jest trudna. Życie jest trudne, ale nie ewangelia. ‘Wszystko [ma] swoje
przeciwieństwo’ [2 Nefi 2:11], wszędzie i dla każdego. Życie jest trudne dla każdego z nas, ale
życie jest też proste. Mamy tylko dwa wybory. Możemy podążać za Panem i być obdarzeni Jego
mocą oraz mieć pokój, światło, siłę, wiedzę, pewność, miłość i radość albo wybrać inną drogę, i
każdą inną drogą kroczyć samotnie, bez Jego wsparcia, bez Jego mocy, bez przewodnictwa,
w ciemności, niepokoju, zwątpieniu, żałości i rozpaczy. Pytam, która droga jest prostsza? […]

Jest tylko jedna Droga, która prowadzi do szczęścia i spełnienia. Tą drogą jest Jezus Chrystus”
(„Droga”, Ensign lub Liahona, listopad 2008, str. 34, 36).

• Co się stanie, według Starszego Corbridge’a, jeśli nie będziemy podążać drogą
Zbawiciela?

• A co się stanie jeśli będziemy nią podążać?

• Czym jest droga wyznaczona przez Zbawiciela? (Jeśli istnieje taka potrzeba,
przypomnij uczniom, że droga, którą wyznaczył Zbawiciel, opiera się na
rozwijaniu wiary w Niego i Ojca Niebieskiego; odpokutowaniu; otrzymaniu
obrzędów zbawienia takich, jak chrzest i obrzędy świątynne oraz wytrwaniu do
końca w wierze i posłuszeństwie).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad doświadczeniami i błogosławieństwami,
które otrzymali dzięki podążaniu drogą wyznaczoną przez Zbawiciela. Poproś
kilkoro z nich, aby podzielili się swoimi doświadczeniami.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jakim zakresie podążają drogą wyznaczoną
przez Zbawiciela. Niech zastanowią się nad tym, co mogą zrobić, aby lepiej
naśladować Zbawiciela, i niech postawią to sobie za cel.

Podsumuj Ew. Jana 14:7–14, wyjaśniając, że Zbawiciel nauczał Swoich Apostołów, iż
jednym z celów, dla których przyszedł na ziemię, było ukazanie przez czyny i słowa
prawdziwej natury Ojca Niebieskiego. Obiecał także Swoim Apostołom, że
otrzymają moc, aby dokonywać wspaniałych rzeczy.

Następna część (Ew. Jana 16–21)
Poproś uczniów, aby podczas studiowania końcowych rozdziałów Ew. Jana,
odnaleźli odpowiedzi na następujące pytania: Co Jezus powiedział Swojej matce,
kiedy wisiał na krzyżu? Kto był pierwszą osobą, której ukazał się Jezus Chrystus po
Swoim zmartwychwstaniu? Kto nie chciał uwierzyć świadectwom innych osób, że
Jezus zmartwychwstał? Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, co Zbawiciel mógłby
powiedzieć Swoim uczniom, którzy będąc Jego świadkami i świadkami Jego
Zmartwychwstania, powrócili do swoich doczesnych zajęć, zamiast głosić
ewangelię. Poproś, aby podczas studiowania kolejnej części zwracali uwagę na to,
co Zbawiciel mówił do tych uczniów.
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Ew. Jana 16
Wprowadzenie
Po wieczerzy paschalnej Jezus Chrystus dalej nauczał Swoich
uczniów. Powiedział im, że wkrótce uda się do Swojego Ojca i
że Duch Święty, zwany także Pocieszycielem, przyjdzie do

nich i poprowadzi ich do pełni prawdy. Jezus prorokował o
Swojej śmierci i Zmartwychwstaniu, i oświadczył, że
zwyciężył świat.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 16:1–15
Jezus wyjaśnia rolę Ducha Świętego
Poproś jednego z uczniów, aby wyszedł na środek klasy. Przewiąż mu oczy tak, aby
nic nie widział. Następnie poproś pozostałych uczniów, aby umieścili swoje pisma
święte w różnych miejscach w klasie. Następnie zapytaj ucznia z przepaską na
oczach, jak trudne byłoby odnalezienie konkretnego egzemplarza pism świętych i
otworzenie go na konkretnej stronie. Zapytaj go, czy pomocne byłoby, gdyby inny
uczeń pokierował go do właściwego egzemplarza pisma świętego.

Poproś ucznia z przepaską na oczach, aby wybrał kogoś na swojego przewodnika.
Poproś wybranego ucznia, aby poprowadził kolegę z przepaską na oczach do
konkretnego egzemplarza pisma świętego, a następnie pomógł mu otworzyć go na
odpowiedniej stronie. Po tym ćwiczeniu wyjaśnij, że kiedy Jezus Chrystus
przebywał na ziemi, nauczał i szkolił Swoich uczniów. Osobiście prowadził ich ku
zrozumieniu prawd, których nauczał.

Podsumuj Ew. Jana 16:1–4, wyjaśniając, że uczymy się, iż po tym, jak Jezus spożył
wieczerzę paschalną ze Swoimi uczniami, powiedział im, że nadejdzie czas, kiedy
ludzie ich znienawidzą i będą wierzyli, że zabijając ich, służą Bogu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 16:5–6. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co Jezus powiedział Swoim uczniom i co wtedy poczuli.

• Jak uczniowie zareagowali na informację, że Jezus ich opuści i że będą
prześladowani?

Poproś ucznia, który prowadził kolegę mającego zasłonięte oczy, aby wrócił na
swoje miejsce. Zapytaj ucznia z przepaską na oczach:

• Jak byś się czuł, gdybyś ponownie był sam i nie miał kolegi, który by ci
pomagał?

Daj temu uczniowi krzesło i poproś, aby usiadł (ale nie zdejmuj mu z oczu
przepaski).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 16:7. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, kogo Jezus obiecał zesłać po Swoim odejściu.

• Kogo Jezus obiecał zesłać po Swoim odejściu? (Jezus obiecał zesłać
Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego).

468



Wyjaśnij, że słowo lepiej użyte w wersecie 7. oznacza: z korzyścią. Wyjaśnij, że
„Duch Święty nie był w pełni obecny pośród Żydów za czasów doczesnej posługi
Jezusa (Ew. Jana 7:39; 16:7)” (Bible Dictionary, „Holy Ghost”). Aby wyjaśnić,
dlaczego Duch Święty nie był w pełni obecny w tamtych czasach, przeczytaj na głos
poniższą wypowiedź Starszego Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu
Apostołów:

„Tak długo, jak Jezus przebywał osobiście ze Swoimi uczniami, nie było potrzeby,
by Duch stale im towarzyszył, co było konieczne po Jego odejściu” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], str. 753).

Podsumuj Ew. Jana 16:8–12, wyjaśniając, że jedną z ról Ducha Świętego jest
przekonać świat o grzechu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 16:13, a pozostałych o
odszukanie innych ról, jakie miał spełnić Pocieszyciel w życiu uczniów po
odejściu Jezusa.

• Jakie role miał spełnić Duch Święty w życiu uczniów po odejściu Jezusa? Jakie
korzyści mogli odnieść uczniowie dzięki pomocy i kierownictwu Ducha
Świętego?

• Co, zgodnie z wersetem 13., może uczynić Duch Święty także dla nas? (Po
udzieleniu przez uczniów odpowiedzi zapisz na tablicy następującą prawdę:
Duch Święty może wprowadzić nas we wszelką prawdę i objawić nam to,
co stanie się w przyszłości).

• W jaki sposób Duch Święty prowadzi nas ku prawdzie?

• W jaki sposób Duch Święty może ukazać nam to, co nastąpi w przyszłości?
(Jeśli istnieje taka potrzeba, wyjaśnij, że poprzez Ducha Świętego Bóg może dać
nam pewność, nadzieję, perspektywę, ostrzeżenie i wskazówki co do naszej
przyszłości).

Umieść przedmiot (nagrodę) na półce, krześle lub w innym miejscu w sali. Poproś
ucznia z przepaską na oczach, aby odszukał ten przedmiot. Poproś drugiego ucznia,
aby szeptał pierwszemu uczniowi wskazówki, dzięki którym będzie mógł odnaleźć
nagrodę. Gdy ją znajdzie, poproś go, aby zdjął przepaskę z oczu. Niech obaj
uczniowie powrócą na swoje miejsca. Zapytaj resztę uczniów:

• W jakiej sytuacji czuliście, że Duch Święty prowadził was do prawdy? Jak
rozpoznaliście, że to był Duch Święty?

Możesz podzielić się doświadczeniem, kiedy byłeś prowadzony przez Ducha
Świętego. Aby pomóc uczniom w zastosowaniu prawdy, której się nauczyli, zachęć
ich, aby żyli w taki sposób, który zachęca Ducha Świętego, by nimi kierował.
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Dzielenie się stosownymi doświadczeniami
Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie powinni mieć okazję do dzielenia się swoimi
przemyśleniami, doświadczeniami oraz opowiadania o tym, jak rozumieją daną doktrynę lub
zasadę. Mogą również opowiadać o doświadczeniach innych osób. Jednakże może się tak
zdarzyć, że będziesz musiał przypomnieć uczniom, że niektóre doświadczenia są zbyt święte lub
osobiste, aby dzielić się nimi podczas lekcji (zob. Alma 12:9; NiP 63:64).

Zwróć uwagę uczniów na to, że w Ew. Jana 16:13 zostało wskazane, iż Duch
Święty, którego rolą jest składanie świadectwa o Ojcu i Synu, „nie sam od siebie
mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie”. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Ew. Jana 16:14–15, a pozostałych o odszukanie, czyje słowa
przekaże nam Duch Święty.

• Czyje słowa przekaże nam Duch Święty? (Po udzieleniu przez uczniów
odpowiedzi zapisz na tablicy następującą prawdę: Duch Święty objawia
prawdy i wskazówki, które pochodzą od Ojca Niebieskiego i Jezusa
Chrystusa).

• Dlaczego pomocna jest wiedza, że kiedy Duch Święty do nas przemawia, to
przekazuje nam słowa Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa?

Wyjaśnij uczniom, że sposób, w jaki Duch Święty „porozumiewa się z […] duchem
[człowieka], niesie ze sobą większą pewność niż jakakolwiek komunikacja, jaką
[nawiązujemy] dzięki swym naturalnym zmysłom” (Oddani wierze [2004], str. 33).
To znaczy, że Duch Święty jest naszym najcenniejszym przewodnikiem w uczeniu
się prawdy, a Jego wpływ jest cenniejszy niż namacalny dowód, opinie innych lub
rozumowanie świata. Uczniowie Zbawiciela pod nieobecność Pana musieli nauczyć
się polegać na przewodnictwie Ducha Świętego, podobnie jak my.

Ew. Jana 16:16–33
Jezus omawia Swoje odejście z tego świata i ogłasza, że zwyciężył świat
Poproś uczniów, aby pomyśleli o chwili, kiedy musieli pożegnać się z przyjacielem
lub członkiem rodziny na dłuższy czas.

• Jakich słów użyliście, aby się nawzajem pocieszyć w tej sytuacji?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 16:16. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co Jezus powiedział uczniom, a co mogło stanowić dla nich
pocieszenie, kiedy rozmyślali o tym, że Jezus ich opuści. Poproś uczniów, aby
podzielili się tym, co znaleźli.

Wyjaśnij, że w Ew. Jana 16:17–19 czytamy, iż uczniowie nie rozumieli, co miał na
myśli Jezus, kiedy powiedział, że na razie odchodzi, ale że ujrzą Go ponownie.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 16:20–22. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co Pan powiedział uczniom o uczuciach, które będą im
towarzyszyć, gdy ich opuści i gdy zobaczą Go ponownie. Zwróć uwagę uczniów na
wyrażenie: „kobieta, gdy rodzi”.

• Jak mieli czuć się uczniowie po tym, jak Jezus ich opuści? Co obiecał, że później
nastąpi?
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Wyjaśnij, że uczniowie mieli ujrzeć Go ponownie po Jego zmartwychwstaniu.
Mimo że ich cierpienie z powodu Jego śmierci miało być wielkie, radość, której
mieli zaznać z powodu Jego Zadośćuczynienia, miała nie mieć końca.

Podsumuj Ew. Jana 16:23–32, tłumacząc, że Jezus nauczał Swoich uczniów, aby
modlili się bezpośrednio do Ojca Niebieskiego w Jego (Chrystusa) imię i zapewnił
ich, że Ojciec kocha zarówno ich, jak i Niego.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 16:33, a pozostałych o
odszukanie słów i wyrażeń, które Zbawiciel użył, aby pocieszyć Swoich uczniów.

• Jakich słów i wyrażeń użył Zbawiciel, by pocieszyć Swoich uczniów?

• Dlaczego, zgodnie z wersetem 33., możemy odczuwać radość i spokój nawet,
jeśli na świecie panuje ucisk i śmierć? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi,
zapisz na tablicy następującą zasadę: Dzięki Jezusowi Chrystusowi, który
zwyciężył świat, możemy być dobrej myśli i czuć spokój).

• Co to znaczy, że Jezus Chrystus zwyciężył świat?

Wyjaśnij, że jako Jednorodzony Ojca, Jezus Chrystus prowadził bezgrzeszne życie,
pokonując wszystkie doczesne pokusy. Doświadczył także każdego rodzaju bólu i
cierpienia oraz zadośćuczynił za grzechy wszystkich ludzi. Poprzez to, jak żył,
poprzez cierpienie i śmierć oraz Jego Zmartwychwstanie, pokonał wszystkie
bariery, dzielące nas od stania się czystymi, odnalezienia spokoju i ponownego
życia z naszym Ojcem w Niebie i tymi, których kochamy.

• W jaki sposób wiedza o tym, że Jezus Chrystus zwyciężył świat, pomaga nam
być dobrej myśli i czuć pokój?

Rozdaj uczniom kopie następującej wypowiedzi Prezydenta Thomasa S. Monsona.
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał ją na głos, a pozostałych o odszukanie
powodu, dla którego możemy być dobrej myśli pomimo prób i trudności, które
napotykamy w tym świecie.

„Bądźmy na co dzień dobrej myśli. Choć żyjemy w coraz mroczniejszych czasach,
Pan nas kocha i czuwa nad nami. Zawsze jest przy nas, gdy postępujemy
sprawiedliwie. Pomoże nam w potrzebie […]. Nasze życie może być przepełnione
radością, jeśli postępujemy zgodnie z naukami ewangelii Jezusa Chrystusa.

Pan wzywał nas: ‘Ufajcie, Ja zwyciężyłem świat’ [Ew. Jana 16:33]. Jakże
ogromnym szczęściem powinna nas napełniać ta wiedza. On dla nas żył i dla nas

zmarł. Zapłacił cenę za nasze grzechy. Obyśmy naśladowali Jego przykład. Okażmy Mu swą
wielką wdzięczność, przyjmując Jego ofiarę i żyjąc w taki sposób, abyśmy zasługiwali na to, by
pewnego dnia powrócić i żyć razem z Nim” („Niech Bóg będzie z wami do naszego następnego
spotkania”, Ensign lub Liahona, listopad 2012, str. 110–111).

• W jakiej sytuacji wiedza o tym, że Jezus Chrystus zwyciężył świat, pomogła
wam być dobrej myśli i czuć pokój?

Zachęć uczniów, aby byli dobrej myśli i żyli zgodnie z ewangelią Jezusa Chrystusa.
Złóż świadectwo, że gdy będą to czynili, odczują pokój i nadzieję, które są możliwe,
dzięki zadość czyniącej ofierze Pana i Jego Zmartwychwstaniu.
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Ew. Jana 17
Wprowadzenie
Zanim Zbawiciel cierpiał w Getsemane, ofiarował Swoją
wielką Modlitwę Wstawienniczą. Modlił się, aby Jego
uczniowie oraz wszyscy ci, którzy za Nim podążają, poznali

Ojca Niebieskiego i otrzymali życie wieczne. Modlił się, aby
stali się jednością z Nim oraz z Jego Ojcem.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 17:1–8
Jezus Chrystus zwraca się do Ojca Niebieskiego w modlitwie
Poproś uczniów, aby wymienili kilka sławnych osób, o których coś wiedzą.
Następnie poproś ich, aby wymienili kilka bliskich im osób, które znają
bardzo dobrze.

• Jaka jest różnica między znaniem kogoś ze słyszenia a znaniem kogoś osobiście?

• Co trzeba zrobić, aby naprawdę kogoś poznać?

• Które osoby, według was, powinniście lepiej poznać? Dlaczego?

Wyjaśnij, że Zbawiciel nauczał na temat tego, jak ważne jest poznanie Jego i Ojca
Niebieskiego. Poproś uczniów, aby podczas studiowania Ew. Jana 17 odszukali
prawdy, które pomogą im lepiej poznać Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.

Aby przybliżyć uczniom kontekst Ew. Jana 17, zwróć ich uwagę na to, że w czasie
pomiędzy ukończeniem przez Zbawiciela i Jego uczniów Ostatniej Wieczerzy a
wejściem do Ogrodu Getsemane, Jezus zmówił modlitwę, która znana jest pod
nazwą Wielkiej Modlitwy Wstawienniczej. Jednym ze znaczeń wyrażenia wstawiać
się jest rozmawiać z kimś w imieniu kogoś innego. W tym przypadku Jezus
Chrystus rozmawiał z Ojcem Niebieskim w imieniu Swoich uczniów, błagając, by
otrzymali życie wieczne.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie Ew. Jana 17:1–3. Pozostali niech śledzą
tekst i odszukają, w jaki sposób Pan opisał życie wieczne.

Ew. Jana 17:3 to fragment z pisma świętego do opanowania. Studiowanie
fragmentów z pism świętych do opanowania pomoże uczniom pogłębić zrozumienie

podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich bliźnich. Możesz zaproponować
uczniom zaznaczenie fragmentów do opanowania w szczególny sposób, aby mogli je z łatwością
odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na końcu lekcji, aby
pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

Wyjaśnienie dotyczące fragmentów pisma świętego do opanowania oraz lista dodatkowych
ćwiczeń, które mają na celu pomóc uczniom opanować wybrane fragmenty, znajduje się
w Aneksie do tego podręcznika.

• W jaki sposób Zbawiciel opisał życie wieczne?
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• Jaka zasada, mówiąca, co musimy uczynić, aby otrzymać życie wieczne, kryje się
w wersecie 3.? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że
rozumieją, iż aby otrzymać życie wieczne, musimy poznać Ojca
Niebieskiego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa).

Aby wyjaśnić, co to znaczy poznać Boga, poproś jednego z nich o odczytanie na
głos poniższej wypowiedzi Starszego Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu
Apostołów:

„Dowiedzenie się o Bogu jest czymś zupełnie innym niż poznanie Go.
Dowiadujemy się o Nim, kiedy uczymy się, że jest osobową istotą, na której
podobieństwo został stworzony człowiek; kiedy uczymy się, że Syn jest odbiciem
istoty Swojego Ojca; kiedy uczymy się, że zarówno Ojciec, jak i Syn, posiadają
określone i specyficzne cechy i moce. Jednakże poznajemy Ich, w sensie zdobycia
życia wiecznego, kiedy radujemy się i doświadczamy tego, czego doświadczyli

Oni. Poznanie Boga polega na myśleniu tego, co On myśli; czuciu tego, co On czuje; posiadanie
mocy, którą On posiada; rozumienie prawd, które On rozumie oraz czynienie tego, co On czyni.
Ci, którzy poznali Boga, stają się tacy, jak On, wiodą życie takie, jakie wiedzie On, które jest
życiem wiecznym” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:762).

• Czym poznanie Ojca i Syna różni się od znania Ich jedynie ze słyszenia?

• Dlaczego człowiek nie może otrzymać życia wiecznego bez poznania Boga Ojca
i Jezusa Chrystusa?

• W jaki sposób możemy lepiej poznać Ojca i Syna?

Podsumuj Ew. Jana 17:4–5, wyjaśniając, iż Zbawiciel zdał relację Swojemu Ojcu, że
ukończył dzieło, które Ojciec Mu wyznaczył. Poprosił Swojego Ojca, aby uwielbił
Go chwałą, którą posiadał w życiu przedziemskim.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 17:6–8. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co zrobili uczniowie, aby lepiej poznać Zbawiciela.

• Co zrobili uczniowie, aby lepiej poznać Zbawiciela? (Możesz zachęcić uczniów,
aby w wersecie 8. podkreślili następujące wyrażenia: „je przyjęli”, „prawdziwie
je poznali” i „uwierzyli”).

Ew. Jana 17:9–19
Zbawiciel modli się za Swoich uczniów
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 17:9. Pozostali uczniowie
niech śledzą tekst i odszukają, za kogo szczególnie modlił się Zbawiciel.

• Za kogo modlił się Zbawiciel tuż przed rozpoczęciem procesu
Zadośćuczynienia?

• Jak myślicie, jaką korzyść przyniosła Apostołom możliwość wysłuchania
błagalnej modlitwy Zbawiciela w ich sprawie?

Napisz na tablicy Ew. Jana 17:11–18. Podziel uczniów na pary. Poproś ich, aby
przestudiowali te wersety w parach i odszukali, o co Jezus błagał w modlitwie
w imieniu Swoich uczniów. Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli to, co
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odnajdą. Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby
opowiedzieli reszcie klasy o tym, co odnaleźli.

Zwróć ich uwagę na to, że Zbawiciel nadmienił, iż Jego uczniowie będą dalej żyć
w świecie, który jest pełen niegodziwości i ich nienawidzi.

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z wersetów 14–16 na temat życia w świecie
jako uczniowie Jezusa Chrystusa? (Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz
na tablicy następującą prawdę: Jako uczniowie Jezusa Chrystusa, mamy żyć
w świecie, ale nie być ze świata).

• Jak myślicie, co oznacza żyć w świecie, ale nie być ze świata?

Poproś uczniów, aby przeczytali poniższą wypowiedź Starszego M. Russell Ballarda
z Kworum Dwunastu Apostołów:

„W Kościele często powtarzamy następujące zdanie: Żyć w świecie, ale nie być ze
świata […].

Być może powinniśmy podzielić to zdanie na dwa odrębne nakazy: Po pierwsze,
‘Żyjcie w świecie’. Bądźcie zaangażowani; bądźcie poinformowani. Starajcie się
być wyrozumiali i tolerancyjni oraz doceniajcie różnorodność”. Niech wasza
społeczność odnosi korzyść dzięki waszej służbie i zaangażowaniu. Po drugie, ‘Nie

bądźcie ze świata’. Nie podążajcie złymi ścieżkami, ani nie naginajcie się, aby przyjąć lub
zaakceptować coś, co nie jest właściwe […].

Członkowie Kościoła powinni częściej wywierać wpływ, niż znajdować się pod czyimś wpływem.
Powinniśmy pracować, aby opanować zalew grzechu i zła, zamiast biernie pozwalać, by nas
niósł. Każdy z nas musi starać się rozwiązać ten problem, a nie unikać go lub ignorować” („The
Effects of Television”, Ensign, maj 1989, str. 80).

• Dlaczego Pan pragnie, abyśmy żyli w świecie, ale nie byli ze świata?

Poproś uczniów, aby ponownie pracowali w parach i zastanowili się nad tym, w jaki
sposób można żyć w świecie, ale nie być ze świata w następujących
okolicznościach:

1. W szkole

2. Wśród przyjaciół

3. W Internecie

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby opowiedzieli jakie
przykłady postaw czy zachowań przyszły im na myśl. Poproś kilkoro uczniów, aby
podzielili się doświadczeniami swoimi lub kogoś, kogo znają, w których we
właściwy sposób pokazali, co znaczy żyć w świecie, ale nie być ze świata.

Poproś uczniów, aby opisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
jeden konkretny sposób, w jaki mogą lepiej naśladować Zbawiciela, żyjąc
w świecie, ale nie będąc ze świata.
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Ew. Jana 17:20–26
Zbawiciel modli się za wszystkich ludzi, którzy przyjmują Jego ewangelię
Poproś jednego z uczniów, aby wyszedł na środek klasy i zrobił coś, w rezultacie
czego ubrudzi sobie ręce (może na przykład wytrzeć rękoma tablicę lub szukać
jakiegoś przedmiotu w misce z ziemią). Zachęć go, aby starał się wykonać tę
czynność i nie ubrudzić sobie przy tym rąk.

Po tym, jak wykona tę czynności, poproś go, aby pokazał wszystkim swoje ręce.

• W jakim sensie ćwiczenie to przypomina nasze wysiłki, aby żyć na świecie, ale
nie być ze świata? (Pomimo naszych najlepszych wysiłków nie jesteśmy w pełni
czyści od grzechów i zła, które istnieją na tym świecie).

• Jeśli nie moglibyśmy zostać oczyszczeni z naszych grzechów, jakich
konsekwencji musielibyśmy ostatecznie doświadczyć? Dlaczego? (Zostalibyśmy
odsunięci sprzed oblicza Boga na zawsze, ponieważ żadna nieczysta rzecz nie
może przebywać w Jego obecności [zob. 1 Nefi 15:33–34]).

Podziękuj uczniowi i poproś, aby wrócił na swoje miejsce.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 17:20–23. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, o co modlił się Jezus Chrystus.

• O co modlił się Jezus Chrystus? (Możesz zaproponować uczniom zaznaczenie
słów: jedno, jedności za każdym razem, kiedy pojawiają się w wersetach 20–23).

• Dzięki czemu możemy stać się jednością z Ojcem i Synem? (Dzięki
błogosławieństwom Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, które otrzymujemy,
kiedy przestrzegamy Jego przykazań, oraz dzięki darowi Ducha Świętego).

Napisz na tablicy następującą prawdę: Przychodząc do Jezusa Chrystusa i
otrzymując błogosławieństwa Jego Zadośćuczynienia, możemy stać się
jednością z Ojcem i Synem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów.

„Dosłowne znaczenie angielskiego odpowiednika słowa Zadośćuczynienie jest
oczywiste: Zadośćuczynienie oznacza zebranie w całość rzeczy, który zostały
rozdzielone” („The Atonement of Jesus Christ”, Ensign, marzec 2008,
str. 34–35).

• Dlaczego, w oparciu o to, co wiecie o Ojcu Niebieskim i Jezusie Chrystusie,
pragniecie stać się z Nimi jednością?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Prezydenta
Jamesa E. Fausta z Pierwszego Prezydium. Poproś pozostałych, aby zwrócili uwagę
na błogosławieństwo, które otrzymują ci, którzy starają się być jednością z Ojcem
Niebieskim i Jezusem Chrystusem.
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„Powinniśmy nie tylko gorliwie starać się poznać Mistrza, ale tak, jak On nas do
tego zachęcił, starać się być z Nim jednością (zob. Ew. Jana 17:21 […].

[…] Dni, które nastaną, będą wypełnione cierpieniem i trudnościami. Jednakże
zapewniająca pocieszenie osobista relacja z Bogiem przyniesie nam pełną
spokoju odwagę” („That We Might Know Thee”, Ensign, styczeń 1999, str. 2, 5).

Złóż świadectwo o tym, jak ważne jest poznanie Jezusa Chrystusa oraz Ojca
Niebieskiego i staranie się, by być z Nimi jednością.

Poproś uczniów, aby rozważyli, co mogą uczynić, aby lepiej poznać Ojca
Niebieskiego i Jezusa Chrystusa oraz wzmocnić ich relacje z Nimi.

Poproś uczniów o zapisanie przemyśleń na ten temat w swoich dziennikach do
studiowania lub notatnikach. Gdy upłynie wyznaczony czas poproś kilkoro
uczniów, którzy są chętni, aby podzielili się swoimi przemyśleniami i uczuciami
z resztą klasy.

Fragment do opanowania — Ew. Jana 17:3
Aby pomóc uczniom w zapamiętaniu Ew. Jana 17:3, poproś ich, aby przez
najbliższy tydzień nosili przy sobie kartę ze znajdującym się na niej fragmentem do
zapamiętania. Zachęć ich, aby, kiedy tylko nadarzy się ku temu okazja, spoglądali
na ten fragment i ćwiczyli recytowanie go z pamięci. Możesz zaproponować im, aby
spróbowali wyrecytować go z pamięci członkowi rodziny, a następnie wyjaśnili jego
znaczenie. W ciągu kilku najbliższych dni na początku zajęć proś uczniów, aby
zdawali sprawozdanie z postępów związanych z zapamiętaniem tego fragmentu.
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Ew. Jana 18–19
Wprowadzenie
Po tym, jak przywódcy żydowscy aresztowali i przesłuchali
Jezusa, zabrali Go do Piłata, aby został osądzony i skazany.
Piłat wyraził zgodę na ukrzyżowanie Jezusa, choć był
przekonany o Jego niewinności. Wisząc na krzyżu, Zbawiciel

poprosił Apostoła Jana, aby zatroszczył się o Jego matkę. Po
tym, jak Jezus został ukrzyżowany, Jego ciało złożono
w grobowcu.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 18:1–32
Jezus zostaje aresztowany i przesłuchany przez przywódców żydowskich, a
następnie staje przed Piłatem
Napisz na tablicy następujące pytanie:

Kiedy najtrudniej jest troszczyć się o dobro innych ludzi?

Poproś kilkoro uczniów, aby wytłumaczyli, jak odpowiedzieliby na pytanie zapisane
na tablicy.

Wyjaśnij, że podczas wydarzeń, które zostały opisane w Ew. Jana 18–19, Jezus
Chrystus i rzymski namiestnik, Piłat, cenili lub uważali za priorytetowe inne
sprawy. Po dwóch stronach tablicy zapisz następujące wyrażenia: Zmartwienia
Jezusa Chrystusa i Zmartwienia Piłata. Poproś uczniów, aby studiując Ew. Jana 18–19,
odszukali prawdę, która pomoże im pamiętać, co powinno stanowić priorytet
w ich życiu.

Podsumuj Ew. Jana 18:1–3, tłumacząc, że po tym, jak Jezus cierpiał w Ogrodzie
Getsemane, Judasz Iskariota przybył z oddziałem rzymskich żołnierzy, którzy mieli
aresztować Zbawiciela.

• Jak byście zareagowali, wiedząc o zbliżającym się uzbrojonym oddziale
żołnierzy, który miał was aresztować, a następnie skazać na śmierć?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei przeczytali na głos Ew. Jana 18:4–11 oraz
Ew. Łukasza 22:50–51. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób
zareagował Jezus, kiedy przybył po Niego oddział żołnierzy.

• Co Jezus powiedział tym, którzy przyszli, aby Go aresztować? (Możesz
wyjaśnić, że słowo: tym w Ew. Jana 18:8 oraz: tych w Ew. Jana 18:9 odnoszą się
do Apostołów, którzy byli z Jezusem).

• O co, zgodnie z tymi wersetami, martwił się Jezus Chrystus? (Gdy uczniowie
będą udzielać odpowiedzi, zapisz na tablicy następujące wyrażenia pod
nagłówkiem: „Zmartwienia Jezusa”: zapewnienie ochrony Swoim Apostołom,
uzdrowienie ucha sługi arcykapłana, wypełnienie woli Ojca Niebieskiego).
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Poproś ucznia o przeczytanie następującego podsumowania Ew. Jana 18:12–32:

Jezus pozwolił, by żołnierze Go aresztowali. Zabrali go przed Ananiasza, jednego z przywódców
żydowskich, a następnie do Kajfasza, arcykapłana, który starał się skazać Jezusa na śmierć. Piotr
wraz z drugim uczniem podążał za Jezusem. Kiedy trzy różne osoby zapytały Piotra, czy jest
jednym z uczniów Jezusa, on za każdym razem temu zaprzeczył. Po tym, jak Jezus został
przesłuchany przez Kajfasza, żydowscy przywódcy zabrali Jezusa do Piłata, rzymskiego
namiestnika Judei, aby tam został osądzony i skazany. Jedynie Rzymianie byli uprawnieni do
skazania kogoś na śmierć w Jerozolimie.

Wyjaśnij, że ta rozprawa mogła się odbyć w Twierdzy Antonia, która znajdowała się
blisko świątyni. (Możesz poprosić uczniów, aby otworzyli mapę nr 12: „Jerusalem
at the Time of Jesus” [Jerozolima za czasów Jezusa] (znajdującą się
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) i odnaleźli, w którym miejscu
znajdowała się Twierdza Antonia [na mapie nr 3]).

Ew. Jana 18:33–19:16
Jezus Chrystus przesłuchiwany przez Piłata
Poproś dwóch uczniów, aby jeden z nich przeczytał na głos słowa Zbawiciela, a
drugi słowa Piłata znajdujące się w Ew. Jana 18:33–37. (Przed rozpoczęciem zajęć
możesz poprosić tych uczniów, aby odnaleźli fragmenty, które mają przeczytać).
Możesz być narratorem lub poprosić o to innego ucznia. Podczas gdy ci uczniowie
będą czytać wyznaczone im fragmenty, poproś pozostałych, aby śledzili tekst i
odszukali, czego Piłat chciał się dowiedzieć o Jezusie.

• Czego, zgodnie z Ew. Jana 18:33, Piłat chciał się dowiedzieć o Jezusie?

Wyjaśnij, że przywódcy żydowscy oskarżyli Jezusa o to, że głosił, iż jest królem
żydowskim, ponieważ z tego powodu mógł zostać oskarżony o bunt lub zdradę
rzymskiego rządu (zob. Ew. Jana 19:12), a następnie skazany na karę śmierci.

• Co Jezus wyjaśnił Piłatowi? (Jego królestwo „nie jest z tego świata” [Ew. Jana
18:36] oraz przyszedł na ziemię, aby „dać świadectwo prawdzie” [Ew. Jana
18:37]).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Ew. Jana 18:38–40 i odszukanie, do jakiego
wniosku doszedł Piłat w sprawie Jezusa.

• Do jakiego wniosku doszedł Piłat w sprawie Jezusa? (Powiedział, że „żadnej
winy [w nim] nie [znalazł]” [werset 38.]).

• Co, zgodnie z wersetem 39., uczynił Piłat, aby uwolnić Jezusa?

Podsumuj Ew. Jana 19:1–5, wyjaśniając, że rzymscy żołnierze biczowali i szydzili
z Go. Następnie Piłat pokazał Jezusa zgromadzonemu tłumowi.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu Ew. Jana 19:4, 6 i odszukali, co Piłat
powtórzył Żydom („ja w nim żadnej winy nie znajduję”).

• Co, według Piłata, należało w tej sytuacji zrobić, biorąc pod uwagę to, że nie
odnalazł on żadnej winy w Jezusie?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 19:7. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co przywódcy żydowscy powiedzieli Piłatowi, aby uczynił
z Jezusem.

Poproś uczniów, którzy czytali z podziałem na role słowa Piłata, Jezusa oraz
narratora, aby przeczytali w ten sam sposób Ew. Jana 19:8–11. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, jak zareagował Piłat, kiedy dowiedział się, że Jezus głosił,
iż jest Synem Boga.

• Jak zareagował Piłat, kiedy przywódcy żydowscy powiedzieli mu, że Jezus głosił,
iż jest Synem Boga?

• Jak byście się czuli, będąc na miejscu Piłata, słysząc słowa, które Jezus
wypowiedział na temat waszej władzy jako namiestnika? Dlaczego?

Wyjaśnij, że wypowiedź Jezusa w wersecie 11. na temat przywódców żydowskich
posiadających „większy grzech” wskazuje na to, że jeśli Piłat uległby naciskowi
tłumu i nakazał, aby ukrzyżowano Jezusa, byłby winien grzechu — jednakże nie tak
wielkiego, jak ci, którzy starali się doprowadzić do śmierci Jezusa.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Ew. Mateusza 27:19 i odszukali, co
doradziła Piłatowi jego żona. Niech opowiedzą, czego się dowiedzieli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 19:12–15. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co Piłat zamierzał uczynić z Jezusem i jak na to
zareagowali Żydzi.

• Co, według wersetu 12., Piłat zamierzał uczynić z Jezusem?

• Co przywódcy żydowscy powiedzieli Piłatowi, kiedy dowiedzieli się, że
zamierzał zwolnić Jezusa z aresztu?

Przypomnij uczniom, że cesarz był władcą rzymskim, który ustanowił Piłata
namiestnikiem Judei. W kilku sytuacjach Piłat rozkazał rzymskim żołnierzom, aby
mordowali Żydów, zdarzyło się również, że zbezcześcił niektóre z ich świętych
zwyczajów religijnych. O poczynaniach Piłata doniesiono cesarzowi, który go za to
zganił (zob. rozdział 34., punkt 7., w: James E. Talmage, Jesus the Christ, wyd. 3.
[1916], str. 648–649).

• Co mogło stać się z Piłatem, gdyby Żydzi donieśli cesarzowi, że nie był on jego
„przyjacielem” (werset 12.)? (Jeśli cesarz podejrzewałby, że Piłat nie był wobec
niego lojalny, mógł odwołać go ze stanowiska i odebrać mu władzę, jako
namiestnika).

Podkreśl, że Piłat musiał dokonać wyboru — albo zatroszczyć się o własne interesy,
albo uwolnić Zbawiciela, który był niewinny.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 19:16. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co postanowił uczynić Piłat.

• Co postanowił uczynić Piłat?

• O co, zgodnie z podjętą decyzją, najbardziej troszczył się Piłat? (Gdy uczniowie
będą udzielać odpowiedzi, zapisz na tablicy następujące wyrażenia pod
nagłówkiem: „Zmartwienia Piłata”: o siebie, o swoją pozycję i władzę).
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• Jakiej zasady możemy się nauczyć z decyzji, którą podjął Piłat, aby zatroszczyć
się o swoje własne interesy, zamiast zwolnić z aresztu Zbawiciela, który był
niewinny? (Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą
zasadę: Stawianie naszych interesów ponad czynienie tego, co właściwe,
prowadzi nas do grzechu).

• W jakich sytuacjach możemy być kuszeni, aby stawiać swoje własne interesy
ponad czynienie tego, co właściwe?

• Co możemy uczynić, aby przezwyciężyć pokusę troszczenia się tylko o swoje
własne interesy zamiast czynić to, co jest właściwe?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania końcowych chwil życia Jezusa Chrystusa
odszukali, czego mogą nauczyć się na temat charakteru Chrystusa w porównaniu
z charakterem Piłata.

Porównania i przeciwieństwa
Zauważenie podobieństw lub różnic pomiędzy naukami, ludźmi czy wydarzeniami może wyjaśnić
doktrynę, zasadę lub fragment z pisma świętego i przynieść jaśniejsze rozeznanie prawd
ewangelii.

Ew. Jana 19:17–42
Jezus zostaje ukrzyżowany, Jego ciało zostaje złożone w grobie
Podsumuj Ew. Jana 19:17–24, tłumacząc, że Jezus niósł Swój krzyż na Golgotę,
gdzie został ukrzyżowany.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 19:25–27. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, kto był obecny podczas ukrzyżowania Jezusa.

• Kto stał pod krzyżem, kiedy Jezus został ukrzyżowany? (Gdy uczniowie udzielą
odpowiedzi, wyjaśnij, że wyrażenie „[uczeń], którego miłował” [werset 26.]
odnosi się do Apostoła Jana, także zwanego Umiłowanym Uczniem).

• O kogo, zgodnie z wersetami 26–27, martwił się Jezus, kiedy wisiał na krzyżu?
O co Jezus poprosił Jana? (Aby zatroszczył się o Jego matkę, tak jakby była jego
własną matką. Zapisz na tablicy pod nagłówkiem „Zmartwienia Jezusa”
wyrażenie: troska o dobro Swojej matki).

Jeśli masz możliwość skopiowania poniższej wypowiedzi Starszego Davida A.
Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów, przygotuj po egzemplarzu dla każdego
ucznia. Poproś jednego z uczniów, by przeczytał tę wypowiedź na głos.

„Charakter ujawnia się… poprzez moc dostrzegania cierpienia innych ludzi,
podczas gdy sami cierpimy; poprzez zdolność dostrzegania głodu innych, podczas
gdy sami jesteśmy głodni; poprzez moc zwrócenia się i zaoferowania współczucia
wobec duchowej agonii innych, kiedy sami cierpimy na duszy. Tak więc charakter
ujawnia się, kiedy rozglądamy się wokół i zwracamy się ku innym, podczas gdy
naturalnym i instynktownym zachowaniem byłoby zamknięcie się w sobie i

skoncentrowanie się na swojej osobie. Jeśli taka umiejętność jest rzeczywiście ostatecznym
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kryterium charakteru moralnego, wówczas Zbawiciel świata jest doskonałym przykładem
posiadania konsekwentnego i miłosiernego charakteru” („The Character of Christ” [Sympozjum
religijne na Uniwersytecie Brighama Younga — Idaho, 25 stycznia 2003], str. 2–3).

• Co możemy uczynić, aby naśladować Zbawiciela, biorąc pod uwagę to, czego
nauczyliśmy się z Ew. Jana 18–19 na temat Jego charakteru? (Gdy uczniowie
udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę: Możemy
naśladować Zbawiciela, starając się pomagać innym, nawet jeśli sami
jesteśmy w potrzebie).

• W jaki sposób możemy przezwyciężyć pragnienie, aby skupiać się jedynie na
sobie, a zamiast tego pomagać innym, kiedy sami jesteśmy w potrzebie?

• Czy widzieliście kiedykolwiek osobę, która sama będąc w potrzebie, brała
przykład z Jezusa i pomagała innym?

Możesz podzielić się świadectwem o Jezusie Chrystusie i doskonałym przykładzie,
który ustanowił, gdy troszczył się o innych, samemu będąc w potrzebie. Zachęć
uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania napisali, co
będą robić, aby naśladować Zbawiciela.

Podsumuj Ew. Jana 19:28–42, tłumacząc, że po śmierci Jezusa Józef z Arymatii
zwrócił się do Piłata, by ten wydał mu ciało Zbawiciela. Następnie Józef wraz
z Nikodemem przygotowali ciało Zbawiciela i umieścili je w grobie, który
udostępnił Józef.
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Ew. Jana 20
Wprowadzenie
W niedzielę po ukrzyżowaniu Maria Magdalena odkryła pusty
grób, o czym poinformowała Piotra i Jana, którzy szybko

pobiegli to sprawdzić. Zmartwychwstały Chrystus ukazał się
Marii Magdalenie, a następnie Swoim uczniom.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 20:1–10
Maria Magdalena odkrywa pusty grób, o czym informuje Piotra i Jana, którzy szybko
biegną to sprawdzić
Aby przygotować uczniów do studiowania Ew. Jana 20, poproś ich, aby
przypomnieli sobie sytuację, kiedy zmarł ktoś im bliski lub ktoś z ich bliskiego
otoczenia.

• Co możemy czuć, kiedy odchodzi z tego świata bliska nam osoba?

Aby przybliżyć uczniom kontekst Ew. Jana 20, przypomnij im, że po tym, jak Jezus
zmarł w piątek o godzinie trzeciej po południu, tego samego dnia późnym
popołudniem Jego ciało złożono w grobowcu, a wejście do grobu zakryto wielkim
kamieniem. O zachodzie słońca rozpoczął się Sabat. (Możesz wytłumaczyć, że
przed Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa lud przymierza świętował Sabat od
zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę).

Przybliż uczniom kontekst pism świętych
Kontekst pism świętych obejmuje okoliczności towarzyszące wydarzeniu zapisanemu w danym
fragmencie pisma świętego. Rozumienie kontekstu przygotuje uczniów na rozpoznanie
przesłania, które zostało zawarte w danym fragmencie przez natchnionych autorów pism
świętych. Pomoże także uczniom w wyobrażeniu sobie ówczesnego świata najlepiej, jak to jest
możliwe oraz ujrzenie wydarzeń oczami autora danego zapisu z pisma świętego.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi Starszego
Josepha B. Wirthlina z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów, aby
wyobrazili sobie, jak mogli się czuć uczniowie Jezusa w ten tragiczny piątek.

„Myślę o tym, jak ciemny był ten piątek, kiedy Chrystus został podniesiony
na krzyżu.

W ten straszny piątek ziemia zatrzęsła się i zapadła ciemność. Przerażające burze
nawiedziły ziemię.

Uradowali się ci źli ludzie, którzy czyhali na Jego życie. Teraz, kiedy Jezusa miało
już nie być, z pewnością ci, którzy Go naśladowali, rozpierzchną się. W tym dniu

święcili tryumf.

W tym dniu zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje.
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Maria Magdalena i Maria, matka Jezusa, były obie pogrążone w smutku i rozpaczy. Wspaniały
człowiek, którego kochały i szanowały, wisiał nieżywy na krzyżu.

W ten piątek Apostołowie byli zdruzgotani. Jezus, ich Zbawiciel — człowiek, który chodził po
wodzie i wskrzeszał zmarłych, sam był na łasce niegodziwych ludzi. Patrzyli bezradnie, kiedy
pokonywali Go Jego wrogowie.

W ten piątek Zbawiciel ludzkości był upokorzony i posiniaczony, maltretowany i obrzucany
wyzwiskami.

Był to piątek pełen niszczącego, pożerającego smutku, który trawił dusze tych, co kochali i czcili
Syna Boga.

Sądzę, że spośród wszystkich dni od początku historii świata, ten piątek był najciemniejszy”
(„Nadejdzie niedziela”, Ensign lub Liahona, listopad 2006, str. 29–30).

• Co byście myśleli lub czuli, będąc na miejscu jednego z tych uczniów?

Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, przeczytaj na głos dodatkowe wyjaśnienie
Starszego Wirthlina:

„Ale fatum tego smutnego dnia nie przetrwało” („Nadejdzie niedziela”, str. 30).

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Ew. Jana 20 zastanowili się, dlaczego
„fatum tego smutnego dnia nie przetrwało”.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 20:1–2. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co ujrzała Maria Magdalena, kiedy przybyła rankiem
pierwszego dnia tygodnia (czyli w niedzielę) do grobu Jezusa.

• Co ujrzała Maria?

• Co uczyniła, kiedy ujrzała, że kamień, zamykający wejście do grobu, został
odsunięty? Co według niej się stało?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei przeczytali na głos Ew. Jana 20:3–10. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Piotr i Jan, nazwany „drugim uczniem”
(werset 3.), uczynili po wysłuchaniu relacji Marii.

• Co Piotr i Jan uczynili po wysłuchaniu relacji Marii?

• Jak, zgodnie z wersetem 8., zareagował Jan, kiedy ujrzał pusty grób? W co
uwierzył Jan?

Możesz wytłumaczyć, że zanim Jan zajrzał do pustego grobowca, nie miał pełnego
zrozumienia słów Zbawiciela, który świadczył, że powstanie z martwych trzeciego
dnia. Gdy Jan ujrzał pusty grób, przypomniał sobie te słowa i uwierzył
(zob. Ew. Jana 20:8–9).
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Ew. Jana 20:11–31
Zmartwychwstały Zbawiciel ukazuje się Marii Magdalenie, a następnie
Swoim uczniom
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Ew. Jana 20:11–15. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, kto przemówił do Marii po tym, jak Piotr i Jan
opuścili grób.

• Kto przemówił do Marii w wersetach 12–13?

• Kto przemówił do Marii w wersecie 15.? Za kogo Maria wzięła Jezusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 20:16–18. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co Jezus przykazał uczynić Marii, kiedy Go rozpoznała.

Aby przybliżyć uczniom wyrażenie: „nie dotykaj mnie” (werset 17.), poproś
jednego z nich o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi Starszego Bruce’a
R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Anglojęzyczne wydanie Biblii Króla Jakuba cytuje Jezusa mówiącego: ‘Nie
dotykaj mnie’. Natomiast w Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu Józefa
Smitha] werset ten brzmi: ‘Nie trzymaj mnie’. Różne tłumaczenia z greckiego
brzmią: ‘Nie lgnij do mnie’ lub ‘Nie trzymaj się mnie’. Inne można zrozumieć jako:
‘Nie lgnij do mnie już dłużej’ lub ‘Nie trzymaj się już mnie’. Jeszcze inne mówią o
zaprzestaniu trzymania lub przywierania do Niego, z czego można wnioskować,

że Maria była u Jego boku. Istnieje ważny powód, aby przypuszczać, że słowa, którymi zwrócił się
do Marii Zmartwychwstały Pan, miały następujące znaczenie: ‘Nie możesz mnie tu trzymać, gdyż
mam udać się z powrotem do mojego Ojca’” (The Mortal Messiah, 4 tomy [1979–1981], 4:264).

• Co, według wersetu 17., Pan przykazał Marii?

Poproś każdego z uczniów, aby wyobraził sobie, że jest jednym z uczniów, którzy
usłyszeli świadectwo Marii. Niech uczniowie w swoich notatnikach lub dziennikach
do studiowania odpowiedzą na poniższe pytania:

• Co byście czuli po wysłuchaniu Marii?

• Czy uwierzylibyście jej? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Kiedy upłynie wyznaczony czas poproś kilkoro uczniów, aby podzieli się tym, co
napisali. Przypomnij, że niektórym uczniom trudno było uwierzyć świadectwu
Marii (zob. Ew. Marka 16:11).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 20:19–20, a pozostałych,
by odszukali, co stało się tamtego wieczoru.

• Co się wydarzyło tamtego wieczoru, kiedy uczniowie zgromadzili się razem?

• Jaką ważną doktrynę poznała Maria wraz z uczniami? (Choć uczniowie mogą
użyć innych słów, powinni rozpoznać następującą doktrynę: Jezus Chrystus
przezwyciężył śmierć poprzez Swoje Zmartwychwstanie).

• Jak, w oparciu o werset 20., czuli się uczniowie, kiedy ujrzeli
zmartwychwstałego Pana?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Starszego Josepha B. Wirthlina:

„W jednej chwili, obeschły potoki łez w oczach tych, którzy płakali. Usta, które
szeptały modlitwy rozpaczy i smutku, teraz wypełniły się słowami cudownej
chwały. Było tak, ponieważ Jezus Chrystus, Syn Żyjącego Boga, stał przed nimi
jako pierwszy owoc zmartwychwstania, dowód, że śmierć jest jedynie początkiem
nowej, cudownej egzystencji” („Nadejdzie niedziela”, str. 30).

• W jaki sposób wiedza o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, może nam
pomóc, kiedy odczuwamy smutek po odejściu z tego świata bliskiej nam osoby?
(Ponieważ Jezus Chrystus zmartwychwstał, każdy, kto żył na tej ziemi, też
zmartwychwstanie [zob. I List do Koryntian 15:20–22]).

Podsumuj Ew. Jana 20:21–23, tłumacząc, że po tym, jak Jezus pokazał uczniom rany
w Swoich dłoniach oraz boku, przykazał im, aby czynili Jego dzieło oraz zwrócił się
do nich tymi słowy: „Weźmijcie Ducha Świętego” (werset 22.).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 20:24–25. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, który z Apostołów nie był obecny w tej świętej chwili.

• Który z Apostołów nie był obecny, kiedy pozostali uczniowie ujrzeli
zmartwychwstałego Pana?

• Co, według słów z wersetu 25., musiał zrobić Tomasz, aby uwierzyć?

• Czym różni się odpowiedź Tomasza podana w tych wersetach od tego, co
powiedział Jan, kiedy ujrzał pusty grób, o czym można przeczytać w Ew. Jana
20:8?

• Dlaczego, waszym zdaniem, Tomaszowi trudno było uwierzyć?

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali po kolei Ew. Jana 20:26–29. Pozostali niech
zwrócą uwagę na to, czego Tomasz doświadczył osiem dni po tym, jak powiedział,
że nie wierzy w to, że Jezus zmartwychwstał.

Zamiast prosić uczniów o przeczytanie tych wersetów, możesz wyświetlić
film „Blessed Are They That Have Not Seen, and Yet Have Believed”

[Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli] (2:29) z serii The Life of Jesus Christ
Bible Videos [Filmy biblijne o życiu Jezusa Chrystusa], aby pomóc uczniom
w wyobrażeniu sobie doświadczenia Tomasza opisanego w tym fragmencie. Film
jest dostępny na stronie internetowej: LDS.org.

• Po tym, jak Jezus pozwolił Tomaszowi, aby dotknął Jego rąk i boku, do czego go
zachęcił? (By wierzył).

• Co, zgodnie z tym, co zapisano w wersecie 29., miał zrozumieć Tomasz, zgodnie
z wolą Pana?

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z nauk Zbawiciela? (Gdy uczniowie udzielą
odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą zasadę: Będziemy błogosławieni,
jeśli uwierzymy w Jezusa Chrystusa, mimo że Go nie widzieliśmy).
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Podziel uczniów na grupy liczące po dwie lub trzy osoby i wręcz każdej
z nich kartę zadań zawierającą następujące pytania.

Będziemy błogosławieni, jeśli uwierzymy w Jezusa
Chrystusa, mimo że Go nie widzieliśmy

1. Dlaczego wierzycie w Jezusa Chrystusa, mimo że wasze doczesne oczy Go nie widziały?
2. W jaki sposób możemy pokazać, że wybraliśmy wiarę w Jezusa Chrystusa?
3. Jakie błogosławieństwa otrzymaliście ze względu na waszą wiarę w Jezusa Chrystusa?

Poproś uczniów, aby przedyskutowali te pytania w swoich grupach i zapisali
odpowiedzi na kartce lub w dzienniku do studiowania pism świętych. Po upływie
wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby przedstawili reszcie uczniów
swoje odpowiedzi.

Wyjaśnij, że mimo iż Jezus nauczał, że będziemy błogosławieni, jeśli uwierzymy
w Niego, chociaż Go nie widzimy, to On daje nam świadectwo, na którym możemy
się oprzeć.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie Ew. Jana 20:30–31. Pozostali niech śledzą
tekst i odszukają, dlaczego Jan zapisał te wydarzenia.

• Dlaczego Jan zapisał te wydarzenia? (Możesz wyjaśnić, że słowo żywot
[werset 31.] oznacza życie wieczne).

• Jakich prawd możemy się nauczyć z wersetu 31. na temat świadectw apostołów
i proroków? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać
następujące prawdy: Apostołowie i prorocy świadczą o Jezusie Chrystusie,
abyśmy uwierzyli, że jest On Synem Boga. Poprzez wiarę w świadectwo o
Jezusie Chrystusie złożone przez apostołów i proroków, możemy
otrzymać życie wieczne. To oznacza, że dana osoba będzie starać się
przestrzegać Jego przykazań i pozostanie wierna temu świadectwu).

• W jaki sposób świadectwa apostołów i proroków wzmocniły waszą wiarę
w Jezusa Chrystusa?

Na zakończenie złóż swoje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Zachęć uczniów, aby
stosowali prawdy, które odnaleźli w Ew. Jana 20 poprzez określenie, w jaki sposób
wykażą się swoją wiarą w Jezusa Chrystusa.
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Ew. Jana 21
Wprowadzenie
Zmartwychwstały Pan ukazał się Swoim uczniom, kiedy łowili
ryby. Na brzegu jeziora Jezus spożył posiłek ze Swoimi
uczniami i poprosił Piotra, aby ten, karmiąc owce Jezusa,

pokazał Mu, że Go miłuje. Jezus przepowiedział męczeńską
śmierć Piotra i przemienienie Jana.

Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 21:1–17
Zmartwychwstały Pan ukazuje się niektórym Swoim uczniom na brzegu Morza
Galilejskiego (także zwanego Tyberiadzkim)
Narysuj na tablicy wielkie serce.

Poproś uczniów, aby podeszli do tablicy
i napisali w środku serca nazwy dwóch
lub trzech ulubionych rzeczy lub osób.
Wyjaśnij, że mogą być to osoby,
przedmioty, które posiadają, lub
czynności, które wykonują.

Kiedy uczniowie skończą pisać, możesz
dodać kilka rzeczy od siebie.

Podsumuj Ew. Jana 21:1–2, wyjaśniając,
że po ujrzeniu zmartwychwstałego Pana
przy dwóch innych okazjach, Piotr i inni
uczniowie znajdowali się na brzegu
Morza Galilejskiego (które zwane jest
też Morzem Tyberiadzkim). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
Ew. Jana 21:3. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co postanowił uczynić Piotr.

• Jakie zajęcie Piotr mógłby dopisać do sporządzonej przez nas na tablicy listy
ulubionych rzeczy? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, wpisz w serce
wyrażenie: łowienie ryb).

• Jak długo Piotr wraz z innymi uczniami łowił ryby? Ile złapali ryb?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, jak Piotr i inni uczniowie mogli się
czuć, spędziwszy całą noc na łowieniu ryb bez jakichkolwiek rezultatów.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 21:4–6. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co wydarzyło się następnego poranka.

• Kto stał na brzegu?

• Czy uczniowie pd razu rozpoznali, że był to Jezus?

• O co, poprosił ich Jezus?

• Co nastąpiło po tym, jak uczynili to, o co poprosił ich Jezus?

487



Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego
Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów.

„Zaledwie trzy lata wcześniej ci sami mężczyźni łowili ryby w tym samym morzu.
Wtedy również ‘całą noc ciężko [pracowali] [i] nic nie [złowili]’ [Ew. Łukasza 5:5]
— jak mówią pisma święte. Ale Galilejczycy stojący na brzegu zawołali, by ci
zapuścili sieci i wtedy ‘zagarnęli wielkie mnóstwo ryb’ [Ew. Łukasza 5:6], tyle że
ich sieci porwały się, a ryby wypełniające dwie łodzie były tak ciężkie, że
zaczęły tonąć.

I teraz stało się to samo” („Największe i pierwsze przykazanie”, Ensign lub Liahona,
listopad 2012, str. 84).

• W jaki sposób cud, jakim było złowienie ryb za drugim razem, pomógł uczniom
rozpoznać osobę stojącą na brzegu morza?

• Co byście myśleli lub czuli, będąc w łodzi razem z tymi uczniami?

Podsumuj Ew. Jana 21:7–14, tłumacząc, że kiedy uczniowie z trudnością starali się
wciągnąć do łodzi sieć pełną ryb, Jan oświadczył, że mężczyzną stojącym na brzegu
był Pan. Piotr bez wahania wskoczył do wody i zaczął płynąć w kierunku Jezusa, a
pozostali uczniowie popłynęli na brzeg łodzią. Kiedy uczniowie dopłynęli na brzeg,
Jezus przygotowywał dla nich posiłek.

Wyjaśnij, że Starszy Jeffrey R. Holland szczegółowo omówił tę sytuację, nauczając,
że po tym, jak Piotr oraz inni uczniowie spożyli posiłek ze Zbawicielem, Jezus
najprawdopodobniej „[spojrzał] na ich zniszczone łodzie, porwane sieci i szokującą
liczbę 153 ryb” („Największe i pierwsze przykazanie”, str. 84), a następnie zwrócił
się do Piotra.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 21:15–17. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają pytanie, które Jezus kilkakrotnie zadał Piotrowi. Możesz
zaproponować uczniom, żeby zaznaczyli to, co znajdą.

• Jakie pytanie Jezus zadał Piotrowi trzy razy?

• Jezus zapytał: „Miłujesz mnie więcej niż ci?” (werset 15.). Jak myślicie, do czego
odnosi się słowo: ci? (Jezus mógł się odnosić w tym wypadku do kosza ryb lub
innych rzeczy związanych z życiem rybaka. Obok znajdującego się na tablicy
serca zapisz następujące pytanie: Miłujesz mnie więcej niż „to”?).

• Jak na to pytanie odpowiedział Piotr?

• Jak byście się czuli, będąc na miejscu Piotra, gdyby Jezus zapytał was trzy razy,
czy Go miłujecie?

Aby wyjaśnić uczniom, dlaczego Jezus zadał to pytanie aż trzy razy, poproś jednego
z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego Hollanda:
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„Być może Jezus powiedział coś takiego (i tu ponownie odwołam się do mojego
niebiblijnego opracowania): ‘Piotrze, dlaczego zatem tu jesteś? Dlaczego
powróciłeś na ten sam brzeg, używasz tych samych sieci i prowadzisz tę samą
rozmowę? Czyż nie było oczywiste wtedy i czy nie jest oczywiste teraz, że jeśli
zechcę ryb, mogę je złowić? To, czego mi trzeba, Piotrze, to uczniowie — i
potrzebuję ich na zawsze. Potrzebuję kogoś, kto będzie karmił moje owieczki i

ratował owce. Potrzebuję kogoś, kto będzie głosił moją ewangelią i bronił mojej wiary. Potrzebuję
kogoś, kto mnie kocha, naprawdę mnie kocha, i kocha to, do czego powołał mnie Ojciec
w Niebie. […] Po raz drugi więc i zapewne po raz ostatni proszę cię, Piotrze, abyś to porzucił,
abyś nauczał i świadczył, pracował i lojalnie służył aż do dnia, w którym ludzie uczynią ci to, co
uczynili mnie’” („Pierwsze i największe przykazanie”, str. 84).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z doświadczenia Piotra? (Gdy uczniowie
udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli miłujemy
Zbawiciela i Ojca Niebieskiego ponad wszystko, będziemy karmić Ich
owce).

• Kim są owce Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa? W jaki sposób je karmimy?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Starszego
Roberta D. Halesa z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Oto wezwanie Chrystusa do wszystkich chrześcijan w naszych czasach: ‘Paś
owieczki moje […]. Paś owieczki moje’ — dziel się ewangelią z ludźmi starszymi
i młodymi, wzmacniaj ich, błogosław, pocieszaj i buduj, szczególnie tych, którzy
myślą i wierzą inaczej niż my” („Być bardziej chrześcijańskim”, Ensign lub
Liahona, listopad 2012, str. 91).

Aby wyjaśnić, w jaki sposób zasada, którą odnaleźli, odnosi się także do nas,
poproś trzech uczniów, aby po kolei czytali poniższe przykłady. (Możesz
dostosować je do potrzeb i zainteresowań swoich uczniów). Po przeczytaniu
każdego z nich zadaj pytania znajdujące się na samym końcu

1. Grupa chłopców zaprasza młodego mężczyznę, aby zjadł z nimi obiad. Ten ma
nadzieję się z nimi zaprzyjaźnić. Podczas rozmowy jeden z tych chłopców
publicznie się z niego wyśmiewa.

2. Młoda kobieta uwielbia grać w piłkę nożną. Spędza wiele godzin tygodniowo
na graniu w piłkę i ma niewiele czasu na inne sprawy, jak np. domowy wieczór
rodzinny czy osobiste studiowanie pism świętych.

3. Młody mężczyzna był bardzo zajęty szkołą i zajęciami pozalekcyjnymi. Przez
cały tydzień czekał z niecierpliwością na tę rzadką okazję, by spędzić wolny
piątkowy wieczór z kolegami. Nim zdążył zadzwonić do jednego z nich, kolega
z pary nauczania domowego zadzwonił z prośbą, by poszedł z nim i pomógł
w nagłej sprawie jednej z wyznaczonych im rodzin.

• Jakich wyborów może dokonać?

LEKCJA 80

489



• Co mógłby uczynić, aby wykazać się miłością, jaką darzy Pana? W jaki sposób
poprzez ten uczynek okazałby miłość Panu?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie słów Starszego Hollanda:

„Moi umiłowani bracia i siostry, nie jestem pewien, jak będzie wyglądał Dzień
Sądu, ale będę zaskoczony, jeśli w jakimś momencie Bóg nie zapyta nas
dokładnie o to, o co zapytał Chrystus Piotra: ‘Czy miłowałeś mnie?’. („Pierwsze i
największe przykazanie”, str. 84).

Podziel się swoim świadectwem na temat tego, jak istotne jest, abyśmy ponad
wszystko wybrali miłowanie Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa i okazywali to,
karmiąc Ich owce.

Odnieś się do listy zapisanej w sercu na tablicy oraz znajdującego się obok pytania:
„Miłujesz mnie więcej niż ‘to’?”. Podkreśl słowo: ci i poproś uczniów, aby
odpowiedzieli na poniższe pytanie w swoich notatnikach lub dziennikach do
studiowania pism:

• Jeśli Jezus zadałby wam to samo pytanie, do jakich rzeczy z waszego życia
odnosiłby się, mówiąc: „to”?

• Jak odpowiedzielibyście na Jego pytanie?

• W jaki sposób okażecie Panu swoją miłość?

Ćwiczenia pisemne
Sporadyczne proszenie uczniów, aby pisemnie odpowiedzieli na pobudzające do myślenia
pytania, pomaga im zgłębić temat i rozjaśnia ich zrozumienie. Między innymi, zadania pisemne
dostarczają studentom możliwość osobistego zaangażowania się i otrzymania natchnienia na
temat sposobu, w jaki mogą zastosować to, czego się uczą.

Ew. Jana 21:18–25
Jezus przepowiada męczeńską śmierć Piotra i przemienienie Jana
Podsumuj Ew. Jana 21:18–21, wyjaśniając, że Jezus prorokował, iż kiedy Piotr
będzie w podeszłym wieku, „[wyciągnie] ręce swoje” (Ew. Jana 21:18) i zostanie
zaprowadzony tam, gdzie nie chce. Powszechnie się mówi, że Piotr został
ukrzyżowany. Podobno zażądał, aby go ukrzyżowano do góry nogami, gdyż
uważał, że był niegodny, by umrzeć w taki sam sposób, jak Zbawiciel (zob. Joseph
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R. McConkie, 3 tomy
[1954–1956], 3:151–152).

Po usłyszeniu tego proroctwa Piotr zapytał, co się stanie z Apostołem Janem,
zwanym także umiłowanym uczniem. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na
głos Ew. Jana 21:22–23. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób
Zbawiciel odpowiedział Piotrowi.

• Czego Piotr dowiedział się o Janie?
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Wyjaśnij, że słowo: pozostał w wersecie 22. oznacza dalsze życie na ziemi. Zgodnie
z tym Jan miał pozostać na ziemi jako przemieniona istota, aż do czasu Drugiego
Przyjścia Jezusa Chrystusa. „Osoby, które zostały przemienione […], nie [odczują
bólu ani nie doświadczą] śmierci aż do chwili, kiedy zmartwychwstaną i będą
nieśmiertelne” (Guide to the Scriptures, „Translated Beings”, strona internetowa:
scriptures.lds.org).

• Nad czym, według wersetu 22., miał skupić się, zgodnie z wolą Jezusa, Piotr
zamiast martwić się tym, co się stanie z Janem?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 21:24–25. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, czego pragnął Jan dla wszystkich ludzi, gdy kończył
swój zapis.

• Czego pragnął Jan dla wszystkich ludzi, gdy kończył swój zapis?

Napisz na tablicy następujące pytania:

Która historia, wydarzenie lub nauka z doczesnej posługi Zbawiciela, o których
mowa w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana wywarła na was
największy wpływ? Dlaczego?

Poproś uczniów, by zastanowili się nad tymi pytaniami. W tle możesz odtworzyć
nagranie hymnu, np. „Pójdź za mną dziś” (Hymny, nr 55). Daj uczniom chwilę
czasu, aby przejrzeli swoje pisma święte, notatniki oraz dzienniki do studiowania
pism świętych, aby przypomnieli sobie prawdy, których się nauczyli. Po upływie
wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby wyszli na środek klasy i podzielili
się swoimi odpowiedziami na te pytania.

Na zakończenie możesz złożyć swoje świadectwo o prawdziwości zapisów
sporządzonych przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana na temat doczesnej służby
Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienia.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Ew. Jana 16–21 (Część 16.)
Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Ew. Jana 16–21
(Część 16.) nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku
z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze potrzeby swoich
uczniów.

Dzień 1. (Ew. Jana 16)
Z tego, co Jezus nauczał Swoich Apostołów po Ostatniej Wieczerzy, uczniowie nauczyli się, że Duch Święty może nas
poprowadzić do wszelkiej prawdy i pokazać nam to, co nastąpi w przyszłości. Uczniowie nauczyli się także, że Duch
Święty objawia prawdę i wskazówki, które pochodzą od Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa. Dzięki Jezusowi
Chrystusowi, który zwyciężył świat, możemy być dobrej myśli i czuć spokój.

Dzień 2. (Ew. Jana 17)
Podczas studiowania Modlitwy Wstawienniczej Jezusa Chrystusa, uczniowie nauczyli się, że aby otrzymać życie
wieczne, musimy poznać Ojca Niebieskiego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Nauczyli się także, że jako uczniowie Jezusa
Chrystusa mamy żyć w tym świecie, ale nie być z tego świata. Czytając o tym, jak Jezus się modlił o to, by Jego
uczniowie byli w jedności z Nim oraz z Ojcem, uczniowie nauczyli się, że kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa i
otrzymujemy błogosławieństwa płynące z Jego Zadośćuczynienia, możemy stać się jednością z Ojcem i Synem.

Dzień 3., (Ew. Jana 18–19)
Z przykładu samolubnego Piłata uczniowie nauczyli się, że stawianie naszych interesów ponad czynienie tego, co
właściwe, prowadzi do grzechu. Studiując sporządzony przez Jana zapis na temat Ukrzyżowania, nauczyli się, że
możemy naśladować Zbawiciela, starając się pomagać innym, nawet jeśli sami jesteśmy w potrzebie.

Dzień 4., (Ew. Jana 20–21)
W ramach tej lekcji uczniowie studiowali słowa Jana na temat Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nauczyli się, że
Jezus Chrystus pokonał śmierć poprzez Swoje Zmartwychwstanie. Z doświadczenia Tomasza nauczyli się, że będziemy
błogosławieni, jeśli uwierzymy w Jezusa Chrystusa, mimo że Go nie widzieliśmy.

Wprowadzenie
Zmartwychwstały Pan ukazał się Swoim uczniom, kiedy łowili ryby. Na brzegu
morza Jezus spożył posiłek ze Swoimi uczniami i zaprosił Piotra, aby ten okazał Mu
swoją miłość poprzez karmienie Jego owiec.
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Propozycje dotyczące nauczania
Ew. Jana 21:1–17
Zmartwychwstały Pan ukazuje się niektórym Swoim uczniom nad Morzem
Tyberiadzkim (Morzem Galilejskim)
Narysuj na tablicy wielkie serce.

Poproś uczniów, aby podeszli do tablicy
i zapisali w środku serca dwie lub trzy
ulubione rzeczy. Wyjaśnij, że mogą być
to osoby, przedmioty, które posiadają,
lub czynności.

Gdy uczniowie skończą pisać, możesz
dodać kilka rzeczy od siebie.

Podsumuj Ew. Jana 21:1–2 wyjaśniając,
że po dwukrotnym ujrzeniu
zmartwychwstałego Pana Piotr i inni
uczniowie znajdowali się na brzegu
Morza Galilejskiego (które zwane jest
też Morzem Tyberiadzkim).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 21:3. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co postanowił zrobić Piotr.

• Jakie zajęcie Piotr mógłby dopisać do sporządzonej przez nas na tablicy listy
ulubionych rzeczy? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, wpisz w serce
wyrażenie: łowienie ryb).

• Jak długo Piotr wraz z innymi uczniami łowili ryby? Ile ich złapali?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, jak Piotr i inni uczniowie mogli się
czuć, spędziwszy całą noc na łowieniu ryb bez jakichkolwiek rezultatów.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 21:4–6. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co wydarzyło się następnego poranka.

• Co się wydarzyło po tym, jak uczniowie spędzili całą noc na łowieniu ryb bez
żadnych rezultatów?

Podsumuj Ew. Jana 21:7–14, tłumacząc, że kiedy uczniowie z trudem starali się
wciągnąć do łodzi sieć pełną ryb, Jan oświadczył, że mężczyzną stojącym na brzegu
jest Pan. Piotr bez wahania wskoczył do wody i zaczął płynąć w kierunku Jezusa, a
pozostali uczniowie popłynęli na brzeg łodzią. Kiedy uczniowie dopłynęli na brzeg,
Jezus przygotowywał dla nich posiłek.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego
Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów:
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„Po radosnym powitaniu zmartwychwstałego Jezusa Piotr odbył rozmowę ze
Zbawicielem, która moim zdaniem stała się punktem zwrotnym w służbie
apostolskiej w sensie ogólnym — a w przypadku Piotra w sensie osobistym —
poruszając tę opokę ku życiu wypełnionemu majestatyczną służbą i apostolskim
przywództwem. Patrząc na ich zniszczone łodzie, porwane sieci i szokującą liczbę
153 ryb, Jezus powiedział do najstarszego stażem Apostoła” („Największe i

pierwsze przykazanie”, Ensign lub Liahona, listopad 2012, str. 84).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Ew. Jana 21:15–17. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają pytanie, które Jezus kilkakrotnie zadał Piotrowi. Możesz
zaproponować uczniom, żeby zaznaczyli to, co znajdą.

• Jakie pytanie Jezus zadał Piotrowi trzy razy?

• Jezus zapytał: „Miłujesz mnie więcej niż ci?” (werset 15.). Jak myślicie, do czego
odnosi się słowo ci? (Jezus mógł się odnosić w tym wypadku do kosza ryb lub
innych rzeczy związanych z życiem rybaka. Obok znajdującego się na tablicy
serca zapisz następujące pytanie: Miłujesz mnie więcej niż ci?).

• Jak na to pytanie odpowiedział Piotr?

• Jak byście się czuli, będąc na miejscu Piotra, gdyby Jezus zapytał was trzy razy,
czy Go miłujecie?

Aby wyjaśnić uczniom, dlaczego Jezus zadał to pytanie i dlaczego chciał, by Piotr
odpowiedział na nie aż trzy razy, poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
poniższej wypowiedzi Starszego Hollanda:

„Być może Jezus powiedział coś takiego (i tu ponownie odwołam się do mojego
niebiblijnego opracowania): ‘Piotrze, dlaczego zatem tu jesteś? Dlaczego
powróciłeś na ten sam brzeg, używasz tych samych sieci i prowadzisz tę samą
rozmowę? Czyż nie było oczywiste wtedy i czy nie jest oczywiste teraz, że jeśli
zechcę ryb, mogę je złowić? To, czego mi trzeba, Piotrze, to uczniowie — i
potrzebuję ich na zawsze. Potrzebuję kogoś, kto będzie karmił moje owieczki i

ratował owce. Potrzebuję kogoś, kto będzie głosił moją ewangelię i bronił mojej wiary. Potrzebuję
kogoś, kto mnie kocha, naprawdę mnie kocha, i kocha to, do czego powołał mnie Ojciec w Niebie
[…]. Po raz drugi więc i zapewne po raz ostatni proszę cię, Piotrze, abyś to porzucił, abyś nauczał
i świadczył, pracował i lojalnie służył aż do dnia, w którym ludzie uczynią ci to, co uczynili mnie’”
(„Pierwsze i największe przykazanie”, str. 84).

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z rozmowy Pana z Piotrem? (Po udzieleniu
odpowiedzi przez uczniów, zapisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli
miłujemy Zbawiciela i Ojca Niebieskiego ponad wszystko, będziemy
karmić Ich owce).

• Kim są owce Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa? W jaki sposób je karmimy?

Aby wyjaśnić uczniom, w jaki sposób możemy karmić owce Ojca Niebieskiego i
Jezusa Chrystusa, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos poniższej
wypowiedzi Starszego Roberta D. Halesa z Kworum Dwunastu Apostołów:
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„Oto wezwanie Chrystusa do wszystkich chrześcijan w naszych czasach: ‘Paś
owieczki moje […]. Paś owieczki moje’ — dziel się ewangelią z ludźmi starszymi
i młodymi, wzmacniaj ich, błogosław, pocieszaj i buduj, szczególnie tych, którzy
myślą i wierzą inaczej niż my” („Być bardziej chrześcijańskim”, Ensign lub
Liahona, listopad 2012, str. 91).

Aby uczniowie pojęli, w jaki sposób możemy zastosować zasadę miłowania Boga
ponad wszystko, poproś trzech z nich, aby po kolei czytali poniższe przykłady. Po
przeczytaniu każdego z nich, zadaj pytania znajdujące się na samym końcu.

1. Grupa chłopców zaprasza młodego mężczyznę, który pragnie się z nimi
zaprzyjaźnić, aby zjadł z nimi obiad. Podczas rozmowy jeden z tych chłopców
publicznie się z niego wyśmiewa.

2. Młoda kobieta uwielbia grać w piłkę nożną. Spędza wiele godzin tygodniowo
na graniu w piłkę i ma niewiele czasu na inne sprawy, jak np. domowy wieczór
rodzinny czy osobiste studiowanie pism świętych.

3. Młody mężczyzna był bardzo zajęty szkołą i zajęciami pozalekcyjnymi. Przez
cały tydzień czekał z niecierpliwością na tę rzadką okazję, by spędzić wolny
piątkowy wieczór z kolegami. Nim jednak zdążył zadzwonić do jednego z nich,
kolega z pary nauczania domowego zadzwonił z prośbą, by poszedł z nim i
pomógł w nagłej sprawie jednej z wyznaczonych im rodzin.

• Jakich wyborów może dokonać dana osoba?

• Co mogłaby uczynić, aby wykazać się miłością, jaką darzy Pana? W jaki sposób
poprzez ten uczynek okazałaby miłość Panu?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie słów Starszego Hollanda:

„Moi umiłowani bracia i siostry, nie jestem pewien, jak będzie wyglądał Dzień
Sądu, ale będę zaskoczony, jeśli w jakimś momencie Bóg nie zapyta nas
dokładnie o to, o co zapytał Chrystus Piotra: ‘Czy miłowałeś mnie?’” („Pierwsze i
największe przykazanie”, str. 84).

Podziel się swoim świadectwem na temat tego, jak istotne jest, abyśmy ponad
wszystko wybierali miłowanie Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa i okazywali to,
karmiąc Ich owce.

Odnieś się do listy zapisanej w sercu na tablicy oraz znajdującego się obok pytania:
„Miłujesz mnie więcej niż ci?”. Podkreśl słowo: ci i poproś uczniów, aby
odpowiedzieli na poniższe pytanie w swoich notatnikach lub dziennikach do
studiowania pism:

• Jeśli Jezus zadałby wam to samo pytanie, do jakich rzeczy z waszego życia
odniósłby się słowem: „ci”?

• Jak odpowiedzielibyście na Jego pytanie?
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Kończąc studiowanie czterech Ewangelii, poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się
tym, co zapisali w ćwiczeniu z 4. dnia. Polegało ono na zapisaniu w dzienniku do
studiowania wybranej historii, wydarzenia lub nauki z doczesnej posługi
Zbawiciela, która pomogła im uwierzyć lub wzmocniła ich świadectwo o Jezusie
Chrystusie jako Synu Bożym.

Następna część (Dzieje Apostolskie 1–5)
Zachęć uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 1–5 odszukali
odpowiedzi na następujące pytania: Kto miał prowadzić Kościół po śmierci i
zmartwychwstaniu Zbawiciela? W jaki sposób wybierano innych Apostołów? Jaki
cud wydarzył się podczas Zielonych Świąt? Jaki wpływ wywarł Duch Święty, aby
wydarzył się ten cud? Jakiego cudu Piotr dokonał w świątyni i jaki wywarł on na
niego wpływ? Co stało się z Ananiaszem i Safirą po tym, jak skłamali w rozmowie
z przywódcą kapłańskim?
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Wprowadzenie do Dziejów
Apostolskich
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Dzieje Apostolskie stanowią most pomiędzy opisem życia i nauk Jezusa Chrystusa
w czterech Ewangeliach a zapisami i poczynaniami Jego Apostołów. Dzieje
Apostolskie przedstawiają, w jaki sposób Zbawiciel kontynuował kierowanie
Swoim Kościołem poprzez natchnienie Ducha Świętego dla tych, którzy dzierżyli
klucze kapłańskie. Duch Święty objawiał prawdę Apostołom, którzy prowadzili i
nauczali Kościół. Apostołowie dokonywali cudów w imię Jezusa Chrystusa. Dzięki
studiowaniu tej księgi uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób Kościół Jezusa
Chrystusa zaczął rozprzestrzeniać się z Jerozolimy „po krańce ziemi” (Dzieje
Apostolskie 1:8). Studiowanie tej księgi ukaże także uczniom mądrość, jaka tkwi w
podążaniu za współczesnymi prorokami i apostołami, jak też będzie natchnieniem,
aby odważnie świadczyć o Jezusie Chrystusie.

Kto napisał tę księgę?
Łukasz jest autorem Dziejów Apostolskich, które stanowią „drugą część dzieła”
[…]. Pierwsza część jest znana jako Ewangelia wg św. Łukasza” (Guide to the
Scriptures, „Acts of the Apostles”, strona internetowa: scriptures.lds.org; zob. także
Ew. Łukasza 1:1–4; Dzieje Apostolskie 1:1).

Kiedy i gdzie została napisana?
Dzieje Apostolskie zostały napisane po Ewangelii Łukasza (zob. Dzieje Apostolskie
1:1), która najprawdopodobniej została napisana w drugiej połowie pierwszego
wieku n.e. Nie wiemy gdzie została napisana ta księga.

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Łukasz skierował Dzieje Apostolskie do męża o imieniu Teofil (zob. Dzieje
Apostolskie 1:1).

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Dzieje Apostolskie opowiadają o powstaniu i rozprzestrzenianiu się
chrześcijaństwa, począwszy od prowincjonalnej żydowskiej stolicy, Jerozolimy, a
kończąc na Rzymie, stolicy wielkiego imperium. Wydarzenia opisane w Dziejach
Apostolskich obejmują okres około 30 lat (od 30 do 62 r. n.e.) i obejmują głównie
posługę Piotra (zob. Dzieje Apostolskie 1–12) i Pawła (zob. Dzieje
Apostolskie 13–28). Bez księgi Dziejów Apostolskich nasza wiedza o wczesnej
historii Kościoła byłaby ograniczona wyłącznie do informacji zawartych w
nowotestamentowych listach. Ponadto Dzieje Apostolskie stanowią wartościowe
historyczne tło dla listów Pawła.

Niezwykle ważne dla wzrostu wczesnego Kościoła było nawrócenie się Pawła
(Dzieje Apostolskie 9) i jego kolejne misje, wizja Piotra, związana z
przyjmowaniem do Kościoła ludzi innych narodów, którzy nie nawrócili się
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wcześniej na judaizm (zob. Dzieje Apostolskie 10:9–16, 34–35) oraz doktryny
nauczane na konferencji w Jerozolimie (Dzieje Apostolskie 15).

Według zapisu w Ew. Łukasza 24:49, Zbawiciel nauczał Apostołów, że mają
rozpocząć służbę dopiero wtedy, gdy „[zostaną] przyobleczeni mocą z wysokości”.
Dzieje Apostolskie opisują wylanie mocy Ducha Świętego oraz niezwykłe skutki
tego wydarzenia, które zaczynają się od nawrócenia tysięcy osób w dzień Zielonych
Świąt (zob. Dzieje Apostolskie 2). W całych Dziejach Apostolskich Łukasz
podkreśla wpływ Ducha Świętego na osoby i kongregacje. Wyrażenie
„przyobleczeni mocą z wysokości” oznacza najprawdopodobniej, że Apostołowie
„otrzymali wiedzę, moc i szczególne błogosławieństwa, które zazwyczaj są
przekazywane wyłącznie w Świątyni Pana” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:859).

Zarys
Dzieje Apostolskie 1–2 Jezus Chrystus czyni posługę pośród Swoich uczniów
przez 40 dni po Zmartwychwstaniu, a następnie wstępuje do nieba. Poprzez
natchnienie Apostołowie powołują Macieja, aby zajął wolne miejsce w Kworum
Dwunastu Apostołów. Duch Święty zostaje zesłany w dzień Zielonych Świąt. Piotr
odważnie świadczy o zmartwychwstałym Zbawicielu. Nawraca się około trzech
tysięcy ludzi.

Dzieje Apostolskie 3–8 Piotr i Jan uzdrawiają mężczyznę, który był chromy od
urodzenia. Piotr i Jan zostają aresztowani za nauczanie i uzdrawianie w imię Jezusa
Chrystusa, a następnie zostają uwolnieni z więzienia. Apostołowie powołują
siedmiu mężczyzn, aby pomagali im w ich posłudze. Jednym z nich jest Szczepan,
który za składanie świadectwa przed radą żydowską zostaje skazany na śmierć.
Filip naucza w Samarii.

Dzieje Apostolskie 9–12 Saul się nawraca i rozpoczyna posługę. W wizji Piotr
dowiaduje się, że ewangelia powinna być głoszona wśród ludzi innych narodów.
Herod Agryppa I skazuje Apostoła Jakuba (brata Jana) na śmierć i wtrąca Piotra do
więzienia.

Dzieje Apostolskie 13–15 Saul i Barnaba zostają powołani jako misjonarze.
Napotykają na opór Żydów, ale są przyjęci przez ludzi innych narodów. Przywódcy
Kościoła spotykają się w Jerozolimie i ustalają, że nawróceni ludzie wywodzący się
z innych narodów nie muszą być obrzezani (lub w dalszym ciągu przestrzegać
prawa Mojżesza), gdy przystępują do Kościoła. Paweł (jak od pewnego momentu
nazywany jest Saul) wyrusza w swoją drugą podróż misyjną, w której towarzyszy
mu Sylas.

Dzieje Apostolskie 16–20 Paweł i Sylas umacniają różne kościoły, które zostały
ustanowione wcześniej. Na Wzgórzu Marsowym (Areopag) w Atenach Paweł głosi,
że jesteśmy z „rodu Bożego” (Dzieje Apostolskie 17:29). Paweł kończy swoją drugą
misję, a następnie udaje się na trzecią, do Azji Mniejszej. Paweł decyduje się
powrócić do Jerozolimy.

Dzieje Apostolskie 21–28 W Jerozolimie Paweł zostaje aresztowany i kontynuuje
składanie świadectwa o Jezusie Chrystusie. Pan ponownie ukazuje się Pawłowi.
Wielu Żydów spiskuje, aby zabić Pawła. W Cezarei Paweł składa świadectwo przed
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Feliksem, Festusem i Agryppą. Statek z Pawłem rozbija się w drodze do Rzymu.
Paweł głosi ewangelię, będąc w areszcie domowym w Rzymie.
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LEKCJA 81

Dzieje Apostolskie 1:1–8
Wprowadzenie
Po Swoim Zmartwychwstaniu Jezus Chrystus czynił posługę
pośród Apostołów przez 40 dni. Przygotowywał ich, aby byli

Jego świadkami na całym świecie.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 1:1–8
Jezus czyni posługę pośród Swoich uczniów przez 40 dni
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że ich przyjaciel, należący do innego
wyznania, chce się dowiedzieć więcej o naszym Kościele i zadaje pytanie: „Kto
przewodzi waszemu Kościołowi?”.

Niech w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania napiszą, jak
odpowiedzieliby na to pytanie.

Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 1:1–8 niech zwrócą uwagę na prawdę,
która może pomóc w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie.

Następnie niech otworzą księgę Dziejów Apostolskich.

• Czego możemy dowiedzieć się o tej księdze na podstawie jej tytułu?

Wyjaśnij, że księga Dziejów Apostolskich stanowi ważne przejście w Nowym
Testamencie. Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana zawierają opis doczesnej
posługi Zbawiciela, łącznie z Jego Zadośćuczynieniem i Zmartwychwstaniem.
Dzieje Apostolskie opisują posługę Apostołów po wstąpieniu Jezusa do nieba.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 1:1–2.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, dla kogo została napisana ta księga.

• Dla kogo została napisana księga Dziejów Apostolskich?

Wyjaśnij, że autorem Dziejów Apostolskich jest Łukasz, więc „pierwszą księgą”, o
której mowa w wersecie 1., jest Ewangelia Łukasza, która — podobnie jak Dzieje
Apostolskie — została napisana dla osoby o imieniu Teofil. Celem napisania tej
księgi przez Łukasza miała być pomoc Teofilowi w uzyskaniu osobistego
świadectwa o Jezusie Chrystusie (zob. Ew. Łukasza 1:1–4).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 1:2–4.
Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, w jaki sposób Jezus Chrystus
osobiście czynił posługę pośród Apostołów po Swoim Zmartwychwstaniu. (Możesz
wyjaśnić, że słowo męka, zapisane w wersecie 3., odnosi się do zadość czyniącej
ofiary Zbawiciela, a „liczne tego dowody” do niezaprzeczalnych dowodów, które
potwierdzają zmartwychwstanie Jezusa.

• Ile czasu Jezus Chrystus spędził z Apostołami po Swoim Zmartwychwstaniu?

• Czego Jezus nauczał ich w ciągu tych 40 dni? (Rzeczy odnoszących się do
królestwa Boga).
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Na tablicy zacznij rysować dom. (Możesz też zacząć budować prosty model z
klocków lub gliny).

Gdy będziesz w połowie, poproś
jednego z uczniów, aby podszedł do
tablicy i dokończył rysunek za ciebie.
Daj uczniowi konkretne wskazówki,
żeby wiedział, jak ma dokończyć dom.
Możesz poprosić go, aby dodał dach,
okna lub elementy krajobrazu. Po chwili
wspólnej pracy przejdź na drugi koniec
klasy i kontynuuj dawanie wskazówek
uczniowi. Kiedy rysunek domu będzie
skończony, podziękuj uczniowi i poproś
go, aby wrócił na swoje miejsce.

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że ten dom przedstawia królestwo Boga na
ziemi, którym jest Kościół Jezusa Chrystusa.

• Jak nasza metoda rysowania domu pokazuje, w jaki sposób Jezus Chrystus
założył Swój Kościół w czasie doczesnej posługi oraz kierował nim po
Zmartwychwstaniu? (Podczas Swojej doczesnej posługi Zbawiciel rozpoczął
ustanawianie Kościoła. Powołał inne osoby, aby pomogły Mu go ustanowić, a
po Swoim zmartwychwstaniu, kierował ich poczynaniami nawet wtedy, gdy już
Go fizycznie z nimi nie było).

• Jak, według wersetu 2., Jezus Chrystus prowadzi Swój Kościół? (Używając słów
uczniów, zapisz na tablicy następującą prawdę: Jezus Chrystus kieruje Swoim
Kościołem, objawiając wolę Swoim Apostołom poprzez Ducha Świętego).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wypowiedzi Starszego Jeffreya R.
Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Już w pierwszym wersecie [księgi Dziejów Apostolskich] pada deklaracja, że
Kościół będzie nadal prowadzony w boski, a nie ziemski sposób […]. W rzeczy
samej, pełniejszy tytuł księgi Dziejów Apostolskich mógłby brzmieć następująco:
‘Dzieje Zmartwychwstałego Chrystusa, wpływającego przez Ducha Świętego na
życie i posługę ustanowionych przez Niego Apostołów’. […]

Kierunek Kościoła jest taki sam. Miejsce, w którym przebywał Zbawiciel zmieniło
się, ale kierunek i przewodzenie Kościołowi pozostają dokładnie takie same” („Therefore,
What?” [Konferencja Kościelnego Systemu Edukacji na temat Nowego Testamentu,
8 sierpnia 2000], strona internetowa: si.lds.org).

• Dlaczego ważne jest, aby wiedzieć, że Jezus Chrystus nadal kieruje Swoim
Kościołem przez objawienie?

Poproś uczniów, aby pomyśleli o doświadczeniach, które umocniły ich świadectwo
o tym, że Jezus Chrystus współcześnie kieruje Swoim Kościołem przez objawienie.
Poproś kilkoro uczniów, aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach. Ty także
możesz opowiedzieć o swoim doświadczeniu.
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Poproś kilkoro uczniów, aby przeczytali na głos Dzieje Apostolskie 1:4–8. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Jezus nakazał robić Apostołom.

• Co, według wersetu 4., Jezus nakazał robić Apostołom?

• Co, według wersetu 5., Jezus obiecał, że otrzymają Apostołowie, jeśli pozostaną
w Jerozolimie?

• Do czego, według wersetu 8., Duch Święty da moc Apostołom?

• Czego możemy nauczyć się na temat Apostołów z nauk Zbawiciela zawartych
w wersecie 8.? (Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale upewnij się, że rozpoznają
następującą prawdę: Apostołowie są świadkami Jezusa Chrystusa i składają
o Nim świadectwo na całej ziemi).

Aby przybliżyć uczniom tę prawdę, poproś jednego z nich o przeczytanie
następującej wypowiedzi Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

„W dzisiejszych czasach Pan powołał 15 szczególnych świadków, aby świadczyli
przed całym światem o Jego boskości. Mają oni jedyne w swoim rodzaju
powołanie — są Apostołami Pana Jezusa Chrystusa, wybranymi i upoważnionymi
przez Niego. Nakazano im, aby składali świadectwo o Jego żywej realności,
poprzez moc i upoważnienie świętego apostolstwa, jakie im powierzono”
(„Specjalni Świadkowie Chrystusa”, Liahona, kwiecień 2001, str. 4).

Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie: Współcześni Apostołowie świadczą, że
Jezus Chrystus…

Jeśli to możliwe, wręcz wszystkim
uczniom egzemplarze dokumentu
„Żyjący Chrystus: Świadectwo
Apostołów” (Liahona, kwiecień 2000,
str. 2). Możesz także pociąć jeden
egzemplarz na mniejsze części i rozdać
je uczniom. Poproś uczniów, aby po
cichu przeczytali ten dokument lub jego
fragment i na tej podstawie uzupełnili
napisane na tablicy zdanie. Gdy
uczniowie skończą czytać, poproś
jednego z nich, aby zapisywał na tablicy
odpowiedzi kolegów. Poproś uczniów,
aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

• Która z tych deklaracji ma dla was
największe znaczenie?

• W jaki sposób świadectwo
współczesnych Apostołów wpływa na wasze osobiste świadectwo Jezusie
Chrystusie?

Wyjaśnij, że choć Dzieje Apostolskie 1:8 odnoszą się konkretnie do roli Apostołów
jako szczególnych świadków Zbawiciela, to z tego fragmentu płynie nauka również
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o tym, co może sprawić, że my także staniemy się świadkami Jezusa Chrystusa na
całym świecie.

• Co umożliwia nam bycie świadkami Jezusa Chrystusa, w oparciu o obietnicę
Pana złożoną Apostołom w Dziejach Apostolskich 1:8? (Uczniowie mogą to
inaczej ująć, ale upewnij się, że rozpoznają następującą prawdę: Dzięki mocy
Ducha Świętego my również możemy stać się świadkami Jezusa
Chrystusa).

• W jaki sposób Duch Święty pomaga nam stać się świadkami Zbawiciela?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jakich sytuacjach poczuli Ducha Świętego,
kiedy inne osoby składały świadectwo o Jezusie Chrystusie? Po kilku minutach
poproś uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami. Przypomnij uczniom,
że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są święte lub prywatne.

• W jakich sytuacjach czuliście, że Duch Święty pomaga wam składać świadectwo
o Jezusie Chrystusie?

Zachęć uczniów, aby szukali okazji do dzielenia się świadectwem z innymi osobami
i ufali, że Duch Święty potwierdzi prawdę tego, o czym będą świadczyć.

Dzieje Apostolskie — Objawienie Jana
Streszczenie drugiej połowy Nowego Testamentu
Wyjaśnij, że w Dziejach Apostolskich 1:8 nie tylko zawarte są prawdy, ale również
streszczenie drugiej części Nowego Testamentu.

• Gdzie, według proroctwa Zbawiciela zapisanego w Dziejach Apostolskich 1:8,
mieli składać o Nim świadectwo Jego uczniowie?

Napisz na tablicy: Dzieje Apostolskie 1–5 = Jerozolima; Dzieje Apostolskie 6–9 = Judea i
Samaria; Dzieje Apostolskie 10–28 = krańce ziemi (zob. Bible Dictionary, „Acts of the
Apostles”).

Wyjaśnij, że zgodnie z tym poleceniem, uczniowie zaczęli składać świadectwo o
Jezusie Chrystusie. Najpierw Apostołowie nauczali w Jerozolimie, potem w Judei i
Samarii, a następnie w najdalszych krańcach ziemi.

Poproś uczniów, aby otworzyli swoje Biblie na spisie treści. Niech przejrzą, jakie
księgi Nowego Testamentu znajdują się po Dziejach Apostolskich. Wyjaśnij, że
księgi od I Listu do Koryntian do Listu do Hebrajczyków są listami napisanymi
przez Apostoła Pawła. Uczniowie poznają historię nawrócenia i posługi Pawła
podczas studiowania Dziejów Apostolskich 9 oraz Dziejów Apostolskich 13–28.

Poproś uczniów, aby odszukali I List do Tesaloniczan. Wyjaśnij, że Tesaloniczanie
byli mieszkańcami miasta Tesaloniki. Poproś uczniów, aby w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO odnaleźli Bible Maps [Atlas biblijny] i otworzyli go
na mapie nr 13, „The Missionary Journeys of the Apostle Paul [Podróże misyjne
Apostoła Pawła]”, i odnaleźli Tesalonikę. Wyjaśnij, że wiele z listów Nowego
Testamentu zostało napisanych do kongregacji Kościoła w różnych miastach i
dotyczyły one konkretnych potrzeb. Możesz również wyjaśnić, że listy w Nowym
Testamencie nie zostały ułożone chronologicznie. I List do Tesaloniczan
najprawdopodobniej był pierwszym listem napisanym przez Pawła.

LEKCJA 81

503



Poproś uczniów, aby spojrzeli na spis treści i wskazali inne księgi, które zostały
zapisane jako listy do kongregacji świętych.

Wyjaśnij, że poza korespondencją kierowaną do kongregacji świętych Paweł pisał
do osób, takich jak Tymoteusz, Tytus czy Filemon.

Poproś uczniów, aby zwrócili uwagę, jaka księga znajduje się po Liście do
Hebrajczyków.

Wyjaśnij, że poza Pawłem również inni Apostołowie i przywódcy Kościoła pisali do
członków Kościoła. Nadal mamy niektóre z tych listów: od Listu Jakuba do Listu
Judy. Księga Objawienia Jana zawiera zapis wizji otrzymanej przez Apostoła Jana.

Poproś uczniów, aby samodzielnie kontynuowali czytanie drugiej połowy Nowego
Testamentu. Zachęć ich, aby w trakcie studiowania nauk Apostołów z czasów
Nowego Testamentu modlili się, by Duch Święty mógł ich oświecać i pomagał im w
zdobyciu głębszego zrozumienia.

Zachęć uczniów, aby przeczytali cały tekst podczas kursu
Zachęć uczniów, aby przeczytali cały Nowy Testament. Starszy David A. Bednar z Kworum
Dwunastu Apostołów powiedział: „Czytanie tomu pisma świętego od początku do końca […]
zapoznaje nas z ważnymi historiami, doktrynami ewangelii i ponadczasowymi zasadami [a także]
pozwala nam poznawać ważne postacie […], chronologię, czas oraz kontekst wydarzeń i nauk”
(„Zbiornik żywej wody” [Spotkanie Kościelnego Systemu Edukacji dla młodych dorosłych,
4 lutego 2007], str. 2, adres internetowy: lds.org/broadcasts).
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LEKCJA 82

Dzieje Apostolskie 1:9–26
Wprowadzenie
Po tym, jak Jezus Chrystus nauczał Swoich uczniów przez
40 dni, wstąpił do nieba. Apostołowie wraz z innymi osobami
byli zjednoczeni w modlitwie i błaganiach. Poprzez

natchnienie Maciej został powołany do Kworum Dwunastu
Apostołów na miejsce Judasza, zwolnione po jego zdradzie i
śmierci.

Propozycje dotyczące nauczania

Kultywowanie atmosfery, w której panuje miłość, szacunek i skupienie
na celu.
Nieustannie szukaj sposobów, aby dbać o nauczanie w atmosferze miłości, szacunku oraz
skupienia się na celu. Spraw, że uczniowie będą się czuć dobrze w swoim towarzystwie,
zachęcając ich do poznawania nawzajem swoich zainteresowań, talentów, i umiejętności, a także
wyzwań, z jakimi się zmagają. Jednym ze sposobów pielęgnowania takiego rodzaju atmosfery
jest zachęcanie uczniów, aby dzielili się ze sobą doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi
ich osobistego studiowania pism świętych.

Dzieje Apostolskie 1:9–12
Zbawiciel wstępuje do nieba
Napisz na tablicy następujące pytanie: Prawda czy fałsz?

Przeczytaj na głos poniższe zdania na temat Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa.
Poproś uczniów, aby wskazali, które z tych zdań są prawdziwe, a które nie. (Uwaga:
Na tym etapie lekcji uczniowie nie muszą znać odpowiedzi na każde pytanie lub
spędzać dużej ilości czasu na omówienie odpowiedzi).

1. Jezus Chrystus powróci na ziemię w dniach ostatnich.

2. Podczas Drugiego Przyjścia Jezus Chrystus ukaże się jedynie prawym ludziom.

3. Ponieważ Jezus Chrystus będzie w przebraniu, kiedy przyjdzie ponownie,
większość ludzi nie będzie świadoma, że nastąpiło Drugie Przyjście.

Możesz krótko omówić odpowiedzi dotyczące każdego zdania: (1) Prawda (zob.
Mojżesz 7:60); (2) Fałsz (zob. Józef Smith — Mateusz 1:26; NiP 101:23); (3) Fałsz
(zob. NiP 49:22–23).

Wyjaśnij, że podczas Swojej doczesnej posługi Jezus Chrystus prorokował, że w
dniach ostatnich niektórzy ludzie będą rozgłaszali fałszywe nauki o Jego Drugim
Przyjściu (zob. Józef Smith — Mateusz 1:22–25).

• Skąd mamy wiedzieć, czy konkretna nauka o Drugim Przyjściu Jezusa
Chrystusa jest prawdziwa czy fałszywa? (Jeśli będziemy zważać na słowa
Zbawiciela i Jego proroków, to nie damy się zwieść [zob. Józef Smith —
Mateusz 1:37]).
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Poproś uczniów, aby podczas dalszego studiowania Dziejów Apostolskich 1
zwrócili uwagę na ważną prawdę dotyczącą Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa.

Przypomnij uczniom, że Zbawiciel nauczał Swoich uczniów przez 40 dni po Swoim
Zmartwychwstaniu (zob. Dzieje Apostolskie 1:3). Pokaż ilustrację:
Wniebowstąpienie (Album: Ewangelia w malarstwie [2009], nr 62; zob. także stronę
internetową: LDS.org).

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Dziejów
Apostolskich 1:9–12. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co się stało,
gdy Zbawiciel skończył nauczać Swoich
Apostołów.

• Co się stało, gdy Zbawiciel skończył
nauczać Swoich Apostołów?

• Jakie myśli i uczucia mogłyby wam
towarzyszyć, gdybyście widzieli
Zbawiciela wstępującego do nieba?

Wyjaśnij, że w starożytnym Izraelu obłok był czasami używany jako widoczny
symbol obecności chwały Boga (zob. II Ks. Mojżeszowa 40:34). Obłok, o którym
mowa w Dziejach Apostolskich 1:9, był obłokiem chwały (zob. Bible Dictionary,
„Cloud”), a dwaj mężczyźni wspomniani w wersecie 10., byli aniołami.

• Co aniołowie powiedzieli Apostołom?

• Co oznacza wyrażenie mówiące, że Jezus „tak przyjdzie” (Dzieje Apostolskie
1:11), jak wstąpił do nieba? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na
tablicy następującą prawdę: Podczas Drugiego Przyjścia Zbawiciel zstąpi z
nieba w chwale).

Powiedz, że Wniebowstąpienie Zbawiciela miało miejsce na Górze Oliwnej
(zob. werset 12.). Wyjaśnij, że kiedy Zbawiciel powróci, ukaże się, a jednym z
miejsc, na które zstąpi, będzie Góra Oliwna (zob. Ks. Zachariasza 14:4; NiP
45:47–53; NiP 133:19–20). Stanie się to przed Jego wielkim ukazaniem się światu
(zob. Ks. Izajasza 40:5).

• Jak znajomość okoliczności powrotu Zbawiciela może sprawić, że unikniemy
zwiedzenia, podczas oczekiwania na Jego Drugie Przyjście?

Dzieje Apostolskie 1:13–26
Maciej zostaje wybrany, aby zająć wolne miejsce w Kworum Dwunastu Apostołów
Wyjaśnij, że kiedy Apostołowie powrócili do Jerozolimy, zgromadzili się z grupą
wiernych mężczyzn i kobiet, wśród których była Maria, matka Jezusa, aby modlić
się i oddawać cześć Bogu. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Dzieje
Apostolskie 1:13 i policzyli wymienionych Apostołów. Niech udzielą odpowiedzi.

• Dlaczego w tym momencie było ich tylko 11? (Judasz Iskariota zdradził Jezusa
Chrystusa i odebrał sobie życie [zob. Ew. Mateusza 27:3–5]).
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Podsumuj Dzieje Apostolskie 1:15–20, wyjaśniając, że Piotr stanął przed grupą 120
uczniów i opowiedział o śmierci Judasza Iskarioty. Ponieważ Judasz był jednym z
Dwunastu Apostołów, uczniowie zgromadzili się, aby wybrać nowego Apostoła.

Poproś uczniów, aby opisali różne sposoby wyboru następujących przywódców:
kapitan drużyny, lokalny przywódca rządowy, król lub królowa i prezes firmy.

• Jakie kwalifikacje powinni posiadać kandydaci na te przywódce stanowiska?

Pokaż uczniom zdjęcie lub zdjęcia obecnego Pierwszego Prezydium i Kworum
Dwunastu Apostołów i złóż świadectwo, że każdy z tych mężczyzn jest Apostołem
Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób wybierani są
Apostołowie Jezusa Chrystusa i jakie musi mieć kwalifikacje osoba, która ma służyć
w tym powołaniu.

Podziel uczniów na pary. Poproś, aby w parach przeczytali na głos Dzieje
Apostolskie 1:21–26 i odszukali, w jaki sposób został wybrany nowy Apostoł po
śmierci Judasza Iskarioty.

• Co oznacza wyrażenie: „dali im losy” (werset 26.)?

Możesz wyjaśnić, że w starożytności ciągnięcie losów było sposobem
podejmowania decyzji, pokazującym zaufanie, że to Bóg kieruje wynikiem
(zob. Dzieje Apostolskie 1:26; zob. także Przypowieści Salomona 16:33). „Jeśli
ciągnęli losy, to była sytuacja, w której Pan zdecydował o wyniku. Jednakże bardziej
prawdopodobne jest, że ‘oddali swoje głosy’, przypuszczalnie ‘głosy poparcia’ dla
tego, którego Bóg wybrał do służby w świętym apostolstwie” (Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 2:32).

• Jakie kwalifikacje, według słów Piotra z wersetów 21–22, musi posiadać nowy
Apostoł? (Musi być naśladowcą Jezusa Chrystusa, który był świadkiem Jego
posługi i Zmartwychwstania).

• Co zwraca waszą uwagę w modlitwie Apostołów zapisanej w wersetach 24–25?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z wersetu 24. o tym, jak są powoływani
Apostołowie Jezusa Chrystusa? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij
się, że podkreślisz, iż Apostołowie Jezusa Chrystusa są powoływani przez
Boga dzięki objawieniu. Zapiszę tę prawdę na tablicy i poproś uczniów, aby
rozważyli zapisanie jej w pismach świętych, obok wersetu 24.).

• Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest, że Apostoł jest powoływany przez
Boga dzięki objawieniu, a nie wybierany w taki sposób, jak inni przywódcy na
świecie?

Aby zilustrować, w jaki sposób współczesny Apostoł jest powoływany przez Boga
dzięki objawieniu, poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos następującą
historię z życia Prezydenta Hebera J. Granta:
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„Prezydent [Heber J.] Grant otrzymywał objawienia jako Prezydent Kościoła, aby
przewodzić całemu Kościołowi. Jedno z takich objawień otrzymał wkrótce po tym,
jak został wyświęcony na Prezydenta Kościoła, gdy chciał poznać wolę Pana przy
wyznaczaniu nowego członka Kworum Dwunastu Apostołów. Kiedy rozmyślał
nad tym obowiązkiem, jego myśli co chwilę kierowały się w stronę jego
wieloletniego przyjaciela Richarda W. Younga — wiernego świętego w dniach

ostatnich i sprawdzonego przywódcy. Prezydent Grant omówił tą kandydaturę ze swoimi
doradcami, którzy poparli jego decyzję. Kiedy w końcu poczuł pewność, co do tego kierunku
działań, napisał na kartce imię i nazwisko swojego przyjaciela i zabrał ją na cotygodniowe
spotkanie w świątyni z Pierwszym Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów. Jednakże, kiedy
miał przedstawić to imię i nazwisko do zatwierdzenia przez Braci, nie mógł tego uczynić. Zamiast
przedstawienia Richarda W. Younga, przedstawił Melvina J. Ballarda, którego prawie nie znał.
Prezydent Grant powiedział później, jaki wpływ miało na niego to doświadczenie:

‘Poczułem natchnienie od żyjącego Boga, który kierował moimi poczynaniami. Od dnia, kiedy
wybrałem prawie obcą mi osobę na jednego z apostołów, zamiast mojego wieloletniego,
najlepszego przyjaciela, wiem, jak to, że żyję, iż przysługuje mi prawo do korzystania ze światła,
natchnienia i przewodnictwa Boga w prowadzeniu Jego dzieła tu, na ziemi’” (Teachings of
Presidents of the Church: Heber J. Grant [2002], str. 181–182).

• W jaki sposób prawda znajdująca się w Dziejach Apostolskich 1:24 została
odzwierciedlona w tej historii, opisującej powołanie współczesnego Apostoła.

• W jaki sposób powołanie tego Apostoła pokazuje, że Zbawiciel nadal kieruje
Swoim Kościołem? (Możesz przypomnieć uczniom o prawdzie nauczanej
w Dziejach Apostolskich 1:2: Jezus Chrystus kieruje Swoim Kościołem,
objawiając Swoją wolę Apostołom przez Ducha Świętego).

Odwołaj się do pokazanych wcześniej zdjęć żyjących Apostołów. Możesz poświęcić
chwilę, aby uczniowie wymienili ich imiona i nazwiska.

Napisz na tablicy następujące pytania:

Jakie doświadczenia pomogły wam przekonać się, że żyjący Apostołowie zostali
powołani przez Boga?

Jak myślicie, dlaczego ważne jest, aby mieć świadectwo, że żyjący Apostołowie
zostali powołani przez Boga?

Poproś uczniów, aby odpowiedzieli na jedno z tych pytań w swoich notatnikach lub
dziennikach do studiowania. Poproś kilkoro z nich, aby podzielili się swoimi
przemyśleniami z resztą klasy.

Na zakończenie złóż świadectwo o prawdach rozpoznanych w Dziejach
Apostolskich 1:9–26.

Omówienie fragmentów do opanowania
Aby pomóc uczniom w powtórzeniu pierwszych dziesięciu fragmentów do
opanowania, napisz na tablicy poniższe odsyłacze i związane z nimi słowa
kluczowe (możesz też wręczyć uczniom kopie tej tabeli):
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Ew. Mateusza
5:14–16

Niechaj świeci
wasza światłość.

Ew. Łukasza
24:36–39

Zmartwychwstałe ciało
ma powłokę z ciała
i kości.

Ew. Mateusza
11:28–30

Pójdźcie do mnie. Ew. Jana
3:5

Narodzenie z wody i
z Ducha

Ew. Mateusza
16:15–19

Klucze królestwa Ew. Jana
14:6

Droga, prawda i życie

Ew. Mateusza
22:36–39

Miłuj Pana;
miłuj swoich
bliźnich.

Ew. Jana
14:15

Jeśli mnie miłujecie,
przykazań moich
przestrzegać będziecie.

Ew. Mateusza
28:19–20

Nauczajcie i
chrzcijcie
wszystkie narody.

Ew. Jana
17:3

Poznanie Boga i Jezusa
Chrystusa to żywot
wieczny.

Podziel uczniów na pary. Poproś ich, aby w parach przejrzeli zapisane na tablicy
fragmenty do opanowania. Możesz zaproponować, aby jedna osoba z pary czytała
na głos kluczowe słowa fragmentu do opanowania, a druga podawała
odpowiadający im odsyłacz. Niech uczniowie zamieniają się rolami, aż omówią
wszystkie 10 fragmentów.

Jeśli czas na to pozwoli, możesz przeprowadzić quiz. Rozdaj uczniom kartki, które
wskazują kluczowe słowa dla każdego fragmentu do opanowania oraz zawierają
miejsce do uzupełnienia. Niech uczniowie w wolne miejsce wpiszą właściwy
odsyłacz. Po upływie wyznaczonego czasu rozwiąż quiz.
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LEKCJA 83

Dzieje Apostolskie 2
Wprowadzenie
Uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym w dzień
Zielonych Świąt oraz pobłogosławieni darem języków, kiedy
głosili ewangelię. Paweł oświadczył, że Jezus jest „Panem i
Chrystusem” (Dzieje Apostolskie 2:36) i zachęcił ludzi do

pokuty, chrztu oraz otrzymania daru Ducha Świętego. Tego
dnia nawróciło się i zostało ochrzczonych około 3 tysięcy
ludzi, którzy potem pozostali wierni w Kościele.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 2:1–13
Uczniowie Jezusa Chrystusa zostają napełnieni Duchem Świętym w dzień
Zielonych Świąt
Poproś uczniów, aby pomyśleli o jednej z ostatnich okazji, gdy mogli przemawiać w
kościele, nauczać lub dzielić się ewangelią.

• Jakim wyzwaniom możemy stawiać czoła, gdy mówimy, nauczamy lub
składamy świadectwo bliźnim o ewangelii Jezusa Chrystusa?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 2:1–13 odszukali
prawdę, która pomoże im, kiedy poczują obawę albo strach związany z nauczaniem
lub składaniem świadectwa o przywróconej ewangelii.

Wyjaśnij, że około tygodnia po wstąpieniu Jezusa do nieba Żydzi spośród wielu
ludów przybyli do Jerozolimy, aby wziąć udział w obchodach Zielonych Świąt oraz
oddawać cześć w świątyni i dziękować Bogu. To święto odbywało się 50 dni po
święcie Paschy i świętowano podczas niego pierwsze zbiory sezonu (zob. Guide to
the Scriptures, „Pentecost”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 2:1–3.
Niech pozostali odszukają, czego doświadczyli uczniowie Jezusa Chrystusa w dzień
Zielonych Świąt.

• Czego doświadczyli uczniowie w dniu Zielonych Świąt? (Zesłania Ducha
Świętego).

• W jaki sposób zostało opisane zesłanie Ducha Świętego?

Wyjaśnij, że wyrażenie: „[rozdzielone] języki jakby z ognia” (werset 3.) odnosi się
do języków, które rozdzielają się lub rozwidlają bądź mają wygląd płomieni ognia.
W starożytności ogień często symbolizował boską obecność lub wpływ. Był to znak,
że uczniowie otrzymali obiecany przez Zbawiciela dar Ducha Świętego.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 2:4–8.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co się stało, gdy uczniowie zostali
napełnieni Duchem Świętym.

• Co, zgodnie z zapisami w wersecie 4., stało się, gdy uczniowie zostali
napełnieni Duchem Świętym? („Zaczęli mówić innymi językami, tak jak im
Duch poddawał”).
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• Dlaczego Żydzi z różnych narodów dziwili się tym, co słyszeli?

Poproś uczniów, aby przejrzeli Dzieje Apostolskie 2:9–11 i policzyli różne
narodowości lub grupy ludzi, które słyszały, jak uczniowie mówili językami dzięki
mocy Ducha Świętego. Niech uczniowie opowiedzą o tym, co znaleźli. Możesz
pokazać załączoną mapę, aby pomóc uczniom w wyobrażeniu sobie, skąd
pochodzili ci Żydzi.

Powiedz, że według wersetu 11. każda z tych grup słyszała w swoim własnym
języku „wielkie dzieła Boże” nauczane przez uczniów. Możesz wyjaśnić, że
prozelici byli ludźmi innych narodów (poganami), którzy przyjęli wiarę Żydów.

• Co, według przykładu doświadczeń uczniów z dnia Zielonych Świąt, może nam
pomóc w nauczaniu i składaniu świadectwa bliźnim? (Gdy uczniowie udzielą
odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą zasadę: Gdy jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym, pomaga nam On nauczać i składać świadectwo
bliźnim).

Aby przybliżyć uczniom tę doktrynę, przynieś na lekcję dwa puste kubki, dzbanek z
wodą oraz tacę. Umieść kubki na tacy, aby woda, która może się rozlać, nie wylała
się na podłogę. Następnie przykryj jeden z kubków kawałkiem papieru lub
przykrywką, tak by nie można było napełnić go wodą, a następnie umieść jakiś
przedmiot (np. kamień) w drugim kubku, aby był on w większości wypełniony
przez ten przedmiot. Poproś jednego z uczniów, aby spróbował napełnić obydwa
kubki wodą z dzbanka.

• Co mogłyby reprezentować kawałek papieru (lub pokrywka) i kamień, jeśli
kubek reprezentowałby nas, a woda Ducha Świętego? Jakie zachowania i
postawy mogą uniemożliwić nam bycie napełnionymi Duchem Świętym?

• Co możemy zrobić, abyśmy zostali napełnieni Duchem Świętym, który może
pomóc nam w nauczaniu i składaniu świadectwa bliźnim?
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• W jaki sposób Duch Święty pomagał wam nauczać ewangelii lub składać
świadectwo bliźnim.

Złóż świadectwo o zasadzie zapisanej na tablicy i poproś uczniów, aby wdrożyli tę
zasadę w życie poprzez szukanie towarzystwa Ducha Świętego, który pomoże im
nauczać i składać świadectwo bliźnim.

Podsumuj Dzieje Apostolskie 2:12–13, wyjaśniając, że niektórzy Żydzi byli
zdziwieni tym, co słyszeli, inni zaś szydzili z uczniów, oskarżając ich o to, że wypili
za dużo wina.

Dzieje Apostolskie 2:14–47
Piotr składa świadectwo o Jezusie Chrystusie i naucza o tym, jak uzyskać zbawienie
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 2:14, a
pozostałych o odszukanie, kto zaczął nauczać tłum. Poproś uczniów, aby
opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Następnie niech wyobrażą sobie, że są Piotrem i stoją przed tłumem.

• Jakich prawd byście nauczali i o czym byście świadczyli, gdybyście byli na
miejscu Piotra? Dlaczego?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 2:15–35, wyjaśniając, że Piotr oświadczył, iż
wydarzenia związane z darem języków i innymi przejawami Ducha wśród uczniów
były wypełnieniem proroctwa Joela (zob. Ks. Joela 2:28–32). Następnie Piotr
nauczał lud i składał świadectwo, przytaczając słowa króla Dawida i psalmy.

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych oraz pytania:

Dzieje Apostolskie 2:22–24, 29–33, 36

O jakich ważnych prawdach nauczał i świadczył Piotr?

Czym, według was, wyróżnia się świadectwo Piotra składane Żydom?

Dzieje Apostolskie 2:36–38 to fragment do opanowania. Studiowanie
fragmentów pism świętych do opanowania pomoże uczniom pogłębić ich zrozumienie

podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania innych ludzi. Możesz zaproponować, aby
uczniowie zaznaczyli te fragmenty do opanowania w taki sposób, aby mogli je z łatwością
odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na końcu lekcji, aby
pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

Podziel uczniów na pary. Poproś każdą z par o przestudiowanie znajdujących się na
tablicy odsyłaczy do pism świętych i omów ich odpowiedzi na zadane pytania. Po
upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów o podzielenie się
odpowiedziami z resztą klasy.

Pokaż ilustrację przedstawiającą Piotra, który zapiera się Zbawiciela (np. Peter’s
Denial [Wyparcie się Piotra] Carla Heinricha Blocha, dostępną na stronie
internetowej: LDS.org). Poproś jednego z uczniów, aby podsumował to, co
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Wyparcie się Piotra — Carl Heinrich Bloch Dzięki uprzejmości
Narodowego Muzeum Historii na Zamku Frederiksborg w Hillerød
w Danii. Kopiowanie zabronione.

powiedział i uczynił Piotr, gdy w noc aresztowania Jezusa zapytano go o jego
związek z Jezusem (zob. Ew. Łukasza 22:54–62).

• W jaki sposób różniły się słowa i
czyny Piotra z dnia Zielonych Świąt
od jego zachowania z nocy, gdy
Zbawiciel został aresztowany?

• Co, według was, wpłynęło na tę
zmianę u Piotra?

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Dziejów
Apostolskich 2:37. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób
słowa Piotra wpłynęły na tłum.

• W jaki sposób słowa Piotra wpłynęły
na tłum?

Możesz zaproponować uczniom, aby
zaznaczyli wyrażenie: „byli poruszeni
do głębi”. Wyjaśnij, że Duch Święty
poruszył do głębi serca ludzi, którzy
słuchali świadectwa Piotra. Użycie słów:
poruszeni do głębi wskazuje na to, że
ludzie czuli żal i wyrzuty sumienia, ponieważ Żydzi, jako lud i naród, ukrzyżowali
swojego Pana, Jezusa Chrystusa. Piotr nie sugerował, że grupa Żydów z różnych
krajów, którą nauczał w dzień Zielonych Świąt, była odpowiedzialna za
ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa.

• Jakie pytanie, według wersetu 37., zadał lud?

• Co pytanie to wyjawia na temat tego, co działo się w sercach ludzi? (Ludzie
zaczęli doznawać przemiany serca).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 2:38–41.
Niech pozostali uczniowie śledzą tekst i odszukają, co Piotr nakazał zrobić ludziom.
Wyjaśnij, że słowo przewrotne oznacza buntownicze, podstępne lub zepsute.

• Co Piotr polecił ludziom zrobić?

• W jaki sposób, według wersetu 41., ludzie zareagowali na nauki Piotra i
zaproszenie do chrztu?

Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie: Kiedy otrzymamy słowo Boga dzięki
mocy Ducha Świętego…

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 2:42–47.
Niech pozostali śledzą tekst i odszukają, co osoby nowo nawrócone do Kościoła
uczyniły po przyjęciu prawdy dzięki mocy Ducha Świętego i po chrzcie. Wyjaśnij, że
wyrażenie: „łamanie chleba” (werset 42.) odnosi się do uczestnictwa w obrzędzie
sakramentu, a wyrażenie: „wszystko wspólne” (werset 44.) — do jedności świętych
i życia według prawa poświęcenia.
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• Jakie czyny, opisane w tych wersetach, wskazywały na to, że te ochrzczone
osoby były prawdziwie nawrócone (zob. także 3 Nefi 26:17–21)? (Poproś
jednego z uczniów, aby zapisywał odpowiedzi na tablicy).

Przypomnij uczniom, że zanim ci Żydzi usłyszeli słowa Piotra i zaczęli według nich
postępować, nie przyjęli Jezusa jako Zbawiciela ani nie podążali za Jego naukami.
Poproś ich, aby zastanowili się, jak ci ludzie się zmienili.

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z Dziejów Apostolskich 2:37–47 na temat
tego, co może stać się, kiedy otrzymujemy słowo Boga dzięki mocy Ducha
Świętego? (Korzystając z odpowiedzi uczniów, uzupełnij zdanie napisane na
tablicy, aby odzwierciedlało następującą prawdę: Kiedy otrzymamy słowo
Boga dzięki mocy Ducha Świętego, nasze serca ulegną przemianie i
nawrócimy się do Jezusa Chrystusa).

• Co musimy zrobić, aby otrzymać słowo Boga dzięki mocy Ducha Świętego?

Poproś uczniów, aby omówili wymienione na tablicy uczynki tych, którzy zostali
ochrzczeni i nawróceni.

• W jaki sposób Duch pomógł wam zmienić się i nawrócić do Jezusa Chrystusa,
gdy usiłowaliście poznać ewangelię i żyć według jej prawd? (Możesz też
opowiedzieć o doświadczeniach z własnego życia).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, co mogą zrobić, by w pełni przyjąć słowo i
nauki Boga, dzięki mocy Ducha Świętego. Zachęć ich, aby działali zgodnie z
otrzymywanymi podszeptami.

Fragment do opanowania — Dzieje Apostolskie 2:36–38
Poproś uczniów, aby porównali Dzieje Apostolskie 2:36–38 do czwartej Zasady
Wiary. Poproś uczniów, aby w Dziejach Apostolskich 2:36–38 wyszukali słowa i
wyrażenia, w których zawarte są pierwsze zasady i obrzędy ewangelii. Poproś
uczniów, aby w parach omówili, w jaki sposób każda z tych zasad oraz obrzędy
pomagają nam w otrzymaniu pełni błogosławieństw Zadośćuczynienia Zbawiciela.
Po upływie wyznaczonego czasu zapytaj:

• Jakie błogosławieństwo Piotr obiecał tym, którzy odpokutują i zostaną
ochrzczeni?

• Co, według Dziejów Apostolskich 2:38, musimy zrobić, aby przygotować się do
otrzymania daru Ducha Świętego? (Uczniowie powinni własnymi słowami
sformułować następującą prawdę: Jeśli mamy wiarę w Jezusa Chrystusa,
odpokutujemy i zostaniemy ochrzczeni, jesteśmy gotowi do otrzymania
daru Ducha Świętego. Zapisz tę prawdę na tablicy).

• W jaki sposób wiara, pokuta i chrzest przygotowują nas do otrzymania daru
Ducha Świętego?
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Dzieje Apostolskie 3
Wprowadzenie
Przy bramie świątyni Piotr, w towarzystwie Jana, uzdrowił
mężczyznę, który był chromy od urodzenia. Następnie Piotr
nauczał ludzi, którzy byli świadkami uzdrowienia tego

mężczyzny. Świadczył o Jezusie Chrystusie, zachęcał do
pokuty i prorokował o Przywróceniu ewangelii w dniach
ostatnich.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 3:1–11
Piotr i Jan uzdrawiają człowieka, który urodził się chromy
Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, jak prosili o coś konkretnego (na przykład
prezent pod choinkę), ale otrzymali coś zupełnie innego. Niech kilkoro z nich
opowie o swoich doświadczeniach i wyjaśni, jak się czuli, kiedy nie otrzymali tego,
co chcieli.

• W jaki sposób możemy porównać te doświadczenia z modlitwą do Ojca
Niebieskiego z prośbą o błogosławieństwo? (Czasami Ojciec Niebieski nie
odpowiada na nasze modlitwy w oczekiwany przez nas sposób lub nie daje
nam błogosławieństw, o które prosimy).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad doświadczeniami, kiedy nie otrzymali
oczekiwanej odpowiedzi lub błogosławieństwa od Ojca Niebieskiego.

Poproś ich, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 3 odszukali prawdę,
która im pomoże, kiedy nie otrzymają oczekiwanej odpowiedzi lub
błogosławieństwa od Pana.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 3:1–3.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, kogo Piotr i Jan spotkali przy bramie
świątyni.

• Kogo Piotr i Jan spotkali przy bramie świątyni?

• Co oznacza, że mężczyzna ten „prosił o jałmużnę” (werset 3.)? (Możesz
wyjaśnić, że jałmużna to wsparcie dla ubogich).

Wyjaśnij, że z Dziejów Apostolskich 4:22 dowiadujemy się, iż ten chromy
mężczyzna miał ponad 40 lat.

• W jakim stanie mogły być nogi tego mężczyzny, jeśli weźmiemy pod uwagę, że
nie mógł chodzić przez 40 lat?

Poproś uczniów, aby pomyśleli, jak by się czuli, gdyby byli tym chromym
mężczyzną.

• Jakie są typowe reakcje ludzi, którzy są w takiej samej sytuacji jak ten
mężczyzna?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 3:4–7.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co Piotr uczynił dla tego
mężczyzny.

• Co Piotr uczynił dla tego mężczyzny?

• Czym wyróżniają się uczynki i słowa Piotra?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 2:18, a
pozostałych o odszukanie, co uczynił ten mężczyzna, gdy Piotr „podniósł go”
(werset 7.).

Aby uczniowie wyobrazili sobie wydarzenia opisane w Dziejach
Apostolskich 3:1–8, możesz pokazać film „Peter and John Heal a Man

Crippled Since Birth” [Piotr i Jan uzdrawiają mężczyznę chromego od urodzenia]
(3:21) z serii The Life of Jesus Christ Bible Videos [Filmy biblijne o życiu Jezusa
Chrystusa], który jest dostępny na stronie internetowej: LDS.org.

• Co zrobił ten mężczyzna po tym, jak Piotr „podniósł go”?

• W jaki sposób błogosławieństwo otrzymane przez tego człowieka jest większe
niż jałmużna, o którą pierwotnie prosił?

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie doświadczenia, podczas których otrzymali
inną odpowiedź lub inne błogosławieństwo od Ojca Niebieskiego, niż oczekiwali.

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z Dziejów Apostolskich 3:1–8, która pomoże
nam, gdy nie otrzymamy odpowiedzi lub błogosławieństw, których oczekujemy
od Ojca w Niebie? (Choć uczniowie mogą użyć innych słów, powinni rozpoznać
następującą prawdę: Ojciec Niebieski może nie odpowiedzieć na nasze
modlitwy w taki sposób, w jaki tego oczekujemy, ale Jego odpowiedzi
zawsze mają na celu nasze dobro. Zapisz tę prawdę na tablicy i poproś
uczniów, aby zapisali ją na marginesie swoich pism świętych obok wersetu 6.).

Pozwalanie uczniom na wypowiadanie się własnymi słowami
Gdy uczniowie opisują doktryny i zasady, jakie znajdują w pismach świętych, nie mów, że ich
odpowiedzi są złe, jeśli różnią się od słów użytych w tym podręczniku. Jeśli jednak wypowiedź
ucznia nie jest poprawna pod względem doktrynalnym, twoim obowiązkiem jest delikatnie
pomóc mu ją zmienić. Takie postępowanie może być okazją do ważnego doświadczenia
związanego z uczeniem się przy jednoczesnym utrzymaniu atmosfery miłości i szacunku.

• W jaki sposób Ojciec Niebieski może odpowiedzieć na nasze prośby inaczej, niż
tego oczekujemy? (Na przykład: może dać nam siłę do przetrwania prób,
zamiast je usuwać; może dać nam mądrość, abyśmy mogli rozwiązać problem,
zamiast rozwiązywać go za nas).

Wyjaśnij, że według zapisu w Dziejach Apostolskich 3:1–8 wynika jasno, że to, co
otrzymał ten mężczyzna, było wspanialsze od tego, o co prosił. Jednakże w innych
sytuacjach może nie być aż tak jasne, że to, co otrzymujemy, jest wspanialsze od
tego, o co prosimy.
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• W jaki sposób pamiętanie o prawdzie zapisanej na tablicy pomaga nam, gdy
otrzymujemy odpowiedzi na modlitwy, które różnią się od oczekiwanej
odpowiedzi?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad doświadczeniami, gdy odpowiedź Pana na
ich modlitwy różniła się od odpowiedzi, której oczekiwali, ale okazało się, że było
to dla ich dobra. Niech kilkoro uczniów podzieli się swoimi doświadczeniami.
Możesz także podzielić się swoim własnym doświadczeniem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 3:9–11.
Niech klasa śledzi tekst w swoich pismach i odszuka, w jaki sposób lud zareagował
na uzdrowienie tego mężczyzny.

• W jaki sposób lud zareagował na uzdrowienie tego mężczyzny?

Dzieje Apostolskie 3:12–26
Piotr świadczy o Jezusie Chrystusie i wzywa do pokuty
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że byli wśród ludzi przy świątyni i
obserwowali uzdrowienie tego chromego człowieka. Powiedz, że ci ludzie
przechodząc przez bramy świątyni, często widzieli tego chromego mężczyznę
żebrzącego, ale gdy został uzdrowiony, widzieli go chodzącego i podskakującego.

• Jak mogłoby zmienić się postrzeganie przez was Piotra i Jana po zobaczeniu
tego cudu, jeśli bylibyście wśród ludzi przy świątyni?

Podziel uczniów na pary. Poproś wszystkie pary, aby wspólnie przeczytały na głos
Dzieje Apostolskie 3:12–16 i odszukały, w jaki sposób Piotr wyjaśnił tłumowi
uzdrowienie chromego mężczyzny. Po upływie wyznaczonego czasu zapytaj:

• Komu Piotr przypisał moc sprawczą do uzdrowienia tego mężczyzny?

• Jaką mocą, według Piotra, został uzdrowiony ten mężczyzna? (Kiedy uczniowie
udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę: Słudzy Jezusa
Chrystusa mogą dokonywać cudów dzięki wierze w Jego imię).

Wyjaśnij, że Piotr skorzystał z tej okazji, aby nauczać ludzi o Jezusie Chrystusie,
który niedawno został skazany na śmierć przez Swój lud, ale pokonał śmierć
poprzez Swoje Zmartwychwstanie.

Poproś uczniów, aby przeczytali na głos Dzieje Apostolskie 3:17–21, uwzględniając
zmiany z Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha] do wersetu 17. („A
teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości to zrobiliście, tak samo, jak wasi
przełożeni”) i wersetu 20. („Aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa,
którego wy ukrzyżowaliście”). Pozostali niech śledzą tekst i odszukają zaproszenie
Piotra skierowane do tych ludzi.

Dzieje Apostolskie 3:19–21 to fragment do opanowania. Studiowanie
fragmentów pism świętych do opanowania pomoże uczniom pogłębić zrozumienie

podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania innych ludzi. Możesz zaproponować, aby
uczniowie w wyróżniający się sposób zaznaczyli wersety do opanowania, aby mogli je z
łatwością odnaleźć. Skorzystaj z pomysłu dotyczącego nauczania, który znajduje się na końcu
lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.
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• Co Piotr polecił czynić ludziom?

Aby przybliżyć uczniom przesłanie Piotra, powiedz, że przemawiał on do ludzi,
którzy nawoływali lub wyrazili zgodę na Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa
(zob. Dzieje Apostolskie 3:14–15). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
poniższej wypowiedzi Proroka Józefa Smitha:

„[Piotr] nie powiedział do nich: ‘Odpokutujecie i zostaniecie ochrzczeni na
odpuszczenie waszych grzechów’, ale: ‘Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby
były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody’ [Dzieje
Apostolskie 3:19]. […]

Oni nie mogli zostać ochrzczeni dla odpuszczenia grzechów, gdyż przelali
niewinną krew” (w: History of the Church, 6:253).

Zwróć uwagę na stwierdzenie: „aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał
przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa” (werset 20.).

• Jak myślicie, do czego odnoszą się te słowa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Ten wyznaczony okres, te czasy ochłody (czyli odnowy), mają nastać podczas
drugiego przyjścia Syna Człowieczego, w dniu, gdy Pan ponownie ześle Chrystusa
na ziemię […].

To tego dnia ziemia ‘zostanie odrodzona i otrzyma swą rajską chwałę’ (Dziesiąta
Zasada Wiary). To ‘nowa ziemia’, którą widział Izajasz (Ks. Izajasza 65:17),
ziemia, która nastanie, gdy ustanie niegodziwość i rozpocznie się Milenium”

(w: Conference Report, październik 1967, str. 43).
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Do tablicy przyczep ilustrację Drugie
Przyjście (Album: Ewangelia w
malarstwie [2009], nr 66; zob. także
stronę internetową: LDS.org). Na
tablicy obok ilustracji mieść nazwę: Czas
odnowy.

• W jaki sposób ziemia zostanie
odnowiona podczas Drugiego
Przyjścia Jezusa Chrystusa?
(Zostanie oczyszczona z
niegodziwości).

Wskaż na wyrażenie: „czas odnowienia
wszechrzeczy” (werset 21.).

• Do czego odnosi się wyrażenie:
„czas odnowienia wszechrzeczy”?
(Wyjaśnij, że wyrażenie to odnosi
się do Przywrócenia ewangelii w
dniach ostatnich. Jezus Chrystus
pozostanie w niebie w trakcie
okresu nadchodzącego odstępstwa,
jednakże powróci na ziemię, aby przywrócić wszystko, co jest związane z
ewangelią. Możesz również wskazać, że Piotr użył wyrażenia: „czas odnowienia
wszechrzeczy” do opisania sytuacji, gdy Jezus Chrystus będzie odwiedzać
ziemię przed Swoim Drugim Przyjściem).

• Kiedy Jezus Chrystus odwiedził ziemię w ramach Przywrócenia ewangelii w
dniach ostatnich? (Uczniowie mogą wspomnieć o pojawieniu się Zbawiciela
podczas Pierwszej Wizji Józefa Smitha [zob. Józef Smith — Historia 1:17] i w
Świątyni Kirtland [zob. NiP 110:2–5]).

Do tablicy przyczep ilustrację Pierwsza
Wizja (Album: Ewangelia w malarstwie
[2009], nr 90; zob. także stronę
internetową: LDS.org). Na tablicy obok
ilustracji umieść nazwę: Czas odnowienia
wszechrzeczy.

• Kto poza Piotrem, według
wersetu 21., mówił o Przywróceniu
ewangelii w dniach ostatnich?
(Uczniowie powinni, używając
własnych słów, rozpoznać
następującą doktrynę: Prorocy
wszystkich epok przepowiadali
Przywrócenie ewangelii w dniach
ostatnich).

Podsumuj Dzieje Apostolskie 3:22–26,
wyjaśniając, że Piotr świadczył, iż
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Mojżesz „i wszyscy prorocy od Samuela” (werset 24.) mówili o Jezusie Chrystusie i
ostrzegali o konsekwencjach odrzucenia Go (werset 23.).

Możesz zakończyć lekcję, składając świadectwo o tym, że Jezus Chrystus przyszedł
na ziemię w ramach Przywrócenia ewangelii i że powróci podczas Drugiego
Przyjścia, aby oczyścić ziemię z niegodziwości.

Fragment do opanowania — Dzieje Apostolskie 3:19–21
Aby podpowiedzieć uczniom, jak mogą wykorzystać fragment z Dziejów
Apostolskich 3:19–21 w warunkach misjonarskich, przedstaw następujący
scenariusz: Zainteresowany pyta: „Gdzie w Biblii jest napisane, że ewangelia będzie
przywrócona w dniach ostatnich?”.

Podziel uczniów na pary. Poproś każdą z par, aby przygotowała odpowiedź na to
pytanie, korzystając z Dziejów Apostolskich 3:19–21 i co najmniej jednego innego
fragmentu z Biblii. Możesz zachęcić uczniów, aby zapoznali się z hasłem
„Restoration of the Gospel” [Przywrócenie ewangelii] w Topical Guide
[Przewodniku tematycznym].

Gdy minie wyznaczony czas, poproś jednego z uczniów, aby odegrał rolę osoby
zainteresowanej i jedną z par uczniów, aby odegrała rolę misjonarzy. Poproś parę
odgrywającą rolę misjonarzy, aby przedstawili przygotowaną odpowiedź uczniowi
odgrywającemu rolę osoby zainteresowanej.
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Dzieje Apostolskie 4–5
Wprowadzenie
Po uzdrowieniu chromego mężczyzny (zob. Dzieje
Apostolskie 3) Piotr i Jan zostali aresztowani. Sanhedryn
nakazał im, aby przestali nauczać w imię Jezusa. Jednakże
Apostołowie kontynuowali nauczanie i uzdrawianie w imię

Jezusa. Ponownie zostali aresztowani i wychłostano ich za
odmowę przestrzegania nakazów przywódców żydowskich.
Członkowie Kościoła żyli według prawa poświęcenia, ale
dwoje z nich zmarło w wyniku okłamania Piotra oraz Boga.

Propozycje dotyczące nauczania

Zachęcaj do codziennego studiowania pism świętych
Zachęć uczniów, aby każdego dnia wyznaczyli sobie czas na osobiste studiowanie Nowego
Testamentu. Pomóż im kontrolować codzienne studiowanie, zapewniając właściwy system
śledzenia postępów (zob. harmonogramy czytania znajdujące w Aneksie do tego podręcznika).
Regularnie dawaj uczniom możliwość dzielenia się tym, czego dowiedzieli się i co poczuli
podczas osobistego studiowania. Uważaj, aby nie zawstydzić lub nie zniechęcić uczniów, którzy
mają problemy z samodzielnym studiowaniem pism świętych.

Dzieje Apostolskie 4:1–31
Członkowie Sanhedrynu nakazują Piotrowi i Janowi, aby przestali nauczać w
imię Jezusa
Poproś uczniów, aby zastanowili się, co by zrobili w następujących sytuacjach:

1. Przyjaciel publikuje w mediach społecznościowych nieprawdziwą informację na
temat Kościoła.

2. Trener planuje turniej, w którym twoja drużyna będzie musiała grać w niedzielę.

3. Przyjaciele pytają cię o zdanie w kwestii społecznej, która ogólnie jest
powszechnie akceptowana, jednakże stoi w sprzeczności z naukami Kościoła.

Po upływie wyznaczonego czasu zapytaj:

• W jakich innych sytuacjach możemy dzielić się naszymi wierzeniami lub
bronić wiary?

• Jakie mogą stać przed nami wyzwania związane z dzieleniem się wiarą lub
jej obroną?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 4–5 odszukali
prawdy, które pomogą im w takich sytuacjach.

Poproś uczniów, aby podsumowali to, co pamiętają na temat wydarzeń i nauk
zapisanych w Dziejach Apostolskich 3. W razie potrzeby przypomnij im, że po
uzdrowieniu chromego mężczyzny Piotr i Jan nauczali grupę ludzi zgromadzoną
wokół nich w świątyni.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 4:1–4.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co przytrafiło się Piotrowi i Janowi, gdy
nauczali lud w świątyni.

• Co przytrafiło się Piotrowi i Janowi?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 4:5–6, wyjaśniając, że Piotr i Jan zostali aresztowani i
zaprowadzeni przed Sanhedryn, czyli najwyższą radę żydowską (zob. Bible
Dictionary, „Sanhedrin”). Przypomnij uczniom, że wielu członków Sanhedrynu
było zaangażowanych w aresztowanie i ukrzyżowanie Zbawiciela.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 4:7. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst w pismach świętych i odnaleźli pytanie, jakie
przywódcy żydowscy zadali Piotrowi i Janowi.

• O co przywódcy żydowscy zapytali Piotra i Jana?

• Co mogło stać się z Piotrem i Janem, jeśli przyznaliby się, że są naśladowcami
Jezusa Chrystusa?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 4:8–21.
Niech uczniowie odszukają, co Piotr oświadczył przed radą.

Zamiast prosić uczniów o przeczytanie Dziejów Apostolskich 4:8–21,
możesz pokazać film pt.: „Peter and John Are Judged” [Piotr i Jan przed

radą] (2:51) z serii The Life of Jesus Christ Bible Videos [Filmy biblijne o życiu Jezusa
Chrystusa]. Jest on dostępny na stronie internetowej LDS.org.

• Jakich prawd, według Dziejów Apostolskich 4:10–12, nauczał Piotr przed radą?
(Uczniowie mogą rozpoznać kilka prawd, ale szczególnie podkreśl, że imię
Jezusa Chrystusa jest jedynym imieniem, dzięki któremu możemy
otrzymać zbawienie.)

• Dlaczego, według wersetu 13., rada była zdumiona z powodu Piotra i Jana?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Dzieje Apostolskie 4:8 i odszukali, co
wpłynęło na Piotra i pomogło mu odważnie przemawiać przed radą.

• Jak, waszym zdaniem, napełnienie Duchem Świętym wpłynęło na umiejętność
Piotra, że mógł z odwagą nauczać ewangelii?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z przykładu Piotra, opisanego w wersecie 8.
i 13.? (Uczniowie mogą użyć własnych słów, ale upewnij się, że rozpoznali
następującą zasadę: Gdy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, możemy
odważnie dzielić się ewangelią).

Zachęć uczniów, aby odszukali kolejne przykłady tej zasady podczas studiowania
dalszej części Dziejów Apostolskich 4–5.

• Co, według wersetu 18., rada nakazała Piotrowi i Janowi?

• Jak, według wersetów 19–20, Piotr i Jan zareagowali na to żądanie?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 4:23–28, wyjaśniając, że po tym, jak Piotr i Jan zostali
zwolnieni, zebrali się z innymi wierzącymi i modlili się z nimi.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 4:29–30, a
pozostali niech odszukają, o co wierzący prosili Boga.
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• O co wierzący prosili Boga?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 4:31, a
pozostałych o śledzenie tekstu i odszukanie, co stało się po ich modlitwie.

• Co stało się po zakończeniu modlitwy?

• Co możemy zrobić, w oparciu o te wersety, aby zaprosić Ducha Świętego, żeby
pomógł nam z odwagą wypowiadać słowa Boga?

Odwołaj się do sytuacji wspomnianych na początku tej lekcji.

• W jaki sposób możemy wykazać się odwagą podczas dzielenia się ewangelią w
takich sytuacjach?

• W jaki sposób możemy odważnie dzielić się ewangelią i bronić jej, jednocześnie
zachowując szacunek i okazując uprzejmość?

• Kiedy Duch Święty pomógł wam z odwagą głosić słowo Boże.

Dzieje Apostolskie 4:32–5:11
Członkowie Kościoła żyją według prawa poświęcenia, ale Ananiasz i Safira
okłamują Piotra
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującymi przykładowymi sytuacjami:

1. Grupa młodzieży planuje dokonywanie w świątyni chrztów za zmarłych. Jedna
z członkiń grupy wie, że musi spotkać się z biskupem, aby otrzymać
rekomendację, ale wie również, że popełniła pewne grzechy, które nie zostały
wyznane.

2. Młody mężczyzna przygotowuje się do służby na misji. Wie, że biskup zada
pytania związane z jego godnością do służby na misji. Próbuje przygotować się
do odpowiedzi na te pytania w taki sposób, aby nie musiał powiedzieć
biskupowi o pewnych błędach, które popełnił.

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 4:32–5:11
odnaleźli zasady, które pomogą im zrozumieć ważność uczciwości wobec
sług Boga.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 4:32–35.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co członkowie Kościoła robili ze swoją
własnością.

• Co członkowie Kościoła robili ze swoją własnością?

• Jak, według wersetów 34–35, wyglądał proces dzielenia się dobrami
materialnymi?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 5:1–2.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co zrobiła para małżonków, Ananiasz i
Safira, z pieniędzmi ze sprzedaży posiadłości.

• Jaki poważny grzech popełnili Ananiasz i Safira?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 5:3–4, a
pozostali niech odszukają, co Piotr powiedział Ananiaszowi.
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• Kogo, według wersetu 4., tak naprawdę okłamał Ananiasz?

• Jakiej zasady dotyczącej okłamywania sług Pana uczymy się z odpowiedzi
Piotra? (Choć uczniowie mogą użyć własnych słów, powinni rozpoznać
następującą zasadę: Jeśli okłamujemy sługi Boga, to tak naprawdę
okłamujemy Jego samego).

• Dlaczego, waszym zdaniem, okłamywanie sług Boga, jest równoznaczne z
okłamywaniem samego Boga?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 5:5–11.
Niech pozostali śledzą tekst i odszukają, co stało się z Ananiaszem i Safirą w
wyniku złamania zawartego przez nich przymierza i okłamania Piotra.

• Co stało się z Ananiaszem i Safirą?

• Choć ani my, ani znane nam osoby mogą nie doświadczyć tak poważnych i
natychmiastowych konsekwencji kłamstwa, czego możemy doświadczyć, jeśli
okłamujemy Pana i łamiemy nasze przymierza?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta
Gordona B. Hinckleya. Niech uczniowie zwrócą uwagę na konsekwencje
nieuczciwości:

„W naszych czasach ludzie nieuczciwi nie umierają niczym Ananiasz i Safira, ale
umiera coś w ich wnętrzu. Sumienie gryzie, charakter słabnie, szacunek do
samego siebie znika, uczciwość umiera” („We Believe in Being Honest”, Ensign,
październik 1990, str. 4).

• Jakie, według słów Prezydenta Hinckleya, są konsekwencje kłamstwa? Wróć do
scenariuszy z początku tej lekcji.

• Co muszą wiedzieć osoby z tych scenariuszy o tym, co stanie się z nami, jeśli
okłamiemy przywódców kapłańskich?

• Jakie błogosławieństwa płyną z uczciwości wobec sług Pana?

Dzieje Apostolskie 5:12–42
Apostołowie zostają wtrąceni do więzienia za uzdrowienie w imię Jezusa Chrystusa
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że żyją w czasach Piotra i Jana, i są
dziennikarzami. Wyjaśnij, że będą poproszeni o przeczytanie części Dziejów
Apostolskich 5:12–32, a następnie o napisane nagłówka, który podsumuje to, co się
wydarzyło. (Aby przedstawić kontekst tych fragmentów, przypomnij uczniom, że
Sanhedryn nakazał Piotrowi i Janowi zaprzestać przemawiania w imię Jezusa
Chrystusa). Postępujcie zgodnie z instrukcjami dla każdego bloku wersetów.

1. Dzieje Apostolskie 5:12–16 (Przeczytaj ten fragment z klasą i wspólnie zapiszcie
nagłówek).
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2. Dzieje Apostolskie 5:17–23 (Poproś uczniów, aby przeczytali ten fragment z
partnerem i zapisali nagłówek. Niech niektóre pary podzielą się z klasą swoimi
nagłówkami).

3. Dzieje Apostolskie 5:24–32 (Poproś uczniów, aby samodzielnie przeczytali ten
fragment i zapisali treść nagłówka. Niech kilkoro z nich podzieli się swoimi
nagłówkami z resztą klasy).

Kiedy uczniowie przedstawią swoje nagłówki, zapytaj:

• Dlaczego, według wersetu 29., Piotr i inni Apostołowie powiedzieli, że będą
głosić ewangelię w imię Jezusa bez względu na nakaz rady?

Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie: Jeśli wybieramy posłuszeństwo Bogu, a
nie innym ludziom, to…

• Na podstawie tego, co przeczytaliście w Dziejach Apostolskich 4–5, w jaki
sposób można uzupełnić to zdanie? (Po udzieleniu przez uczniów odpowiedzi,
uzupełnij zdanie na tablicy w następujący sposób: Jeśli wybieramy
posłuszeństwo Bogu, a nie innym ludziom, to On będzie z nami).

• W jaki sposób Bóg towarzyszył Piotrowi i innym Apostołom, gdy postanowili,
że będą posłuszni Bogu zamiast radzie? (Bóg napełnił ich Duchem Świętym
[zob. Dzieje Apostolskie 4:8, 31], umożliwił im dokonywanie cudów
[zob. Dzieje Apostolskie 5:12–16] i wysłał Swojego anioła, aby uwolnił ich z
więzienia [zob. Dzieje Apostolskie 5:17–20]).

• W jakiej sytuacji wy lub wasi znajomi zdecydowaliście, że będziecie posłuszni
Bogu zamiast ludziom? W jaki sposób Bóg pokazał, że był z wami lub waszymi
znajomymi?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei przeczytali na głos Dzieje Apostolskie
5:33–42. Niech pozostali śledzą tekst i odszukają dodatkowe przykłady tego, w jaki
sposób Pan towarzyszył Piotrowi i innym Apostołom.

Zamiast prosić uczniów o przeczytanie Dziejów Apostolskich 5:33–42,
możesz podsumować Dzieje Apostolskie 5:12–42, pokazując film „Peter and

John Continue Preaching the Gospel” [Piotr i Jan kontynuują głoszenie ewangelii]
(5:38). Film jest dostępny na stronie internetowej: LDS.org.

Zwróć uwagę uczniów na fakt, iż z Dziejów Apostolskich 5:33 dowiadujemy się, że
rada chciała zabić Piotra i Jana.

• W jaki sposób, według wersetów 41–42, Apostołowie pozostali wierni Panu w
obliczu tego zagrożenia? W jaki sposób Pan był z nimi w tym czasie?

• W jaki sposób prawdy rozpoznane na tej lekcji mogą stać się wyznacznikiem w
naszym życiu, kiedy staramy się żyć ewangelią i dzielić się nią z osobami, które
są wokół nas?

Złóż własne świadectwo o nauczanych dzisiaj prawdach.

LEKCJA 85

525



LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Dzieje Apostolskie 1–5
(Część 17.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi twoi uczniowie zapoznali się podczas studiowania Dziejów
Apostolskich 1–5 (Część 17.) nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować
się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, pamiętając o
potrzebach swoich uczniów.

Dzień 1. (Dzieje Apostolskie 1:1–8)
Uczniowie rozpoczęli studiowanie księgi Dziejów Apostolskich od dowiedzenia się, że Jezus Chrystus kieruje Swoim
Kościołem, objawiając Swoją wolę Apostołom poprzez Ducha Świętego i że Apostołowie są świadkami Jezusa
Chrystusa i składają o Nim świadectwo na całej ziemi. Następnie uczniowie dowiedzieli się, że dzięki mocy Ducha
Świętego również my możemy stać się świadkami Jezusa Chrystusa. Materiał zawarty w tej lekcji jest streszczeniem
drugiej połowy Nowego Testamentu.

Dzień 2. (Dzieje Apostolskie 1:9–26)
Gdy uczniowie studiowali zapis o Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, dowiedzieli się, że podczas Drugiego Przyjścia
Zbawiciel zstąpi z niebios w chwale. Z opisu dotyczącego wyboru przez Apostołów członka kworum na miejsce Judasza
uczniowie dowiedzieli się, że Apostołowie Jezusa Chrystusa są powoływani przez Boga dzięki objawieniu.

Dzień 3. (Dzieje Apostolskie 2)
Gdy uczniowie studiowali wydarzenia z dnia Zielonych Świąt, poznali następujące prawdy: Kiedy jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym, pomaga nam On w nauczaniu i składaniu świadectwa innym ludziom. Kiedy otrzymamy słowo Boga
dzięki mocy Ducha Świętego, nasze serca ulegną przemianie i nawrócimy się do Jezusa Chrystusa. Jeśli mamy wiarę w
Jezusa Chrystusa, odpokutujemy i zostaniemy ochrzczeni, jesteśmy gotowi do otrzymania daru Ducha Świętego.

Dzień 4. (Dzieje Apostolskie 3–5)
Gdy uczniowie czytali o tym, jak Piotr i Jan uzdrowili przed świątynią chromego mężczyznę, dowiedzieli się, że Ojciec
Niebieski może nie odpowiedzieć na nasze modlitwy w taki sposób, jakiego oczekujemy, ale jego odpowiedzi zawsze
mają na celu nasze dobro. Inne zasady, które poznali podczas tej lekcji, są następujące: Słudzy Jezusa Chrystusa mogą
dokonywać cudów dzięki wierze w Jego imię. Prorocy wszystkich epok przepowiadali Przywrócenie ewangelii w dniach
ostatnich. Jeśli okłamujemy sługi Boga, jest to równoznaczne z okłamywaniem Jego samego.

Wprowadzenie
Celem tej lekcji jest wyjaśnienie uczniom, w jaki sposób mogą z odwagą
postępować, gdy mają możliwość dzielenia się ewangelią lub muszą jej bronić.
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Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 4:1–31
Członkowie Sanhedrynu nakazują Piotrowi i Janowi, aby przestali nauczać w
imię Jezusa
Poproś uczniów, aby zastanowili się, co by zrobili w następujących sytuacjach
(przed rozpoczęciem lekcji możesz zapisać te scenariusze na tablicy):

1. Przyjaciel publikuje w mediach społecznościowych nieprawdziwą informację na
temat Kościoła.

2. Trener planuje turniej, w którym twoja drużyna będzie musiała grać w niedzielę.

3. Przyjaciele pytają cię o zdanie w kwestii społecznej, która ogólnie jest
powszechnie akceptowana, jednakże stoi w sprzeczności z naukami Kościoła.

Po upływie czasu wyznaczonego uczniom na zastanowienie się zapytaj:

• W jakich innych sytuacjach powinniśmy dzielić się naszymi wierzeniami lub
bronić naszej wiary?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 4–5 odszukali
prawdy, które pomogą im w takich sytuacjach.

Aby wyjaśnić uczniom Dzieje Apostolskie 4, poproś ich, aby podsumowali
wydarzenia i nauki, które pamiętają z Dziejów Apostolskich 3. (Piotr i Jan przed
świątynią uzdrowili mężczyznę, który był chromy od urodzenia, i nauczali o
Jezusie).

Podsumuj Dzieje Apostolskie 4:1–6, wyjaśniając, że Piotr i Jan zostali za to
aresztowani i zaprowadzeni przed Sanhedryn, czyli najwyższą radę żydowską.
Przypomnij uczniom, że wielu członków Sanhedrynu wcześniej było
zaangażowanych w aresztowanie i ukrzyżowanie Zbawiciela.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 4:7. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst w swoich pismach i odnaleźli pytanie, jakie
przywódcy żydowscy zadali Piotrowi i Janowi.

• O co przywódcy żydowscy zapytali Piotra i Jana?

• Co mogło stać się z Piotrem i Janem, jeśli przyznaliby się, że są naśladowcami
Jezusa Chrystusa?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, jak by się czuli, gdyby byli na miejscu Piotra
lub Jana, i co by odpowiedzieli radzie.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 4:8–21.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Piotr odpowiedział radzie.

Zamiast prosić uczniów o przeczytanie Dziejów Apostolskich 4:8–21,
możesz pokazać film pt.: „Peter and John Are Judged” [Piotr i Jan przed

radą] (02:51) z serii The Life of Jesus Christ Bible Videos [Filmy biblijne o życiu Jezusa
Chrystusa]. Przedstawia on wydarzenia opisane w Dziejach Apostolskich 4:8–21.
Film jest dostępny na stronie LDS.org.

• Dlaczego, według Dziejów Apostolskich 4:13, rada była zadziwiona z powodu
Piotra i Jana?
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Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Dzieje Apostolskie 4:8 i odszukali, co
wpłynęło na Piotra i pomogło mu odważnie przemawiać przed radą.

• Jak, waszym zdaniem, napełnienie Duchem Świętym wpłynęło na możliwości
Piotra, by z odwagą nauczać ewangelii?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z przykładu Piotra, opisanego w wersecie 8.
i 13.? (Uczniowie mogą użyć własnych słów, ale powinni rozpoznać następującą
zasadę: Gdy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, możemy odważnie
dzielić się ewangelią. Zapisz tę zasadę na tablicy).

• Co, według Dziejów Apostolskich 4:18, rada nakazała Piotrowi i Janowi.

• Jak, według wersetów 19–20, Piotr i Jan zareagowali na to żądanie?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 4:23–30, wyjaśniając, że po tym, jak Piotr i Jan zostali
zwolnieni, zebrali się z innymi wierzącymi i modlili się z nimi.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 4:31.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co stało się po ich modlitwie.

• Co stało się po zakończeniu modlitwy?

• Co możemy zrobić, według tego wersetu, aby Duch Święty był z nami, byśmy
mogli z odwagą głosić słowo Boga?

Odwołaj się do sytuacji wspomnianych na początku tej lekcji.

• W jaki sposób możemy wykazać się odwagą podczas dzielenia się ewangelią w
takich sytuacjach, zachowując jednocześnie szacunek i okazując uprzejmość?
(Zob. Alma 38:12; możesz wyjaśnić, że odważne dzielenie się ewangelią
oznacza, iż śmiało mówimy o tym, co według nas jest prawdą, ale czynimy to z
pokorą i szacunkiem dla osób, które myślą lub czują w inny sposób).

• Kiedy Duch Święty pomógł wam z odwagą głosić słowo Boże?

• W jaki sposób rozpoznaliście, że Duch Święty wam pomógł?

Dzieje Apostolskie 5:12–42
Apostołowie zostają wtrąceni do więzienia za uzdrowienie w imię Jezusa Chrystusa
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że żyją w czasach Piotra i Jana i są
dziennikarzami Gazety Jerozolimskiej. Wyjaśnij, że będą poproszeni o przeczytanie
części Dziejów Apostolskich 5:12–32 i napisane nagłówka, który podsumuje to, co
się wydarzyło. (Aby przedstawić kontekst tych fragmentów, przypomnij uczniom,
że Sanhedryn nakazał Piotrowi i Janowi zaprzestać przemawiania w imię Jezusa
Chrystusa). Postępujcie zgodnie z instrukcjami dla każdego bloku wersetów.

1. Dzieje Apostolskie 5:12–16 (Przeczytaj ten fragment z klasą i wspólnie zapiszcie
nagłówek).

2. Dzieje Apostolskie 5:17–23 (Poproś uczniów, aby przeczytali ten fragment z
partnerem i zapisali nagłówek. Niech niektóre pary przedstawią klasie swoje
nagłówki).
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3. Dzieje Apostolskie 5:24–32 (Poproś uczniów, aby samodzielnie przeczytali ten
fragment i zapisali treść nagłówka. Nich kilkoro z nich podzieli się swoimi
nagłówkami z resztą klasy).

Kiedy uczniowie przedstawią swoje nagłówki, zapytaj:

• Dlaczego, według Dziejów Apostolskich 5:29, Piotr i inni Apostołowie
powiedzieli, że będą głosić ewangelię w imię Jezusa bez względu na
nakaz rady?

Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie: Jeśli wybieramy posłuszeństwo Bogu, a
nie innym ludziom, to…

• W jaki sposób można uzupełnić to zdanie na podstawie tego, co przeczytaliście
w Dziejach Apostolskich 4–5? (Po udzieleniu przez uczniów odpowiedzi,
uzupełnij zdanie na tablicy w następujący sposób: Jeśli wybieramy
posłuszeństwo Bogu, a nie innym ludziom, to On będzie z nami).

• W jaki sposób Bóg towarzyszył Piotrowi i innym Apostołom, gdy postanowili,
że będą posłuszni Bogu, a nie radzie? (Bóg napełnił ich Duchem Świętym
[zob. Dzieje Apostolskie 4:8, 31], umożliwił im dokonywanie cudów
[zob. Dzieje Apostolskie 5:12–16] i wysłał Swojego anioła, aby uwolnił ich z
więzienia [zob. Dzieje Apostolskie 5:17–20]).

• Jak to się stało, że wy lub wasi znajomi zdecydowaliście, że będziecie posłuszni
Bogu, a nie ludziom? W jaki sposób Bóg pokazał, że był z wami lub waszymi
znajomymi?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 5:33–42.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają dodatkowe przykłady tego, w jaki sposób
Pan towarzyszył Piotrowi i innym Apostołom.

Zamiast prosić uczniów o przeczytanie Dziejów Apostolskich 5:33–42,
możesz podsumować Dzieje Apostolskie 5:12–42, pokazując film „Peter and

John Continue Preaching the Gospel” [Piotr i Jan kontynuują głoszenie ewangelii]
(5:38). Jest on dostępny na stronie internetowej: LDS.org.

Wskaż, iż w Dziejach Apostolskich 5:33 dowiadujemy się, że rada chciała zabić
Piotra i Jana.

• W jaki sposób, według wersetów 41–42, Apostołowie pozostali wierni Panu w
obliczu tego zagrożenia? W jaki sposób Pan był z nimi w tym czasie?

• W jaki sposób prawdy rozpoznane podczas tej lekcji pomagają nam, gdy
staramy się żyć według ewangelii i dzielić się nią z osobami, które są wokół nas?

Podziel się swoim świadectwem na temat prawd, które były dzisiaj nauczane i
poproś uczniów, aby zastosowali je w swoim życiu.

Następna część (Dzieje Apostolskie 6–12)
Poproś uczniów, aby pomyśleli o tym, ilu znają ludzi, którzy ponieśli męczeńską
śmierć, oddawszy swoje życie za ewangelię. Wyjaśnij, że w nadchodzącym
tygodniu, gdy będą studiować Dzieje Apostolskie 6–12, dowiedzą się o dwóch
dzielnych męczennikach za sprawę Jezusa Chrystusa: jeden z nich był
Siedemdziesiątym, a drugi Apostołem. Poproś uczniów, aby zastanowili się nad
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odpowiedziami na następujące pytania: Dlaczego wizja Piotra, dotycząca
Korneliusza, jest tak ważna dla Kościoła? Co przydarzyło się Saulowi (znanemu
również jako Paweł), co zmieniło jego życie? W jaki sposób oślepł i do kogo Pan go
skierował, aby przywrócić mu wzrok?
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Dzieje Apostolskie 6–7
Wprowadzenie
Apostołowie ustanowili siedmiu uczniów do pomocy w pracy
Pana. Jeden z nich, Szczepan, dokonał wielu cudów.
Niektórzy z Żydów oskarżyli go o bluźnierstwo i zaprowadzili
przed Sanhedryn, gdzie został przemieniony. Po zganieniu

Żydów za odrzucenie Zbawiciela Szczepan zobaczył Ojca
Niebieskiego i Jezusa Chrystusa. Potem został wypędzony z
miasta i ukamienowany.

Propozycje dotyczące nauczania

Korzystanie z programu nauczania
Podczas przygotowywania lekcji z modlitwą zapoznaj się z programem nauczania i materiałami
lekcyjnymi dotyczącymi omawianego bloku pism świętych. Kiedy tak postąpisz, Duch Święty
pomoże ci dostosować lekcję do potrzeb twoich uczniów. Możesz wykorzystać wszystkie lub
wybrane propozycje do nauczania danego bloku pism świętych lub możesz dostosować pomysły
do potrzeb twoich uczniów.

Dzieje Apostolskie 6:1–8
Siedmiu uczniów zostaje wybranych, aby pomagać Apostołom w pracy
Poproś uczniów, aby pomyśleli o osobie z ich rodziny, okręgu lub społeczności,
która zmaga się z doczesnymi wyzwaniami lub potrzebami.

• Co czujecie, gdy myślicie o tej osobie i jej obecnej sytuacji?

• Jakie uczucia, waszym zdaniem, ma nasz Ojciec Niebieski w odniesieniu do
tych osób?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 6:1–8 odszukali, w
jaki sposób Pan pomógł zaspokoić potrzeby Swoich dzieci.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 6:1–2.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co helleniści zgłosili Apostołom. Helleniści
„byli greckojęzycznymi żydowskimi chrześcijanami”, a Żydzi „byli palestyńskimi
żydowskimi chrześcijanami” (New Testament Student Manual [podręcznik
Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 288).

• Czym zatroskani byli greccy święci?

Wyjaśnij, że w tym czasie Kościół wzrastał w bardzo szybkim tempie, więc pojawiły
się doczesne potrzeby wielu ludzi, w tym wdów. Ponieważ Apostołowie byli
odpowiedzialni za głoszenie ewangelii „wszystkim narodom” (Ew. Mateusza
28:19), nie mogli osobiście zaspokoić wszystkich potrzeb członków Kościoła.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 6:3–6.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Apostołowie rozwiązali ten
problem. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.
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• Jakie cechy musiały posiadać osoby, wybrane do pomocy w związku ze
zwiększającymi się potrzebami w Kościele, aby mogły być godne tego
powołania? (Możesz zaproponować uczniom, aby w wersetach 3. i 5. zaznaczyli
wyrażenia, które opisują te cechy).

• W jaki sposób proces ten jest podobny do tego, co Pan obecnie czyni w Swoim
Kościele, aby upewnić się, że potrzeby członków są zaspokojone? (Kiedy
uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę: Godni
członkowie Kościoła są powoływani, aby dbać o potrzeby bliźnich).

Poproś kilkoro uczniów, aby podeszli do tablicy i wypisali powołania kościelne.
Zatrzymaj się przy kilku z nich i zapytaj:

• Czyje potrzeby są zaspokajane przez tych, którzy wiernie służą w tym
powołaniu?

• Dlaczego ważne jest, aby osoby powołane do służby bliźnim posiadały cechy
wymienione w wersetach 3 i 5?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu Dzieje Apostolskie 6:7–8. Możesz
zaproponować im zaznaczenie pozytywnych rezultatów, które wynikły z powołania
tych siedmiu uczniów, którzy mieli czynić posługę wśród bliźnich. Poproś uczniów,
aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Dzieje Apostolskie 6:9–7:53
Szczepan zostaje zaprowadzony przed Sanhedryn i świadczy, że odrzucili oni
Mesjasza
Poproś kilkoro uczniów, aby wstali i pokazali, w jaki sposób wyglądałyby
następujące sytuacje, gdyby odmówili przyjęcia pomocy innej osoby, nawet wtedy,
gdy jej potrzebują: odrabianie pracy domowej, przygotowywanie posiłku,
rozwiązanie ważnego problemu.

• Dlaczego czasami odmawiamy przyjęcia pomocy od innych?

• Jakie konsekwencje mogą wyniknąć z odmowy przyjęcia pomocy od
innych osób?

Wskaż, że jednym ze sposobów, w jaki Ojciec Niebieski nam pomaga, jest Duch
Święty. Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 6:9–7:53
odszukali, jakie są konsekwencje opierania się Duchowi Świętemu.

Wyjaśnij, że według zapisu w Dziejach Apostolskich 6:9 wielu ludzi, którzy nie
wierzyli w Jezusa Chrystusa, spierało się ze Szczepanem, gdy nauczał on ewangelii.
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 6:10–11.
Niech pozostali uczniowie śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Szczepan
wpłynął na tych, którzy się z nim spierali. (Możesz wyjaśnić, że słowo podstawili,
użyte w wersecie 11, oznacza, że ci mężowie byli przekupieni).

• Jaki wpływ miały nauki Szczepana na ludzi, którzy się z nim spierali?

• O co został oskarżony Szczepan?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 6:12–14, wyjaśniając, że Szczepan został
przyprowadzony przed żydowską Radę Najwyższą, zwaną Sanhedrynem.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie Dziejów Apostolskich 6:15. Niech
pozostali uczniowie śledzą tekst i odszukają, co było nietypowe w wyglądzie
Szczepana, gdy stał przed radą.

• Co według was oznacza, że Szczepan miał „oblicze anielskie” (werset 15.)?
(Szczepan został przemieniony. To święte przemienienie było jednym ze
sposobów, w jaki Bóg pokazał ludziom, że zaakceptował Szczepana i jego
przesłanie [zob. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 tomy (1965–1973), 2:67]).

Podsumuj Dzieje Apostolskie 7:1–50, wyjaśniając, że Szczepan w odpowiedzi na
zarzuty przeciwko niemu przywołał historię Izraela.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał Dzieje Apostolskie 7:35–39. Niech
pozostali uczniowie śledzą tekst i odszukają, co Szczepan powiedział na temat
traktowania proroka Mojżesza przez starożytnych Izraelitów.

• Jak, według wersetu 35., zareagował lud Izraela, kiedy Mojżesz przybył, aby
uwolnić go z niewoli egipskiej?

• W jaki sposób Izraelici traktowali Mojżesza nawet po tym, jak ich uwolnił
(zob. werset 39.)?

Przypomnij uczniom, że prorokiem, o którym prorokował Mojżesz
(zob. werset 37.), był Jezus Chrystus.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 7:51–53.
Niech pozostali śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Szczepan porównał
współczesnych mu przywódców żydowskich do starożytnych Izraelitów,
których opisał.

• W jaki sposób, według wersetu 51., przywódcy żydowscy w dniach Szczepana
byli podobni do starożytnych Izraelitów, których opisał. (Obydwie grupy
opierały się Duchowi Świętemu. Wyjaśnij, że wyrażenie „twardego karku i
opornych serc i uszu” odnosi się do grzesznej dumy i niegodziwych
serc Żydów).

• Kogo, według wersetu 52., odrzucili i prześladowali starożytni Żydzi, gdy
opierali się Duchowi Świętemu? (Proroków, łącznie z Mojżeszem).

• Kogo, według Szczepana, odrzuciła rada żydowska? („Sprawiedliwego”
[werset 52.], czyli Zbawiciela).

Wyjaśnij, iż Szczepan użył porównania, że tak jak starożytny Izrael odrzucił proroka
Mojżesza, przywódcy żydowscy w czasach Szczepana odrzucili Zbawiciela.

• Do czego może prowadzić opieranie się Duchowi Świętemu? (Uczniowie mogą
użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą prawdę: Opieranie się
Duchowi Świętemu prowadzi do odrzucenia Zbawiciela i Jego proroków).

• W jaki sposób opieranie się Duchowi Świętemu prowadzi do odrzucenia nauk
Zbawiciela i Jego proroków? (Duch Święty świadczy o Jezusie Chrystusie,
potwierdza prawdziwość Jego słów oraz słów Jego proroków. Stąd też opieranie
się Duchowi Świętemu osłabia świadectwo danej osoby i jej postanowienie, by
podążać za Zbawicielem i Jego prorokami).
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Poproś uczniów, aby wyjaśnili, w jaki sposób dana osoba może być kuszona, aby
opierać się Duchowi Świętemu w następujących sytuacjach: (1) wybór rozrywki i
mediów, (2) decyzja, czy postępować według rad proroków w kwestii randek oraz
(3) decyzja, czy zastosować zasady związane z pokutą, których nauczał Jezus
Chrystus i Jego prorocy.

• Co możemy zrobić, aby ulec wpływowi Ducha Świętego, zamiast się mu
opierać?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, w jaki sposób zaakceptowanie
wpływu Ducha Świętego doprowadziło ich do zaakceptowania Zbawiciela i Jego
proroków oraz zastosowania ich nauk.

Zachęć uczniów, aby zastanowili się nad jedną rzeczą, którą mogą zrobić w
nadchodzącym tygodniu, aby aktywnie zapraszać wpływ Ducha Świętego do ich
życia. Poproś ich, aby zapisali ten cel w notatnikach lub dziennikach do
studiowania i zachęć do osiągnięcia tego celu.

Dzieje Apostolskie 7:54–60
Szczepan zostaje ukamienowany
Zapisz na tablicy słowo udręka i zapytaj uczniów, co według nich ono oznacza. Gdy
udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą definicję tego słowa: wynik
wielkiego ucisku lub cierpienia.

• Dlaczego jako naśladowcy Jezusa Chrystusa powinniśmy spodziewać się udręk?

Zachęć uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 7:54–60 odszukali
zasadę, która pomoże nam, kiedy doświadczamy udręki.

Wyjaśnij, że gdy Szczepan zganił niegodziwych przywódców żydowskich, ci
„wpadli we wściekłość” (werset 54.).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 7:55–56.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego doświadczył Szczepan w chwili
prześladowania.

• Co przepełniło Szczepana?

• Kogo zobaczył Szczepan?
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Pokaż ilustrację Szczepan widzi Jezusa
po prawicy Boga (Album: Ewangelia
w malarstwie [2009], nr 63; zob. także
stronę internetową: LDS.org).

• Jakiej fundamentalnej doktryny na
temat Boskiej Trójcy możemy
nauczyć się z zapisu wizji
Szczepana? (Uczniowie mogą użyć
innych słów, ale upewnij się, że
rozpoznali następującą doktrynę:
Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i
Duch Święty to trzy odrębne i
różniące się od siebie istoty.
Możesz zaproponować, żeby
uczniowie zapisali tę doktrynę na
marginesie swoich pism świętych
obok Dziejów Apostolskich
7:55–56).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei
czytali na głos Dzieje Apostolskie
7:57–60. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co ludzie zrobili ze Szczepanem.
Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

• Co zwraca waszą uwagę w modlitwie Szczepana?

• Dlaczego według was Łukasz opisał tragiczną śmierć Szczepana za pomocą
słowa „zasnął” [w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO] (werset 60.).
(Wskaż, że to wyrażenie może oznaczać odpoczynek prawej duszy od
problemów życia doczesnego oraz spokój, z którym taka osoba przechodzi z
tego życia do następnego [zob. NiP 42:46]).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, czego doświadczył Szczepan, zanim
został wyprowadzony i zabity (zob. Dzieje Apostolskie 7:55–56).

• W jaki sposób Bóg umocnił Szczepana w trakcie jego doświadczenia z
Sanhedrynem? (Szczepan był przepełniony Duchem Świętym i widział
Zbawiciela, stojącego po prawicy Boga).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z doświadczenia Szczepana, która pomoże
nam pozostać wiernymi Jezusowi Chrystusowi w trakcie udręk? (Uczniowie
mogą rozpoznać wiele różnych zasad, ale upewnij się, że rozumieją następującą:
Jeśli pozostaniemy wierni Jezusowi Chrystusowi w czasie ucisku, On
będzie z nami).

• W jaki sposób Pan może nam towarzyszyć w czasie ucisku?

• Co zyskał Szczepan pomimo utraty życia?

Wyjaśnij, że Szczepan jest powszechnie uważany za pierwszego chrześcijańskiego
męczennika. Dodatkowo można go postrzegać jako symbol Chrystusa, gdyż
zarówno Szczepan, jak i Zbawiciel, stanęli przed radą na przesłuchanie, głosili
prawdę przed swoimi wrogami, poświęcili swe życie prawej sprawie, a nawet
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wypowiedzieli podobne słowa w chwili śmierci (zob. Ew. Łukasza 23:33–34, 46).
Możesz wskazać, że młody mężczyzna o imieniu Saul — który potem został
Apostołem Pawłem — był świadkiem męczeńskiej śmierci Szczepana
(zob. werset 58.).

Złóż świadectwo o prawdach nauczanych podczas tej lekcji.
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LEKCJA 87

Dzieje Apostolskie 8
Wprowadzenie
Skutkiem prześladowań Kościoła w Jerozolimie było
rozproszenie się członków Kościoła po Judei i Samarii. Filip
czynił posługę w Samarii, gdzie wielu ludzi przyjęło
ewangelię Jezusa Chrystusa. Po tym, jak Piotr i Jan nadali dar

Ducha Świętego nowo nawróconym, czarnoksiężnik Szymon
próbował kupić kapłaństwo. Bóg później zaprowadził Filipa
do etiopskiego dworzanina, którego Filip nauczał o Jezusie
Chrystusie, a następnie udzielił mu chrztu.

Propozycje dotyczące nauczania

Podstawy nauczania i uczenia się ewangelii
Każda lekcja z tego podręcznika przeprowadzona na seminarium koncentruje się raczej wokół
danego bloku pisma świętego, a nie na konkretnym zagadnieniu, temacie, doktrynie czy zasadzie.
Lekcje te zawierają podstawy nauczania i uczenia się ewangelii, które obejmują zrozumienie
kontekstu i treści danego bloku pism świętych, rozpoznawanie, rozumienie i poczucie prawdy
oraz znaczenia doktryn i zasad ewangelii, a także ich stosowanie.

Dzieje Apostolskie 8:1–25
Filip czyni posługę w Samarii, gdzie czarnoksiężnik Szymon próbuje kupić
kapłaństwo
Pokaż uczniom pieniądze. Poproś ich, aby wyobrazili sobie, że otrzymali dużą
kwotę pieniędzy.

• Co byście kupili za te pieniądze?

Zauważ, że niektórzy ludzie uważają, że za pieniądze można kupić wszystko.
Jednakże niektórych z najbardziej wartościowych rzeczy w tym życiu nie można
kupić. Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 8 odszukali
dar od Boga, którego nie można kupić.

Przypomnij uczniom, że z Dziejów Apostolskich 7 dowiedzieli się o śmierci ucznia
Szczepana, zadanej z rąk prześladowców. Poproś kilkoro z nich, aby po kolei czytali
na głos Dzieje Apostolskie 8:1–5. Pozostali niech śledzą tekst i odnajdą, co zrobili
członkowie Kościoła w wyniku prześladowań Kościoła w Jerozolimie. Możesz
wyjaśnić, że wywlekanie (Dzieje Apostolskie 8:3) oznacza wyciąganie na siłę.

• Do czego przyczyniły się prześladowania członków Kościoła?

Zwróć uwagę uczniów na imię Filip w wersecie 5. Przypomnij, że Filip był jednym z
siedmiu uczniów ustanowionych do pomocy Dwunastu Apostołom w czynieniu
posługi pośród członków Kościoła (zob. Dzieje Apostolskie 6:5). Poproś uczniów,
aby zajrzeli do karty informacyjnej „Przegląd Dziejów Apostolskich” (w Aneksie do
tego podręcznika) i odnaleźli polecenie Zbawiciela zapisane w Dziejach
Apostolskich 1:8.

• W jaki sposób, według Dziejów Apostolskich 8:5, Filip zaczął wypełniać zadanie
otrzymane od Zbawiciela?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 8:6–8.
Niech reszta śledzi tekst w swoich pismach i odnajdzie, w jaki sposób Samarytanie
zareagowali na nauki Filipa.

• W jaki sposób Samarytanie zareagowali na nauki Filipa?

• Co, poza głoszeniem ewangelii, czynił Filip?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 8:9–11.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają opis Samarytanina o imieniu Szymon.

• Czego dowiadujemy się z tych wersetów o Szymonie? (Wyjaśnij, że
„korzystanie z mocy uzyskanej z pomocą lub pod kontrolą złych duchów jest
nazywane czarnoksięstwem” [Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy (1965–1973), 2:82]).

• Jaki wpływ na ludzi miał Szymon?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 8:12–13. Niech
pozostali śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, w jaki sposób Szymon
zareagował na nauki Filipa. Niech opowiedzą o tym, co znaleźli.

• Jaki wpływ na Szymona, według wersetu 13., miały „znaki i cuda”, których był
świadkiem?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 8:14–16, wyjaśniając, że Piotr i Jan przybyli do
Samarii po tym, jak usłyszeli, że tamtejsi mieszkańcy przyjęli słowo Boga. Modlili
się o to, aby nawróceni Samarytanie mogli otrzymać dar Ducha Świętego.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Dzieje Apostolskie 8:17 i odszukali, co
Piotr i Jan uczynili dla nowych członków Kościoła w Samarii.

• Czego możemy nauczyć się z tego zapisu o tym, w jaki sposób nadawany jest
dar Ducha Świętego? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy
następującą doktrynę: Dar Ducha Świętego jest nadawany po chrzcie
poprzez nałożenie rąk przez upoważnionych posiadaczy kapłaństwa).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 8:18–19.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jaką propozycję Szymon złożył Piotrowi.

• Jaką propozycję Szymon złożył Piotrowi?

Pokaż uczniom pieniądze z początku lekcji. Poproś ich, aby zastanowili się, w jaki
sposób odpowiedzieliby Szymonowi, gdyby byli na miejscu Piotra.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 8:20–24.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Piotr powiedział Szymonowi na temat
otrzymania kapłaństwa.

• Czego, według wersetu 20., nauczał Piotr Szymona na temat kapłaństwa?

• Czego Szymon nie rozumiał na temat kapłaństwa, gdy zaproponował
Apostołom pieniądze w zamian za jego otrzymanie? (Ponieważ kapłaństwo
należy do Boga, może być nadawane wyłącznie według Jego woli. Bóg
ustanawia sposób, w jaki można je uzyskać).
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• Dlaczego, według wersetów 21–23, Szymon nie mógł jeszcze otrzymać
kapłaństwa? W jaki sposób serce Szymona „nie [było] szczere wobec Boga”
(werset 21.)?

• Czego możemy nauczyć się z tego opisu na temat otrzymywania kapłaństwa?
(Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale upewnij się, że rozpoznają następującą
prawdę: Kapłaństwo jest nadawane według woli Boga i według Jego norm
godności. Zapisz tę prawdę na tablicy).

• Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest, aby wiedzieć, że kapłaństwo jest
nadawane osobom wyłącznie według woli Boga i norm godności?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 8:25, wyjaśniając, że Piotr i Jan nauczali ewangelii w
wielu samarytańskich wioskach.

Dzieje Apostolskie 8:26–40
Filip naucza i chrzci etiopskiego dworzanina
Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuacje, w których potrzebowali lub mogą
potrzebować kogoś, aby ich prowadził.

• W jakich sytuacjach możecie być przewodnikiem dla innej osoby? (Możesz
poprosić uczniów, aby pomyśleli o miejscach lub zagadnieniach, odnośnie do
których mają wiedzę, lub o talentach, które rozwinęli).

Poproś uczniów, aby podczas studiowania pozostałej części Dziejów Apostolskich 8
zwrócili uwagę na ważny sposób, w jaki mogą być przewodnikami dla bliźnich.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 8:26–28.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, dlaczego Filip udał się do Gazy.

• Dlaczego Filip udał się do Gazy?

• Kto jeszcze podróżował po rejonie, w którym był Filip? (Etiopski dworzanin.
Wyjaśnij, że dworzanin był urzędnikiem na dworze króla lub królowej
[zob. Bible Dictionary, „Eunuch”]).

• Co ten etiopski dworzanin robił w swoim wozie? (Czytał słowa proroka
Izajasza).

Z przodu klasy ustaw dwa krzesła skierowane przodem do siebie. Poproś dwóch
ochotników, aby odegrali role etiopskiego dworzanina oraz Filipa. (Możesz
przydzielić te role przed rozpoczęciem zajęć i poprosić wybranych uczniów, aby
przygotowali się do odegrania wyznaczonych ról). Poproś ucznia odgrywającego
rolę etiopskiego dworzanina, aby usiadł na jednym z krzeseł, a drugiego, który
odgrywa Filipa, aby stanął przy drzwiach. Poproś trzeciego ucznia, aby odgrywał
rolę narratora.

Poproś tych uczniów, aby przeczytali na głos Dzieje Apostolskie 8:29–39 i odegrali
przypadające im role. Pozostali niech obserwują, co zaszło pomiędzy Filipem a
etiopskim dworzaninem. Gdy uczniowie będą czytać i odgrywać swoje role,
wykonaj następujące zadania:

1. Gdy narrator przeczyta wersety 32–33, poproś uczniów, aby zapisali odsyłacz do
Ks. Izajasza 53:7–8 obok Dziejów Apostolskich 8:32–33.
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2. Gdy narrator przeczyta werset 35., poproś ucznia, który odgrywa rolę Filipa, aby
wyjaśnił klasie, czego nauczałby o Zbawicielu w tej sytuacji. (Pozostali
uczniowie również mogą udzielić odpowiedzi).

3. Gdy narrator będzie czytać werset 38., delikatnie poproś ochotników, aby nie
odgrywali sceny chrztu.

Gdy ochotnicy skończą to zadanie, podziękuj im i poproś, aby wrócili na swoje
miejsca.

• Dlaczego, według wersetu 29., Filip podszedł do wozu etiopskiego dworzanina.

• Czego, według wersetu 31., potrzebował dworzanin, aby zrozumieć zapisy
Izajasza.

• W jaki sposób, według wersetów 35–38, Filip był przewodnikiem dla tego
dworzanina?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z doświadczenia Filipa na temat tego, co daje
słuchanie podszeptów Boga? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij
się, iż rozumieją, że gdy słuchamy podszeptów od Boga, możemy znaleźć
okazje, by prowadzić bliźnich do Jezusa Chrystusa. Zapisz tę zasadę na
tablicy).

Wręcz każdemu uczniowi egzemplarz poniższej karty informacyjnej.
Poproś uczniów, aby postępowali według instrukcji i pomyśleli o tym, w

jaki sposób mogą poprowadzić kogoś do Jezusa Chrystusa. Wyjaśnij, że będą mieli
okazję, aby przedstawić klasie to, co zapiszą.

Prowadzenie bliźnich do Jezusa Chrystusa.
Wybierz jedną z następujących sytuacji:

• Młody mężczyzna, twój przyjaciel, należy do innego chrześcijańskiego Kościoła. Pewnego dnia,
podczas lunchu, poczułeś podszept, aby porozmawiać z nim o Kościele.

• Idąc z domu do szkoły, spotykasz płaczącą młodą kobietę. Rozpoznajesz, że jest członkinią
twojego okręgu, która nie była na żadnym spotkaniu kościelnym od kilku lat. Poczułeś podszept,
że musisz z nią porozmawiać. Gdy próbujesz ją pocieszyć, ona opowiada ci o swoich wyzwaniach
i pyta: „Dlaczego po prostu nie mogę być szczęśliwa?”.

• Właśnie zmarła matka młodego mężczyzny, który jest na liście twoich znajomych na portalu
społecznościowym. Poczułeś podszept, że musisz odpowiedzieć na opublikowany przez niego
wpis: „Czuję się samotny. Chciałbym, żeby ktoś mnie zrozumiał”.

Na odwrocie tej kartki, w notatniku lub w dzienniku do studiowania zapisz, co byś zrobił, aby pomóc
tej osobie przyjść do Jezusa Chrystusa. W swoim opisie zawrzyj odpowiedzi na następujące pytania:

• Jakimi prawdami ewangelii byś się podzielił, aby pomóc tej osobie przyjść do Jezusa Chrystusa?

• Jaki fragment z pism świętych poleciłbyś tej osobie do przestudiowania?

• Do czego zachęciłbyś tę osobę?

Gdy minie wyznaczony czas, podziel uczniów na pary. Poproś uczniów, aby
wyjaśnili partnerom to, co zapisali i dlaczego przyjęliby takie podejście. Następnie
poproś kilkoro uczniów, aby wyjaśnili reszcie klasy, co napisali. Możesz poprosić
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uczniów, aby wybrali jeden z pierwszych dwóch scenariuszy, aby odegrać scenkę o
tym, co by powiedzieli i zrobili w tych sytuacjach. Ty powinieneś odegrać osobę,
której starają się pomóc. (Jeśli zdecydujesz się na to zadanie, daj uczniom minutę
na przygotowanie się, zanim poprosisz ich o odegranie tego scenariusza z tobą).
Potem zadaj klasie następujące pytania:

• Kiedy i w jaki sposób pomogliście komuś przyjść do Jezusa Chrystusa?

• Kiedy i w jaki sposób ktoś pomógł wam przyjść do Jezusa Chrystusa?

Zachęć uczniów, aby słuchali podszeptów od Boga, by mogli zostać poprowadzeni
do osób, które mogą przyprowadzić do Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, aby
zastanowili się nad tym, co mogą zrobić w najbliższych dniach, aby przyprowadzić
kogoś, kogo znają, do Jezusa Chrystusa. Zachęć uczniów, aby później opowiedzieli
klasie o swoich doświadczeniach.
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LEKCJA 88

Dzieje Apostolskie 9
Wprowadzenie
Saul stracił wzrok po tym, jak podczas podróży do Damaszku
ukazał mu się Jezus. Po uzdrowieniu przez Ananiasza Saul
został ochrzczony i zaczął nauczać w Damaszku. Trzy lata

później Saul udał się do Jerozolimy, jednakże gdy jego życie
było zagrożone, Apostołowie wysłali go do Tarsu. Piotr
dokonał cudów w Lyddzie i Joppie.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 9:1–9
Jezus ukazuje się Saulowi w drodze do Damaszku
Napisz na tablicy poniższą wypowiedź Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum
Dwunastu Apostołów. (Pochodzi ona z artykułu „The Best Is Yet to Be”, Ensign lub
Liahona, styczeń 2010, str. 25–26).

„W wielu z nas tkwi coś, co uniemożliwia wybaczenie i zapomnienie
wcześniejszych pomyłek w życiu — zarówno naszych własnych błędów, jak i
błędów innych. […]

Pozwólmy ludziom odpokutować. Niech wzrastają. Uwierzcie, że mogą się
zmieniać i udoskonalać” (Starszy Jeffrey R. Holland).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał tekst napisany na tablicy. Następnie
zapytaj uczniów:

• W jakich sytuacjach byłoby ważne, aby pozwolić innym ludziom zmieniać się,
udoskonalać oraz uwierzyć, że mogą to zrobić?

• W jakich sytuacjach może być ważne, by wierzyć, że możemy się zmienić i
udoskonalać?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 9 odszukali
prawdy wynikające z doświadczeń tych, którzy się zmienili i udoskonalili.

Wyjaśnij, że większość tekstu w Dziejach Apostolskich 9 skupia się na
doświadczeniach mężczyzny o imieniu Saul. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie następującego opisu Saula:

Saul urodził się w greckim mieście Tars (zob. Dzieje Apostolskie 21:39) i był obywatelem
rzymskim (zob. Dzieje Apostolskie 16:37). Był Żydem z rodu Beniamina (zob. List do Rzymian
11:1), kształcił się u Gamaliela (zob. Dzieje Apostolskie 22:3), znanego faryzeusza i szanowanego
nauczyciela żydowskiego prawa (zob. Dzieje Apostolskie 5:34). Saul został faryzeuszem
(zob. Dzieje Apostolskie 23:6) i mówił w „języku hebrajskim” (najprawdopodobniej aramejskim) i
greckim (zob. Dzieje Apostolskie 21:37, 40). Później był znany pod łacińskim imieniem Paweł
(zob. Dzieje Apostolskie 13:9) (zob. Bible Dictionary, „Paul”).
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Przybliż uczniom kontekst i treść
Jedną z podstaw nauczania i uczenia się ewangelii jest zrozumienie kontekstu pism świętych i ich
treści. Kontekst oznacza sytuację lub okoliczności zaistnienia danego fragmentu z pisma
świętego, wydarzenia czy historii. Treść to ludzie, wydarzenia, kazania i natchnione wyjaśnienia,
które składają się na tekst. Kiedy przybliżasz uczniom kontekst i treść pism świętych, będą oni
lepiej przygotowani, aby rozpoznać przesłania natchnionych autorów.

Przypomnij uczniom, że Saul był obecny podczas kamienowania Szczepana
(zob. Dzieje Apostolskie 7:58–59). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
Dziejów Apostolskich 8:1–3, a innego ucznia o przeczytanie na głos Dziejów
Apostolskich 9:1–2. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Saul
traktował naśladowców Jezusa Chrystusa.

• W jaki sposób Saul traktował naśladowców Jezusa Chrystusa?

• Dlaczego, w oparciu o Dzieje Apostolskie 9:1–2, Saul udawał się do Damaszku?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 9:3–6.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, dlaczego Saul udawał się do Damaszku.

• Kto ukazał się Saulowi?

W anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO w Biblii w wersecie 5. znajduje
się wyrażenie: „trudno ci wierzgać przeciw ościeniom”. Wyjaśnij, że oścień to ostra
włócznia lub kij, używany do przyciągania zwierząt (jeśli to możliwe, pokaż
uczniom zaostrzony kij). W tym przypadku wyrażenie „wierzgać przeciw
ościeniom” oznacza walkę z Bogiem.

W anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO w Biblii w wersecie 6. znajduje
się również pytanie Saula: „Panie, co mam uczynić?”.

• Czego to pytanie uczy nas o Saulu? (Chciał podporządkować się woli Pana).

Podsumuj Dzieje Apostolskie 9:7, wyjaśniając, że osoby podróżujące z Saulem
widziały światło, ale nie słyszały głosu Jezusa, gdy przemawiał do Saula
(zob. Joseph Smith Translation, Acts 9:7 [w: Dzieje Apostolskie 9:7, przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]; Dzieje Apostolskie 22:9). Po tej
wizji Saul stracił wzrok. Został zaprowadzony do Damaszku. Nie jadł i nie pił przez
trzy dni.

• Wyobraźcie sobie, że jesteście Saulem. O czym byście myśleli i jakie byłyby
wasze uczucia w tej sytuacji, pamiętając o tym, jak brutalnie prześladowaliście
uczniów Jezusa Chrystusa?

Dzieje Apostolskie 9:10–22
Saul zostaje uzdrowiony przez Ananiasza z Damaszku, przyjmuje chrzest i głosi o
Jezusie Chrystusie
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 9:10–12.
Niech pozostali śledzą tekst i odszukają, co Pan polecił zrobić Ananiaszowi,
członkowi Kościoła z Damaszku?

• Co Pan polecił Ananiaszowi?
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Przypomnij, że Saul udał się do Damaszku z zamiarem aresztowania takich ludzi,
jak Ananiasz.

• O czym byście myśleli, będąc na miejscu Ananiasza i znając reputację Saula,
gdybyście otrzymali takie polecenie od Pana?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 9:13–16.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego Pan nauczał Ananiasza na
temat Saula.

• Czym różniło się postrzeganie Saula przez Ananiasza i przez Pana?

• Do czego, według wersetu 15., Pan wyznaczył Saula i co miał on czynić?
(Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „narzędzie wybrane” może odnosić się do
faktu, że Saul został ustanowiony do swojej posługi przed narodzeniem).

• Czego, według wersetu 16., miał doświadczyć Saul, mimo że był narzędziem
wybranym przez Pana?

• Jakich prawd możemy nauczyć się z tych wersetów o tym, jak Pan nas
postrzega? (Uczniowie mogą rozpoznać różne prawdy, ale upewnij się, że
podkreślisz dwie z nich: Pan postrzega nas takimi, jakimi możemy się stać
i widzi nasz potencjał do pomocy w Jego dziele. Zapisz te prawdy na
tablicy).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób ich osobista sytuacja, cechy
charakteru i umiejętności mogą być użyte, aby pomóc Panu w Jego dziele. Poproś,
aby zapisali swoje przemyślenia w notatnikach lub dziennikach do studiowania.

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos Dzieje Apostolskie 9:17–20. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co zrobił Ananiasz, gdy Pan pomógł mu zrozumieć
potencjał Saula i jego przyszłą misję.

• Co Ananiasz zrobił dla Saula?

• Co, według wersetu 20., zrobił Paweł niezwłocznie po przyjęciu chrztu i
odzyskaniu sił?

Wskaż, że pokuta, chrzest oraz nauczanie były wyrazem wiary Saula w Jezusa
Chrystusa i jego poddania się woli Pana.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dziejów Apostolskich 9:21–22.
Niech reszta śledzi tekst w swoich pismach i odnajdzie, w jaki sposób ludzie
reagowali na nauki Saula.

• W jaki sposób ludzie reagowali na nauki Saula?

• Dlaczego ludzie się zdumiewali, kiedy słuchali Saula?

Przypomnij uczniom, że pytanie, które Saul zadał Panu w Dziejach Apostolskich
9:6, świadczy o jego pokorze i pragnieniu poddania się woli Pana.

• Co, podobnie do Saula, musimy zrobić, aby zmienić się i wypełnić potencjał,
który Pan w nas dostrzega? (Używając słów uczniów, zapisz na tablicy
następującą zasadę: Jeśli poddamy się woli Pana, możemy zmienić się i
wypełnić potencjał, który On w nas dostrzega.
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Poproś dwóch ochotników, aby wyszli na przód klasy. Daj jednemu uczniowi
miękką glinę do modelowania, a drugiemu stwardniałą. (Jeśli nie masz gliny,
poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że wykonują to zadanie, a następnie zadaj
poniższe pytania). Daj ochotnikom 30 sekund, aby przy użyciu gliny coś ulepili.
Jeśli uczeń posiadający stwardniałą glinę stwierdzi, że jest to za trudne, zachęcaj go,
aby cały czas próbował.

Kiedy upłynie wyznaczony czas, poproś ochotników, aby pokazali, co stworzyli.
Zapytaj ucznia, który otrzymał stwardniałą glinę:

• Dlaczego trudno było ulepić coś ze stwardniałej gliny?

Podziękuj ochotnikom i poproś, aby wrócili na swoje miejsca. Zapytaj uczniów:

• W jaki sposób można porównać stwardniałą glinę do kogoś, kto nie jest uległy
woli Pana?

• Dlaczego można porównać miękką glinę do kogoś, kto jest uległy woli Pana?

• W jaki sposób poddanie się Panu pomogło wam lub innym ludziom w
dokonaniu zmiany i wypełnienia potencjału, który Pan dostrzega w was lub w
tych osobach?

Przeczytaj na głos poniższą wypowiedź Prezydenta Ezry Tafta Bensona:

„[Człowiek] nie może zadać ważniejszego pytania w swoim życiu niż to, które
zadał Paweł: ‘[…] Panie, co chcesz, abym uczynił?’” („Listen to a Prophet’s
Voice”, Ensign, styczeń 1973, str. 57).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym pytaniem: „Panie, co chcesz, abym
uczynił?”. Poproś ich, aby zapisali podszepty, które otrzymają. Po upływie
wyznaczonego czasu przeczytaj na głos następującą wypowiedź Prezydenta
Bensona:

„[Człowiek] nie może uczynić nic lepszego, niż podążać według kursu, który doprowadzi go do
poznania odpowiedzi na to pytanie, a następnie do postępowania według niej” („Listen to a
Prophet’s Voice”, str. 57).

Zachęć uczniów, aby nadal szukali odpowiedzi na to pytanie i postępowali według
podszeptów, które otrzymają.

Dzieje Apostolskie 9:23–31
Życie Saula jest zagrożone w Jerozolimie, więc Apostołowie wysyłają go do Tarsu
Wskaż, że Saul po nawróceniu przebywał w Arabii, a następnie powrócił do
Damaszku (zob. List do Galacjan 1:17). Podsumuj Dzieje Apostolskie 9:23–26,
wyjaśniając, że Żydzi z Damaszku spiskowali, aby zabić Saula, ale członkowie
Kościoła pomogli mu uciec z miasta. Trzy lata po swoim nawróceniu (zob. List do
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Galacjan 1:18) Saul udał się do Jerozolimy, w której członkowie Kościoła bali się go
przyjąć, ponieważ nie wierzyli, że stał się on uczniem Jezusa Chrystusa.

• Dlaczego pewni członkowie Kościoła nie chcieli zaakceptować faktu, że Saul
stał się uczniem Jezusa Chrystusa?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 9:27–31, wyjaśniając, że członek Kościoła, Barnaba
(zob. Dzieje Apostolskie 4:36–37), przyprowadził Saula do Apostołów i powiedział
im o wizji Saula oraz o jego odważnym nauczaniu w Damaszku. Członkowie
Kościoła przyjęli Saula do swego grona. Gdy helleniści (greccy Żydzi) usiłowali
zabić Saula, przywódcy Kościoła wysłali go do Tarsu. Kościół doświadczał pokoju i
wzrostu w Judei, Galilei i Samarii.

Dzieje Apostolskie 9:32–43
Piotr dokonuje cudów w Lyddzie i Joppie
Podziel uczniów na pary. Poproś jednego ucznia z każdej pary o przeczytanie
Dziejów Apostolskich 9:32–35, a drugiego o przeczytanie Dziejów Apostolskich
9:36–42. Niech zwrócą uwagę na cuda, których dokonał Piotr oraz na reakcję ludzi.
Wyjaśnij, że miłosierne uczynki (werset 36.) to praktyka wspierania ubogich.

Gdy upłynie wyznaczony czas, poproś uczniów, aby w parach omówili cuda,
których dokonał Piotr, oraz reakcje ludzi. Następnie zapytaj:

• W jaki sposób, według wersetów 35. i 42., ludzie w Lyddzie i Joppie zareagowali
na posługę Piotra?

• Czego możemy się nauczyć z ich reakcji o możliwych skutkach posługi bliźnim?
(Używając słów uczniów, zapisz na tablicy następującą zasadę: Poprzez
posługę bliźnim możemy pomóc ludziom zwrócić się do Pana i uwierzyć
w Niego).

Wyjaśnij, że udzielanie błogosławieństw kapłańskich jest jednym ze sposobów
posługi bliźnim. Aby pokazać uczniom dodatkowe możliwości posługi bliźnim,
zapytaj:

• W jaki sposób, według wersetów 36. i 39.,Tabita posługiwała bliźnim?

• W jaki sposób ktoś, kogo życie jest „wypełnione dobrymi uczynkami”
(werset 36.) i kto służy innym ludziom, pomaga im w zwróceniu się do Pana i
uwierzeniu w Niego?

• W jakiej sytuacji dobre uczynki innej osoby pomogły wam lub innym osobom w
zwróceniu się do Pana i uwierzeniu w Niego?

Na zakończenie złóż swoje świadectwo na temat zasad nauczanych podczas
tej lekcji.
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Dzieje Apostolskie 10–11
Wprowadzenie
Bóg objawił Piotrowi w wizji, że ewangelia powinna być
głoszona poganom — ludziom innych narodów. Piotr nauczał
ewangelii Korneliusza i jego domostwo, a później zażegnał

spór pomiędzy żydowskimi świętymi, dotyczący nauczania
ewangelii wśród ludzi innych narodów. Dzieło Pana było
kontynuowane pomimo prześladowań.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 10
Bóg objawia Piotrowi w wizji, że ewangelia ma być głoszona ludziom
innych narodów
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że ich przyjaciel pyta: „Słyszałem, że w 1978
roku twój Kościół zmienił zasady i pozwolił wszystkim mężczyznom na otrzymanie
kapłaństwa, niezależnie od ich rasy. Jak jest to możliwe, skoro wierzysz, że twój
kościół jest prowadzony przez Boga, który jest niezmienny?”.

Poproś uczniów, aby napisali w notatnikach lub dziennikach do studiowania, jak
mogliby odpowiedzieć temu przyjacielowi. (Uwaga: Upewnij się, że uczniowie
odpowiedzą na to pytanie w kontekście zmiany praktyki Kościoła zamiast
spekulowania na temat potencjalnych powodów ograniczeń w udzielaniu
kapłaństwa. Nie spekulujcie również na temat powodów, dlaczego istniały
ograniczenia w udzielaniu kapłaństwa, ponieważ nie zostały one objawione
[zob. Oficjalna Deklaracja 2]).

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 10–11 szukali
doktryn i zasad, które pomogą im w udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące
tego, jak Pan przewodzi, prowadzi, zmienia i kieruje Swoim Kościołem.

Wyjaśnij, że do tego momentu w czasach Nowego Testamentu ewangelia, z
kilkoma wyjątkami, była głoszona wyłącznie Żydom, według zalecenia Zbawiciela
(zob. Ew. Mateusza 10:5–6). Jednakże Zbawiciel powiedział Swoim uczniom, że
kiedy otrzymają Ducha Świętego, będą głosić ewangelię „aż po krańce ziemi”
(Dzieje Apostolskie 1:8). W Dziejach Apostolskich 10 czytamy o znaczącej zmianie,
jaka nastąpiła w działaniu Kościoła, która to umożliwiła.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 10:1–2.
Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali szczegóły dotyczące Korneliusza,
który wywodził się z ludzi innych narodów. (Możesz wskazać, że Korneliusz był
„bogobojny” [werset 2.]. Bogobojnymi byli nazywani ludzie innych narodów
(poganie), którzy oddawali cześć Bogu, ale nie byli prozelitami, czyli nawróconymi
na wiarę żydowską i w związku z tym nie przestrzegali prawa Mojżesza).

• Jaki zawód wykonywał Korneliusz? (Był setnikiem armii rzymskiej,
dowodzącym setką żołnierzy).

Wyjaśnij uczniom, że do tego momentu ludzie innych narodów nie mogli
przystępować do Kościoła Chrystusa bez wcześniejszego przejścia na judaizm, gdyż
ewangelia była głoszona wyłącznie Żydom.
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• W jaki sposób Korneliusz, wywodzący się z innego narodu, okazał wiarę w
Boga, pomimo iż nie mógł przystąpić do Kościoła?

Poproś dwóch uczniów, aby po kolei przeczytali na głos Dzieje Apostolskie 10:3–6.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co stało się z Korneliuszem. (Wyjaśnij, że
wyrażenie „dziewiąta godzina [dnia]” [werset 3.] oznaczała mniej więcej
godzinę 15.00).

• Co, według wersetu 4., anioł powiedział Korneliuszowi na temat jego modlitw i
jałmużny?

• Co anioł polecił uczynić Korneliuszowi?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 10:7–8, wyjaśniając, że Korneliusz wysłał trzech
mężczyzn do Joppy, aby odnaleźli Piotra. (Aby uczniowie dowiedzieli się, gdzie
leżały Cezarea i Joppa, możesz polecić im zapoznanie się z mapą nr 11, „The Holy
Land in New Testament Times” [Ziemia Święta w czasach Nowego Testamentu] w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Wyjaśnij, że gdy ci mężczyźni byli w drodze do Joppy, Piotr, który przebywał w
domu Szymona, miał wspaniałą wizję. Wręcz każdemu uczniowi po kartce. Niech
uczniowie przeczytają po cichu Dzieje Apostolskie 10:9–16 i w oparciu o te wersety
narysują wizję Piotra. Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby
używając rysunków, wyjaśnili reszcie klasy, co wydarzyło się w wizji Piotra.
Następnie zapytaj:

• Co, zgodnie z przykazaniem z wizji, miał zjeść Piotr?

• Jaka, według wersetu 14., była początkowa reakcja Piotra na to przykazanie?
(Wyjaśnij, że według prawa Mojżesza, Żydom nie wolno było spożywać
zwierząt, które określano jako nieczyste [zob. III Ks. Mojżeszowa 11]).

• Co, według wersetu 15., powiedział Pan na temat nieczystych zwierząt, które
przykazał jeść Piotrowi?

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos Dzieje Apostolskie 10:17–20. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, co stało się, gdy Piotr rozważał znaczenie
otrzymanej wizji.

• Jakie wyrażenie, z wersetu 17., wskazuje na to, że Piotr początkowo nie
rozumiał znaczenia tej wizji?

• Kto przybył do Piotra, gdy rozważał swoją wizję?

• Co Duch polecił uczynić Piotrowi?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 10:21–24, wyjaśniając, że trzej przybyli mężczyźni
powiedzieli Piotrowi o wizji Korneliusza. Nazajutrz Piotr wraz z pozostałymi
uczniami udał się do Korneliusza.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 10:25–28.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co zrobił Piotr po przybyciu do domu
Korneliusza.

• Co, według wersetu 28., powiedział Piotr na temat relacji pomiędzy Żydami a
ludźmi innych narodów?
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• Co wtedy zrozumiał Piotr?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 10:29–33, wyjaśniając, że Korneliusz opowiedział
Piotrowi o swojej wizji. Korneliusz zgromadził także swoją rodzinę i przyjaciół, aby
Piotr mógł ich nauczać.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 10:34–35.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego nauczył się Piotr.

• Jak podsumowalibyście to, czego nauczył się Piotr?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 10:36–43, wyjaśniając, że Piotr nauczał Korneliusza i
jego domostwo na temat Jezusa Chrystusa, Jego dobrych uczynków, Ukrzyżowania
oraz Zmartwychwstania. Piotr złożył świadectwo, że osoby, które wierzą w Jezusa
Chrystusa, otrzymają odpuszczenie grzechów.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 10:44–48.
Niech reszta śledzi tekst i odszuka, jaki wpływ miały nauki Piotra na tych ludzi
innych narodów. Wyjaśnij, że wyrażenie „[ci], którzy są obrzezani” (werset 45.),
odnosi się do żydowskich uczniów, którzy przybyli wraz z Piotrem do Joppy.

• Jaki wpływ, według wersetów 44–46, miały nauki Piotra na domowników
Korneliusza?

• Dlaczego obecni tam Żydzi byli zdumieni?

• Co Pan objawił Piotrowi na temat ludzi innych narodów poprzez jego
doświadczenia opisane w Dziejach Apostolskich 10? (Ewangelia ma być
głoszona wśród ludzi innych narodów, którzy mogą zostać ochrzczeni w
Kościele Jezusa Chrystusa).

Aby pomóc uczniom w rozpoznaniu doktryn, których możemy nauczyć się
z Dziejów Apostolskich 10, podziel ich na dwu lub trzyosobowe grupy.

Wręcz każdej grupie egzemplarz poniższej karty informacyjnej lub zapisz pytania w
niej zawarte na tablicy. Poproś uczniów, aby w grupach pracowali nad
odpowiedziami na następujące pytania:

Dzieje Apostolskie 10
• Jakiej prawdy na temat sposobu kierowania przez Pana Swoim Kościołem możemy nauczyć się z

zapisu o Piotrze i Korneliuszu?

• Czego uczymy się z faktu, że Pan objawiał prawdę Piotrowi stopniowo, a nie od razu?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z przedstawionej historii o tym, co Bóg może zrobić ze
wskazówkami, których udzielił w przeszłości?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podeszli do tablicy i
zapisali prawdy, które rozpoznali w grupach. Upewnij się, że zostaną zapisane
następujące prawdy:

Bóg prowadzi Swój Kościół przez objawienia dawane Jego prorokowi,
najstarszemu stażem Apostołowi.
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Kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, możemy stopniowo otrzymywać objawienia
i rozwijać nasze zrozumienie.

Bóg może zmieniać lub rozszerzać wskazówki, jakich udzielił w przeszłości
według Swojej mądrości i potrzeb Jego dzieci.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś pozostałych, aby
wsłuchali się, w jaki sposób trzecia prawda wyróżniona na liście znajduje
odzwierciedlenie w wypowiedzi Starszego Christoffersona:

„Poprzez to doświadczenie i objawienie dane Piotrowi Pan zmodyfikował
praktykę Kościoła i objawił Swoim uczniom pełniejsze zrozumienie doktryny. I tak
oto głoszenie ewangelii rozszerzone zostało na całą ludzkość” („Doktryna
Chrystusa”, Ensign lub Liahona, maj 2012, str. 88).

Poproś uczniów, aby wrócili do odpowiedzi, której udzieliliby na pytanie zadane
przez przyjaciela. Zachęć ich, aby zapisali dodatkowe przemyślenia, które mieli
podczas studiowania Dziejów Apostolskich 10 i zapewnij im możliwość podzielenia
się tymi przemyśleniami z resztą klasy.

Zapewnianie uczniom okazji do wyjaśniania, dzielenia się oraz
świadczenia
Umożliwianie uczniom nauczania siebie nawzajem daje im okazję do wyjaśniania doktryn i
zasad, dzielenia się przemyśleniami i doświadczeniami oraz składania świadectwa o boskich
prawdach. Może również pogłębić zrozumienie przez uczniów doktryn i zasad oraz zwiększyć ich
zdolność do nauczania ewangelii. Kiedy uczniowie będą wyjaśniać, dzielić się i świadczyć, Duch
Święty może wzmocnić ich świadectwa o omawianych prawdach.

Możesz wskazać, że chociaż Bóg może zmieniać praktyki Kościoła i rozszerzać
nasze zrozumienie doktrynalne poprzez ciągłe objawienie (zob. Zasady Wiary 1:9),
to Jego boska natura, cechy, przymierza, doktryny i plan nigdy się nie zmienią.
Wiedza ta pomoże nam wierzyć w Boga i mieć pewność, że prowadzi On Swój
Kościół według własnej woli i potrzeb Swoich dzieci.

Dzieje Apostolskie 11:1–18
Piotr zażegnuje spór pomiędzy żydowskimi świętymi, dotyczący głoszenia ewangelii
ludziom innych narodów.
• W jaki sposób, waszym zdaniem, czuli się niektórzy z żydowskich członków

Kościoła, gdy usłyszeli o relacjach Piotra z ludźmi innych narodów? (Relacje
Piotra z ludźmi innych narodów były poważną zmianą w dotychczasowej
praktyce, więc niektórzy członkowie mieli problem z zaakceptowaniem tej
zmiany).
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 11:1–3.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób uczniowie zareagowali na to,
co zrobił Piotr.

• W jaki sposób uczniowie zareagowali na to, co zrobił Piotr?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 11:4–15, wyjaśniając, że Piotr opowiedział uczniom o
wizjach, które otrzymał on i Korneliusz. Powiedział im, że Korneliusz wraz z jego
rodziną przyjął nauki Jezusa Chrystusa, a następnie doświadczył mocy Ducha
Świętego w taki sam sposób, jak Piotr i inni uczniowie.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 11:16–17.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają końcowe uwagi Piotra skierowane do
uczniów.

• Co, waszym zdaniem, miał na myśli Piotr, gdy powiedział: „Jakże ja mogłem
przeszkodzić Bogu?” (werset 17.)? (Piotr nie mógł sprzeciwić się woli Boga, by
dać ludziom innych narodów możliwość przyjęcia ewangelii, dokonania pokuty
i przyjęcia chrztu).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Dzieje Apostolskie 11:18 i odszukali, w
jaki sposób uczniowie zareagowali na wyjaśnienie Piotra.

• W jaki sposób zareagowali uczniowie, kiedy dowiedzieli się, że Piotr był
prowadzony przez Boga?

• Jakich zasad naucza ten zapis na temat sposobu, w jaki możemy popierać i
podążać za osobami, które przewodniczą Kościołowi? (Uczniowie mogą
rozpoznać wiele różnych zasad, ale upewnij się, że rozumieją, iż jeśli wiemy o
tym, że osoby przewodzące Kościołowi są prowadzone przez Boga,
możemy śmiało je popierać i podążać za nimi. Ta zasada została
potwierdzona we współczesnych pismach świętych, które opisują, że Bóg
objawia swoją wolę tym, którzy dzierżą kapłańskie klucze przewodniczenia
[zob. NiP 28:2, 7; 42:11; 107:65–66]).

• W jaki sposób przekonaliście się, że osoby, które przewodniczą Kościołowi, są
prowadzone przez Boga?

• Za jaką radą proroków postanowiliście podążać, ponieważ wiecie, że prorocy są
prowadzeni przez Boga?

Poproś uczniów, aby postawili sobie cel, że zdobędą silniejsze świadectwo o tym, iż
osoby przewodzące Kościołowi są prowadzone przez Boga.

Dzieje Apostolskie 11:19–30
Dzieło Pana postępuje naprzód pomimo prześladowań
Podsumuj Dzieje Apostolskie 11:19–30, wyjaśniając, że z powodu prześladowań
wielu uczniów zostało rozproszonych na cały region. Jednakże niezależnie od tego,
tam, dokąd poszli, wiernie głosili ewangelię Jezusa Chrystusa.
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Dzieje Apostolskie 12
Wprowadzenie
Herod zabił Apostoła Jakuba, a następnie aresztował i uwięził
Piotra. W nocy przed planowaną egzekucją anioł pomógł
Piotrowi uciec z więzienia. Herod został porażony przez

anioła Boga, a ewangelia nadal była głoszona, postępując
naprzód.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 12:1–17
Herod zabija Jakuba i aresztuje Piotra, który w cudowny sposób ucieka z więzienia
Pokaż kompas lub narysuj go na tablicy. Poproś uczniów, aby wyjaśnili, w jaki
sposób działa kompas i do czego jest używany.

• W jaki sposób kompas — skoro
zawsze wskazuje północ — pomaga
nam w podejmowaniu dobrych
decyzji odnośnie do tego, dokąd
mamy iść?

Na tablicy narysuj X obok kompasu (ale
nie obok kierunku wskazującego
północ) i poproś uczniów, aby
wyobrazili sobie, że X oznacza
podręczny magnes.

• W jaki sposób ten magnes
wpłynąłby na działanie igły
magnetycznej? (Igła wskazałaby
pobliski magnes, który zakłóciłby
pole magnetyczne bieguna
północnego).

• W jaki sposób magnes wpłynąłby na podjęcie decyzji o kierunku, w którym
powinniście się udać?

Zachęć uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 12 zwrócili uwagę
na wpływ, który może zakłócać naszą zdolność do podejmowania właściwych
decyzji.

Aby przybliżyć uczniom kontekst Dziejów Apostolskich 12, wyjaśnij, że od
męczeńskiej śmierci Szczepana chrześcijanie z Jerozolimy i okolic doświadczali
przybierających na sile prześladowań.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 12:1–4.
Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, w jaki sposób Herod Agryppa I
przyczynił się do tych prześladowań.

• Kogo kazał ściąć Herod?
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• Kto, według wersetu 3., był zadowolony ze śmierci Jakuba?

Wyjaśnij, że słowo „Żydzi” w wersecie 3. odnosi się do wpływowych przywódców
żydowskich w Jerozolimie, którzy zachęcali do prześladowań Kościoła Jezusa
Chrystusa. Herod starał się zadowolić żydowskich przywódców (zob. Bible
Dictionary, „Herod” w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Obok X na
tablicy zapisz następujące zdanie do uzupełnienia: Jeśli staramy się zadowolić innych
ludzi zamiast Boga, to…

• Co zrobił Herod, gdy zauważył, że zamordowanie Jakuba zadowoliło
przywódców żydowskich? (Planował publicznie skazać Piotra na śmierć).

Wskaż kompas na tablicy i zapytaj:

• W jaki sposób pragnienie Heroda, aby zadowolić inne osoby zamiast Boga,
wpłynęło na kierunek jego życia?

• Jak dokończylibyście zdanie napisane na tablicy w oparciu o to, czego
dowiedzieliście się o Herodzie? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, uzupełnij
zdanie na tablicy tak, żeby przekazywało następującą prawdę: Jeśli staramy się
zadowolić innych ludzi zamiast Boga, to możemy pogrążyć się w grzechu).

• Jakie są inne przykłady, które pokazują, w jaki sposób staranie się, aby
zadowolić innych ludzi zamiast Boga, może prowadzić do grzechu?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą pozwalać, aby ich
pragnienie, by zadowolić innych, odwodziło ich od Ojca Niebieskiego.

Wyjaśnij uczniom, że będą poproszeni, aby odgrywać wydarzenia opisane
w Dziejach Apostolskich 12:5–17. Poproś kilkoro uczniów, aby odegrali rolę Piotra,
dwóch strażników, anioła, Rode i jednego bądź dwóch uczniów w domu Marii,
matki Jana (którego zwano Markiem). Rolę narratora możesz odegrać sam lub
możesz poprosić o to jednego z uczniów.

Korzystanie z różnych metod nauczania
Wielu dobrych nauczycieli używa różnych metod nauczania w trakcie lekcji, również gdy nauczają
codziennie. Bądź otwarty na nowe metody i podejście. Bądź także przygotowany do zmiany
metod nauczania podczas lekcji, kiedy uczniowie stracą zainteresowanie lub gdy to, co akurat
robią, nie pomaga im w osiągnięciu zamierzonego celu.

• Poproś narratora o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 12:5–6, a
uczniów o odegranie wyznaczonych ról. Aby przybliżyć uczniom kontekst, rób
przerwy po każdej grupie wersetów, które zostaną przeczytane i odegrane, a
następnie zadawaj powiązane z nimi pytania.

• Co robili wtedy członkowie Kościoła?

Poproś narratora o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 12:7–10, podczas gdy
wyznaczeni uczniowie będą postępować według tego, co jest czytane.

• Jakie ograniczenia lub przeszkody pokonał Piotr podczas tej ucieczki?

Poproś narratora o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 12:11–15, podczas
gdy wyznaczeni uczniowie będą postępować według tego, co jest czytane.
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• Kiedy Piotr uświadomił sobie, co się stało?

• Co się stało, kiedy Piotr zakołatał do drzwi bramy domu Marii?

Poproś narratora o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 12:16–17 i poproś
wyznaczonych uczniów, aby postępowali według tego, co jest czytane. Gdy te
wersety zostaną przeczytane oraz odegrane, poproś uczniów, aby powrócili na
swoje miejsca.

• Komu, według wersetu 17., Piotr zawdzięczał możliwość ucieczki z więzienia?
(Powiedz, że Jakub wspomniany w wersecie 17. jest jednym z braci Jezusa
[zob. Ew. Mateusza 13:55]).

Poproś uczniów, aby przeczytali Dzieje Apostolskie 12:5 i odszukali, w jaki sposób
werset ten jest powiązany z tym, co się stało z Piotrem.

• Na co wskazuje wyrażenie: „zbór zaś modlił się nieustannie” (werset 5.) w
kwestii szczerości i żarliwości modlitw członków Kościoła?

• Jakiej zasady na temat wpływu, jaki mogą mieć nasze modlitwy na nas samych i
na inne osoby, możemy nauczyć się z tego opisu? (Uczniowie powinni
rozpoznać następującą zasadę: Nasze szczere i żarliwe modlitwy przywołują
cuda i błogosławieństwa Boga do naszego życia i do życia innych ludzi.
Zapisz tę zasadę na tablicy).

• Co oznacza wyrażenie szczera i żarliwa modlitwa?

Wyjaśnij, iż ta zasada nie oznacza, że jeśli nasze modlitwy będę szczere i żarliwe, to
automatycznie otrzymamy to, o co prosimy. Inne czynniki związane z
otrzymywaniem błogosławieństw i cudów od Boga obejmują wolę i czas Boga oraz
osobistą wolną wolę.

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos poniższą wypowiedź. Pozostali niech
wsłuchają się, w jaki sposób nasze szczere i żarliwe modlitwy wpływają na
wolę Boga.

„Modlitwa jest aktem, poprzez który uzgadniane ze sobą są wola Ojca i wola dziecka. Celem
modlitwy nie jest zmiana woli Boga, ale zapewnienie sobie i innym błogosławieństw, które Bóg
pragnie nam ofiarować, ale są one uzależnione od tego, czy o nie poprosimy. Błogosławieństwa,
zanim możemy je otrzymać, wymagają z naszej strony pewnego wysiłku. Modlitwa, jako rodzaj
pracy, jest wyznaczonym środkiem dla otrzymania najwyższych ze wszystkich błogosławieństw”
(Bible Dictionary, „Prayer”).

• Co, według tej wypowiedzi, jest ważnym celem modlitwy?

• Dlaczego ważne jest, aby pamiętać, że celem modlitwy nie jest zmiana
woli Boga?

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
odpowiedzieli na następujące pytanie:

• Kiedy modlitwa przywołała cuda i błogosławieństwa Boga do twojego życia lub
życia osób, za które się modliłeś?
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Kiedy upłynie wyznaczony czas, możesz poprosić kilkoro uczniów o podzielenie się
tym, co napisali. Gdy o tym opowiedzą, poproś aby zastanowili się, w jaki sposób
mogą modlić się bardziej szczerze i żarliwie, aby przywołać błogosławieństwa i
cuda, którymi Bóg chce obdarzyć ich i inne osoby.

Dzieje Apostolskie 12:18–25
Herod zostaje porażony przez Boga, a ewangelia jest dalej głoszona
Podsumuj Dzieje Apostolskie 12:18–22, wyjaśniając, że gdy Herod dowiedział się o
ucieczce Piotra, stracił strażników, którzy według niego umożliwili ucieczkę
Piotrowi. Następnie Herod wygłosił mowę do ludu, który chwalił jego słowa.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 12:23–24.
Pozostali niech śledzą tekst i zwrócą uwagę na to, co stało się z Herodem.

• Co stało się z Herodem? Dlaczego?

• Jak wyglądała praca misjonarska Kościoła pomimo prześladowań, z którymi
zmagali się członkowie?

Zakończ lekcję, prosząc uczniów, aby przejrzeli prawdy, które poznali, i zastanowili
się, w jaki sposób mogą zastosować je w swoim życiu.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Dzieje Apostolskie 6–12
(Część 18.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania Dziejów
Apostolskich 6–12 (część 18.) nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować
się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, pamiętając o
potrzebach swoich uczniów.

Dzień 1. (Dzieje Apostolskie 6–7)
Uczniowie dowiedzieli się, że godni członkowie Kościoła są powoływani, aby dbać o potrzeby bliźnich. Podczas
studiowania słów Szczepana oraz opisu jego męczeństwa poznali następujące prawdy: Opieranie się Duchowi
Świętemu prowadzi do odrzucenia Zbawiciela i Jego proroków. Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty to trzy
odrębne i różniące się od siebie istoty. Jeśli pozostaniemy wierni Jezusowi Chrystusowi w czasie ucisku, On będzie
z nami.

Dzień 2. (Dzieje Apostolskie 8)
Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 8 uczniowie poznali następujące doktryny i zasady: Dar Ducha Świętego jest
nadawany po chrzcie poprzez nałożenie rąk przez upoważnionych posiadaczy kapłaństwa. Kapłaństwo jest nadawane
według woli Boga i według Jego norm godności. Gdy słuchamy podszeptów od Boga, możemy znaleźć okazje, by
poprowadzić innych ludzi do Jezusa Chrystusa.

Dzień 3. (Dzieje Apostolskie 9)
Z Dziejów Apostolskich 9 uczniowie dowiedzieli się, że Pan postrzega nas takimi, jakimi możemy się stać i widzi nasz
potencjał do pomocy w Jego dziele. Poznali również następujące zasady: Jeśli poddamy się woli Pana, możemy zmienić
się i wypełnić potencjał, który On w nas widzi. Poprzez posługę bliźnim możemy pomóc ludziom zwrócić się do Pana i
uwierzyć w Niego.

Dzień 4. (Dzieje Apostolskie 10–12)
Uczniowie zapoznali się z wizją Piotra dotyczącą głoszenia ewangelii ludziom innych narodów (pogan) i nauczyli się, że
gdy wiemy, że osoby przewodzące Kościołowi są prowadzone przez Boga, możemy śmiało je popierać i podążać za
nimi. Poznali również następujące prawdy: Jeśli staramy się zadowolić innych zamiast Boga, może nas to prowadzić do
grzechu. Nasze szczere i żarliwe modlitwy sprowadzają cuda i błogosławieństwa Boga do naszego życia i życia
innych ludzi.

Wprowadzenie
Bóg objawił Piotrowi w wizji, że ewangelia powinna być głoszona poganom —
ludziom innych narodów. Piotr nauczał ewangelii Korneliusza i jego domostwo, a
później zażegnał wśród żydowskich świętych spór dotyczący nauczania ewangelii
ludzi innych narodów.
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Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 10.
Bóg objawia Piotrowi w wizji, że ewangelia ma być głoszona ludziom
innych narodów
Poproś uczniów, żeby wyobrazili sobie, że ich przyjaciel pyta: „Słyszałem, że w 1978
roku twój Kościół zmienił zasady i pozwolił wszystkim mężczyznom na otrzymanie
kapłaństwa, niezależnie od ich rasy. Jak jest to możliwe, skoro wierzysz, że twój
kościół jest prowadzony przez Boga, który jest niezmienny?”.

Poproś uczniów, aby zapisali w swoich notatnikach lub dziennikach do
studiowania, jak mogli by odpowiedzieć temu przyjacielowi. (Uwaga: Upewnij się,
że uczniowie odpowiedzą na to pytanie w kontekście zmiany praktyki Kościoła
zamiast spekulowania na temat potencjalnych powodów ograniczeń w udzielaniu
kapłaństwa. W trakcie dyskusji nie spekulujcie również na temat powodów, dla
których istniały ograniczenia w udzielaniu kapłaństwa, ponieważ nie zostały one
objawione [zob. Oficjalna Deklaracja 2]).

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 10 odszukali
prawdy, które pomogą im znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak Pan
przewodzi, prowadzi, zmienia i kieruje Swoim Kościołem.

Wyjaśnij, że do tego momentu w czasach Nowego Testamentu, ewangelia, z
kilkoma wyjątkami, była głoszona wyłącznie Żydom, zgodnie z zaleceniem
Zbawiciela (zob. Ew. Mateusza 10:5–6). Jednakże w Dziejach Apostolskich 10
czytamy o istotnej zmianie, jaka nastąpiła w działaniu Kościoła.

Poproś uczniów, aby podsumowali to, czego nauczyli się podczas studiowania
zapisu o Korneliuszu, który był spośród ludzi innych narodów. (Był oficerem armii
rzymskiej. On i członkowie jego domostwa byli bogobojnymi ludźmi. Wywodząc
się z innego narodu [będąc poganinem] nie mógł przyłączyć się do Kościoła
Chrystusa bez wcześniejszego przejścia na judaizm).

Podsumuj Dzieje Apostolskie 10:3–8, wyjaśniając, że ponieważ Korneliusz był
wierny, ukazał mu się anioł i nakazał, aby posłał ludzi do Joppy w celu odnalezienia
Piotra. Gdy słudzy Korneliusza byli w drodze do Joppy, Piotr, który przebywał w
domu Szymona, miał wspaniałą wizję.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 10:9–16.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Piotr zobaczył w wizji. (Dla
urozmaicenia lekcji możesz wręczyć każdemu uczniowi kartkę, którą wykorzystają
do zadania plastycznego. Niech uczniowie przeczytają po cichu Dzieje Apostolskie
10:9–16 i narysują wizję Piotra. Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów,
aby za pomocą rysunków wyjaśnili reszcie klasy, co wydarzyło się w wizji Piotra).
Po wykonaniu jednego z tych zadań zapytaj:

• Co, zgodnie z ukazaną wizją, miał zjeść Piotr?

• Jaka, według wersetu 14., była początkowa reakcja Piotra na to przykazanie?
(Wyjaśnij, że według prawa Mojżesza, Żydom nie wolno było spożywać tych
zwierząt, które określano jako nieczyste [zob. III Ks. Mojżeszowa 11]).
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• Co, według Dziejów Apostolskich 10:15, powiedział Pan na temat nieczystych
zwierząt, które przykazał jeść Piotrowi?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 10:17–28, wyjaśniając, że Piotr początkowo nie
rozumiał znaczenia swojej wizji. Gdy ją rozważał przybyli słudzy Korneliusza i
powiedzieli mu o wizji Korneliusza. Nazajutrz Piotr wraz z pozostałymi uczniami
udał się do Korneliusza. Mimo że większość Żydów uważała przebywanie z
poganinem za sprzeczne z prawem, Piotr wszedł do domu Korneliusza.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 10:28.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Piotr wytłumaczył
przebywanie wśród ludzi innych narodów i odwiedzanie ich.

• W jaki sposób Piotr wytłumaczył przebywanie wśród ludzi innych narodów i
odwiedzanie ich?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 10:29–33, wyjaśniając, że Korneliusz opowiedział
Piotrowi o swojej wizji. Korneliusz zgromadził także swoją rodzinę i przyjaciół, aby
Piotr mógł ich nauczać.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 10:34–35.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego nauczył się Piotr.

• Jak podsumowalibyście to, czego nauczył się Piotr? (Możesz wyjaśnić, że
chociaż Bóg nie faworyzuje ludzi ze względu na takie cechy, jak narodowość czy
pozycja społeczna, ocenia On wszystkich ludzi według ich czynów i błogosławi
tych, którzy są Mu posłuszni. Pomocny może okazać się artykuł: „Race and the
Church: All Are Alike unto God” [adres internetowy: mormonnewsroom.org/
article/race-church]).

Podsumuj Dzieje Apostolskie 10:36–43, wyjaśniając, że Piotr nauczał Korneliusza i
jego domostwo na temat Jezusa Chrystusa, Jego dobrych czynów, Ukrzyżowania
oraz Zmartwychwstania. Piotr złożył świadectwo, że osoby, które wierzą w Jezusa
Chrystusa, otrzymają odpuszczenie grzechów.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 10:44–48.
Niech pozostali śledzą tekst i odszukają, jaki wpływ miały nauki Piotra na tych
ludzi innych narodów. Wyjaśnij, że wyrażenie „[ci], którzy są obrzezani”, użyte
w wersecie 45., odnosi się do żydowskich uczniów, którzy przybyli wraz z Piotrem
do Joppy.

• Jaki wpływ, według wersetów 44–46, miały nauki Piotra na domowników
Korneliusza? (Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „dar Ducha Świętego”, użyte
w wersecie 45., odnosi się do mocy Ducha Świętego, która zstąpiła na tych ludzi
innych narodów (pogan). Różni się ona od daru Ducha Świętego, który
otrzymujemy podczas obrzędu konfirmacji, następującego po chrzcie
[zob. Dzieje Apostolskie 8:14–17; Teachings of Presidents of the Church: Joseph
Smith (2007), str. 97]).

• Dlaczego obecni wówczas Żydzi byli zdumieni?

• Co Pan objawił Piotrowi na temat ludzi innych narodów (pogan) poprzez jego
doświadczenia opisane w Dziejach Apostolskich 10?
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Aby pomóc uczniom rozpoznać doktryny zawarte w Dziejach
Apostolskich 10, podziel ich na dwu- lub trzyosobowe grupy. Wręcz

każdej grupie egzemplarz poniższej karty informacyjnej lub zapisz pytania w niej
zawarte na tablicy. Poproś uczniów, aby postarali się odpowiedzieć na pytania.

Dzieje Apostolskie 10
• Jaka prawda na temat sposobu kierowania przez Pana Swoim Kościołem zawarta jest w słowach

Piotra i Korneliusza? (Pamiętaj, że Piotr był Prezydentem Kościoła).

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z faktu, że Pan objawiał prawdę Piotrowi stopniowo, a nie
jednorazowo?

• Jaka prawda wynika z zapisu o tym, co Bóg może zrobić ze wskazówkami, których udzielił w
przeszłości?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podeszli do tablicy i
zapisali prawdy, które rozpoznali, pracując w grupach. Upewnij się, że następujące
prawdy zostaną wyrażone w tym, co zapiszą:

Bóg prowadzi Swój Kościół przez objawienia dawane Jego prorokowi —
najstarszemu stażem Apostołowi.

Kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, możemy stopniowo otrzymywać objawienia
i rozwijać nasze zrozumienie.

Bóg może zmieniać lub rozszerzać wskazówki, jakich udzielił w przeszłości,
według Swojej mądrości i potrzeb Jego dzieci.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów, aby
wsłuchali się, w jaki sposób trzecia rozpoznana przez nich prawda ma
odzwierciedlenie w wypowiedzi Starszego Christoffersona:

„Poprzez to doświadczenie i objawienie dane Piotrowi Pan zmodyfikował
praktykę Kościoła i objawił Swoim uczniom pełniejsze zrozumienie doktryny. I tak
oto głoszenie ewangelii rozszerzone zostało na całą ludzkość” („Doktryna
Chrystusa”, Ensign lub Liahona, maj 2012, str. 88).

Daj uczniom chwilę, aby przejrzeli swoje notatki na temat tego, co by powiedzieli
przyjacielowi w odpowiedzi na pytanie odnośnie do zmiany praktyki Kościoła.
Zachęć uczniów, aby zapisali dodatkowe przemyślenia, które mieli podczas
studiowania Dziejów Apostolskich 10 i zapewnij im możliwość podzielenia się tymi
przemyśleniami z resztą klasy.

Wskaż, że chociaż Bóg może zmieniać praktyki Kościoła i rozszerzać nasze
doktrynalne zrozumienie poprzez ciągłe objawienie (zob. Zasady Wiary 1:9), to Jego
boska natura, cechy, przymierza, doktryny i plan nigdy się nie zmienią. Wiedza ta
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wzmocni naszą wiarę w Boga i upewni nas w przekonaniu, że prowadzi On Swój
Kościół według własnej woli i potrzeb Swoich dzieci.

Na zakończenie lekcji poproś uczniów, aby podzielili się swoimi świadectwami na
temat poznanych prawd.

Następna część (Dzieje Apostolskie 13–19)
Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 13–19 odszukali
odpowiedzi i rozważyli następujące pytania: Co Paweł zrobił z czarnoksiężnikiem
Elymasem? Jak zareagowałbyś, gdyby ludzie wierzyli, że jesteś bogiem? Dlaczego
Paweł i Barnaba byli postrzegani jako bogowie? Jak na to zareagowali? Jaki spór
dotyczący obrzezania powstał pomiędzy członkami Kościoła i dlaczego sprawa
musiała zostać przedstawiona Apostołom? Jaka była ich decyzja? Kiedy Paweł
odwiedził Ateny nauczał na Wzgórzu Marsowym na temat nieznanego boga.
Czego nauczał ludzi?
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LEKCJA 91

Dzieje Apostolskie 13–14
Wprowadzenie
Paweł (zwany dotychczas Saulem) udał się w swoją pierwszą
podróż misyjną. Towarzyszył mu Barnaba. Wśród
nieustających prześladowań głosili ewangelię i zakładali

gminy Kościoła. Kiedy Żydzi odrzucili słowo Boga, Paweł i
Barnaba skupili się na nauczaniu pogan — ludzi innych
narodów.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 13:1–13
Paweł i Barnaba udają się w podróż misyjną i ganią fałszywego proroka
Przed lekcją przygotuj znaki z hasłami: „Brak przeciwności” i „Nieustanne
przeciwności”. Umieść je na dwóch przeciwnych ścianach klasy.

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że przestrzeń pomiędzy tymi znakami
przedstawia poziom przeciwności, jaki dana osoba może napotkać, gdy próbuje żyć
według ewangelii. Poproś uczniów, aby stanęli pomiędzy tymi znakami w takim
miejscu, które, według nich, będzie przedstawiało poziom przeciwności, których
doświadczył Mojżesz. Niech kilkoro z nich wyjaśni, dlaczego wybrali takie miejsce.
Powtórz to ćwiczenie, prosząc uczniów, aby wskazali poziom prześladowań, jakiego
doświadczył Józef Smith, a następnie — Nefi. Niech kilkoro uczniów wyjaśni swój
wybór. Następnie poproś ich, aby powrócili na swoje miejsca.

Przyznaj, że wszyscy uczniowie Jezusa Chrystusa napotykają na przeciwieństwa w
różnych momentach życia. Poproś uczniów, aby pomyśleli o tym, w którym miejscu
skali przeciwności umieściliby siebie, w odniesieniu do swoich starań, aby żyć
według ewangelii. Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów
Apostolskich 13–14 odszukali zasady, które mogą wskazać drogę, gdy napotkają
przeciwności w swoich staraniach, by żyć w prawy sposób.

Podsumuj Dzieje Apostolskie 13:1–6, wyjaśniając, że gdy pewni prorocy i
nauczyciele zgromadzili się w Antiochii w Syrii, otrzymali przewodnictwo Ducha
Świętego, że Saul (zwany później Pawłem) i Barnaba powinni zostać powołani do
wspólnego głoszenia ewangelii. Gdy zostali wyświęceni, Saul i Barnaba z Antiochii
udali się na wyspę Cypr i nauczali w synagodze w mieście Salamina. Stamtąd udali
się na drugą stronę wyspy, do miasta Pafos. (Jeśli to możliwe pokaż mapę, która
pokazuje położenie Antiochii i Cypru w czasach Nowego Testamentu).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 13:6–8.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co się stało, kiedy Saul i Barnaba przybyli
do Pafos.

• Kto, według wersetu 7., chciał usłyszeć o ewangelii od Saula i Barnaby?
(Sergiusz Paweł, który był rzymskim prokonsulem w tym kraju).

• Jakie przeciwności napotkali misjonarze przy nauczaniu ewangelii
Sergiusza Pawła?
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Wyjaśnij, że począwszy od Dziejów Apostolskich 13:9, Saul jest nazywany Pawłem.
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 13:9–12.
Niech pozostali śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Paweł poradził sobie z
przeciwnościami ze strony fałszywego proroka, Elymasa.

• Co Paweł powiedział w wersecie 10. o Elymasie? (Wyjaśnij, że Paweł użył
ostrych słów, ponieważ Elymas próbował przeszkodzić innej osobie w
otrzymaniu zbawienia).

• Co, według wersetu 11., zrobił Paweł z fałszywym prorokiem dzięki mocy Boga?

• Jak, według wersetu 12., ujrzenie mocy Boga wpłynęło na prokonsula?

• Czego możemy nauczyć się z tego opisu o mocy Boga w porównaniu z mocą
diabła? (Choć uczniowie mogą użyć innych słów, upewnij się, że rozpoznają
następującą prawdę: Moc Boga jest znacznie większa aniżeli moc diabła.
Możesz zaproponować, aby uczniowie zapisali tę prawdę w swych pismach
świętych obok Dziejów Apostolskich 13:9–12).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób zrozumienie, że moc Boga
wielce przewyższa moc diabła, pomoże nam, gdy będziemy się zmagać z
przeciwnościami w naszym życiu. Poproś kilkoro z nich o podzielenie się swoimi
przemyśleniami z resztą klasy.

Dzieje Apostolskie 13:14–43
Paweł przywołuje historię Izraelitów i składa świadectwo o tym, że Jezus Chrystus
przyszedł, aby wypełnić obietnice Boga
Poproś uczniów, aby pomyśleli o błędzie, który popełnili, i chcieliby się cofnąć w
czasie, aby go wymazać. Wyjaśnij, że czasami napotykane przez nas przeciwności
są wynikiem naszych grzesznych wyborów. Zachęć uczniów, aby podczas
studiowania Dziejów Apostolskich 13:14–43 odszukali zasadę, która pomoże im
pokonać przeciwności.

Podsumuj Dzieje Apostolskie 13:14–37, wyjaśniając, że Paweł i Barnaba opuścili
Cypr i udali się do Pamfilii (w obecnej Turcji), po czym jeden z ich towarzyszy, Jan,
postanowił ich opuścić i powrócić do domu. Paweł i Barnaba zmierzali dalej do
Antiochii Pizydyjskiej (nie pomyl z Antiochią w Syrii, w której rozpoczęli misję).
Będąc tam, w dzień sabatu Paweł stanął przed mężczyznami w synagodze i
przywołał wydarzenia z historii Izraela. Następnie Paweł złożył świadectwo, że
Jezus Chrystus jest obiecanym Zbawicielem Izraela.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Dziejów Apostolskich 13:26–34 i
odszukanie, czego Paweł nauczał o Jezusie Chrystusie.

• Co, zgodnie z pragnieniem Pawła, osoby zgromadzone w synagodze miały
zrozumieć na temat Jezusa Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie Dziejów Apostolskich 13:38–39. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, jakie błogosławieństwo, według nauk Pawła,
możemy otrzymać dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

• Jakie błogosławieństwo możemy otrzymać dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego
Zadośćuczynieniu? (Używając słów uczniów, zapisz na tablicy następującą
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prawdę: Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa nasze grzechy będą
nam odpuszczone i będziemy usprawiedliwieni).

Wyjaśnij, że słowo usprawiedliwiony, użyte w wersecie 39., oznacza „ułaskawienie
od grzechu [lub wybaczenie] i ogłoszenie niewinności” (Guide to the Scriptures,
„Justification, Justify”, strona internetowa: scriptures.lds.org). Kiedy jest się
usprawiedliwionym dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, to relacja z Bogiem
staje się znowu prawidłowa.

• W jaki sposób Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa pozwala nam być
usprawiedliwionymi z naszych grzechów?

Aby przybliżyć uczniom tę doktrynę, poproś ich o przeczytanie następującej
wypowiedzi Starszego D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Jezus cierpiał i oddał Swoje życie, aby zadośćuczynić za grzechy. Moc Jego
Zadośćuczynienia może zmazać z nas skutki grzechu. Kiedy pokutujemy, Jego
zadość czyniąca łaska usprawiedliwia nas i oczyszcza (zob. 3 Nefi 27:16–20).
I jest tak, jakbyśmy nie ulegli, jakbyśmy nie poddali się pokusie” („Aby byli jedno,
jak my”, Ensign lub Liahona, listopad 2002, str. 71).

• Co musimy zrobić, aby nasze grzechy zostały nam wybaczone i abyśmy byli
usprawiedliwieni dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa?

• Kto z pism świętych otrzymał wybaczenie grzechów i usprawiedliwienie dzięki
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa? (Przykładowe odpowiedzi: Paweł, Alma
Młodszy, Enos).

Poproś uczniów o zaśpiewanie dwóch pierwszych zwrotek hymnu „Podziwiam
miłości czyn” (Hymny, nr 109). Niech podczas śpiewania zwrócą uwagę na to, w
jaki sposób autor hymnu wyraził swoją wdzięczność za Zadośćuczynienie i
wybaczenie Zbawiciela.

Poproś uczniów, aby zapisali swoje odpowiedzi w notatnikach, dziennikach do
studiowania lub na kartce.

• Jakie są wasze uczucia wobec Jezusa Chrystusa, kiedy myślicie o tym, w jaki
sposób Jego Zadośćuczynienie umożliwia wybaczenie waszych grzechów?

Kiedy upłynie wyznaczony czas, poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co
napisali. Zachęć ich, aby postępowali według podszeptów, które mogą otrzymać od
Ducha Świętego, co pomoże im uzyskać wybaczenie i usprawiedliwienie dzięki
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

Podsumuj Dzieje Apostolskie 13:40–43, wyjaśniając, że po kazaniu Pawła wielu
ludzi innych narodów (pogan) prosiło go, aby nauczał ich w następny sabat.

Dzieje Apostolskie 13:44–52
Paweł i Barnaba nauczają śmiało pomimo prześladowań
Wyjaśnij, że w kolejny dzień sabatu zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać
Słowa Bożego, nauczanego przez Pawła i Barnabę (zob. Dzieje Apostolskie 13:44).
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Poproś uczniów, aby w parach przeczytali Dzieje Apostolskie 13:44–52. Poinstruuj
jednego ucznia w każdej parze, aby odszukał postawy i czyny Żydów, a drugiego
ucznia, aby odszukał postawy i czyny ludzi innych narodów, gdy lud się zgromadził,
aby posłuchać Pawła i Barnaby. Zachęć uczniów, aby przeczytali również Joseph
Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] w wersecie 48., przypis a
[w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]. Gdy uczniowie skończą czytać,
poproś każdą parę uczniów o odnalezienie podobieństw i różnic w postawie i
czynach Żydów i ludzi innych narodów.

• Jakie błogosławieństwa otrzymały osoby, które chciały słuchać Pawła i jego
towarzyszy?

Dzieje Apostolskie 14
Paweł i Barnaba dokonują cudów, gdy głoszą ewangelię wśród ciągłych
prześladowań
Napisz na tablicy następujące pytanie: Dlaczego Pan pozwala na to, aby dobrzy ludzie
doświadczali trudnych prób?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 14 odszukali
zasadę, która naprowadzi ich na jedną z możliwych odpowiedzi na to pytanie.

Wyjaśnij, że Dzieje Apostolskie 14:1–21 zawierają opis udręk, których doświadczyli
Paweł i Barnaba, kiedy kontynuowali nauczanie. Poproś kilkoro uczniów, aby
przeczytali na głos poniższe wersety i poproś pozostałych, aby śledzili tekst i
odszukali udręki, jakich doświadczyli misjonarze.

1. Dzieje Apostolskie 14:1–2 (Niewierzący Żydzi podburzają ludzi innych narodów
przeciwko Pawłowi i Barnabie).

2. Dzieje Apostolskie 14:8–18 (Po tym, jak Paweł uzdrowił chromego mężczyznę,
ludzie w Listrze myślą, że Paweł i Barnaba są greckimi bogami i chcą składać im
ofiary).

3. Dzieje Apostolskie 14:19–20 (Paweł jest kamienowany, ale powstaje).

• Jakie udręki musieli znosić Paweł i Barnaba?

• Co byście pomyśleli, gdybyście towarzyszyli Pawłowi i Barnabie podczas
tych prób?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 14:22.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego Paweł nauczał o udrękach.

Pomóż uczniom w rozpoznaniu doktryn i zasad
Jednym z celów pism świętych jest nauczanie doktryn i zasad ewangelii. Rozpoznawanie doktryn
i zasad z pism świętych jest jedną z podstaw nauczania i uczenia się ewangelii. Nauka, jak je
rozpoznawać, wymaga wysiłku i praktyki. Gdy doktryny i zasady zostaną rozpoznane, upewnij
się, że są sformułowane w prosty sposób, aby były jasne dla uczniów.

• Jakiej zasady naucza Paweł w tym wersecie? (Uczniowie mogą użyć innych
słów, ale powinni rozpoznać następującą zasadę: Gdy z wiarą przechodzimy
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przez udręki, będziemy przygotowani, aby wejść do królestwa
celestialnego).

• W jaki sposób, waszym zdaniem, wierne przetrwanie udręk pomoże nam
przygotować się do królestwa celestialnego?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad błogosławieństwami, jakie otrzymali oni
lub znane im osoby, które wynikały z wiernego wytrwania w udrękach. Poproś
kilkoro z nich o podzielenie się swoimi doświadczeniami. Przypomnij uczniom, że
nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są zbyt święte lub prywatne. Możesz
powiedzieć o osobistych doświadczeniach, które mogą dodatkowo zilustrować tę
zasadę i świadczyć o jej prawdziwości.

Zachęć uczniów, aby rozważyli prawdy rozpoznane w Dziejach Apostolskich 13 i 14
i wybrali jedną, która najbardziej pomoże im podczas prób. Wręcz uczniom małą
fiszkę lub kartkę i poproś, aby zapisali na niej wybraną zasadę. Zachęć uczniów, aby
umieścili ją w takim miejscu, w którym będą ją często widzieli (np. na lustrze lub na
biurku), by była źródłem siły i zachęty w czasie prób.
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LEKCJA 92

Dzieje Apostolskie 15
Wprowadzenie
Niektórzy członkowie Kościoła z Judei powiedzieli ludziom
innych narodów z Antiochii, że muszą zostać obrzezani, aby
uzyskać zbawienie. Paweł i Barnaba przedstawili tę sprawę
Apostołom w Jerozolimie. Podczas wydarzenia zwanego
konferencją w Jerozolimie (około 49–50 r. n.e.) Piotr

świadczył, że Bóg zbawi wiernych Żydów i ludzi innych
narodów, niezależnie od tego czy są obrzezani. Apostołowie
wysłali listy do członków Kościoła, wyjaśniając, że obrzezanie
nie jest konieczne do zbawienia. Paweł wybrał Sylasa na
swojego towarzysza i wyruszył na drugą misję.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 15:1–29
Poprzez natchnioną radę Piotr oraz inni Apostołowie postanawiają, że Pan nie
wymaga już obrzezania.
Poproś uczniów, aby na tablicy zapisali kilka ważnych decyzji, które muszą podjąć
teraz i w przyszłości.

• Z kim rozmawiacie, kiedy musicie podjąć ważne decyzje? Dlaczego
rozmawiacie właśnie z tymi osobami?

• Dlaczego mądrze jest szukać pomocy u Boga przed podjęciem decyzji?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 15 odszukali
prawdy, które mogą poprowadzić ich, kiedy będą chcieli poznać wolę Boga
wobec nich.

Wyjaśnij, że gdy Paweł i Barnaba odwiedzili świętych w Antiochii, niektórzy
nawróceni na chrześcijaństwo Żydzi z Judei głosili, co wywodzący się z innych
narodów nawróceni powinni robić, aby mogli być zbawieni.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 15:1. Niech
pozostali śledzą tekst i odszukają, co według tych ludzi z Judei, musieli zrobić
nawróceni wywodzący się z innych narodów, aby mogli zostać zbawieni.

• Co, według tych Żydów, musieli zrobić nawróceni wywodzący się z innych
narodów, aby mogli zostać zbawieni?

Wyjaśnij, że w ramach przymierza zawartego z Abrahamem Bóg przykazał, iż
wszyscy mężczyźni, którzy przystępują do przymierza z Nim, muszą być obrzezani.
„Obrzezanie było dokonywane przez odcięcie ‘skóry napletka’, zarówno u
noworodków, jak i u dorosłych” (Guide to the Scriptures, „Circumcision”, strona
internetowa: scriptures.lds.org). Obrzezanie zostało ustanowione jako znak lub
przypomnienie przymierza, które ludzie zawarli z Bogiem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 15:2–3.
Niech pozostali śledzą tekst i odszukają, co stało się po tym, jak Paweł i Barnaba
usłyszeli tych mężczyzn głoszących, iż nawróceni z innych narodów muszą zostać
obrzezani.
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• Co, według wersetu 2., stało się, kiedy ci ludzie powiedzieli, że nawróceni do
Kościoła muszą zostać obrzezani?

• Co, według członków Kościoła w Antiochii, należało zrobić?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 15:4–6.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co się stało, kiedy Paweł wraz z innymi
osobami przybył do Jerozolimy.

• O czym byli przekonani niektórzy z nawróconych faryzeuszy w kwestii
wymagań stawianym ludziom innych narodów w celu uzyskania zbawienia, gdy
Paweł i Barnaba opowiedzieli o doświadczeniach związanych z głoszeniem
ewangelii wśród ludzi innych narodów?

• W jakim celu, według wersetu 6., zebrali się Apostołowie i starsi?

Napisz na tablicy poniższe pytania lub rozdaj je uczniom w formie kart
informacyjnych.

Dzieje Apostolskie 15:7–11
1. Kto powstał, aby przemówić?
2. Co miał na myśli Piotr, gdy powiedział, że Bóg „nie uczynił żadnej różnicy między

[nawróconymi Żydami] a [nawróconymi poganami]”?
3. Jakie wyrażenia z wersetu 8., 9. i 11. wskazują na to, że nawróceni ludzie innych narodów

(poganie) nie musieli zostać obrzezani, aby uzyskać zbawienie?

Podziel uczniów na pary. Poproś uczniów, aby w parach przeczytali Dzieje
Apostolskie 15:7–11 i odszukali odpowiedzi na pytania z listy. Zanim zaczną czytać,
wyjaśnij, że wyrażenie: „gdy to już długo rozpatrywano” z wersetu 7. oznacza, że
Apostołowie żarliwie debatowali nad sprawą obrzezania.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi
odpowiedziami z resztą klasy. Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi na pierwsze
pytanie przypomnij im, że Piotr był najstarszym stażem Apostołem na ziemi, co
oznacza, że był upoważniony do mówienia w imieniu Pana.

• Jaki jest jeden ze sposobów, w jaki możemy poznać wolę Pana? (Uczniowie
powinni rozpoznać następującą prawdę: Możemy poznać wolę Pana dzięki
Jego żyjącym prorokom i apostołom. Zapisz ją na tablicy).

• W jaki sposób żyjący Apostołowie pomagają nam poznać objawienie, które
otrzymali?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 15:12–15.
Niech pozostali śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób tłum zareagował na
deklarację Piotra, że obrzezanie nie jest konieczne do zbawienia.

• W jaki sposób tłum zareagował na deklarację Piotra?

• Co zrobili Paweł i Barnaba, aby potwierdzić deklarację Piotra dotyczącą tego, że
ludzie innych narodów nie muszą być obrzezani?
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• Czyje słowa potwierdzały deklarację Piotra, według wypowiedzi Szymona
z wersetu 15.?

Możesz wyjaśnić, że Piotr przewodniczył konferencji i wygląda na to, że Jakub
pełnił tam znaczącą rolę. Jakub był przyrodnim bratem Jezusa Chrystusa i
pierwszym biskupem Kościoła w Jerozolimie. Podsumuj Dzieje Apostolskie
15:16–18, wyjaśniając, że Jakub cytował Ks. Amosa 9:11–12, aby udowodnić, że
deklaracja Piotra jest zgodna ze słowami proroków, zapisanymi w pismach
świętych.

• Jakie są inne sposoby poznawania woli Pana? (Uczniowie mogą użyć innych
słów, ale powinni rozpoznać następującą prawdę: Możemy poznać wolę Pana
dzięki studiowaniu pism świętych. Zapisz tę prawdę na tablicy).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 15:19–20.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Jakub doradził przywódcom Kościoła.
Wyjaśnij, że słowo sądzę w wersecie 19. oznacza propozycję lub zalecenie
(zob. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy
[1965–1973], 2:143).

• Co Jakub doradził zrobić przywódcom Kościoła dla ludzi innych narodów?
(Jakub doradził, że „nie należy czynić trudności” [werset 19.], czyli nie należy
utrudniać nawróconym ludziom innych narodów życia według ewangelii i nie
należy wymagać od nich wykonania ceremonii związanych z prawem Mojżesza
przed przystąpieniem do Kościoła. Mówiąc to Jakub, popierał decyzję ogłoszoną
wcześniej przez Piotra).

• Jakich wytycznych prawa Mojżesza, według słów Jakuba z wersetu 20., ludzie
innych narodów musieli nadal przestrzegać? (Zakaz popełniania grzechów
seksualnych, spożywania krwi oraz mięsa składanego w ofierze bożkom).

Poproś kilkoro uczniów, aby przeczytali na głos Dzieje Apostolskie 15:22–27. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali decyzję rady.

• Co postanowili zrobić Apostołowie? (Wysłać list do członków Kościoła, w
którym ogłosili, że obrzezanie nie jest wymagane do otrzymania zbawienia).

• Dlaczego Apostołowie postanowili wysłać przywódców Kościoła, takich jak
Paweł i Sylas, aby dostarczyli ten list? (Uczniowie mogą udzielić różnych
odpowiedzi, ale jednym z powodów było potwierdzenie, że ta deklaracja jest
wynikiem jednomyślnej decyzji Apostołów. Wskaż, że Pierwsze Prezydium i
Kworum Dwunastu Apostołów stosują tę samą praktykę w naszych czasach,
aby przekazać natchnione wskazówki członkom Kościoła).

• Czego możemy nauczyć się z tej historii o sposobie otrzymywania przez
przywódców Kościoła natchnienia w kwestii trudnych problemów? (Kiedy
uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę:
Naradzając się wspólnie i dążąc do uzyskania objawienia od Boga,
przywódcy Kościoła otrzymują natchnienie, aby rozwiązać trudne
problemy).

Aby uczniowie zrozumieli, w jaki sposób prawda ta odnosi się współczesnego
Kościoła, poproś jednego z nich, by przeczytał następującą wypowiedź Starszego
D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów:
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„Tych samych procedur przestrzega się dzisiaj w przywróconym Kościele Jezusa
Chrystusa. Prezydent Kościoła może ogłosić lub interpretować doktryny oparte na
otrzymanym przez siebie objawieniu (zob. na przykład NiP 138). Doktryna może
także zostać przekazana za pośrednictwem rady Pierwszego Prezydium
połączonej z Kworum Dwunastu Apostołów (zob. na przykład: Deklaracja
Oficjalna — 2). Podczas obrad zgromadzenia często rozważane są kanony pisma

świętego, nauki przywódców Kościoła, a także wcześniejsze praktyki. Ostatecznie jednak, tak jak
w Kościele z czasów Nowego Testamentu, celem nie jest jedynie osiągnięcie zgody wśród
członków rady, ale otrzymanie objawienia od Boga. Na proces ten składają się zarówno logika,
jak i wiara, tak by można było poznać zamysł i wolę Pana” („Doktryna Chrystusa”, Ensign lub
Liahona, maj 2012, str. 88).

• Dlaczego, waszym zdaniem, jest ważne, aby przywódcy Kościoła często
naradzali się razem, gdy dążą do uzyskania objawienia od Boga?

Wyjaśniaj uczniom znaczenie doktryn i zasad
Kiedy uczniowie rozpoznają zasady i doktryny w pismach świętych, poświęć czas na ich
omówienie tak, by mogli je zrozumieć. Podczas dyskusji zachęcaj uczniów, aby badali związek
pomiędzy określonymi prawdami a innymi zasadami ewangelii. Powinni również rozpoznawać, w
jaki sposób mogą zastosować te prawdy w swoim życiu.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 15:28–29.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Apostołowie i starsi napisali w liście
skierowanym do członków Kościoła.

• Co Apostołowie i starsi napisali w liście skierowanym do członków Kościoła?

• Co oznacza wyrażenie „nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz
następujących rzeczy niezbędnych”, znajdujące się w wersecie 28.? (Ludzie nie
muszą spełniać dodatkowych wymagań, które pochodzą od ludzi, a nie
od Boga).

• W jaki sposób, opierając się na wersecie 28., Apostołowie poznali wolę Boga
dotyczącą wymagań dla nawróconych ludzi innych narodów?

Wskaż, że Duch Święty zainspirował Apostołów, gdy wspólnie się naradzali.
Zapewnił również potwierdzające świadectwo, że podjęta decyzja jest właściwa.

• Jak możemy poznać wolę Pana w oparciu o to, jak przywódcy Kościoła poznają
Jego wolę, co opisano w wersecie 28.? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale
upewnij się, że rozumieją, iż jednym ze sposobów, w jaki możemy poznać
wolę Pana, jest natchnienie od Ducha Świętego. Zapisz tę prawdę na
tablicy).

Poproś uczniów, aby spojrzeli na prawdy zapisane na tablicy.

• W jaki sposób te prawdy pomagają nam, kiedy musimy podjąć ważną decyzję?

• Co, na podstawie tych prawd, musimy robić, aby poznać wolę Pana?

• W jakich sytuacjach poczuliście, że poznaliście wolę Pana, gdy postępowaliście
według tych prawd?
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Zachęć uczniów, aby studiowali słowa współczesnych proroków oraz pisma święte.
Wyjaśnij, że czyniąc to, mogą przy podejmowaniu ważnych decyzji, dzięki Duchowi
Świętemu, poznać wolę Pana.

Dzieje Apostolskie 15:30–41
Paweł oraz inne osoby dostarczają list Apostołów członkom Kościoła w Antiochii
Podsumuj Dzieje Apostolskie 15:30–41, wyjaśniając, że kilku przywódców Kościoła
dostarczyło list Apostołów do członków Kościoła w Antiochii. Po tym, jak nauczali
w Antiochii, Paweł poprosił Barnabę, aby odwiedził z nim wszystkie miejsca, w
których głosili ewangelię. Barnaba chciał zabrać z nimi Marka, ale Paweł się nie
zgodził. Ponieważ pomiędzy dwoma przywódcami Kościoła doszło do sporu,
Barnaba postanowił wyruszyć z Markiem, a Paweł na towarzysza wybrał Sylasa, i
wyruszył na drugą misję. Wyjaśnij, że brak zgody z innymi osobami nie jest
uważany za grzech. Jednakże zamiast spierania się powinniśmy dążyć do
wspólnego rozwiązywania nieporozumień. (Z II Listu do Tymoteusza 4:11 uczymy
się, że spór pomiędzy Pawłem a Markiem został później rozwiązany).

Na zakończenie złóż świadectwo o prawdach, które uczniowie rozpoznali
w Dziejach Apostolskich 15.
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LEKCJA 93

Dzieje Apostolskie 16
Wprowadzenie
Duch Święty poprowadził Pawła i jego towarzyszy w
głoszeniu ewangelii w Macedonii (północnej Grecji). Kobieta
o imieniu Lidia przyjęła ich przesłanie i została ochrzczona.
Gdy Paweł wypędził złego ducha z dziewczyny, został wraz z

Sylasem pobity i uwięziony. W nocy zostali w cudowny
sposób uwolnieni z więzienia, po czym ochrzcili strażnika
więziennego i jego domowników.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 16:1–15
Paweł wraz z towarzyszami głosi ewangelię w Macedonii
Zapisz na tablicy następującą wypowiedź Prezydenta Thomasa S. Monsona (która
stanowi fragment artykułu znajdującego w publikacji „The Spirit Giveth Life”,
Ensign, czerwiec 1997, str. 5):

„Nigdy, przenigdy nie ignoruj podszeptu” (Prezydent Thomas S. Monson).

• Podszept odnosi się do uczuć lub wrażeń, które możemy otrzymać od Ducha
Świętego, aby coś powiedzieć lub zrobić. Co może się stać, jeśli zignoruje się
podszept?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 16 odnaleźli
zasadę, dzięki której pogłębi się ich zrozumienie tego, jak istotne jest zważanie na
podszepty Ducha Świętego.

Podsumuj Dzieje Apostolskie 16:1–5, wyjaśniając, że Paweł, Sylas i nawrócony z
ludzi innych narodów o imieniu Tymoteusz podróżowali do kilku gmin Kościoła,
aby ogłosić decyzje przywódców Kościoła z Jerozolimy, które miały wpływ na cały
Kościół i umocnienie wiary jego członków.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 16:6–10.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, skąd Paweł i jego towarzysze (wśród
których prawdopodobnie był Łukasz) wiedzieli, dokąd powinni się udać.

• Skąd Paweł i jego towarzysze wiedzieli, dokąd nie powinni iść? Skąd wiedzieli,
dokąd powinni się udać?

• Co Paweł zobaczył w wizji?

• W jaki sposób Paweł i jego towarzysze zareagowali na tę wizję?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 16:11–13, wyjaśniając, że Paweł i Sylas podróżowali
przez wiele dni, aż dotarli do Filippi, miasta w Macedonii. (Możesz poprosić
uczniów, aby zlokalizowali miasto Filippi na mapie nr 13, „The Missionary Journey
of the Apostle Paul” [Podróże misyjne Apostoła Pawła], znajdującej się w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). W dzień sabatu wyszli poza
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miasto, aby modlić się niedaleko brzegu rzeki i zaczęli rozmawiać ze
zgromadzonymi tam kobietami.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 16:14–15.
Niech pozostali śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób kobieta o imieniu Lidia
zareagowała na nauki Pawła. (Możesz zwrócić uwagę na wyrażenie „sprzedawczyni
purpury”, znajdujące się w wersecie 14., które odnosi się do faktu, że Lidia
sprzedawała purpurowy barwnik, który był bardzo drogi, co prawdopodobnie
oznacza, że była kobietą bogatą i wpływową).

• W jaki sposób Lidia zareagowała na nauki Pawła? (Możesz wyjaśnić, że słowo
skłaniała oznacza, że dała posłuch).

• Które wyrażenia z Dziejów Apostolskich 16:14 wskazują na to, że Lidia była
gotowa do przyjęcia ewangelii?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z doświadczenia Pawła o tym, co może się
stać, kiedy postępujemy według otrzymanego objawienia? (Uczniowie mogą
użyć innych słów, ale upewnij się, że rozumieją, iż gdy podążamy za
objawieniem otrzymanym od Boga, możemy być doprowadzeni do osób,
które są gotowe do przyjęcia ewangelii. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Wskaż, że postępując według objawienia, możemy pomóc innym osobom
rozpocząć lub kontynuować proces stawania się gotowymi do przyjęcia ewangelii.

Aby uczniowie mogli pogłębić swoje zrozumienie tej prawdy, poproś ich o
przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum
Dwunastu Apostołów: Niech wsłuchają się w jej treść i odnajdą odpowiedź na
pytanie, co musimy zrobić, abyśmy zostali poprowadzeni do osób, które są gotowe
do przyjęcia ewangelii.

„Musimy modlić się o pomoc i wskazówki Pana, aby być narzędziami w Jego
rękach wobec tego, kto jest teraz gotowy — tego, przy którym On nam dzisiaj
pomoże. Wtedy właśnie musimy być gotowi na wysłuchanie podszeptów Jego
Ducha odnośnie do tego, jak mamy postępować.

Te podszepty nadejdą. Z niezliczonych osobistych świadectw wiemy, że na Jego
własny sposób i w Jego własnym czasie Pan przygotowuje ludzi na przyjęcie

ewangelii. Takie osoby szukają, a kiedy i my szukamy tych ludzi, Pan odpowie na ich modlitwy,
odpowiadając na nasze. Podpowie i poprowadzi tych, którzy pragną i którzy szczerze szukają
przewodnictwa odnośnie do tego, jak, gdzie, kiedy i z kim dzielić się Jego ewangelią” („Dzielenie
się ewangelią” Liahona, styczeń 2002, str. 8).

• Co, według Starszego Oaksa musimy zrobić, abyśmy zostali poprowadzeni do
osób, które są gotowe do przyjęcia ewangelii?

Możesz opowiedzieć o swoim własnym doświadczeniu związanym z podążaniem
za podszeptami Ducha, dzięki czemu odnalazłeś osobę gotową do przyjęcia
ewangelii lub o tym, jak osoba podążyła według wskazówek Ducha, aby znaleźć
ciebie, gdy byłeś gotowy do przyjęcia ewangelii. Poproś kilkoro uczniów, aby
odpowiedzieli o doświadczeniu, gdy oni lub znane im osoby zostały
poprowadzenie do osoby, która była gotowa do przyjęcia ewangelii.
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Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób, gdzie, kiedy i z kim mogą
dzielić się ewangelią. Zachęć ich, aby zapisywali wszelkie otrzymane podszepty i
ciągle modlili się o przewodnictwo.

Dzieje Apostolskie 16:16–40
Paweł i Sylas zostają uwięzieni, a następnie uwolnieni
Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 16:16–19.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co zrobił Paweł, gdy spotkał „dziewczynę”
(werset 16.), która miała ducha wieszczego. Możesz wyjaśnić, że wieszczenie to
proces lub próby przepowiadania przyszłości w sposób zabobonny.

• Co ostatecznie Paweł zrobił ze złym duchem, który opanował tę dziewczynę?

• Jaki problem dla panów tej dziewczyny spowodowało wypędzenie przez Pawła
złego ducha?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 16:20–24, wyjaśniając, że ci mężczyźni nie mogli
dłużej czerpać zysków z poczynań dziewczyny, więc zaprowadzili Pawła i Sylasa
przed pretorów (werset 20.), czyli miejscowych urzędników, i oskarżyli ich o to, że
nauczają lud, aby nie przestrzegał rzymskiego prawa. Na wniosek pretorów Paweł i
Sylas zostali pobici rózgami i uwięzieni, a ich nogi zakuto w dyby.

Aby przybliżyć uczniom treść Dziejów Apostolskich 16:25–36, podziel uczniów na
pary i wręcz każdej z nich kartkę. Na tablicy narysuj poniższą tabelę i poproś każdą
z par o jej przerysowanie na kartkę.

Dzieje Apostolskie
16:25

Dzieje Apostolskie
16:26

Dzieje Apostolskie
16:27–28

Dzieje Apostolskie
16:29–30

Dzieje Apostolskie
16:31–32

Dzieje Apostolskie
16:33–34

Zadania w małych grupach
Podzielenie klasy na małe grupy pozwala na zaangażowanie większej liczby uczniów. Przedstaw
jasne instrukcje odnośnie do tego, co uczniowie powinni zrobić podczas tego ćwiczenia.
Wyznaczenie limitu czasu może również pomóc uczniom w skupieniu się na wykonaniu zadania.
Najczęściej podczas zadań wymagających poświęcenia większej ilości czasu grupy kończą w
różnym czasie, a to może prowadzić do zamieszania. Pomóż uczniom skupić się na wykonaniu
zadania, aby ich nauka była jak najbardziej pożyteczna, chodząc od grupy do grupy i
monitorując, co robią.

Poproś każdą parę, aby jej członkowie czytali na głos wersety z tabeli, a następnie
po kolei rysowali proste rysunki, przedstawiające każdą z sześciu grup wersetów
(obaj uczniowie powinni narysować po 3 rysunki z podanych grup wersetów). Gdy
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minie wyznaczony czas, poproś uczniów, aby pokazali i krótko opowiedzieli o tym,
co narysowali kolejnej parze lub całej klasie.

Aby wyjaśnić Dzieje Apostolskie 16:25–36, zadaj następujące pytania:

• W jaki sposób Paweł i Sylas odpowiedzieli na pytanie strażnika więziennego o
to, w jaki sposób może być zbawiony?

• Co zrobił strażnik więzienny, aby pokazać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa?

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z Dziejów Apostolskich 16:31–33 na temat
tego, co musimy zrobić, aby otrzymać zbawienie? (Uczniowie mogą użyć innych
słów, ale upewnij się, że rozpoznają następującą prawdę: Zbawienie wymaga
wiary w Jezusa Chrystusa, a przyjmując chrzest, okazujemy wiarę w
Niego).

Wyjaśnij, że zbawienie oznacza „ocalenie od śmierci fizycznej i duchowej”
(zob. Guide to the Scriptures, „Salvation”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

• W jaki sposób przyjęcie chrztu jest wyrazem naszej wiary w Jezusa Chrystusa?

• W jaki sposób, poza przyjęciem chrztu, możemy pokazać naszą wiarę w Jezusa
Chrystusa?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 16:35–40, wyjaśniając, że pretorzy wysłali informację
do strażnika więziennego, aby zwolnił Pawła i Sylasa. Paweł odmówił wyjścia,
ponieważ, jako rzymski obywatel, znał swoje prawa i wiedział, że potraktowano go
niesprawiedliwie. Niezgodne z prawem było wychłostanie obywatela rzymskiego
bez przeprowadzenia rozprawy. Gdy pretorzy dowiedzieli się, że Paweł i Sylas są
Rzymianami, zlękli się, ponieważ wiedzieli, że jeśli ich przełożeni dowiedzą się, w
jaki sposób potraktowali obywateli rzymskich, mogą zostać ukarani, a nawet
skazani na śmierć. Przyszli do więzienia, uwolnili Pawła i Sylasa i poprosili ich, by
opuścili miasto.

Na zakończenie złóż świadectwo o prawdach nauczanych w Dziejach
Apostolskich 16.

Omówienie fragmentów do opanowania
Użyj załączonej tabeli, aby przejrzeć przeznaczone do opanowania fragmenty, które
uczniowie przestudiowali już w tym roku. Przeczytaj na głos pytania lub problemy
wypisane w lewej kolumnie tabeli i poproś uczniów, aby znaleźli fragment z pism
świętych, który może dostarczyć odpowiedzi (odpowiedzi są umieszczone w prawej
kolumnie tabeli). Możesz przeczytać te pytania lub stwierdzenia w dowolnej
kolejności. Gdy uczniowie znajdą fragment, zapytaj ich, w jaki sposób dany
fragment pomoże komuś w danym problemie.

Boję się żyć według tego, w co wierzę. Martwię się tym, co ludzie o mnie pomyślą. Ew.
Mateusza
5:14–16

Czuję się przytłoczony próbami i wyzwaniami. Ew.
Mateusza
11:28–30
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Dlaczego prorok może otrzymywać objawienia dla całego Kościoła? Ew.
Mateusza
16:15–19

Kocham Ojca Niebieskiego, ale obecnie mam problem z tym, by kochać przyjaciela.
Czy Bóg naprawdę chce, abym również kochał tę osobę?

Ew.
Mateusza
22:36–39

Wiem, że jako posiadacz kapłaństwa mam obowiązek, by służyć na misji gdziekolwiek
mnie Pan powoła, ale obawiam się samotności i rozłąki ze wszystkimi bliskimi mi
osobami.

Ew.
Mateusza
28:19–20

Skąd wiemy, że Jezus Chrystus naprawdę zmartwychwstał i posiadał fizyczną powłokę
z ciała i kości?

Ew. Łukasza
24:36–39

Czy chrzest jest naprawdę konieczny, aby żyć z Bogiem? Ew. Jana
3:5

Niektórzy mówią, że nie ma znaczenia, czy wybiorę podążanie za Jezusem czy
kimkolwiek innym. Jeśli tylko jestem dobrą osobą, to pójdę do nieba.

Ew. Jana
14:6

Jaki jest najlepszy sposób na okazanie Panu miłości? Ew. Jana
14:15

Dlaczego ważne jest poznanie Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa? Ew. Jana
17:3

Co muszę zrobić, aby otrzymać dar Ducha Świętego? Dzieje
Apostolskie
2:36–38

Czy ktoś, kto żył w czasach biblijnych, wiedział i prorokował o tym, że nastąpi
Przywrócenie ewangelii w dniach ostatnich?

Dzieje
Apostolskie
3:19–21
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Dzieje Apostolskie 17
Wprowadzenie
Po opuszczeniu Filippi Paweł i Sylas nauczali ewangelii w
Tesalonice i Berei. Prześladowania ze strony niewierzących w
tych miastach zmusiły Pawła do ucieczki do Aten, gdzie na

Wzgórzu Marsowym nauczał ludzi o prawdziwej
naturze Boga.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 17:1–15
Pewni Żydzi z Tesaloniki próbowali powstrzymać Pawła przed głoszeniem ewangelii.
Poproś uczniów, aby wyjaśnili, jakich rad udzieliliby ludziom w następujących
sytuacjach:

1. Młody mężczyzna, członek Kościoła, słucha przemówienia członka Kworum
Dwunastu Apostołów na temat ważności małżeństwa i rodziny w planie Ojca
Niebieskiego. Niektórzy z przyjaciół tego młodego mężczyzny nie zgadzają się z
naukami tego Apostoła. Młody mężczyzna pragnie wiedzieć dla siebie samego,
czy nauki Apostołów są prawdziwe.

2. Młoda kobieta kwestionuje ważność zachowywania dnia sabatu jako dnia
świętego. Wielu jej przyjaciół spędza niedziele na zakupach bądź spaniu i nie
zawraca sobie głowy uczęszczaniem do kościoła. Jej matka wyjaśnia
błogosławieństwa, które płyną z oddawania czci Panu w niedzielę, ale młoda
kobieta nadal ma problem z uwierzeniem, że zachowywanie dnia sabatu
jest ważne.

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 17 odszukali
zasady, które pomogą im osobiście przekonać się o prawdziwości przesłań, które
otrzymujemy od sług Pana.

Wyjaśnij, że Paweł i Sylas udali się do Tesaloniki, gdzie nauczali w żydowskiej
synagodze. (Możesz poprosić uczniów, aby znaleźli Tesalonikę na mapie nr 13 w
Bible Maps [Atlasie biblijnym] „The Missionary Journeys of the Apostle Paul”
[Podróże misyjne Apostoła Pawła] w anglojęzycznym wydaniu pism świętych
ŚwDO). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich
17:1–3. Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, czego użył Paweł, aby
nauczać Żydów.

• Czego użył Paweł, aby nauczać Żydów?

Wyjaśnij, że słowo: wykazując (werset 3.) oznacza oświadczając lub twierdząc. Paweł
użył fragmentów z pism świętych, aby oświadczyć bądź przedstawić, że Jezus jest
Chrystusem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 17:4–5, a
pozostali niech odszukają, w jaki sposób mieszkańcy Tesaloniki zareagowali na
nauki Pawła.

• Czym różniły się reakcje ludzi na nauki Pawła?
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Podsumuj Dzieje Apostolskie 17:6–9, wyjaśniając, że tłum niewierzących próbował
znaleźć Pawła i Sylasa. Gdy nie udało im się ich odnaleźć, udali się do przełożonych
Tesaloniki i wnieśli oskarżenie, że nauki Pawła zagrażają władzy cesarza.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 17:10–12.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, dokąd uciekli Paweł i Sylas. Poproś
uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.

• W jaki sposób, według wersetu 12., na nauki Pawła zareagowali Żydzi z Berei?

Napisz na tablicy następujące równanie:

__________________________ + _____________________________ = Wiara

• Co najpierw zrobili ludzie, według Dziejów Apostolskich 17:11, co
spowodowało, że uwierzyli w nauki Pawła? (Gdy uczniowie udzielą
odpowiedzi, napisz na tablicy następujące zdanie, jako pierwszy składnik
równania: Przyjęli słowo Pawła z całą gotowością w umyśle).

Aby wyjaśnić uczniom znaczenie wyrażenia: „przyjęli słowa z całą gotowością [w
umyśle]”, przynieś na lekcję piłkę i poproś dwóch uczniów, aby wyszli na przód
klasy. Poproś jednego z nich, aby przygotował się do złapania piłki, a drugiego
poinstruuj, aby ją mu rzucił. Następnie zapytaj pozostałych uczniów, aby
powiedzieli, skąd wiadomo, że pierwszy uczeń jest gotowy na złapanie piłki.

Następnie poproś pierwszego ucznia, aby pokazał, że nie jest gotowy na złapanie
piłki i pozostał takim, gdy drugi uczeń będzie rzucał piłkę. Poproś drugiego ucznia,
aby rzucił piłkę (ostrożnie, aby nie zrobić krzywdy). Poproś pozostałych, aby
powiedzieli, skąd wiadomo, że pierwszy uczeń nie jest gotowy na złapanie piłki.
Następnie poproś obu uczniów, aby powrócili na swoje miejsca.

Niech uczniowie pokażą, w jaki sposób może wyglądać gotowość na przyjęcie słów
sług Boga. Następnie niech pokażą, jak mogłaby wyglądać sytuacja, w której ktoś
nie jest gotowy na przyjęcie słów sług Boga? (Na przykład: uczniowie mogą
zamknąć pisma święte, rozmawiać z sąsiadem lub być rozproszeni przez
urządzenia elektroniczne.

• Co jeszcze, oprócz zmian w wyglądzie zewnętrznym, może dziać się w sercu i
umyśle osoby, która jest gotowa na przyjęcie przesłania ewangelii?

Zwróć uwagę uczniów na drugi, pusty składnik równania znajdującego się na
tablicy.

• Co jeszcze robili ludzie, według wersetu 11., co spowodowało, że uwierzyli w
nauki Pawła. (Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi, napisz na tablicy następujące
zdanie, stanowiące drugi składnik równania: Codziennie badali pisma święte, aby
zrozumieć słowa Pawła).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z Dziejów Apostolskich 17:10–12, która może
umocnić naszą wiarę w słowa sług Boga? (Uczniowie mogą użyć innych słów,
ale upewnij się, że rozpoznali następującą zasadę: Jeśli przyjmujemy słowa
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sług Boga z gotowością w umyśle i codziennie studiujemy pisma święte,
to nasza wiara w ich słowa zostanie umocniona).

Przejrzyj scenariusze znajdujące się na początku lekcji.

• W jaki sposób ta zasada pomaga ludziom z tych scenariuszy?

• W jaki sposób codzienne studiowanie pism świętych może wpłynąć na naszą
zdolność do uwierzenia w prawdę?

Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacjach, kiedy byli świadkami prawdziwości tej
zasady. Możesz poprosić kilkoro z nich, aby podzielili się swoimi doświadczeniami.

Zachęć uczniów, aby przyjmowali słowa proroków, przywódców, nauczycieli i
rodziców z „całą gotowością” w umyśle i codziennie czytali pisma święte.

Podsumuj Dzieje Apostolskie 17:13–15, wyjaśniając, że gdy Żydzi w Tesalonice
usłyszeli, iż Paweł nauczał w Berei, udali się tam, by podburzać lud. Paweł
ponownie musiał uciekać, więc udał się do Aten.

Dzieje Apostolskie 17:16–34
Paweł naucza na Wzgórzu Marsowym
Poproś uczniów, aby obejrzeli zdjęcie nr 29, „Athens” [Ateny], w Bible Photographs
[Zdjęcia miejsc biblijnych], w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO.
Powiedz, że zdjęcie to przedstawia jedną z wielu świątyń w Atenach, które były
wykorzystywane do oddawania czci fałszywym bogom. We wnętrzu tych świątyń
znajdowały się wykonane ręką ludzką posągi tych bogów. Na zewnątrz
umieszczone były ołtarze, na których składano ofiary tym fałszywym bogom.

Podsumuj Dzieje Apostolskie 17:16–21, wyjaśniając, że Paweł był głęboko
zaniepokojony bałwochwalstwem w Atenach, więc nauczał w tamtejszych
synagogach i na rynkach. Filozofowie poprosili Pawła, aby wyjaśnił swoją „nową
naukę” (werset 19.) przed radą na Wzgórzu Marsowym.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 17:22–23.
Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, co Paweł zauważył na jednym z
ateńskich ołtarzy.

• Co Paweł zauważył na jednym z ateńskich ołtarzy?

Wyjaśnij, że werset 22. opisuje, iż Paweł chwalił ateńczyków, mówiąc, że są
„nadzwyczaj pobożni”, co oznacza, że byli „bardzo religijni” lub „podchodzili
uważnie do boskich rzeczy” (Dzieje Apostolskie 17:22, przypis a w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO). Ołtarz poświęcony „Nieznanemu Bogu” (werset
23.) był próbą przebłagania przez ateńczyków nieznanego boga, który nie był znany
z imienia. Najwyraźniej nie chcieli obrazić ani zaniedbać żadnego boga.

Wskaż ostatnie zdanie w Dziejach Apostolskich 17:23, a następnie zapytaj:

• Dlaczego Paweł odniósł się do tego ołtarza, który był poświęcony „nieznanemu
bogu”. (Użył tego odniesienia, aby przedstawić prawdziwego Boga — Ojca
Niebieskiego — Boga, którego nie znali).

Podziel uczniów na pary lub małe grupy. Poproś każdą grupę o przeszukanie
Dziejów Apostolskich 17:24–31 i znalezienie jak największej liczby prawd na temat
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Boga, który nie był znany ateńczykom. Gdy będą studiować, wypisz numery
wersetów na tablicy (24–31). Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro
uczniów, aby podeszli do tablicy i zapisali znalezione prawdy obok odpowiednich
numerów wersetów. (Aby pomóc uczniom w rozpoznaniu prawdy z Dziejów
Apostolskich 17:27, możesz skierować ich do Joseph Smith Translation
[Tłumaczenia Józefa Smitha] Acts 17:27, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

Możesz również zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli w swoich pismach
świętych wszystkie z poniższych prawd. Niektóre z prawd, które wymienią, mogą
być następujące:

Werset 24.: Bóg stworzył świat.

Werset 25.: Bóg jest źródłem wszelkiego życia.

Werset 26.: Bóg zarządza wszystkim, co żyje.

Werset 27.: Jeśli szukamy Boga, odkryjemy, że jest niedaleko nas.

Werset 28.: Jesteśmy potomstwem Boga.

Werset 29.: Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga.

Werset 30.: Bóg wzywa wszystkich do pokuty.

Werset 31.: Bóg będzie nas sądził; Bóg wskrzesi wszystkich ludzi z
martwych.

Poproś uczniów, aby wybrali jedną z prawd zapisanych na tablicy, która jest dla nich
ważna. Niech kilkoro z nich powie, jaką prawdę wybrali i dlaczego jest ona dla
nich ważna.

Decydowanie, czego nauczać
Kiedy podejmujesz decyzję, które doktryny i zasady podkreślić podczas lekcji, szukaj
przewodnictwa Ducha Świętego, staraj się określić zamiar natchnionego autora, rozważ, które
prawdy są podstawowymi doktrynami i skłaniającymi do nawrócenia zasadami oraz uwzględnij
potrzeby uczniów.

Zwróć uwagę na doktrynę: „Z jego bowiem rodu jesteśmy”.

• Co to znaczy, że jesteśmy potomstwem Boga? (Jesteśmy duchowymi dziećmi
Ojca Niebieskiego).

• Dlaczego ważne jest, aby rozumieć tę doktrynę? (Może ona nam pomóc
zrozumieć naszą nieskończoną wartość dla Ojca Niebieskiego i nasz potencjał,
by stać się takimi, jak On).

• Jakie problemy czy dylematy mogą powstać w wyniku braku zrozumienia tej
doktryny?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś pozostałych, aby
wsłuchali się, dlaczego musimy pamiętać, żeby przede wszystkim postrzegać siebie
jako dzieci Boga.
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„Uważajcie na to, w jaki sposób się określacie. Nie określajcie ani nie definiujcie
siebie przy pomocy jakiejś tymczasowej cechy. Jedyną cechą, która powinna nas
charakteryzować, powinno być to, że jesteśmy synem lub córką Boga. Ten fakt
przewyższa wszystkie inne cechy, w tym rasę, zawód, cechy fizyczne, zaszczyty,
czy nawet przynależność religijną” („How to Define Yourself”, New Era, czerwiec
2013, str. 48).

• Dlaczego ważne jest, abyśmy pamiętali, że przede wszystkim jesteśmy
dziećmi Boga?

Odnieś się do zasady: „Jeśli szukamy Boga, odkryjemy, że jest niedaleko od nas”.

• W jaki sposób możemy dążyć do poznania Boga i zbliżyć się do Niego?

• W jaki sposób zrozumienie naszego związku z Bogiem może wpłynąć na nasze
pragnienie, aby Go poszukiwać?

• W jakiej sytuacji czuliście bliskość Ojca Niebieskiego?

Pomóż uczniom poczuć prawdę oraz znaczenie doktryn i zasad
Gdy uczniowie rozpoznają i rozumieją doktryny ewangelii oraz zasady z pism świętych, mogą
przez Ducha Świętego odczuwać ich ważność i prawdziwość. Aby tak się stało, można, na
przykład, zachęcać uczniów, aby myśleli o osobistych doświadczeniach związanych z daną
doktryną lub zasadą i opowiadali o nich.

Podsumuj Dzieje Apostolskie 17:32–34, wyjaśniając, że ateńczycy mieli mieszane
uczucia, gdy Paweł powiedział im o „zmartwychwstaniu” (werset 32.). Niektórzy
szydzili z Pawła, inni chcieli dowiedzieć się więcej, a jeszcze inni uwierzyli.

Możesz złożyć świadectwo, że uczniowie mogą poznać i zrozumieć Boga, nawet
jeśli wielu ludzi Go nie zna. Poproś uczniów, aby na kartce napisali: Znanemu Bogu i
wymienili sposoby, w jakie będą poszukiwać i pogłębiać związek z Bogiem. Zachęć
ich, aby umieścili tę kartkę w takim miejscu, w którym będzie im przypominać o
wyznaczonym celu.
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Dzieje Apostolskie 18–19
Wprowadzenie
Paweł został odrzucony przez wielu Żydów w Koryncie, ale
odniósł sukces wśród ludzi innych narodów. Prawe
małżeństwo, Pryscylla i Akwila, pomogli Apollosowi

zrozumieć drogę Boga. Paweł nauczał o Duchu Świętym,
dokonywał cudów i uniknął buntowniczego tłumu w teatrze
w Efezie.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 18:1–17
Paweł naucza w Koryncie
Przeczytaj na głos poniższe pytania i poproś uczniów, aby zapisali odpowiedzi na
nie w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania:

• W jaki sposób braliście udział w dziele Pana?

• Jakich wyzwań doświadczyliście, kiedy staraliście się brać udział w dziele Pana?

Poproś kilkoro uczniów, aby przedstawili swoje odpowiedzi. Poproś uczniów, aby
podczas studiowania Dziejów Apostolskich 18 odszukali zasady, które pomogą im,
gdy będą starali się brać udział w dziele Pana.

Podsumuj Dzieje Apostolskie 18:1–4, wyjaśniając, że Paweł opuścił Ateny i udał się
do Koryntu, gdzie nauczał w synagodze o Jezusie Chrystusie. (Możesz poprosić
uczniów, aby znaleźli Ateny i Korynt na mapie nr 13, „The Missionary Journeys of
the Apostle Paul” [Podróże misyjne Apostoła Pawła], znajdującej się w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Dzieje Apostolskie
18:5–6. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają wyzwania, jakich doświadczył
Paweł, gdy w Koryncie nauczał Żydów o Jezusie Chrystusie.

• Jakim wyzwaniom stawiał czoła Paweł?

• Co Paweł planował uczynić, kiedy Żydzi w synagodze odrzucili jego przesłanie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 18:7–10.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jakie wydarzenie było bodźcem dla Pawła
do dalszego głoszenia ewangelii.

• Jakie wydarzenie było bodźcem dla Pawła do dalszego głoszenia ewangelii?

• Co, według wersetu 10., Pan obiecał Pawłowi, jeśli będzie głosił ewangelię?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tych wersetów na temat tego, co Pan uczyni
dla tych, którzy godnie angażują się w Jego dzieło? (Uczniowie mogą użyć
innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali następującą zasadę: Jeśli
wiedziemy prawe życie, Pan będzie z nami, kiedy będziemy brać udział w
Jego dziele).

• Dlaczego ważne jest, abyście wiedzieli, że Pan będzie z wami, gdy będziecie
brać udział w Jego dziele?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„Być może, niektórzy z was są nieśmiali lub uważają, że są nieodpowiednimi
osobami, by przyjąć powołanie. Pamiętajcie, że jest to praca Pana i że gdy
dostajemy polecenia od Niego, możemy liczyć na Jego pomoc. Pamiętajcie, że Pan
pomoże dźwigać jarzmo, jakie na was spoczywa” („Uczyć się, robić, być”, Ensign
lub Liahona, listopad 2008, str. 62).

• W jakiej sytuacji Pan był z wami, kiedy braliście udział w Jego dziele? Skąd
wiedzieliście, że On był z wami?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 18:11–17, wyjaśniając, że Paweł kontynuował
głoszenie ewangelii w Koryncie przez półtora roku (i prawdopodobnie wtedy
napisał listy do Tesaloniczan). Gdy tam przebywał, niektórzy Żydzi próbowali
postawić go przed sądem za głoszone przez niego nauki, ale prokonsul odmówił
wszczęcia sprawy.

Dzieje Apostolskie 18:18–28
Akwila i Pryscylla pomagają Apollosowi zrozumieć drogę Boga
Podsumuj Dzieje Apostolskie 18:18–23, wyjaśniając, że mąż i żona, Akwila i
Pryscylla, towarzyszyli Pawłowi w podróży do Efezu. Pozostawiwszy tę parę w
Efezie, Paweł udał się w okolice Jerozolimy, a następnie na północ, do Antiochii.
Tam też zakończył swoją drugą, trzyletnią, podróż misyjną, podczas której
przemierzył ponad 4800 km. Po pewnym czasie opuścił Antiochię i rozpoczął
trzecią podróż misyjną, odwiedzając założone wcześniej gminy i umacniając
członków.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 18:24–25.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co stało się w Efezie po tym, jak Paweł
opuścił to miasto.

• Co stało się w Efezie po tym, jak Paweł opuścił to miasto?

• Co Apollos wiedział już o tym, „co odnosi się do Jezusa” (werset 25.)?

• Jakiej wiedzy brakowało Apollosowi? („[Znając] tylko chrzest Jana” (werset 25.)
Apollos nie rozumiał pełni ewangelii Zbawiciela).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 18:26.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co zrobili Akwila i Pryscylla, kiedy usłyszeli
nauki Apollosa.

• Co zrobili Akwila i Pryscylla, kiedy usłyszeli nauki Apollosa.

• Co oznacza wyrażenie: „wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą” (werset 26.)?
(Akwila i Pryscylla nauczali Apollosa na temat Jezusa Chrystusa i Jego
ewangelii, co zwiększyło wiedzę Apollosa i jego zrozumienie).
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Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 18:27–28.
Niech pozostali śledzą tekst i odnajdą dowód na to, że Akwila i Pryscylla pomogli
Apollosowi zrozumieć dokładniej drogę Boga.

• Jakie wyrażenia w tym wersecie wskazują na to, że Akwila i Pryscylla sprawili,
że Apollos dowiedział się więcej o drodze Boga.

Dzieje Apostolskie 19:1–20
Paweł nadaje dar Ducha Świętego i dokonuje cudów
Wyjaśnij, że Paweł po odwiedzeniu wielu różnych miejsc powrócił do Efezu. Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 19:2–6. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Paweł pomógł ludziom w Efezie
zrozumieć dokładniej drogę Boga.

• Jaką doktrynę Paweł przybliżył uczniom w Efezie?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał poniższą wypowiedź, opublikowaną pod
kierunkiem Proroka Józefa Smitha, a pozostali niech odnajdą odpowiedź na
pytanie, dlaczego ci ludzie musieli być ponownie ochrzczeni:

„Wydaje się […], że jakiś sekciarski Żyd chrzcił na podobieństwo Jana Chrzciciela, ale zapomniał
poinformować ich, że po nim, w imię Jezusa Chrystusa, powinien nastąpić chrzest ogniem i
Duchem Świętym, co pokazałoby tym nawróconym, że ich pierwszy chrzest był nieważny; gdy
więc dowiedzieli się o tym, zostali ochrzczeni, po czym położono ręce na ich głowach i zgodnie z
obietnicą otrzymali dary” („Baptism”, opubl. w: Times and Seasons, 1 września 1842, str. 904;
pisownia unowocześniona, Józef Smith był redaktorem tego czasopisma).

• Dlaczego niektórzy ludzie z Efezu musieli zostać ochrzczeni ponownie?

• Jakich prawd na temat chrztu możemy się nauczyć z Dziejów Apostolskich
19:2–6? (Choć uczniowie mogą użyć innych słów, pomóż im rozpoznać
następujące prawdy: Chrzest musi być dokonany przez upoważnionego
sługę Boga. Aby chrzest był dopełniony, musi mu towarzyszyć przyjęcie
Ducha Świętego).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Proroka
Józefa Smitha:

„Można równie dobrze ochrzcić worek piasku zamiast człowieka, jeżeli nie jest to
zrobione dla odpuszczenia grzechów i w celu otrzymania Ducha Świętego.
Chrzest wodą jest zaledwie połową chrztu i jest niczym bez drugiej połowy, jaką
jest chrzest Duchem Świętym” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph
Smith [2007], str. 95).

Podsumuj Dzieje Apostolskie 19:7–10, wyjaśniając, że Paweł kontynuował
nauczanie w Efezie przez okres ponad dwóch lat.

LEKCJA 95

583



Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 9:11–12.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jakie cuda wydarzyły się w Efezie, gdy był
tam Paweł.

• Jakich cudów Bóg dokonał przez Pawła?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z tego opisu o tym, co Bóg czyni poprzez
Swoje upoważnione sługi? (Uczniowie powinni sformułować następującą
prawdę: Jeden ze sposobów, w jaki Bóg okazuje Swoją moc, polega na tym,
że odbywa się to przez Jego upoważnione sługi).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 19:13–16.
Niech pozostali śledzą tekst i odszukają, co się stało, gdy niektórzy Żydzi, podobnie
jak Paweł, próbowali wypędzać złe duchy.

• Co się stało, gdy siedmiu synów arcykapłana próbowało wypędzić złego ducha?

• Kogo zły duch rozpoznał? Kogo zły duch nie rozpoznał?

• Dlaczego zły duch nie rozpoznał synów Scewy? (Ponieważ nie byli upoważnieni
do posługi w imię Jezusa Chrystusa).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 19:17–20.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co zrobiło wielu ludzi, gdy dowiedzieli się o
tym wydarzeniu. Wyjaśnij, że wyrażenie „oddawali [się] czarnoksięstwu”
(werset 19.) odnosi się do magii i innych złych praktyk.

• Co zrobiło wielu ludzi po tym wydarzeniu, aby pokazać, że mają wiarę w Jezusa
Chrystusa? (Wyznali i porzucili złe praktyki, paląc powiązane z nimi księgi).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tych wersetów o tym, jak możemy okazać
naszą wiarę w Jezusa Chrystusa? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale
upewnij się, że rozpoznali następującą zasadę: Wyznając i porzucając złe
praktyki, okazujemy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa).

• Jakie poświęcenia mogą być od nas wymagane w celu wyrzeczenia się
wyznanego grzechu?

Złóż świadectwo o ważności okazywania naszej wiary w Jezusa Chrystusa nie tylko
poprzez wyznanie naszych grzechów, ale również poprzez wyrzeczenie się
wszystkiego, co może prowadzić do powrotu do tych grzechów.

Poproś uczniów, aby rozważyli, czy jest coś w ich życiu, czego, według Pana,
powinni się wyrzec. Zachęć ich, aby postąpili według podszeptów, które poczuli
podczas tej lekcji.

Przedstawienie uczniom możliwości zastosowania doktryn i zasad
Stwarzaj uczniom okazje, aby rozważali własne sytuacje i zastanawiali się nad konkretnymi
sposobami zastosowania danej zasady czy doktryny. Gdy uczniowie mają czas, aby rozważyć i
skupić się na tym, jak zastosować daną zasadę w życiu, Duch może ich poprowadzić.
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Dzieje Apostolskie 19:21–41
Czciciele fałszywej bogini Artemidy przemawiają przeciwko Pawłowi i wywołują
zamieszki w mieście.
Podsumuj Dzieje Apostolskie 19:21–41, wyjaśniając, że część gospodarki w Efezie
była napędzana przez kult Artemidy, która była fałszywą rzymską boginią. Paweł
wzywał do zaprzestania oddawania czci fałszywym bogom, w efekcie czego
rzemieślnicy, którzy tworzyli rzeźby Artemidy, zwrócili się przeciwko Pawłowi. Lud
w zamieszaniu i zgiełku zgromadził się w teatrze miejskim (który mógł pomieścić
do 24 000 ludzi). Paweł chciał przemówić do tłumu, ale został przekonany przez
uczniów i przywódców rządowych, aby nie wchodził do teatru. Pisarz miejski
uspokoił tłum, który następnie się rozszedł. Wskaż, że ochrona Pawła jest
przykładem tego, że dzieła Boga nie będą udaremnione nawet w obliczu
niegodziwych protestów. (W czasie pobytu w Efezie [ok. 57 r. n.e.] Paweł napisał
I List do Koryntian).

Zakończ, składając świadectwo na temat zasad, które były nauczane podczas
tej lekcji.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Dzieje Apostolskie 13–19
(Część 19.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania Dziejów
Apostolskich 13–19 (część 19.) nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować
się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, pamiętając o
potrzebach swoich uczniów.

Dzień 1. (Dzieje Apostolskie 13–14)
Gdy uczniowie studiowali o spotkaniu Pawła i Barnaby z czarnoksiężnikiem, dowiedzieli się, że moc Boga jest dużo
większa od mocy diabła. Gdy Paweł nauczał na temat Zbawiciela i cierpień, uczniowie rozpoznali następujące zasady:
Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa nasze grzechy będą nam odpuszczone i będziemy usprawiedliwieni. Gdy z
wiarą przejdziemy przez udręki, będziemy przygotowani, aby wejść do królestwa celestialnego.

Dzień 2. (Dzieje Apostolskie 15)
Gdy uczniowie studiowali o tym, w jaki sposób przywódcy Kościoła podejmowali wspólnie decyzje, dowiedzieli się, że
możemy poznać wolę Pana dzięki Jego żyjącym prorokom i apostołom, studiowaniu pism świętych i przez natchnienie
od Ducha Świętego. Dowiedzieli się również, że naradzając się wspólnie i szukając objawienia od Boga, przywódcy
Kościoła otrzymują natchnienie, związane z trudnymi problemami.

Dzień 3. (Dzieje Apostolskie 16–17)
Z opisu misji Pawła i Sylasa uczniowie poznali następujące prawdy: Gdy podążamy za objawieniem otrzymanym od
Boga, możemy być doprowadzeni do osób, które są gotowe do przyjęcia ewangelii. Zbawienie wymaga wiary w Jezusa
Chrystusa, a okazujemy wiarę w Niego poprzez przyjęcie chrztu. Jeśli przyjmujemy słowa sług Boga z gotowością w
umyśle i codziennie studiujemy pisma święte, wtedy nasza wiara w ich słowa zostaje umocniona.

Dzień 4. (Dzieje Apostolskie 18–19)
Czytając o tym, jak Pan dodał pewności Pawłowi, gdy był sfrustrowany z powodu mieszkańców Koryntu, uczniowie
dowiedzieli się, że jeśli będziemy wieść prawe życie, Pan będzie z nami, gdy będziemy brać udział w Jego dziele. Gdy
uczniowie studiowali o nauczaniu Pawła i uzdrowieniu w Efezie, dowiedzieli się, że: Aby chrzest był ważny, musi być
dokonany przez upoważnionego sługę Boga. Aby chrzest był dopełniony, musi mu towarzyszyć otrzymanie Ducha
Świętego. Jeden ze sposobów, w jaki Bóg okazuje Swoją moc, odbywa się przez Jego upoważnione sługi. Wyznając i
porzucając złe praktyki, okazujemy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa.

Wprowadzenie
Na Wzgórzu Marsowym w Atenach Paweł nauczał na temat natury Boga. Celem tej
lekcji jest przybliżenie uczniom niektórych cech Ojca Niebieskiego oraz wyjaśnienie
ich relacji z Nim.
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Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 17:16–34
Paweł naucza na Wzgórzu Marsowym
Poproś uczniów, aby obejrzeli zdjęcie nr 29, „Athens” [Ateny], w Bible Photographs
[Zdjęcia miejsc biblijnych] w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO.
Powiedz, że zdjęcie to przedstawia jedną z wielu świątyń w Atenach, które były
wykorzystywane do oddawania czci fałszywym bogom. We wnętrzu tych świątyń
znajdowały się wykonane ręką ludzką posągi tych bogów. Na zewnątrz
umieszczone były ołtarze, na których składano ofiary tym fałszywym bogom.

Wyjaśnij, że aby ochronić Pawła przed wrogą grupą Żydów z Tesaloniki, członkowie
Kościoła wysłali go do Aten (zob. Dzieje Apostolskie 17:13–15). W Dziejach
Apostolskich 17:16–21 czytamy, że Paweł był głęboko zaniepokojony
bałwochwalstwem w Atenach, więc nauczał w tamtejszej synagodze i na rynku.
Filozofowie poprosili Pawła, aby przedstawił swoją „nową naukę” (Dzieje
Apostolskie 17:19) przed radą na Wzgórzu Marsowym.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 17:22–23.
Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, co Paweł zauważył na jednym z
ateńskich ołtarzy.

• Co Paweł zauważył na jednym z ateńskich ołtarzy?

Wyjaśnij, że Dzieje Apostolskie 17:22 opisują, iż Paweł pochwalił ateńczyków,
mówiąc, że są „nadzwyczaj pobożni”, co oznacza, że byli „bardzo religijni” lub
„podchodzili ostrożnie do boskich rzeczy” (Dzieje Apostolskie 17:22, przypis a w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Ołtarz poświęcony „Nieznanemu
Bogu” (Dzieje Apostolskie 17:23) był próbą ateńczyków, by przebłagać nieznanego
boga, który nie był znany z imienia. Najwyraźniej nie chcieli obrazić ani zaniedbać
żadnego boga.

Wskaż ostatnie zdanie w Dziejach Apostolskich 17:23, a następnie zapytaj:

• Dlaczego Paweł odniósł się do tego ołtarza, który był poświęcony „nieznanemu
bogu”. (Użył tego odniesienia, aby przedstawić prawdziwego Boga — Ojca
Niebieskiego — Boga, którego nie znali).

Podziel uczniów na pary lub małe grupy. Poproś każdą grupę o przeszukanie
Dziejów Apostolskich 17:24–31 i znalezienie jak największej liczby prawd na temat
Boga, który nie był znany ateńczykom. Gdy będą studiować, wypisz numery
wersetów na tablicy (24–31).

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podeszli do tablicy i
zapisali znalezione prawdy obok odpowiednich numerów wersetów. (Aby pomóc
uczniom w rozpoznaniu prawdy zawartej w Dziejach Apostolskich 17:27, możesz
skierować ich do Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] Acts 17:27,
przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Możesz również zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli w swoich pismach
świętych wszystkie z poniższych prawd. Pewne z prawd, które wymienią na liście,
mogą być następujące:

Werset 24.: Bóg stworzył świat.
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Werset 25.: Bóg jest źródłem wszelkiego życia.

Werset 26.: Bóg zarządza wszystkim, co żyje.

Werset 27.: Jeśli szukamy Boga, odkryjemy, że jest niedaleko nas.

Werset 28.: Jesteśmy potomstwem Boga.

Werset 29.: Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga.

Werset 30.: Bóg wzywa wszystkich do pokuty.

Werset 31.: Bóg będzie nas sądził; Bóg wskrzesi wszystkich ludzi z
martwych.

Poproś uczniów, aby wybrali jedną z prawd zapisanych na tablicy, która jest dla nich
ważna. Niech kilkoro z nich powie, jaką prawdę wybrali i dlaczego jest ona dla
nich ważna.

Wskaż prawdę zapisaną w Dziejach Apostolskich 17:28: „Z jego bowiem rodu
jesteśmy”.

• Co to znaczy, że jesteśmy z rodu Boga? (Jesteśmy duchowymi dziećmi Ojca
Niebieskiego).

• Dlaczego ważne jest, aby rozumieć tę doktrynę? (Może ona nam pomóc
zrozumieć naszą nieskończoną wartość dla Ojca Niebieskiego i nasz potencjał,
by stać się takimi, jak On).

• Jakie problemy czy dylematy mogą powstać w wyniku braku zrozumienia tej
doktryny?

Jeśli to możliwe, rozdaj uczniom egzemplarze poniższej wypowiedzi Starszego
Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał ją na głos. Poproś pozostałych, aby wsłuchali się i odszukali, dlaczego
musimy pamiętać, żeby przede wszystkim postrzegać siebie jako dzieci Boga.

„Uważajcie na to, w jaki sposób się określacie. Nie określajcie ani nie definiujcie
siebie przy pomocy jakiejś tymczasowej cechy. Jedyną cechą, która powinna nas
charakteryzować, jest bycie synem lub córką Boga. Fakt ten przewyższa wszystkie
inne cechy, w tym rasę, zawód, cechy fizyczne, zaszczyty czy nawet przynależność
religijną” („How to Define Yourself”, New Era, czerwiec 2013, str. 48).

• Dlaczego ważne jest, abyśmy pamiętali, że przede wszystkim jesteśmy
dziećmi Boga?

Odnieś się do prawdy zawartej w Dziejach Apostolskich 17:27: „Jeśli szukamy
Boga, odkryjemy, że jest niedaleko od nas”.

• W jaki sposób możemy dążyć do poznania Boga i zbliżyć się do Niego?

• W jaki sposób zrozumienie naszego związku z Bogiem wpływa na nasze
pragnienie, aby Go poszukiwać?

• W jakiej sytuacji czuliście, że Ojciec Niebieski był blisko was?
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Podsumuj Dzieje Apostolskie 17:32–34, wyjaśniając, że ateńczycy mieli mieszane
uczucia, gdy Paweł powiedział im o „zmartwychwstaniu” (Dzieje Apostolskie
17:32). Niektórzy szydzili z Pawła, inni chcieli dowiedzieć się więcej, a jeszcze inni
uwierzyli.

Możesz złożyć świadectwo, że uczniowie mogą poznać i zrozumieć Boga, nawet
jeśli wielu ludzi Go nie zna. Poproś uczniów, aby na kartce napisali Znanemu Bogu i
wymienili sposoby, w jakie będą poszukiwać i pogłębiać związek z Bogiem. Zachęć
ich, aby umieścili tę kartkę w takim miejscu, które będzie im przypominać o
wyznaczonym celu.

Następna część (Dzieje Apostolskie 20 – List do Rzymian 7)
Wyjaśnij uczniom, że w następnej części znajdą odpowiedzi na pytania: „Kogo
Paweł wzbudził z martwych?” i „Jakie okoliczności towarzyszyły śmierci tej osoby?”
Poproś ich, aby wyobrazili sobie, że niesłusznie ich aresztowano, zostali rozbitkami
na wyspie, a następnie ukąsił ich wąż. Zapytaj, czego mogliby się nauczyć z takich
prób. Poproś uczniów, aby odszukali, który król podczas przesłuchania Pawła
powiedział: „Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem” (Dzieje
Apostolskie 26:28). Zachęć ich, aby podczas studiowania pozostałej części Dziejów
Apostolskich zwrócili uwagę na to, w jaki sposób wyzwania mogą pomóc nam
zbliżyć się do Zbawiciela. Powiedz im również, że będą czytać część listu Apostoła
Pawła, napisanego do członków Kościoła w Rzymie.
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LEKCJA 96

Dzieje Apostolskie 20–22
Wprowadzenie
Paweł głosił ewangelię w Azji Mniejszej (dzisiejsza Turcja), a
gdy przebywał w Milecie, niedaleko Efezu, ostrzegał przed
przyszłym odstępstwem oraz zachęcał przywódców
kapłańskich, aby wzmacniali członków Kościoła. Następnie

udał się do Jerozolimy, gdzie był prześladowany i
aresztowany. Stojąc na schodach Twierdzy Antonia (koszarów
dla rzymskich żołnierzy), Paweł opowiedział historię swojego
nawrócenia.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 20:1–21:40
Paweł służy w Azji Mniejszej i udaje się do Jerozolimy, gdzie zostaje pobity i
aresztowany
Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, kiedy musieli na kilka dni, tygodni lub
miesięcy opuścić rodzinę, przyjaciół lub inne bliskie im osoby.

• Jakie uczucia towarzyszyły wam lub tym osobom, zanim wyjechaliście?

• Co mówiliście do siebie przed rozstaniem?

Podczas trzeciej podróży misyjnej Paweł przebywał w Macedonii, Grecji i Azji
Mniejszej Podczas tej podróży poczuł natchnienie, że powinien wrócić do
Jerozolimy. W trakcie podróży zatrzymywał się, aby nauczać i aby pożegnać się z
członkami Kościoła. Wieczorem, w nowy dzień sabatu (niedzielę), przed wyjazdem
z Troady, Paweł i uczniowie spotkali się, aby przyjąć sakrament (zob. Dzieje
Apostolskie 20:7). Paweł rozmawiał ze świętymi do późna w nocy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 20:9–12.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co się stało z Eutychusem, gdy zasnął
podczas kazania Pawła.

• Co się stało z Eutychusem?

• Co zrobił Paweł, aby okazać temu młodemu mężczyźnie miłość i troskę?

• W jaki sposób czyny Pawła były odzwierciedleniem posługi Zbawiciela?

Wyjaśnij, że w trakcie trzeciej podróży misyjnej Paweł spędził około trzech lat w
Efezie, służąc pośród tamtejszego ludu. Podsumuj Dzieje Apostolskie 20:13–17,
wyjaśniając, że w drodze do Jerozolimy Paweł zatrzymał się w Milecie, tuż za
Efezem, i posłał po przywódców Kościoła w Efezie, aby się z nimi spotkać.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 20:18–23.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Paweł powiedział o swojej służbie.

• W jaki sposób Paweł opisał swoją służbę misjonarską?

• Co może oznaczać oświadczenie Pawła, że „nie [uchylał] się od zwiastowania
[…] wszystkiego” (werset 20.) tym, których nauczał?

• Co, zgodnie z wersetem 23., Paweł był gotów znieść jako sługa Pana?
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Wyjaśnij, że Paweł był szczególnie narażony na niebezpieczeństwo w Jerozolimie,
gdzie przywódcy żydowscy postrzegali go jako zdrajcę, ze względu na jego wysiłki
związane z głoszeniem ewangelii Jezusa Chrystusa.

• Dlaczego, według wersetu 22., Paweł chciał udać się do Jerozolimy?

Zadawaj pytania, które pomagają uczniom w zrozumieniu kontekstu pism
świętych
Zadawanie pytań, które będą bodźcem do analizy fragmentów pism świętych, może pogłębić
zrozumienie pism świętych. Takie pytania mogą rozjaśnić znaczenie słów i wyrażeń oraz pomóc
uczniom odkryć głębsze znaczenie szczegółów fabuły. Uczniowie będą wtedy przygotowani do
rozpoznawania doktryn i zasad.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 20:24–27.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, do czego gotowy był Paweł, jako
sługa Boga.

• Do czego, według wersetu 24., był gotowy Paweł, jako sługa Pana?

• O jakich uczuciach mówił Paweł w kontekście czynienia woli Pana?

• Czego możemy się nauczyć z przykładu służby Pawła? (Uczniowie mogą użyć
innych słów, ale upewnij się, że rozpoznają następującą prawdę: Prawdziwi
słudzy Pana wiernie wypełniają swoje obowiązki, a czyniąc to, odczuwają
radość).

• Co, według was, oznacza wierne wykonywanie obowiązków?

• W jaki sposób możemy zastosować tę prawdę w naszym życiu?

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o sytuacjach w ich życiu lub w życiu znanych im
osób, gdy postanowili służyć Panu z całych sił i doświadczyli wielkiej radości.

Przypomnij uczniom, że Paweł, zanim udał się do Jerozolimy, po raz ostatni
odwiedzał przywódców Kościoła w Efezie.

• Jakiej rady udzieliłbyś przywódcom Kościoła z Efezu, gdybyś znalazł się w
sytuacji Pawła i wyjeżdżając, wiedziałbyś, że już ich nie zobaczysz?

Poproś uczniów, aby przeczytali Dzieje Apostolskie 20:28–31 i odszukali
ostrzeżenia Pawła skierowane do tych przywódców Kościoła.

• Przed czym Paweł przestrzegł tych przywódców?

Wyjaśnij, że Paweł użył metafory z wilkami w odniesieniu do ludzi, którzy zwodzą
wiernych członków Kościoła.

• Jakiego słowa używamy, aby opisać stan osób, które odchodzą od prawdy i dążą
do tego, aby odwieść od niej inne osoby? (Odstępstwo. Wyjaśnij, że Paweł
ostrzegał przywódców Kościoła przed odstępstwem, które miało nastać w
przyszłości w Kościele).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 20:36–38.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jak przywódcy Kościoła zareagowali na
wyjazd Pawła. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.
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Podsumuj Dzieje Apostolskie 21:1–10, wyjaśniając, że Paweł kontynuował swoją
podróż do Jerozolimy, a po drodze zatrzymywał się w różnych miejscach, aby
spędzić czas z członkami Kościoła. Gdy zatrzymał się w Tyrze, niektórzy uczniowie
— niewątpliwie zatroskani o bezpieczeństwo Pawła — doradzali mu, aby nie szedł
do Jerozolimy (zob. Dzieje Apostolskie 21:4).

W Cezarei prorok o imieniu Agabus prorokował o tym, co stanie się z Pawłem w
Jerozolimie. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów
Apostolskich 21:11. Niech pozostali uczniowie śledzą tekst i odszukają, o czym
prorokował Agabus. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 21:12–14.
Niech pozostali uczniowie śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Paweł i jego
towarzysze zareagowali na to proroctwo.

• W jaki sposób towarzysze Pawła zareagowali na to proroctwo?

• W jaki sposób Paweł zareagował na to proroctwo? Co zwróciło waszą uwagę w
reakcji Pawła?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z przykładu Pawła w kwestii bycia
prawdziwymi sługami Pana? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij
się, że rozpoznają następującą prawdę: Prawdziwi słudzy Pana są gotowi, by
czynić wolę Boga, bez względu na związane z tym poświęcenie).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, o jakie poświęcenia mogą zostać
poproszeni, jako słudzy Pana.

• W jakiej sytuacji byliście gotowi czynić wolę Boga, bez względu na związane z
tym poświęcenie? Dlaczego byliście gotowi, aby to zrobić?

Poproś jednego ucznia o przeczytanie następującego podsumowania Dziejów
Apostolskich 21:17–40:

Paweł przybył do Jerozolimy i zdał lokalnym przywódcom Kościoła sprawozdanie
ze swojej pracy misjonarskiej. Udał się do świątyni, a gdy zobaczyli go pewni Żydzi,
którzy go znali z podróży misyjnych, ogłosili Pawła fałszywym nauczycielem,
którego nauki są sprzeczne z prawem Mojżesza i oskarżyli o bezprawne
wprowadzenie do świątyni ludzi innych narodów. W rezultacie tych oskarżeń tłum
wywlókł Pawła ze świątyni i zaczął go bić. Interweniowali rzymscy żołnierze, którzy
zabrali go na przesłuchanie. Stojąc na schodach Twierdzy Antonia (zob. Bible Maps,
nr 12, „Jerusalem at the Time of Jesus” [Jerozolima w czasach Jezusa] w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO), Paweł zapytał żołnierzy, czy może
przemówić do ludu.

Dzieje Apostolskie 22:1–30
Paweł opowiada o swoim nawróceniu i składa świadectwo o Jezusie Chrystusie
Napisz na tablicy wyrażenie nawrócenie i wyjaśnij, że nawrócenie oznacza zmianę.
Zapytaj uczniów, w jaki sposób woda może zostać zmieniona i używana do innych
celów. (Na przykład: woda może być zmieniona w lód). Poproś uczniów, aby
zastanowili się, jakie zmiany wynikają z nawrócenia się do ewangelii.
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Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 22:1–5. Niech
pozostali śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Paweł opisał siebie, gdy
przemawiał do Żydów ze schodów Twierdzy Antonia w Jerozolimie.

• Jaki był Paweł, zanim się nawrócił i został uczniem Jezusa Chrystusa?

Przepisz na tablicy pytania i odnośniki do fragmentów z pism świętych lub wręcz je
uczniom w formie karty zadań. Podziel uczniów na pięć grup i przydziel każdej z
nich po jednym z pytań. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragmenty, które
odnoszą się do przydzielonych im pytań, a następnie odpowiedzieli na nie w
notatnikach lub dziennikach do studiowania.

1. W jaki sposób Paweł na początku opisał swoją wizję? (Dzieje Apostolskie
22:6–9)

2. Jakie polecenie otrzymał Paweł? (Dzieje Apostolskie 22:10–11)

3. Kogo Paweł spotkał w Damaszku i co odzyskał? (Dzieje Apostolskie 22:12–13)

4. Co Ananiasz prorokował o Pawle? (Dzieje Apostolskie 22:14–15)

5. W jaki sposób Paweł okazał wiarę w Jezusa Chrystusa? (Dzieje Apostolskie
9:18; 22:16)

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby udzielili odpowiedzi. Niech
kilkoro z nich podsumuje, czego dowiedzieli się na temat procesu nawrócenia
Pawła. (Możesz wyjaśnić, że Paweł pomiędzy początkową wizją a czasem, gdy
służył na misji, spędził trzy lata w Arabii, które prawdopodobnie były czasem
duchowego przygotowania i wzrostu [zob. List do Galacjan 1:11–18]). Następnie
zadaj następujące pytania:

• W jaki sposób Paweł zmienił się w wyniku swojego nawrócenia?

• Co stało się, aby te zmiany mogły nastąpić?

• Czego nawrócenie Pawła uczy nas odnośnie do tego, jak my możemy dostąpić
nawrócenia? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznają
następującą prawdę: Gdy jesteśmy posłuszni słowom Jezusa Chrystusa,
możemy się w pełni nawrócić).

• W jaki sposób zastosowanie tej zasady może pomóc komuś, kto chce się
nawrócić?

Poproś ucznia, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Siostry Bonnie L.
Oscarson, Generalnej Prezydent Młodych Kobiet, w której wyjaśnia różnicę
pomiędzy posiadaniem świadectwa o ewangelii a prawdziwym nawróceniem się
do niej:
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„Prawdziwe nawrócenie to coś więcej niż zaledwie wiedza o zasadach ewangelii.
Oznacza ono nawet więcej niż świadectwo o tych zasadach. Można mieć
świadectwo o ewangelii i nie żyć w zgodzie z nią. Być prawdziwie nawróconym
oznacza, że działamy w zgodzie z tym, w co wierzymy […].

Nawrócenie przychodzi, gdy działamy w zgodzie z prawymi zasadami, których
uczymy się w naszych domach i w salach lekcyjnych. Nawrócenie przychodzi, gdy

wiedziemy czyste i cnotliwe życie, gdy cieszymy się towarzystwem Ducha Świętego” („Nawróćcie
się”, Ensign lub Liahona, listopad 2013, str. 76, 78).

Przeczytaj na głos poniższe pytanie lub zapisz je na tablicy: W jaki sposób mogę
prawdziwie nawrócić się do ewangelii? Poproś uczniów, aby zapisali swoje odpowiedzi
w notatnikach lub dziennikach do studiowania.

Podsumuj Dzieje Apostolskie 22:17–30, wyjaśniając, że Paweł powiedział
słuchaczom, iż po tym, jak się nawrócił, Pan wysłał go poza Jerozolimę, aby służył
jako misjonarz wśród ludzi innych narodów (pogan). Słuchacze następnie zaczęli
domagać się śmierci Pawła. Został on przyprowadzony przed dowódcę armii
rzymskiej w Jerozolimie, który postanowił, że Paweł powinien zostać wychłostany.
Zazwyczaj biczowanie stosowano wobec przestępców, aby ich poniżyć i uzyskać od
nich informacje. Jednakże, gdy rzymscy urzędnicy dowiedzieli się, że Paweł jest
obywatelem Rzymu, postanowiono, że nie będzie biczowany, gdyż było to
sprzeczne z rzymskim prawem, aby wiązać lub biczować obywatela, który nie został
osądzony (werset 25.). Zamiast tego zaprowadzono go przed żydowską radę
zarządzającą — Sanhedryn.

Na zakończenie złóż swoje świadectwo na temat zasad nauczanych w Dziejach
Apostolskich 20–22.
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Dzieje Apostolskie 23–26
Wprowadzenie
Przywódcy żydowscy przesłuchali Pawła, a grupa Żydów
spiskowała, aby go zabić. Paweł został zabrany do Cezarei,
gdzie bronił się przed fałszywymi oskarżeniami, stojąc przed

kilkoma przywódcami rzymskimi. Opowiadał o swoim
nawróceniu i składał świadectwo o Jezusie Chrystusie.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 23–25
Paweł jest prześladowany, osądzony i uwięziony
Przed lekcją zapisz na kartce następujące zdanie: Przykazania i błogosławieństwa
Boga. Używając taśmy lub sznurka, wydziel pewien obszar klasy i połóż kartkę na
podłodze. Gdy lekcja się rozpocznie, poproś ucznia, aby stanął w tym obszarze,
który reprezentuje przykazania i błogosławieństwa Boga.

• Jakie błogosławieństwa możemy otrzymać, gdy zbliżamy się do Boga dzięki
przestrzeganiu Jego przykazań i posłuszeństwu Jego naukom?

Poproś ucznia, aby wyszedł z obszaru, który reprezentuje przykazania i
błogosławieństwa Boga.

• Jakie są niektóre z wpływów świata, które skłaniają do odwrócenia się od
przykazań i nauk Boga oraz zaprzestania życia według nich?

• Co może się stać, gdy ludzie oddalają się od Boga?

Podziękuj uczniowi i poproś, aby wrócił na swoje miejsce. Poproś uczniów, aby
zastanowili się, w jakim kierunku teraz zmierzają i czy znajdują się blisko czy
daleko od Ojca Niebieskiego. Poproś ich, aby podczas studiowania Dziejów
Apostolskich 23–26 odszukali prawdy, które pomogą im, gdy będą czuli, że są
daleko od Boga i Jego błogosławieństw.

Przypomnij, że Paweł został aresztowany przed świątynią w Jerozolimie i
przyprowadzony przed przywódców żydowskich (zob. Dzieje Apostolskie
21:30–33; 22:23–30). Podsumuj Dzieje Apostolskie 23:1–10, wyjaśniając, że Paweł
został przesłuchany przez przywódców żydowskich i uwięziony.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 23:11.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co się stało, kiedy Paweł przebywał
w więzieniu. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

• Co Pan powiedział Pawłowi, który przebywał w więzieniu?

Przypomnij uczniom obietnicę zapisaną w Dziejach Apostolskich 18:9–10,
mówiącą, że Pan będzie z Pawłem i będzie go ochraniał, gdy Paweł będzie
wykonywał Jego pracę. Poproś uczniów, aby zaznaczyli wyrażenie: „przystąpił do
niego Pan” i zapisali Dzieje Apostolskie 18:9–10 jako odsyłacz obok wersetu 11.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższe podsumowanie:
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Z Dziejów Apostolskich 23:12–25:27 dowiadujemy się, że Rzymski dowódca, który aresztował
Pawła, wysłał go do Cezarei, aby zapobiec zabiciu go przez grupę żydowskich spiskowców. Przed
namiestnikiem rzymskim, Feliksem, Paweł oświadczył, że jest niewinny. Feliks, choć przekonany o
niewinności Pawła, przetrzymywał go w areszcie domowym przez dwa lata. Po Feliksie rzymskim
namiestnikiem Judei został Festus. Król Herod Agryppa, który zarządzał obszarem
zlokalizowanym w północnowschodniej części Jeziora Galilejskiego, odwiedził Festusa i chciał
usłyszeć o sprawie Pawła. Paweł został przyprowadzony przed króla Agryppę.

Dzieje Apostolskie 26
Paweł opowiada o swoim nawróceniu i składa świadectwo o Jezusie Chrystusie
przed królem Agryppą
Poproś kilkoro uczniów, by po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 26:4–11.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Paweł opisał królowi
Agryppie swoją przeszłość.

• W jaki sposób Paweł opisał królowi Agryppie swoją przeszłość?

Wyjaśnij, że Paweł przywołał wizję, w której widział Zbawiciela. Poproś jednego z
uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 26:16–18. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, jaką misję Pan wyznaczył Pawłowi w drodze do Damaszku.

• Jaką misję Pan wyznaczył Pawłowi? (Możesz zaproponować uczniom, aby
zaznaczyli wyrażenia, które opisują misję, którą Pan wyznaczył Pawłowi).

Wyjaśnij, że słowo współudział (werset 18.) odnosi się do wejścia do królestwa
celestialnego Boga.

• Co pomoże komuś w odwróceniu się od ciemności oraz wpływu Szatana i
zwróceniu się ku światłu, przykazaniom oraz błogosławieństwom Boga?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 26:19–23.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Paweł powiedział o tym, czego nauczał
Żydów i ludzi innych narodów, że muszą robić, aby otrzymać błogosławieństwa
wspomniane w wersecie 18. Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „spełniali uczynki
godne upamiętania” z wersetu 20. może oznaczać prawe życie w celu okazania, że
dokonano prawdziwej pokuty.

• Czego, według wersetu 20., nauczał Paweł zarówno Żydów, jak i ludzi innych
narodów?

Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie: Jeśli odpokutujemy i zwrócimy się ku
Bogu…

• Jak dokończylibyście zdanie napisane na tablicy w oparciu o to, co znaleźliście
w wersecie 18.? (Podsumuj odpowiedzi uczniów, uzupełniając zdanie na tablicy,
aby przedstawiało się następująco: Jeśli odpokutujemy i zwrócimy się ku
Bogu, możemy pokonać moc Szatana w naszym życiu, otrzymać
wybaczenie grzechów i zakwalifikować się do królestwa celestialnego).
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Zadawaj pytania, które pomogą uczniom rozpoznać doktryny i zasady
Gdy uczniowie rozwiną umiejętność rozumienia kontekstu i treści pism świętych, będą w stanie
lepiej rozpoznać zawarte w nich zasady i doktryny. Analiza pytań pomoże uczniom wyciągać
wnioski i wyraźnie określić zasady i doktryny znajdujące się w studiowanym tekście.

Aby wyjaśnić uczniom tę zasadę, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos
poniższej wypowiedzi Starszego Neila L. Andersena z Kworum Dwunastu
Apostołów (możesz wręczyć uczniom kopie tej wypowiedzi):

„Kiedy grzeszymy, odwracamy się od Boga. Kiedy odpokutowujemy, ponownie
zwracamy się ku Bogu.

Zaproszenie do pokuty z rzadka jest głosem reprymendy, lecz raczej pełną miłości
prośbą, by „zawrócić” i powrócić do Boga [zob. Helaman 7:17]. Jest to wezwanie
kochającego Ojca i Jego Jednorodzonego Syna, abyśmy bardziej niż do tej pory
wznieśli się na wyższe poziomy życia, abyśmy się zmienili i poczuli szczęście

płynące z przestrzegania przykazań” („Odpokutujcie […], abym mógł was uzdrowić”, Ensign lub
Liahona, listopad 2009, str. 40).

• Co, według Starszego Andersena, możemy osiągnąć, gdy odpokutujemy i
zwrócimy się ku Ojcu Niebieskiemu i Jezusowi Chrystusowi?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania dalszej części Dziejów Apostolskich 26
odszukali, co przeszkadzało Festusowi i królowi Agryppie w odpokutowaniu,
zwróceniu się do Boga i nawróceniu do Jezusa Chrystusa. Zapisz na tablicy
następujące niepełne zdanie: Aby zostać nawróconym do Jezusa Chrystusa…

Podziel uczniów na pary. Poproś uczniów, aby z partnerami przeczytali Dzieje
Apostolskie 26:24–28. Poproś, aby określili i porównali to, jak Festus i król Agryppa
zareagowali na nauki Pawła i jego świadectwo o Zbawicielu. Gdy uczniowie będą
czytać i omawiać to zadanie z partnerami, przerysuj na tablicę następującą tabelę
(nie umieszczaj zdań pod żadnym z nagłówków):

Reakcje na nauki Pawła

Festus Król Agryppa

Mówił donośnym głosem

Oskarżył Pawła o
szaleństwo

Prawie przekonał się, aby zostać
chrześcijaninem

Gdy upłynie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podeszli do tablicy i
zapisali to, co znaleźli (odpowiedzi powinny być podobne do tych z powyższej
tabeli).
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• Czego dowiadujemy się z reakcji Festusa na temat jego opinii o nauczaniu
Pawła? (Dodaj słowo Niedowierzanie do odpowiedzi uczniów pod nagłówkiem
„Festus”).

• Co, według wersetu 27., Paweł wiedział o królu Agryppie? (Pod nagłówkiem
„Król Agryppa” dopisz: Wierzył w proroków).

• Czego możemy dowiedzieć się ze słów Agryppy wypowiedzianych do Pawła,
dotyczących zostania chrześcijaninem (zob. werset 28.)? (Pod nagłówkiem „Król
Agryppa” dopisz: Nie chciał się w pełni zaangażować).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 26:29.
Poproś uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, w jaki sposób Paweł odpowiedział na
słowa króla Agryppy, że ten niemal przekonał się, by zostać chrześcijaninem.

• Czego Paweł pragnął dla króla i wszystkich tych, którzy słuchali jego nauk?

• Co przeszkodziło Festusowi w nawróceniu się do Jezusa Chrystusa?

• Co przeszkodziło królowi Agryppie w nawróceniu?

• Czego możemy się nauczyć od Festusa i króla Agryppy o tym, co musimy robić,
aby nawrócić się do Jezusa Chrystusa? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale
upewnij się, że rozpoznają następującą zasadę: Aby zostać nawróconym do
Jezusa Chrystusa, musimy zdecydować, że będziemy wierzyć w ewangelię
i żyć według niej).

Aby wyjaśnić tę zasadę, poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
wypowiedzi Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego Prezydium:

„Dwaj młodzi bracia stali na skraju niewielkiego urwiska nad brzegiem
przejrzystych fal błękitnego jeziora. Było to popularne miejsce skoków do wody, a
bracia często rozmawiali o tym, że chcieliby wykonać skok — widzieli, jak robili
to inni.

Chociaż obaj chcieli skoczyć, żaden z nich nie chciał być pierwszy. Urwisko nie
było wysokie, ale im bardziej chłopcy pochylali się do przodu, tym odległość

wydawała się im większa, co odbierało im odwagę.

Wreszcie jeden z braci postawił stopę na brzegu urwiska i zamaszyście ruszył naprzód. W tym
samym momencie jego brat wyszeptał: ‘Może powinniśmy poczekać do następnego lata’.

Pierwszy zaś, ciągnięty już w dół siłą rozpędu, odpowiedział: ‘Bracie, zaangażowałem się!’

Z pluskiem wpadł do wody, a potem szybko wynurzył się ze zwycięskim uśmiechem na twarzy.
Drugi brat niezwłocznie poszedł w jego ślady. Później razem śmiali się z ostatnich słów, które
pierwszy z nich wypowiedział, zanim wpadł do wody: ‘Bracie, zaangażowałem się’.

Ze zobowiązaniem jest trochę tak, jak ze skokiem do wody. Albo jest się w pełni zaangażowanym
albo nie. Albo dąży się naprzód, albo stoi w miejscu. Nie ma innej opcji. […]

Ci, którzy są tylko trochę zaangażowani, mogą spodziewać się, że otrzymają tylko trochę
błogosławieństw świadectwa, radości i szczęścia. Okna niebios mogą być dla nich tylko trochę
otwarte […].

Na swój sposób każdy z nas stoi na urwisku nad brzegiem wody, w punkcie, gdzie trzeba się
zdecydować. Moją modlitwą jest, abyśmy mieli wiarę, ruszyli naprzód, odważnie stawili czoła
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naszym obawom i wątpliwościom i powiedzieli sobie ‘Zaangażowałem się’” („Brother, I’m
Committed”, Ensign, lipiec 2011, str. 4, 5).

• W jaki sposób zobowiązanie do życia według ewangelii można porównać do
nurkowania w wodzie?

• Dlaczego, według Prezydenta Uchtdorfa, ważne jest, abyśmy byli w pełni
oddani, a nie tylko „trochę zaangażowani” w życie według ewangelii?

• W jaki sposób wasze zobowiązanie do życia według przykazań i zasad
ewangelii pomogło pogłębić wasze nawrócenie do Jezusa Chrystusa? (Możesz
także podzielić się własnym przykładem).

Zachęć uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
wypisali te przykazania lub zasady ewangelii, którym w pełni są oddani. Poproś ich,
aby rozważyli wszelkie zasady ewangelii, których według nich przestrzegają prawie,
ale nie do końca. Niech uczniowie zapiszą cel związany z tym, co mogą robić, aby
pogłębić zrozumienie oraz zobowiązanie do przestrzegania jednej z tych zasad.
Zachęć uczniów, aby modlili się o pomoc w dążeniu do nawrócenia się do Jezusa
Chrystusa poprzez życie według Jego ewangelii.

Podsumuj Dzieje Apostolskie 26:30–32 i wyjaśnij, że Festus i król Agryppa uznali
Pawła niewinnym i chcieli go uwolnić, ale ponieważ Paweł odwołał się do cesarza,
musieli wysłać go do Rzymu.

Na zakończenie omów zasady nauczane w Dziejach Apostolskich 23–26 i złóż o
nich świadectwo.
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Dzieje Apostolskie 27–28
Wprowadzenie
Podczas podróży do Rzymu jako niewolnik Paweł został
rozbitkiem na wyspie. Tam ukąsił go wąż, ale wyszedł z tego
bez szwanku, a także uzdrowił wielu chorych. Ostatecznie

został zabrany do Rzymu, gdzie będąc w areszcie domowym
przez dwa lata nauczał i składał świadectwo o Jezusie
Chrystusie.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 27
Paweł podczas podróży do Rzymu zostaje rozbitkiem
Przed lekcją napisz na tablicy poniższe zdania: (Pochodzą one z broszury Dla
wzmocnienia młodzieży [2011], str. 4, 11, 16).

„Unikaj częstego chodzenia na randki z tą samą osobą”.

„Nie bierz udziału, nie oglądaj ani nie angażuj się w nic, co jest wulgarne,
niemoralne, agresywne czy ma charakter pornograficzny”.

„Jeśli twoi przyjaciele nakłaniają cię do zrobienia czegoś złego, bądź tym, który
stanie w obronie dobra, nawet jeśli będziesz stać w pojedynkę”.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos zdania zapisane na tablicy.

• Dlaczego niektórzy młodzi ludzie decydują, że nie posłuchają tych ostrzeżeń
i rad?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 27 odszukali
prawdy, które pomogą im wzmocnić wiarę, aby słuchać ostrzeżeń i rad sług Pana.

Przypomnij uczniom, że Paweł został fałszywie oskarżony o zdradę, co skutkowało
uwięzieniem. Paweł odwołał się do Cesarza w Rzymie, gdyż jako obywatel rzymski
miał do tego prawo. Podsumuj Dzieje Apostolskie 27:1–8, wyjaśniając, że Paweł
podróżował statkiem z innymi więźniami pod nadzorem rzymskiego setnika
(oficera w armii rzymskiej, który dowodził grupą 50–100 żołnierzy). Po wielu dniach
podróży morskiej zatrzymali się w porcie na Krecie. Kiedy z niego wypływali, Paweł
ostrzegł ludzi na statku, że nie powinni kontynuować podróży.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 27:9–10.
Niech pozostali śledzą tekst i odszukają, co według Pawła miało się stać jeśli on
wraz z innymi towarzyszami podróży będzie kontynuował podróż do Rzymu.
Słowo post w tym kontekście odnosi się do dobrowolnego powstrzymywania się od
jedzenia. W tym przypadku „post” prawdopodobnie odnosił się do świętego dnia
żydowskiego o nazwie Dzień Pojednania, rozpoczynającego okres, w którym
ogólnie uważano, że niebezpiecznie jest podróżować przez Morze Śródziemne ze
względu na silne sztormy.
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• Jakie ostrzeżenie i proroctwo, według wersetu 10., wypowiedział Paweł w
odniesieniu do tego, co się stanie, jeśli będą kontynuować podróż.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 27:11–12.
Niech uczniowie śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób setnik rzymski i inni ludzie
przebywający na statku zareagowali na ostrzeżenia Pawła.

• Komu zaufał setnik, zamiast posłuchać ostrzeżenia Pawła?

• Dlaczego, waszym zdaniem, łatwiej było setnikowi uwierzyć właścicielowi
statku niż Pawłowi?

• Dlaczego, według wersetu 12., większość ludzi na statku zignorowała
ostrzeżenie Pawła? (Wyjaśnij, że słowo przystań odnosi się do portu, a wyrażenie
nie nadawała się oznacza, że nie była odpowiednia czy stosowna).

Poproś kilkoro uczniów, by po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 27:13–21.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co się stało, gdy statek kontynuował rejs w
kierunku Rzymu.

• Co się stało ze statkiem w trakcie dalszej podróży do Rzymu?

• Co być może pomyśleli ludzie na statku o Pawle i jego ostrzeżeniu, gdy
zobaczyli, że „powiał wiatr z południa” (werset 13.)?

• Jakie emocje, według wersetu 20., towarzyszyły w trakcie nawałnicy osobom
na statku?

• Jakiej zasady, według słów Pawła zapisanych w wersecie 21., możemy nauczyć
się o tym, co stanie się, jeśli zignorujemy ostrzeżenia i rady sług Pana? (Choć
uczniowie mogą użyć innych słów, powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli
zignorujemy ostrzeżenia i rady sług Pana, to narażamy się na
niebezpieczeństwo. Zapisz tę zasadę na tablicy. Wyjaśnij, że
niebezpieczeństwo może polegać na tym, że stracimy błogosławieństwa, które
w innym przypadku moglibyśmy otrzymać).

Wraz z uczniami omów powody, dla których setnik oraz inni ludzie na statku
zignorowali ostrzeżenie i rady Pawła (zob. Dzieje Apostolskie 27:11–12).

• Dlaczego ludzie obecnie mogą wymyślać podobne wymówki, aby ignorować
ostrzeżenia i rady sług Pana?

Na podstawie broszury Dla wzmocnienia młodzieży lub przesłań z ostatniej
konferencji generalnej podaj dodatkowe przykłady ostrzeżeń i rad proroków, które
twoim zdaniem są ważne dla uczniów.

• Na jakie niebezpieczeństwo mogą narażać się ludzie, kiedy ignorują takie
ostrzeżenia i rady proroków?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 27:22–26.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Paweł powiedział ludziom na statku.

• Jakie słowa Pawła, mogły być dla was pocieszeniem, gdybyście byli na statku
podczas potężnej burzy?

• Co, według proroctwa Pawła, miało stać się z ludźmi i ze statkiem?
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Podsumuj Dzieje Apostolskie 27:27–30, wyjaśniając, że w czternastą noc sztormu
załoga statku rzuciła cztery kotwice, aby zapobiec rozbiciu się statku o skały.
Żeglarze przeszli na przód statku i zachowywali się tak, jakby mieli zamiar zrzucić
więcej kotwic. Jednakże planowali porzucić statek i uciec na małych łodziach,
ponieważ obawiali się, że statek zatonie.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 27:31–32.
Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, jakie ostrzeżenie Paweł dał
setnikowi i żołnierzom. Wyjaśnij, że słowo ci w wersecie 31. odnosi się do załogi
statku, która chciała uciec.

• Jakiego ostrzeżenia udzielił Paweł setnikowi i żołnierzom?

• Jak żołnierze zareagowali na ostrzeżenie i rady Pawła? (Posłuchali jego
ostrzeżenia i zapobiegli ucieczce załogi, odcinając liny trzymające łódź i
pozwalając, by odpłynęła pusta).

Wyjaśnij, że następnego ranka Paweł nalegał, aby załoga, która pościła, coś zjadła
(zob. Dzieje Apostolskie 27:33–34). Ponownie zapewnił ich, że nikt z nich
nie umrze.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 27:35–36.
Pozostali niech śledzą tekst.

• W jaki sposób załoga zareagowała na radę Pawła?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 27:37–41, wyjaśniając, że statek rozbił się, gdy płynął
w kierunku Malty. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Dzieje Apostolskie
27:42–44 i odszukali, co się stało z ludźmi przebywającymi na statku.

• Co się stało z ludźmi ze statku?

Przypomnij uczniom proroctwo zapisane w Dziejach Apostolskich 27:22–26, że nikt
nie zginie pomimo zatonięcia statku.

• Jakich zasad możemy nauczyć się z tego zapisu o tym, co się stanie, jeśli
posłuchamy rad i ostrzeżeń sług Pana? (Uczniowie mogą rozpoznać następujące
zasady: Jeśli posłuchamy rad i ostrzeżeń sług Pana, to On wypełni Swoje
obietnice względem nas. Jeśli słuchamy rad i ostrzeżeń sług Pana, to
możemy uchronić się przed niebezpieczeństwami, które nam zagrażają.
Zapisz te zasady na tablicy).

Aby wyjaśnić zasady rozpoznane w Dziejach Apostolskich 27 poproś jednego z
uczniów, aby przeczytał na głos następującą wypowiedź Prezydenta Henry’ego B.
Eyringa z Pierwszego Prezydium:

„Za każdym razem, kiedy w swoim życiu odwlekałem podążanie za natchnioną
radą lub decydowałem, że jestem wyjątkiem, przekonywałem się, że wystawiłem
się na niebezpieczeństwo. Za każdym razem, kiedy słuchałem rad proroków,
czułem ich potwierdzenie w modlitwie i postępowałem zgodnie z nimi,
przekonywałem się, że wiodły mnie one w bezpieczne miejsce” („Finding Safety
in Counsel”, Ensign, maj 1997, str. 25).
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• W jaki sposób zważanie na ostrzeżenia i natchnione rady sług Pana pomogło
wam uchronić się przed niebezpieczeństwami, które zagrażały waszemu
duchowemu i fizycznemu bezpieczeństwu? (Przypomnij uczniom, że mogą
studiować rady współczesnych proroków Pana, które znajdują się w
czasopismach kościelnych, a także w broszurze Dla wzmocnienia młodzieży).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy ignorują ostrzeżenia lub rady sług Pana,
albo nad tym, w jaki sposób mogą lepiej zważać na ostrzeżenia i rady, które
otrzymali. Niech zapiszą cel związany z tym, w jaki sposób będą pilniej zważać na
tę radę.

Dzieje Apostolskie 28
Paweł zostaje zabrany do Rzymu, gdzie naucza i składa świadectwo o Jezusie
Chrystusie
Pokaż uczniom ilustrację przedstawiającą tornado lub trąbę powietrzną (możesz też
narysować je na tablicy).

Wyjaśnij, że Starszy Neil L. Andersen z
Kworum Dwunastu Apostołów określił
wyzwania życiowe i próby jako
„duchowe wichry” (zob. „Duchowe
wichry”, Ensign lub Liahona, maj 2014,
str. 18–21).

• Podajcie przykłady prób i trudności,
które można przyrównać do
wichrów?

Poproś uczniów, aby podczas
studiowania Dziejów Apostolskich 28
odszukali zasadę, która pomoże im
przetrwać „duchowe wichry”, z którymi
się zmagają.

Wyjaśnij, że w Dziejach Apostolskich 28 czytamy o doświadczeniach Pawła na
wyspie, dalszej podróży do Rzymu oraz uwięzieniu.

Podziel uczniów na trzy lub większą liczbę grup, w zależności od liczebności klasy.
Następnie wyznacz każdej z grup następujące fragmenty z pism świętych: Dzieje
Apostolskie 28:1–6; Dzieje Apostolskie 28:7–14; oraz Dzieje Apostolskie 28:16–24,
powtarzając w razie potrzeby te same fragmenty. Poproś każdą grupę o
przestudiowanie wskazanego fragmentu oraz wykonanie następujących zadań
(zapisz instrukcje na tablicy):

1. Narysujcie obrazek lub napiszcie nagłówek artykułu, który podsumowuje
wydarzenia opisane w przydzielonym wam fragmencie.

2. Pokażcie klasie wasz obrazek lub przeczytajcie nagłówek i podsumujcie
wydarzenia opisane w przydzielonym wam fragmencie.
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Kiedy upłynie wyznaczony czas na przygotowanie, poproś każdą grupę, aby
opowiedziała pozostałym uczniom o tym, co znalazła. (Jeśli są więcej niż trzy
grupy, poproś grupy z powtarzającymi się fragmentami, aby pokazały swoje zdjęcia
lub przedstawiły nagłówki i dodatkowe spostrzeżenia związane z przydzielonym
im fragmentem).

• Jakich prób doświadczył Paweł, gdy podróżował i przebywał w Rzymie.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 28:30–31.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co mógł robić Paweł
pomimo przebywania w areszcie domowym. Niech uczniowie opowiedzą o tym,
czego się dowiedzieli.

• Co robił Paweł, dowodząc tym samym, że pozostał wierny Bogu, niezależnie od
prób, które go spotkały?

• Co dobrego wynikło z prób, których Paweł doświadczył na morzu, gdy został
rozbitkiem i gdy był uwięziony w Rzymie? (Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi,
zapisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli jesteśmy wierni, Bóg może pomóc
nam zamienić próby w błogosławieństwa, zarówno dla nas samych, jak i
dla innych).

• W jaki sposób Bóg pomaga ludziom zmienić próby w błogosławieństwa dla nich
samych i innych ludzi?

Zadawaj pytania, które przybliżą uczniom doktryny i zasady
Po rozpoznaniu doktryn i zasad uczniowie muszą je zrozumieć, zanim zastosują je w sposób
znaczący w swoim życiu. Zadawaj pytania, które przybliżają do głębszego zrozumienia konkretnej
doktryny lub zasady, zachęcaj uczniów do zastanawiania się nad doktryną lub zasadą we
współczesnym kontekście lub proś ich, aby wyjaśniali, w jaki sposób rozumieją daną doktrynę
lub zasadę.

• Kiedy Bóg pomógł ci lub komuś, kogo znasz, w zamianie próby w
błogosławieństwo dla ciebie lub innych osób? (Możesz także podzielić się
własnym przykładem).

Zachęć uczniów, aby postępowali zgodnie z przykładem Pawła i postanowili, że
pozostaną wierni, gdy zostaną poddani próbom, aby Bóg pomógł im zmienić te
próby w błogosławieństwa dla nich samych i dla innych ludzi.

LEKCJA 98

604



Wprowadzenie do Listu
Pawła do Rzymian
Dlaczego warto studiować tę księgę?
List do Rzymian jest najdłuższym z listów Pawła i jest uważany przez wielu ludzi za
najwspanialszy. List ten zawiera najdokładniejsze wyjaśnienie doktryny
usprawiedliwienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez uczynki
dokonywane zgodnie z prawem Mojżesza. Zawiera nauki o doktrynach zbawienia i
praktyczne zastosowanie tych doktryn w codziennym życiu. Podczas studiowania
tej księgi uczniowie będą mogli w większym stopniu docenić Zadośćuczynienie
Jezusa Chrystusa oraz nadzieję i spokój, które wszyscy ludzie mogą znaleźć w
Chrystusie.

Kto napisał tę księgę?
Autorem Listu do Rzymian jest Apostoł Paweł (zob. List do Rzymian 1:1). Pisząc
ten list Paweł korzystał z pomocy swojego skryby, Tercjusza, który napisał swoje
własne pozdrowienie skierowane do świętych w Rzymie, znajdujące się pod koniec
listu (zob. List do Rzymian 16:22).

Kiedy i gdzie została napisana?
Paweł napisał ten List do Rzymian z Koryntu pod koniec swojej trzeciej podróży
misyjnej. Kilka podpowiedzi wskazuje na to, że Paweł napisał ten list podczas
swojego trzymiesięcznego pobytu w Koryncie (zob. Dzieje Apostolskie 20:2–3;
nazwa Grecja w tych wersetach odnosi się do Koryntu), prawdopodobnie
pomiędzy 55 a 56 r. n.e. (Zob. Bible Dictionary, „Pauline Epistles”).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
List do Rzymian jest skierowany do członków Kościoła w Rzymie (zob. List do
Rzymian 1:7). Początki Kościoła w Rzymie są nieznane, ale prawdopodobnie miały
miejsce wkrótce po dniu Zielonych Świąt, kiedy przybyli z Rzymu Żydzi usłyszeli,
jak Piotr głosił ewangelię (zob. Dzieje Apostolskie 2:10). Chociaż Paweł nie był
jeszcze w Rzymie, napisał pozdrowienia do konkretnych świętych, których poznał
wcześniej lub których znał dzięki innym mieszkańcom Rzymu, takim jak: Pryscylla i
Akwila (zob. Dzieje Apostolskie 18:1–2, 18; List do Rzymian 16:1–16, 21).

Istnieją co najmniej trzy główne powody, dla których Paweł wysłał List do Rzymian:

(1) W przygotowaniu na swoje przybycie do Rzymu w przyszłości. Od lat Paweł chciał
głosić ewangelię w Rzymie (zob. Dzieje Apostolskie 19:21; List do Rzymian 1:15;
15:23). Miał także nadzieję, że Kościół w Rzymie będzie miejscem, z którego
wyruszy na służbę na misji w Hiszpanii (zob. List do Rzymian 15:22–24, 28)

(2) Aby wyjaśnić i stanąć w obronie swoich nauk. Paweł wielokrotnie zmagał się z
przeciwnościami ze strony osób, które źle rozumiały lub wypaczały jego nauki o
prawie Mojżesza i wierze w Chrystusa (zob. Dzieje Apostolskie 13:45; 15:1–2;
21:27–28; List do Rzymian 3:8; II List Piotra 3:15–16). Paweł najwyraźniej miał
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powód, aby podejrzewać, że takie nieporozumienia dotarły do członków Kościoła w
Rzymie, więc napisał do nich, aby załagodzić wszelkie niepokoje przed swoim
przyjazdem.

(3) Aby promować jedność pomiędzy członkami Kościoła pochodzenia żydowskiego i tymi,
którzy wywodzili się z ludzi innych narodów. Na krótko zanim Paweł napisał ten list,
chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy zostali wcześniej wydaleni z Rzymu
przez Klaudiusza (zob. Dzieje Apostolskie 18:2), zaczęli powracać do Rzymu i do
kongregacji, które składały się głównie z chrześcijan wywodzących się z ludzi
innych narodów. Sytuacja ta prawdopodobnie przyczyniła się do napięć i
problemów pomiędzy chrześcijanami pochodzenia żydowskiego i chrześcijanami
wywodzącymi się z ludzi innych narodów. Jako „[apostoł] pogan” (List do Rzymian
11:13) Paweł dążył do zintegrowania nawróconych wywodzących się z ludzi innych
narodów z Kościołem; a jako Żyd (zob. List do Rzymian 11:13) czuł także wielkie
pragnienie, aby jego własny lud przyjął ewangelię. Paweł propagował jedność w
Kościele, nauczając, jakie zastosowanie mają doktryny ewangelii wśród wszystkich
świętych (zob. List do Rzymian 3:21–4:25; 11:13–36; 14:1–15:13).

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Po wstępnym powitaniu list zaczyna się od wypowiedzi nakreślającej jego myśl
przewodnią: „[Ewangelia Chrystusowa] jest […] mocą Bożą ku zbawieniu”
wszystkich, którzy „z wiary [w Jezusa Chrystusa] żyć [będą]” (List do Rzymian
1:16–17).

Chociaż List do Rzymian odgrywa ważną rolę w historii chrześcijaństwa, to według
Starszego Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów, jest niestety
także „źródłem większej liczby doktrynalnych nieporozumień, błędnych
interpretacji i szkód niż jakakolwiek inna biblijna księga” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy [1965–1973], 2:211). Nawet pośród pierwszych chrześcijan
zapisy Pawła były postrzegane jako „niezrozumiałe”, a jego nauki były czasem
wypaczane i błędnie rozumiane (II List Piotra 3:15–16).

Zarys
W Liście do Rzymian 1–3 Paweł wyjaśnia doktrynę usprawiedliwienia poprzez
wiarę w Jezusa Chrystusa. Paweł definiuje ciężką dolę grzesznika, z którą zmaga się
cała ludzkość i naucza, że Bożym rozwiązaniem tego problemu dla wszystkich ludzi
jest Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Poprzez wierne przyjęcie
Zadośćuczynienia Chrystusa cała ludzkość może zostać usprawiedliwiona (może
uzyskać przebaczenie) i otrzymać zbawienie.

W Liście do Rzymian 4–8 Paweł przytacza przykład Abrahama, aby zilustrować
doktrynę usprawiedliwienia przez wiarę. Zgłębia doktryny zbawienia i naucza, jaki
wpływ mają one na życie wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa.

W Liście do Rzymian 9–16 Paweł pisze o wybranym statusie Izraela, odrzuceniu
ewangelii i ostatecznym zbawieniu. Paweł radzi członkom pochodzenia
żydowskiego i tym, którzy wywodzą się z ludzi innych narodów, aby żyli według
ewangelii i aby pokój i jedność panowały w Kościele. Błaga świętych w Rzymie, aby
nadal przestrzegali przykazań.

L IST  DO RZYMIAN
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List do Rzymian 1–3
Wprowadzenie
Paweł napisał list do świętych w Rzymie, głosząc, że
ewangelia Jezusa Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu.
Wyjaśnił, że nikt nie może być zbawiony poprzez własne

uczynki; zbawienie można uzyskać jedynie poprzez łaskę
Jezusa Chrystusa, która jest dostępna poprzez Jego
Zadośćuczynienie.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Rzymian 1:1–17
Paweł głosi, że ewangelia Jezusa Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu
Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Larry’ego Echo Hawka,
Siedemdziesiątego. Wyjaśnij, że jako młody mężczyzna Starszy Echo Hawk wstąpił
do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych.

„Wtedy to poznałam mojego instruktora musztry — doświadczonego żołnierza
— który kopnięciem otworzył drzwi, po czym wszedł, krzycząc słowa przeplatane
wulgaryzmami. Był twardzielem, doświadczonym weteranem.

Po tym przerażającym wstępie udał się na drugi koniec baraku i zaczął
przepytywać zebranych rekrutów. W każdym z obecnych, bez wyjątku, odnalazł
coś, co mógł wyśmiać, używając przy tym głośnego i wulgarnego języka. Idąc

wzdłuż rzędu, stawał przed każdym żołnierzem, który zgodnie z komendą odkrzykiwał: ‘Tak jest’
lub ‘Nie, panie sierżancie’ […]. Kiedy przyszła moja kolej, wiedziałem, że chwycił moją torbę i
opróżnił jej zawartość na materac znajdujący się za moimi plecami. Przejrzał moje rzeczy i
podszedł do mnie. Byłem gotowy na jego atak. W ręku trzymał moją Księgę Mormona” („Przyjdź
do mnie, ludu Izraela”, Ensign lub Liahona, listopad 2012, str. 32).

• Jak byście się czuli, będąc na miejscu Starszego Echo Hawka?

• Co, waszym zdaniem, miał zamiar zrobić sierżant?

• Czy kiedykolwiek znaleźliście się w sytuacji, kiedy martwiliście się, że wasze
wierzenia będą wyśmiane? (Możesz poprosić kilkoro uczniów, aby podzielili się
swoimi doświadczeniami z klasą).

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Listu do Rzymian 1 odszukali prawdy,
które pomogą im stawić czoła ośmieszeniu lub prześladowaniu z powodu ich
przekonań i norm postępowania.

Pokrótce przedstaw List do Rzymian, prosząc jednego z uczniów o przeczytanie na
głos poniższego akapitu:

Paweł napisał list do świętych w Rzymie pod koniec swoich podróży misyjnych. Napisał go, aby
rzymscy święci przygotowali się na jego przybycie, kiedy to miał wyjaśnić swoje nauki i stanąć w
ich obronie oraz propagować jedność pomiędzy członkami Kościoła pochodzenia żydowskiego a
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tymi, którzy wywodzili się spośród ludzi innych narodów. Rzym — stolica Cesarstwa Rzymskiego
— był przesiąknięty filozofią świata i trudno było w nim głosić ewangelię Jezusa Chrystusa.

Podsumuj List do Rzymian 1:1–14, wyjaśniając, że Paweł rozpoczął swój list od
złożenia świadectwa o Jezusie Chrystusie i wyrażenia pragnienia, by odwiedzić
świętych w Rzymie.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Rzymian 1:15–17.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, o jakich aspektach ewangelii Jezusa
Chrystusa Paweł nauczał rzymskich świętych.

• Co Paweł powiedział o ewangelii Jezusa Chrystusa? (Rozpoznana przez
uczniów prawda powinna brzmieć następująco: Ewangelia Jezusa Chrystusa
jest mocą Bożą ku zbawieniu dla wszystkich, którzy rozwijają wiarę w
Jezusa Chrystusa. Zapisz tę prawdę na tablicy. Możesz zaproponować, aby
uczniowie zaznaczyli w swoich pismach świętych słowa i wyrażenia, które
zawierają tę prawdę).

• Od czego możemy zostać zbawieni dzięki ewangelii Jezusa Chrystusa? (Od
śmierci fizycznej i duchowej).

• Dlaczego musimy rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa, aby poprzez ewangelię
otrzymać błogosławieństwa zbawienia? (Jezus Chrystus dokonał
Zadośćuczynienia, dzięki któremu możliwe jest nasze zbawienie).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującego wyjaśnienia tego,
co oznacza wierzyć w Jezusa Chrystusa i rozwijać wiarę w Niego:

Słowa wierzyć i wiara — użyte przez Pawła — nie oznaczają jedynie logicznego przyznania, że
Jezus Chrystus jest Synem Boga, lecz stanowią płynącą z głębi serca akceptację Go i zaufanie Mu,
jako Temu, który zaoferował Siebie, dokonując Zadośćuczynienia za nasze grzechy. To dogłębne
zaufanie prowadzi do wiernego życia, które wyrażone jest przez pokutę za grzechy, przyjęcie
chrztu i dążenie do życia według nauk Jezusa Chrystusa (zob. Dzieje Apostolskie 16:30–33; List
do Rzymian 6:1–11; I List do Koryntian 6:9–11). „Wiarę w Jezusa Chrystusa […] okazujemy, żyjąc
w posłuszeństwie prawom i obrzędom ewangelii, i służąc Chrystusowi” (Guide to the Scriptures,
„Salvation”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

• Jakie uczucia na temat głoszenia ewangelii towarzyszyły Pawłowi w rezultacie
tego, iż wiedział, że ewangelia Jezusa Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu?
(Nie wstydził się [zob. List do Rzymian 1:16]).

• W jaki sposób świadectwo o mocy ewangelii może wpłynąć na wasze
pragnienie dzielenia się ewangelią z bliźnimi? (Kiedy uczniowie udzielą
odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą zasadę: Kiedy uzyskamy
świadectwo, że ewangelia Jezusa Chrystusa ma moc ku naszemu
zbawieniu, nie będziemy wstydzić się dzielenia się nią z bliźnimi).

• W jaki sposób zasada ta pomoże wam, kiedy będziecie stawiać czoła
prześladowaniom i ośmieszeniu za to, w co wierzycie?
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Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał dalszą część historii Starszego Echo
Hawka, a pozostali niech wsłuchają się w to, jakiej odpowiedzi udzielił on
sierżantowi.

„Spodziewałem się, że będzie na mnie wrzeszczeć. Zamiast tego zbliżył się do
mnie i szepnął: ‘Czy jesteś mormonem?’.

Zgodnie z rozkazem krzyknąłem: ‘Tak, panie sierżancie’.

Znowu spodziewałem się najgorszego. Zamiast tego, zatrzymał się i podniósł
rękę, w której trzymał moją Księgę Mormona, a następnie bardzo cichym głosem
zapytał: ‘Czy wierzysz w tę księgę?’.

Znowu krzyknąłem: ‘Tak jest, panie sierżancie’” („Przyjdź do mnie, ludu Izraela”, str. 32).

• W jakim sensie odpowiedź Starszego Echo Hawka jest dobrym przykładem
zasady nauczanej w Liście do Rzymian 1:16?

Wyjaśnij, że sierżant zamiast ośmieszyć Starszego Echo Hawka, delikatnie odłożył
Księgę Mormona i dalej kontynuował rozmowę z pozostałymi rekrutami.
Przeczytaj na głos pozostałą część wypowiedzi Starszego Echo Hawka:

„Często się zastanawiałem, dlaczego ten twardy sierżant piechoty morskiej
oszczędził mnie tamtego dnia. Jestem wdzięczny, że mogłem bez wahania
powiedzieć: ‘Tak, jestem członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach
Ostatnich’ i ‘Tak, wiem, że Księga Mormona jest prawdziwa’. To świadectwo jest
cennym darem danym mi przez Ducha Świętego” („Przyjdź do mnie, ludu
Izraela”, str. 32).

• W jakich sytuacjach wy (lub ktoś kogo znacie) okazaliście, że nie wstydzicie się
dzielenia się ewangelią Jezusa Chrystusa?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, jak silne są ich świadectwa o ewangelii Jezusa
Chrystusa oraz co mogą zrobić, aby je wzmocnić. Zachęć ich, aby wyznaczyli to
sobie za cel.

List do Rzymian 1:18–3:23
Paweł naucza, że cała ludzkość grzeszy i brak jej chwały Bożej
Wyjaśnij, że w czasach Pawła niektórzy chrześcijanie wywodzący się z ludzi innych
narodów usprawiedliwiali niemoralne lub grzeszne zachowania, podkreślając łaskę
Boga i ignorując Jego doskonałą sprawiedliwość. Także niektórzy chrześcijanie
żydowskiego pochodzenia wierzyli, że przestrzeganie prawa Mojżesza było
konieczne do ich zbawienia. Paweł chciał poprawić te błędne przekonania.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos List do Rzymian 1:18–32.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jakie, według Pawła, były powszechne
grzechy w jego czasach. Możesz wyjaśnić uczniom słowa i wyrażenia zawarte
w wersetach 18–32, aby zrozumieli ostrzeżenia, jakie Paweł skierował do świętych
w Rzymie. Możesz, na przykład, zadać następujące pytanie:
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• Co, waszym zdaniem w wersecie 25., oznacza zwrot: „służyli stworzeniu
zamiast Stwórcy”?

Wskaż, że z Listu do Rzymian 1:18–32 uczymy się, że prorocy i apostołowie uczą
nas o zachowaniach i postawach, które obrażają Boga.

Wyjaśnij, że wyrażenia „zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie
przeciwne naturze” w wersecie 26. i „zaniechali przyrodzonego obcowania z
kobietą” w wersecie 27. odnoszą się do zachowań homoseksualnych. Możesz
wyjaśnić, że od początku i konsekwentnie Pan potępiał w pismach świętych
pogwałcenie prawa czystości moralnej, łącznie z zachowaniami homoseksualnymi.

Uwaga: Temat dotyczący pociągu do osób tej samej płci jest bardzo delikatny. Kiedy
uczniowie w klasie będą omawiać ten temat, upewnij się, że czynią to z
życzliwością, współczuciem i szacunkiem.

Aby pomóc uczniom zrozumieć stanowisko Kościoła na temat zachowań
homoseksualnych, przeczytaj na głos poniższe oświadczenia:

„Zachowania homoseksualne i lesbijskie są poważnym grzechem. Jeśli zmagasz się z pociągiem
do osób tej samej płci lub jesteś nakłaniany do udziału w niewłaściwych praktykach, zwróć się o
radę do swoich rodziców i biskupa. Oni ci pomogą” (Dla wzmocnienia młodzieży [2011], str. 36).

„Stanowisko doktrynalne Kościoła jest jasno wyrażone: zachowania seksualne są dopuszczalne
jedynie pomiędzy poślubionymi sobie mężczyzną i kobietą. Jednakże nigdy nie powinno być ono
usprawiedliwieniem dla jakiegokolwiek przejawu nieuprzejmości. Jezus Chrystus, którego
naśladujemy, otwarcie potępiał niemoralność seksualną, ale nigdy nie był okrutny. Zawsze Jego
wolą było podźwiganie człowieka —nigdy poniżenie go […].

Dla Kościoła istnieje różnica między pociągiem do osób tej samej płci a rzeczywistym
postępowaniem. Podczas gdy uczucia i pociąg do osób tej samej płci nie są ze swej natury
grzechem, to zaangażowanie w zachowania homoseksualne zaprzecza ‘doktrynalnej zasadzie
wymienionej w pismach świętych […], że małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest
podstawą planu Stworzyciela dotyczącego wiecznego przeznaczenia Jego dzieci’ [„Oświadczenie
Pierwszego Prezydium na temat małżeństw jednopłciowych”, strona internetowa:
mormonnewsroom.org]” („Same‑Sex Attraction”, Gospel Topics, strona internetowa: lds.org/
topics).

• Dlaczego ważne jest, abyśmy rozumieli nauki proroków i apostołów Pana na
temat zachowań homoseksualnych?

• W jaki sposób możemy okazać życzliwość i współczucie tym, którzy odczuwają
pociąg do osób tej samej płci i jednocześnie popierać stanowisko Kościoła na
temat zachowań homoseksualnych?

Podsumuj List do Rzymian 2:1–3:8, wyjaśniając, że Paweł nauczał, iż wszyscy ludzie
będą sądzeni według swych własnych czynów, i wskazał, że nieprawość Żydów ma
swe źródło w tym, że żyli według prawa Mojżesza na zewnątrz, a nie w głębi serca
— wewnętrznie.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Rzymian 3:9–12, 23, a
pozostali niech wyszukają, kto według Pawła jest pod wpływem grzechu.

• Kto według Pawła jest pod wpływem grzechu? Jaki wpływ mają na nas nasze
grzechy? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą
prawdę: Wszyscy ludzie, którzy osiągnęli wiek odpowiedzialności, grzeszą
i potrzebują Bożego przebaczenia).

• W jakim sensie prawda ta pomaga nam lepiej zrozumieć, dlaczego
potrzebujemy Jezusa Chrystusa?

List do Rzymian 3:24–31
Cała ludzkość może zostać usprawiedliwiona poprzez wierne przyjęcie
Zadośćuczynienia Chrystusa
Wyjaśnij, że w pozostałych wersetach Listu do Rzymian 3 Paweł nauczał, jak Jezus
Chrystus przezwycięża problem, z jakim zmagamy się — a mianowicie, że Bóg nie
może zaakceptować grzechu i że każda osoba jest odpowiedzialna za swe czyny
grzeszy. Aby dowiedzieć się, o co chodzi w tych wersetach, uczniowie muszą
zrozumieć znaczenie następujących słów: usprawiedliwienie („ułaskawienie od
grzechu i ogłoszenie, że jest się bez winy” [Guide to the Scriptures, „Justification,
Justify” strona internetowa: scriptures.lds.org]), przebłaganie (zadość czyniąca ofiara
i źródło miłosierdzia) i łaska („boskie źródło pomocy i siły, dane poprzez szczodre
miłosierdzie i miłość Jezusa Chrystusa” [Bible Dictionary, „Grace”]). Możesz
zapisać definicje tych słów na tablicy przed lekcją lub dać każdemu uczniowi kartkę
z tymi terminami.

Definiowanie trudnych słów i wyrażeń
Definiowanie trudnych słów i wyrażeń może być ważnym krokiem prowadzącym do zrozumienia
treści pism świętych i rozpoznawania doktryn oraz zasad. Słowa proroków, słowniki, podręczniki
dla uczniów, przypisy oraz pomoce do studiowania pism świętych pomagają uczniom w
zrozumieniu trudnych słów i zwrotów.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Rzymian 3:24–26.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jak możemy stać się godni przebywania w
obecności Boga.

• W jaki sposób, według Listu do Rzymian 3:24, jesteśmy usprawiedliwieni, czyli
uznani za godnych przebywania w obecności Boga?

Wskaż, że w Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu Józefa Smitha Listu do
Rzymian 3:24] zmieniono słowo darmo na jedynie (zob. przypis a w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO). Wyjaśnij, że bez względu na to, ile dobra
dokonamy w tym życiu, nie możemy samodzielnie zapracować ani zasłużyć na
zbawienie, ponieważ, jak nauczał Paweł, wszyscy zgrzeszyliśmy i dlatego nie
spełniamy wymagań zbawienia (zob. List do Rzymian 3:23). Jedynie dzięki łasce
Boga — Jego boskiej sile i motywującej mocy — dostąpimy zbawienia (zob. także
Moroni 10:32–33).
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• Kogo, według wersetu 26., Bóg usprawiedliwia poprzez łaskę? (Tych, którzy
wierzą w Jezusa).

Przypomnij uczniom, że Paweł użył słów wierzyć i wiara w znaczeniu, które
wcześniej omówili w klasie.

• Jakiej zasady uczymy się z tych wersetów o tym, jaki jest wynik wiernego
przyjęcia Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa? (Uczniowie mogą rozpoznać
następującą zasadę: Poprzez wierne przyjęcie Zadośćuczynienia Jezusa
Chrystusa cała ludzkość może zostać usprawiedliwiona i otrzymać
zbawienie).

• W jaki sposób możemy okazać, że wiernie przyjęliśmy Zadośćuczynienie
Zbawiciela?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, dlaczego potrzebują Zbawiciela Jezusa
Chrystusa i co mogą zrobić, aby wierniej przyjąć Jego Zadośćuczynienie. Poproś ich,
aby zapisali swoje uczucia w notatnikach lub dziennikach do studiowania. Poproś
kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi odczuciami i świadectwami o Zbawicielu.

Podsumuj List do Rzymian 3:27–30, wyjaśniając, że Paweł ponownie podkreślił, że
człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie ze względu
na to, że przestrzega prawa Mojżesza.
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List do Rzymian 4–7
Wprowadzenie
Paweł wyjaśnił, w jaki sposób Abraham był usprawiedliwiony
poprzez łaskę. Następnie opisał błogosławieństwa, jakie są

udziałem tych, którzy są usprawiedliwieni i nauczał, że
chrzest symbolizuje śmierć grzechu i życie w Chrystusie.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Rzymian 4–5
Paweł wyjaśnia, w jaki sposób Abraham był usprawiedliwiony poprzez łaskę
Przerysuj na tablicę poniższą ilustrację i napisz wyrażenia.

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że umierają z pragnienia na pustyni, a na
szczycie pobliskiego wzgórza znajduje się butelka z wodą.

• Co was uratuje: (a) wasza wiara, że woda może was ocalić, (b) wasz wysiłek, by
dotrzeć do wody i ją wypić czy (c) po prostu woda? (Nie mów nic o tym, czy
odpowiedzi uczniów są poprawne).

Wyjaśnij, że przytoczona sytuacja wyjaśnia nauki Pawła wyłożone w Liście do
Rzymian 4–7 na temat tego, jak wiara, czyny i łaska odnoszą się do doktryny
usprawiedliwienia. (Przypomnij uczniom, że nauki Pawła na temat
usprawiedliwienia były przedstawione podczas omawiania Listu do Rzymian 1–3).

• Co, według nauk Pawła w Liście do Rzymian 1–3, oznacza bycie
usprawiedliwionym? (Ułaskawienie od kary za grzechy i ogłoszenie, że jest się
bez winy, czyli prawym).

Przedstaw kontekst Listu do Rzymian 4, wyjaśniając, że niektórzy święci
żydowskiego pochodzenia w Rzymie za bardzo podkreślali w kwestii
usprawiedliwienia znaczenie swoich własnych wysiłków i prawo Mojżesza.

• Dlaczego niektórzy ludzie mogą dzisiaj w podobny sposób błędnie rozumieć
zagadnienie usprawiedliwienia?

• Która opcja zapisana na tablicy reprezentuje ideę, że możemy być zbawieni
poprzez nasze czyny? (Zapisz (Czyny) obok opcji b).
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Wyjaśnij, że Paweł próbował wyjaśnić nieporozumienie, jakie istniało w jego
czasach, przypominając Żydom o starożytnym patriarsze Abrahamie, którego
uważali za usprawiedliwionego.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Joseph Smith
Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha], List do Rzymian 4:2–5 (w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO). Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, dlaczego
Abraham był sądzony jako sprawiedliwy.

• Na jakiej podstawie Abraham nie został usprawiedliwiony? (Na podstawie
„prawa uczynków”).

• Dlaczego, według nauk Pawła zapisanych w Liście do Rzymian 1–3, nie
możemy zostać usprawiedliwieni zgodnie z prawem uczynków? (Paweł nauczał:
„Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” [List do Rzymian 3:23].
Usprawiedliwienie przez prawo uczynków oznaczałoby, że nigdy nie
moglibyśmy zgrzeszyć).

Wyjaśnij, że jak podaje List do Rzymian 4:6–8, Paweł przytoczył słowa króla
Dawida, aby dokładniej zilustrować, że nasze czyny same w sobie nie
usprawiedliwią nas ani nie uczynią nas niewinnymi.

Aby podsumować List do Rzymian 4:9–15, poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos poniższy akapit:

Aby podać w wątpliwość pomysł, że tylko ci, którzy zostali obrzezani, oraz ci, którzy
przestrzegają prawa Mojżesza, mogą otrzymywać błogosławieństwa za to, że są wierni, Paweł
nauczał, że Abraham otrzymał błogosławieństwa za swoją wierność, zanim został obrzezany, a
obrzezanie było znakiem jego wierności. Abraham nadal był wierny po zawarciu przymierza z
Bogiem i obrzezaniu. W ten sposób Abraham został ojcem wszystkich wiernych — tych
nieobrzezanych (ludzi innych narodów) i tych obrzezanych (Żydów).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Joseph Smith Translation
[Tłumaczenie Józefa Smitha] List do Rzymian 4:16, przypis a (w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO), a pozostali niech śledzą tekst i odszukają pełne
wyjaśnienie tego, przez co jesteśmy usprawiedliwieni.

• Przez co jesteśmy usprawiedliwieni? (Uczniowie powinni rozpoznać
następującą doktrynę: Jesteśmy usprawiedliwieni poprzez wiarę i uczynki
dzięki łasce).

Przypomnij uczniom, że łaska odnosi się do błogosławieństw, miłosierdzia, pomocy
i siły, które są dostępne dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

• Która z opcji napisanych na tablicy może symbolizować Zadośćuczynienie i
łaskę Jezusa Chrystusa? Która opcja może symbolizować naszą wiarę w Niego?
(Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz: (Zadośćuczynienie i łaska Jezusa
Chrystusa) obok opcji c i (Wiara) obok opcji a).

• Jeśli bylibyśmy w tej sytuacji, czy moglibyśmy zostać ocaleni poprzez naszą
wiarę i podjęty wysiłek, gdyby nie było wody? (Nie). W jakim sensie woda
przypomina w tej sytuacji Zadośćuczynienie i łaskę Jezusa Chrystusa?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego Prezydium:

„Zbawienia nie kupuje się za walutę posłuszeństwa; nabywa się je poprzez krew
Syna Bożego [zob. Dzieje Apostolskie 20:28]. […]

Łaska jest darem Bożym, a nasze pragnienie, aby być posłusznym każdemu
przykazaniu Bożemu, przejawia się w sięganiu poza nasz doczesny stan, by
przyjąć święty dar od naszego Ojca Niebieskiego” („Dar łaski”, Ensign lub
Liahona, maj 2015, str. 109, 110).

Zwróć uwagę uczniów na to, że chociaż przedstawiona na tablicy sytuacja pomaga
nam w zrozumieniu, jak wiara, uczynki i łaska przyczyniają się do tego, że jesteśmy
usprawiedliwieni, to nie przedstawia wszystkich sposobów, na jakie możemy
otrzymać łaskę Zbawiciela. Jezus Chrystus nie tylko zapewnia ratującą życie wodę
— która symbolizuje Jego łaskę dla naszego usprawiedliwienia i oczyszczenia z
grzechu — ale także daje nam możliwość, abyśmy mieli wiarę i siłę do uzyskania tej
wody, czyli dostępu do Jego łaski. Możemy być błogosławieni tą łaską przed, w
trakcie i po okazaniu wiary w Niego i dokonaniu dobrych uczynków.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Moc Zadośćuczynienia umożliwia pokutę i […] wzmacnia nas, abyśmy mogli
postrzegać, czynić i stawać się dobrymi w sposób, na który nie zwrócilibyśmy
uwagi, ani którego nie osiągnęlibyśmy, polegając na własnych możliwościach”
(„Dlatego uciszyli swe obawy”, Ensign lub Liahona, maj 2015, str. 47).

• W jaki sposób łaska Zbawiciela może pomóc nam rozwijać wiarę w Niego i
czynić dobrze?

• Jakie czyny są wyrazem naszej wiary w Chrystusa i usprawiedliwiają nas
poprzez Jego łaskę? (Pokuta, posłuszeństwo przykazaniom i otrzymanie
obrzędów ewangelii).

Poproś uczniów, aby dobrali się w dwu- lub trzyosobowe grupy i wyjaśnili sobie
nawzajem, w jaki sposób wiara i prawe uczynki pomagają nam otrzymać łaskę
Zbawiciela, abyśmy zostali usprawiedliwieni. (Upewnij się, że uczniowie rozumieją,
że wiara w Pana Jezusa Chrystusa i w Jego moc, aby nas zbawić, będzie motywować
nas do otrzymania niezbędnych obrzędów i posłuszeństwa przykazaniom Boga, co
z kolei umożliwia nam bycie usprawiedliwionymi poprzez łaskę Zbawiciela).

Podsumuj List do Rzymian 5, wyjaśniając, że Paweł nauczał o pokoju danym tym,
którzy poprzez wiarę mają dostęp do łaski Chrystusa (zob. wersety 1–2). Dokładniej
wyjaśnił, że łaska, dostępna dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, jest bardziej
niż wystarczająca, aby przezwyciężyć skutki Upadku.
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List do Rzymian 6–7
Paweł naucza, jak uwolnić się od grzechu i otrzymać życie wieczne
Zapytaj uczniów, w jaki sposób postąpiliby w następującej sytuacji:

Przyjaciel planuje służyć kiedyś na misji, ale obecnie dokonuje wyborów, które są
sprzeczne z normami wyznaczonymi przez Pana. Kiedy wyrażasz swoje obawy o
zachowaniu przyjaciela, on mówi: „To nic takiego. Przecież dzięki
Zadośćuczynieniu zawsze mogę odpokutować, zanim pojadę na misję”.

Wyjaśnij, że niektórzy ludzie rozmyślnie łamią przykazania Boże, planując
odpokutować później, np. przed pójściem do świątyni czy udaniem się na misję.
Poproś uczniów, aby podczas studiowania Listu do Rzymian 6 odszukali, dlaczego
taka postawa wskazuje na poważne niezrozumienie doktryny dotyczącej łaski.

Podziel uczniów na pary. Poproś każdą parę uczniów o przeczytanie wspólnie na
głos Listu do Rzymian 6:1–6 i omówienie, w jaki sposób nauki Pawła mogą
skorygować sposób myślenia ich przyjaciela. Po upływie wyznaczonego czasu
zapytaj:

• Jak Paweł zareagował na błędne wyobrażenie, że łaska Zbawiciela
automatycznie uwolni nas od grzechów?

• Jak myślicie, co oznaczają słowa: „którzy grzechowi umarliśmy” (werset 2.) i
„pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć” (werset 4.)?

• Co, według tych wersetów, symbolizuje chrzest przez zanurzenie? (Gdy
uczniowie udzielą odpowiedzi, pomóż im rozpoznać następującą doktrynę:
Chrzest przez zanurzenie może symbolizować naszą śmierć wobec
grzechu i nowe duchowe życie).

Wyjaśnij, że nowe duchowe życie rozpoczyna się, kiedy przyjmujemy chrzest, i
obejmuje odpuszczenie grzechów oraz zobowiązanie do przestrzegania
przykazań Boga.

Aby przygotować uczniów do rozpoznania dodatkowych zasad w Liście do
Rzymian 6, pokaż kilka banknotów.

• Kto wypłaca pensje pracownikom? Dlaczego pracodawca nie płaci pensji
pracownikom innej firmy?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Listu do Rzymian 6:13 i odszukanie dwóch
„pracodawców”, czyli panów, którym możemy się oddawać i którym możemy
służyć. (Możesz wyjaśnić, że oddawać się w tym wersecie oznacza ofiarować lub
dawać coś z siebie). Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Narysuj na tablicy poniższą tabelę:

Zapłata za grzech Zapłata Boża
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Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali List do Rzymian 6:14–23. Poproś połowę z
nich o odszukanie „zapłaty” (werset 23.), czyli konsekwencji grzechu, a druga
połowa niech odszuka zapłatę Bożą. Po upływie wyznaczonego czasu wyznacz
kilkoro uczniów, aby podeszli do tablicy i napisali w tabeli, co odnaleźli. (Pod
napisem: „Zapłata za grzech” uczniowie powinni napisać: Śmierć
[zob. wersety 16., 21., 23.], a pod napisem: „Zapłata Boża” powinni napisać:
Prawość [zob. werset 16.], Świętość [zob. wersety 19., 22.], Życie wieczne
[zob. wersety 22., 23.]). Wyjaśnij, że śmierć jako zapłata za grzech odnosi się do
„oddzielenia od Boga i Jego wpływu” i oznacza „umrzeć dla wszystkiego, co
prawe” (Guide to the Scriptures, „Death, Spiritual”, strona internetowa:
scriptures.lds.org).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z Listu do Rzymian 6:16 na temat
konsekwencji wynikających z oddania się grzechowi? (Choć uczniowie mogą
użyć innych słów, powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli oddajemy się
grzechowi, stajemy się jego sługami).

• W jakim sensie oddanie się grzechowi sprawia, że stajemy się jego sługami?

Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacjach, w których osoba, która oddała się
grzechowi, utraciła wolność.

Możesz powołać się na listę pod hasłem „Zapłata Boża”.

• Jakie są korzyści płynące ze służby prawości w przeciwieństwie do służby
grzechowi?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z nauk Pawła o tym, jak uwolnić się od
grzechu i otrzymać dar życia wiecznego? (Uczniowie mogą użyć innych słów,
ale powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli oddajemy się Bogu, możemy
uwolnić się od grzechu i otrzymać dar życia wiecznego).

• Na jakie sposoby możemy oddać się Bogu?

• Na jakie sposoby doświadczyliście uwolnienia się od grzechu poprzez oddanie
się Bogu?

Zadawaj pytania, które wywołują uczucia i budują świadectwa
Kiedy uczniowie zrozumieją daną doktrynę lub zasadę, możesz zadawać pytania, które skłonią
ich do zastanowienia się nad duchowymi doświadczeniami związanymi z tą doktryną lub zasadą,
a także pozwolą głębiej odczuć prawdziwość i istotę danej prawdy ewangelii w ich życiu.
Wielokrotnie uczucia te przyczynią się do zwiększonego pragnienia uczniów, by bardziej starać
się żyć zgodnie z zasadami ewangelii.

Złóż świadectwo o tym, jak ważne jest oddanie się Bogu. Poproś uczniów, aby
zapisali cel dotyczący tego, w jaki sposób mogą bardziej oddać się Bogu.

Podsumuj List do Rzymian 7, wyjaśniając, że Paweł użył metafory małżeństwa, aby
nauczać, iż członkowie Kościoła zostali uwolnieni od prawa Mojżesza i przyłączeni
do Chrystusa. Pisał także o zmaganiach „w ciele” (werset 18.), czyli o fizycznych
pragnieniach i o „człowieku wewnętrznym” (werset 22.), czyli o duchowości.
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Zakończ, składając świadectwo na temat prawd, które były nauczane podczas
tej lekcji.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Dzieje Apostolskie 20 – List
do Rzymian 7 (Część 20.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów
Dzieje Apostolskie 20 – List do Rzymian 7 (część 20.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja
lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha
Świętego, mając na uwadze potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Dzieje Apostolskie 20–22)
Z podróży misyjnych Pawła uczniowie dowiedzieli się, że prawdziwi słudzy Pana wiernie wykonują swoje obowiązki, a
czynienie tego daje im radość. Dowiedzieli się także, iż prawdziwi słudzy Pana chętnie wykonują wolę Boga bez
względu na związane z tym osobiste poświęcenie. Z osobistej relacji na temat jego nawrócenia uczniowie nauczyli się
od Pawła, że kiedy jesteśmy posłuszni słowom Jezusa Chrystusa, możemy się w pełni nawrócić.

Dzień 2. (Dzieje Apostolskie 23–28)
Kiedy uczniowie studiowali świadectwo Pawła, które wygłosił przed królem Agryppą, dowiedzieli się, że jeśli
odpokutujemy i zwrócimy się do Boga, możemy przezwyciężyć moc Szatana w naszym życiu, otrzymać przebaczenie
grzechów i spełnić wymagania konieczne do wejścia do królestwa celestialnego. Rozpoznali także prawdę, że aby
nawrócić się do Jezusa Chrystusa, musimy dokonać wyboru, że będziemy wierzyć i że będziemy w pełni zobowiązani
do życia według ewangelii. Z relacji z podróży Pawła do Rzymu uczniowie dowiedzieli się, że jeśli jesteśmy wierni, Bóg
pomoże nam zmienić próby w błogosławieństwa dla nas samych i dla naszych bliźnich.

Dzień 3. (List do Rzymian 1–3)
Z Listu Pawła do świętych w Rzymie uczniowie nauczyli się następujących prawd: Kiedy uzyskamy świadectwo, że
ewangelia Jezusa Chrystusa ma moc ku naszemu zbawieniu, nie będziemy wstydzić się dzielenia się nią z bliźnimi.
Wszyscy ludzie, którzy osiągnęli wiek odpowiedzialności, grzeszą i potrzebują przebaczenia od Boga. Poprzez wierne
przyjęcie Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa cała ludzkość może zostać usprawiedliwiona i otrzymać zbawienie.

Dzień 4. (List do Rzymian 4–7)
Z nauk Pawła skierowanych do świętych w Rzymie uczniowie nauczyli się, że jesteśmy usprawiedliwieni poprzez wiarę i
uczynki za sprawą łaski. Studiowali również następujące prawdy: Chrzest przez zanurzenie może symbolizować naszą
śmierć wobec grzechu i nowe życie duchowe. Jeśli oddajemy się grzechowi, stajemy się jego sługami. Jeśli oddajemy
się Bogu, możemy uwolnić się od grzechu i otrzymać dar życia wiecznego.

Wprowadzenie
Jako więzień Paweł został przetransportowany do Rzymu drogą morską podczas
zimowych miesięcy. Przed podróżą Paweł ostrzegał, że wyprawa ta będzie związana
z „niebezpieczeństwem i z wielką szkodą” (Dzieje Apostolskie 27:10). Podczas
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sztormu Paweł prorokował, że chociaż statek zostanie zniszczony, to ludzie
przeżyją. Proroctwo Pawła wypełniło się.

Propozycje dotyczące nauczania
Dzieje Apostolskie 27
Paweł był rozbitkiem, kiedy zabrano go do Rzymu
Przed lekcją napisz na tablicy poniższe zdania. (Zdania te znajdują się w broszurze
Dla wzmocnienia młodzieży [2011, str. 4, 11, 16).]

„Unikaj częstego chodzenia na randki z tą samą osobą”.

„Nie bierz udziału, nie oglądaj ani nie angażuj się w nic, co jest wulgarne,
niemoralne, agresywne czy ma charakter pornograficzny”.

„Jeśli twoi przyjaciele nakłaniają cię do zrobienia czegoś złego, bądź tym, który
stanie w obronie dobra, nawet jeśli będziesz stać w pojedynkę”.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos zdania zapisane na tablicy.

• Dlaczego niektórzy młodzi ludzie decydują, że nie będą słuchać tych ostrzeżeń
i rad?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Dziejów Apostolskich 27 odszukali
prawdy, które pomogą im wzmocnić wiarę i słuchać ostrzeżeń oraz rad
pochodzących od sług Pana.

Przypomnij uczniom, że Paweł został fałszywie oskarżony o zdradę i pozbawiony
wolności. Apelował w swojej sprawie do cesarza rzymskiego, do czego miał prawo
jako obywatel Rzymu. Podsumuj Dzieje Apostolskie 27:1–8, wyjaśniając, że Paweł
udał się do Rzymu drogą morską z innymi więźniami pod nadzorem rzymskiej
straży. Po wielu dniach podróży morskiej zatrzymali się w przystani na Krecie.
Kiedy wypływali z przystani, Paweł ostrzegł przebywających na statku, że nie
powinni kontynuować podróży.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 27:9–10.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co według ostrzeżeń Pawła, miało się stać,
jeśli wraz z innymi towarzyszami podróży będzie kontynuował podróż do Rzymu.
Możesz wyjaśnić, że słowo post użyte w wersecie 9., odnosi się do dobrowolnego
powstrzymywania się od jedzenia. W tym przypadku post prawdopodobnie odnosił
się do świętego dnia żydowskiego o nazwie Dzień Zadośćuczynienia, który
rozpoczyna okres, w którym — jak ogólnie uważano — przeprawy przez Morze
Śródziemne są niebezpieczne ze względu na silne sztormy. Dzień
Zadośćuczynienia zazwyczaj miał miejsce pod koniec września lub na początku
października. Wyjaśnij także, że słowo towar z wersetu 10. odnosi się do dóbr
przewożonych statkiem.

• Przed czym, według Dziejów Apostolskich 27:10, Paweł ostrzegł i o czym
prorokował, jeśli nadal będą kontynuować swą podróż?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 27:11–12.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jak rzymski setnik oraz inni przebywający
na statku zareagowali na ostrzeżenie Pawła.

• Jak myślicie, dlaczego łatwiej było setnikowi uwierzyć właścicielowi statku niż
Pawłowi?

• Dlaczego, według wersetu 12., większość ludzi na statku zignorowała
ostrzeżenie Pawła? (Możesz wyjaśnić, że słowo przystań oznacza port, a
wyrażenie nie nadawała się oznacza, że nie była odpowiednia lub stosowna).

Poproś kilkoro uczniów, by po kolei czytali na głos Dzieje Apostolskie 27:13–21.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co stało się ze statkiem w trakcie dalszej
podróży do Rzymu.

• Co stało się ze statkiem w trakcie dalszej podróży do Rzymu?

• Jakie emocje, według wersetu 20., towarzyszyły w trakcie nawałnicy osobom na
statku?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z wersetu 21. o tym, co stanie się, jeśli
zignorujemy ostrzeżenia i rady sług Pana? (Choć uczniowie mogą użyć innych
słów, powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli zignorujemy ostrzeżenia i
rady sług Pana, to narażamy się na niebezpieczeństwo. Zapisz tę zasadę na
tablicy. Wyjaśnij, że niebezpieczeństwo może polegać na tym, że stracimy
błogosławieństwa, które w innym przypadku moglibyśmy otrzymać).

Omów z uczniami powody, dla których setnik oraz inni ludzie na statku
zignorowali ostrzeżenia i rady Pawła (zob. Dzieje Apostolskie 27:11–12).

• Dlaczego ludzie obecnie mogą używać podobnych wymówek, żeby ignorować
ostrzeżenia i rady sług Pana?

Na podstawie broszury Dla wzmocnienia młodzieży lub przesłania z ostatniej
konferencji generalnej podaj dodatkowe przykłady ostrzeżeń oraz rad proroków,
które twoim zdaniem są ważne dla uczniów w twojej klasie.

• Na jakie niebezpieczeństwa narażają się osoby, które ignorują takie ostrzeżenia i
rady proroków?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Dziejów Apostolskich 27:22–26.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Pan powiedział ludziom przebywającym
na statku.

• Jakie słowa Pawła mogłyby być dla was pocieszeniem, gdybyście byli na statku
podczas potężnej nawałnicy?

• Co, według proroctw Pawła, miało stać się ze statkiem?

Podsumuj Dzieje Apostolskie 27:27–30, wyjaśniając, że w czternastą noc sztormu
załoga statku rzuciła w morze cztery kotwice, aby zapobiec rozbiciu się statku o
skały. Żeglarze przeszli na przód statku i zachowywali się tak, jak by mieli zamiar
rzucić więcej kotwic. Jednakże w rzeczywistości planowali porzucić statek i uciec na
małych łodziach, ponieważ obawiali się, że statek zatonie.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Dzieje Apostolskie 27:31–32.
Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, przed czym Paweł ostrzegł setnika
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i żołnierzy. Wyjaśnij, że słowo ci w wersecie 31. odnosi się do załogi statku, która
planowała uciec.

• Jakiego ostrzeżenia udzielił Paweł setnikowi i żołnierzom?

• Jak żołnierze zareagowali na ostrzeżenie i rady Pawła? (Posłuchali jego
ostrzeżenia i powstrzymali załogę statku przed ucieczką, odcinając liny od łodzi
ratunkowych i pozwalając, by odpłynęły puste).

Podsumuj Dzieje Apostolskie 27:33–44, wyjaśniając, że Paweł zaproponował, aby
każdy na statku zjadł nieco jedzenia, by nabrać sił. Później tego samego dnia statek
rozbił się, płynąc w kierunku lądu, ale wszyscy ludzie zdołali bezpiecznie uciec.
Przypomnij uczniom proroctwo Pawła zapisane w Dziejach Apostolskich 27:22–26,
że nikt nie zginie, mimo że statek zatonie.

• Jakich zasad możemy nauczyć się z tej historii o tym, co stanie się, jeśli
posłuchamy ostrzeżeń i rad sług Pana? (Uczniowie mogą rozpoznać następujące
zasady: Jeśli posłuchamy rad i ostrzeżeń sług Pana, On wypełni dane nam
obietnice. Jeśli posłuchamy rad i ostrzeżeń sług Pana, będziemy mogli
znieść niebezpieczeństwa, które nam zagrażają. Zapisz te zasady na tablicy).

Aby pomóc uczniom zrozumieć zasady, jakie rozpoznali w Dziejach
Apostolskich 27, poproś jednego z nich, aby przeczytał na głos następującą
wypowiedź Prezydenta Henry’ego B. Eyringa z Pierwszego Prezydium:

„Za każdym razem, kiedy w życiu odwlekałem podążanie za natchnioną radą lub
decydowałem, że jestem wyjątkiem, przekonywałem się, że wystawiłem się na
niebezpieczeństwo. Za każdym razem, kiedy słuchałem rad proroków, czułem ich
potwierdzenie w modlitwie i postępowałem zgodnie z nimi, przekonywałem się,
że wiodły mnie one w bezpieczne miejsce” („Finding Safety in Counsel”, Ensign,
maj 1997, str. 25).

• W jaki sposób słuchanie ostrzeżeń i rad sług Pana pomogło wam ominąć
niebezpieczeństwa, które zagrażały waszemu duchowemu i fizycznemu
bezpieczeństwu?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy ignorują jakieś ostrzeżenia lub rady sług
Pana albo aby pomyśleli o tym, w jaki sposób mogą być bardziej posłuszni
ostrzeżeniom i radom, które otrzymali. Poproś ich, aby zapisali cel, który wskaże,
jak mogą pilniej słuchać tych rad.

Następna część (List do Rzymian 8 – I List do Koryntian 6)
Wyjaśnij uczniom, że podczas studiowania Listu do Rzymian 8–16 i I Listu do
Koryntian 1–6 w następnym tygodniu, dowiedzą się o mądrych radach Apostoła
Pawła, jakich udzielił on członkom Kościoła w Rzymie i Koryncie, aby pomóc im
zbliżyć się do Boga, żyjąc w niegodziwym i pełnym problemów świecie. Poproś ich,
aby poszukali odpowiedzi na poniższe pytania: W jakim sensie nasze ciała fizyczne
są podobne do świątyni? W jaki sposób członkowie Kościoła powinni rozwiązywać
nieporozumienia między sobą?
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List do Rzymian 8–11
Wprowadzenie
Paweł nauczał o błogosławieństwach duchowego odrodzenia
i poddania się woli Ojca Niebieskiego. Nauczał także o tym,

że Izrael odrzucił przymierze Boga i o rozprzestrzenianiu się
ewangelii pośród ludzi innych narodów.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Rzymian 8
Paweł opisuje błogosławieństwa duchowego odrodzenia się
Rozpocznij lekcję od zadania następujących pytań:

• Co to jest dziedzictwo?

• Jeśli moglibyście odziedziczyć czyjś dobytek, to kogo byście wybrali i dlaczego?

• Kto zazwyczaj dziedziczy czyjś dobytek?

Poproś uczniów, aby pomyśleli o błogosławieństwach, jakie można otrzymać, będąc
dziedzicem wszystkiego, co posiada Ojciec Niebieski. Poproś uczniów, aby podczas
studiowania Listu do Rzymian 8:1–18 odszukali, co musimy zrobić, aby
odziedziczyć wszystko, co posiada Ojciec Niebieski.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos List do Rzymian 8:1, 5–7, 13.
Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, czego Paweł nauczał o pragnieniu
tego, „co cielesne”, czyli o oddaniu się skłonności do grzeszenia, i o życiu „według
Ducha” (werset 5.).

• Co to znaczy kierować się „[zamysłem] ciała” (werset 6.)? (Skupiać się na
zaspokajaniu zachcianek i pożądliwości fizycznego ciała).

• Co to znaczy kierować się „[zamysłem] Ducha” (werset 6.)?

Wyjaśnij, że wyrażenie „sprawy ciała umartwiacie” (werset 13.) oznacza uśmiercić
lub okiełznać słabości, pokusy czy grzechy związane z naszymi doczesnymi ciałami
(zob. werset 13., przypis b; w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO;
Mosjasz 3:19).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z wersetu 13. o tym, co pomoże nam
pokonać skłonność naturalnego człowieka do grzechu? (Pomóż uczniom
rozpoznać następującą zasadę: Jeśli będziemy postępować zgodnie z
wpływem Ducha, możemy pokonać skłonność naturalnego człowieka do
grzechu. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Rzymian 8:14–16.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, co Paweł powiedział o tych,
którzy podążają za Duchem.

• Co Paweł powiedział o tych, którzy podążają za Duchem? (Wyjaśnij, że słowo
dzieci w tym kontekście oznacza zarówno synów, jak i córki [zob. NiP 25:1]).
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Wskaż na wyrażenie „[duch] synostwa” (werset 15.). Wyjaśnij, że „[duch nasz]”
(werset 16.) oznacza nasze duchowe ciało i został stworzony przez Ojca
Niebieskiego, co sprawia, że wszyscy jesteśmy dosłownie duchowymi dziećmi Ojca
Niebieskiego. Jednak to poprzez zawieranie — poprzez obrzędy — przymierzy z
Bogiem i dotrzymywanie ich ludzie dostępują duchowego odrodzenia, czyli są
adoptowani, stają się Jego synami i córkami w przymierzu ewangelii. Towarzystwo
Ducha Świętego wskazuje na to, że ci ludzie są nie tylko duchowymi dziećmi Boga
z racji stworzenia, ale także są Jego dziećmi przymierza.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Rzymian 8:17–18.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, kim mogą stać się dzieci przymierza
z Bogiem.

• Kim mogą stać się dzieci przymierza z Bogiem? (Napisz na tablicy następującą
zasadę, pozostawiając puste miejsce dla słowa wiernymi: Jeśli jesteśmy
wiernymi dziećmi przymierza z Bogiem, możemy wraz z Jezusem
Chrystusem być współdziedzicami wszystkiego, co posiada Ojciec
Niebieski).

• Kto to jest współdziedzic? (To osoba, która otrzymuje taką samą część
dziedzictwa, co inni dziedziczący).

• Co, według wersetu 17., muszą zrobić dzieci przymierza z Bogiem, aby zostać
współdziedzicami z Chrystusem?

Wyjaśnij, że wyrażenie „z [Jezusem Chrystusem] cierpimy” (werset 17.) nie
oznacza, że przechodzimy przez cierpienia, które Jezus Chrystus odczuwał,
dokonując zadość czyniącej ofiary. A raczej, podobnie jak Zbawiciel, mamy wyrzec
się wszelkiej bezbożności, przestrzegać przykazań i z wiarą przetrwać przeciwności
(zob. Ew. Mateusza 16:24; Joseph Smith Translation, Matthew 16:26 [w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]). Dodaj słowo wiernymi, aby
uzupełnić zasadę napisaną na tablicy. Narysuj na tablicy tabelę z trzema
kolumnami. Pierwszą kolumnę podpisz Wymagania, środkową Przeciwności, a
trzecią Dziedzictwo. Zapisz w odpowiednich kolumnach odpowiedzi uczniów na
następujące pytania.

• Co jest od nas wymagane, abyśmy byli uważani za wierne dzieci przymierza
z Bogiem?

• Jakich przeciwieństw możemy doświadczyć, kiedy dążymy do tego, aby żyć jako
wierne dzieci przymierza z Bogiem?

• Jakie błogosławieństwa możemy odziedziczyć od Ojca Niebieskiego, jeśli
będziemy dążyć do tego, aby żyć jako wierne dzieci przymierza z Nim?
(Przykładowa odpowiedź: Możemy stać się podobni do Ojca Niebieskiego
[zob. List do Rzymian 8:17, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych
ŚwDO]).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad listą sporządzoną na tablicy.

• Jak myślicie, biorąc pod uwagę nauki Pawła zapisane w wersecie 18., czy można
porównać wymagania stawiane współdziedzicom z Chrystusem ze związanymi
z nimi błogosławieństwami? Dlaczego?
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Wyjaśnij, że w Liście do Rzymian 8:19–30 czytamy, iż Paweł nauczał, że Duch
pomaga nam w słabościach i pomaga nam wiedzieć, o co się modlić. Czytamy też,
że Jezus Chrystus był powołany przed narodzeniem, by stał się Zbawicielem dzieci
Boga (zob. Joseph Smith Translation, Romans 8:29–30 [w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO]).

Uwaga: W Liście do Rzymian 8:29–30 słowo przeznaczył oznacza, że był
ustanowiony przed narodzeniem, czyli powołany. W Liście do Efezjan 1 uczniowie
będą studiować niektóre nauki Pawła na temat ustanowienia przed narodzeniem.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos List do Rzymian 8:28, 31–39.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają prawdy, których nauczał Paweł, o miłości
Boga w odniesieniu do przeciwieństw i wyzwań, oraz o cierpieniu podczas życia
doczesnego. Wskaż, że Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha],
Romans 8:31 [List do Rzymian 8:31] zastępuje wyrażenie „przeciwko nam”
wyrażeniem „zwycięży nas” (zob. werset 31., przypis a, w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO).

• Jakich prawd możemy nauczyć się z tych wersetów? (Uczniowie mogą
rozpoznać wiele prawd, między innymi: Jeśli będziemy kochać Boga,
wszystko zadziała razem dla naszego dobra. Poprzez Jezusa Chrystusa
możemy przezwyciężyć wszystkie wyzwania i udręki doczesności. Nic nie
może oddzielić nas od miłości Boga, która jest wyrażona w
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa).

• W jaki sposób Jezus Chrystus i Jego nauki pomogą nam zwyciężyć wyzwania i
udręki doczesności?

• Które zdania w tych wersetach — biorąc pod uwagę wyzwania i udręki
doczesności, jakich doświadczyliście — przykuły waszą uwagę? Dlaczego?

• W jaki sposób doświadczyliście miłości Boga w obliczu wyzwań i udręk, które
były waszym udziałem?

Poproś uczniów, aby napisali w notatnikach lub dziennikach do studiowania o
swoich odczuciach w związku z tym, co powinni zrobić, aby poprzez Jezusa
Chrystusa mogli przejść zwycięsko poprzez wyzwania i udręki. Zachęć ich, aby
zastosowali to, co napisali.

Zadawaj pytania i proś o wykonanie rzeczy, które zachęcają do
zastosowania zasad i doktryn
Ostatecznym celem nauczania ewangelii jest pomóc uczniom w zastosowaniu doktryn i zasad
zawartych w pismach świętych, co pomoże im nawrócić się i otrzymać błogosławieństwa
obiecane tym, którzy są wierni i posłuszni Bogu. Pytania, które zachęcają uczniów do
zastosowania doktryn i zasad, mogą w kluczowy sposób pomóc uczniom w dostrzeżeniu tego,
jak zastosować te zasady w swoim życiu.
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List do Rzymian 9–11
Paweł naucza o tym, że Izrael odrzucił przymierze Boga, a także o niesieniu
ewangelii ludziom innych narodów
Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób postąpiliby w następujących
sytuacjach:

1. Towarzyszycie biskupowi podczas wizyty u młodego mężczyzny, którego
rodzina — z wyjątkiem niego samego — jest aktywna w Kościele. Kiedy biskup
próbuje z miłością pomóc temu młodemu mężczyźnie zrozumieć konsekwencje
życia niezgodnego z ewangelią, młodzieniec mówi: „O nic się nie martw.
Przyjąłem chrzest, a moi rodzice są aktywni. Bóg nie pozbawi mnie żadnych
błogosławieństw”.

2. Poznaliście niedawno pewną młodą kobietę należącą do innego wyznania,
która pyta was o normy, według których żyjecie. Kiedy opisujecie jej niektóre z
norm Pana, mówi: „Nie rozumiem, dlaczego tak postępujecie. Przecież, aby
zostać zbawionym wystarczy tylko wierzyć w Jezusa Chrystusa”.

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Listu do Rzymian 9–11 odszukali
prawdy, które pomogą im zrozumieć, co jest wymagane, aby otrzymać
błogosławieństwa ewangelii.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał następujące wyjaśnienie nauk Pawła
znajdujących się w Liście do Rzymian 9–11:

Jak podaje List do Rzymian 9–11, Paweł użył terminów: Izrael i Izraelici zamiast Żydzi, omawiając
wybory dokonane przez wielu Żydów. Dzieci przymierza z Bogiem czasem nazywa się domem
Izraela. W czasach Starego Testamentu Bóg wybrał potomków Jakuba, czyli Izraela, aby byli
częścią Jego przymierza z Abrahamem (zob. List do Rzymian 9:4–5), które obejmowało wielkie
błogosławieństwa, takie jak życie wieczne, wieczne potomstwo, ziemia dziedzictwa i obowiązek
błogosławienia świata ewangelią.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Rzymian 9:6, 8. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czego Paweł nauczał o członkach domu Izraela.

• Co, waszym zdaniem, oznaczały słowa Pawła: „nie wszyscy, którzy pochodzą z
Izraela, są Izraelem” (werset 6.)? (Wielu Żydów błędnie uważało, że ich
wywodzący się od Abrahama rodowód daje im gwarancję uzyskania
błogosławieństw przymierza).

Wyjaśnij, że w Liście do Rzymian 9:25–30 czytamy o tym, iż Paweł nauczał, że
ludzie innych narodów, którzy przyłączyli się do Kościoła, mogą otrzymać
wszystkie błogosławieństwa przymierza i stać się prawi poprzez rozwijanie wiary w
Jezusa Chrystusa.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos List do Rzymian 9:31–33;
10:1–4. Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, w jaki sposób niektórzy
Izraelici w czasach Pawła starali się być sprawiedliwi przed Bogiem. Wyjaśnij, że
wyrażenie „sprawiedliwość zakonu” (List do Rzymian 9:31) odnosi się do prawa
Mojżesza, „kamień obrazy” (List do Rzymian 9:32, 33) to Jezus Chrystus, a
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„[usprawiedliwienie Boże]” (List do Rzymian 10:3) to Jezus Chrystus i Jego
ewangelia.

• W jaki sposób, według Listu do Rzymian 9:31–33, niektórzy Izraelici starali się
być sprawiedliwi przed Bogiem? (Poprzez ścisłe postępowanie według prawa
Mojżesza).

• Kogo, według Listu do Rzymian 10:3–4, odrzucali ci Izraelici? (Jezusa Chrystusa
i umożliwione dzięki Niemu usprawiedliwienie).

Wyjaśnij, że w Liście do Rzymian 10:8–13 Paweł wyjaśnił, jak uzyskać
„sprawiedliwość, która jest z wiary” (List do Rzymian 9:30). Poproś kilkoro
uczniów, aby po kolei czytali na głos List do Rzymian 10:8–13. Pozostałych poproś,
aby śledzili tekst i odszukali, jak uzyskać stan sprawiedliwości.

• Co musimy zrobić, aby uzyskać sprawiedliwość, która wynika z wiary?

Wyjaśnij, że greckie słowo przetłumaczone jako wyznasz, w wersecie 9., oznacza
otwartą akceptację lub przymierze, a greckie słowo przetłumaczone jako uwierzysz
oznacza zobowiązanie oparte na zaufaniu. Tego rodzaju głębokie zaufanie wobec
Zbawiciela prowadzi ludzi do otwartego przyznania, że akceptują Go w
wyznaczony przez Niego sposób. Ten ustanowiony sposób to posłuszeństwo
przykazaniom Boga, pokuta i otrzymanie obrzędów niezbędnych do zbawienia,
takich jak chrzest i dar Ducha Świętego.

• Co, według nauk Pawła, musimy zrobić, jeśli pragniemy otrzymać
błogosławieństwa przymierzy Boga, łącznie ze zbawieniem? (Pomóż uczniom
rozpoznać następującą zasadę: Jeśli przyjmiemy Jezusa Chrystusa i
będziemy posłuszni Jemu i Jego ewangelii, możemy otrzymać
błogosławieństwa przymierzy Boga i zostać zbawieni. Zapisz tę zasadę na
tablicy).

Wskaż, że niektórzy ludzie używali wersetów z Listu do Rzymian 10:9, 13 i
twierdzili, że wszystko, co musimy zrobić, aby dostąpić zbawienia, to słownie
przyznać, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. Przypomnij uczniom o sytuacjach
przedstawionych na początku lekcji.

• W jaki sposób prawdy omówione podczas tej lekcji pomogą wam zareagować
na przedstawione wcześniej sytuacje?

Podsumuj pozostałą część rozdziałów Listu do Rzymian 10–11, wyjaśniając, że
Paweł nauczał, że słuchanie słowa Bożego jest niezbędne do rozwijania wiary w
Chrystusa. Użył analogii przycinania gałęzi dziczki oliwnej w celu uzyskania
szlachetnej oliwki, co symbolizuje adopcję ludzi innych narodów do domu Izraela
(zob. także Jakub 5:3–14). Nauczał także, iż ewangelia będzie ponownie
zaoferowana Żydom.

Na zakończenie możesz złożyć świadectwo o omówionych na lekcji prawdach.
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List do Rzymian 12–16
Wprowadzenie
Paweł nauczał członków Kościoła w Rzymie, aby symbolicznie
składali swoje ciała Bogu jako żywą ofiarę i byli posłuszni
Jego przykazaniom. Nauczał także świętych o tym, jak

propagować pokój, kiedy występują różnice z powodu
osobistych preferencji. Na koniec listu Paweł ostrzegł tych,
którzy chcą zwodzić innych.

Propozycje dotyczące nauczania

Podkreślanie podstaw nauczania i uczenia się ewangelii
Podczas nauczania podkreślaj wiele zagadnień z podstaw nauczania i uczenia się ewangelii
takich, jak: zrozumienie kontekstu i treści pism świętych, rozpoznawanie, zrozumienie i
odczuwanie prawdy oraz znaczenia doktryn i zasad ewangelii, a także zastosowanie doktryn i
zasad. Podstawy te nie są metodami nauczania, ale wynikiem, do jakiego należy dążyć.
Pomagają ustanowić wzorzec postępowania, który pomoże ugruntować ewangelię w umysłach i
w sercach uczniów.

List do Rzymian 12–13
Paweł naucza świętych, aby symbolicznie składali swoje ciała Bogu jako żywą ofiarę
i byli posłuszni Jego przykazaniom.
Przynieś dwa pojemniki o różnych kształtach i szklankę wody. Pokaż wodę i jeden
pojemnik.

• Jakiego kształtu nabierze woda, jeśli wlejesz ją do tego pojemnika? (Dostosuje
się do kształtu pojemnika).

Wlej wodę do tego pojemnika. Następnie wlej wodę do drugiego pojemnika i
wskaż na to, jak woda ponownie dostosowuje się do kształtu pojemnika.

Wyjaśnij, że w tej prezentacji woda symbolizuje ludzi, a pojemniki różne światowe
wierzenia i praktyki.

• Jakie niebezpieczeństwa kryją się za stałym dostosowywaniem się do
światowych wierzeń i praktyk?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Rzymian 12:1–2.
Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, co, według napomnień Pawła,
mieli czynić członkowie Kościoła w Rzymie.

• Co, według napomnień Pawła, mieli czynić ci członkowie Kościoła?

Wyjaśnij, że usilnie prosząc, aby członkowie Kościoła składali swoje ciała, jako
„ofiarę żywą” (werset 1.), Paweł nawiązywał do starotestamentowej praktyki
składania ofiar ze zwierząt. Zwierzęta te były oddawane Bogu w ofierze.

• Jak myślicie, co Paweł miał na myśli, kiedy napisał, żeby „składali ciała swoje
jako ofiarę żywą […] Bogu” (werset 1.)? (Członkowie Kościoła mają oddać się
całkowicie Bogu poprzez wyrzeczenie się grzesznych pragnień).
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• Czego, w oparciu o napomnienie Pana zawarte w wersetach 1–2, oczekuje od
nas Bóg? (Pomóż uczniom rozpoznać następującą prawdę: Bóg oczekuje, że
oddamy Mu swoje życie i powstrzymamy się od dostosowywania się do
świata. Zapisz tę prawdę na tablicy).

Wyjaśnij, że w Liście do Rzymian 12–13 Paweł nauczał członków Kościoła
o wielu zasadach, które miały pomóc im oddać swoje życie Bogu i

powstrzymać się od dostosowywania się do świata. Aby uczniowie lepiej poznali
niektóre z tych zasad, podziel ich na trzyosobowe grupy. Daj każdemu kartkę, na
której u góry wypisane będą poniższe wskazówki. (Przed lekcją zakreśl jeden z
trzech odsyłaczy do pism świętych na każdej kartce. Upewnij się, że każdy uczeń w
każdej grupie otrzyma kartkę z zakreślonym innym odsyłaczem do pism świętych).

List do Rzymian 12:9–16 List do Rzymian 12:17–21 List do Rzymian 13:8–13

1. Przeczytaj fragment zakreślony na górze kartki.
2. Wybierz jedną z nauk Pawła z przeczytanych wersetów i zapisz ją w podanym poniżej

miejscu. Napisz też, w jaki sposób życie według tej nauki, pomaga nam oddać nasze życie
Bogu i powstrzymać się od dostosowywania się do świata. (Jeśli nie jesteś pierwszą osobą,
która otrzymała tę kartkę, dodaj swoje myśli do tego, co napisano wcześniej, albo opisz inną
naukę z zakreślonych wersetów).

Wyjaśnij uczniom, że będą mieli trzy minuty na wykonanie ćwiczenia według
wskazówek na kartce. Pod koniec wyznaczonego czasu poproś ich, aby przekazali
kartkę kolejnej osobie z grupy. Powtórz to ćwiczenie aż każdy uczeń przeczyta i
skomentuje wszystkie trzy fragmenty z pism świętych. Upewnij się, że uczniowie
otrzymają z powrotem swoje kartki.

Daj im trochę czasu, aby przyjrzeli się uwagom, które zapisali. Poproś kilkoro
uczniów, aby opowiedzieli, czego nauczyli się o tym, jak możemy oddać swoje życie
Bogu i powstrzymać się od dostosowywania się do świata.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Rzymian 13:14. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Paweł radził czynić świętym.

• Jak myślicie, co Paweł miał na myśli, mówiąc „obleczcie się w Pana Jezusa
Chrystusa”?

• W jaki sposób nauki, jakie studiowaliśmy w Liście do Rzymian 12–13, pomogą
nam upodobnić się do Jezusa Chrystusa? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi,
zmień wcześniej zapisaną na tablicy prawdę, aby brzmiała następująco: Jeśli
oddamy swoje życie Bogu i powstrzymamy się od dostosowywania się do
świata, możemy bardziej upodobnić się do Jezusa Chrystusa).

• W jaki sposób Zbawiciel jest przykładem oddania życia Bogu i powstrzymania
się od dostosowywania do świata?

• W jaki sposób możemy powstrzymać się od dostosowywania się do norm
świata? (Możesz podać kilka konkretnych przykładów, na przykład: święcenie
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dnia sabatu, styl ubioru lub poglądy związane z kulturą czy na kwestie
społeczne, które są sprzeczne z zasadami ewangelii).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o znanej im osobie, która stara się oddawać życie
Bogu i powstrzymuje się od dostosowywania się do świata.

• O kim pomyśleliście? Dlaczego?

• W jakim sensie osoba ta stała się bardziej podobna do Zbawiciela?

Poproś uczniów, aby napisali w dziennikach do studiowania lub w notatnikach o
tym, jak mogą oddać swoje życie Bogu i powstrzymywać się od dostosowywania się
do świata. Zachęć uczniów, aby zastosowali to, co napisali.

List do Rzymian 14:1–15:3
Paweł radzi członkom Kościoła, aby unikali konfliktów, u podłoża których leżą
osobiste preferencje
Poproś uczniów, aby podnieśli rękę, jeśli mają zamiar odpowiedzieć twierdząco na
jedno z poniższych pytań. Możesz zmienić niektóre z tych pytań, aby lepiej
odzwierciedlały uwarunkowania kulturowe. Jeśli tak postąpisz, wybierz przykłady
obrazujące osobiste wybory, a nie kwestie związane z posłuszeństwem jasno
wyrażonym przykazaniom. Odpowiedzi na wszystkie pytania powinny być
twierdzące.

• Czy do przyjęcia jest, aby święty w dniach ostatnich: (1) stosował dietę
wegetariańską? (2) jadł czekoladę? (3) pokazywał się publicznie w szortach? (4)
korzystał z technologii w sabat? (5) uczestniczył w obchodach świąt, które
wywodzą się z innych religijnych czy kulturowych tradycji?

Wyjaśnij, że podczas gdy niektóre zachowania są wymagane lub zakazane poprzez
przykazania Pana, to inne zależą od preferencji lub woli poszczególnych członków
Kościoła. Do takich kwestii należy dokonanie wyboru związanego z uczestnictwem
w rozrywkach, ubiorem, dietą, świętowaniem dnia sabatu i zasadami
wyznaczanymi dzieciom przez rodziców. Pan dał nam normy i przykazania, jakimi
możemy kierować się podczas podejmowania decyzji w niektórych z tych kwestii,
jak na przykład noszenie skromnych szortów, ale inne decyzje są uzależnione od
osobistych preferencji. Członkowie mogą czasami opierać swoje decyzje o osobiste
natchnienie, jakie otrzymali w związku z konkretnymi sytuacjami czy potrzebami.

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Listu do Rzymian 14:1–15:3 odszukali
prawdy, których Paweł nauczał o tym, jak powinniśmy podchodzić w Kościele do
spraw związanych z osobistymi preferencjami.

Podsumuj List do Rzymian 14:1–5, wyjaśniając, że członkowie Kościoła w czasach
Pawła zmagali się z kwestią dotyczącą osobistych preferencji, która dotyczyła diety.
Niektórzy ludzie nie ograniczali się co do diety. Inni nie spożywali mięsa i jedli
jedynie warzywa, w ramach kontynuacji prawa Mojżesza, chociaż już nie było to od
nich wymagane (zob. werset 2., przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Ponadto niektórzy członkowie Kościoła dokonali wyboru, że
będą stosować się do żydowskich zwyczajów, praktyk i obchodzonych świąt.

• Jakie, waszym zdaniem, problemy mogły powstać w Kościele w wyniku
podjęcia różnych osobistych decyzji w tych kwestiach?
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Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali List do Rzymian 14:3 i odszukali, jaki
wpływ miały osobiste preferencje dotyczące wyboru diety na postępowanie
niektórych członków Kościoła.

• Jakie problemy mieli członkowie Kościoła? (Niektórzy członkowie Kościoła
pogardzali i osądzali innych członków, których wybory były inne od ich
własnych).

• Jak myślicie, dlaczego tak się stało?

Napisz na tablicy poniższy odsyłacz do pism świętych: List do Rzymian 14:10–13, 15,
21. Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos te wersety. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, od czego, według nauk Pawła, członkowie Kościoła mieli
się powstrzymać w tej kwestii, która dotyczy osobistych preferencji. Poproś ucznia,
który będzie czytać werset 15., aby także przeczytał fragment z Joseph Smith
Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha] Romans 14:15 List do Rzymian 14:15
(w Liście do Rzymian 14:15, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

• Jakiej prawdy, w oparciu o nauki Pawła z wersetu 13., możemy nauczyć się o
tym, od czego powinniśmy się powstrzymywać, jeśli chodzi o sprawy, które nie
są regulowane przez konkretne przykazania? (Ich odpowiedzi powinny
odzwierciedlać następującą prawdę: W sprawach, które nie są regulowane
przez konkretne przykazania, mamy powstrzymać się od osądzania
wyborów dokonywanych przez inne osoby).

• Dlaczego problematyczne jest, kiedy członkowie Kościoła pogardzają czy
potępiają innych członków Kościoła z racji dokonywania innych wyborów w
sprawach, które nie są regulowane, czy zabraniane przez konkretne
przykazania?

Wskaż na wyrażenie: „aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia”,
zawarte w wersecie 13. Wyjaśnij, że chodzi tu o przyczynienie się do tego, że inna
osoba będzie potykać się duchowo lub upadnie, podejmując wysiłki, aby wierzyć w
Jezusa Chrystusa i żyć według Jego ewangelii.

• W jakim sensie spożywanie innego rodzaju jedzenia może mieć wpływ na to, że
inni będą potykać się duchowo lub upadną?

• Jakiej rady udzielił Paweł członkom Kościoła, jeśli chodzi o ich osobiste
preferencje dietetyczne, które mogłyby przyczynić się do duchowej szkody innej
osoby? (Paweł doradził świętym, aby byli rozważni, jeśli chodzi o wpływ ich
osobistych praktyk na innych oraz by byli gotowi zrezygnować z działań, które
mogą przyczynić się do tego, że inni ludzie będą potykać się duchowo).

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z pouczenia Pawła, jeśli chodzi o nasze czyny
w sprawach, które nie są regulowane przez konkretne przykazania? (Pomóż
uczniom rozpoznać następującą prawdę: W sprawach, które nie są
regulowane przez konkretne przykazania, mamy rozważyć, jaki wpływ na
innych ludzi będą miały dokonane przez nas wybory. Uwaga: Podobna
prawda będzie bardziej szczegółowo omawiana w I Liście do Koryntian 8).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Rzymian 14:19. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, do jakich dążeń Paweł zachęcał członków Kościoła.
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• Jaki wpływ może mieć podążanie za radami Pawła, jeśli chodzi o osobiste
preferencje, na obopólny pokój i podbudowanie członków Kościoła?

Przypomnij uczniom wymienione wcześniej kwestie dotyczące osobistych
preferencji. Poproś ich, aby opisali, w jaki sposób członkowie Kościoła mogą
zastosować rady Pawła w takich kwestiach.

List do Rzymian 15:4–16:27
Paweł kończy list do Rzymian
Wyjaśnij, że Paweł na zakończenie swojego listu udzielił dodatkowych rad
członkom Kościoła w Rzymie. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
Listu do Rzymian 15:4. Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, czego
Paweł nauczał o tym, w jakim celu napisane zostały pisma święte.

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z wersetu 4. o tym, w jakim celu napisane
zostały pisma święte? (Ich odpowiedzi powinny odzwierciedlać następującą
prawdę: Pisma święte zostały napisane, aby nauczać nas i dawać nam
nadzieję).

Wyjaśnij, że następnie Paweł zobrazował tę prawdę, przytaczając kilka fragmentów
ze Starego Testamentu, aby zapewnić świętych, że praca misjonarska pośród ludzi
innych narodów była zgodna z planem Boga (zob. List do Rzymian 15:9–12).

Podsumuj pozostałą część Listu do Rzymian 15–16, wyjaśniając, że Paweł na
zakończenie listu opisał swoje wysiłki, jakie włożył w głoszenie ewangelii. Ostrzegł
też przed tymi, którzy będą przyczyniać się do podziałów, nauczać fałszywych
doktryn i dążyć do zwodzenia innych ludzi (zob. List do Rzymian 16:17–18).

Na zakończenie złóż świadectwo o omówionych na lekcji prawdach.
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Wprowadzenie do I Listu
Pawła do Koryntian
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Członkowie w początkowym okresie istnienia Kościoła, którzy mieszkali w
Koryncie, zmagali się z wieloma problemami, które istnieją we współczesnym
świecie, jak na przykład: brak jedności, fałszywe nauki i niemoralność. Z I Listu do
Koryntian wynika, że Paweł nauczał tych świętych, jak propagować jedność w
Kościele, jak uczyć się o tym, co pochodzi od Boga, o roli fizycznego ciała, które jest
świątynią dla Ducha Świętego, naturze duchowych darów, znaczeniu godnego
przyjmowania sakramentu i realności Zmartwychwstania. Podczas studiowania
nauk Pawła zapisanych w I Liście do Koryntian uczniowie mogą poznać doktryny i
zasady, które pomogą im żyć w prawości pomimo otaczającej ich niegodziwości.

Kto napisał tę księgę?
Pierwszy werset I Listu do Koryntian wskazuje na to, że był on wysłany przez
Apostoła Pawła i ucznia o imieniu Sostenes, który prawdopodobnie służył jako
skryba Pawła (zob. I List do Koryntian 1:1). Chociaż szczegóły roli, jaką pełnił
Sostenes, nie są znane, to jasne jest, że Paweł był autorem treści Listu (zob. I List do
Koryntian 16:21–24).

Kiedy i gdzie została napisana?
Paweł napisał list znany jako I List do Koryntian pod koniec swojej trzyletniej
wizyty w Efezie (w czasie swojej trzeciej misji), która prawdopodobnie zakończyła
się około 55 i 56 r. n.e. (zob. Dzieje Apostolskie 19:10; 20:31; Bible Dictionary,
„Pauline Epistles”).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
List ten został skierowany do członków Kościoła w mieście Korynt. Paweł głosił
ewangelię w Koryncie przez niemal dwa lata (zob. Dzieje Apostolskie 18:1–18) i
zorganizował tam gminę Kościoła (zob. Bible Dictionary, „Pauline Epistles”).
Później, kiedy Paweł głosił ewangelię w Efezie podczas swojej trzeciej podróży
misyjnej, otrzymał wieści od członków Kościoła w Koryncie. Odpisał tamtejszej
gminie (zob. I List do Koryntian 5:9), ale niestety jego list zaginął, tak więc nie
znajduje się on w naszych pismach świętych. Później Paweł otrzymał kolejne
sprawozdanie od członków Kościoła w Koryncie, w którym były poruszone
problemy, z jakimi borykali się w Kościele (zob. I List do Koryntian 1:11), na które
odpowiedział w kolejnym liście, który nazywamy I Listem do Koryntian. Zatem
I List do Koryntian jest faktycznie drugim listem Pawła do członków w Koryncie.

Za czasów Pawła Korynt był stolicą rzymskiej prowincji Achaja, która obejmowała
większość starożytnej Grecji na południe od Macedonii. Jako bogate centrum
handlowe, Korynt przyciągał ludzi z całego Cesarstwa Rzymskiego, co jednocześnie
uczyniło z niego jedno z najbardziej zróżnicowanych miast w regionie. W religijnej
kulturze Koryntu dominowało oddawanie czci bożkom i w całym mieście

633



znajdowały się liczne świątynie i kapliczki. W czasie posługi Pawła mieszkańcy
Koryntu uchodzili za niezwykle niemoralnych ludzi. Na przykład, w świątyni
Afrodyty podobno była praktykowana rytualna prostytucja.

W I Liście Pawła do Koryntian jest wyjaśnione, że pośród członków Kościoła nie
było jedności, a niektóre pogańskie wierzenia i praktyki zaczęły wpływać na
przestrzeganie przez nich zasad ewangelii i stosowanie się do obrzędów (zob. I List
do Koryntian 1:11; 6:1–8; 10:20–22; 11:18–22). Paweł napisał do członków Kościoła
w Koryncie, aby odpowiedzieć na ich pytania i pomóc rozwiązać problemy, a także
wzmocnić nawróconych, którym trudno było porzucić wcześniejsze wierzenia i
praktyki.

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Nowy Testament zawiera więcej porad i nauk Pawła skierowanych do członków
Kościoła w Koryncie niż do jakiejkolwiek innej gminy. De facto, dwa Listy Pawła do
Koryntian stanowią jedną czwartą wszystkich istniejących zapisów Pawła.

Z I Listu do Koryntian dowiadujemy się, że Paweł wyjaśnił, iż Jezus Chrystus
wypełnił prawo Mojżesza. Paweł podkreślił znaczenie „[przestrzegania] przykazań
Bożych” (I List do Koryntian 7:19) „pod zakonem Chrystusowym” (I List do
Koryntian 9:21), aby otrzymać błogosławieństwo zbawienia dzięki ewangelii.

Zarys
I List do Koryntian 1–11 Paweł ostrzega przed podziałami w Kościele i podkreśla
znaczenie jedności pośród członków Kościoła. Ostrzega członków, przed
niemoralnością seksualną, naucza, że ciało jest świątynią dla Ducha Świętego i
zachęca do samodyscypliny. Odpowiada na konkretne pytania dotyczące
małżeństwa i służby misjonarskiej, wypowiada się na temat obrzędu sakramentu i
pisze o tym, czy jest dopuszczalne spożywanie mięsa składanego w ofierze
pogańskim bożkom.

I List do Koryntian 12–14 Paweł naucza, że mamy dążyć do uzyskania darów
Ducha. Przypomina świętym w Koryncie o znaczeniu apostołów, proroków i
nauczycieli oraz troski, jaką członkowie mają siebie nawzajem otaczać. Podkreśla
znaczenie prawdziwej miłości ponad wszystkie inne duchowe dary.

I List do Koryntian 15–16 Paweł świadczy, że jest jednym z wielu, którzy są
świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. Naucza, że wszyscy ludzie
zmartwychwstaną i że chrzest za zmarłych potwierdza prawdę o przyszłym
Zmartwychwstaniu. Paweł wyjaśnia, że zmartwychwstałe ciała będą różnić się od
siebie stopniami chwały oraz że zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad grobem usuwa
żądło śmierci. Paweł organizuje zbiórkę datków dla ubogich świętych w
Jerozolimie.

I  L IST  DO KORYNTIAN
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I List do Koryntian 1–2
Wprowadzenie
Dowiedziawszy się o problemach, jakich doświadczają
członkowie Kościoła w Koryncie, Paweł napisał do nich i
napominał ich, aby wyeliminowali spory i stali się jednością.

Wyjaśnił także, że Bóg powołuje słabych i pokornych do
głoszenia Jego ewangelii i że sprawy Boże można poznać i
zrozumieć jedynie poprzez Ducha.

Propozycje dotyczące nauczania
I List do Koryntian 1:1–16
Paweł pisze do świętych w Koryncie i napomina ich, aby wyeliminowali spory i stali
się jednością
Pokaż uczniom zdjęcie rodziny, drużyny sportowej i grupy przyjaciół (lub napisz na
tablicy: rodzina, drużyna sportowa, grupa przyjaciół).

• Co może być przyczyną podziałów i sporów w każdej z tych grup?

• Jaki wpływ mają takie podziały i spory na rodzinę, drużynę czy grupę
przyjaciół?

• Jaki wpływ mają takie podziały i spory pośród członków Kościoła na Kościół?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania I Listu do Koryntian 1 odszukali prawdy
na temat podziałów i sporów, jakiej Paweł nauczał świętych w Koryncie.

Poproś uczniów, aby otworzyli Bible Maps [Atlas biblijny] na mapie nr 13: „The
Missionary Journeys of the Apostle Paul” [Podróże misyjne Apostoła Pawła], która
znajduje się w w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO, i odnaleźli na
niej Korynt.

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos następujący akapit:

Podczas drugiej podróży misyjnej Paweł udał się do miasta o nazwie Korynt, gdzie głosił
ewangelię. Wielu ludzi przyjęło wówczas chrzest (zob. Dzieje Apostolskie 18:1–18). Później, kiedy
Paweł głosił ewangelię w Efezie, dowiedział się o problemach, które zaistniały pośród członków
Kościoła w Koryncie w konsekwencji tego, że niektórzy nawróceni powracali do swoich dawnych
wierzeń i praktyk oddawania czci bożkom. Paweł napisał do członków Kościoła w Koryncie, aby
ich wzmocnić i przypomnieć im o ich zobowiązaniu do służby Panu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 1:1–2.
Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, jakimi słowy Paweł zwrócił się
do członków Kościoła w Koryncie.

• Jakimi słowy Paweł zwrócił się do członków Kościoła w Koryncie?

• Jaką funkcję, według wersetu 1., pełnił w Kościele Paweł?

Podsumuj I List do Koryntian 1:3–9, wyjaśniając, że Paweł powiedział świętym w
Koryncie, iż dziękował w ich imieniu Bogu za łaskę, jaką otrzymali dzięki Jezusowi
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Chrystusowi, która była dla nich błogosławieństwem w każdej mierze. Wskaż, że
kiedy Paweł zwrócił się do świętych, tak sformułował swoją wypowiedź, żeby
wskazać, że Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus to odrębne istoty (zob. werset 3.).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 1:10–11.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co, według napominań Pawła, mieli zrobić
święci z Koryntu.

• Czego, według I Listu do Koryntian 1:10, Pan oczekuje od nas, jako członków
Kościoła? (Uczniowie mogą inaczej to ująć, ale powinni rozpoznać następującą
zasadę: Pan oczekuje od nas, jako świętych, że będziemy jednością i
wyeliminujemy podziały i spory).

• Co możemy zrobić, jako członkowie Kościoła, aby wyeliminować podziały i
spory w naszych rodzinach? W naszych okręgach? (Zapisz odpowiedzi uczniów
na tablicy).

• Jakie błogosławieństwa możemy otrzymać dzięki jedności i
wyeliminowaniu sporów?

• W jakich sytuacjach zostaliście pobłogosławieni w wyniku jedności w klasie,
kworum, okręgu lub gminie?

Poproś uczniów, żeby spojrzeli na odpowiedzi napisane na tablicy i zachęć ich, aby
wybrali jeden sposób, w jaki mogą wyeliminować podziały i spory oraz wyznaczyli
sobie cel jego zastosowania.

Podsumuj I List do Koryntian 1:12–16, wyjaśniając, że święci w Koryncie byli
podzieleni na grupy w oparciu o to, kto udzielił im chrztu. Powstały spory,
ponieważ wierzyli, iż ich status w Kościele był określony przez to, jak ważną
funkcję pełniła osoba, która udzieliła im chrztu.

I List do Koryntian 1:17–31
Paweł naucza, że Bóg powołuje słabych do głoszenia Jego ewangelii
Wyjaśnij, że za czasów Pawła w Koryncie mieszkało wielu Greków. Grecy ci
przywiązywali dużą wagę do ideologii filozoficznych i mądrości świata.

• Dlaczego komuś, kto ceni ideologie filozoficzne i mądrości świata, może być
trudno przyjąć ewangelię? (Możesz przeczytać 2 Nefi 9:28).

Poproś uczniów, aby podczas studiowania I Listu do Koryntian 1:17–31 odszukali
prawdę, która pomoże im zrozumieć omylność mądrości świata.

Podziel uczniów na cztery grupy. Przydziel każdej grupie po jednym z
następujących odsyłaczy: I List do Koryntian 1:17–18; I List do Koryntian 1:19–20;
I List do Koryntian 1:21–22; i I List do Koryntian 1:23–24. Poproś uczniów, aby
przeczytali te wersety w grupach i odszukali, co Paweł powiedział o mądrości
świata w porównaniu z mądrością Boga. Wyjaśnij, że wyrażenie: „nie posłał mnie
bowiem Chrystus, abym chrzcił”, w wersecie 17., wskazuje na to, iż Paweł nie został
posłany, aby budować swoją reputację w oparciu o liczbę nawróconych. Możesz
także wyjaśnić, że wyrażenia: „mądrość mądrych” z wersetu 19. i „mądrość świata”
z wersetu 20. odnoszą się do ulotnych filozoficznych tradycji owych czasów.
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Po upływie wyznaczonego czasu poproś jednego ucznia z każdej grupy, aby
podsumował nauki Pawła na temat mądrości, skierowane do świętych z Koryntu.
Kiedy wszystkie grupy podsumują nauki, zapytaj:

• Dlaczego, waszym zdaniem, niewierzący uważają przesłanie Zadośćuczynienia
Jezusa Chrystusa za głupie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 1:25.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego Paweł nauczał o mądrości ludzkiej w
porównaniu z mądrością Boga. Wyjaśnij, że Paweł użył wyrażeń „głupstwo Boże
jest mędrsze niż ludzie” i „słabość Boża mocniejsza niż ludzie”, aby przekazać
przesłanie o nieskończonej wiedzy i mocy Boga. Bóg nie jest niemądry i nie posiada
żadnych słabości.

• Jakiej prawdy nauczał Paweł o ludzkiej mądrości w porównaniu z mądrością
Boga? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą
prawdę: Mądrość Boga jest większa od mądrości ludzkiej).

• W jaki sposób zrozumienie tej prawdy może wpłynąć na to, w jaki sposób
szukamy rozwiązania problemów?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 1:26–27.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają, kogo Bóg wybiera do
głoszenia Jego ewangelii.

• Kogo Bóg wybiera do głoszenia Jego ewangelii?

• Jak myślicie, dlaczego do głoszenia ewangelii Bóg wybiera tych, których świat
postrzega jako niemądrych i słabych?

I List do Koryntian 2
Paweł wyjaśnia, w jaki sposób możemy uczyć się o sprawach Bożych
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższą relację Prezydenta
Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Siedziałem w samolocie obok zdeklarowanego ateisty, który tak żywiołowo
wyrażał swój brak wiary w Boga, że złożyłem mu moje świadectwo.
Powiedziałem: ‘Mylisz się. Bóg istnieje. On żyje — wiem to!’.

Zaprzeczył, mówiąc: ‘Nie wiesz. Nikt o tym nie wie! Nie możesz tego wiedzieć!’.
Kiedy nie przystałem na to, co mówił ateista, który był prawnikiem, zadał on,
wydawałoby się, najważniejsze pytanie na temat świadectwa. ‘A więc —

powiedział w nieco szyderczy, protekcjonalny sposób — mówisz, że wiesz. Powiedz mi,
skąd wiesz’.

Kiedy usiłowałem odpowiedzieć, mimo że posiadałem wyższe stopnie naukowe, napotkałem na
przeszkody w komunikacji. […]

Kiedy użyłem słów: Duch i świadectwo, ateista odpowiadał: ‘Nie wiem, o czym mówisz’. Słowa:
modlitwa, rozeznanie i wiara w równym stopniu nie miały dla niego znaczenia. Powiedział: ‘No
widzisz, wcale tego nie wiesz. Jeśli byś wiedział, mógłbyś mi powiedzieć, skąd wiesz’ […].

Nie wiedziałem co, zrobić” („The Candle of the Lord”, Ensign, styczeń 1983, str. 51).
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• Co powiedzielibyście temu ateiście?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania I Listu do Koryntian 2 odszukali prawdę,
dzięki której dowiedzą się, dlaczego ten mężczyzna nie rozumiał Prezydenta
Packera i dlaczego mogą być pewni swojej wiedzy dotyczącej kwestii duchowych.

Podsumuj I List do Koryntian 2:1–8, wyjaśniając, że Paweł powiedział świętym w
Koryncie, że nie używał mądrości świata, aby przekonać ich do ewangelii. Nauczał
ich poprzez Ducha, aby mieli wiarę w Boga. Paweł powiedział także, że niewierzący
nie mogą zrozumieć tajemnic Boga.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos I List do Koryntian 2:9–16.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, dlaczego Paweł powiedział, że niektórzy
ludzie mogą poznać i zrozumieć „nawet głębokości Boże” (werset 10.), a inni
ludzie nie.

• Dlaczego, według wersetów 9–10, Paweł oraz inni wierni ludzie mogli
zrozumieć sprawy Boże?

• Dlaczego, według wersetu 14., niektórzy ludzie nie mogą zrozumieć
spraw Bożych?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z tych wersetów o tym, w jaki sposób można
poznać i zrozumieć sprawy Boże? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale
upewnij się, że rozpoznają następującą prawdę: Możemy poznać i zrozumieć
sprawy Boże jedynie poprzez Jego Ducha).

Odnieś się do historii Prezydenta Packera i wyjaśnij, że Prezydent Packer poczuł
natchnienie, aby zapytać mężczyznę siedzącego obok niego w samolocie o to, jak
smakuje sól. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał pozostałą część tej historii:

„Oczywiście po kilku próbach okazało się, że nie mógł tego wyjaśnić. Samymi
słowami nie mógł określić czegoś tak zwyczajnego, jak smak soli. Ponownie
złożyłem mu świadectwo i powiedziałem: ‘Wiem, że Bóg istnieje. Wyśmiałeś to
świadectwo i powiedziałeś, że jeśli bym wiedział, to mógłbym ci dokładnie
powiedzieć, skąd to wiem. Mój przyjacielu, mówiąc duchowym językiem,
zasmakowałem soli. I nie mogę bardziej skutecznie przekazać ci słowami, skąd

zdobyłem tę wiedzę, jak ty nie jesteś w stanie powiedzieć mi, jak smakuje sól. Ale powiadam ci
jeszcze raz: Bóg istnieje! On żyje! A tylko dlatego, że o tym nie wiesz, nie próbuj mówić mi, że i
ja nie wiem, gdyż naprawdę to wiem!’.

Na pożegnanie wymamrotał: ‘Nie potrzebuję twojej religii jako wsparcia! Nie potrzebuję’.

Od owego doświadczenia nigdy nie byłem zakłopotany ani zawstydzony, że nie mogłem słowami
wyjaśnić tego, co poznałem duchowo” („The Candle of the Lord”, str. 52).

Napisz na tablicy słowa Sprawy Boże i zapytaj uczniów, co uważają za sprawy Boże,
które można jedynie poznać i zrozumieć poprzez Jego Ducha. Zapisz ich
odpowiedzi na tablicy.

• Dlaczego ważne jest, abyśmy wierzyli, że możemy poznać i zrozumieć sprawy
Boże jedynie poprzez Jego Ducha?
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Niech uczniowie spojrzą na listę na tablicy i poproś ich, aby podzielili się
doświadczeniem, podczas którego poznali i zrozumieli poprzez Ducha jedną z tych
spraw Bożych. Możesz także podzielić się własnym doświadczeniem.

Proś uczniów, aby dzielili się swoimi doświadczeniami
Dzielenie się przemyśleniami i stosownymi doświadczeniami pomoże uczniom rozjaśnić ich
zrozumienie doktryn i zasad ewangelii. Kiedy uczniowie dzielą się takimi doświadczeniami, Duch
Święty często prowadzi ich do głębszego zrozumienia i świadectwa o tym, o czym w danej chwili
mówią. Poprzez moc Ducha Świętego ich słowa i doświadczenia będą miały również znaczący
wpływ na serca i umysły ich rówieśników.

Zachęć uczniów, aby zastanowili się nad tym, co mogą zrobić, aby uzyskać pomoc
od Ducha, kiedy będą dążyć do poznania i zrozumienia spraw Bożych.

Zakończ, składając świadectwo na temat zasad, które były nauczane podczas
tej lekcji.
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LEKCJA 104

I List do Koryntian 3–4
Wprowadzenie
Paweł wyjaśnił świętym w Koryncie rolę misjonarzy w
budowaniu królestwa Bożego. Nauczał, że ich kongregacje to
miejsca, w których może przebywać Duch i napominał ich,
aby nie myśleli, że niektórzy ludzie są lepsi od innych.

(Uwaga: Doktryna, że nasze fizyczne ciała są niczym
świątynie, będzie omówiona podczas lekcji na temat I Listu
do Koryntian 6).

Propozycje dotyczące nauczania
I List do Koryntian 3
Paweł wyjaśnia role misjonarzy i członków Kościoła w budowaniu królestwa Bożego
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że ich przyjaciel zapisał się na kurs
matematyki na poziomie rozszerzonym, na przykład dotyczący analiz
matematycznych, ale nie podjął kursów przygotowawczych o podstawach algebry.

• Jak myślicie, czy wasz przyjaciel odniesie sukces na kursie matematyki na
poziomie rozszerzonym? Dlaczego?

• Dlaczego konieczne jest zrozumienie podstawowych zagadnień, zanim zacznie
się poznawać bardziej zaawansowane pojęcia?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 3:1–3. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali analogii, jakiej Paweł użył, aby ukazać
świętym w Koryncie, że nie byli jeszcze gotowi na bardziej zaawansowane prawdy
ewangelii. Wyjaśnij, że wyrażenie: „jako do cielesnych” zawarte w wersecie 1.
odnosi się do naturalnego człowieka lub „[osoby], która poddaje się pasjom,
pragnieniom, apetytom i zmysłom ciała, a nie podszeptom Ducha Świętego. Taka
osoba może pojąć sprawy fizyczne, ale nie duchowe” (Guide to the Scriptures,
„Natural Man”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Zapisz na tablicy słowa: mleko i stały pokarm.

• Którą z tych rzeczy nakarmilibyście niemowlę? Dlaczego?

• Co wyrażenie: „niemowlęta w Chrystusie” z wersetu 1. sugeruje na temat
duchowej dojrzałości świętych w Koryncie?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, że nie byli oni jeszcze gotowi do otrzymania
większych prawd, przypomnij im, że świętym w Koryncie brakowało jedności, a
niektórzy z nich, przestrzegając zasad ewangelii, wyznawali pogańskie (bezbożne)
wierzenia i praktyki. Wyjaśnij, że Paweł użył kilku metafor, aby nauczać tych
świętych znaczenia jedności, aby poprawić fałszywe wierzenia i praktyki i
wzmocnić ich wiarę w ewangelię Jezusa Chrystusa.

Poproś uczniów, aby usiedli w trzyosobowych grupach. Przydziel każdej
osobie w grupie jeden z poniższych planów nauczania. Wręcz każdemu

uczniowi kartkę z przypisanym mu planem nauczania i pozwól, aby w ciągu kilku
minut, zapoznał się z nim. Po upływie wyznaczonego czasu poproś każdego ucznia,
aby na podstawie planu nauczał dwie pozostałe osoby z grupy. (Jeśli nie można
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uformować grup trzyosobowych, możesz podzielić uczniów w pary i przypisać
jednemu uczniowi z pary dwa plany nauczania).

Nadzoruj pracę grupy
Podczas dyskusji w małych grupach i wykonywania zadań uczniowie mogą rozproszyć się,
odchodząc od celu zadania i omawiać sprawy osobiste lub zmniejszyć wysiłki podejmowane w
procesie uczenia się. Bądź aktywnie zaangażowany, przechodź od grupy do grupy i monitoruj
ćwiczenia, aby pomóc uczniom skoncentrować się na ich wykonaniu i aby zyskali oni jak
najwięcej korzyści z wykonywanego zadania.

Uczeń 1.
Poproś osoby w grupie, aby wyobraziły sobie, że są na spotkaniu sakramentalnym, podczas którego
były misjonarz przemawia na temat swojej misji. Podczas przemówienia opowiada, że udzielił chrztu
kilku osobom. Tydzień później kobieta, która służyła na misji, przemawia na spotkaniu
sakramentalnym na temat swojej misji i opowiada, że nauczała wielu ludzi, którzy w końcu przyjęli
chrzest po tym, jak została przeniesiona do innych obszarów.

• Jaka byłaby wasza reakcja, gdyby ktoś powiedział, że misjonarz, który udzielił na swojej misji
chrztu kilku osobom, odniósł większy sukces niż misjonarka, której zainteresowani zostali
ochrzczeni po tym, jak wyjechała do innego obszaru?

Na kartce zapisz słowa zasadzić i podlać i pokaż je swojej grupie. Wyjaśnij, że Paweł przyrównał
misjonarzy do ludzi, którzy sieją nasiona i podlewają plony. Przypomnij swojej grupie, że święci w
Koryncie zaczęli dzielić się na grupy na podstawie tego, kto udzielił im chrztu. Wierzyli, iż ich status w
Kościele był określony przez to, jak ważną funkcję pełniła osoba, która udzieliła im chrztu. (Zob. I List
do Koryntian 1:10–16).

Niech członkowie twojej grupy po kolei czytają na głos I List do Koryntian 3:4–9. Poproś pozostałych,
aby śledzili tekst i odszukali, co Paweł powiedział o misjonarzach, którzy nauczali i udzielali chrztu
ludziom w Koryncie.

• Kim, według słów Pawła zawartych w wersecie 5., byli Apollos i on sam? (Wskaż, na werset 5.,
przypis a, w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO, i wyjaśnij, że słowo słudzy oznacza
tych, którzy dokonują posługi).

• Co, według wersetów 6–7, Paweł powiedział o misjonarzach, którzy sieją nasiona ewangelii, i
misjonarzach, którzy pomagają tym nasionom wzrastać?

Jeśli jest to konieczne, wskaż, że wyrażenie: „ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa”
z wersetu 7., i wyjaśnij, że Paweł użył tych wyrażeń, aby nauczać, że żadna z tych ról nie jest
ważniejsza od roli Boga.

• Co oznacza zwrot: „Bóg, który daje wzrost” (werset 7.)? (To Bóg, poprzez Ducha Świętego, a nie
osoby, które nauczają i udzielają chrztów, sprawia, że w sercu ludzkim następuje przemiana,
która prowadzi do nawrócenia).

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z I Listu do Koryntian 3:6–7 o naszej roli oraz o roli Boga w
udzielaniu ludziom pomocy w nawróceniu się do ewangelii Jezusa Chrystusa? (Kiedy uczniowie w
grupie udzielą odpowiedzi, poproś, aby zapisali w swoich pismach następującą prawdę obok
I Listu do Koryntian 3:6–7: Choć możemy pomóc bliźnim dowiedzieć się o ewangelii
Jezusa Chrystusa, to nawrócenia doświadczają oni poprzez moc Ducha Świętego).

Wyjaśnij, że aby ludzie otrzymali Ducha Świętego i byli nawróceni, muszą wykonać swoją część
poprzez rozwijanie wiary i postępowanie według przykazań Boga.
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• Czy, waszym zdaniem, wiedza o tej prawdzie pomogła świętym w Koryncie, aby byli bardziej
zjednoczeni?

Zapytaj swoją grupę, w jaki sposób ta prawda pomogłaby im zareagować w sytuacji z dwoma byłymi
misjonarzami.

• Dlaczego ważne jest, abyśmy rozumieli, że to Duch Święty, a nie nasza moc, przyczynia się do
nawrócenia?

Uczeń 2.
Na kartce zapisz słowo: fundament i pokaż je swojej grupie.

• Dlaczego fundament jest istotną częścią budynku?

• Co może się stać, jeśli jest problem z fundamentem?

Poproś jednego z członków swojej grupy, aby przeczytał na głos I List do Koryntian 3:10, a
pozostałych, aby odszukali, co Paweł powiedział o swojej pracy misjonarskiej pośród mieszkańców
Koryntu.

• Co, zgodnie z tym, co sam powiedział, zrobił Paweł jako misjonarz w Koryncie?

• Jak myślicie, co Paweł miał na myśli, kiedy powiedział: „inny na nim buduje”?

Poproś kolejną osobę z grupy, aby przeczytała na głos I List do Koryntian 3:11, a pozostali niech
odszukają, jaki fundament Paweł założył świętym w Koryncie.

• Jaki fundament Paweł założył, kiedy nauczał świętych w Koryncie?

• Kto, według wersetu 11., musi być fundamentem w naszym życiu? (Upewnij się, że uczniowie w
grupie rozpoznają następującą prawdę: Jezus Chrystus jest fundamentem, na którym
musimy budować. Możesz poprosić, aby twoja grupa zaznaczyła tę prawdę w wersecie 11.).

• W jaki sposób budowanie na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, pomoże nam przetrwać
pokusy i próby? (Zob. także Helaman 5:12).

• W jaki sposób możemy upewnić się, że nasze życie jest zbudowane na fundamencie Jezusa
Chrystusa?

Poproś kogoś z grupy, aby opowiedział o znanej mu osobie, której życie odzwierciedla to, że jest
zbudowane na fundamencie Jezusa Chrystusa. Poproś tego ucznia, aby wyjaśnił, jak budowanie na
fundamencie Chrystusa pobłogosławiło życie tej osoby.

Poproś każdą osobę z grupy, aby wyznaczyła sobie cel, który pomoże jej budować na fundamencie
Jezusa Chrystusa.

Uczeń 3.
Zapisz na kartce słowo: świątynia i pokaż je swojej grupie. Wyjaśnij, że Paweł często w symboliczny
sposób odnosił się do świątyni. Jak podaje I List do Koryntian 3:16–17, użył on słowa świątynia w
odniesieniu do kongregacji kościelnych.

Poproś jednego z członków swojej grupy, aby przeczytał na głos I List do Koryntian 3:16–17. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co członkowie Kościoła w Koryncie powinni zrozumieć, zgodnie z tym,
co powiedział Paweł. Wyjaśnij, że słowo wiecie (werset 16.) odnosi się do kongregacji Kościoła, a
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zwrot: „Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą” (werset 17.) odnosi się do tych, którzy próbują zniszczyć
lud Boży.

• Co, według wersetu 16., Paweł chciał, aby członkowie Kościoła zrozumieli, jeśli chodzi o ich
kongregacje?

Chociaż I List do Koryntian 3:16–17 najprawdopodobniej odnosi się do całego Kościoła jako
kongregacji, wersety te można również odnieść do naszego fizycznego ciała.

• W jakim sensie I List do Koryntian 3:16–17 może również odnosić się do naszego fizycznego
ciała? Jakie są konsekwencje kalania naszych ciał?

Podsumuj I List do Koryntian 3:18–23, wyjaśniając grupie, że Paweł nauczał świętych, iż prawdziwą
mądrość można znaleźć w Jezusie Chrystusie, a mądrość tego świata jest „u Boga głupstwem”
(werset 19.).

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby opowiedzieli, czego
się nauczyli w grupach oraz co zrobią w wyniku tego, czego się nauczyli.

I List do Koryntian 4
Paweł mówi świętym w Koryncie, aby nie myśleli, że niektórzy ludzie są lepsi
od innych
Wyjaśnij, że w oparciu o rady Pawła zapisane w I Liście do Koryntian 4:1–3 okazuje
się, że niektórzy członkowie Kościoła w Koryncie osądzali poczynania Pawła jako
misjonarza i przywódcy Kościoła. Być może kwestionowali jego osąd lub myśleli, że
ktoś inny lepiej by sobie poradził.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 4:3–5.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i wyszukali, jak Paweł zareagował na
ich osądy.

• Jak Paweł zareagował na ich osądy?

• Dlaczego Paweł nie przejmował się osądami innych ludzi?

• Czego możemy nauczyć się z wersetu 5. o tym, w jaki sposób Pan nas osądzi?
(Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą prawdę:
Pan osądzi nas sprawiedliwie, ponieważ wie On o wszystkim oraz zna
nasze myśli i zamiary serca).

• W jaki sposób wiara w tę prawdę pomoże komuś, kto został niesprawiedliwie
osądzony?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 4:6–7, a
pozostali niech odszukają, czego Paweł nauczał świętych o ich relacjach z innymi
członkami i przywódcami Kościoła.

• Czego, według słów Pawła zapisanych w wersecie 6., święci mieli nie czynić,
zauważywszy różnice pomiędzy misjonarzami a przywódcami Kościoła? (Nie
powinni „[wynosić się]” pychą i myśleć, że niektórzy ludzie są lepsi od innych).

• Kto, w oparciu o pytania Pawła zapisane w wersecie 7., dał ludziom różne
talenty i zdolności?
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• W jakim sensie rada Pawła pomoże nam, kiedy myślimy o naszych
przywódcach i nauczycielach w Kościele?

Podsumuj I List do Koryntian 4:8–21, wyjaśniając, że Paweł powiedział świętym w
Koryncie, że Apostołowie Jezusa Chrystusa są powołani, by cierpieć z powodu
niegodziwości świata. Świat uważa Apostołów oraz innych przywódców Kościoła
za „głupich” (werset 10.), ponieważ starają się naśladować Chrystusa.

Zakończ, składając świadectwo na temat prawd, które były nauczane podczas
tej lekcji.
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I List do Koryntian 5–6
Wprowadzenie
Apostoł Paweł przestrzegł świętych, aby nie pozwalali na to,
żeby niegodziwi ludzie mieli na nich wpływ. Ostrzegł

świętych, aby unikali niemoralnych filozofii i praktyk,
dominujących w Koryncie.

Propozycje dotyczące nauczania
I List do Koryntian 5
Paweł przestrzega świętych, aby nie towarzyszyli tym, którzy świadomie
wybierają grzech
Narysuj na tablicy prosty rysunek miski ze świeżymi owocami z jednym zepsutym
owocem. Możesz też przynieść i pokazać zepsuty owoc.

• Co stanie się, jeśli pozostawicie
zepsuty owoc w misce wraz z
innymi świeżymi owocami?

• Co w naszym życiu może
symbolizować zepsuty owoc?
(Szkodliwe wpływy).

Poproś uczniów, aby podczas
studiowania I Listu do Koryntian 5
odszukali prawdy, które pomogą im
lepiej zareagować na szkodliwe wpływy
w ich życiu.

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos I Listu do
Koryntian 5:1–2. Resztę uczniów
poproś, aby śledzili tekst i odszukali, jakich niegodziwych praktyk dopuszczali się
święci w Koryncie.

• Jakich niegodziwych praktyk dopuszczali się święci w Koryncie? (Wyjaśnij, że
wszeteczeństwo to wszelkie relacje seksualne poza związkiem małżeńskim.
Jeden z członków Kościoła w Koryncie popełnił grzech seksualny ze swoją
macochą).

• W jaki sposób, według rady Pawła zawartej w wersecie 2., przywódcy Kościoła
mieli postąpić z tą osobą? (Wyjaśnij, że wyrażenie: „wykluczyć spośród siebie”,
w wersecie 2., oznacza, że grzesznik powinien zostać ekskomunikowany z
Kościoła).

Zwróć uwagę uczniów na to, że przywódcy Kościoła poważnie rozważają różne
czynniki, zanim dochodzi do ekskomuniki czy innej formy dyscypliny kościelnej.
Oprócz rozważenia powagi przewinienia przywódcy Kościoła zastanawiają się nad
różnymi celami dyscypliny kościelnej: aby pomóc osobie odpokutować, chronić
tych, na których czyny tej osoby mogą mieć negatywny wpływ, lub uchronić przed
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upowszechnieniem się jej wierzeń oraz zachować czystość nauk Kościoła
(zob. „Church Discipline”, adres internetowy: mormonnewsroom.org/articles/
church-discipline).

Poproś uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 5:6–7, a pozostali niech
odszukają analogię użytą przez Pawła, aby wyjaśnić, dlaczego ta osoba musiała
zostać usunięta z Kościoła.

• Do czego Paweł przyrównał nieskorych do pokuty grzeszników? (Wyjaśnij, że
zaczyn, czyli drożdże, sprawiają, że z czasem chleb psuje się lub pleśnieje).

• Ile zaczynu potrzeba, aby zmienić cały kawałek ciasta?

• Co symbolizuje kawałek ciasta? (Kościół Jezusa Chrystusa).

• Jak sformułowalibyście zasadę podsumowującą znaczenie tej analogii?
(Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą zasadę:
Jeśli decydujemy się blisko przestawać z ludźmi, którzy ulegają
grzechom, ich niegodziwość może mieć na nas wpływ. Zapisz ją na tablicy).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 5:9–11.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają rady, które Paweł dał świętym w Koryncie.

• Czego, zgodnie z poleceniem Pawła, mieli unikać święci w Koryncie?

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć radę Pawła dotyczącą unikania osób, które
dopuszczają się wszeteczeństwa lub ulegają grzechom, rozdaj im egzemplarz
poniższej wypowiedzi Starszego Neala A. Maxwella z Kworum Dwunastu
Apostołów. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie jej na głos:

„Nie zadawajcie się z tymi, którzy dopuszczają się wszeteczeństwa — nie
dlatego, że jesteście dla nich za dobrzy — ale jak to ujął [C.S.] Lewis, ponieważ
nie jesteście wystarczająco dobrzy. Pamiętajcie, że złe sytuacje mogą przemóc
nawet dobrych ludzi” („The Stern but Sweet Seventh Commandment”, New Era,
lipiec 1979, str. 42).

• W jaki sposób bliskie relacje z osobami, które ulegają grzechowi, mogą osłabić
naszą zdolność do dokonywania prawych wyborów?

• Podajcie przykłady złych sytuacji, które mogą osłabić dobrych ludzi?

• Co możemy zrobić, aby nie obniżać naszych standardów i pomóc osobom, które
ulegają grzechom? (Możemy modlić się za nich, a jako dzieci Boże traktować je
uprzejmie i okazywać im szacunek oraz dawać prawy przykład, przestrzegając
przykazań).

Poproś uczniów, aby w duchu modlitwy zastanowili się, co mogą zrobić, aby mieć
pozytywny wpływ na innych bez obniżania swoich standardów.

Podsumuj I List do Koryntian 5:12–13, wyjaśniając, że Paweł nauczał, iż Kościół ma
obowiązek wzywać członków do pokuty, a w niektórych sytuacjach „[usuwać] […]
spośród [Kościoła]” (werset 13.) tych, którzy popełniają poważne wykroczenia.
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I List do Koryntian 6
Paweł naucza świętych o jedności i prawie czystości moralnej
Narysuj na tablicy kolejny rysunek przedstawiający miskę z zepsutymi owocami i
jednym świeżym owocem. Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy kiedykolwiek
zastanawiali się nad tym, jak mogą unikać grzechów, które ich zewsząd otaczają.
Wskaż, że było to wyzwanie, z jakim zmagali się święci w Koryncie.

W trakcie studiowania I Listu do
Koryntian 6 poproś uczniów, aby
odszukali nauczane przez Pawła
prawdy, które pomogą im żyć w prawy
sposób pomimo otaczających ich
niegodziwych wpływów.

Podsumuj I List do Koryntian 6:1–8,
wyjaśniając, że Paweł doradził świętym
w Koryncie, aby w prawy sposób
rozwiązywali między sobą spory, a nie
od razu podawali sprawy do
rozstrzygnięcia przez sądy cywilne.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 6:9–11.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, jakich grzesznych praktyk
stosowanych w Koryncie, zgodnie z naukami Pawła, mieli wystrzegać się
członkowie Kościoła.

• Jakich grzesznych praktyk, zgodnie z naukami Pawła, mieli wystrzegać się
członkowie Kościoła?

• O czym, według wersetu 11., Paweł przypomniał tym świętym? (Wielu
nawróconych z Koryntu przed przystąpieniem do Kościoła oddawało się tego
rodzaju grzesznym praktykom, ale odpokutowali i zostali oczyszczeni ze swych
grzechów).

Wyjaśnij, że starożytny Korynt miał złą reputację pod względem moralności, a
wielu jego mieszkańców promowało pogląd, że ciało zostało stworzone dla
przyjemności. Podsumuj Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha]
1 Corinthians 6:12 [I List do Koryntian 6:12], wyjaśniając, że nauki Pawła
przestrzegają przed filozofią głoszącą, iż zło i dobro nie istnieją.

• W jakim sensie ideologie i praktyki w Koryncie są podobne do trendów, jakie
dostrzegamy we współczesnym świecie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 6:13.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i wyszukali, czego Paweł nauczał o tym, jaki
cel mają nasze ciała.

• Czego Paweł nauczał na temat naszych ciał? (Podczas gdy wielu mieszkańców
Koryntu wierzyło, że ciało zostało stworzone po prostu do zaspokajania
fizycznych przyjemności, Paweł skorygował ten punkt widzenia, nauczając, że
nasze ciała zostały stworzone, aby wypełnić cele Pana).
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Podsumuj I List do Koryntian 6:14–17, wyjaśniając, że ci, którzy przystępują do
Kościoła stają się jednością z Chrystusem jako duchowe „członki” Jego ciała. Paweł
wyjaśnił także, iż niemoralność seksualna nie pozwala na duchową relację z
Jezusem Chrystusem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 6:18.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co, zgodnie z naukami Pawła, mieli uczynić
święci w Koryncie. (Możesz zwrócić uwagę uczniów na to, że Joseph Smith
Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] 1 Corinthians 6:18 [I List do Koryntian
6:18] zmienia słowa „poza ciałem” na „przeciwko ciału Chrystusa”).

• Co, według nauk Pawła, mają zrobić święci z Koryntu?

• Jakiej prawdy nauczał Paweł o tych, którzy dopuszczają się wszeteczeństwa?
(Możesz zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli w wersecie 18. słowa, które
przekazują następującą prawdę: Ci, którzy prowadzą się niemoralnie,
grzeszą przeciwko własnemu ciału).

Wyjaśnij, że Paweł nauczał, dlaczego wszeteczeństwo, czyli niemoralność
seksualna, jest grzechem „przeciwko własnemu ciału”.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 6:19.
Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, do czego Paweł przyrównał
nasze ciała.

I List do Koryntian 6:19–20 to fragment do opanowania. Studiowanie
fragmentów do opanowania pomoże uczniom zdobyć większe zrozumienie

podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych osób. Możesz zaproponować,
aby uczniowie zaznaczyli te fragmenty do opanowania w charakterystyczny sposób, aby mogli je
z łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na
końcu lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• Do czego Paweł przyrównał nasze ciała?

Pokaż zdjęcie przedstawiające świątynię.

• Jaka jest różnica pomiędzy świątynią a innym budynkiem?

• Jak podsumowalibyście prawdę nauczaną przez Pawła w wersecie 19.? (Choć
uczniowie mogą użyć innych słów, powinni rozpoznać następującą doktrynę:
Nasze ciała to świątynie Boga, w których może przebywać Duch).

• W jaki sposób zrozumienie tego, że nasze ciała są świątyniami, wpłynie na to,
jak będziemy traktować nasze ciała oraz ciała bliźnich?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostałych poproś, aby
wsłuchali się w dodatkowe spostrzeżenia o tym, jaki wpływ może mieć
zrozumienie tej prawdy na to, jak traktujemy nasze ciała.
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„Uznając te prawdy [z I Listu do Koryntian 6:19–20] […], z pewnością nie
będziemy niszczyć naszych ciał tatuażami ani osłabiać ich narkotykami czy też
hańbić ich cudzołóstwem, nierządem czy nieskromnością […]. Nasze ciało jest
narzędziem naszego ducha i konieczne jest, abyśmy troszczyli się o nie najlepiej,
jak możemy. Powinniśmy uświęcać je mocą, by służyć i nadal wykonywać pracę
Chrystusa” („Refleksje na temat uświęconego życia”, Ensign lub Liahona,

listopad 2010, str. 17).

• Co, waszym zdaniem, Paweł miał na myśli, mówiąc: „nie należycie […] do
siebie samych” w wersecie 19.?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 6:20.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, dlaczego nasze ciała nie należą do nas.

• Jakie wyrażenie wskazuje na przyczynę tego, że nasze ciała nie należą do nas?
(Wyjaśnij, że „drogoście bowiem kupieni” oznacza, że jesteśmy odkupieni, czyli
przywróceni, dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa).

• Jak podsumowalibyście prawdę zawartą w wersetach 19–20? (Kiedy uczniowie
udzielą odpowiedzi, możesz poprosić ich, aby zapisali następującą prawdę w
swoich pismach świętych, obok wersetów 19–20: Ponieważ zostaliśmy drogo
kupieni przez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, nasze ciała nie należą
do nas).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów.

„Proszę, nigdy nie mówcie: ‘A komu to zaszkodzi? Dlaczego nie skorzystać z
odrobiny wolności? Teraz trochę pogrzeszę, a później odpokutuję’. Błagam, nie
bądźcie tak niemądrzy ani okrutni. Nie możecie bezkarnie ‘ponownie krzyżować
Chrystusa’ [zob. List do Hebrajczyków 6:6]. Paweł nawołuje: ‘Uciekajcie przed
wszeteczeństwem’ [I List do Koryntian 6:18] i nie czyńcie ‘niczego takiego’ [NiP
59:6; kursywa dodana], jak dodają Nauki i Przymierza. Dlaczego? Cóż, na

przykład z powodu bezmiernego cierpienia, jakiego Zbawiciel świata doświadczył tak w ciele, jak
i w duchu, abyśmy mogli ich uniknąć [zob. w szczególności Nauki i Przymierza 19:15–20].
Jesteśmy Mu coś za to winni. Zaprawdę, jesteśmy Jemu za to winni wszystko” („Personal
Purity”, Ensign, listopad 1998, str. 76).

• Jak pamiętanie o tym, że nasze ciała nie należą do nas samych, ma wpływ na
wybory, jakich dokonujemy względem naszych ciał?

Poproś uczniów, aby spojrzeli na rysunek na tablicy przedstawiający świeży owoc
pośród zgniłych owoców.

• Jak zrozumienie tych prawd o naszych ciałach pomaga nam pozostawać
czystymi, kiedy jesteśmy otoczeni niegodziwością?

Złóż świadectwo o prawdach, które omawialiście. Poproś uczniów, aby rozważyli
uczucia i podszepty, jakie otrzymali podczas lekcji i działali zgodnie z nimi.
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Fragment do opanowania — I List do Koryntian 6:19–20
Poproś uczniów, aby napisali krótkie przemówienie w oparciu o I List do Koryntian
6:19–20. Zachęć ich, aby uwzględnili w nim następujące kwestie: (1) tło historyczne
związane z tym fragmentem (tło historyczne znajduje się na karcie fragmentu do
opanowania), (2) zasady, które są w nim nauczane, oraz (3) osobiste
doświadczenie, które ilustruje prawdę, o której w nim mowa. Możesz poprosić
kilkoro uczniów, aby przedstawili swoje przemówienia całej klasie. Zachęć ich, aby
zastanowili się nad okazjami do przedstawienia tego przemówienia w domu albo w
Kościele.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

List do Rzymian 8 – I List do
Koryntian 6 (Część 21.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania Listu do
Rzymian 8–16 i I Listu do Koryntian 1–6 (część 21.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja
lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha
Świętego, mając na uwadze potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (List do Rzymian 8–11)
Z nauk Pawła dla świętych w Rzymie o zamyśle ciała i zamyśle Ducha uczniowie dowiedzieli się, że jeśli działamy pod
wpływem Ducha, możemy przezwyciężyć tendencje naturalnego człowieka do grzechu. Rozpoznali również
następujące prawdy: Jeśli jesteśmy wiernymi dziećmi przymierza z Bogiem, możemy wraz z Jezusem Chrystusem stać
się współdziedzicami wszystkiego, co posiada Ojciec Niebieski. Jeśli będziemy kochać Boga, wszystko zadziała razem
dla naszego dobra. Poprzez Jezusa Chrystusa możemy przezwyciężyć wszystkie wyzwania i udręki doczesności. Jeśli
przyjmiemy Jezusa Chrystusa oraz Jego ewangelię i będziemy Mu posłuszni, będziemy mogli otrzymać
błogosławieństwa przymierzy Bożych i dostąpić zbawienia.

Dzień 2. (List do Rzymian 12–16)
Z Listu do Rzymian 12–13 uczniowie dowiedzieli się, że Bóg oczekuje od nas, że będziemy Mu oddani i powstrzymamy
się od dostosowywania się do świata, a jeśli tak uczynimy, będziemy mogli upodobnić się do Jezusa Chrystusa. Z Listu
do Rzymian 14–15 uczniowie dowiedzieli się, że w kwestiach nie objętych przykazaniami mamy powstrzymać się od
osądzania wyborów innych ludzi i mieć na uwadze to, jaki wpływ nasze wybory mają na innych ludzi. Uczniowie
dowiedzieli się, że pisma święte zostały napisane, aby nauczać nas i dawać nam nadzieję.

Dzień 3. (I List do Koryntian 1–2)
W liście do świętych w Koryncie Paweł odpowiedział na pewne obawy i pytania. Z jego zapisów uczniowie dowiedzieli
się, że Pan oczekuje od nas, jako od świętych, że będziemy jednością i wyeliminujemy podziały i spory oraz że możemy
poznać i zrozumieć sprawy Boże jedynie poprzez Jego Ducha.

Dzień 4. (I List do Koryntian 3–6)
Podczas tej lekcji uczniowie dalej studiowali list Pawła do świętych w Koryncie. Ze słów Pawła nauczyli się
następujących prawd: Choć możemy pomóc bliźnim dowiedzieć się o Jezusie Chrystusie, to doświadczają oni
nawrócenia poprzez moc Ducha Świętego. Pan osądzi nas sprawiedliwie, ponieważ wie wszystko oraz zna nasze myśli i
zamiary serca. Jeśli dokonamy wyboru, że będziemy blisko przestawać z osobami, które ulegają grzechom, ich
niegodziwość może mieć na nas wpływ.
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Wprowadzenie
Lekcja ta pomoże uczniom zrozumieć, jak unikać grzechu, który nas zewsząd
otacza. Ponadto dowiedzą się, dlaczego ważne jest, aby zachowywać ciała w
czystości.

Propozycje dotyczące nauczania
I List do Koryntian 6
Paweł naucza świętych o jedności i prawie czystości moralnej
Narysuj na tablicy rysunek przestawiający miskę z zepsutymi owocami i jednym
świeżym owocem. Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy kiedykolwiek rozważali,
jak unikać grzechów, które zewsząd ich otaczają.

Poproś uczniów, aby w trakcie
studiowania I Listu do Koryntian 6
odszukali nauczanych przez Apostoła
Pawła prawd, które pomogą im żyć w
prawy sposób pomimo otaczających ich
niegodziwych wpływów.

Podsumuj I List do Koryntian 6:1–8,
wyjaśniając, że Paweł doradził świętym
w Koryncie, aby w prawy sposób
rozwiązywali spory między sobą, a nie
od razu podawali sprawy do
rozstrzygnięcia przez sądy cywilne.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 6:9–11.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, jakich grzesznych praktyk
członkowie Kościoła mieli unikać, zgodnie z naukami Pawła.

• Jakich grzesznych praktyk, według nauk Pawła, członkowie Kościoła
mieli unikać?

• O czym, według I Listu do Koryntian 6:11, Paweł przypomniał tym świętym?
(Wielu nawróconych w Koryncie przed przystąpieniem do Kościoła oddawało
się tego rodzaju grzesznym praktykom, ale odpokutowali i zostali oczyszczeni
ze swych grzechów).

Wyjaśnij, że starożytny Korynt miał złą reputację pod względem moralności, a
wielu jego mieszkańców promowało ideę, że ciało zostało stworzone dla
przyjemności. Podsumuj Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha],
1 Corinthians 6:12 [I List do Koryntian 6:12], wyjaśniając, że Paweł w swoich
naukach przestrzegał przed filozofią, która głosi, że dobro i zło nie istnieją.

• W jakim sensie ideologie i praktyki w Koryncie są podobne do trendów, jakie
dostrzegamy we współczesnym świecie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 6:13.
Pozostałych poproś, aby wyszukali, czego Paweł nauczał o celu naszych ciał.

• Czego Paweł nauczał na temat naszych ciał? (Podczas gdy wielu mieszkańców
Koryntu wierzyło, że ciało zostało stworzone po prostu do zaspokajania
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fizycznych przyjemności, Paweł skorygował ten punkt widzenia, nauczając, że
nasze ciała zostały stworzone, aby wypełnić cele Pana).

Podsumuj I List do Koryntian 6:14–17, wyjaśniając, że ci, którzy przystępują do
Kościoła, stają się jednością z Chrystusem jako duchowe „członki” Jego ciała. Paweł
wyjaśnił także, iż niemoralność seksualna jest przeciwieństwem duchowej relacji z
Jezusem Chrystusem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 6:18.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co, według nauk Pawła, mieli uczynić
święci w Koryncie. (Możesz zwrócić uwagę uczniów na to, że Joseph Smith
Translation I Listu do Koryntian 6:18 zmienia słowa „poza ciałem” na „przeciwko
ciału Chrystusa”).

• Co, według nauk Pawła, mieli zrobić święci w Koryncie?

• Jakiej prawdy nauczał Paweł o tych, którzy dopuszczają się wszeteczeństwa?
(Możesz zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli w wersecie 18. słowa, które
nauczają następującej prawdy: Ci, którzy dopuszczają się wszeteczeństwa,
grzeszą przeciwko własnemu ciału).

Wyjaśnij, że Paweł nauczał następnie, dlaczego wszeteczeństwo, czyli niemoralność
seksualna, jest grzechem „przeciwko własnemu ciału”.

Przypomnij uczniom, że I List do Koryntian 6:19–20 jest fragmentem do
opanowania. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian
6:19. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, do czego Paweł przyrównał
nasze ciała.

• Do czego Paweł przyrównał nasze ciała?

Pokaż zdjęcie przedstawiające świątynię.

• Jaka jest różnica pomiędzy świątynią a innym budynkiem?

• Jak podsumowalibyście prawdę nauczaną przez Pawła w wersecie 19.? (Choć
uczniowie mogą użyć rożnych słów, powinni rozpoznać następującą doktrynę:
Nasze ciała to świątynie Boga, w których może przebywać Duch).

• W jaki sposób zrozumienie tego, że nasze ciała są świątyniami, wpłynie na to,
jak będziemy traktować nasze ciała oraz ciała naszych bliźnich?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższego oświadczenia
Starszego D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali
niech wsłuchają się w dodatkowe spostrzeżenia na temat tego, jak zrozumienie, że
nasze ciała są świątyniami Boga powinno wpłynąć na to, jak je traktujemy.

„Uznając te prawdy [z I Listu do Koryntian 6:19–20] […], z pewnością nie
będziemy niszczyć naszych ciał tatuażami ani osłabiać ich narkotykami, czy też
hańbić ich cudzołóstwem, nierządem czy nieskromnością […]. Nasze ciało jest
narzędziem naszego ducha i konieczne jest, abyśmy troszczyli się o nie najlepiej,
jak możemy. Powinniśmy uświęcać je mocą, by służyć i nadal wykonywać pracę
Chrystusa” („Refleksje na temat uświęconego życia”, Ensign lub Liahona,

listopad 2010, str. 17).
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• Co, waszym zdaniem, Paweł miał na myśli, mówiąc: „nie należycie […] do
siebie samych” w I Liście do Koryntian 6:19?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 6:20.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, dlaczego nasze ciała nie należą do
nas samych.

• Jakie wyrażenie wskazuje na przyczynę tego, że nasze ciała nie należą do nas
samych? (Wyjaśnij, że wyrażenie „drogoście bowiem kupieni” oznacza, że
jesteśmy odkupieni, czyli przywróceni, dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa).

• Jak podsumowalibyście prawdę z wersetów 19–20? (Gdy uczniowie udzielą
odpowiedzi, pomóż im rozpoznać następującą prawdę: Ponieważ zostaliśmy
drogo kupieni przez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, nasze ciała nie
należą do nas).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów.

„Proszę, nigdy nie mówcie: ‘A komu to zaszkodzi? Dlaczego nie skorzystać z
odrobiny wolności? Teraz trochę pogrzeszę, a później odpokutuję’. Błagam, nie
bądźcie tak niemądrzy ani okrutni. Nie możecie bezkarnie ‘ponownie krzyżować
Chrystusa’ [zob. List do Hebrajczyków 6:6]. Paweł nawołuje: ‘Uciekajcie przed
wszeteczeństwem’ [I List do Koryntian 6:18] i nie czyńcie ‘niczego takiego’ [NiP
59:6; kursywa dodana], jak dodają Nauki i Przymierza. Dlaczego? Cóż, na

przykład z powodu bezmiernego cierpienia, jakiego Zbawiciel świata doświadczył tak w ciele, jak
i w duchu, abyśmy mogli ich uniknąć [zob. w szczególności Nauki i Przymierza 19:15–20].
Jesteśmy Mu coś za to winni. Zaprawdę, jesteśmy Mu za to winni wszystko” („Personal Purity”,
Ensign, listopad 1998, str. 76).

• Jak pamiętanie o tym, że nasze ciała nie należą do nas, wpływa na wybory,
jakich dokonujemy względem naszych ciał?

Poproś uczniów, aby spojrzeli na rysunek na tablicy, który przedstawia świeży owoc
pośród zgniłych owoców.

• Jak zrozumienie tych prawd o naszych ciałach pomaga nam pozostawać
czystymi, kiedy jesteśmy otoczeni niegodziwością?

Złóż świadectwo o prawdach, które omawialiście. Poproś uczniów, aby rozważyli
uczucia i podszepty, jakie otrzymali podczas lekcji, i działali zgodnie z nimi.

Następna część (I List do Koryntian 7–14)
Wyjaśnij uczniom, że każdy z nich otrzymał chociaż jeden duchowy dar od Ojca
Niebieskiego. Poproś, aby przestudiowali następną część i odszukali, jakie duchowe
dary Ojciec Niebieski daje Swoim dzieciom. Powiedz im, że Apostoł Paweł nauczał,
iż nawet jeśli przekazałby to, co posiada, na nakarmienie biednych oraz pozwolił na
spalenie swojego ciała, to jeśli nie miałby choć jednego szczególnego daru, to byłby
niczym. Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakie otrzymali dary.
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I List do Koryntian 7–8
Wprowadzenie
Paweł poinstruował członków Kościoła w Koryncie, tych stanu
wolnego i tych pozostających w związku małżeńskim, na
temat małżeństwa i pracy misjonarskiej. Odpowiadając na
pytanie dotyczące kwestii jedzenia mięsa ofiarowanego

bożkom, Paweł nauczał świętych, aby zastanowili się nad
wpływem ich osobistych praktyk na innych ludzi oraz aby
chętnie rezygnowali z czynów, które mogą przyczynić się do
tego, że inna osoba będzie potykać się duchowo.

Propozycje dotyczące nauczania

Pomóż uczniom wypełnić ich rolę w procesie uczenia się
Duchowe uczenie się wymaga wysiłku i wolnej woli ze strony uczącej się osoby. Dla wielu
uczniów podjęcie wysiłku, aby uczyć się z pism świętych, może wydawać się nowe i nieco trudne.
Jednakże możesz pomóc im w zrozumieniu, przyjęciu i wypełnieniu ich roli w zdobywaniu wiedzy
o ewangelii. Kiedy uczniowie biorą aktywny udział w zdobywaniu wiedzy o ewangelii, otwierają
swoje serca na wpływ Ducha Świętego.

I List do Koryntian 7
Paweł udziela rad na temat małżeństwa członkom stanu wolnego i tym
pozostającym w związku małżeńskim
Narysuj na tablicy poniższy wykres:

Aby przybliżyć uczniom kontekst I Listu do Koryntian 7, przypomnij im, że
podobnie jak my, członkowie Kościoła w Koryncie mieszkali w społeczeństwie o
zróżnicowanych i sprzecznych ideologiach na temat małżeństwa i fizycznej czy
seksualnej intymności.

• Jakie fałszywe poglądy na temat relacji seksualnych, w oparciu o to, co
zapamiętaliście ze studiowania I Listu do Koryntian 5–6, panowały wówczas w
Koryncie?

Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, napisz na tablicy po lewej stronie wykresu,
pod napisem „Fałszywe wierzenia”, następujące zdanie: Intymność fizyczna jest
dozwolona z każdym człowiekiem.

Wyjaśnij, że członkowie Kościoła w Koryncie napisali do Apostoła Pawła, prosząc o
przewodnictwo w kwestii norm Pana odnoszących się do czystości seksualnej.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 7:1, a
pozostali niech odszukają, jakie pytanie zadali Pawłowi święci z Koryntu.

• O co święci z Korytnu zapytali Pawła?

Wyjaśnij, że wyrażenie: „dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety”
w wersecie 1. wskazuje na to, że święci w Koryncie mieli pytania co do tego, kiedy
fizyczna intymność jest właściwa. Niektórzy nawet mieli wątpliwości co do tego,
czy osoby pozostające w związku małżeńskim powinna łączyć intymność fizyczna.
Napisz na tablicy po lewej stronie wykresu, pod napisem „Fałszywe wierzenia”,
następujące zdanie: Intymność fizyczna nigdy nie jest do przyjęcia, nawet w
małżeństwie.

Zwróć uwagę uczniów na to, że obydwa te fałszywe wierzenia napisane na
wykresie przedstawiają ekstremalne poglądy, które są odmienne od norm Boga
dotyczących intymności fizycznej.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 7:2–3.
Pozostałych poproś, aby odszukali, czego nauczał Paweł mieszkańców Koryntu na
temat intymności fizycznej. (Możesz pomóc uczniom zrozumieć, że wszeteczeństwo
odnosi się do pozamałżeńskich relacji seksualnych, a wyrażenie „co się […] należy”
odnosi się do miłości i intymności okazywanej sobie wzajemnie między mężem
a żoną).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał poniższe oświadczenie z broszury Dla
wzmocnienia młodzieży:

„Fizyczna intymność pomiędzy mężem a żoną jest piękna i święta. Jest ustanowiona przez Boga
dla prokreacji i by mąż i żona mogli okazywać sobie miłość. Bóg nakazał, by intymne więzi
seksualne łączyły tylko małżeństwa” (Dla wzmocnienia młodzieży [2011], str. 35).

• Czego możemy nauczyć się o intymności fizycznej, w oparciu o to, co właśnie
przeczytaliście, ? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy
następującą prawdę pod słowem „Prawda”: Intymność fizyczna pomiędzy
mężem a żoną jest wyświęcona od Boga).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Prezydenta
Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów, aby odnaleźli
w niej odpowiedź na pytanie, dlaczego intymność w małżeństwie jest wyświęcona
od Boga.

„Moc prokreacji nie stanowi marginalnej części tego planu; to plan szczęścia;
klucz do szczęścia.

Pragnienie tworzenia związków jest u ludzi niezmienne i bardzo silne. Nasze
szczęście w życiu doczesnym, nasza radość i wyniesienie zależą od tego, w jaki
sposób reagujemy na ten uporczywy i nieodparty fizyczny pociąg” („Plan
szczęścia”, Ensign lub Liahona, maj 2015, str. 26).

• Jakie są cele intymności fizycznej pomiędzy mężem a żoną?
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• Dlaczego prokreacja — możliwość tworzenia życia — jest tak istotna w planie
Ojca Niebieskiego?

Podsumuj I List do Koryntian 7:4–24, wyjaśniając, że Paweł nauczał, iż
małżonkowie ogólnie nie powinni powstrzymywać się od okazywania miłości w
małżeństwie, a członkowie Kościoła, którzy są po rozwodzie lub owdowiali, mogą
ponownie wstąpić w związek małżeński, jeśli dokonają takiego wyboru, oraz że
członkowie Kościoła powinni pozostać z Bogiem bez względu na okoliczności.
Paweł także nie pochwalał rozwodów.

Aby pomóc uczniom rozpoznać kolejną prawdę z zapisów Pawła w I List
do Koryntian 7, podziel uczniów na grupy liczące dwie lub trzy osoby i daj

każdej grupie po egzemplarzu następujących materiałów:

I List do Koryntian 7:12–17
W Koryncie byli członkowie Kościoła, których małżonkowie nie byli chrześcijanami.

• Jakie trudności mogą napotkać małżonkowie różnych wyznań?

Przeczytaj na głos radę Pawła skierowaną do tych osób, których część rodziny należy do Kościoła,
zapisaną w I Liście do Koryntian 7:12–17, i odszukaj nauczane przez Pawła prawdy, które w naszych
czasach mogą pomóc rodzinom, w których tylko część osób należy do Kościoła.

Poniżej podsumuj nauki Pawła o tym, jaki wpływ mogą mieć wierni członkowie Kościoła na członków
własnej rodziny: ____________________.

• Podajcie przykłady sytuacji, w których członek Kościoła miał pozytywny wpływ na członków
rodziny, którzy są mniej aktywni w Kościele lub do niego nie należą?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby powiedzieli, jaką prawdę
rozpoznali w I Liście do Koryntian 7:12–17. Odpowiedzi uczniów mogą się różnić,
ale powinny wyrażać następującą prawdę: Wierni naśladowcy Jezusa Chrystusa
mają uświęcający wpływ na swoje rodziny.

Możesz poprosić kilkoro uczniów, aby podali przykłady członków Kościoła, którzy
wywarli pozytywny wpływ na członków rodziny, którzy są mniej aktywni w
Kościele lub do niego nie należą.

Podsumuj I List do Koryntian 7:25–40, wyjaśniając, że Paweł wygłosił swoją opinię
o członkach stanu wolnego, którzy byli „powołani do posługi” (Joseph Smith
Translation, 1 Corinthians 7:29 [w anglojęzycznym wydaniu pism świętych
ŚwDO]), i wyjaśnił, że okoliczności, w jakich się znajdują, umożliwiają im służbę
Panu pełnioną „ustawicznie” (werset 35.), czyli bez doczesnych trosk o utrzymanie
rodziny. Jednakże nie zabraniał im zawierać związków małżeńskich.

I List do Koryntian 8
Paweł odpowiada na pytanie na temat jedzenia mięsa ofiarowanego bożkom
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał poniższą wypowiedź Starszego L. Toma
Perry’ego z Kworum Dwunastu Apostołów:
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„Zawodowo zajmowałem się pracą w domach handlowych. A ponieważ byłem
częścią zespołu zarządzającego, istotne było, abym był obecny na spotkaniach
towarzyskich z lokalnymi organizacjami biznesowymi. Spotkania z większością z
tych organizacji zawsze zaczynały się od biznesowego lunchu [podczas którego
zazwyczaj serwowano napoje alkoholowe]. Był to czas na zapoznanie się z
osobami należącymi do danej organizacji. Zawsze czułem się wyobcowany

podczas tych spotkań towarzyskich. Na początku prosiłem o podanie cytrynowo-limonkowej
wody sodowej. Wkrótce zorientowałem się, że mój napój wygląda dokładnie tak samo jak
pozostałe. Moją szklanką napoju w rękach nie sprawiałem wrażenia, że nie piję alkoholu” („The
Tradition of a Balanced, Righteous Life”, Ensign, sierpień 2011, str. 48–49).

• Co mogłoby się stać, gdyby Starszy Perry w dalszym ciągu pił bezbarwny napój
bezalkoholowy podczas biznesowych lunchów?

• Jakie są jeszcze inne sytuacje, w których nasz przykład może mieć negatywny
wpływ na ludzi, chociaż nie robimy nic złego?

Wyjaśnij, że członkowie Kościoła w Koryncie zastanawiali się, czy można jeść to, co
zostało ofiarowane bałwanom, czyli pogańskim bożkom.

Wskaż, że Paweł wiedział, iż członkowie Kościoła mogli myśleć, że jest to do
przyjęcia, ponieważ byli świadomi, że pogańskie bożki nie istnieją (zob. I List do
Koryntian 8:4–6).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 8:1 i poproś
pozostałych, aby odszukali, czego Paweł nauczał świętych w Koryncie.

• Co, zgodnie z tym, co powiedział Paweł, jest ważniejsze od tego, o czym ludzie
już wiedzieli, czyli tego, że bożki nie istnieją? (Prawdziwa miłość, czyli
bezinteresowna miłość do bliźnich).

• Co, według tego wersetu, może być wynikiem takiej wiedzy? (Stajemy się
nadęci, czyli aroganccy). A co może być wynikiem prawdziwej miłości?
(Podbudowanie, czyli wzmacnianie siebie oraz bliźnich).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 8:7–10.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, kiedy święci z Koryntu nie powinni jeść
mięsa, które było ofiarowane bożkom. (Możesz pomóc uczniom zrozumieć, że
słowo słaby w tych wersetach może odnosić się do słabości, jeśli chodzi o
zrozumienie, a słowo wolność [werset 9.] odnosi się do prawa członków Kościoła,
aby spożywać mięso, które było złożone w ofierze bożkom).

• W jakich sytuacjach, według słów Pawła zawartych w wersecie 9., nie powinni
oni spożywać mięsa złożonego w ofierze bożkom? (Jeśli byłoby to zgorszeniem
dla tych, którzy mają słabe świadectwo lub nie mają wiedzy o ewangelii).

• Jaki przykład podał Paweł w wersecie 10. o jednym ze sposobów zgorszenia w
wyniku spożywania mięsa złożonego w ofierze bożkom? (Jeśli członek
Kościoła, który ma słabszą wiarę, zobaczyłby innego członka, spożywającego
posiłek w sali połączonej z miejscową pogańską świątynią, to mógłby pomyśleć,
że nie ma nic złego w oddawaniu czci bożkom).
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 8:11–13.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, jakiej odpowiedzi udzielił Paweł
na pytanie dotyczące spożywania jedzenia złożonego w ofierze bożkom.

• Jak, zgodnie z tym, co powiedział Paweł, a co zapisano w wersecie 13., on sam
by postąpił w takiej sytuacji? Dlaczego? (Pomóż uczniom zrozumieć, że słowo
gorszyć w tym wersecie oznacza potykać się duchowo, grzeszyć lub tracić wiarę).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tych wersetów o tym, w jaki sposób
możemy unikać przyczyniania się do tego, że inni ludzie mogą potykać się pod
względem duchowym? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy
następującą zasadę: Możemy okazać prawdziwą miłość bliźnim, unikając
czynów, które mogą sprawiać, że będą się potykać duchowo).

Opowiadaj historie, aby pomóc uczniom zrozumieć zasady
Poprzez historie uczniom jest łatwiej zrozumieć zasady ewangelii, które zostały rozpoznane w
danym bloku pisma świętego. Przedstawiając zasady ewangelii we współczesnym kontekście za
pomocą historii, można również wyjaśnić, jak dana zasada ewangelii odnosi się do ich życia i
sprawić, że poczują chęć jej zastosowania.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał resztę historii Starszego Perry’ego:
Pozostałych poproś, aby odnaleźli w niej odpowiedź na pytanie, jak Starszy Perry
zastosował tę zasadę:

„Zdecydowałem, że muszę pić napój, po którym będzie widać, że nie piję
alkoholu. Podszedłem do barmana i poprosiłem o szklankę mleka. Barman nigdy
nie miał takiego zamówienia. Poszedł do kuchni i przyniósł mi szklankę mleka.
Teraz mój napój znacznie różnił się od napojów alkoholowych, jakie pili inni
ludzie. […]

Mleko stało się moim napojem podczas lunchów biznesowych. Wkrótce wszyscy
wiedzieli, że jestem mormonem. Zaskoczyły mnie wyrazy szacunku, jak również interesująca
sytuacja, która wynikła z tych okoliczności. Inni ludzie przyłączyli się do mnie i też zamawiali
mleczny koktajl!” („The Tradition of a Balanced, Righteous Life”, str. 49).

• Jakie są inne przykłady tego, jak możemy okazywać prawdziwą miłość bliźnim
poprzez unikanie czynów, które mogłyby przyczynić się do tego, że będą oni
potykać się duchowo?

Złóż świadectwo o prawdach, które uczniowie dzisiaj odkryli i zachęć ich, aby
szukali przewodnictwa Ducha Świętego, w miarę jak dążą do życia według
tych prawd.
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I List do Koryntian 9–10
Wprowadzenie
Paweł rozwiał obawy świętych w Koryncie dotyczące
używania kościelnych środków na zaspokajanie jego potrzeb
doczesnych. Wyjaśnił, że celem głoszenia przez niego

ewangelii jest umożliwienie zbawienia dzieciom Bożym.
Nakłaniał ich, aby wystrzegali się grzechu, a także obrażania
bliźnich z powodu ich wierzeń religijnych.

Propozycje dotyczące nauczania
I List do Koryntian 9
Paweł głosi ewangelię, aby on i jego słuchacze mogli zostać zbawieni
Przynieś na lekcję budzik i ukryj go przed uczniami. Nastaw go, aby zaczął dzwonić
tuż po rozpoczęciu lekcji.

Na początku lekcji poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, jak to będzie żyć
wiecznie. Poproś, aby napisali w notatnikach albo w dziennikach do studiowania,
dlaczego pragną uzyskać życie wieczne. Możesz poprosić kilkoro uczniów, aby
podzielili się ze wszystkimi tym, co napisali.

Pod koniec tego ćwiczenia powinien zadzwonić budzik. Kiedy to się stanie, poproś
jednego z uczniów, aby go odnalazł i wyłączył.

• Co czuliście, kiedy usłyszeliście ten dźwięk?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy było im kiedyś trudno obudzić się, kiedy
usłyszeli dźwięk budzika i w konsekwencji spóźnili się na coś ważnego. Poproś
kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami.

Wyjaśnij, że podobnie jak w wyniku trudności z obudzeniem się na dźwięk budzika
— co może spowodować, że ominie nas coś ważnego lub czegoś nie zrobimy —
zaniechanie „pobudki” w życiu i dokonania zmian pewnych zachowań może
sprawić, że nie osiągniemy najważniejszego ze wszystkich celów, jakim jest życie
wieczne.

Poproś uczniów, aby podczas studiowania I Listu do Koryntian 9 odszukali zasadę o
tym, co trzeba zrobić, aby na pewno uzyskać życie wieczne.

Poproś jednego z uczniów, aby na głos przeczytał poniższe podsumowanie I Listu
do Koryntian 9:1–21:

Podsumowanie
Podsumowanie umożliwia szybsze przejście przez różne partie bloku pisma świętego.
Podsumowując segmenty bloku pisma świętego, bez omijania ich, pomagasz uczniom utrzymać
przejrzysty przebieg wydarzeń oraz ich kontekst i zapewniasz podstawę do odkrycia i
zrozumienia zasad lub doktryn, które będą później omawiane. Podsumowanie pomaga również
zachować czystość i ciągłość natchnionego przesłania autora.
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Paweł odpowiadał na różnorodne pytania zadawane przez świętych z Koryntu.
Napisał, że chociaż byłby całkowicie usprawiedliwiony, gdyby był wspierany w
sprawach doczesnych przez członków Kościoła, to nie był od nich zależny, jeśli
chodzi o koszty utrzymania. Wyjaśnił, że poprzez przystosowanie się do różnych
sytuacji bez umniejszania norm ewangelii, był w stanie pomóc Żydom, ludziom
innych narodów i tym, którzy byli słabi w ewangelii, aby ją przyjęli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 9:17.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Paweł głosił ewangelię.
Możesz wyjaśnić, że słowa „powierzone mi szafarstwo” odnoszą się do tego, że
Paweł wypełnia swoje powołanie, czyli obowiązki, aby głosić ewangelię.

• W jaki sposób Paweł głosił ewangelię?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 9:22–23.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, dlaczego Paweł chętnie
głosił ewangelię.

• Dlaczego Paweł chętnie głosił ewangelię?

Poproś jednego z uczniów, który regularnie uczęszcza na intensywne lekcje lub
treningi (sportowe albo muzyczne), aby wyszedł na środek klasy. Zadaj mu
następujące pytania:

• Jaki jest program twojego szkolenia?

• Czy kiedykolwiek przygotowywałeś się do konkretnego wydarzenia lub miałeś
wyznaczony cel? W jaki sposób motywowało cię wyznaczenie
konkretnego celu?

Podziękuj uczniowi i poproś, aby wrócił na swoje miejsce.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 9:24–25.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jakiego przykładu zawodów sportowych
użył Paweł, nauczając świętych w Koryncie.

• Jakiego przykładu zawodów sportowych użył Paweł?

• Jaką, według Pawła, umiejętność lub cechę posiadali zawodnicy, że odnosili
sukces? (Wyjaśnij, że „od wszystkiego się [wstrzymywać]” oznacza rozwijać
samoopanowanie).

• Co Paweł miał na myśli, mówiąc o nieznikomym wieńcu, który przetrwa na
wieki? (Życie wieczne).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z wersetu 25. o tym, co musimy zrobić, aby
uzyskać życie wieczne? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni
rozpoznać następującą zasadę: Aby uzyskać życie wieczne, musimy nauczyć
się, jak we wszystkim rozwijać samoopanowanie. Zapisz tę zasadę na
tablicy. Upewnij się, że uczniowie także rozumieją, że chociaż samoopanowanie
jest konieczne, to życie wieczne przychodzi „dzięki zasługom, miłosierdziu i
łasce” Jezusa Chrystusa [2 Nefi 2:8], a nie tylko poprzez samoopanowanie).

• Dlaczego, waszym zdaniem, rozwijanie samoopanowania jest konieczne do
uzyskania życia wiecznego?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 9:26–27.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Paweł opisał swoje własne
wysiłki, aby rozwijać samoopanowanie.

• W jaki sposób, według wersetu 26., Paweł opisał swoje własne wysiłki, aby
uzyskać życie wieczne? (Zachować pewność siebie i nie marnować sił).

• Co, waszym zdaniem, na podstawie wersetu 27., Paweł miał na myśli, pisząc:
„umartwiam ciało moje i ujarzmiam”?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, co Paweł miał na myśli, poproś jednego z nich o
przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta Brighama Younga:

„Nie można odziedziczyć życia wiecznego, chyba że zachcianki zostaną
ujarzmione i poddane duchowi, który w nas mieszka, a duch ten jest tym,
którego dał nasz Ojciec w Niebie. Mam na myśli Ojca naszych duchów — tych
duchów, które umieścił w tych cielesnych powłokach. Te powłoki cielesne muszą
poddać się duchowi w sposób doskonały, w przeciwnym razie nasze ciała nie
będą mogły powstać, aby odziedziczyć życie wieczne […]. Z pilnością dążcie, aż

wszystko poddacie prawu Chrystusa […]. […]

Jeśli duch poddaje się ciału, to [duch] staje się skalany; ale jeśli ciało poddaje się duchowi, [ciało]
staje się czyste i święte” (Teachings of the Presidents of the Church: Brigham Young [1997],
str. 204–205).

• Co możemy zrobić, aby pomóc naszym ciałom poddać się naszym duchom?

I List do Koryntian 10
Paweł ostrzega świętych w Koryncie, aby unikali grzechu i obrażania bliźnich
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Prezydenta
Jamesa E. Fausta z Pierwszego Prezydium:

„Kiedy ludzie myślą, że są niepokonani, tworzą jeden z wielkich mitów w swoim
życiu. Wielu z nich myśli, że są ludźmi ze stali, że są na tyle mocni, aby oprzeć się
pokusie. Łudzą się, myśląc: ‘To mi się nie przytrafi’” („To mi się nie przytrafi”,
Liahona, lipiec 2002, str. 46).

• W jakich sytuacjach ludzie mogą pozwolić sobie na wystawienie się na pokusę,
myśląc, że są na tyle silni, iż oprą się jej? (Odpowiedzi uczniów zapisz na
tablicy).

Wyjaśnij, że Paweł odwołał się do przykładów z historii Izraelitów, aby ostrzec
świętych w Koryncie przed pokusą i grzechem. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 10:1–5. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, czego doświadczyły dzieci Izraela za czasów Mojżesza, co powinno
sprawić, że staną się silne pod względem duchowym.
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• Czego doświadczyły dzieci Izraela, co powinno sprawić, że staną się silne pod
względem duchowym? (Możesz zwrócić uwagę uczniów na spostrzeżenie
Pawła, w którym porównał „[duchową skałę”], czyli Jehowę, do Chrystusa
[zob. także V Ks. Mojżeszowa 32:3–4]).

• Co, według wersetu 5., czuł Bóg, względem zachowania wielu z tych
starożytnych Izraelitów?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos I List do Koryntian 10:6–11.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego, według Pawła, mieli nauczyć się
święci w Koryncie na podstawie przykładu starożytnych Izraelitów.

• W jakim celu Paweł podzielił się przykładem starożytnych Izraelitów? (Paweł
chciał ostrzec świętych w Koryncie przed popełnieniem tych samych grzechów,
co starożytni Izraelici).

Poproś, aby wszyscy w klasie powstali i jednocześnie przeczytali na głos I List do
Koryntian 10:12.

• Jak podsumowalibyście własnymi słowami przesłanie Pawła zawarte
w wersecie 12.?

Poproś uczniów, aby usiedli. Poproś jednego z nich o przeczytanie na głos I Listu do
Koryntian 10:13. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego Paweł nauczał o
pokusie.

• Czego Paweł nauczał o pokusie?

• Dlaczego starożytni Izraelici poddali się pokusie, skoro Bóg nie pozwoli, abyśmy
byli kuszeni ponad nasze siły?

Zapisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: Bóg zapewni nam sposób na
uniknięcie pokusy, ale wpierw musimy…

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 10:14.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co zgodnie z naukami Pawła mieli zrobić
święci w Koryncie.

• Co, zgodnie z naukami Pawła, mieli zrobić święci w Koryncie?

• Czego uczymy się z wersetu 14. o roli, jaką odgrywamy, starając się uniknąć
pokusy? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, uzupełnij napisaną na tablicy
prawdę, aby brzmiała w następujący sposób: Bóg zapewni nam sposób na
unikanie pokusy, ale musimy zdecydować, że będziemy się starać od niej
odseparować).

Możesz zaproponować, aby uczniowie zapisali w swoich pismach świętych
odsyłacz do wersetu: Alma 13:28 obok I Listu do Koryntian 10:13–14. Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 13:28. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co możemy zrobić, aby odseparować się od pokusy.

• Co, według wersetu: Alma 13:28, możemy zrobić, aby odseparować się
od pokusy?

• W jaki sposób ukorzenie się i czuwanie oraz modlitwa stale pomagają nam
odseparować się od pokusy?
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Pokaż egzemplarz broszury Dla wzmocnienia młodzieży i poproś uczniów, aby
wyjaśnili, w jaki sposób życie według norm zawartych w tej broszurze pomaga nam
odseparować się od pokusy.

Wyjaśnij, że uczniowie nie zawsze będą mogli uniknąć pokusy. Dlatego musimy
teraz zdecydować, jak będziemy postępować w jej obliczu. Poproś jednego z
uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta Spencera W.
Kimballa:

„Właściwe decyzje najłatwiej jest podejmować, kiedy czynimy to z dużym
wyprzedzeniem; mając na uwadze ostateczne cele; oszczędza to wiele boleści
[podczas podejmowania decyzji], kiedy jesteśmy zmęczeni i okrutnie kuszeni. […]

Rozwińcie samodyscyplinę, abyście nie musieli wielokrotnie podejmować tej
samej decyzji co do swojego postępowania, kiedy po raz kolejny będziecie musieli
zmierzyć się z tą samą pokusą. W pewnych kwestiach musicie podjąć decyzję

tylko raz! […]

Czas na zaprzestanie złego postępowania następuje, zanim stanie się ono faktem. Tajemnica
dobrego życia tkwi w ochronie i zapobiegliwości. Ci, którzy poddają się złu, to zwykle osoby,
które same postawiły się na osłabionej pozycji” (Teachings of the Presidents of the Church:
Spencer W. Kimball [2006], str. 108–109).

Złóż świadectwo na temat zasad, które uczniowie dzisiaj rozpoznali. Poproś
uczniów, aby zastanowili się nad pokusami, których pokonanie sprawia im
najwięcej trudności. Poproś, aby zastanowili się nad odpowiedziami na następujące
pytania:

• Jakich zmian możecie dokonać, aby uniknąć pokusy, zanim stawicie jej czoła?

• Czy pragniecie dokonać tych zmian?

Poproś uczniów, aby przygotowali plan, według którego będą postępować, aby
unikać pokusy. Zachęć ich, aby szukali pomocy Pana poprzez modlitwę, w miarę
jak będą wprowadzać swój plan w życie.

Podsumuj I list do Koryntian 10:15–33, wyjaśniając, że Paweł doradził świętym w
Koryncie, aby szanowali praktyki religijne innych ludzi bez umniejszania swoich
norm, i ponownie powtórzył, że głosił ewangelię, aby pomóc wielu dostąpić
zbawienia.
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I List do Koryntian 11
Wprowadzenie
Paweł wypowiedział się w kwestii sporów powstałych pośród
świętych w Koryncie na tle zwyczajów religijnych. Podkreślił,
że mężczyźni i kobiety mają wyznaczone wieczne i boskie

role, i w planie Pana są niezbędni dla siebie nawzajem.
Nauczał także członków Kościoła o odpowiednim
przygotowaniu się do przyjmowania sakramentu.

Propozycje dotyczące nauczania
I List do Koryntian 11:1–16
Paweł wypowiada się o sporach na tle zwyczajów powszechnych w jego czasach
Pokaż ilustrację przedstawiającą młodą
parę (na przykład Młoda para idzie do
świątyni, Album: Ewangelia w malarstwie
[2009], nr 120; zob także stronę
internetową: LDS.org). Przeczytaj na
głos następujące wypowiedzi dotyczące
tego, co niektórzy ludzie myślą o
małżeństwie:

1. „Sukces w karierze zawodowej jest
dla mnie najważniejszy. Nie chcę
dzielić moich obowiązków
pomiędzy celami zawodowymi a
małżeństwem”.

2. „Nie chcę zobowiązać się do
długoterminowego związku.
Niepokoi mnie podjęcie decyzji,
której później będę żałować”.

3. „Małżeństwo mnie ograniczy. Nie
będę w stanie robić tego, co chcę”.

4. „Wiem, że małżeństwo to najważniejsza decyzja, jaką podejmę w życiu, i już nie
mogę się doczekać dnia, w którym to się stanie”.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, co myślą o małżeństwie. Poproś ich,
aby podczas studiowania I Listu do Koryntian 11:1–16 odszukali prawdę, która
pomoże im oraz innym osobom zrozumieć ważność małżeństwa.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 11:3.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego Paweł nauczał o obowiązkach męża.
Możesz wyjaśnić, że w tym wersecie słowo „mężczyzna” można przetłumaczyć
również jako „mąż”, a słowo „kobieta” jako „żona”.

• Jaką rolę pełni mąż? (Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „a głową żony mąż”
oznacza, że mąż ma święty obowiązek przewodniczyć w domu. Przewodniczyć

665



oznacza w prawy sposób prowadzić i przewodzić innym w kwestiach
duchowych i doczesnych).

• Kto ma przewodniczyć mężowi i prowadzić go, kiedy on przewodniczy swojej
rodzinie?

Podsumuj I List do Koryntian 11:4–16, wyjaśniając, że Paweł odpowiedział na
pytania na temat zwyczajów mężczyzn i kobiet dotyczących modlitwy i
prorokowania podczas nabożeństw.

Wyjaśnij uczniom, że czytelnicy Nowego Testamentu czasem błędnie rozumieją
nauki Pawła, uważając, że rola mężczyzny jest ważniejsza od roli kobiety albo że
mężczyzna jest wyższy rangą lub więcej wart niż kobieta. Przeczytaj na głos
poniższą wypowiedź Starszego M. Russella Ballarda z Kworum Dwunastu
Apostołów:

„Mężczyźni i kobiety są […] równi w oczach Boga i w oczach Kościoła, ale
równość nie oznacza, że są tacy sami. Obowiązki i boskie dary mężczyzn i kobiet
różnią się w swojej naturze, ale są [równie] ważne, a ich wpływ — na równi
istotny. Zgodnie z doktryną Kościoła kobiety są równe mężczyznom, lecz
jednocześnie się od nich różnią. Bóg nie uważa jednej płci za lepszą lub
ważniejszą od drugiej” („Mężczyźni i kobiety wykonujący dzieło Pana”, Liahona,

kwiecień 2014, str. 48).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 11:11.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego te wersety uczą o relacji pomiędzy
mężem a żoną.

• Czego Paweł nauczał o relacji pomiędzy mężem a żoną?

Zwróć uwagę uczniów na wyrażenie: „w Panu”. Wyjaśnij, że odnosi się ono do
planu Pana, którego celem jest pomóc nam stać się podobnymi Mu i uzyskać życie
wieczne.

• Jakiej doktryny możemy nauczyć się z tego wersetu na temat mężczyzn i kobiet
w planie Pana? (Używając słów uczniów, zapisz na tablicy następującą prawdę:
Zgodnie z planem Pana mężczyźni i kobiety nie mogą uzyskać życia
wiecznego bez siebie nawzajem. [Zob. NiP 131:1–4]).

Aby pomóc uczniom zrozumieć rozpoznaną powyżej prawdę, pokaż nożyczki i
zacznij ciąć papier. Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że nożyczki zostały
rozkręcone na dwie połówki.

• Czy udałoby się przeciąć papier tylko jedną połówką nożyczek? W jakim sensie
nożyczki przypominają męża i żonę, którzy współpracują ze sobą?

Używaj przedmiotów, aby pomóc uczniom zrozumieć duchowe prawdy
Trudno jest nauczać o nienamacalnych aspektach ewangelii. Używanie przedmiotów do
pobudzania dyskusji pomoże uczniom analizować i rozumieć doktryny i zasady oraz może
sprzyjać dobrym warunkom do nauki poprzez wzbudzenie w nich ducha dociekliwości.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Według boskiego zamysłu, mężczyźni i kobiety mają wspólnie wzrastać ku
doskonałości i pełni chwały. Z powodu swych odmiennych usposobień i zdolności,
mężczyźni i kobiety niezależnie wnoszą do związku małżeńskiego niepowtarzalne
perspektywy i doświadczenia. Mężczyzna i kobieta w różny sposób, aczkolwiek w
równym stopniu, przyczyniają się do zgodności i jedności, których nie można
osiągnąć w żaden inny sposób. Mężczyzna uzupełnia i doskonali kobietę, a

kobieta uzupełnia i doskonali mężczyznę, kiedy uczą się od siebie nawzajem i wzajemnie
wzmacniają się i błogosławią” („Marriage is Essential to His Eternal Plan”, Ensign,
czerwiec 2006, str. 83–84).

• W jaki sposób różne cechy i obowiązki mężczyzn i kobiet uzupełniają się w
rodzinie?

Przypomnij uczniom o różnych postawach wobec małżeństwa, które były
przedstawione w wypowiedziach przeczytanych na początku lekcji. Poproś kilkoro
uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami i świadectwami na temat
znaczenia małżeństwa w planie Pana. Możesz też podzielić się swoim
świadectwem.

I List do Koryntian 11:17–34
Paweł naucza świętych w Koryncie, aby nie lekceważyli sakramentu
Napisz na tablicy następujące wyrażenia: prawdziwie duchowe doświadczenie,
odnowienie duszy, główne wydarzenie w dniu sabatu.

Poproś uczniów, aby pomyśleli o tym, jak ostatnio przyjmowali sakrament oraz
niech rozważą, czy użyliby wyrażeń zapisanych na tablicy, aby opisać swoje
przeżycia. Poproś uczniów, aby podczas studiowania I Listu do Koryntian 11:17
odszukali prawdy, które pomogą im uczynić przyjmowanie sakramentu bardziej
duchowym i pełnym znaczenia doświadczeniem.

Wyjaśnij, że w czasach Pawła członkowie Kościoła nadal praktykowali zwyczaj
upamiętniający Ostatnią Wieczerzę. Wspólnie spożywali posiłek, a następnie
przyjmowali sakrament. Podsumuj I List do Koryntian 11:17–22, wyjaśniając, że
Paweł z otrzymanego sprawozdania wiedział, iż kiedy święci w Koryncie gromadzili
się, by przyjąć sakrament, były pośród nich podziały, czyli spory. Paweł potępił
świętych za przeistoczenie tych zgromadzeń w zwykłe wspólne posiłki, a nie okazje
do zachowania świętości obrzędu sakramentu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 11:23–26.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, do czego Paweł zachęcał członków, żeby
pamiętali w kwestii sakramentu. Możesz wyjaśnić, że słowo zwiastować zawarte
w wersecie 26. oznacza głosić, ogłaszać lub świadczyć (zob. I List do Koryntian
11:26, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Pokaż ilustrację: Ostatnia Wieczerza (Album: Ewangelia w malarstwie [2009], nr 54;
zob. także stronę internetową: LDS.org).
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• O czym, według słów Pawła,
Zbawiciel nauczał Swoich uczniów,
aby pamiętali podczas
przyjmowania sakramentu?

• W jaki sposób pamiętanie o ciele i
krwi Zbawiciela podczas
sakramentu pomogło członkom
Kościoła, którzy się spierali?

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos I Listu do
Koryntian 11:27–30. Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, przed czym
Paweł ostrzegł świętych w Koryncie, jeśli chodzi o sakrament.

• Przed czym, według wersetów 27. i 29., Paweł ostrzegł świętych w Koryncie?

• Jaka prawda znajduje się w tych wersetach o tym, co dzieje się, jeśli
przyjmujemy sakrament, będąc niegodni? (Uczniowie mogą użyć innych słów,
ale upewnij się, że rozpoznali następującą prawdę: Ci, którzy przyjmują
sakrament, będąc niegodni, sprowadzają na siebie przekleństwo i
potępienie).

Wyjaśnij, że my „nie [musimy] być [doskonali], aby przyjąć sakrament, ale
[powinniśmy] mieć w swoim sercu ducha pokory i pokuty” (Oddani wierze: Leksykon
ewangelii [2004], str. 145). Jeśli przyjmujemy sakrament, a żyjemy w poważnym
grzechu lub kiedy nasze serce nie jest skore do pokuty, nie mamy pragnienia, aby
pamiętać o Zbawicielu i za Nim podążać, to wówczas przyjmujemy sakrament,
będąc niegodnymi. Zachęć uczniów, aby modlili się do Ojca Niebieskiego i
porozmawiali ze swoim biskupem (zob. 3 Nefi 18:26–29), jeśli mają pytania co do
własnej godności, by przyjmować sakrament.

• Dlaczego, waszym zdaniem, niegodne przyjmowanie sakramentu sprowadza
potępienie na nasze dusze?

• Jakiej rady, według I Listu do Koryntian 11:28, Paweł udzielił członkom
Kościoła? (Używając słów uczniów, zapisz na tablicy następującą prawdę:
Kiedy przyjmujemy sakrament, powinniśmy dokonywać oceny swojego
życia).

Wskaż, że celem oceny życia jest nie tylko rozważenie, czy jesteśmy godni, by
przyjąć sakrament, ale mamy także zastanowić się, w jakim stopniu staramy się
dotrzymywać przymierzy z Panem oraz co możemy zrobić, by odpokutować i
udoskonalać się.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Howarda W. Huntera.
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„Zadałem sobie to pytanie: ‘Czy stawiam Boga ponad wszystkimi innymi
rzeczami w moim życiu i czy przestrzegam wszystkich Jego przykazań?’.
Zastanowiłem się nad tym i zrozumiałem. Zawarcie z Panem przymierza, w
którym obiecujemy, że zawsze będziemy przestrzegać Jego przykazań, to
poważne zobowiązanie i równie poważne jest odnawianie tego przymierza
poprzez udział w sakramencie. Uroczysta refleksja podczas sakramentu ma

doniosłe znaczenie. To czas na samoocenę, wejrzenie w siebie, na wewnętrzne rozeznanie — to
czas na refleksję i postanowienie poprawy” („Thoughts on the Sakrament”, Ensign, maj 1977,
str. 25).

Aby uczniowie zastanowili się nad tym, w jaki sposób mogą zastosować
rozpoznaną w I Liście do Koryntian 11:28 prawdę, poproś ich, aby pomyśleli, jakie
pytania mogą sobie zadać, kiedy przygotowują się do przyjęcia sakramentu. Na
przykład, mogą zapytać: „W jaki sposób mogę być lepszym uczniem Jezusa
Chrystusa?” Poproś uczniów, aby podzielili się innymi przykładowymi pytaniami,
jakie mogą sobie zadawać. Możesz też zaproponować kilka własnych
przykładowych pytań. Poproś uczniów, aby wypisali w swoim notatniku lub w
dzienniku do studiowania pytania, jakie mogą sobie zadawać podczas sakramentu,
kiedy oceniają swoją godność.

Złóż świadectwo, że kiedy uczniowie oceniają swoją godność przed i podczas
przyjmowania sakramentu, Pan pomoże im dowiedzieć się, w jaki sposób mogą
lepiej wypełniać zawarte przymierza i spełnić wymagania, aby otrzymać
błogosławieństwa, którymi On pragnie ich obdarzyć. Błogosławieństwa te obejmują
oczyszczenie z grzechów i otrzymanie większej miary mocy Ducha Świętego w
życiu. Poproś uczniów, aby wyznaczyli sobie cel dotyczący tego, w jaki sposób lepiej
przygotują się do przyjęcia sakramentu przy następnej okazji.

Podsumuj I List do Koryntian 11:33–34, wyjaśniając, że Paweł udzielił świętym w
Koryncie dodatkowych wskazówek co do posiłku, jaki spożywali przy okazji
udzielania sakramentu.

Zakończ lekcję, składając świadectwo na temat prawd rozpoznanych w I Liście do
Koryntian 11.
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I List do Koryntian 12
Wprowadzenie
Paweł napisał o wielu darach Ducha. Porównał Kościół do
fizycznego ciała i wyjaśnił, że tak jak ciało potrzebuje
każdego członka, aby prawidłowo funkcjonowało, tak i każdy

członek Kościoła może używać darów Ducha, aby wspomóc
Kościół i wzmacniać go.

Propozycje dotyczące nauczania

Prowadź swoich uczniów poprzez proces uczenia się
Uczniowie zostaną wzmocnieni, kiedy poprowadzisz ich przez proces uczenia się, który
odzwierciedla to, czego ty sam doświadczyłeś podczas przygotowania lekcji. Pokieruj uczniów
tak, aby samodzielnie badali pisma święte w celu odkrycia i zrozumienia prawd ewangelii. Dawaj
im możliwość wyjaśnienia aspektów ewangelii własnymi słowami, podzielenia się nimi i
świadczenia o tym, co wiedzą i czują. Pomaga im to przyjąć ewangelię do umysłu i serca.

I List do Koryntian 12:1–11
Paweł naucza o darach duchowych
Pokaż ilustrację przedstawiającą następujący kamień:

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos napis na kamieniu.
Wyjaśnij, że kiedy Prezydent David O
McKay służył na misji w Szkocji,
zobaczył ten kamień nad drzwiami
budynku w pobliżu zamku Stirling, a
zamieszczone na nim przesłanie
zainspirowało go (zob. Francis M.
Gibbons, David O. McKay: Apostle to the
World, Prophet of God [1986], str. 45).

Wyjaśnij, że każdy symbol z dziewięciu
kawałków tego kamienia posiada
wartość numeryczną. Poproś uczniów,
aby rozpoznali, jaką liczbę reprezentuje
każdy z nich. (Od lewej do prawej
symbole oznaczają 5, 10 i 3 w górnym
rzędzie; 4, 6 i 8 w środkowym rzędzie,
a 9, 2, 7 w dolnym rzędzie).

• Jaka jest suma tych trzech liczb w górnym rzędzie? Jaka środkowym? A jaka
w dolnym?

Wyjaśnij, że suma liczb w każdym rzędzie, w każdej kolumnie i po skosie
wynosi 18. Jednym z powodów umieszczenia tych symboli razem z wyrażeniem:
„Jakakolwiek twa rola, odegraj ją dobrze” może być fakt, że jeśli którykolwiek z
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nich zostałby zamieniony miejscami lub gdyby zmieniono jego wartość
numeryczną, suma wartości numerycznych wszystkich rzędów, kolumn i po skosie
nie wynosiłaby 18.

Poproś uczniów, aby podczas studiowania I Listu do Koryntian 12 rozważyli, w
jakim sensie my, jako członkowie Kościoła, przypominamy te symbole na kamieniu.

Podsumuj I List do Koryntian 12:1–2, wyjaśniając, że Paweł chciał nauczyć
członków Kościoła w Koryncie o duchowych darach, gdyż wielu świętych błędnie je
rozumiało. Paweł przypomniał im, że zanim nawrócili się, byli zwiedzeni, ulegając
bałwochwalstwu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 12:3, a
pozostali niech odszukają, w jaki sposób możemy sami się przekonać, że Jezus jest
Panem i Zbawicielem. Wyjaśnij, że Józef Smith nauczał, że słowo rzec w wersecie 3.
należy rozumieć jako wiedzieć (w: History of the Church, 4:602–603).

• W jaki sposób, według I Listu do Koryntian 12:3, możemy uzyskać osobiste
świadectwo o Jezusie Chrystusie? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz
na tablicy następującą prawdę: Jedynie poprzez Ducha Świętego możemy
uzyskać osobiste świadectwo, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem.
Możesz wyjaśnić, że ta sama zasada odnosi się do uzyskania osobistego
świadectwa o Józefie Smithie i Księdze Mormona).

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć tę prawdę, poproś jednego z nich o
przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa z
Pierwszego Prezydium:

„Świadectwo jest najcenniejszą własnością, ponieważ nie jest uzasadnione
logicznie lub przyczynowo, nie może być kupione za ziemskie własności, nie może
być także dane jako prezent lub odziedziczone po naszych przodkach. Nie
możemy polegać na świadectwach innych ludzi. Musimy wiedzieć dla nas
samych. Prezydent Gordon B. Hinckley powiedział: ‘Każdy święty w dniach
ostatnich ma obowiązek wiedzieć dla siebie samego lub siebie samej z

pewnością i bez wątpliwości, że Jezus jest zmartwychwstałym, żyjącym Synem żyjącego Boga’
(‘Fear Not to Do Good’, Ensign, maj 1983, str. 80). […]

Otrzymujemy to świadectwo, gdy Duch Święty przemawia do ducha wewnątrz nas. Otrzymamy
spokojną i niezachwianą pewność, która będzie źródłem naszego świadectwa i przekonania”
(„Siła osobistego świadectwa”, Ensign lub Liahona, listopad 2006, str. 38).

• Dlaczego ważne jest zrozumienie, że świadectwo o Jezusie Chrystusie
przychodzi jedynie poprzez Ducha Świętego?

• Co możemy zrobić, aby zaprosić Ducha Świętego do naszego życia?

Wyjaśnij, że według zapisu zawartego w I Liście do Koryntian 12:4–6, Paweł
nauczał, że istnieje wiele różnych darów duchowych, które działają na różne
sposoby, ale wszystkie pochodzą od Boga, który daje je za pośrednictwem Ducha
Świętego. Możesz wyjaśnić, że dary Ducha to błogosławieństwa lub zdolności dane
poprzez Ducha Świętego oraz że Bóg daje co najmniej jeden dar każdemu
członkowi Kościoła (zob. NiP 46:11).
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 12:7.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali dary Ducha, które są nam dawane.
(Jeśli zajdzie taka potrzeba, wyjaśnij, że wyrażenie „ku wspólnemu pożytkowi”
oznacza: dla wspólnego dobra wszystkich świętych).

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się ze słów Pawła o tym, dlaczego Ojciec
Niebieski daje Swoim dzieciom dary Ducha? (Uczniowie powinni rozpoznać
następującą prawdę: Dary Ducha dane są dla pożytku wszystkich dzieci
Ojca Niebieskiego. Zapisz ją na tablicy).

Aby pomóc uczniom zrozumieć tę prawdę, narysuj na tablicy poniższą tabelę i
poproś uczniów, aby przerysowali ją do swoich notatników lub dzienników do
studiowania.

Dary
duchowe

W jaki sposób te dary duchowe są z pożytkiem dla
dzieci Boga

Podziel uczniów na grupy składające się z dwóch lub trzech osób. Poproś każdą
grupę, aby przestudiowała I List do Koryntian 12:8–11 i postąpiła według podanych
instrukcji. Możesz zapisać te instrukcje na tablicy lub rozdać je na kartkach.

1. W pierwszej kolumnie tabeli wypisz duchowe dary z I Listu do Koryntian
12:8–11.

2. Omów ich znaczenie lub podaj przykłady każdego z nich.

Poproś każdą z grup, aby opowiedziała o duchowych darach, które omówiła oraz o
znaczeniu każdego z nich. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wyjaśnij, że „mowa
mądrości” (werset 8.) odnosi się do sprawiedliwego osądu i odpowiedniego
zastosowania wiedzy, „mowa wiedzy” (werset 8.) do wiedzy o Bogu i Jego prawach,
„rozróżnianie duchów” (werset 10.) do rozpoznawania prawdy i nieprawdy oraz
dostrzegania dobra i zła u innych ludzi, a „różne rodzaje języków” (werset 10.) do
umiejętności posługiwania się obcymi lub nieznanymi językami.

Poproś każdą grupę, aby wybrała dwa duchowe dary z wersetów 8–10 i w drugiej
kolumnie tabeli napisała, w jaki sposób dary te będą z pożytkiem dla dzieci Boga.
Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby wyjaśnili pozostałym osobom
w klasie jedną ze swoich odpowiedzi, którą zapisali w drugiej kolumnie.

Zwróć uwagę uczniów na to, że duchowe dary, o których mowa w pismach
świętych, to zaledwie kilka z licznych darów, jakie możemy otrzymać
poprzez Ducha.

• Jakie inne dary mogą być naszym udziałem dzięki Duchowi Świętemu?

• Jakie duchowe dary zauważyliście u członków rodziny, przyjaciół i kolegów
z klasy?
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• Co możemy zrobić, by odkryć nasze duchowe dary? (Możemy zapytać o nie
Ojca Niebieskiego w modlitwie, a także otrzymać błogosławieństwo
patriarchalne, a następnie je studiować).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad duchowymi darami, jakie otrzymali oraz w
jaki sposób mogą być one z pożytkiem dla nich oraz dla innych ludzi.

I List do Koryntian 12:12–31
Dary Ducha są dane, aby błogosławić wszystkich członków Kościoła
Poproś czterech uczniów, aby podeszli do tablicy. Wyznacz każdemu z nich po
jednym z następujących słów — tak, aby pozostali tego nie słyszeli: Stopa, ręka, ucho
i oko. Poproś, aby każdy z tych uczniów narysował wizerunki wyznaczonych słów
na tablicy, a pozostali niech odgadną, co rysuje ich kolega. Kiedy każdy rysunek
zostanie prawidłowo rozpoznany, poproś uczniów, aby wrócili na swoje miejsca.
Niech wszyscy zastanowią się, w jaki sposób stopy, ręce, uszy i oczy przyczyniają
się do funkcjonowania ciała.

• Czy zraniliście sobie kiedyś jakąś część ciała, na przykład, palec u ręki lub u nogi
albo uszkodził wam się ząb? W jaki sposób ta drobna kontuzja wpłynęła na
proste codzienne czynności?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 12:12–14.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, do czego Paweł przyrównał nasze ciało i
poszczególne jego części.

• Do czego Paweł przyrównał nasze ciało i poszczególne jego części? (Do
Kościoła Jezusa Chrystusa i jego członków).

Napisz na tablicy poniższy odsyłacz do pism świętych i pytanie:

I List do Koryntian 12:15–22, 25–30

W jakim sensie Paweł przyrównał ciało do Kościoła?

Podziel uczniów na takie same grupy co poprzednio. Poproś każdą z grup o
wspólne przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 12:15–22, 25–30 i odszukanie, w
jakim sensie Paweł przyrównał członków Kościoła do części ciała. Możesz
zaproponować, aby uczniowie wyszukali, czego Paweł nauczał o ciele oraz jego
członkach, zanim odnajdą odpowiedź na zadane pytanie. Po upływie
wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.

• Dlaczego, waszym zdaniem, Paweł omówił rolę poszczególnych członków
Kościoła zaraz po opisaniu darów duchowych?

• Co może niepokoić członków Kościoła w naszych czasach, czego rozwiązanie
można znaleźć w naukach Pawła, w których przyrównał on członków Kościoła
do części ciała?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tego, że Paweł przyrównał członków
Kościoła do części ciała? (Upewnij się, że uczniowie rozpoznali następującą
zasadę: Kiedy korzystamy z naszych niepowtarzalnych darów duchowych,
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aby służyć bliźnim, możemy wzmacniać Kościół. Zapisz tę zasadę na
tablicy).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi Prezydenta
Gordona B. Hinckleya. Możesz rozdać uczniom po jej egzemplarzu.

„Wszyscy służymy w tym wielkim przedsięwzięciu. Jesteśmy tutaj, aby pomagać
naszemu Ojcu w Niebie w Jego dziele i Jego chwale, ‘by przynieść nieśmiertelność
i wieczny żywot człowiekowi’ (Mojżesz 1:39). Wasza odpowiedzialność za
wypełnianie przypisanych wam obowiązków jest równie poważna, jak moja
odpowiedzialność za wypełnianie tego, co do mnie należy. Żadne powołanie w
tym Kościele nie jest małe ani mało znaczące. Pełniąc nasze obowiązki, wszyscy

wpływamy na życie naszych bliźnich” („This Is the Work of the Master”, Ensign, maj 1995,
str. 71).

• W jaki sposób Kościół jest błogosławiony z powodu różnych duchowych darów
i powołań jego poszczególnych członków?

• W jaki sposób, z tego, co zauważyliście, wasza rodzina, grupa seminarium,
okręg bądź gmina zostały wzmocnione przez duchowe dary poszczególnych
członków?

Poproś uczniów, aby rozważyli, w jaki sposób mogą użyć swoich duchowych darów,
żeby wzmocnić Kościół i być błogosławieństwem w życiu innych ludzi.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu I List do Koryntian 12:31 i odszukali,
jakiej rady Paweł udzielił świętym w Koryncie.

• Jakiej rady Paweł udzielił świętym w Koryncie? (Wyjaśnij, że starać się w tym
wersecie oznacza „dążyć do otrzymania czegoś” [werset 31., przypis a w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

• Co możemy zrobić, aby usilnie starać się o „większe dary łaski” od Ducha
(zob. także NiP 46:8–9)?

Złóż świadectwo i wyraź wdzięczność za dary duchowe i zachęć uczniów, aby pilnie
dążyli do używania duchowych darów do służby bliźnim oraz do wzmacniania
Kościoła.
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I List do Koryntian 13–14
Wprowadzenie
Paweł nauczał o znaczeniu prawdziwej miłości. Doradził
świętym w Koryncie, aby uzyskali prawdziwą miłość i
postępowali zgodnie z nią oraz dążyli do zdobycia innych

darów duchowych. Paweł nauczał, że dar proroctwa jest
większy niż dar języków i jest dany członkom Kościoła, aby
mogli wzmacniać duchowo innych ludzi.

Propozycje dotyczące nauczania

Przygotowuj lekcje z myślą o uczniach
Podczas przygotowania do nauczania zastanów się, co masz nadzieję, że zdarzy się w życiu
uczniów. Prezydent Thomas S. Monson przypomniał: „Celem nauczania ewangelii […] nie jest
‘wtłaczanie informacji’ do umysłów uczniów […]. Celem jest zainspirowanie wszystkich do
myślenia, odczuwania i wdrażania w życie zasad ewangelii” (w: Conference Report,
październik 1970, str. 107).

I List do Koryntian 13
Paweł naucza o znaczeniu posiadania prawdziwej miłości
Przed lekcją zapisz na tablicy przykłady następujących scenariuszy lub rozdaj
uczniom kartki z ich opisami. Poproś jednego z uczniów, aby na głos przeczytał
każdy scenariusz, a pozostałych poproś, aby zastanowili się, czy jedno z tych zdań
ich opisuje.

1. Często denerwujesz się i złościsz z powodu zachowania swojego rodzeństwa.

2. Kolega lub koleżanka z klasy zachowuje się wobec ciebie niegrzecznie, więc
czujesz się usprawiedliwiony, odpłacając tym samym.

3. Zazdrościsz swojemu przyjacielowi jego talentów i osiągnięć.

4. Czasami łatwo ci jest plotkować i mówić źle o innych podczas kworum
kapłaństwa lub na lekcjach w Organizacji Młodych Kobiet.

• Dlaczego takie postawy i zachowania mogą być szkodliwe w skutkach?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania I Listu do Koryntian 13 odszukali
prawdy, które pomogą im unikać postaw i zachowań, jakie mogą zakłócić osobiste
szczęście oraz zachwiać relacje z innymi ludźmi.

Przypomnij uczniom, że zachowanie świętych w Koryncie prowadziło do sporów i
podziałów w Kościele. W swoim liście Paweł nauczał o duchowych darach, które są
dane dla pożytku wszystkich i pomagają członkom Kościoła służyć i wzmacniać się
nawzajem. Paweł udzielił świętym rady, aby usilnie starali się o „większe dary”
(zob. I List do Koryntian 12:7–31).
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 13:1–3.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali cechę lub dar Ducha, które
wychwalał Paweł.

• Jaką cechę lub dar Ducha wychwalał Paweł? (Prawdziwą miłość).

Wyjaśnij, że „prawdziwa miłość to najwyższy, najszlachetniejszy i najsilniejszy
rodzaj miłości, a nie tylko darzenie kogoś uczuciem” (Bible Dictionary, „Charity”).

• W jaki sposób Paweł opisał tych, którzy nie mają prawdziwej miłości, mimo że
otrzymali inne duchowe dary?

Wyjaśnij, że określenia „miedź dźwięcząca” oraz „cymbał brzmiący”, zawarte
w wersecie 1., odnoszą się do instrumentów, które wydają głośne lub
ornamentacyjne dźwięki. W kontekście wersetu 1. wyrażenia te mogą oznaczać
wypowiadanie słów, które są puste lub bez znaczenia, gdyż mówca nie jest
motywowany prawdziwą miłością.

• Jak myślicie, dlaczego jesteśmy niczym, jeśli nie mamy prawdziwej miłości?

• Jak to jest możliwe, że ktoś może oddać wszystko, co posiada, aby nakarmić
biednych, czy z własnej woli zginąć za prawdę, a w dalszym ciągu nie mieć
prawdziwej miłości? (Wyjaśnij, że prawdziwa miłość to coś więcej niż czyn
świadczący o hojności oraz więcej niż złożenie życia za prawdę).

Narysuj na tablicy poniższą tabelkę:

Czym jest prawdziwa miłość
lub co dzieje się za jej sprawą

Czym nie jest prawdziwa miłość
lub co nie dzieje się za jej sprawą

Wyjaśnij, że Paweł opisał cechy charakterystyczne prawdziwej miłości, aby pomóc
świętym w Koryncie lepiej zrozumieć ten dar. Podziel uczniów na pary. Poproś
uczniów, aby z kolegą z pary przeczytali I List do Koryntian 13:4–8 i odszukali, w
jaki sposób Paweł opisał prawdziwą miłość.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby podeszli do tablicy i napisali
w tabeli pod odpowiednimi nagłówkami, w jaki sposób Paweł opisał prawdziwą
miłość. Jeśli zachodzi taka potrzeba pomóż uczniom zrozumieć każdy opis.

• Kto odpowiada opisowi wszystkich tych cech prawdziwej miłości (Jezus
Chrystus)?

Przypomnij uczniom, że prorok Mormon nauczał, że „miłość bliźniego jest
prawdziwą miłością Chrystusa” (Moroni 7:47). Wyjaśnij, że prawdziwa miłość może
być opisana na dwa ważne sposoby: (1) Miłość Chrystusa do nas i (2) miłość
Chrystusowa do bliźnich. Poproś uczniów, aby wybrali kilka opisów prawdziwej
miłości z listy na tablicy i wyjaśnili klasie, w jakim sensie adekwatnie przedstawiają
one Jezusa Chrystusa.
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• Co, waszym zdaniem, w wersecie 8. oznaczają słowa, że „miłość nigdy nie
ustaje”?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego
Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów.

„Prawdziwa miłość […] została okazana w sposób doskonały i czysty, kiedy
Chrystus obdarzył nas niezachwianą, ostateczną i zadość czyniącą miłością […].
Bez prawdziwej miłości — Jego czystej miłości do nas — bylibyśmy niczym, nie
mielibyśmy nadziei i bylibyśmy ze wszystkich mężczyzn i kobiet najbardziej godni
pożałowania. […]

W życiu pojawiają się strach i porażki. Czasami nie do końca nam się udaje.
Czasami ludzie zawodzą nas, czasami zawodzi nas gospodarka, interesy czy rząd. Ale jest jedna
rzecz, która ani w tym życiu, ani w wieczności nas nie zawiedzie — to czysta miłość
Chrystusowa” (Christ and the New Covenant [1997], str. 337).

• Dlaczego warto pamiętać, że czysta miłość Jezusa Chrystusa nigdy nie
zawiedzie?

• Co, w oparciu o to, czego nauczyliśmy się z I Listu do Koryntian 13:4–8, stanie
się z nami, kiedy uzyskamy dar prawdziwej miłości? (Uczniowie mogą
rozpoznać różne prawdy, ale upewnij się, że jasne jest, iż kiedy dążymy do
uzyskania duchowego daru prawdziwej miłości, stajemy się bardziej
podobni do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Zapisz tę prawdę na
tablicy).

Podsumuj I List do Koryntian 13:9–12, wyjaśniając, że Paweł nauczał, dlaczego
duchowe dary wiedzy i proroctwa ostatecznie zanikną. Paweł zauważył, że wiedza
dostępna w tym życiu jest niepełna i że doskonałą wiedzę zyskamy w wieczności.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 13:13.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają trzy dary Ducha, o których nauczał Paweł,
że pozostaną, co oznacza, że przetrwają lub będą niezmienne. Poproś uczniów, aby
podzielili się tym, co znaleźli.

• Jaki, według nauk Pawła, jest największy duchowy dar? (Uczniowie powinni
rozpoznać następującą prawdę: Prawdziwa miłość jest największym darem
Ducha. Zapisz tę prawdę na tablicy).

• Jaki jest związek pomiędzy wiarą, nadzieją i prawdziwą miłością? (Wiara
prowadzi do nadziei, a nadzieja prowadzi do prawdziwej miłości).

• W oparciu o to, czego nauczyliście się z I Listu do Koryntian 13, dlaczego
uważacie, że prawdziwa miłość jest największym darem Ducha?

Zwróć uwagę uczniów na radę Pawła zawartą w I Liście do Koryntian 14:1, aby
„[dążyć] do miłości”.

• Co możemy zrobić, aby „dążyć”, czyli uzyskać dar prawdziwej miłości?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos werset: Moroni 7:48. Pozostałych
poproś, aby śledzili tekst i odszukali, co według nauk Mormona miał uczynić jego
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lud, aby uzyskać dar prawdziwej miłości. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co
znaleźli.

• W jaki sposób prawdziwa miłość może ulepszyć nasze relacje z rodziną,
przyjaciółmi i rówieśnikami?

• Czy możecie opisać sytuacje, w których doświadczyliście prawdziwej miłości w
tym, jak ktoś potraktował was lub bliźnich? (Możesz podzielić się własnym
doświadczeniem).

Poproś uczniów, aby na kartkach zapisali, które opisy prawdziwej miłości są, ich
zdaniem, najtrudniejsze i dlaczego. Zachęć uczniów, aby zapisali na kartkach cel
dotyczący tego, co zrobią, aby nadal dążyć do uzyskania większej miary prawdziwej
miłości. Poproś uczniów, aby umieścili kartki w widocznym miejscu, żeby
przypominała im o wyznaczonym celu.

I List do Koryntian 14
Paweł naucza, że dar proroctwa jest większy od daru języków
Przynieś na lekcję coś, z czego można zbudować wieżę, na przykład, klocki,
kartony, karty lub książki. Poproś jednego z uczniów, aby z tego, co przyniosłeś,
zbudował jak najwyższą wieżę w ciągu jednej minuty. Następnie poproś go, by
wrócił na swoje miejsce. Niech uczniowie przeczytają po cichu I List do Koryntian
14:1–3 i odszukają w tych wersetach słowa, które odnoszą się do przedstawionego
właśnie procesu budowania wieży.

• Jakie słowo w wersecie 3. odnosi się do procesu budowania wieży?
(Zbudowanie. Jeśli to konieczne, możesz dodać, że zbudować może też oznaczać
podbudować, czyli wzmocnić i ulepszyć duchowo).

Poproś uczniów, aby podczas studiowania I Listu do Koryntian 14 odszukali zasadę,
która pomoże im wiedzieć, jak mogą wzmacniać innych ludzi.

Wyjaśnij, że Paweł zwrócił się do członków Kościoła w Koryncie, którzy
doświadczyli daru języków, czyli umiejętności mówienia innymi językami. Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 14:1–3. Pozostałych
poproś, aby śledzili tekst i odszukali, o jaki dar duchowy, według rady Pawła, święci
mieli się starać.

• O jaki dar Ducha, według rady Pawła skierowanej do świętych, mieli się
oni starać?

Wyjaśnij, że „proroctwo zawiera natchnione przez Boga słowa lub zapisy, które
dana osoba otrzymuje dzięki objawieniu od Ducha Świętego. Świadectwem Jezusa
jest duch proroctwa (Objawienie Jana 19:10). Kiedy osoba prorokuje, wówczas
mówi lub zapisuje to, co Bóg chce, żeby wiedziała dla jej własnego dobra lub dla
dobra innych ludzi” (Guide to the Scriptures, „Prophecy, Prophesy”, strona
internetowa: scriptures.lds.org).

Napisz na tablicy poniższe wyrażenie: prorokować = nauczać i świadczyć pod
natchnieniem

• W jaki sposób, według wersetu 3., nauczanie i świadczenie pod natchnieniem
pomaga nam błogosławić innych ludzi? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale
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powinni rozpoznać następującą zasadę: Kiedy nauczamy i składamy
świadectwo pod natchnieniem, możemy przyczynić się do wzmocnienia i
pocieszenia innych ludzi).

• W jaki sposób zostaliście wzmocnieni i pocieszeni poprzez natchnione nauki i
świadectwo innej osoby?

Podsumuj I List do Koryntian 14:4–30, wyjaśniając, że Paweł udzielił ostrzeżenia
świętym w Koryncie odnośnie do daru mówienia językami. Paweł ostrzegł, że jeśli
jest on użyty niewłaściwie, to dar języków nie wzmacnia Kościoła, ale odwodzi
członków od dążenia do uzyskania bardziej użytecznych duchowych darów.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 14:31, 33, 40.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają rady, które Paweł dał świętym na temat
prorokowania.

• Jakich rad udzielił Paweł świętym na temat prorokowania? (Wszyscy, zarówno
mężczyźni, jak i kobiety, mogą prorokować lub nauczać i składać świadectwo.
Należy to czynić w należytym porządku, jedna osoba naraz).

• Jakiej prawdy możemy dowiedzieć się o Kościele Jezusa Chrystusa na podstawie
tych wersetów? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać
następującą zasadę: W Kościele Jezusa Chrystusa wszystkie rzeczy należy
czynić w należytym porządku).

• Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest, aby wszystkie rzeczy w Kościele czynić
w należytym porządku?

Wyjaśnij, że zapisy Pawła w I Liście do Koryntian 14:34–35 podają przykład tego,
jak kierował on świętymi w Koryncie, aby utrzymać porządek w Kościele. Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 14:34–35. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, o czym nauczał Paweł członków Kościoła w
Koryncie. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Wyjaśnij, że trudno jest zrozumieć zamierzenia kryjące się za radami Pawła, który
nie zabronił stanowczo kobietom modlenia się i mówienia podczas spotkań
kościelnych (zob. I List do Koryntian 11:5). W Joseph Smith Translation
[Tłumaczeniu Józefa Smitha] zastąpiono słowo mówić w wersetach 34. i 35. słowem
rządzić. Ta zmiana wskazuje na to, że być może Paweł próbował sprostować
sytuację, kiedy to niektóre kobiety w Koryncie albo wprowadzały zamęt podczas
spotkań, albo próbowały, co jest niewłaściwe, przejąć odpowiedzialność za
przewodzenie, zamiast podążać za przywódcami kapłańskimi (zob. New Testament
Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 380).

Zakończ lekcję, składając świadectwo na temat prawd nauczanych w I Liście do
Koryntian 13–14.
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I List do Koryntian 7–14
(Część 22.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania I Listu do
Koryntian 7–14 (Część 22.) nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się
jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze
potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (I List do Koryntian 7–8)
Z nauk Pawła skierowanych do osób żyjących w związkach małżeńskich oraz do samotnych członków Kościoła w
Koryncie uczniowie dowiedzieli się, że fizyczna intymność między mężem a żoną jest wyświęcona od Boga i że wierni
naśladowcy Jezusa Chrystusa mają uświęcający wpływ na swoje rodziny. Uczniowie nauczyli się także, iż możemy
okazać prawdziwą miłość bliźnim, unikając czynów, które mogłyby sprawić, że będą oni potykać się duchowo.

Dzień 2. (I List do Koryntian 9–10)
W miarę jak uczniowie kontynuowali studiowanie rad Pawła udzielonych świętym w Koryncie, dowiedzieli się, że aby
uzyskać życie wieczne, musimy nauczyć się rozwijać samoopanowanie we wszystkim. Odkryli także, iż Bóg zapewni
nam sposób na unikanie pokus, ale musimy zdecydować, że będziemy się od nich odseparowywać.

Dzień 3. (I List do Koryntian 11)
Uczniowie nauczyli się, że w planie Pana mężczyźni i kobiety nie mogą uzyskać życia wiecznego bez siebie nawzajem.
Nauczyli się także, iż ci, którzy przyjmują sakrament, będąc niegodni, sprowadzają na siebie potępienie. Kiedy
przyjmujemy sakrament, powinniśmy dokonywać oceny naszego życia.

Dzień 4. (I List do Koryntian 12–14)
Z nauk Pawła na temat darów Ducha uczniowie nauczyli się następujących prawd: Jedynie poprzez Ducha Świętego
możemy uzyskać osobiste świadectwo, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. Kiedy dążymy do uzyskania
duchowego daru prawdziwej miłości, stajemy się bardziej podobni do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Prawdziwa miłość jest największym darem Ducha. Kiedy nauczamy i składamy świadectwo pod natchnieniem, możemy
pomóc wzmacniać i pocieszać innych ludzi.

Wprowadzenie
Paweł pisał o wielu darach Ducha. Porównał Kościół do fizycznego ciała i wyjaśnił,
że tak jak ciało potrzebuje każdego członka, aby funkcjonowało prawidłowo, tak i
każdy członek Kościoła może używać darów Ducha, aby wspomóc Kościół i
wzmacniać go.
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Propozycje dotyczące nauczania
I List do Koryntian 12:1–11
Paweł naucza o darach duchowych
Pokaż ilustrację przedstawiającą następujący kamień:

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos napis na kamieniu.
Wyjaśnij, że kiedy Prezydent David O
McKay służył na misji w Szkocji,
zobaczył ten kamień nad drzwiami
budynku w pobliżu zamku Stirling, a
zamieszczone na nim przesłanie było
dla niego inspiracją (zob. Francis M.
Gibbons, David O McKay: Apostle to the
World, Prophet of God [1986], str. 45).

Wyjaśnij, że każdy symbol z dziewięciu
kawałków kamienia posiada wartość
numeryczną. Poproś uczniów, aby
rozpoznali, jaką liczbę symbolizuje
każdy z symboli. (Od lewej do prawej
symbole w górnym rzędzie oznaczają:
5, 10 i 3, w środkowym: 4, 6 i 8, a w
dolnym: 9, 2 i 7).

• Jaka jest suma tych trzech liczb w górnym rzędzie? A jaka w środkowym? ? A
jaka w dolnym?

Wyjaśnij, że suma liczb w każdym rzędzie, w każdej kolumnie i po skosie wynosi
18. Jednym z powodów umieszczenia tych symboli razem z wyrażeniem:
„Jakakolwiek twa rola, odegraj ją dobrze” może być to, że jeśli któryś z nich
zostałby zamieniony miejscami lub gdyby zmieniono jego wartość numeryczną,
suma wartości numerycznych wszystkich rzędów, kolumn i po skosie nie
wynosiłaby 18.

Poproś uczniów, aby podczas studiowania I Listu do Koryntian 12 rozważyli, w
jakim sensie my, jako członkowie Kościoła, przypominamy zamieszczone na
kamieniu symbole.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 12:7.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali dary Ducha, które są nam dane.
(Jeśli zachodzi taka potrzeba, wyjaśnij, że „ku wspólnemu pożytkowi” oznacza, dla
wspólnego dobra wszystkich świętych).

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się od Apostoła Pawła o tym, dlaczego Ojciec
Niebieski daje Swoim dzieciom dary Ducha? (Uczniowie mogą użyć innych
słów, ale powinni rozpoznać następującą prawdę: Dary Ducha dane są dla
pożytku wszystkich dzieci Ojca Niebieskiego. Zapisz ją na tablicy).
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 12:8–11.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali duchowe dary, o jakich
wspomniał Paweł.

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o duchowych darach, jakie omawiali oraz o
znaczeniu każdego z nich. Jeśli to konieczne, wyjaśnij, że „mowa mądrości”
(werset 8.) odnosi się do dobrego osądu i odpowiedniego zastosowania wiedzy, a
„mowa wiedzy” (werset 8.) odnosi się do wiedzy o Bogu i Jego prawach, zaś
„rozróżnianie duchów” (werset 10.) odnosi się do rozpoznawania prawdy i
nieprawdy oraz dostrzegania dobra i zła u innych ludzi, z kolei „różne rodzaje
języków” (werset 10.) to umiejętność posługiwania się obcymi lub nieznanymi
językami.

• W jaki sposób te dary duchowe są z pożytkiem dla dzieci Boga?

Wskaż, że duchowe dary, o których mowa w pismach świętych, to zaledwie kilka z
licznych darów, jakie możemy otrzymać poprzez Ducha.

• Jakie inne dary mogą być naszym udziałem dzięki Duchowi Świętemu?

• Jakie duchowe dary zauważyliście u członków rodziny, przyjaciół i kolegów
z klasy?

• Co możemy zrobić, by odkryć nasze duchowe dary? (Poprosić Ojca
Niebieskiego w modlitwie, a następnie otrzymać i studiować błogosławieństwo
patriarchalne).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad duchowymi darami, jakie otrzymali oraz w
jaki sposób mogą być one z pożytkiem dla nich oraz dla innych ludzi.

I List do Koryntian 12:12–31
Dary Ducha są dane, aby błogosławić wszystkich członków Kościoła
Poproś czterech uczniów, aby podeszli do tablicy. Wyznacz każdemu z tych uczniów
po jednym z następujących słów — tak, aby pozostali tego nie słyszeli: stopa, ręka,
ucho i oko. Poproś, aby każdy z tych uczniów narysował na tablicy to, co
reprezentuje dany wyraz, a pozostali niech odgadną, co rysuje ich kolega lub
koleżanka. Kiedy każdy rysunek zostanie prawidłowo rozpoznany, poproś uczniów,
aby wrócili na swoje miejsca. Niech wszyscy zastanowią się, w jaki sposób stopy,
ręce, uszy i oczy przyczyniają się do funkcjonowania ciała.

• Czy kiedykolwiek zraniliście sobie jakąś część ciała, jak na przykład, palec u ręki
lub u nogi albo coś wam się stało z zębem? W jaki sposób ta drobna kontuzja
wpłynęła na proste codzienne czynności?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 12:12–14.
Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, do czego Paweł przyrównał
nasze ciało i poszczególne jego części.

• Do czego Paweł przyrównał nasze ciało i poszczególne jego części? (Do
Kościoła Jezusa Chrystusa i jego członków).

Napisz na tablicy poniższy odsyłacz do pism świętych i pytanie:
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I List do Koryntian 12:15–22, 25–30

W jakim sensie Paweł przyrównał ciało do Kościoła?

Poproś uczniów, aby usiedli w dwu- lub trzyosobowych grupach. Poproś każdą z
grup o wspólne przeczytanie I Listu do Koryntian 12:15–22, 25–31 i odszukanie, w
jakim sensie Paweł przyrównał członków Kościoła do części ciała. Możesz
zaproponować, aby uczniowie najpierw wyszukali, czego Paweł nauczał o ciele oraz
jego członkach, a następnie niech rozpoznają, na jakiej zasadzie przyrównał części
ciała do członków Kościoła. Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby
podzielili się tym, co znaleźli.

• Dlaczego, waszym zdaniem, Paweł omówił role poszczególnych członków
Kościoła zaraz po tym, jak napisał o darach duchowych?

• Co może niepokoić członków Kościoła w naszych czasach, czego rozwiązanie
można znaleźć w naukach Pawła, w których przyrównał on członków Kościoła
do części ciała?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tego, że Paweł przyrównał członków
Kościoła do części ciała? (Uczniowie mogą rozpoznać wiele różnych zasad, ale
upewnij się, że rozpoznają następującą: Kiedy korzystamy z naszych
niepowtarzalnych darów duchowych, aby służyć bliźnim, możemy
wzmacniać Kościół. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Odwołaj się do ilustracji przedstawiającej kamień z początku lekcji.

• W czym członkowie Kościoła przypominają różne symbole na tym kamieniu?
(Każdy z nas jest niepowtarzalny i odgrywa ważną rolę, gdziekolwiek Pan chce
powołać nas do służby. Kiedy łączymy nasze dary i umiejętności w służbie Panu,
cały Kościół jest błogosławiony. Nasze czyny mają znaczenie i pomagają nam
wypełnić cele Kościoła).

• W jaki sposób, na podstawie waszych obserwacji, wasza rodzina, grupa
seminarium, klasa w Szkole Niedzielnej, w Organizacji Młodych Kobiet lub
kapłaństwie albo okręg bądź gmina zostały wzmocnione przez duchowe dary
poszczególnych członków?

Poproś uczniów, aby rozważyli, w jaki sposób mogą użyć swoich duchowych darów,
żeby wzmocnić Kościół i błogosławić innych ludzi. Wskaż na radę Pawła zapisaną
w I Liście do Koryntian 12:31, aby „[starać się] usilnie o większe dary łaski”.
(Wyjaśnij, że starać się w tym wersecie oznacza „dążyć do czegoś” [I List do
Koryntian 12:31, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO].)

• Co możemy zrobić, aby usilnie starać się o „większe dary łaski” od Ducha
(zob. także NiP 46:8–9)?

Złóż świadectwo i wyraź wdzięczność za dary duchowe i zachęć uczniów, aby pilnie
dążyli do używania swoich duchowych darów do służby bliźnim oraz do
wzmacniania Kościoła.
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Następna część (I List do Koryntian 15 – II List do Koryntian 7)
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad poniższymi pytaniami podczas
studiowania następnej części: Dlaczego Apostoł Paweł wspomniał o chrzcie za
zmarłych? Kto zmartwychwstanie? Jaka chwała czeka na zmartwychwstałe istoty?
Czy wszystkie zmartwychwstałe istoty będą miały tę samą chwałę? Poproś uczniów,
aby zastanowili się nad tym, co daje im nadzieję, szczególnie wtedy, kiedy
doświadczają smutku, niepowodzeń lub tragedii. Wyjaśnij, że w następnej części
dowiedzą się o doktrynach i zasadach z nauk Pawła skierowanych do świętych w
Koryncie, które przyniosą im pokój i nadzieję.
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I List do Koryntian 15:1–29
Wprowadzenie
Paweł dowiedział się, że niektóre osoby w Koryncie uczyły o
tym, że nie ma zmartwychwstania zmarłych. Świadczył
członkom Kościoła w Koryncie, że Jezus Chrystus powstał z
martwych. Paweł następnie przedstawił doktrynę

Zmartwychwstania oraz nauczał o tym, że dotyczy ona
wszystkich dzieci Ojca Niebieskiego. Paweł wspomniał, że
obrzęd chrztu za zmarłych nie miałby sensu, gdyby nie było
Zmartwychwstania.

Propozycje dotyczące nauczania
I List do Koryntian 15:1–10
Paweł daje dowody na Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Thomasa S. Monsona:

„Moi bracia i siostry, śmiejemy się, płaczemy, pracujemy, bawimy się, kochamy,
żyjemy. I potem umieramy. Śmierć jest naszym powszechnym dziedzictwem.
Wszyscy musimy przejść przez jej bramę. Śmierć żąda starych, znużonych i
wyczerpanych. Odwiedza młodych, w kwiecie nadziei i chwale oczekiwań. Dzieci
także są w jej zasięgu” („Ja wiem, że żyje Zbawiciel mój” Ensign lub Liahona,
maj 2007, str. 24).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad przemyśleniami i uczuciami, jakie mieli,
kiedy umarł, ktoś, kogo znali. Możesz poprosić kilkoro z nich, aby — jeśli ich to nie
krępuje — podzielili się swoimi doświadczeniami.

Poproś uczniów, aby podczas studiowania I Listu do Koryntian 15:1–29 odszukali
zasady, które pomogą im, kiedy umrze ktoś, kogo znają.

Wyjaśnij, że Paweł na zakończenie swojego listu do świętych w Koryncie pisał o
fałszywych wierzeniach nauczanych przez niektórych członków Kościoła. Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 15:12, a pozostali
niech odszukają, o jakich fałszywych wierzeniach nauczano.

• O czym nauczali niektórzy święci z Koryntu? (Nie ma Zmartwychwstania
zmarłych).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 15:3–8.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Apostoł Paweł napisał do członków
Kościoła, aby pomóc im zrozumieć realność Zmartwychwstania Zbawiciela.

• O czym złożył świadectwo Paweł, aby pomóc członkom Kościoła zrozumieć
realność misji Zbawiciela i Jego Zmartwychwstania?

• Jakiej prawdy dowiadujemy się z tych wersetów o roli Apostoła? (Uczniowie
mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą prawdę:
Apostołowie świadczą, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i
zmartwychwstał.
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• W jaki sposób świadectwa Apostołów o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
pomogą uwierzyć w tę doktrynę tym, którzy mają z tym problem?

Aby pomóc uczniom odczuć znaczenie tej prawdy, poproś jednego z nich o
przeczytanie na głos poniższego świadectwa Prezydenta Monsona. (Możesz także
podzielić się świadectwami o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, które wygłosili
inni Apostołowie podczas niedawnych wystąpień na konferencji generalnej).

„Z całego serca i w żarliwości swej duszy wznoszę głos, składając świadectwo
jako szczególny świadek i głoszę, że Bóg żyje. Jezus jest Jego Synem,
Jednorodzonym Synem Ojca w ciele. Jest naszym Odkupicielem, naszym
Orędownikiem u Ojca. To On umarł na krzyżu, aby zadośćuczynić za nasze
grzechy. On stał się pierwszym owocem Zmartwychwstania. Ponieważ On umarł,
wszyscy będą żyć ponownie. ‘Jakże wielkiej to radości zdrój: Ja wiem, że Zbawca

żyje mój!’ Niech cały świat to wie i żyje zgodnie z tą wiedzą” („Ja wiem, że żyje Zbawiciel
mój!” str. 25).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób świadectwa Apostołów o
Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa pomogły im wzmocnić ich wiarę w
Zmartwychwstanie. Możesz poprosić kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi
przemyśleniami.

I List do Koryntian 15:11–29
Paweł zgłębia doktrynę Zmartwychwstania
Podsumuj I List do Koryntian 15:11–15, wyjaśniając, że Paweł pytał, jak to możliwe,
że święci w Koryncie zaczęli wątpić w realność Zmartwychwstania. Argumentował,
że skoro Jezus Chrystus nie powstał z martwych, to wszystkie świadectwa o Jego
Zmartwychwstaniu są fałszywe, a nauczanie ewangelii mija się z celem.

Zapisz na tablicy następujące zdania do uzupełnienia:

Gdyby Jezus nie powstał z martwych, to… (zob. I List do Koryntian 15:16–19).

Skoro Jezus powstał z martwych, to… (zob. I List do Koryntian 15:20–22).

Poproś połowę uczniów, aby przeczytała po cichu I List do Koryntian 15:16–19 i
odszukali, co by się stało, gdyby Jezus nie powstał z martwych. A druga połowa
niech po cichu przeczyta I List do Koryntian 15:20–22 i odszuka błogosławieństwa,
jakie są wynikiem Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

I List do Koryntian 15:20–22 jest fragmentem do opanowania. Studiowanie
fragmentów pism świętych do opanowania pomoże uczniom pogłębić zrozumienie

podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych ludzi. Możesz zaproponować,
aby uczniowie zaznaczyli wersety do opanowania tak, aby mogli je z łatwością odnaleźć.
Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na końcu lekcji, aby pomóc
uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.
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Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, którzy przeczytali I List do
Koryntian 15:20–22, aby przedstawili swoją propozycję ukończenia zdania
napisanego na tablicy. Poproś jednego z nich, aby zapisał odpowiedzi tych uczniów
na tablicy.

Wyjaśnij, że słowo pierwiastek w wersecie 20. odnosi się do pierwszych plonów
zbieranych przez rolnika. Podobnie jak te plony są pierwsze z wielu, które zostaną
zebrane, Jezus Chrystus był pierwszą ze wszystkich istot, które zmartwychwstały.

• Co, według wersetu 22., stanie się ze wszystkimi dziećmi Ojca Niebieskiego
dzięki temu, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? (Choć uczniowie mogą użyć
innych słów, powinni rozpoznać następującą doktrynę: Dzięki
Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wszyscy zmartwychwstaniemy).

Poproś uczniów, którzy przeczytali I List do Koryntian 15:16–19, aby przedstawili
swoją propozycję ukończenia kolejnego zdania napisanego na tablicy. Poproś
jednego z nich, aby zapisał odpowiedzi tych uczniów na tablicy.

Wyjaśnij, że w wersetach 14–19 Paweł poprosił świętych, aby zastanowili się nad
tym, co by było, „jeśli Chrystus nie [zostałby] wzbudzony”. Paweł wyjaśnia, że całe
nauczanie byłoby nadaremne, gdyby Jezus Chrystus nie okazał, że ma moc nad
śmiercią i tym samym nie byłby w stanie zadośćuczynić za nasze grzechy. Jednakże
ze względu na to, że Jezus Chrystus został wzbudzony ze zmarłych, wiemy, że jest
On Synem Boga i ma tę moc.

Odnieś się do wypowiedzi Pawła zawartej w wersecie 19.: „jeśli tylko w tym życiu
pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej
pożałowania godni”.

• Dlaczego bylibyśmy pożałowania godni, gdybyśmy pokładali nadzieję w Jezusie
Chrystusie tylko w tym życiu, czyli gdyby nasza nadzieja znikła po naszej
śmierci? (Jeśli nie byłoby Zmartwychwstania zmarłych, to nasza nadzieja, jaką
pokładamy w Jezusie Chrystusie, dotyczyłaby tylko tego życia, a cele planu
zbawienia nie zostałyby wypełnione).

Jaką wielką nadzieję, według wersetów 20–22, oferuje nam Zadośćuczynienie
Jezusa Chrystusa? (Daje nam nadzieję, że wszyscy będziemy ponownie żyć po
śmierci. Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę:
Dzięki Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa możemy mieć nadzieję).

• W jaki sposób Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa może dać nam nadzieję,
kiedy umrze ktoś, kogo znamy, kiedy obawiamy się naszej własnej śmierci?

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć znaczenie Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Proroka Józefa Smitha: (Jeśli to możliwe, rozdaj uczniom jej egzemplarze).

„Podstawowe zasady naszej religii wywodzą się ze świadectwa Apostołów i
Proroków o Jezusie Chrystusie; o tym, że zmarł, został pochowany i powstał
trzeciego dnia, i wstąpił do nieba. Wszystkie inne sprawy odnoszące się do naszej
religii stanowią zaledwie dodatek do tego” (Teachings of Presidents of the
Church: Joseph Smith (2007), str. 49).
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• Jakie, według Józefa Smitha, są podstawowe zasady naszej religii?

• W jakim sensie, w oparciu o to, czego dowiedzieliście się podczas tej lekcji,
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest podstawą dla innych prawd
ewangelii?

Możesz złożyć świadectwo o realności Zmartwychwstania oraz jego znaczenia w
planie zbawienia Ojca Niebieskiego.

Wyjaśnij, że według tego, co podaje I List do Koryntian 15:23–24, Paweł nauczał, że
będzie istniał porządek Zmartwychwstania i że Jezus Chrystus „odda władzę
królewską” Ojcu Niebieskiemu, gdy położy kres wszelkim formom ziemskiej (czyli
światowej) „[władzy i mocy]”.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 15:25–26.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co według nauk Pawła ostatecznie stanie
się z wrogami Jezusa Chrystusa.

• Co, według słów Pawła, ostatecznie stanie się z wrogami Jezusa Chrystusa?
(Będą stratowani „pod [stopami Jego]” [werset 25.], czyli zniszczeni).

• Kto lub co może być uważane za wroga Jezusa Chrystusa? (Na przykład:
grzech, korupcja, niegodziwość, przeciwnik).

• Co będzie ostatnim wrogiem zniszczonym przez Jezusa Chrystusa?

• Dlaczego śmierć uważana jest za wroga Jezusa Chrystusa i planu Ojca
Niebieskiego?

Przypomnij uczniom, że niektórzy członkowie Kościoła w Koryncie wierzyli, że
zmarli nie zmartwychwstaną, ale Paweł zwrócił uwagę na to, że święci robią coś, co
wskazuje na ich wiarę w zmartwychwstanie zmarłych.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 15:29.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jakiego obrzędu dokonywali święci w
Koryncie. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.

• Jak podsumowalibyście to, o co Paweł zapytał świętych, w kwestii ich
uczestnictwa w chrztach za zmarłych? („Jeśli nie wierzycie w
Zmartwychwstanie, to dlaczego jesteście chrzczeni za zmarłych?”)

Wskaż, że obrzęd chrztu za zmarłych jest świadectwem naszej wiary w
Zmartwychwstanie. Napisz na tablicy następującą prawdę: Osoby, które zmarły
bez chrztu, mogą otrzymać ten niezbędny obrzęd.

Pokaż zdjęcie przedstawiające świątynię. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie
na głos następującej wypowiedzi Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

„Każda świątynia, czy to duża czy mała, stara czy nowa, jest wyrazem naszego
świadectwa, że życie poza grobem jest realne i jest tak samo pewne jak życie
doczesne” („This Peaceful House of God”, Ensign, maj 1993, str. 74).
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Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, kiedy dokonywali chrztów za zmarłych
lub przygotowywali nazwiska do zabrania do świątyni. Poproś kilkoro z nich o
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

• Jakie mieliście uczucia, przygotowując imiona i nazwiska do świątyni lub
wykonując w świątyni pracę za zmarłych?

• W jaki sposób wasze doświadczenia związane z pracą nad historią rodziny i
pracą świątynną wzmocniły waszą wiarę w Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa oraz wszystkich ludzi?

Możesz złożyć świadectwo o znaczeniu pracy nad historią rodziny oraz o
wykonywaniu pracy świątynnej za tych, którzy zmarli. Zachęć uczniów, aby okazali
swoją wiarę w Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i ostateczne Zmartwychwstanie
wszystkich istot poprzez regularne zaangażowanie w pracę nad historią rodziny i
pracę świątynną.

Fragment do opanowania — I List do Koryntian 15:20–22
Aby pomóc uczniom zrozumieć, w jaki sposób poznanie doktryny zawartej
w I Liście do Koryntian 15:20–22 może być pomocne w przygotowaniu się do
służby bliźnim, poproś ich, aby pomyśleli o kimś, komu umarła bliska osoba.
Poproś uczniów, aby napisali krótki list do tej osoby w swoich notatnikach lub
dziennikach do studiowania z wyjaśnieniem tego, jak rozumieją ten fragment, aby
przekazać naukę i dodać tej osobie otuchy. Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili
się swoimi odpowiedziami z resztą klasy.
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I List do Koryntian
15:30–16:24

Wprowadzenie
Paweł kontynuował nauczanie świętych w Koryncie o
Zmartwychwstaniu. Cieszył się ze zwycięstwa Jezusa
Chrystusa nad śmiercią. Paweł zachęcił także członków

Kościoła w Koryncie, aby dawali datki na rzecz ubogich
świętych w Jerozolimie.

Propozycje dotyczące nauczania
I List do Koryntian 15:30–52
Paweł naucza o Zmartwychwstaniu
Przed rozpoczęciem lekcji napisz na tablicy następujące pytanie: Jaki styl życia
niektórzy mogą wybrać, jeśli nie wierzą, że będą ponownie żyć po śmierci?

Na początku lekcji poproś uczniów, aby odpowiedzieli na pytanie zapisane na
tablicy.

Podsumuj I List do Koryntian 15:30–34, wyjaśniając, że Paweł poprosił świętych w
Koryncie (z których część błędnie wierzyła, że nie ma zmartwychwstania), aby
zastanowili się, dlaczego ktoś, kto wierzy w Jezusa Chrystusa miałby cierpieć
prześladowania i ryzykować życie, jeśli nie byłoby zmartwychwstania umarłych.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 15:32.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jaką postawę mogą, według Pawła, przyjąć
osoby, które nie wierzą w zmartwychwstanie umarłych.

• Jaką postawę, według zapisu Pawła w wersecie 32., mogą przyjąć osoby, które
nie wierzą w Zmartwychwstanie?

• Dlaczego przyjęcie takiej postawy może być niebezpieczne, skoro
Zmartwychwstanie jest realne?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania pozostałej części I Listu do Koryntian 15,
odszukali prawdy, które wyjaśniają, jaki wpływ wiedza o Zmartwychwstaniu może
mieć na dokonywane za życia decyzje. (Uwaga: W miarę jak uczniowie będą
rozpoznawać prawdy, zapisuj je na tablicy).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 15:35.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają pytania, jakie ludzie mogą mieć na temat
Zmartwychwstania. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.

Podsumuj I List do Koryntian 15:36–38, wyjaśniając, że Paweł pomógł
odpowiedzieć na te pytania, używając nasiona, jako symbolu śmiertelnego ciała,
które po pochowaniu w ziemi powstanie podczas Zmartwychwstania.

Pokaż (lub narysuj na tablicy) ilustracje przedstawiające słońce, księżyc i gwiazdy.
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• Czym, według naszej doczesnej
perspektywy tutaj na ziemi, światło
słońca różni się od światła księżyca?

• Czym światło księżyca różni się od
światła gwiazd?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 15:39–42.
Upewnij się, żeby osoba ta przeczytała także Joseph Smith Translation
[Tłumaczenie Józefa Smitha] I List do Koryntian 15:40, przypis a w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki
sposób Paweł użył jasności słońca, księżyca i gwiazd, aby wyjaśnić różnice
pomiędzy zmartwychwstałymi ciałami. Wyjaśnij, że w tym kontekście słowo blask
może odnosić się do światła, lśnienia i wspaniałości.

I List do Koryntian 15:40–42 jest fragmentem do opanowania. Studiowanie
fragmentów pism świętych do opanowania pomoże uczniom zgłębić podstawowe

doktryny i przygotować się do nauczania ich innych ludzi. Możesz zaproponować, aby uczniowie
zaznaczyli te fragmenty do opanowania w charakterystyczny sposób, aby mogli je z łatwością
odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na końcu lekcji, aby
pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

Wyjaśnienie dotyczące fragmentów pisma świętego do opanowania oraz lista dodatkowych
ćwiczeń, które mają na celu pomóc uczniom opanować wybrane fragmenty, znajduje się w
Aneksie do tego podręcznika.

• Co Paweł przyrównał do blasku słońca, księżyca i gwiazd? (Chwałę
zmartwychwstałych ciał).

• Czego możemy nauczyć się z tych różnic w blasku, czyli w chwale, na temat
zmartwychwstałych ciał? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że
rozpoznają następującą doktrynę: Istnieją różne stopnie chwały
zmartwychwstałych ciał).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta
Josepha Fieldinga Smitha. Resztę poproś, aby znalazła odpowiedź na pytanie, na
czym polegają różnice w stopniach chwały zmartwychwstałych ciał. Zanim uczeń
przeczyta tekst, wyjaśnij, że kiedy Prezydent Smith mówił o „ciałach celestialnych”,
to miał na myśli te osoby, które otrzymają najwyższy stopień królestwa
celestialnego (zob. NiP 131:1–4).

„Podczas zmartwychwstania istnieć będą różne rodzaje ciał; nie wszystkie będą
takie same. Ciało, które człowiek otrzyma, będzie określało miejsce, gdzie będzie
żył po śmierci. Będą ciała celestialne, ciała terrestrialne i ciała
telestialne […]. […]

Niektórzy otrzymają ciała celestialne wraz ze wszystkimi mocami wywyższenia i
wiecznego przyrostu. Ciała te będą lśnić niczym słońce, tak jak ciało naszego

Zbawiciela […]. Ci, którzy wejdą do królestwa terrestrialnego, będą mieli ciała terrestrialne, i nie
będą lśnić niczym słońce, ale będą mieć większą chwałę niż ciała tych, którzy otrzymają chwałę
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telestialną” (Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R. McConkie, 3 tomy [1954–1956], 2:286,
str. 287).

• Czym będą różnić się od siebie różne stopnie chwały zmartwychwstałych ciał?

Podpisz rysunek przedstawiający słońce słowem: Celestialne, księżyc: Terrestrialne, a
gwiazdy: Telestialne. Pod każdym z rysunków lub pod każdą ilustracją narysuj prosty
kształt ciała człowieka, upewniając się, że ciało celestialne wygląda tak, jakby miało
więcej chwały niż terrestrialne, a terrestrialne więcej niż telestialne.

• Co, według Prezydenta Smitha,
określa chwała, czyli ciało, jakie
dana osoba otrzyma podczas
Zmartwychwstania?

• Co, według Prezydenta Smitha,
otrzymają — jako część swojej
chwały — ci, którzy otrzymają ciała
celestialne w najwyższym stopniu
królestwa celestialnego, a czego nie
otrzymają ciała, które nie są
celestialne? (Pod rysunkiem ciała
cielestialnego napisz: Moce wywyższenia i wiecznego przyrostu).

Wyjaśnij, że „moce wywyższenia” to możliwość prowadzenia życia, jakie wiedzie
Bóg, a „wieczny przyrost” to możliwość dalszego posiadania dzieci w
wiecznościach. Błogosławieństwa te dostępne są tylko dla tych, którzy zostali
wywyższeni w najwyższym stopniu królestwa celestialnego (zob. NiP 131:1–4; NiP
132:19–20).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, co musimy zrobić, aby otrzymać ciało celestialne
podczas Zmartwychwstania, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos
fragmentu: Nauki i Przymierza 88:21–22. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają,
co musimy uczynić, aby otrzymać ciało celestialne.

• Co musimy uczynić, aby otrzymać ciało celestialne? (Wyjaśnij, że
„[przestrzeganie] prawa królestwa celestialnego” [werset 22.] oznacza
otrzymanie wszystkich obrzędów oraz zawarcie i dotrzymanie wszystkich
przymierzy niezbędnych do tego, aby wejść do królestwa celestialnego).

• W jaki sposób wiedza o chwale i błogosławieństwach dostępnych dla
zmartwychwstałych istot w najwyższym stopniu królestwa celestialnego może
wpłynąć na wybory dokonywane podczas życia doczesnego?

Podsumuj I List do Koryntian 15:42–52, wyjaśniając, że Paweł dokładniej wyjaśnił,
jak będzie wyglądało zmartwychwstałe ciało. O ciele śmiertelnym mówił, że jest
„cielesne” (wersety 44., 46.) i że jest zniszczalne, a o ciele zmartwychwstałym
mówił, że jest „duchowe” (wersety 44., 46.) i „nieskażone” (werset 52.), czyli jest
nieśmiertelne i nie podlega śmierci.
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I List do Koryntian 15:53–58
Paweł cieszy się ze zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 15:53.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali nauczaną przez Pawła doktrynę o
stanie naszych ciał podczas zmartwychwstania.

• Jaki, według wersetu 53., będzie stan naszych ciał po Zmartwychwstaniu?
(Uczniowie powinni rozpoznać następującą doktrynę: Zmartwychwstaniemy
w nieskażonym i nieśmiertelnym stanie).

• W jakim sensie nasze zmartwychwstałe ciała będą nieskażone? (Nie będą już
więcej podlegać zniszczeniu ani śmierci).

• W jaki sposób wiedza, że każdy z nas będzie miał zmartwychwstałe ciało i
doświadczy odpowiadającego mu stopnia chwały w wieczności, wpłynie na
decyzje podejmowane podczas życia doczesnego?

Aby przygotować uczniów do studiowania pozostałej części I Listu Pawła do
Koryntian, poproś ich, aby podnieśli rękę, jeśli użądlił ich kiedyś jakiś owad.

• Jak byście opisali to doświadczenie?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali I List do Koryntian 15:54–55 i odszukali, o
czym Paweł powiedział, że straci swe żądło.

• Co, według Pawła, straci swe żądło? (Śmierć fizyczna).

• W jakim sensie śmierć fizyczna może być niczym „żądło” (werset 55.), czyli
może zdawać się nad nami zwyciężać?

• W jakim sensie śmierć fizyczna została „pochłonięta […] w zwycięstwie” dzięki
Jezusowi Chrystusowi (werset 54.)?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z nauk Pawła o tym, dlaczego śmierć
fizyczna nie będzie stale nas żądlić ani nad nami nie zwycięży? (Upewnij się, że
uczniowie rozpoznają następującą prawdę: Śmierć fizyczna nie zwycięży nad
nami dzięki Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa).

Wyjaśnij, że chociaż Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa usunęło żądło, którego
źródłem jest śmierć fizyczna, to istnieje jeszcze inne żądło śmierci, które może
nadal na nas wpływać Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do
Koryntian 15:56. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają żądło, które nadal
pozostaje po śmierci.

• Jakie żądło nadal pozostaje po śmierci?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 15:57–58.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co, według nauk Pawła, może usunąć żądło
śmierci, które jest konsekwencją grzechu.

• Co, według nauk Pawła, może usunąć żądło śmierci, które jest konsekwencją
grzechu?

• O co, według wersetu 58., Paweł poprosił swoich czytelników z powodu
zwycięstwa, które Jezus Chrystus odniósł nad śmiercią?
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• Jaką zasadę możemy rozpoznać w wersetach 56–58 na temat tego, co
powinniśmy robić, aby uniknąć żądła śmierci, które jest konsekwencją grzechu?
(Pomóż uczniom rozpoznać następującą zasadę: Jeśli będziemy wytrwali i
niewzruszeni, żyjąc według ewangelii, żądło śmierci, które jest
konsekwencją grzechu, zostanie usunięte dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa).

• Co to znaczy, że mamy być wytrwali i niewzruszeni, żyjąc według ewangelii?

• Jaką rolę w byciu wytrwałym i niewzruszonym odgrywa pokuta?

Aby pomóc uczniom poczuć znaczenie prawd, o jakich nauczyli się, nawiąż do
prawd wypisanych na tablicy i poproś uczniów, aby w notatnikach lub dziennikach
do studiowania napisali odpowiedź na następujące pytanie: Jakich prawd —
pomocnych w prowadzeniu prawego życia — na temat Zmartwychwstania nauczyliście
się? Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się z
klasą tym, co napisali.

Poproś wszystkich, aby wyznaczyli sobie cel, że zrobią dzisiaj coś, żeby być bardziej
wytrwałym i niewzruszonym w życiu według ewangelii.

I List do Koryntian 16
Paweł organizuje zbiórkę datków dla ubogich w Jerozolimie
Podsumuj I List do Koryntian 16:1–24, wyjaśniając, że Paweł polecił świętym w
Koryncie, aby pomogli opiekować się ubogimi w Jerozolimie, „[trwali] w wierze”
(werset 13.) i czynili wszystko „w [prawdziwej] miłości” (werset 14.).

Złóż świadectwo o prawdach, które uczniowie rozpoznali podczas tej lekcji.

Fragment do opanowania — I List do Koryntian 15:40–42
Poproś dwóch uczniów, aby wyszli na środek sali i wzięli ze sobą pisma święte.
Poproś ich, aby udawali, że jesteś zainteresowanym, a oni są parą misjonarzy,
którzy uczą cię o planie zbawienia. Poproś, aby wyjaśnili ci, co wiedzą o śmierci i
Zmartwychwstaniu, używając obydwu fragmentów do opanowania z I Listu do
Koryntian 15 oraz z innych pomocnych wersetów. Poproś wszystkich uczniów, aby
opowiedzieli zainteresowanemu o czymś, co jeszcze chcą wyjaśnić na temat śmierci
i Zmartwychwstania.
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Wprowadzenie do II Listu
Pawła do Koryntian
Dlaczego warto studiować tę księgę?
II List Pawła do Koryntian wyróżnia tematyka pocieszenia w cierpieniu, siły w
słabości (na przykładzie samego Pawła) i odróżniania prawdziwych nauczycieli od
fałszywych. Przykład i nauki Pawła zapisane w II Liście do Koryntian mogą być dla
uczniów natchnieniem, aby pozostali oddani i wierni wiecznym przymierzom,
które zawarli z Bogiem, Wiecznym Ojcem, bez względu na okoliczności czy
konsekwencje.

Kto napisał tę księgę?
Paweł jest autorem II Listu do Koryntian (zob. II List do Koryntian 1:1).

Kiedy i gdzie została napisana?
Wkrótce po tym, jak Paweł napisał I List do Koryntian, powstała wrzawa w Efezie
jako wyraz sprzeciwu wobec jego nauk (zob. Dzieje Apostolskie 19:23–43), a on
sam wyruszył do Macedonii (zob. Dzieje Apostolskie 20:1; II List do Koryntian 2:13;
7:5). Prawdopodobnie napisał II List do Koryntian podczas pobytu w Macedonii,
około 55–57 r. n.e. (zob. Bible Dictionary, „Pauline Epistles”; Guide to the
Scriptures, „Pauline Epistles”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
II List do Koryntian został napisany do członków Kościoła w Koryncie. Kiedy Paweł
przebywał w Macedonii podczas swojej trzeciej podróży misyjnej, Tytus przekazał
mu wieści z Koryntu, że poprzedni list doszedł i został dobrze przyjęty przez
tamtejszych świętych (zob. II List do Koryntian 7:6–13). W gminie w Koryncie
poczyniono postępy, ale Paweł dowiedział się również o fałszywych nauczycielach,
którzy wypaczali czyste doktryny Chrystusa. W jakiś czas po pierwszej i
najprawdopodobniej także drugiej wizycie Pawła w Koryncie (II List do Koryntian
1:15–16), kiedy to Paweł zganił niektórych świętych (zob. II List do Koryntian 2:1;
12:21), kaznodzieje z obszaru Jerozolimy przybyli do Koryntu i zaczęli nauczać
świętych, że muszą wbrew naukom Pawła przyjąć praktyki żydowskie. Większość
II Listu do Koryntian porusza problemy spowodowane przez tych fałszywych
nauczycieli.

List Pawła skierowany jest zarówno do tych, którzy pragnęli otrzymać więcej jego
słów (zob. II List do Koryntian 1–9), jak i do tych, którzy byli niechętni do przyjęcia
jego nauk (zob. II List do Koryntian 10–13). Ogólnie mówiąc tekst II Listu do
Koryntian podaje kilka celów, dla których został napisany:

1. Wyrażenie wdzięczności świętym za życzliwe przyjęcie jego poprzedniego listu i
wzmocnienie ich

2. Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami, którzy zniekształcili czyste
doktryny Chrystusa
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3. Obrona osobistej natury powołania i upoważnienia jakim jest Apostoł Jezusa
Chrystusa (zob. II List do Koryntian 10–13)

4. Zachęcenie świętych w Koryncie do złożenia hojnych datków na rzecz
zubożałych świętych w Jerozolimie (zob. II List do Koryntian 8–9)

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Podczas gdy wiele listów Pawła skupia się na doktrynie, list ten w większości
podkreśla relację Pawła ze świętymi w Koryncie oraz jego miłość i troskę o nich.
Chociaż Paweł był nieustępliwy wobec swoich krytyków, w całym II Liście do
Koryntian postrzegamy go jako wrażliwego przywódcę kapłańskiego, który troszczy
się o szczęście i dobro świętych. Paweł podzielił się także pewnymi szczegółami ze
swego życia i napisał o „cierniu w [ciele swoim]” (II List do Koryntian 12:7).

W świętym doświadczeniu zapisanym w II Liście do Koryntian 12:2–4 Paweł opisał
siebie jako „człowieka w Chrystusie”, który został „uniesiony […] do trzeciego
nieba”, gdzie zobaczył i usłyszał niewypowiedziane rzeczy. Wizja ta, łącznie z jego
uprzednią doktrynalną wypowiedzią o różnicach w stopniach chwały
zmartwychwstałych ciał (zob. I List do Koryntian 15:35–44), może być postrzegana
jako biblijna analogia do wizji zapisanej w Naukach i Przymierzach 76.

Zarys
II List do Koryntian 1–5 Paweł świadczy, że Bóg pociesza Swoje dzieci we
wszystkich ich trudnościach. Daje wyzwanie świętym, aby miłowali siebie
nawzajem i przebaczali jeden drugiemu. Z ewangelią i wpływem Ducha Pana wiąże
się więcej chwały niż z literą prawa Mojżesza. Paweł udziela zachęty swoim
czytelnikom, którzy zmagają się z przeciwnościami i przypomina im o wiecznej
naturze miłości i chwały Boga. Pomaga odbiorcom zrozumieć, że muszą pojednać
się z Bogiem poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa.

II List do Koryntian 6–13 Stawiając czoła krytyce i sprzeciwowi ze strony
fałszywych nauczycieli, Paweł broni swojej szczerości jako sługi Pana i prosi swoich
czytelników, aby odseparowali się od świata. Naucza o „smutku, który jest według
Boga” (zob. II List do Koryntian 7:10). Paweł dziękuje świętym w Koryncie za ich
datki dla biednych w Jerozolimie i zachęca ich, aby nadal byli hojni. Stanowczo
wypowiada się przeciwko „fałszywym apostołom” (II List do Koryntian 11:13).
Paweł wychwala Pana i opowiada o trudnościach i wierze w Jezusa Chrystusa na
przykładzie swoich doświadczeń. Opisuje wizję trzeciego nieba. Paweł prosi
świętych, aby wejrzeli w siebie i dawali dowody swojej wierności.

I I  L IST  DO KORYNTIAN
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II List do Koryntian 1–3
Wprowadzenie
Paweł napisał do świętych w Koryncie i wyjaśnił, jak powinni
pocieszać bliźnich. Napomniał ich także, aby przebaczyli
grzesznikowi, który był w ich kongregacji. Paweł nauczał, że

jeśli święci zwrócą się do Boga, będą mogli stać się do Niego
podobni.

Propozycje dotyczące nauczania
II List do Koryntian 1
Paweł naucza świętych w Koryncie, jak pocieszać bliźnich
Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, kiedy ktoś, kogo znają, doświadczał
ciężkiej próby lub cierpienia.

• Co zrobiliście, aby mu pomóc?

• Czy chcieliście kiedyś pocieszyć kogoś, kto przechodził przez próbę, ale nie
wiedzieliście, jak to zrobić?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania II Listu do Koryntian 1 odszukali
prawdę, która ukazuje, jak nieść ludziom pocieszenie w próbach i cierpieniach.

Wyjaśnij, że kiedy Paweł napisał I List do Koryntian, w Efezie zaczęły się zamieszki
w wyniku jego nauk (zob. Dzieje Apostolskie 19:23–41. Uwaga: Azja była prowincją
rzymską na terenach współczesnej Turcji). Paweł opuścił Efez i udał się do
Macedonii, gdzie Tytus przekazał mu wieści, że wcześniejszy list do świętych w
Koryncie został dobrze przyjęty. Paweł dowiedział się także, że święci doświadczali
trudności i że niektórzy fałszywi nauczyciele w Koryncie zanieczyszczali prawdziwą
doktrynę Chrystusa. Paweł napisał II List do Koryntian, aby pocieszyć świętych i
zwrócić uwagę na problemy, do których przyczynili się ci niepożądani nauczyciele.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos II List do Koryntian 1:1–5.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Paweł powiedział świętym o ich
trudnościach.

• Co Paweł powiedział świętym o Bogu w wersecie 3., co mogło pocieszyć ich w
trudnościach, przez które przechodzili?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z wersetu 4. o tym, co możemy zrobić, aby
Ojciec Niebieski nas pocieszył? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą
prawdę: Ponieważ Ojciec Niebieski pociesza nas w naszych cierpieniach,
jesteśmy w stanie pomóc bliźnim otrzymać Jego pocieszenie).

• W jaki sposób otrzymanie pocieszenia od Boga, kiedy przechodziliście przez
próbę, dało wam siłę, aby ulżyć komuś innemu i podzielić się z tą osobą Jego
pocieszeniem? (Możesz opowiedzieć o jednym z własnych doświadczeń, kiedy
uczniowie będą zastanawiali się nad swoimi przeżyciami).
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Podsumuj II List do Koryntian 1:6–8, wyjaśniając, że Paweł powiedział świętym w
Koryncie o poważnych i zagrażających życiu utrapieniach, jakich on oraz jego
towarzysze doświadczyli podczas głoszenia ewangelii w Efezie.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 1:9–11.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co pomogło Pawłowi i jego towarzyszom
podczas tych trudności.

• Co pomogło Pawłowi i jego towarzyszom podczas tych trudności?

• Jaką prawdę możecie rozpoznać w wersecie 11. o tym, w jaki sposób możemy
ulżyć osobom, które doświadczają trudności? (Uczniowie mogą inaczej to ująć,
ale upewnij się, że rozpoznają następującą prawdę: Nasze modlitwy mogą
pomóc tym, którzy doświadczają prób).

• W jaki sposób nasze modlitwy mogą ulżyć tym, którzy doświadczają prób?

• W jaki sposób modlitwy innych osób pomogły wam, kiedy
doświadczaliście prób?

Podsumuj II List do Koryntian 1:12–24, wyjaśniając, że Paweł cieszył się z powodu
tych, którzy przyjęli rady, jakich udzielił w swoim pierwszym liście.
W wersetach 15–20 Paweł zwrócił się do tych, którzy doszukiwali się u niego wad,
kiedy zmienił plany swojej wizyty. Niektórzy krytycy Pawła zdawali się sugerować,
że ponieważ Paweł zmienił swoje plany podróży, to nie mogli już dłużej ufać jemu
ani jego naukom. Paweł głosił, że przesłanie ewangelii jest prawdą, bez względu na
zmianę w jego planach podróży.

II List do Koryntian 2
Paweł nakłania świętych w Koryncie, aby przebaczali grzesznikom
Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, w której ktoś zranił lub uraził ich lub
bliską im osobę.

• Dlaczego może być trudno przebaczyć tej osobie?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania II Listu do Koryntian 2 odszukali prawdy,
które pomogą im dowiedzieć się, dlaczego ważne jest, abyśmy przebaczali
wszystkim ludziom.

Przypomnij uczniom, że w I Liście do Koryntian Paweł napomniał ich z powodu
nieposłuszeństwa i braku wiary. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
II Listu do Koryntian 2:1–4. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Paweł miał
nadzieję, że święci w Koryncie zrozumieją dzięki jego napomnieniu.

• Co, według zamysłu Pawła w wersecie 4., święci mieli zrozumieć dzięki jego
napomnieniu?

• W jaki sposób napomnienie lub karcenie może być dowodem czyjejś miłości
do nas?

Podsumuj II List do Koryntian 2:5–6, wyjaśniając, że Paweł napisał o członku
Kościoła, który zgrzeszył wobec innych członków Kościoła i wyrządził im przykrość.
W konsekwencji Kościół zdyscyplinował tego człowieka.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 2:7–8.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Paweł powiedział o tym, w jaki sposób
święci powinni traktować tego człowieka.

• W jaki sposób święci mieli traktować tego człowieka, który sprawił im tak
wiele smutku?

Wyjaśnij, że chociaż człowiek ten zgrzeszył, to w oczach Boga wartość jego duszy
jest wielka (zob. NiP 18:10). Paweł napomniał świętych, aby przebaczyli, pocieszyli i
kochali tego człowieka, a także pomogli mu odpokutować.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu II Listu do Koryntian 2:9–11 i odszukanie,
dlaczego jeszcze Paweł powiedział świętym, że powinni przebaczać bliźnim.

• Dlaczego jeszcze, według wersetu 11., powinniśmy przebaczać innym ludziom?
(Uczniowie mogą inaczej to ująć, ale powinni rozpoznać następującą prawdę:
Jeśli nie będziemy przebaczać innym ludziom, Szatan będzie miał nad
nami przewagę. Możesz zaproponować uczniom, aby zaznaczyli tę prawdę
w wersecie 11.).

Wskaż, że przebaczanie innym ludziom nie oznacza, że grzesznik nie powinien
ponieść odpowiedzialności za swoje czyny. Nie znaczy to również, że mamy
narażać się na sytuacje, w których ludzie mogą nas dalej krzywdzić. Przebaczenie
bliźnim oznacza raczej traktowanie z miłością osób, które nas źle potraktowały i nie
żywienie wobec nich niechęci ani złości. Zostało nam przykazane, abyśmy
wybaczali wszystkim ludziom. (Zob. Guide to the Scriptures, „Forgive”, strona
internetowa: scriptures.lds.org; NiP 64:9–11).

• W jakim sensie, waszym zdaniem, Szatan ma przewagę nad nami, jeśli nie
chcemy przebaczać innym ludziom?

Pomóż uczniom w rozwinięciu głębszego zrozumienia zasad
Uczniowie muszą zrozumieć doktrynę lub zasadę, zanim będą mogli ją zastosować. Możesz
sprawić, że uczniowie zrozumieją doktryny i zasady, zadając pytania, które skłaniają do
zastanowienia się nad tym, jakie dana zasada lub doktryna ma zastosowanie w naszych czasach,
i prosząc o wyjaśnienie ich własnymi słowami.

Złóż świadectwo o znaczeniu przebaczania bliźnim. Poproś uczniów, aby pomyśleli
o kimś, komu powinni wybaczyć. Poproś ich, aby wyznaczyli sobie cel, że przebaczą
tej osobie, aby Szatan nie miał nad nimi przewagi.

Wyjaśnij, że w II Liście do Koryntian 2:14 czytamy o słowach Pawła, w których
dziękował Bogu, który zawsze „daje zwycięstwo w Chrystusie”, nawet w trudnych
chwilach.

II List do Koryntian 3
Paweł naucza świętych w Koryncie, że jeśli zwrócą się do Pana, to upodobnią się
do Boga
Wyjaśnij, że w czasie nieobecności Pawła w Koryncie, niektórzy fałszywi
nauczyciele zaczęli przeciwstawiać się jego naukom i próbowali go zdyskredytować,
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mówiąc nawróconym, że w dalszym ciągu powinni postępować według prawa
Mojżesza. Podsumuj II List do Koryntian 3:1, wyjaśniając, że w reakcji na
postępowanie tych, którzy próbowali go zdyskredytować, Paweł zapytał członków
w Koryncie, czy powinien wysłać „list polecający”, w którym złożone byłoby
świadectwo o jego charakterze i wiarygodności jako prawdziwego Apostoła Jezusa
Chrystusa. (Wyjaśnij, że w czasach Pawła osoby nowo przybyłe do społeczności
miały ze sobą listy polecające. W listach tych nowo przybyli byli przedstawiani, i
stanowiły one zaświadczenie o ich dobrym charakterze).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Koryntian 3:2–3.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co według Pawła, służyło za jego list
polecający.

• Co służyło Pawłowi za jego list polecający? (Odmienione życie świętych było
listem od samego Chrystusa).

• Co oznacza zawarte w wersecie 2. wyrażenie: „znanym i czytanym przez
wszystkich ludzi”? (Wielu ludzi najpierw poznawało Kościół i postrzegało jego
prawdziwość poprzez osobiste zachowanie i przykłady członków Kościoła).

Wskaż, że wyrażenie „nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich”
w wersecie 3. oznacza, że za czasów Mojżesza przykazania zostały spisane na
kamiennych tablicach. Paweł nauczał świętych w Koryncie, że poprzez moc Ducha
Świętego przykazania zostały zapisane w ich sercach.

Podsumuj II List do Koryntian 3:5–13, wyjaśniając, iż Paweł argumentował, że jeśli
stare prawo Mojżesza, które miało przeminąć, samo w sobie było chwalebne, to
jakże większą chwałę posiada wieczne przymierze ewangelii. Paweł przypomniał
świętym w Koryncie, że Mojżesz miał twarz osłoniętą zasłoną, kiedy zszedł z góry
Synaj po rozmowie z Panem, ponieważ dzieci Izraela obawiały się chwały, jaka
emanowała z jego twarzy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 3:14–15, a
pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Paweł przyrównał Izraelitów,
którzy obawiali się chwały emanującej z twarzy Mojżesza, do współczesnych
mu Żydów.

• W jaki sposób Paweł przyrównał Izraelitów, którzy nalegali, żeby Mojżesz
zakrywał twarz zasłoną, do współczesnych mu Żydów?

• Co mogą oznaczać wyrażenia: „umysły ich otępiały” w wersecie 14. i „zasłona
leży na ich sercu” w wersecie 15.?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 3:16–18.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co według obietnicy danej przez Pawła
usunie zasłonę niezrozumienia z serc i umysłów ludzi. Wskaż, że w Joseph Smith
Translation [Tłumaczeniu Józefa Smitha] dokonano zmiany w wyrażeniu: „gdy się
do Pana nawrócą” w wersecie 16. na: „kiedy serce zwróci się ku Panu” (Joseph
Smith Translation, 2 Corinthians 3:16).

• Co, według Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha], II List do
Koryntian 3:16, ludzie musieli zrobić, aby została usunięta zasłona
niezrozumienia?
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Zapisz na tablicy: Kiedy zwrócimy nasze serca do Pana…

• Co, według wersetu 18., stanie się z tymi, którzy zwrócą się do Pana i zostanie z
nich zdjęta zasłona niezrozumienia? (Wyjaśnij, że wyrażenie: „zostajemy
przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę”, odnosi się do stopniowej
przemiany, jaką przechodzimy dzięki Duchowi, który pomaga nam upodobnić
się do Boga).

Uzupełnij zdanie na tablicy następująco: „Kiedy zwrócimy nasze serca do Pana,
będziemy mieć Ducha, który stopniowo pomoże nam upodobnić się
do Boga”.

• Jak myślicie, co to znaczy zwrócić serce ku Jezusowi Chrystusowi?

Poproś uczniów, aby w ciągu minuty napisali w swoich notatnikach lub
dziennikach do studiowania, w jaki sposób ludzie mogą zwrócić swe serca ku
Jezusowi Chrystusowi. Poproś kilkoro z nich, aby podzielili się tym, co napisali, z
resztą klasy.

Poproś uczniów, aby pomyśleli, w jaki sposób Duch zmienił ich lub znaną im osobę.
Poproś kilkoro z nich, aby podzielili się swoimi doświadczeniami z resztą klasy.

Niech uczniowie zastanowią się, co mogą zrobić, aby bardziej zwrócić się do Pana.
Poproś ich, aby wyznaczyli sobie cel, że zwrócą się do Pana, aby mogli otrzymać
Ducha i bardziej upodobnić się do Boga.
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II List do Koryntian 4–5
Wprowadzenie
W liście skierowanym do świętych w Koryncie Paweł nauczał,
że próby i cierpienia tego życia mają tymczasowy charakter i
są nieznaczne w porównaniu z błogosławieństwami

wieczności. Nauczał także świętych o Sądzie i świadczył, że
Jezus Chrystus umożliwił nam pojednanie z Bogiem.

Propozycje dotyczące nauczania
II List do Koryntian 4
Paweł świadczy, że chociaż cierpi, to nie obawia się ani się nie martwi

Pomoce dydaktyczne i ilustracje
Często trudno jest nauczać o nienamacalnych aspektach ewangelii. Używanie pomocy
dydaktycznych i ilustracji może być skutecznym sposobem pomocy uczniom w zrozumieniu
duchowych zasad.

Pokaż ilustrację 1.

• Co przedstawia ta ilustracja?

• Co osoba, która jest popychana,
może myśleć o osobie, która ją
popycha?

Pokaż ilustrację 2.
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• W jaki sposób przyjrzenie się
pierwszej ilustracji w szerszym
kontekście zmienia twoją ocenę
sytuacji?

Wyjaśnij, że Paweł napisał do świętych
w Koryncie, aby umożliwić im ujrzenie
ich cierpienia szerszym kontekście.
Poproś uczniów, aby podczas
studiowania II Listu do Koryntian 4
odszukali prawdy na temat cierpienia,
których nauczał Paweł.

Podsumuj II List do Koryntian 4:1–7,
wyjaśniając, że Paweł zapewnił
świętych, że głosił im ewangelię
zgodnie z prawdą. Nauczał, że Szatan,
„bóg świata tego” (werset 4.),
podejmuje działania, aby ludzie nie
przyjmowali ewangelii. Paweł
przyrównał siebie i swoich współtowarzyszy w posłudze do glinianych naczyń,
które zawierają „skarb” i „[jasność poznania] chwały Bożej” (wersety 6–7).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 4:8–9.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Paweł opisał wyzwania
związane z wykonywaną przez niego pracą misjonarską.

• W jaki sposób Paweł opisał wyzwania związane z jego pracą misjonarską?

• Jakich wyrażeń użył Paweł do opisania swoich reakcji na te wyzwania?

• Dlaczego, waszym zdaniem, Paweł zachował pozytywne nastawienie, kiedy
doświadczał tych wyzwań?

Podsumuj II List do Koryntian 4:11–14, wyjaśniając, że Paweł nauczał, iż chociaż
niektórzy ludzie są gotowi umrzeć za ewangelię Jezusa Chrystusa, to ich śmierć jest
tymczasowa.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 4:14–16.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, o czym Paweł wiedział i co pomogło mu
stawić czoła próbom i prześladowaniom.

• O czym Paweł wiedział, co pomogło mu stawić czoła próbom i
prześladowaniom?

• Co oznacza wyrażenie: „choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten
nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem” (werset 16.)? (Chociaż Paweł i
jego towarzysze mieli doświadczyć śmierci fizycznej, to ich duchy były
codziennie wzmacniane).

Podziel uczniów na pary. Niech każda para przeczyta razem na głos II List
do Koryntian 4:17–18 i odszuka prawdy, jakich Paweł nauczał świętych o

próbach i cierpieniach. Niech każda para uczniów pracuje razem, aby odpowiedzieć
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na poniższe pytania w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania.
Możesz przygotować te pytania na karcie zadań lub zapisać je na tablicy:

II List do Koryntian 4:17–18
1. Jakich prawd na temat prób i cierpienia Paweł nauczał świętych?
2. Dlaczego ważne jest, aby postrzegać cierpienia w szerszym kontekście planu Ojca

Niebieskiego?
3. W jakich sytuacjach widzieliście, że ktoś pozostał silny podczas prób, ponieważ był w stanie

zobaczyć swoje cierpienia w szerszym kontekście planu Ojca Niebieskiego?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby zapisali na tablicy
swoje odpowiedzi na pierwsze pytanie. Uczniowie mogą napisać kilka prawd,
takich jak: Nasze próby i cierpienia w tym życia są nieznaczne w porównaniu
z wiecznymi błogosławieństwami i wzrostem, który następuje w wyniku
wiernego ich przetrwania. Dzięki tymczasowym cierpieniom możemy
doświadczyć wiecznego wzrostu i chwały i nie musimy rozpaczać w trudnych
chwilach. W naszych cierpieniach ukryty jest wieczny cel, nawet jeśli nie
dostrzeżemy go za życia.

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami na drugie pytanie.
Gdy to zrobią, możesz zadać następujące pytania uzupełniające:

• W jakim sensie nasze próby i cierpienia umożliwiają nam wzrost?

• W jaki sposób pamiętanie o tych prawdach pomoże nam wiernie przetrwać
próby i cierpienia?

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami na trzecie pytanie.
Możesz podzielić się jednym z własnych doświadczeń.

II List do Koryntian 5
Paweł naucza świętych o Sądzie i Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa
Daj każdemu uczniowi kartkę. Niech każdy z uczniów złoży ją na pół i zapisze
swoje imię i nazwisko na jednej połówce kartki oraz słowa: Ojciec Niebieski na
drugiej połowie. Wyjaśnij, że kiedy przyszliśmy na ziemię, opuściliśmy obecność
Ojca Niebieskiego. Poproś uczniów, aby przerwali kartki na pół i niech te dwie
połówki kartki pozostaną rozdzielone.

• W jakim sensie przerwana kartka symbolizuje to, co stało się, kiedy opuściliśmy
obecność Ojca Niebieskiego i przyszliśmy na ziemię, aby doświadczyć życia
doczesnego?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania II Listu do Koryntian 5 odszukali prawdy,
które pomogą im zrozumieć, co musimy zrobić, aby powrócić do obecności Ojca
Niebieskiego.

Podsumuj II List do Koryntian 5:1–6, wyjaśniając, że Paweł potwierdził, że chociaż
w trakcie życia doczesnego jesteśmy odseparowani od Boga i w końcu
doświadczymy śmierci, to zmartwychwstaniemy i będziemy ponownie żyć.
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Poproś uczniów o przeczytanie po cichu II Listu do Koryntian 5:6–7 i odszukanie,
co według nauk Pawła święci powinni czynić, wiedząc, że są odseparowani od Boga
podczas życia doczesnego.

• Jakiej prawdy Paweł nauczał o naszym odseparowaniu od Boga podczas życia
doczesnego? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznają
następującą prawdę: Ponieważ podczas życia doczesnego jesteśmy
odseparowani od Boga, musimy kroczyć z wiarą, nie polegając jedynie na
zmyśle wzroku. Poproś każdego ucznia, aby napisał tę prawdę na połówce
kartki, na której napisane jest jego imię i nazwisko).

• Co to oznacza, że „w wierze, a nie na oglądaniu pielgrzymujemy” (werset 7.)?

• Podajcie przykłady sytuacji lub decyzji, z jakimi być może przyjdzie się wam
zmierzyć, które będą wymagały kroczenia z wiarą, nie polegając jedynie na
zmyśle wzroku? (Zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy. Przykładowe
odpowiedzi: postępowanie według norm Kościoła, decyzja o służbie na misji
lub dzielenie się świadectwem).

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuacje, w których oni (lub ktoś, kogo
znają) kroczyli w wierze, nie polegając jedynie na zmyśle wzroku. Poproś kilkoro z
nich, aby podzielili się swoimi doświadczeniami.

Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji lub decyzji, z którą obecnie zmagają się, a
która wymaga od nich kroczenia z wiarą. Zachęć ich, aby kroczyli z wiarą w tej oraz
we wszystkich innych sytuacjach.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 5:8–10.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co według Pawła powinniśmy czynić, kiedy
podczas doczesnego życia jesteśmy odseparowani od Boga.

• Co Paweł powiedział w wersecie 9. na temat tego, co powinniśmy czynić, kiedy
podczas doczesnego życia jesteśmy odseparowani od Boga?

• W oparciu o nauki Pawła zapisane w wersecie 10., jakiej prawdy możemy
nauczyć się o tym, dlaczego powinniśmy czynić dobro w tym życiu? (Uczniowie
mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą prawdę: Każdy z
nas będzie sądzony przez Jezusa Chrystusa według tego, co uczynił w tym
życiu. Uczniowie mogą zaznaczyć wyrażenia, które zawierają tę prawdę
w wersecie 10.).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakich muszą dokonać zmian, aby
przygotować się na chwilę, w której zostaną osądzeni przez Jezusa Chrystusa.
Zachęć ich, aby postępowali zgodnie z podszeptami, które otrzymają.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 5:15–16.
Poproś tego ucznia, aby przeczytał na głos Joseph Smith Translation [Tłumaczenie
Józefa Smitha], II List do Koryntian 5:16 (w: II Liście do Koryntian 5:16, przypis a w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, czego dokonał dla nas Jezus Chrystus, abyśmy mogli powrócić do
obecności Ojca Niebieskiego.

• Czego, według wersetu 15., Jezus Chrystus dokonał dla nas, aby pomóc nam
powrócić do Ojca Niebieskiego?
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• Co, według wersetów 15–16, czynią osoby wierzące z powodu
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa? (Osoby wierzące wiodą życie skupione na
Chrystusie i nie podążają ścieżkami świata ani nie ulegają ciału. Poproś każdego
ucznia, aby napisał to zdanie na połówce kartki, na której napisane jest jego
imię i nazwisko).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 5:17–19.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Zadośćuczynienie Jezusa
Chrystusa pomoże świętym powrócić do obecności Ojca Niebieskiego.

• W jaki sposób Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa może pomóc nam powrócić
do obecności Ojca Niebieskiego? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz
na tablicy następującą prawdę: Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa
możemy stać się nowymi stworzeniami i pojednać się z Bogiem. Poproś
uczniów, aby napisali tę prawdę na połówce kartki, na której napisane jest
„Ojciec Niebieski”).

• Co, według was, oznacza stanie się „nowym […] stworzeniem” (werset 17.)?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali wersety: Mosjasz 27:23–26 i odszukali
dodatkowe informacje o tym, co to znaczy stać się nowym stworzeniem. Kiedy
upłynie wyznaczony czas, poproś kilkoro uczniów, aby podzieli się tym, co znaleźli.

Poproś jednego z uczniów, aby na głos przeczytał poniższą wypowiedź Starszego
Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali niech słuchają i
odnajdą w jego słowach odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możemy stać się
nowym stworzeniem.

„Sednem ewangelii Jezusa Chrystusa jest wywołanie fundamentalnej i trwałej
zmiany w naszej naturze, która jest możliwa dzięki Zadośćuczynieniu Zbawiciela.
Prawdziwe nawrócenie prowadzi do zmiany przekonań, serca i życia tak, by
przyjąć wolę Boga i się do niej dostosować (zob. Dzieje Apostolskie 3:19; 3 Nefi
9:20) oraz wiąże się ze świadomym przyjęciem zobowiązania, by stać się uczniem
Chrystusa […].

Okazując poszanowanie dla obrzędów i przymierzy zbawienia i wyniesienia (zob. NiP 20:25),
‘[dążąc] naprzód, mając nieugiętą wiarę w Chrystusa’ (2 Nefi 31:20) i trwając z wiarą do końca
(zob. NiP 14:7), stajemy się nowymi stworzeniami w Chrystusie (zob. II List do Koryntian 5:17)”
(„Nawróceni do Pana”, Ensign lub Liahona, listopad 2012, str. 107).

Poproś każdego ucznia, aby połączył razem dwie połówki kartki. Wyjaśnij, że
pojednanie oznacza połączenie dwóch rozdzielonych poprzednio części. Z powodu
Upadku Adama, a także naszych własnych grzechów, odseparowujemy się
duchowo od naszego Ojca Niebieskiego. Poprzez Swoje Zadośćuczynienie Jezus
Chrystus oferuje nam możliwość pojednania z Ojcem i przywrócenia naszej relacji
z Nim.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 5:20–21.
Niech klasa odszuka napomnienia Pawła skierowane do świętych.

• Jakich napomnień udzielił Paweł świętym w Koryncie?
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• Czego, jak podaje werset 21., Paweł nauczał o Jezusie Chrystusie? (Chociaż
Jezus Chrystus nie popełnił grzechu, cierpiał za nasze grzechy, abyśmy mogli
stać się prawi).

Złóż świadectwo o prawdach, które uczniowie rozpoznali podczas lekcji. Poproś
uczniów, aby przejrzeli listę prawd, jakie zapisali i zastanowili się, co muszą zrobić,
aby pojednać się z Bogiem lub pozostać w stanie pojednania z Nim. Zachęć ich, aby
postępowali zgodnie z podszeptami, które otrzymają.
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II List do Koryntian 6–7
Wprowadzenie
Paweł nadal broni swojej roli jako sługi Boga przed świętymi
w Koryncie. Napomina świętych, aby odseparowali się od
wszelkiej nieprawości. Zapewnia o swoim oddaniu wobec

świętych i cieszy się, że doświadczyli bożego smutku i
odpokutowali za swoje grzechy.

Propozycje dotyczące nauczania

Oszacowanie czasu
Czasami nie wystarczy ci czasu na skorzystanie ze wszystkich propozycji dotyczących nauczania z
podręcznika. Być może będziesz musiał dopasować cześć lekcji, krótko podsumowując treść
grupy wersetów lub poprosić uczniów, aby szybko znaleźli zasadę lub doktrynę, zanim
przejdziecie do następnej grupy wersetów. Dąż do uzyskania przewodnictwa Ducha i w duchu
modlitwy rozważaj potrzeby uczniów przy podjęciu decyzji, które fragmenty bloku z pism
świętych zamierzasz podkreślić.

II List do Koryntian 6:1–13
Paweł opisuje cechy charakterystyczne sług Boga
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie następującą sytuację:

• Kiedy wraz z innymi osobami z okręgu lub gminy bierzecie udział w projekcie
służby, niektóre osoby wypowiadają negatywne komentarze o Kościele. Co
może się stać, jeśli wy lub inne osoby zareagujecie na to w niegrzeczny sposób?

Niech uczniowie zastanowią się, kiedy doświadczyli przeciwności lub ośmieszenia
w trakcie służby Panu. Poproś uczniów, aby podczas studiowania II Listu do
Koryntian 6:1–13 odszukali prawdę, która pomoże im w takich sytuacjach.

Podsumuj II List do Koryntian 6:1–2, wyjaśniając, że Paweł mówił o sobie oraz o
swoich współtowarzyszach w posłudze jako o „współpracownikach z Chrystusem”
(Joseph Smith Translation, 2 Corinthians 6:1 [w: II Liście do Koryntian 6:1,
przypis b] w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Paweł zacytował
słowa proroka Izajasza (zob. Ks. Izajasza 49:8), aby podkreślić, że dla świętych
nastał czas, aby zastanowili się nad swoim zbawieniem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 6:3–7. Niech
połowa z nich odszuka słowa lub wyrażenia, które opisują przeciwności, z jakimi
zmagał się Paweł oraz jego współtowarzysze w posłudze. A druga połowa niech
odszuka słowa lub wyrażenia, które opisują, w jaki sposób Paweł oraz jego
współtowarzysze w posłudze zareagowali na te przeciwności.

• Jakich przeciwności doświadczyli Paweł oraz jego współtowarzysze w posłudze?

• Jakie słowa i wyrażenia opisują ich reakcję na te przeciwności?

Przejrzyj werset 3. i wyjaśnij, że słowo służba odnosi się do pracy Kościoła.
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• Jaki wpływ na opinie innych ludzi na temat Kościoła mogą mieć czyny jego
członków?

• Jak podsumowalibyście nauki Pawła z wersetu 3. w formie zasady? (Uczniowie
powinni rozpoznać następującą zasadę: Kiedy na przeciwieństwa reagujemy
z miłością, uprzejmością i prawością, możemy pomóc bliźnim postrzegać
Kościół w pozytywny sposób).

Przypomnij uczniom sytuację z początku lekcji. Poproś, aby wyjaśnili, w jaki sposób
można zareagować w podanej sytuacji w prawy sposób oraz co może z tego
wyniknąć.

II List do Koryntian 6:14–18
Paweł radzi świętym, aby wyszli spośród niegodziwych

Podziel uczniów na pary i wręcz każdemu uczniowi egzemplarz poniższej
karty zadań.

II List do Koryntian 6:14–18

Rady dla świętych Obietnice Pana

Poproś uczniów, aby w parach przeczytali II List do Koryntian 6:14–18. Poproś, aby
jeden uczeń z pary odszukał rady, jakie Paweł przekazał świętym. Drugi uczeń
niech odszuka obietnice Pana, które miały się wypełnić, jeśli święci posłuchają rad
Pawła. Poproś, aby na podstawie tego, co odnajdą, wspólnie uzupełnili tabelę.
Możesz wyjaśnić, że zgoda oznacza harmonię, Belial odnosi się do niegodziwości
(zob. Bible Dictionary, „Belial”), a niewierzący to człowiek, któremu brak wiary, lub
który wierzy w bogów innych niż Ojciec Niebieski. Ponadto wcześniej Paweł
przyrównał świętych w Koryncie do świątyni Boga; zatem słowo świątynia odnosi
się do nich jako do ludu.

Wyznacz odpowiednią ilość czau na to, aby uczniowie w parach opowiedzieli sobie
o tym, co znaleźli i uzupełnili tabelę.

Wyjaśnij, że Paweł udzielił świętym konkretnego ostrzeżenia, aby odseparowali się i
„nieczystego się nie [tykali]” (werset 17.) — mając na myśli bałwochwalstwo oraz
tych, którzy się nim parali — aby ochronili się przed grzechem. Bałwochwalstwo to
umiłowanie dzieł ludzkich w większym stopniu niż Boga i oddawanie im czci.

Poproś uczniów, aby na swoich kartkach nad hasłem: „Rady dla świętych” napisali
Kiedy, a nad hasłem: „Obietnice Pana” — słowo To.

• Jakich zasad możemy się nauczyć z II Listu do Koryntian 6:14–18? (Uczniowie
mogą rozpoznać kilka zasad, ale upewnij się, że podkreślisz, iż kiedy
odseparujemy się od fałszywych praktyk i tego, co nieczyste, Pan nas
przyjmie).
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• Podajcie przykłady fałszywych praktyk lub tego, co nieczyste, w naszych
czasach?

• W jaki sposób możemy odseparować się od tych rzeczy oraz ludzi, którzy je
propagują?

Wyjaśnij, że zasada ta nie oznacza, że mamy niegrzecznie traktować osoby, które
mają inne wierzenia, lub przestać utrzymywać z nimi kontakt, ale z szacunkiem
potwierdza nasze wierzenia i to, że mamy unikać udziału w czynnościach, które
doprowadziłyby nas do grzechu.

• Jak myślicie, co to znaczy, że Pan nas „przyjmie” (II List do Koryntian 6:17)?

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuacje, w których czuli, że Pan był z nimi,
kiedy odseparowali się od fałszywych praktyk, które odwiodłyby ich od Pana. Niech
kilkoro uczniów podzieli się swoimi doświadczeniami.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, co muszą zrobić, aby odseparować się od
fałszywych praktyk i tego, co nieczyste, aby mogli otrzymać błogosławieństwa Pana.

II List do Koryntian 7
Paweł raduje się prawdziwą pokutą świętych
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższy scenariusz:

Podczas wywiadu w sprawie rekomendacji świątynnej na zawarcie związku małżeńskiego młoda
kobieta wyznaje przeszłe grzechy swojemu biskupowi. Po dalszej rozmowie biskup zdaje sobie
sprawę z tego, że ta młoda kobieta jeszcze prawdziwie nie odpokutowała za swoje grzechy i że
jej grzechy są na tyle poważne, że nie jest godna, by uzyskać rekomendację świątynną. Biskup
wyjaśnia jej, że będzie musiała poczekać, aby otrzymać rekomendację, aż w pełni odpokutuje.
Kobieta jest zaniepokojona i przyznaje, że odpokutowała, ponieważ od dawna nie powtórzyła
żadnego z tych grzechów. Biskup wyjaśnia, że jedynie zaprzestanie grzechu nie jest kompletną
pokutą i prosi ją, aby szczerze zaczęła proces prawdziwej pokuty.

• Co, waszym zdaniem, w tym momencie wywiadu może czuć ta młoda kobieta?

Poproś ucznia, aby dalej czytał:

Młoda kobieta wyjaśnia biskupowi, że jest bardzo zdenerwowana, ponieważ zaproszenia na ślub
i na przyjęcie zostały już rozesłane. Mówi, że trudno będzie jej zmierzyć się ze wszystkimi
pytaniami i wstydem związanym z opóźnieniem ślubu. Pyta, czy jest możliwe, aby została
zapieczętowana w świątyni zgodnie z planem, a dopiero potem przeszła przez proces pokuty.

• Co, w oparciu o odpowiedź młodej kobiety, najbardziej ją niepokoi?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania II Listu do Koryntian 7 odszukali
prawdę, jaką młoda kobieta z przedstawionego scenariusza musi zrozumieć, zanim
będzie mogła prawdziwie odpokutować za swoje grzechy.
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Podsumuj II List do Koryntian 7:1–7, wyjaśniając, że Paweł dalej bronił się przed
osobami, które usiłowały go zdyskredytować, i zapewnił świętych w Koryncie, że
nie wyrządził nikomu żadnego zła.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 7:8–9.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, jaki wpływ na świętych w
Koryncie miał jeden ze wcześniejszych listów Pawła.

• W jaki sposób list ten wpłynął na świętych?

• Dlaczego Paweł cieszył się z ich smutku?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali II List do Koryntian 7:10–11. Możesz
zaproponować, aby zaznaczyli dwa rodzaje smutku, o jakich Paweł mówił oraz do
czego one prowadzą.

• O jakich dwóch rodzajach smutku mówił Paweł?

Napisz na tablicy hasła: Smutek według Boga i Światowy smutek. Poproś jednego z
uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta Ezry Tafta
Bensona, który wyjaśnił znaczenie terminu „światowy smutek”:

„Nietrudno spotkać w świecie kobiety i mężczyzn, którzy czują żal za wyrządzone
zło. Czasami dzieje się tak, ponieważ te czyny przynoszą im lub ich bliskim wielki
smutek i cierpienie. Czasami ich żal jest spowodowany tym, że zostali przyłapani i
ukarani za swoje czyny. Takie doczesne uczucia nie stanowią ‘Bożego smutku’”
(Nauki Prezydentów Kościoła: Ezra Taft Benson [2014], str. 88).

• Jak podsumowalibyście to, czym jest światowy smutek?

• Do czego, według wersetu 10., może doprowadzić światowy smutek? (Wyjaśnij,
że słowo śmierć w wersecie 10. odnosi się do śmierci duchowej, która oznacza
odseparowanie od Boga. Napisz na tablicy pod hasłem „Światowy smutek”
następującą prawdę: Światowy smutek może doprowadzić nas do śmierci
duchowej, czyli do odseparowania od Boga).

• W jakim sensie światowy smutek może doprowadzić osobę do duchowej
śmierci? (Może uniemożliwić danej osobie prawdziwą pokutę i otrzymanie
przebaczenia od Ojca Niebieskiego).

• Do czego, w oparciu o werset 10., prowadzi smutek według Boga? (Na tablicy
pod hasem: „Smutek według Boga” napisz następującą prawdę: Smutek
według Boga prowadzi nas do pokuty za grzechy i do uzyskania
zbawienia).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, dlaczego boży smutek prowadzi do pokuty, poproś
jednego z nich o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi Prezydenta Ezry
Tafta Bensona:
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„Boży smutek jest darem Ducha. Jest dogłębnym uświadomieniem sobie tego, że
nasze uczynki obraziły naszego Ojca i naszego Boga. To przenikliwe i intensywne
uczucie, że nasze zachowanie sprawiło, że Zbawiciel, który nie znał grzechu i
będąc największym ze wszystkich, doświadczył bólu i cierpienia. Nasze grzechy
sprawiają, że krwawił z każdego poru. Takie dojmujące uczucie psychicznego i
duchowego cierpienia jest tym, co pisma święte nazywają ‘złamanym sercem i

skruszonym duchem’ […]. Posiadanie takiego ducha jest koniecznym warunkiem prawdziwej
pokuty” (Nauki: Ezra Taft Benson, str. 89).

• Jak myślicie, dlaczego smutek według Boga prowadzi nas do prawdziwej pokuty
za nasze grzechy?

Poproś uczniów, aby wrócili myślami do scenariusza o młodej kobiecie, która
chciała otrzymać rekomendację świątynną.

• Co podczas wywiadu z tą młodą kobietą wskazuje na to, że nie doświadczyła
smutku według Boga?

• Co możemy zrobić, aby światowy smutek zastąpić smutkiem według Boga?

Jeśli to konieczne, pomóż uczniom zrozumieć, że uczucia związane ze smutkiem
według Boga, których doświadczamy, kiedy dokonujemy pokuty, mogą różnić się w
zależności od powagi grzechu.

Złóż świadectwo o tym, że kiedy będziemy odczuwać boży, a nie światowy smutek
za nasze grzechy, będziemy w stanie prawdziwie odpokutować, zostać oczyszczeni
z naszych grzechów i ostatecznie otrzymać zbawienie. Poproś uczniów, aby starali
się odczuwać smutek według Boga, kiedy będą podejmować wysiłki, by
odpokutować.

Podsumuj II List do Koryntian 7:12–16, wyjaśniając, że Paweł okazał troskę o
świętych i zaufanie do nich.

Krótko omów prawdy, które uczniowie rozpoznali podczas studiowania II Listu do
Koryntian 6–7 i zachęć ich, aby postępowali zgodnie z podszeptami, jakie poczuli,
aby je zastosować.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

I List do Koryntian 15 –
II List do Koryntian 7
(Część 23.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania I Listu do
Koryntian 15 – II Listu do Koryntian 7 (Część 23.) nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja
ma koncentrować się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego,
mając na uwadze potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (I List do Koryntian 15:1–29)
Kiedy uczniowie studiowali pierwszą połowę I Listu do Koryntian 15, dowiedzieli się, iż Apostołowie świadczą, że Jezus
Chrystus umarł za nasze grzechy i powstał z martwych. Uczniowie nauczyli się także, iż osoby, które zmarły bez chrztu,
mogą otrzymać ten podstawowy obrzęd.

Dzień 2. (I List do Koryntian 15:30–16:24)
Podczas tej lekcji uczniowie dalej studiowali nauki Pawła o Zmartwychwstaniu. Dowiedzieli się, że istnieją różne stopnie
chwały zmartwychwstałych ciał. Ponadto nauczyli się, że jeśli będziemy wytrwali i niewzruszeni w życiu według
ewangelii, żądło śmierci, która wynika z grzechu, zostanie usunięte dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

Dzień 3. (II List do Koryntian 1–3)
Z drugiego listu Pawła do Koryntian uczniowie nauczyli się, że kiedy Ojciec Niebieski pociesza nas w naszych
trudnościach, jesteśmy w stanie pomóc bliźnim otrzymać Jego pocieszenie. Nauczyli się także, że jeśli nie przebaczamy
innym ludziom, Szatan będzie miał nad nami przewagę, a kiedy zwrócimy nasze serce do Pana, będziemy mieć Ducha,
który stopniowo pomoże nam upodobnić się do Boga.

Dzień 4. (II List do Koryntian 4–7)
Kiedy uczniowie studiowali opis posługi Pawła, dowiedzieli się o następujących prawdach: Nasze próby i cierpienia w
tym życiu są niewielkie w porównaniu do wiecznych błogosławieństw i wzrostu, który następuje w wyniku wiernego
ich przetrwania. Jako że podczas życia doczesnego jesteśmy odseparowani od Boga, mamy kroczyć, polegając na
wierze, a nie na tym, co widzimy. Każdy z nas będzie sądzony przez Jezusa Chrystusa według tego, co uczyniliśmy w
życiu doczesnym. Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy stać się nowymi stworzeniami i pojednać się z
Bogiem. Kiedy odseparujemy się od fałszywych praktyk i tego, co nieczyste, Pan nas przyjmie.

Wprowadzenie
W swoim drugim liście do świętych w Koryncie Apostoł Paweł zapewnił o swoim
oddaniu wobec nich i powiedział, że raduje się, wiedząc, iż przyjęli jego
wcześniejsze rady. Nauczał, że boży smutek za grzechy prowadzi do pokuty.
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Propozycje dotyczące nauczania
II List do Koryntian 7:8–11
Paweł raduje się prawdziwą pokutą świętych
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższy przykład sytuacji:

Podczas wywiadu w sprawie rekomendacji świątynnej na zawarcie związku małżeńskiego młoda
kobieta wyznaje dawne grzechy swojemu biskupowi. Po dalszej dyskusji biskup rozumie, że ta
młoda kobieta jeszcze prawdziwie nie odpokutowała za swoje grzechy i że jej grzechy są na tyle
poważne, że nie jest godna, by uzyskać rekomendację świątynną. Biskup wyjaśnia jej, że będzie
musiała poczekać, aby otrzymać rekomendację, aż w pełni odpokutuje. Jest zaniepokojona i
przyznaje, że odpokutowała, ponieważ od dawna nie powtórzyła żadnego z tych grzechów.
Biskup wyjaśnia, że jedynie zaprzestanie grzechu nie stanowi pełnej pokuty i prosi ją, aby
szczerze zaczęła proces prawdziwej pokuty.

• Co, waszym zdaniem, w tym momencie wywiadu może czuć ta młoda kobieta?

Poproś ucznia, aby czytał dalej:

Młoda kobieta wyjaśnia biskupowi, że jest jej bardzo zaniepokojona, ponieważ zaproszenia na
ślub i na przyjęcie zostały już rozesłane. Mówi, że trudno będzie jej zmierzyć się ze wszystkimi
pytaniami i wstydem związanym z opóźnieniem ślubu. Pyta, czy jest możliwe, aby została
zapieczętowana w świątyni zgodnie z planem, a dopiero potem przeszła przez proces pokuty.

• Co, w oparciu o odpowiedź tej młodej kobiety, najbardziej ją niepokoi?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania II Listu do Koryntian 7:8–11 odszukali
prawdę, którą ta kobieta musi zrozumieć, zanim będzie mogła prawdziwie
odpokutować za swoje grzechy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 7:8–9.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, jaki wpływ na świętych w
Koryncie miał jeden z wcześniejszych listów Pawła.

• Jak list ten wpłynął na świętych?

• Dlaczego Paweł cieszył się z ich smutku?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali II List do Koryntian 7:10–11. Możesz im
zaproponować, aby zaznaczyli dwa rodzaje smutku, o których Paweł mówił oraz do
czego one prowadzą.

• O jakich dwóch rodzajach smutku mówił Paweł?

Napisz na tablicy nagłówki: Smutek według Boga i Światowy smutek. Poproś jednego
z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta Ezry Tafta
Bensona. Poproś uczniów, aby wsłuchali się w jego opis światowego smutku.
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„Nietrudno spotkać w świecie kobiety i mężczyzn, którzy czują żal za wyrządzone
zło. Czasami dzieje się tak, ponieważ te czyny przynoszą im lub ich bliskim wielki
smutek i cierpienie. Czasami ich żal jest spowodowany tym, że zostali przyłapani i
ukarani za swoje czyny. Takie doczesne uczucia nie stanowią ‘Bożego smutku’”
(Nauki Prezydentów Kościoła: Ezra Taft Benson [2014], str. 88).

• Jak podsumowalibyście to, czym jest światowy smutek?

• Do czego, według II Listu do Koryntian 7:10, może doprowadzić światowy
smutek? (Wyjaśnij, że słowo śmierć w wersecie 10. odnosi się do śmierci
duchowej, która oznacza odseparowanie od Boga. Na tablicy pod nagłówkiem
„Światowy smutek” napisz następującą prawdę: Światowy smutek może
doprowadzić nas do śmierci duchowej, czyli do odseparowania od Boga).

• W jakim sensie światowy smutek może doprowadzić osobę do śmierci
duchowej? (Może uniemożliwić danej osobie prawdziwą pokutę i otrzymanie
przebaczenia od Ojca Niebieskiego).

• Do czego, w oparciu o werset 10., prowadzi smutek według Boga? (Na tablicy
pod nagłówkiem: „Smutek według Boga” napisz następującą prawdę: Smutek
według Boga prowadzi nas do pokuty za grzechy i do otrzymania
zbawienia).

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć, dlaczego boży smutek prowadzi nas do
pokuty, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi
Prezydenta Ezra Tafta Bensona:

„Boży smutek jest darem Ducha. Jest dogłębnym uświadomieniem sobie tego, że
nasze uczynki obraziły naszego Ojca i naszego Boga. To przenikliwe i intensywne
uczucie, że nasze zachowanie sprawiło, że Zbawiciel, który nie znał grzechu i
będąc największym ze wszystkich, doświadczył bólu i cierpienia. Nasze grzechy
sprawiły, że krwawił z każdego poru. Takie dojmujące uczucie psychicznego i
duchowego cierpienia jest tym, co pisma święte nazywają ‘złamanym sercem i

skruszonym duchem’ […]. Posiadanie takiego ducha jest koniecznym warunkiem prawdziwej
pokuty” (Nauki: Ezra Taft Benson, str. 89).

• Jak myślicie, dlaczego smutek według Boga prowadzi nas do prawdziwej pokuty
za nasze grzechy?

Poproś uczniów, aby wrócili myślami do sytuacji z młodą kobietą, która chciała
otrzymać rekomendację świątynną.

• Czy podczas wywiadu biskupa z młodą kobietą widać było, że doświadczyła
ona bożego smutku za swój grzech? Dlaczego nie? (Bardziej przejmowała się
opóźnieniem planów małżeńskich i opiniami innych ludzi na jej temat niż tym,
że powinna prawdziwie odpokutować i otrzymać przebaczenie Ojca
Niebieskiego).

• Co możemy zrobić, aby światowy smutek zastąpić bożym smutkiem? (Możemy
pościć i modlić się, prosząc Ojca Niebieskiego o pobłogosławienie nas darem
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bożego smutku. Możemy także studiować Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i
dążyć do głębszego zrozumienia tego, jak nasze grzechy przyczyniły się do Jego
cierpienia).

Złóż świadectwo o tym, że kiedy będziemy odczuwać boży, a nie światowy smutek
za nasze grzechy, będziemy mogli prawdziwie odpokutować, zostać oczyszczeni z
naszych grzechów i w efekcie końcowym otrzymać zbawienie. Poproś uczniów, aby
dążyli do odczuwania bożego smutku, kiedy podejmują wysiłki, by odpokutować.

Jeśli masz na to czas, pokrótce omów prawdy, jakie uczniowie rozpoznali, studiując
lekcje w części 23. i zachęć ich, aby postępowali według podszeptów, jakie poczują,
aby zastosować te prawdy w życiu. Możesz omówić fragmenty do opanowania
w I Liście do Koryntian 15:20–22 i I Liście do Koryntian 15:40–42. Poproś uczniów,
aby wyjaśnili doktryny zawarte w tych fragmentach i powiedzieli, jak mogą użyć
tych wersetów do nauczania bliźnich o planie zbawienia.

Następna część (II List do Koryntian 8 – List do Efezjan 1)
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad odpowiedzią na następujące pytania: Skąd
wiesz, że odczuwasz Ducha? Jakie są owoce, czyli uczucia związane z Duchem? Do
otrzymania czego święci zostali ustanowieni przed narodzeniem? Jaki jest nasz
obowiązek względem ludzi, którzy nie posiadają rzeczy niezbędnych do życia,
takich jak pożywienie, ubrania czy schronienie? A co jeśli, my sami mamy takie
potrzeby do zaspokojenia? Wyjaśnij, że w następnym tygodniu uczniowie będą
studiować, jak Paweł odpowiedział na te i inne pytania.
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LEKCJA 116

II List do Koryntian 8–9
Wprowadzenie
Paweł napisał do świętych w Koryncie, informując, że
członkowie w Macedonii hojnie dali ludziom w potrzebie.
Zachęcał świętych w Koryncie, aby także naśladowali

Zbawiciela, dając biednym. Paweł nauczał o
błogosławieństwach będących udziałem osób, które z
radością dają biednym.

Propozycje dotyczące nauczania

Módl się za uczniów
Aby uczniowie poczuli wzmacniający wpływ Ducha Świętego podczas doświadczenia związanego
z uczeniem się, oni także powinni być „gotowi słuchać Słowa” (Alma 32:6). Proś Pana, by przelał
Swego Ducha na uczniów, „aby przygotować ich […] serca na przyjęcie Słowa […] z radością”
(Alma 16:16–17).

II List do Koryntian 8
Paweł radzi świętym, aby troszczyli się o biednych
Zapisz poniższą wypowiedź Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu
Apostołów (z: „Czyż wszyscy nie jesteśmy żebrakami?” Ensign lub Liahona,
listopad 2014, str. 40) na tablicy przed lekcją, ale zostaw puste miejsce na słowo:
ubóstwo. Na koniec lekcji poproś jednego z uczniów o przeczytanie tej wypowiedzi
na głos.

„Na przestrzeni historii ubóstwo uważa się za jeden z największych i najbardziej
powszechnych problemów na świecie. Jego oczywiste żniwo jest zwykle fizyczne, ale
powodowane przez nie duchowe i emocjonalne szkody mogą być jeszcze bardziej
wycieńczające”.

Poproś uczniów, aby odgadli brakujący wyraz. Następnie wstaw w puste miejsce
słowo: ubóstwo.

• Co to jest ubóstwo? (Sytuacja, w której ma się niewiele pieniędzy, dóbr i
środków utrzymania lub nie ma się ich wcale).

• Dlaczego ubóstwo może być tak trudnym wyzwaniem?

Zachęć uczniów, aby pomyśleli o znanych im osobach, które mogą potrzebować
pomocy lub wsparcia natury fizycznej, emocjonalnej, socjalnej lub duchowej.
Poproś uczniów, aby podczas studiowania II Listu do Koryntian 8–9 odszukali
prawdę, która pomoże im zrozumieć i wypełniać ich rolę w niesieniu pomocy
bliźnim, którzy są w potrzebie.
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Podsumuj II List do Koryntian 8:1–8, wyjaśniając, że Paweł powiedział świętym w
Koryncie, że członkowie Kościoła w Macedonii byli hojni, dając biednym i
zaspokajając ich potrzeby doczesne. (Możesz poprosić uczniów, aby znaleźli Korynt
i Macedonię w Bible Maps [Atlasie biblijnym], na mapie nr 13, „The Missionary
Journeys of Apostle Paul” [Podróże misyjne Apostoła Pawła]). Paweł wyjaśnił, że
macedońscy członkowie czynili to, ponieważ pragnęli wykonywać wolę Boga.
Zachęcił świętych w Koryncie do naśladowania ich przykładu poprzez zaspokajanie
potrzeb bliźnich ze szczerej miłości.

Napisz na tablicy słowa: bogaty i biedny.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu II Listu do Koryntian 8:9 i odszukanie, co
według Pawła Jezus Chrystus uczynił dla świętych. Po upływie wyznaczonego czasu
zadaj następujące pytania i wypisz odpowiedzi uczniów na tablicy pod słowami:
bogaty i biedny.

• W jakim sensie Jezus Chrystus był bogaty w życiu przedziemskim?
(Przykładowe odpowiedzi uczniów: Jezus Chrystus był Pierworodnym Ojca w
duchu jeszcze przed Swym narodzeniem. Jezus Chrystus był Bogiem, który stał
u boku Ojca Niebieskiego pod względem upoważnienia, mocy i chwały, i
stworzył wiele światów pod kierownictwem Ojca).

• W jakim sensie uważano Go za biednego podczas Jego życia doczesnego?
(Opuścił Swoje pełne chwały miejsce, aby narodzić się i żyć w skromnych
warunkach na ziemi).

• Co, waszym zdaniem, w wersecie 9. oznacza wyrażenie: „abyście ubóstwem
jego ubogaceni zostali”? (Ponieważ Jezus Chrystus zstąpił ze Swego
przedziemskiego tronu i przyszedł na ziemię, aby czynić posługę, dać nam
przykład i dokonać Zadośćuczynienia, my możemy uzyskać bogactwa życia
wiecznego).

Wyjaśnij uczniom, że mniej więcej rok wcześniej święci w Koryncie zobowiązali się
zebrać dobra dla biednych świętych w Judei. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 8:10–11. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, co zgodnie z radami Pawła, mieli zrobić święci w Koryncie.

• Co, zgodnie radami Pawła, mieli zrobić święci w Koryncie?

Wyjaśnij, że takie słowa lub wyrażenia, jak: „działalność” czy: „dokończycie także
tej działalności” oznaczają, że Paweł upominał świętych, aby wypełnili swoje
poprzednie zobowiązania i dali, co tylko mogą biednym świętym, podobnie jak
Zbawiciel, który dał im wieczne bogactwa.

• Co dzieje się z każdym z nas, kiedy zaczyna pojmować wszystko, co dał nam
Zbawiciel? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać
następującą zasadę: Kiedy zaczniemy pojmować wszystko, co dał nam
Zbawiciel, będziemy bardziej chętni, aby dzielić się z bliźnimi naszymi
dobrami).

• W jaki sposób rozmyślanie o darach Zbawiciela dla nas motywuje nas do
dawania ludziom w potrzebie?
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• Jakie konkretne dary dał wam Zbawiciel, które inspirują was, abyście byli hojni
wobec bliźnich?

Poproś kilkoro uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 8:12–15.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali dodatkową prawdę, o której Paweł
nauczał lud na temat znaczenia wspierania się nawzajem pod względem
doczesnym.

• Czego możemy się nauczyć z wersetów 12–13? (Pomóż uczniom rozpoznać
następującą prawdę: Bóg pragnie, abyśmy ochoczo dawali, nawet jeśli nie
mamy czego dać).

Aby pomóc uczniom zrozumieć tę prawdę, poproś jednego z nich o przeczytanie na
głos następującej wypowiedzi Starszego Jeffreya R. Hollanda:

„Bogaci i biedni winni ‘czynić, co mogą’ dla ludzi w potrzebie” („Czyż wszyscy
nie jesteśmy żebrakami?”, str. 41).

• Co możemy uczynić dla bliźnich, jeśli nie mamy czego im dać?

• Kto, według wersetów 14–15, ma pożytek z tego, że wszyscy święci stale dają
osobom potrzebującym? (Osoby, które znajdują się w danym momencie w
potrzebie).

• W jaki sposób ludzie korzystają z tego, że wszyscy chętnie pragniemy dawać?

Aby pomóc uczniom poczuć znaczenie tych prawd i zasad oraz je zastosować,
przeczytaj na głos poniższą wypowiedź Starszego Hollanda. Poproś ich, aby
wsłuchali się w nią i odnaleźli odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Pan pomoże
nam, kiedy będziemy ze współczuciem pomagać biednym.

„Nie wiem dokładnie, jak każdy z was powinien wypełniać własne zobowiązanie
niesienia pomocy tym, którzy nie zawsze mogą sobie sami pomóc. Ale wiem, że
Bóg wie i pomoże wam, i poprowadzi waszą uczniowską rękę w czynach
miłosierdzia, jeśli będziecie świadomie pragnąć, skrupulatnie modlić się i starać
się przestrzegać tego przykazania, które tak często nam daje” („Czyż wszyscy nie
jesteśmy żebrakami?”, str. 41).

Jeśli czas na to pozwala i masz taką możliwość, możesz pokazać
przemówienie Starszego Hollanda z konferencji generalnej „Czyż wszyscy

nie jesteśmy żebrakami?” (00:00–7:04).

• W jaki sposób, według słów Starszego Hollanda, powinniśmy przygotować się
do niesienia pomocy biednym i potrzebującym?
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• Jakie sposoby ustanowił Kościół, abyśmy mogli pomagać zaspokajać potrzeby
biednych? (Ofiary postne, lokalne projekty służby i okazje do służby
humanitarnej).

Zachęć uczniów, aby w notatnikach lub dziennikach do studiowana napisali jedną
rzecz, którą planują zrobić w oparciu o nauki Pawła na temat dawania biednym i
potrzebującym.

Podsumuj II List do Koryntian 8:16–24, wyjaśniając, że Paweł powiedział świętym w
Koryncie o Tytusie oraz dwóch innych braciach, których posłano, aby zebrali datki
dla świętych w Jerozolimie. Paweł mówił o zaufaniu, jakie pokłada w świętych z
Koryntu i wyjaśnił, że ich hojne datki będą świadczyć o ich miłości do bliźnich.

II List do Koryntian 9
Paweł naucza o błogosławieństwach wynikających z bycia szczerym darczyńcą
Podsumuj II List do Koryntian 9:1–5, wyjaśniając, że Paweł dalej wychwalał
świętych w Koryncie. Powiedział im, że posłał Tytusa oraz innych, aby potwierdzić
ich pragnienie hojnego dzielenia się z bliźnimi.

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, czy kiedyś dali coś komuś niechętnie lub
służyli komuś w taki sposób.

• Dlaczego czasami trudno jest z radością udzielać swojego czasu, pieniędzy lub
innych środków, by służyć bliźnim?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 9:6–7.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają porównanie, jakiego Paweł użył do
nauczenia świętych w Koryncie o szczodrym dawaniu.

• Co oznacza siać? (Sadzić nasiona).

• Do czego Paweł przyrównał sianie? (Do dawania bliźnim).

Pokaż nasiona owoców lub warzyw albo ilustrację, która je przedstawia.

• Kim są osoby siejące w tym
porównaniu? (Są to święci,
czyli my).

• W jaki sposób, zgodnie z
oczekiwaniami Pana z wersetu 7.,
mamy siać, czyli dawać? (Z radością
i nie z przymusu. Zob. także Moroni
7:8).

Zapisz na tablicy następujące niepełne
zdanie: Jeśli będziemy z radością w sercu dawać osobom potrzebującym…

• W jakim sensie dawanie bliźnim przypomina sianie nasion na polu?

• Co dzieje się, kiedy siejemy skąpo?

• Co dzieje się, kiedy siejemy obficie?
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Uzupełnij zasadę na tablicy tak, aby przekazywała następującą prawdę: Jeśli
będziemy z radością w sercu dawać potrzebującym, Bóg nam hojnie
pobłogosławi.

• W jaki sposób dawanie bliźnim z radością w sercu sprawia, że otrzymujemy
więcej, niż dajemy?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 9:8–10.
Pozostali niech odszukają błogosławieństwa, o jakich Paweł powiedział, że będą
udziałem świętych, jeśli będą dawać z radością w sercu.

• Jakich wyrażeń użył Paweł do opisania błogosławieństw, jakie Pan daje tym,
którzy dają z radością w sercu? (Przykładowe odpowiedzi: „udziela wam obficie
wszelkiej łaski” [werset 8.], „mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem”
[werset 8.], „sprawiedliwość jego trwa na wieki” [werset 9.] i „przysporzy
owoców sprawiedliwości waszej” [werset 10.]).

Wyjaśnij, że te wyrażenia określają, że otrzymamy łaskę Pana, na którą mogą
składać się błogosławieństwa doczesne, które w wystarczający sposób zaspokoją
nasze potrzeby.

• Kto, według wersetu 10., jest „[tym], który daje ziarno siewcy”? (Pan. Pokaż
ponownie nasiono lub ziarno i wyjaśnij, że możemy dawać tylko dlatego, że
wszystko najpierw otrzymaliśmy od Pana).

• W jaki sposób pamięć o tym, od kogo wszystko otrzymaliśmy, pomoże nam
dawać z radością?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos II List do Koryntian 9:11–15.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają nauki Pawła o tych świętych, którzy z
radością dają i otrzymują.

• Co, według wersetów 11–15, czują wobec Boga święci, którzy chętnie
wzajemnie zarówno dają, jak i przyjmują dary od bliźnich?

Możesz poprosić uczniów, aby zaznaczyli w tych wersetach wyrażenia opisujące
wdzięczność, np.: „która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia
Bogu” (werset 11.), „w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu” (werset 12.),
„chwalić będą Boga” (werset 13.) i „Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar
jego” (werset 15.).

Możesz zaproponować, aby uczniowie zapisali następującą prawdę w swych
pismach świętych obok wersetów 11–15: Zdawanie sobie sprawy z hojności
Boga, który nas błogosławi, pomoże nam poczuć do Niego wdzięczność.

• W jakich sytuacjach czuliście wdzięczność do Boga po rozpoznaniu
błogosławieństw, jakie wam dał za służbę i dawanie bliźnim z radością w sercu?

Złóż świadectwo o zasadach i prawdach, jakie uczniowie rozpoznali w II Liście do
Koryntian 8–9.

Zachęć uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą pomóc komuś w
potrzebie w nadchodzącym tygodniu. Poproś ich, aby pomoc tej osobie stała się
ich celem.
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II List do Koryntian 10–13
Wprowadzenie
Apostoł Paweł nauczał o duchowej wojnie, którą toczą dzieci
Boga. Paweł bronił się przed tymi, którzy byli wrogo wobec
niego nastawieni. Opowiedział o tym, jak został poniesiony
do trzeciego nieba i opisał, w jaki sposób jego słabości

okazały się błogosławieństwem. Przed końcem listu Paweł
napominał świętych w Koryncie, aby sami się ocenili i
dowiedli swojej wierności.

Propozycje dotyczące nauczania
II List do Koryntian 10–11
Paweł pisze o duchowej wojnie, zwodniczych zamysłach Szatana oraz o swoich
osobistych trudnościach
Napisz na tablicy słowo wojna.

• W jakim sensie toczymy wojnę z Szatanem?

• Jakie są najcięższe bitwy, które staczamy w tej duchowej wojnie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 10:3–6.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co, według nauk Pawła, musimy zrobić, aby
wygrać tę wojnę z Szatanem.

• Co musimy zrobić, aby wygrać tę wojnę z Szatanem?

• Co, waszym zdaniem, znaczy wyrażenie „zmuszamy wszelką myśl do poddania
się w posłuszeństwo Chrystusowi” (werset 5.)?

• Jakiej zasady uczymy się z wersetu 5. o tym, jak wygrać wojnę z Szatanem?
(Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę:
Kiedy poddamy nasze myśli w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi,
wygramy wojnę z Szatanem).

• Co możemy zrobić, aby kontrolować nasze myśli? (Możliwe odpowiedzi:
możemy modlić się, uczyć się na pamięć fragmentów z pism świętych, śpiewać
lub uczyć się hymnów na pamięć).

Możesz podzielić się doświadczeniem, które ilustruje, jak kontrolowanie myśli w
posłuszeństwie Zbawicielowi pomogło ci pokonać wpływ Szatana. Możesz
poprosić uczniów, aby także podzielili się własnymi doświadczeniami. Poproś
uczniów, aby wyznaczyli sobie cel, że będą lepiej kontrolować swoje myśli w
posłuszeństwie Zbawicielowi.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższe podsumowanie:

Z II Listu do Koryntian 10:7–8 dowiadujemy się, że Paweł wychwalał Pana i nauczał, że jego
własne słabości nie powinny być wymówką dla ludzi, którzy go nie słuchają. W II Liście do
Koryntian 11 czytamy, że Paweł opowiedział o dodatkowych sposobach, w jakie Szatan pragnie
zanieczyścić nasze myśli i odwieść nas od Jezusa Chrystusa, używając fałszywych Chrystusów
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oraz fałszywych apostołów. Paweł wspomina cierpienie, jakie przetrwał jako prawdziwy Apostoł
Zbawiciela.

II List do Koryntian 12
Paweł wspomina, że został wzniesiony do nieba i naucza o tym, w jaki sposób
uznanie naszych słabości może być dla nas z pożytkiem
Przynieś do klasy cierń lub narysuj na tablicy ilustrację podobną do poniższej.
Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuację, w której zraniły ich ciernie.

• W jaki sposób ciernie mogą
utrudniać życie?

Wyjaśnij, że Paweł użył symbolu ciernia,
aby opisać próby i słabości, jakich
doświadczył.

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos poniższej
wypowiedzi Starszego Dallina H.
Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali niech jej wysłuchają i zastanowią
się, z jakimi próbami lub słabościami zmagają się oni sami lub ich bliscy:

„Niektórzy utracili swoich bliskich lub troszczą się o osobę niepełnosprawną.
Niektórzy zostali zranieni rozwodem […]. Inni są upośledzeni fizycznie lub
umysłowo. Niektórzy zmagają się z pociągiem do osób tej samej płci. Inni
straszliwie cierpią z powodu depresji lub niedowartościowania. W taki czy inny
sposób wielu ludzi jest bardzo obciążonych” („On uzdrawia obciążonych”,
Ensign lub Liahona, listopad 2006, str. 6).

Poproś uczniów, aby podczas studiowania II Listu do Koryntian 12 odszukali
prawdy, które mogą okazać się pomocne, kiedy będą doświadczać prób i słabości.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 12:1–4.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali wizję, jaką miał Paweł. (Wyjaśnij,
że w tych wersetach mowa jest o Pawle w trzeciej osobie).

• Jak myślicie, co oznacza, że Paweł był „uniesiony […] do trzeciego nieba”
(werset 2.)? (Miał wizję królestwa celestialnego).

Wyjaśnij, że wyrażenie: „czy to w ciele było […], czy poza ciałem, nie wiem”
(werset 2.) oznacza, że Paweł nie wiedział, czy był uniesiony do królestwa
celestialnego, czy widział je w wizji.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 12:5–6.
Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, jak Paweł zareagował na tę wizję.

• Jak Paweł zareagował na tę wizję?
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• Dlaczego Paweł obawiał się wychwalać samego siebie, co go niepokoiło w tej
kwestii? (Paweł martwił się, że ludzie mogą za bardzo go cenić, mimo że nadal
zmagał się z doczesnymi próbami).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 12:7–8.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Pan pomógł Pawłowi
pozostać pokornym. Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „abym się zbytnio nie wynosił”
(werset 7.) oznacza: abym nie był dumny.

• W jaki sposób Pan pomógł Pawłowi pozostać pokornym?

• Ile razy Paweł modlił się, aby usunięto „cierń [z ciała jego]”?

Zwróć uwagę uczniów na to, że pomimo modlitw Pawła, Pan nie usunął „ciernia
[z jego ciała]”.

• Czego możemy nauczyć się od Pawła o tym, dlaczego Pan pozwala, abyśmy
zmagali się ze słabościami i próbami? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale
upewnij się, że rozpoznali następującą prawdę: Pan może pozwolić na to, że
będziemy doświadczać słabości i prób, abyśmy nauczyli się pokory. Zapisz
tę prawdę na tablicy).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu II List do Koryntian 12:9–10 i odszukali
prawdy, jakie pomogły Pawłowi przetrwać jego słabości. Poproś ich, aby zapisali w
notatnikach lub dziennikach do studiowania prawdy, które rozpoznali.

• Jakie prawdy pomogły Pawłowi przetrwać jego słabości? (Uczniowie mogą
rozpoznać kilka prawd, takich jak: Łaski Jezusa Chrystusa starczy, aby
wzmocnić nas w naszych słabościach. Pan nie zawsze usuwa nasze
wyzwania, ale wzmacnia nas, abyśmy wiernie je przetrwali).

Przypomnij uczniom, że łaska, to „boski środek umożliwiający udzielenie pomocy
lub obdarzenie siłą”, który uzyskujemy dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa
(Bible Dictionary, „Grace”).

• Co to oznacza, że łaski Zbawiciela wystarczy, aby wzmocnić nas w naszych
słabościach? (Poprzez siłę, jaką otrzymujemy od Zbawiciela, możemy dokonać
wszystkiego, o co On nas prosi).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Starszego Dallina H. Oaksa:

„Uzdrawiająca moc Pana Jezusa Chrystusa — bez względu na to, czy usuwa
nasze brzemiona, czy wzmacnia nas, byśmy wytrwali i żyli z nimi jak Apostoł
Paweł — jest dostępna w przypadku każdej ziemskiej dolegliwości” („On
uzdrawia obciążonych”, str. 8).

• W jaki sposób prawdy, które rozpoznaliśmy w wersetach 9–10, pomogą nam,
kiedy będziemy doświadczać słabości i prób?

• W jakich sytuacjach wy lub ktoś, kogo znacie, byliście wzmocnieni przez
Zbawiciela? (Przypomnij uczniom, że nie muszą dzielić tym, co jest zbyt
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osobiste lub prywatne). W jakim sensie doświadczenie to było
błogosławieństwem dla was lub dla nich?

Proś uczniów, aby dzielili się swoim świadectwem
Możesz zachęcać uczniów do składania świadectwa o prawdach ewangelii, zadając pytania,
które pobudzą ich do dzielenia się doświadczeniami i przekonaniami. Kiedy uczniowie będą
dzielić się świadectwem o prawdach ewangelii, Duch Święty może pogłębić ich świadectwo o
prawdzie, o której w danej chwili mówią. Dzięki mocy Ducha słowa uczniów będą miały również
znaczący wpływ na serca i umysły ich rówieśników.

II List do Koryntian 13
Paweł napomina świętych, aby sami się ocenili i dowiedli swojej wierności
Przypomnij uczniom, że pośród świętych w Koryncie znajdowali się fałszywi
nauczyciele, którzy poddawali w wątpliwość wiarygodność osoby Pawła i jego
upoważnienie jako Apostoła.

• Podajcie przykłady tego, w jaki sposób ludzie mogą w dzisiejszych czasach
poddawać w wątpliwość słowa tych, którzy zostali powołani na przywódcze
pozycje w Kościele?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 13:3.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, do uzyskania jakich dowodów dążyli
niektórzy członkowie Kościoła w Koryncie.

• Do uzyskania jakich dowodów dążyli niektórzy członkowie Kościoła w
Koryncie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Koryntian 13:5–6.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, do czego Paweł wzywał świętych w
Koryncie zamiast kwestionować, czy Pan przemawiał przez niego jako przez
Apostoła. Wyjaśnij, że wyrażenie żeście próby nie przeszli dotyczy tych, którzy są
skorumpowani lub niemoralni.

• Do czego, według wersetu 5., Paweł nakłaniał świętych w Koryncie? (Możesz
zachęcić uczniów, aby zaznaczyli w tym wersecie słowa: poddawajcie próbie,
doświadczajcie i wiecie).

• W jaki sposób, według słów Pawła, święci ci mieli sami siebie ocenić? (Wyjaśnij,
że wyrażenie: „trwacie w wierze” [werset 5.] oznacza bycie wiernym
Kościołowi Pana).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tych wersetów o tym, co powinniśmy zrobić
zamiast krytykować przywódców Kościoła? (Uczniowie powinni rozpoznać
następującą zasadę: Zamiast krytykować przywódców Kościoła,
członkowie Kościoła powinni ocenić swoją własną wierność).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Proroka
Józefa Smitha:
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„[Jeśli człowiek] powstaje, aby potępiać innych, szukając błędów w Kościele,
mówiąc, że zboczyli oni z drogi, twierdząc, że sam jest sprawiedliwy — wiedzcie
z pewnością, że człowiek ten jest na drodze do odstępstwa; a jeżeli nie
odpokutuje, to, jak Bóg żyje, odstąpi” (Teachings of the Presidents of the Church:
Joseph Smith [2007], str. 318).

• Co się stanie, jeśli będziemy krytykować naszych przywódców zamiast oceniać
naszą własną wierność?

Aby pomóc uczniom ocenić ich wierność oraz postawę wobec
przywódców Kościoła, wręcz im po egzemplarzu następujących pytań.

Wyznacz im czas na przeczytanie ich po cichu i udzielenie na nie odpowiedzi.

1. W skali od 1 do 10 (10 oznacza doskonale), w jakim stopniu podążasz za radami
przywódców Kościoła?

2. Jakiej nauczanej przez proroków i apostołów normy możesz wierniej przestrzegać?
3. W skali od 1 do 10 (10 oznacza przy każdej możliwej okazji), jak często wyrażasz

wdzięczność za swoich przywódców kościelnych, czy to osobiście czy w modlitwie?
4. Co możesz zrobić, aby częściej okazywać wdzięczność za poświęcenie i wysiłki, jakich twoi

przywódcy dokładają dla twojego dobra?

Po upływie wyznaczonego czasu zapytaj:

• Jakie błogosławieństwa wynikają z regularnej duchowej samooceny, której
właśnie dokonałeś?

Podsumuj II List do Koryntian 13:7–14, wyjaśniając, że Paweł napomniał świętych,
aby unikali zła i dążyli do doskonałości.

Złóż świadectwo o prawdach, które zostały omówione podczas tej lekcji. Poproś
uczniów, aby zapisali konkretny cel dotyczący tego, w jaki sposób zastosują jedną z
tych prawd w swoim życiu.

Powtórzenie fragmentów do opanowania
Zrozumienie fragmentów z pism świętych przez uczniów pogłębi się, kiedy ułożą o
nich własne pytania. Podziel klasę na dwie (lub więcej) grupy. Poproś grupy, aby
zapisały wskazówki, które będą związane z konkretnym fragmentem do
opanowania. (Możesz wybrać kilka fragmentów, które chcesz, aby uczniowie
przejrzeli lub się ich nauczyli). Poproś uczniów, aby ich wskazówki nie były zbyt
trudne. Po upływie wyznaczonego czasu poproś, aby grupy po kolei czytały na głos
swoje wskazówki i tym samym sprawdzili, czy uczniowie w innych grupach
rozpoznają właściwy fragment.

Uwaga: Jeśli nie masz czasu, aby wykorzystać to ćwiczenie w czasie lekcji, możesz
zrobić to innego dnia. (Następna lekcja jest dosyć krótka. Być może będziesz mieć
na niej czas). Omówienie innych tego typu ćwiczeń znajdziesz w Aneksie na końcu
podręcznika.
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Wprowadzenie do Listu
Pawła do Galacjan
Dlaczego warto studiować tę księgę?
List Pawła do Galacjan został napisany do chrześcijan żydowskiego pochodzenia,
którzy odstępowali od Pana, ponownie polegając na obrządkach prawa Mojżesza.
Apostoł Paweł próbował naprawić tę sytuację, podkreślając różnicę pomiędzy
uciążliwym „brzemieniem” prawa Mojżesza, które prowadziło do duchowej
niewoli, a ewangelią Jezusa Chrystusa, która prowadzi do duchowej wolności.
Studiowanie tego listu pomoże uczniom bardziej docenić wolność, jaką oferuje im
ewangelia Jezusa Chrystusa.

Kto napisał tę księgę?
Autorem Listu do Galacjan jest Apostoł Paweł (zob. List do Galacjan 1:1).

Kiedy i gdzie została ona napisana?
Paweł prawdopodobnie napisał List do Galacjan, podróżując przez Macedonię
podczas swojej trzeciej podróży misyjnej około 55–57 r. n.e. (zob. Bible Dictionary,
„Pauline Epistles”).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
„Nie wiadomo do końca, do których kościołów był zaadresowany ten list. Jego
adresatami były kościoły w północnej Galacji, której stolicą była Ancyra, albo
kościoły znajdujące się na granicy Frygii i Galacji, które Paweł odwiedził podczas
swojej pierwszej podróży misyjnej. W każdym bądź razie Paweł z pewnością
odwiedził owe kościoły w Galacji podczas swojej drugiej (Dzieje Apostolskie 16:6) i
trzeciej (Dzieje Apostolskie 18:23) podróży misyjnej” (Bible Dictionary, „Pauline
Epistles: Epistle to the Galatians”).

Paweł pisał do świętych w Galacji, gdyż bardzo martwił go fakt, że odstępowali od
Pana, podążając za naukami osób, które próbowały „przekręcić ewangelię”
(zob. List do Galacjan 1:6–7). Chrześcijanie żydowskiego pochodzenia nauczali
chrześcijan wywodzących się z innych narodów fałszywej doktryny, że aby zostać
zbawieni, muszą zostać obrzezani i przestrzegać rytualnych wymogów prawa
Mojżesza (zob. List do Galacjan 6:12; zob. także Dzieje Apostolskie 15:1). Niektórzy
święci w Galacji przyjęli nauki tych osób (zob. List do Galacjan 4:10).

Główne cele, jakie Paweł pragnął osiągnąć, pisząc ten list, to:

1. Obrona przed oskarżeniami fałszywych nauczycieli, którzy działali
przeciwko niemu.

2. Przekazanie nauki, że wszyscy ludzie — zarówno Żydzi, jak i ludzie innych
narodów — są zbawieni dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa poprzez
wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie poleganie na obrządkach prawa Mojżesza.

3. Wyjaśnienie, jaką rolę pełni prawo Mojżesza w planie Bożym.
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4. Ukazanie różnic pomiędzy starym przymierzem, jakie Bóg zawarł z Mojżeszem,
a nowym przymierzem w Chrystusie.

5. Wezwanie świętych, żeby żyli zgodnie z Duchem.

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
List do Galacjan wyróżnia się jako najbardziej żarliwy z listów Pawła, w którym
ostro zganił on zarówno będących w błędzie członków Kościoła, jak i fałszywych
nauczycieli, którzy sprowadzali ich na manowce. List do Galacjan zawiera pierwszą
ze spisanych przez Pawła prezentacji na temat doktryny usprawiedliwienia —
zgodnie z którą nie jesteśmy usprawiedliwieni dzięki obrządkom prawa Mojżesza,
ale dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. W liście Paweł wykazuje różnice między
„uczynkami ciała” i „owocami Ducha” (List do Galacjan 5:16–25).

Zarys
List do Galacjan 1–2 Paweł pisze do świętych w Galacji, gdyż odstąpili oni od Pana
i przyjęli fałszywe nauki. Broni swojego powołania na Apostoła, opowiadając o
swojej początkowej wrogości wobec Kościoła i o swoim nawróceniu. Podkreśla, że
otrzymał objawienie bezpośrednio od Boga i wyjaśnia, że jego służba pośród ludzi
innych narodów została zatwierdzona przez Apostołów. Oświadcza, że nie zgadzał
się niegdyś z Piotrem co do świętych w Galacji. Naucza, że ludzie nie są
usprawiedliwieni dzięki uczynkom zgodnym z prawem Mojżesza, ale dzięki wierze
w Jezusa Chrystusa.

List do Galacjan 3–4 Paweł broni przesłania ewangelii. Naucza, że Abraham był
przykładem osoby usprawiedliwionej przez wiarę, a nie przez uczynki zgodne z
prawem Mojżesza. Poprzez Zadośćuczynienie Jezus Chrystus odkupił wszystkich
ludzi od przekleństwa prawa. Prawo Mojżesza było „przewodnikiem do
Chrystusa”. Poprzez wiarę i chrzest święci otrzymują błogosławieństwa
Zadośćuczynienia, wstępują w przymierze ewangelii, stają się dziedzicami Bożymi
poprzez Chrystusa i nie są już sługami, ale dziećmi Boga.

List do Galacjan 5–6 Paweł wzywa świętych, żeby pozostali nieugięci w
oferowanym przez Chrystusa przymierzu ewangelii. Paweł porównuje życie
człowieka, który przejmuje się „uczynkami ciała”, z życiem człowieka, który cieszy
się „owocami Ducha”. Naucza świętych, że powinni nosić wzajemnie swoje
brzemiona i nie ustawać w czynieniu dobra. Zbieramy to, co siejemy.

L IST  DO GALACJAN
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List do Galacjan 1–4
Wprowadzenie
Apostoł Paweł zganił świętych z Galacji za to, że przestrzegali
fałszywe nauki i nauczał, że mogą stać się dziedzicami Boga

poprzez wiarę i podążanie za Jezusem Chrystusem.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Galacjan 1–2
Paweł gani świętych za to, że podążają za fałszywymi nauczycielami i zachęca ich, by
powrócili do ewangelii
Poproś uczniów, żeby wyobrazili sobie, że ktoś z ich rodzeństwa lub przyjaciół nie
jest pewien, czy nauki Kościoła są prawdziwe. W rezultacie przestał chodzić do
Kościoła i nie żyje już zgodnie z ewangelią. Poproś uczniów, żeby w notatnikach lub
dziennikach do studiowania zapisali, co powiedzieliby takiej osobie, by pomóc jej
przekonać się, że nauki Kościoła są prawdziwe.

Poproś uczniów, żeby w trakcie czytania Listu do Galacjan 1 odszukali prawdę,
która pomoże im rozpoznać prawdziwe nauki.

Wyjaśnij, że Galacja to region w północno-środkowej Azji Mniejszej, w którym
znajduje się wiele miast, jakie Paweł odwiedził podczas swojej drugiej i trzeciej
podróży misyjnej (zob. Dzieje Apostolskie 16:6; 18:23). (Możesz poprosić uczniów,
żeby znaleźli Galację w Bible Maps (Atlasie biblijnym), mapa nr 13, „The
Missionary Journeys of the Apostle Paul” [Podróże misyjne Apostoła Pawła]).
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 1:6–7. Resztę
poproś, aby śledzili tekst i odszukali problem, z jakim zmagali się święci w Galacji.

• Dlaczego wielu świętych w Galacji odstępowało od prawdziwej ewangelii?

Wyjaśnij, że osoby, które nękały świętych i przekręcały nauki ewangelii, siały
wątpliwości (zob. List do Galacjan 1:7, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO) co do nauk Pawła na temat tego, że zbawienie można osiągnąć
jedynie poprzez Jezusa Chrystusa. Tymi fałszywymi nauczycielami byli chrześcijanie
żydowskiego pochodzenia, którzy twierdzili, że aby uzyskać zbawienie, święci z
Galacji muszą zostać obrzezani (zob. Bible Dictionary, „Circumcision”) i
przestrzegać obrządków prawa Mojżesza.

Pomóż uczniom zrozumieć treść
Treść pism świętych to fabuła, ludzie, wydarzenia, kazania i natchnione wyjaśnienia, które
składają się na ich tekst. Treść nadaje żywot i odpowiedni charakter doktrynie i zasadom, które
znajdują się w bloku pism świętych. Pomóż uczniom zrozumieć treść, aby mogli rozpoznać w
tekście wieczne prawdy, ale nie podkreślaj za bardzo wagi tła i szczegółów, aby nie stały się
sednem lekcji.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 1:8–9. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co Paweł powiedział o tych,
którzy głosili ewangelię niezgodną z tą, którą on głosił jako Apostoł Pana. Poproś
uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 1:10–12.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst w swoich pismach i odszukali, od kogo
pochodziły nauki Pawła.

• Od kogo, według wersetu 12., pochodziły nauki Pawła?

• Jakiej prawdy o prawdziwej doktrynie możemy się nauczyć ze słów Pawła
zawartych w wersetach 10–12? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij
się, że rozpoznają następującą prawdę: Jezus Chrystus objawia prawdziwą
doktrynę Swoim prorokom).

• W jaki sposób pamiętanie o tej prawdzie pomaga nam, kiedy mamy pytania
związane z naukami proroków?

Wyjaśnij, że ponieważ Jezus Chrystus objawia prawdziwą doktrynę Swoim
prorokom, może On również nam objawić, że nauki proroków są prawdą.

• Co możemy zrobić, aby otrzymać objawienie od Pana w celu przekonania się
osobiście, że nauki proroków są prawdą?

Przypomnij uczniom sytuację, o której rozmawialiście na początku lekcji. Poproś
kilkoro uczniów, żeby wyjaśnili klasie, w jaki sposób mogą wykorzystać rozpoznaną
właśnie prawdę na temat objawień, żeby odpowiedzieć osobie, która kwestionuje
nauki Kościoła.

Złóż świadectwo o tym, że możemy rozpoznać prawdziwą doktrynę, kiedy
studiujemy nauki proroków i poszukujemy objawień od Pana.

Podsumuj List do Galacjan 1:13–2:21, wyjaśniając, że Paweł opowiedział o swoim
nawróceniu i pierwszych podróżach misyjnych. Wyjaśnił także, że prawo Mojżesza
nie zapewnia zbawienia i że wybaczenie, czyli usprawiedliwienie, otrzymujemy
poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.

List do Galacjan 3–4
Paweł zachęca Galacjan do uzyskania poprzez Jezusa Chrystusa wszystkich
błogosławieństw obiecanych Abrahamowi
Przeczytaj na głos poniższy opis sytuacji. Po przeczytaniu każdego opisu poproś
uczniów, aby wyjaśnili, dlaczego opisana w niej osoba może uważać, że nie jest w
stanie otrzymać wszystkich błogosławieństw Pana, tak jak inne osoby w Kościele,
które były wierne ewangelii od dzieciństwa.

1. Młody mężczyzna wychował się w mniej aktywnej rodzinie i nie nauczano go
ewangelii, gdy był mały. Jego rodzina powraca teraz do aktywności w Kościele i
zaczyna uczyć się i żyć zgodnie z ewangelią.

2. Pewna kobieta przez wiele lat krytykowała Kościół. Niedawno doświadczyła
przemiany serca i została ochrzczona.
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Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Listu do Galacjan 3–4 odszukali
prawdę, która pomaga nam zrozumieć, które błogosławieństwa są dostępne dla
wszystkich, niezależnie od okoliczności i dokonanych wcześniej wyborów.

Wyjaśnij, że wielu świętych w Galacji było ludźmi innych narodów, którzy nawrócili
się na chrześcijaństwo i nie byli dosłownymi potomkami Abrahama, któremu
obiecano wszystkie Boże błogosławieństwa. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Listu do Galacjan 3:7–9. Pozostali niech śledzą tekst w swoich
pismach i wyszukają, czego Paweł nauczał o tych, którzy „są z wiary” (werset 7.),
czyli wierzą w Jezusa Chrystusa.

• Czego Paweł nauczał o tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa?

• Co, zgodnie z wersetem 8., Pan obiecał Abrahamowi?

• Co, zgodnie z wersetem 9., stanie się z tymi, którzy mają wiarę w Jezusa
Chrystusa?

Wyjaśnij, że zwrot „dostępują błogosławieństwa z wiernym Abrahamem” odnosi
się do bycia spadkobiercą przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem, że przez
niego wszyscy ludzie będą mogli cieszyć się błogosławieństwami ewangelii
(zob. Abraham 2:11).

Podsumuj List do Galacjan 3:10–25, wyjaśniając, iż Paweł nauczał, że prawo
Mojżesza miało na celu pomóc Izraelitom przyjść do Jezusa Chrystusa i być
usprawiedliwionym przez wiarę w Niego.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 3:26–27.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co musimy robić, aby
otrzymać błogosławieństwa obiecane Abrahamowi.

• Co musimy zrobić, aby otrzymać błogosławieństwa obiecane Abrahamowi?

Zapisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: Wszyscy ci, którzy okazują
wiarę w Jezusa Chrystusa i wstępują w przymierze ewangelii, staną się…

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 3:28–29. Poproś
resztę klasy, aby śledziła tekst w swoich pismach i wyszukała słowa lub wyrażenia,
których mogą użyć do uzupełnienia zapisanej na tablicy zasady.

• Czym, zgodnie z wersetem 28., stają się różni ludzie, kiedy zawierają
przymierze ewangelii?

• Kim, zgodnie z wersetem 29., stają się również ci, którzy zaliczają się do
nasienia Abrahama?

Wyjaśnij, że dziedzic to ktoś, kto zgodnie z prawem, jest upoważniony do
otrzymania majątku, czyli własności innej osoby.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 4:7. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, czyimi dziedzicami
możemy zostać.

• Czyimi dziedzicami możemy zostać? (Korzystając z odpowiedzi uczniów,
uzupełnij napisane na tablicy zdanie zawierające zasadę tak, aby
odzwierciedlało następującą prawdę: Wszyscy ci, którzy okazują wiarę w
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Jezusa Chrystusa i wstępują w przymierze ewangelii, staną się jednością
w Chrystusie i dziedzicami Boga).

• Dlaczego ważne jest wiedzieć, że Bóg obiecuje te błogosławieństwa każdemu,
kto wstępuje w to przymierze niezależnie od okoliczności?

Złóż świadectwo o tym, że obietnice Ojca Niebieskiego są dostępne dla wszystkich,
którzy wstępują w przymierze ewangelii. Zachęć uczniów, żeby byli wierni
zawartym przymierzom.

Podsumuj List do Galacjan 4:8–31, wyjaśniając, że Paweł poprosił świętych w
Galacji, żeby powrócili do Chrystusa i uniknęli niewoli, która wynika z
przestrzegania prawa Mojżesza.

LEKCJA 118

732



LEKCJA 119

List do Galacjan 5–6
Wprowadzenie
Paweł zachęca świętych w Galacji, by przywrócili swoją wiarę
w Jezusa Chrystusa i ufali, że zbawienie jest osiągalne
jedynie poprzez Niego, a nie przez posłuszeństwo prawu

Mojżesza. Paweł zakończył list, zapraszając członków
Kościoła, by stali się nowymi stworzeniami poprzez Chrystusa
i by pomagali innym zrobić to samo.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Galacjan 5
Paweł zachęca świętych w Galacji, żeby przywrócili swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.

Narysuj na tablicy szkic przedstawiający zawody w przeciąganiu liny.

• Na czym polegają zawody w przeciąganiu liny? W jaki sposób można
je wygrać?

• W czym nasze życie przypomina zawody w przeciąganiu liny?

Jeśli uczniowie tego nie powiedzą, zwróć ich uwagę na to, że jednym z aspektów
naszego życia, który przypomina zawody w przeciąganiu liny, jest zmaganie się z
pokusami. Poproś uczniów, żeby w trakcie czytania Listu do Galacjan 5 odszukali
prawdy, które pomogą im poradzić sobie w zmaganiu z pokusami.

Przypomnij uczniom, że niektórzy chrześcijanie żydowskiego pochodzenia zwiedli
świętych w Galacji, nauczając ich, że aby dostąpić zbawienia, powinni przestrzegać
prawa Mojżesza i powinni zostać obrzezani. Paweł nazwał te fałszywe nauki
dotyczące prawa Mojżesza „jarzmem niewoli” (List do Galacjan 5:1).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 5:1. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, o kim Paweł powiedział, że
wyzwala nas z tego jarzma niewoli.

• Kto wyzwala nas z tego jarzma niewoli?

Podsumuj List do Galacjan 5:2–15, wyjaśniając, że Paweł skarcił świętych w Galacji
za to, że tak łatwo dali się odwieść od wolności, jaką daje ewangelia Jezusa
Chrystusa i że ponownie poddali się niewoli, jaką niesie ze sobą prawo Mojżesza.
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Następnie wyjaśnił, że mimo iż naśladowcy Chrystusa zostali wyzwoleni z niewoli
prawa Mojżesza, nie oznacza to, że mogą pozwalać sobie na grzech.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 5:16–17.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i wyszukają dwie przeciwne sobie
żądze, które opisał Paweł.

• Jakie dwie przeciwne sobie żądze opisał Paweł?

Narysuj na tablicy tabelę, kreśląc pionową linię przez środek rysunku
przedstawiającego zawody w przeciąganiu liny. Po jednej stronie napisz nad
rysunkiem: Postępować według Ducha, a po drugiej: Pobłażać żądzy cielesnej.

• Co to znaczy „postępować według Ducha” (werset 16.)? (Prowadzić życie
godne towarzystwa Ducha Świętego i podążać za Nim).

• Do czego odnosi się „żądza cielesna” (werset 16.)? (Do pokus, by grzeszyć).

• Dlaczego te pragnienia są sobie przeciwne?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z wersetu 16. o tym, w jaki sposób możemy
przezwyciężyć pokusy ciała? (Uczniowie mogą inaczej to ująć, ale powinni
rozpoznać następującą zasadę: Kiedy będziemy postępować według Ducha,
przezwyciężymy pokusy ciała. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Poproś uczniów, żeby zastanowili się, po której stronie liny się znajdują i która
żądza wygrywa w ich życiu.

Podziel uczniów na dwu- lub trzyosobowe grupy. Niech połowa grup wspólnie
przeczyta na głos List do Galacjan 5:19–21 i odszuka, jakie są skutki „[pobłażania]
żądzy cielesnej”. Reszta grup niech zaś wspólnie przeczyta na głos List do Galacjan
5:22–23 i odszuka, jakie są skutki postępowania według Ducha. Kiedy uczniowie
skończą czytać, poproś jednego członka każdej grupy o wypisanie w odpowiedniej
kolumnie na tablicy jednej ze znalezionych odpowiedzi. Poproś uczniów, by
podawali odpowiedzi, aż wypiszą w tabeli wszystko, o czym mówił Paweł. Możesz
przynieść na lekcję słownik i poprosić jednego z uczniów o odszukanie znaczenia
trudnych słów.

List do Galacjan 5:22–23 to fragment z pisma świętego do opanowania.
Studiowanie fragmentów pism świętych do opanowania pomoże uczniom pogłębić

zrozumienie podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych ludzi. Możesz
zaproponować, aby uczniowie oznaczyli wersety do opanowania w taki sposób, aby mogli je z
łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na końcu
lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• Co, zgodnie z naukami Pawła zawartymi w wersecie 21., stanie się z ludźmi,
którzy ulegają „uczynkom ciała”?

• Jakie są owoce, czyli skutki, tego, że dana osoba postępuje według Ducha,
zgodnie z treścią wersetów 22–23? (Uczniowie mogą inaczej to ująć, ale
upewnij się, że rozpoznają następującą prawdę: Owocem Ducha są: miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,
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wstrzemięźliwość. Możesz zaproponować uczniom, aby zaznaczyli tę prawdę
w swoich pismach świętych).

Wskaż część tabeli, w której wypisane są owoce Ducha.

• Dlaczego warto uzyskać te błogosławieństwa?

Pod tabelą narysuj dużą strzałkę wskazującą miejsce, w którym wypisane są żądze
ciała. Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że w tych metaforycznych zawodach w
przeciąganiu liny pozwalamy sobie poruszać się w kierunku żądzy ciała.

• Co się dzieje z owocami Ducha, kiedy ulegamy żądzom ciała? (Zaczynamy
tracić owoce Ducha).

Wytrzyj strzałkę i narysuj drugą strzałkę wskazującą miejsce, w którym wypisane są
owoce Ducha. Poproś uczniów, żeby wyobrazili sobie, że pozwalamy sobie teraz
poruszać się w tym kierunku.

• Co się dzieje z uczynkami ciała, kiedy postępujemy według Ducha? (Przestają
być częścią naszego życia).

Poproś uczniów, żeby opisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
sytuację, w której odczuwali lub doświadczyli jednego z tych owoców Ducha.
Poproś ich, by napisali, co wówczas robili, żeby postępować według Ducha. Kiedy
skończą, poproś kilkoro uczniów o podzielenie się tym, co napisali.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 5:24–25.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co uczniowie Jezusa
Chrystusa starają się robić z cielesnymi żądzami.

• Co uczniowie Jezusa Chrystusa starają się robić z cielesnymi żądzami?
(Ukrzyżować je, czyli usunąć ze swojego życia).

Poproś uczniów, żeby zastanowili się nad tym, co będą robić, żeby wierniej
postępować według Ducha. Zachęć ich, by byli posłuszni otrzymywanym
podszeptom, żeby mogli cieszyć się owocami Ducha.

List do Galacjan 6
Paweł zachęca świętych w Galacji, by dokonali przemiany poprzez Jezusa Chrystusa
Poproś uczniów, żeby pomyśleli o znajomej osobie, która nie otrzymuje obecnie
błogosławieństw ewangelii, nawet jeśli jest członkiem Kościoła. Poproś ich, aby w
trakcie studiowania Listu do Galacjan 6 odszukali zasadę, która pokieruje ich w
wysiłkach zmierzających ku udzieleniu tej osobie pomocy, by mogła otrzymać
błogosławieństwa ewangelii.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 6:1–2. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czego Paweł nauczał o tym, jak członkowie Kościoła
powinni odnosić się do osoby, która zgrzeszyła. (Możesz wyjaśnić, że zostanie
„[przyłapanym] na jakimś upadku” [werset 1.] oznacza grzech).

• Jak, według Pawła, członkowie Kościoła powinni odnosić się do osoby, która
zgrzeszyła? (Powinni ją „poprawić”, czyli pomóc jej powrócić na ścieżkę
ewangelii).
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• Dlaczego, kiedy pomagamy komuś powrócić na ścieżkę ewangelii, ważne jest,
by czynić to „w duchu łagodności” (werset 1.)?

• W jaki sposób możemy „[nosić] jedni drugich brzemiona” (werset 2.)?

Podsumuj List do Galacjan 6:3–5, wyjaśniając, iż Paweł nauczał, że nie powinniśmy
być aroganccy ani obłudni i że każdy człowiek „[niesie] własny ciężar” (werset 5.),
czyli jest odpowiedzialny za swoje własne wybory.

Pokaż kilka nasion owoców lub warzyw, które łatwo będzie uczniom rozpoznać.
Poproś ich, by powiedzieli, jakie to nasiona.

• Czego możecie oczekiwać, jeśli zasadzicie te nasiona?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 6:7–8. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, czego zgodnie z naukami Pawła,
możemy oczekiwać, kiedy zasadzimy te nasiona.

• Co, zgodnie z naukami Pawła, stanie się, kiedy zasadzimy te nasiona? (To, co
siejemy, czyli sadzimy, będziemy żąć, czyli zbierać. Nazywamy to
prawem żniwa).

• Jaki związek ma prawo żniwa z podejmowanymi przez nas decyzjami?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu List do Galacjan 6:9–10. Niech odszukają,
dlaczego Paweł nauczał o prawie żniwa.

• Jak myślicie, dlaczego Paweł nauczał o prawie żniwa po tym, jak poprosił
Galacjan, by pomagali sobie nawzajem pozostać na ścieżce ewangelii lub na nią
powrócić?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tych wersetów o pomaganiu bliźnim, którzy
nie cieszą się błogosławieństwami ewangelii? (Uczniowie mogą inaczej to ująć,
ale powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli będziemy wytrwale czynić
dobro, będziemy żąć błogosławieństwa wynikające z naszych czynów).

• W jaki sposób obietnica, że będziemy żąć „we właściwym czasie”, pomaga nam
nie „ustawać” (werset 9.), czyli nie poddawać się, w naszych wysiłkach
zmierzających ku służeniu bliźnim i prowadzeniu życia zgodnego z ewangelią?

• W jakiej sytuacji wy lub wasi znajomi pilnie czyniliście dobro, mimo że nie
dostrzegaliście od razu wynikających z tego błogosławieństw? (Możesz również
podzielić się swoim doświadczeniem).

Podsumuj List do Galacjan 6:11–18, wyjaśniając, że Paweł zakończył swój list do
świętych w Galacji, ponownie podkreślając, że pokój i łaska Jezusa Chrystusa
spoczywają na wszystkich tych, którzy stają się nowymi stworzeniami poprzez
wiarę w Jego imię.

Zachęć uczniów, żeby „nie [ustawali] czynić dobrze” (werset 9.) i żeby w duchu
modlitwy zastanowili się, komu mogą pomóc powrócić na ścieżkę Pańską. Zachęć
ich, by pilnie podążali za podszeptami od Ducha Świętego.

Fragment do opanowania — List do Galacjan 5:22–23
Aby pomóc uczniom nauczyć się na pamięć Listu do Galacjan 5:22–23, poproś
klasę o wyrecytowanie tego fragmentu po kolei przez uczniów po jednym słowie.
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Na przykład, niech pierwszy uczeń powie „owocem”, drugi „zaś”, trzeci „Ducha” i
tak dalej, aż wyrecytują oba wersety. Odmierzaj czas. Daj klasie kilka szans na
osiągnięcie dobrego wyniku, czyli jak najkrótszego czasu. Kiedy będziecie
powtarzać to ćwiczenie, zastanów się nad zmianą kolejności uczniów, aby mogli
wypowiedzieć inne słowa. Możesz również zaproponować, aby uczniowie
wykonywali to ćwiczenie na początku zajęć przez kilka dni pod rząd, żeby
sprawniej recytować te wersety. Kiedy uczniowie usłyszą już kilka razy ten fragment
pisma świętego, poproś ich, aby postarali się wyrecytować go z pamięci siedzącej
obok nich osobie.
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Wprowadzenie do Listu
Pawła do Efezjan
Dlaczego warto studiować tę księgę?
„List do Efezjan to list do całego świata, do Żydów i do ludzi innych narodów, do
mężów i żon, do rodziców i dzieci, do panów i sług. W czasach Pawła stanowił on
zamysł i wolę Boga. W dzisiejszych czasach jest głosem natchnienia. Ma
uniwersalny charakter i zastosowanie […].

Zawiera najlepsze pisma Pawła i jako dokument traktuje o podstawach, o ewangelii
Boga w całej jej zbawiennej chwale” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy [1965–1973], 2:489).

Studiowanie Listu do Efezjan natchnie uczniów, by odłożyli rzeczy tego świata i
pomoże im wzrastać duchowo i uczyć się pełniej doświadczać jedności i wspólnoty
Kościoła.

Kto napisał tę księgę?
Autorem Listu do Efezjan jest Apostoł Paweł (zob. List do Efezjan 1:1).

Kiedy i gdzie została ona napisana?
Paweł oświadczył, że kiedy pisał List do Efezjan, był więźniem (zob. List do Efezjan
3:1; 4:1; 6:20). List do Efezjan został prawdopodobnie napisany podczas pierwszego
pobytu Pawła w więzieniu w Rzymie około 60–62 r. n.e. (Guide to the Scriptures,
„Pauline Epistles”, strona internetowa: scriptures.lds.org). Paweł był wówczas
przetrzymywany w areszcie domowym, ale mógł przyjmować gości i nauczać
ewangelii (zob. Dzieje Apostolskie 28:16–31).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
W Biblii Króla Jakuba w Liście do Efezjan 1:1 czytamy, że List do Efezjan
zaadresowany był „do świętych w Efezie”. Jednakże w najstarszych manuskryptach
Listu do Efezjan nie znajduje się zwrot „w Efezie”. Sugeruje to możliwość, że Paweł
nie pisał tego listu konkretnie do Efezjan, ale do kilku kongregacji świętych, w tym
również do świętych w Efezie. Efez stanowił dla Pawła siedzibę główną podczas
jego trzeciej podróży misyjnej (zob. Dzieje Apostolskie 19:9–10; 20:31) i żywił on
szczere uczucia wobec jego mieszkańców (zob. Dzieje Apostolskie 20:17, 34–38).

Paweł zwraca się w liście do członków Kościoła, którzy byli ludźmi innych narodów
(zob. List do Efezjan 2:11) i zapewne niedawno się nawrócili (zob. List do Efezjan
1:15). Napisał go, by pomóc rozwinąć duchowość i świadectwa osób, które były już
członkami. Za główne cele postawił sobie pomóc tym nowym członkom rozwinąć
duchową wiedzę o Bogu i Kościele (zob. List do Efezjan 1:15–18; 3:14–19), zachęcać
do jedności, szczególnie pomiędzy świętymi pochodzenia żydowskiego i świętymi,
którzy wywodzili się spośród innych narodów (zob. List do Efezjan 2:11–22; 4:1–16;
5:19–6:9) oraz zachęcać świętych, żeby opierali się mocom zła (zob. List do Efezjan
4:17–5:18; 6:10–18). Wielu świętych w Efezie prowadziło wystarczająco prawe życie,

738



żeby zostać zapieczętowanymi do życia wiecznego (zob. List do Efezjan 1:13;
Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:493–494).

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
W Liście do Efezjan znajduje się wiele nauk i pojęć znanych świętym w dniach
ostatnich, takich jak: wyznaczenie przed narodzeniem, dyspensacja pełni czasów,
Święty Duch Obietnicy, ważna rola proroków i apostołów, istnienie jednego
prawdziwego i zjednoczonego Kościoła, oraz opis różnych urzędów, powołań i
funkcji w organizacji Kościoła. List ten zawiera również niektóre z najbardziej
doniosłych nauk o rodzinie spośród wszystkich pism świętych.

Zarys
List do Efezjan 1:1–4:16 Paweł pisze o tym, że święci zostali wyznaczeni przed
narodzeniem do przyjęcia ewangelii, o dyspensacji pełni czasów, o zapieczętowaniu
przez Świętego Ducha Obietnicy, o zbawieniu dzięki łasce, o jedności w Kościele
pomiędzy świętymi pochodzenia żydowskiego i świętymi wywodzącymi się
spośród innych narodów, o jednym Panu, jednej wierze i jednym chrzcie, o celu
Kościoła oraz o jego organizacji, która zbudowana jest na podstawie proroków i
apostołów, a której kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Paweł naucza, że w
dyspensacji pełni czasów Bóg zbierze wszystko w Chrystusie.

List do Efezjan 4:17–6:24 Paweł zachęca świętych, aby stosowali prawdziwą
doktrynę w swoim codziennym życiu. Zachęca ich, by zwlekli z siebie starego
człowieka (dawne grzechy) i oblekli się w nowego człowieka, którym staną się
poprzez Chrystusa. Udziela rad żonom, mężom, dzieciom, rodzicom, sługom,
panom i kongregacjom. Zachęca świętych, by „[przywdzieli] całą zbroję Bożą” (List
do Efezjan 6:11).

L IST  DO EFEZJAN
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List do Efezjan 1
Wprowadzenie
Paweł napisał do świętych w Efezie list o tym, że zostali
ustanowieni przed narodzeniem, by otrzymać ewangelię.
Pisał o ostatecznej dyspensacji, czyli o dyspensacji, w której

teraz żyjemy. Paweł nauczał, że poprzez objawienie możemy
poznać Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Efezjan 1:1–8
Paweł naucza świętych, że zostali ustanowieni przed narodzeniem, by otrzymać
ewangelię
Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuację, w której zgodzili się podjąć
ważnego zadania i obiecano im, że zostaną za to wynagrodzeni.

• Kiedy zadanie zaczęło sprawiać wam trudność, w jaki sposób pomogła wam
wiedza, że zgodziliście się go podjąć i że ktoś zaufał wam, że je wypełnicie?

• Jakie otrzymaliście błogosławieństwa lub w jaki sposób wynagrodzono was za
wypełnienie tego zadania?

Wyjaśnij, że w treści korespondencji zapisanej w Liście do Efezjan 1–6 Apostoł
Paweł zwrócił się do świętych w Efezie i jego okolicach. Jego celem było
wzmocnienie tych, którzy byli już członkami Kościoła i pomoc nowo nawróconym
w rozwinięciu duchowej wiedzy i pozostaniu wiernymi ich przymierzom.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos List do Efezjan 1:3–8. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają prawdy, których Paweł nauczał
świętych, aby pomóc im pozostać wiernymi ich przymierzom.

• Jakich prawd Paweł nauczał świętych, aby pomóc im pozostać wiernymi? (Kiedy
uczniowie będą udzielać odpowiedzi, możesz poprosić ich, aby wyjaśnili, w jaki
sposób zrozumienie prawd, które wymieniają, mogło pomóc świętym pozostać
wiernymi).

• Co, waszym zdaniem, znaczy w wersecie 4., że Bóg wybrał niektórych ludzi
„przed założeniem świata”?

Wyjaśnij, że ten zwrot w połączeniu ze zwrotem: przeznaczeni przed narodzeniem i
zwrotem: „przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa”
w wersecie 5., odnosi się do tych, którzy zostali wybrani, czyli ustanowieni przed
narodzeniem, by otrzymać ewangelię. Napisz na tablicy następującą prawdę:
Dzieci Boże zostały ustanowione przed narodzeniem, by otrzymać
błogosławieństwa ewangelii. Otrzymanie tych błogosławieństw zależy od naszej
wierności w tym życiu.

Aby pomóc uczniom zrozumieć tę prawdę, poproś jednego z nich o przeczytanie na
głos następującej wypowiedzi:
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„W przedziemskim świecie duchowym Bóg wyznaczył pewne duchy do wypełnienia szczególnej
misji podczas ich życia doczesnego. Nazywa się to ustanowieniem przed narodzeniem.

Ustanowienie przed narodzeniem nie gwarantuje, że dane osoby otrzymają pewne powołania lub
obowiązki. Możliwości takie pojawiają się w tym życiu jako następstwo prawego korzystania z
przywileju wolnej woli, podobnie jak ustanowienie przed narodzeniem było wynikiem prawego
postępowania w przedziemskiej egzystencji […].

Doktryna ustanowienia przed narodzeniem odnosi się do wszystkich członków Kościoła, nie tylko
do Zbawiciela i Jego proroków. Przed stworzeniem Ziemi wiernym kobietom powierzono
określone zadania, a wierni mężczyźni zostali ustanowieni do wykonywania pewnych
obowiązków kapłańskich. Chociaż tego nie pamiętasz, z pewnością zgodziłeś się wypełnić ważne
zadania w służbie swojemu Ojcu. Kiedy dowiedziesz, że jesteś godny, będziesz miał możliwość
wykonania zadań, które ci wówczas wyznaczono” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004],
str. 172–173).

• W jaki sposób zrozumienie, że zostaliśmy ustanowieni przed narodzeniem, by
otrzymać ewangelię i jej liczne błogosławieństwa, pomaga nam pozostać
wiernymi naszym przymierzom?

List do Efezjan 1:19–12
Paweł mówi o dyspensacji pełni czasów
Narysuj prosty rysunek przedstawiający
kilka różnych rzek, które wpływają do
dużego zbiornika wodnego. Poproś
uczniów, aby wyobrazili sobie, że każda
rzeka symbolizuje dyspensację
ewangelii.

• Co to jest dyspensacja ewangelii?

Pomóż uczniom zrozumieć podstawowe doktryny
Uczniowie poznają podstawowe doktryny, kiedy codziennie studiują i omawiają pisma święte
oraz uczą się na pamięć kluczowych fragmentów do opanowania. Nie powinieneś odchodzić od
sekwencyjnego studiowania pism, by skupić się na podstawowych doktrynach. Zamiast tego
powinieneś się na nich skupiać, kiedy będą omawiane w kontekście pism świętych. Podczas tej
lekcji możesz, na przykład, podkreślić doktrynę o dyspensacjach ewangelii w nawiązaniu do nauk
z Listu do Efezjan 1.

Możesz przypomnieć definicję dyspensacji ewangelii, prosząc jednego z uczniów o
przeczytanie na głos następującego fragmentu z Bible Dictionary [Słownik biblijny]:

„Dyspensacja to okres, w którym Pan posiada na ziemi co najmniej jednego upoważnionego
sługę, który dzierży święte kapłaństwo i klucze oraz posiada boskie pełnomocnictwo głoszenia
ewangelii mieszkańcom ziemi. W czasie jej trwania ewangelia objawiana jest od nowa po to, by
ludzie nie musieli opierać się na przeszłych dyspensacjach, by szukać wiedzy o planie zbawienia.
Od stworzenia świata było wiele dyspensacji ewangelii. Biblia wskazuje na to, że przynajmniej
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jedna z dyspensacji może być utożsamiana z Adamem, inna z Enochem, a inna z Noem. To samo
dotyczy Abrahama, Mojżesza i Jezusa wraz z Jego Apostołami w połowie czasu” (Bible
Dictionary, „Dispensations”).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Efezjan 1:9–10. Pozostali
niech śledzą tekst w pismach świętych i odszukają, o której dyspensacji mówił
Paweł. Wyjaśnij, że zwrot: „[tajemnica] woli swojej” w wersecie 9. odnosi się do
Bożych planów i celów.

• O której dyspensacji mówił Paweł w Liście do Efezjan 1:10?

Zwróć uwagę uczniów na to, że dyspensacja pełni czasów to dyspensacja, w której
teraz żyjemy.

• Dlaczego dyspensacja pełni czasów przypomina zbiornik wodny, do którego
wpływają różne rzeki?

• O czym prorokował Paweł, że stanie się w dyspensacji pełni czasów? (Wyjaśnij,
że kiedy Paweł pisał, że „w Chrystusie […] wszystko”, zarówno to, co jest w
niebiosach, jak i to, co jest na ziemi, zostanie zgromadzone i „[połączone] w
jedną całość” [werset 10.], mówił o przywróceniu i złączeniu razem wszystkich
kluczy, mocy i obietnic, jakie Bóg objawiał Swoim dzieciom od początku świata,
a także o wiedzy, która jeszcze nigdy dotychczas nie została objawiona
[zob. NiP 128:18]. Napisz na tablicy następującą doktrynę: Podczas
dyspensacji pełni czasów wszystko z poprzednich dyspensacji zostanie
przywrócone).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
B.H. Robertsa, Siedemdziesiątego:

„To jest dyspensacja pełni czasów i widzimy, że — jak rwące rzeki do oceanu —
spływają do niej wszystkie poprzednie dyspensacje, łącząc nas z nimi i je z nami; i
widzimy, że od początku Bóg miał w planach tylko jeden wielki cel, i że jest nim
zbawienie Jego dzieci. A teraz nastał dzień ostateczny, ostateczna dyspensacja, w
której prawda, światłość i prawość zaleją ziemię” (w: Conference Report,
październik 1904, str. 73).

Poproś uczniów, aby podeszli do tablicy i opisali rzeki na rysunku, nadając im
nazwy prawd, fragmentów z pism świętych, przymierzy i mocy objawionych
podczas poprzednich dyspensacji, które zostały przywrócone lub ujawnione w
dyspensacji pełni czasów. (Mogą zaliczać się do nich: moc zapieczętowania,
obrzędy niezbędne do zbawienia, Księga Mormona i inne. Jeśli zachodzi taka
potrzeba, uczniowie mogą również dorysować więcej rzek).

• W jakim sensie życie w dyspensacji pełni czasów jest dla was
błogosławieństwem?

• Co musi wydarzyć się w dyspensacji pełni czasów zgodnie z wypowiedzią
Starszego Robertsa? (Prawda, światłość i prawość muszą zalać ziemię).
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• Jakie zasoby pomagają nam w naszej dyspensacji zalać ziemię prawdą i
światłem ewangelii?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Moi ukochani bracia i siostry, to, czego dokonaliśmy do tej pory w tej
dyspensacji w kwestii przekazywania przesłań ewangelii za pośrednictwem
mediów społecznościowych, to dobry początek — ale jest to zaledwie mała
stróżka. Zachęcam was teraz, żebyście przekształcili ją w potop […]. Napominam
was, żebyście zalali ziemię przesłaniami prawości i prawdy — przesłaniami, które
są autentyczne, budujące i godne pochwały — i dosłownie zalali ziemię niczym

potop” („To Sweep the Earth as with a Flood” [uroczyste spotkanie podczas Brigham Young
University Campus Education Week, 19 sierpnia 2014], strona internetowa: LDS.org).

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co robią, żeby pomóc zalać ziemię
przesłaniami prawości i prawdy.

Podsumuj List do Efezjan 1:11–12, wyjaśniając, że Paweł nauczał, iż przez Jezusa
Chrystusa święci uzyskali „udział” (werset 11.) w królestwie Bożym.

List do Efezjan 1:13–23
Paweł naucza o Świętym Duchu Obietnicy
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 1:13–14. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach świętych i odszukają błogosławieństwo, jakie
święci otrzymali ze względu na swoją wierność, zaufanie i wiarę w Jezusa
Chrystusa.

• Jakie błogosławieństwo otrzymali święci według wersetu 13.? (Zostali
„zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym”, czyli Świętym Duchem
Obietnicy).

Wyjaśnij, że bycie zapieczętowanym „obiecanym Duchem Świętym”, czyli Świętym
Duchem Obietnicy, oznacza, że „Duch Święty świadczy Ojcu, że obrzędy
niezbędne do zbawienia zostały dokonane we właściwy sposób i że związane z
nimi przymierza zostały dochowane” (Guide to the Scriptures, „Holy Spirit of
Promise”, strona internetowa: scriptures.lds.org). Ten Duch to „rękojmia
dziedzictwa naszego” (werset 14.). Oznacza to, że obecność Ducha Świętego w
naszym życiu jest oznaką, przypomnieniem i wskazówką od Boga, że jeśli
pozostaniemy wierni, otrzymamy życie wieczne.

Podsumuj List do Efezjan 1:15–16, wyjaśniając, że Paweł powiedział świętym, iż
nieustannie składa Bogu dzięki za ich wierność.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 1:17–18. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, o co Paweł prosił Boga w
modlitwie, aby zostało dane świętym.

• O co Paweł prosił w modlitwie, aby zostało dane świętym?

• Czego te wersety uczą nas o tym, w jaki sposób możemy poznać Ojca
Niebieskiego? (Uczniowie powinni, używając własnych słów, rozpoznać
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następującą prawdę: Możemy poznać Ojca Niebieskiego poprzez ducha
objawienia).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, co to jest duch objawienia, poproś jednego z nich
o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego Davida A. Bednara. Poproś
uczniów, aby wysłuchali, co to jest duch objawienia.

„Objawienie to sposób komunikacji Boga z Jego dziećmi na ziemi i jedno z
najwspanialszych błogosławieństw związanych z darem i stałym towarzystwem
Ducha Świętego. Prorok Józef Smith nauczał: ‘Duch Święty jest objawicielem’ i
‘żaden człowiek nie może otrzymać Ducha Świętego bez otrzymania objawienia’
(Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], str. 132).

Duch objawienia jest dostępny każdej osobie, która poprzez upoważnienie
kapłańskie przyjmuje zbawienne obrzędy chrztu przez zanurzenie dla odpuszczenia grzechów i
nałożenia rąk dla otrzymania daru Ducha Świętego — i która działa z wiarą, by wypełnić
kapłańskie napomnienie, by ‘przyjąć Ducha Świętego’” („Duch objawienia”, Ensign lub Liahona,
maj 2011, str. 87).

• Co to jest duch objawienia?

• W jaki sposób objawienie otrzymane poprzez Ducha Świętego może pomóc
nam poznać Ojca Niebieskiego?

Możesz poprosić uczniów, aby opowiedzieli o tym, jak objawienie otrzymane
poprzez Ducha Świętego pomogło im lepiej poznać Ojca Niebieskiego. Możesz
także podzielić się własnym doświadczeniem. Zachęć uczniów, aby dążyli do bycia
godnymi towarzystwa Ducha Świętego, żeby mogli ciągle lepiej poznawać Ojca
Niebieskiego.

Podsumuj List do Efezjan 1:19–23, wyjaśniając, że Paweł kontynuował nauczanie o
dziedzictwie, które zostało obiecane świętym i o pozycji Jezusa Chrystusa jako
głowy Swojego Kościoła.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

II List do Koryntian 8 – List
do Efezjan 1 (Część 24.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania II Listu do
Koryntian – Listu do Efezjan 1 (część 24.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma
koncentrować się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego,
mając na uwadze potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (II List do Koryntian 8–9)
Podczas tej lekcji uczniowie dowiedzieli się, że kiedy zdamy sobie sprawę ze wszystkiego, co dał nam Zbawiciel,
będziemy bardziej chętni, aby dzielić się z bliźnimi naszymi dobrami. Uczniowie dowiedzieli się także, że Bóg pragnie,
abyśmy ochoczo dawali, nawet jeśli nie mamy czego dać. Ponadto nauczyli się również, że jeśli będziemy z radością w
sercu dawać osobom potrzebującym, Bóg nam hojnie pobłogosławi, a zdawanie sobie sprawy z hojności Boga, który
nas błogosławi, pomoże nam poczuć do Niego wdzięczność.

Dzień 2. (II List do Koryntian 10–13)
Z nauk Pawła na temat duchowej walki uczniowie dowiedzieli się, że kiedy poprzez swoje myśli okażą posłuszeństwo
Jezusowi Chrystusowi, wygrają wojnę z Szatanem. Z nauk Pawła o cierniu w ciele uczniowie nauczyli się, że Pan może
pozwolić na to, że będziemy doświadczać słabości i prób, abyśmy nauczyli się pokory. Łaski Jezusa Chrystusa starczy,
aby wzmocnić nas w naszych słabościach, a Pan nie zawsze usuwa nasze wyzwania, ale wzmacnia nas, abyśmy wiernie
je przetrwali.

Dzień 3. (List do Galacjan)
W trakcie studiowania nauk Pawła skierowanych do Galacjan uczniowie nauczyli się, że Jezus Chrystus objawia
prawdziwą doktrynę Swoim prorokom. Dowiedzieli się również, że wszyscy ci, którzy okażą wiarę w Jezusa Chrystusa i
wstąpią w przymierze ewangelii, staną się jednością w Chrystusie i dziedzicami Boga. Zrozumieli, że kiedy będziemy
postępować według Ducha, przezwyciężymy pokusy ciała, a jeśli będziemy pilnie czynić dobro, zbierzemy
błogosławieństwa wynikające z naszych czynów.

Dzień 4. (List do Efezjan 1)
Z pierwszego rozdziału nauk Pawła skierowanych do Efezjan uczniowie nauczyli się, że dzieci Boże zostały ustanowione
przed narodzeniem, by otrzymać błogosławieństwa ewangelii. Dowiedzieli się również, że w dyspensacji pełni czasów
przywrócone zostaną wszystkie elementy wcześniejszych dyspensacji i że dzięki duchowi objawienia możemy poznać
Ojca Niebieskiego.

Wprowadzenie
Apostoł Paweł zachęcał świętych w Galacji, by przywrócili swoją wiarę w Jezusa
Chrystusa i ufali, że zbawienie jest osiągalne jedynie poprzez Niego, a nie poprzez
posłuszeństwo prawu Mojżeszowemu.
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Propozycje dotyczące nauczania
List do Galacjan 5
Paweł zachęca świętych w Galacji, żeby przywrócili swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.

Narysuj na tablicy szkic przedstawiający zawody w przeciąganiu liny.

• Na czym polegają zawody w przeciąganiu liny? W jaki sposób można
je wygrać?

• W czym nasze życie przypomina zawody w przeciąganiu liny?

Jeśli uczniowie tego nie powiedzą, wskaż na to, że jednym z aspektów naszego
życia, który przypomina zawody w przeciąganiu liny, jest zmaganie się z pokusami.
Poproś uczniów, żeby podczas czytania Listu do Galacjan 5 odszukali prawdy, które
pomogą im poradzić sobie w zmaganiu z pokusami.

Przypomnij uczniom, że chrześcijanie żydowskiego pochodzenia zwiedli świętych
w Galacji, nauczając ich, że aby dostąpić zbawienia powinni przestrzegać prawa
Mojżesza i zostać obrzezani. Apostoł Paweł nazwał te fałszywe nauki dotyczące
prawa Mojżesza „jarzmem niewoli” (List do Galacjan 5:1).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 5:1. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, o kim Paweł powiedział, że
wyzwala nas z tego jarzma niewoli.

• Kto wyzwala nas z tego jarzma niewoli?

Podsumuj List do Galacjan 5:2–15, wyjaśniając, że Paweł skarcił świętych w Galacji
za to, że tak łatwo dali się odwieść od wolności, jaką daje ewangelia Jezusa
Chrystusa i że ponownie poddali się niewoli, jaką niesie ze sobą prawo Mojżesza.
Następnie wyjaśnił, że mimo iż naśladowcy Chrystusa zostali wyzwoleni z niewoli
prawa Mojżesza, nie oznacza to, że mogą pozwalać sobie na grzech.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 5:16–17.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają dwie przeciwne sobie żądze, które
opisał Paweł.

• Jakie dwie przeciwne sobie żądze opisał Paweł?

Narysuj na tablicy tabelę, kreśląc pionową linię przez środek rysunku
przedstawiającego zawody w przeciąganiu liny. Po jednej stronie napisz nad
rysunkiem Postępować według Ducha, a po drugiej Pobłażać żądzy cielesnej.
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• Co to znaczy „postępować według Ducha”? (List do Galacjan 5:16). (Prowadzić
życie godne towarzystwa Ducha Świętego i podążać za Nim).

• Do czego odnosi się „żądza cielesna” (List do Galacjan 5:16)? (Do pokus, by
grzeszyć).

• Dlaczego te pragnienia są sobie przeciwne?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z Listu do Galacjan 5:16 o tym, w jaki sposób
możemy przezwyciężać pokusy ciała? (Uczniowie mogą inaczej to ująć, ale
powinni rozpoznać następującą zasadę: Kiedy będziemy postępować według
Ducha, przezwyciężymy pokusy ciała. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał poniższą wypowiedź Starszego Melvina J.
Ballarda z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali niech wysłuchają pytania, o
rozważenie którego poprosił nas Starszy Ballard.

„Wszelkie ataki, jakich dopuści się wróg naszych dusz, by nas schwytać,
dokonane zostaną za sprawą ciała […]. Podchodzi nas poprzez pożądania, żądze
i ambicje ciała. Wszelka pomoc, jaką otrzymamy od Pana w tej walce, nadejdzie
poprzez ducha, który zamieszkuje to doczesne ciało. Tak oto przez te dwa media
oddziałują na nas te dwie potężne siły.

Jak radzicie sobie z tą walką? […] To bardzo ważne pytanie. Największy konflikt,
jakiego doświadczy każdy mężczyzna i każda kobieta (bez względu na to, ilu by nie mieli
wrogów), to walka z samym sobą” („Struggle for the Soul”, New Era, marzec 1984, str. 35).

Poproś uczniów, żeby zastanowili się, po której stronie liny się znajdują i które
pragnienie wygrywa w ich życiu.

Podziel uczniów na dwu- lub trzyosobowe grupy. Połowie grup wyznacz, aby
wspólnie na głos przeczytały List do Galacjan 5:19–21 i wyszukały, jakie są skutki
„[pobłażania] żądzy cielesnej”. Resztę grup poproś o wspólne przeczytanie na głos
Listu do Galacjan 5:22–23 i odszukanie, jakie są skutki postępowania według
Ducha. Kiedy uczniowie skończą czytać, poproś jednego członka każdej grupy o
wypisanie w odpowiedniej kolumnie na tablicy jednej ze znalezionych odpowiedzi.
Poproś uczniów, by podawali odpowiedzi aż wypiszą w tabeli wszystko, o czym
mówił Paweł. Możesz przynieść na lekcję słownik i poprosić jednego z uczniów o
odszukanie znaczenia trudnych do zrozumienia słów.

• Co, zgodnie z naukami Pawła w Liście do Galacjan 5:21, stanie się z ludźmi,
którzy ulegają „uczynkom ciała”? (List do Galacjan 5:19).

• Jakie są owoce, czyli skutki tego, że dana osoba postępuje według Ducha,
zgodnie z Listem do Galacjan 5:22–23? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale
upewnij się, że rozpoznali następującą prawdę: Owocem Ducha są: miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i
wstrzemięźliwość. Możesz zaproponować uczniom, aby zaznaczyli tę prawdę
w swoich pismach świętych).

Wskaż na część tabeli, w której wypisane są owoce Ducha.

• Dlaczego warto uzyskać te błogosławieństwa?
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Pod tabelą narysuj dużą strzałkę wskazującą miejsce, gdzie wypisane są żądze ciała.
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że w tych symbolicznych zawodach w
przeciąganiu liny, pozwalamy sobie poruszać się w kierunku żądzy ciała.

• Co się dzieje z owocami Ducha, kiedy ulegamy żądzom ciała? (Zaczynamy
tracić owoce Ducha).

Wytrzyj strzałkę i narysuj drugą strzałkę wskazującą miejsce, gdzie wypisane są
owoce Ducha. Poproś uczniów, żeby wyobrazili sobie, że pozwalamy sobie teraz
poruszać się w tym kierunku.

• Co się dzieje z uczynkami ciała, kiedy postępujemy według Ducha? (Przestają
być częścią naszego życia).

Poproś uczniów, żeby opisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
sytuacje, w których odczuwali lub doświadczyli jednego z tych owoców Ducha.
Poproś ich, by napisali, co wówczas robili, żeby postępować według Ducha. Kiedy
upłynie wyznaczony czas, poproś kilkoro uczniów o podzielenie się tym, co
napisali.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Galacjan 5:24–25.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co uczniowie Jezusa Chrystusa starają się
robić z cielesnymi żądzami.

• Co uczniowie Jezusa Chrystusa starają się robić z cielesnymi żądzami?
(Ukrzyżować je, czyli usunąć ze swojego życia).

Poproś uczniów, żeby zastanowili się nad tym, co będą robić, żeby wierniej
postępować według Ducha. Zachęć ich, by postępowali według otrzymywanych
podszeptów, w wyniku czego będą cieszyć się owocami Ducha.

Następna część (List do Efezjan 2 – List do Filipian 4)
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad zmiennymi wartościami, prawami i
opiniami, które panują na świecie. W jaki sposób możemy rozróżnić, co jest dobre,
a co złe w świecie, którego idee ulegają nieustannym zmianom? Apostoł Paweł
udzielił świętym rad i pomógł im zrozumieć, co Pan dał, żebyśmy nie byli miotani
przez fałszywe filozofie świata. Wyjaśnij również, że w trakcie studiowania nauk
Pawła w nadchodzącym tygodniu znajdą odpowiedzi na następujące pytania: W
jaki sposób dzieci powinny traktować swoich rodziców? O czym Paweł powiedział,
że „[zgasi] wszystkie ogniste pociski złego” (List do Efezjan 6:16)?
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List do Efezjan 2–3
Wprowadzenie
Paweł nauczał świętych w Efezie, że wszyscy grzesznicy mogą
zostać zbawieni poprzez łaskę Bożą oraz że Żydzi i ludzie
innych narodów stali się jednością w domostwie Bożym.
Paweł wyjaśnił także, że Kościół Jezusa Chrystusa zbudowany

jest na fundamencie apostołów i proroków i wyraził
pragnienie, by święci mogli doświadczyć miłości Jezusa
Chrystusa.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Efezjan 2
Paweł naucza, w jaki sposób krew Jezusa Chrystusa zbawia zarówno Żydów, jak i
ludzi innych narodów
Na początku lekcji poproś jednego lub kilkoro uczniów (w zależności od wielkości
klasy), aby usiedli na podłodze w różnych częściach sali. Oddziel tych uczniów od
reszty klasy taśmą lub sznurkiem, a następnie powiedz im, żeby (na razie) nie
uczestniczyli na głos w lekcji. Resztę uczniów zapytaj:

• Co ta sytuacja mówi wam o relacjach pomiędzy wami a uczniami, którzy zostali
oddzieleni? (Że jedni są bardziej uprzywilejowani od drugich).

• Jak waszym zdaniem czują się oddzieleni uczniowie? Dlaczego?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy kiedyś tak się czuli w pewnych sytuacjach
w życiu.

Napisz w dwóch kolumnach na tablicy nagłówki: Ludzie innych narodów i Żydzi.

• Na podstawie tego, czego się dowiedzieliście na temat okoliczności, jakie
panowały w niektórych gminach Kościoła w czasie służby Pawła, który opis
pasuje do oddzielonych uczniów? (Ludzie innych narodów). Który opis pasuje
do reszty klasy? (Żydzi).

• Co mogło spowodować tę separację? (Niektórzy Żydzi uważali, że są bardziej
uprzywilejowani przez Boga i ważniejsi od nawróconych, którzy pochodzą z
innych narodów, ponieważ urodzili się Izraelitami i zostali obrzezani).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Efezjan 2:1–3. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach świętych i odszukają, w jaki sposób Paweł
opisał położenie świętych wywodzących się z innych narodów („wy” w wersetach
1–2) i świętych pochodzenia żydowskiego („my” w wersecie 3.) przed ich
nawróceniem się do Zbawiciela i do Jego Kościoła. Wyjaśnij, że zwrot: „władca,
który rządzi w powietrzu” w wersecie 2. odnosi się do diabła i jego szeroko
rozpowszechnionego wpływu na świecie.

• W jaki sposób, według wersetów 1–2, Paweł opisał ludzi innych narodów, zanim
się nawrócili? (Zapisz odpowiedzi uczniów w kolumnie zatytułowanej: „Ludzie
innych narodów”).
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• W jaki sposób, według wersetu 3., Paweł opisał siebie i Żydów, zanim się
nawrócili? (Zapisz odpowiedzi uczniów w kolumnie zatytułowanej „Żydzi”).

Zwróć uwagę uczniów na to, że ludzie innych narodów i Żydzi byli duchowo
martwi, czyli oddzieleni od Boga z powodu swoich grzechów (zob. werset 1.).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Efezjan 2:4–6. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, w jakim duchowym położeniu
znajdowali się ludzie innych narodów i Żydzi po ich nawróceniu się. Zwróć uwagę
uczniów na to, że słowo ożywił znaczy przywrócił do życia, a okręgi niebieskie to
królestwa w niebie, które ludzie odziedziczą.

• W jaki sposób Paweł opisał świętych po ich nawróceniu się? (Pan ich ożywił,
czyli przywrócił do życia ze stanu śmierci duchowej i grzechu. Przypomnij
uczniom, że nazywamy to ponownym narodzeniem się z Ducha [zob. Mosjasz
27:24–26]).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Efezjan 2:7–10. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co umożliwiło ludziom innych
narodów i Żydom dokonanie tej transformacji.

• Co umożliwiło obu grupom świętych dokonanie tej transformacji? (Łaska
Jezusa Chrystusa).

• Jakiej prawdy możemy dowiedzieć się z tych wersetów o tym, co łaska Jezusa
Chrystusa umożliwia wszystkim dzieciom Bożym? (Kiedy uczniowie udzielą
odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą prawdę: Dzięki łasce Jezusa
Chrystusa cała ludzkość może zostać zbawiona poprzez wiarę w Niego).

Zwróć uwagę uczniów na to, że Paweł podkreślił, iż nie możemy zostać zbawieni
jedynie przez nasze uczynki, niezależnie od tego, jakie nie byłyby dobre
(zob. wersety 8–9). Aby przybliżyć uczniom znaczenie opisanej powyżej prawdy,
poproś jednego z nich o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi Prezydenta
Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego Prezydium:

„Ponieważ wszyscy ‘zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej’ [List do Rzymian
3:23] i ponieważ ‘nikt nieczysty nie ma wstępu do królestwa Bożego’ [1 Nefi
15:34] — każdy z nas jest niegodny powrotu do obecności Boga […].

Nie możemy zasłużyć na niebo; wymagania sprawiedliwości stanowią barierę,
której nie jesteśmy w stanie przekroczyć sami.

Ale nie wszystko jest stracone.

Łaska Boża jest naszą wielką i wieczną nadzieją.

Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa plan miłosierdzia zaspokaja wymagania sprawiedliwości
[zob. Alma 42:15], ‘a dzięki temu ludzie mogą mieć wiarę dla nawrócenia się’ [Alma 34:15].

Nasze grzechy, choć mogą być jak szarłat, mają możliwość stać się białe jak śnieg
[zob. Ks. Izajasza 1:18]. Ponieważ nasz ukochany Zbawiciel ‘siebie samego złożył jako okup za
wszystkich’ [I List do Tymoteusza 2:6], umożliwił nam wejście do Swojego wiecznego królestwa
[zob. II List Piotra 1:11].

Wrota są otwarte! […].
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Aby odziedziczyć tę chwałę, potrzebujemy czegoś więcej niż tylko otwartych wrót; musimy wejść
przez te wrota, mając w sercu pragnienie przemiany — przemiany tak dramatycznej, że pisma
święte mówią, że mamy ‘się ponownie narodzić, to jest narodzić się z Boga przechodząc z
przyziemnego i upadłego stanu w stan prawości, dostępując odkupienia przez Boga i stając się
Jego synami i córkami’ [Mosjasz 27:25] […].

Łaska jest darem Bożym, a nasze pragnienie, aby być posłusznym każdemu przykazaniu Bożemu,
przejawia się w sięganiu poza nasz doczesny stan, by przyjąć święty dar od naszego Ojca
Niebieskiego” („Dar łaski”, Ensign lub Liahona, maj 2015, str. 108, 110).

• W jaki sposób pokładanie wiary w Jezusie Chrystusie i odpokutowywanie za
nasze grzechy pomaga nam otrzymać dar łaski?

Aby pomóc uczniom zrozumieć
historyczny kontekst relacji pomiędzy
Żydami a ludźmi innych narodów,
zanim ewangelia była głoszona
wszystkim dzieciom Bożym, pokaż
poniższy rysunek „przegrody” (List do
Efezjan 2:14) w zewnętrznych
pomieszczeniach świątyni w
Jerozolimie (albo poproś uczniów, żeby
znaleźli Bible Photographs [Zdjęcia
miejsc biblijnych], nr 9, „Temple of
Herod”). Wyjaśnij, że ludzie innych narodów, którzy nie zawarli przymierzy z
Panem, mieli zakaz wchodzenia za tę przegrodę do bardziej świętych pomieszczeń
świątyni — byli traktowani jak „obcy i przychodnie” (List do Efezjan 2:19). Ta
fizyczna przegroda symbolizowała duchową separację, jaka istniała pomiędzy
Żydami a ludźmi innych narodów, zanim Piotr otrzymał objawienie, że ewangelia
ma być głoszona ludziom innych narodów.

Przybliż uczniom tło historyczne
Jedną z podstaw nauczania i uczenia się ewangelii jest zrozumienie kontekstu danego bloku pism
świętych i jego treści. Kontekst oznacza sytuację lub okoliczności zaistnienia danego fragmentu
pisma, wydarzenia czy historii. Kiedy przybliżasz uczniom kontekst i treść pism świętych,
sprawiasz, że będą oni lepiej przygotowani, aby rozpoznać przesłania natchnionych autorów.

Poproś kilkoro uczniów, którzy są oddzieleni od reszty klasy, aby po kolei czytali na
głos List do Efezjan 2:12–15. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i
odszukają, co Zbawiciel zrobił z przegrodą oddzielającą Żydów od ludzi innych
narodów. Zwróć uwagę uczniów na to, że słowo nieprzyjaźń oznacza „antagonizm,
wrogość i nienawiść” (Guide to the Scriptures, „Enmity”, strona internetowa:
scriptures.lds.org).

• Co pojednało Żydów i ludzi innych narodów? (Poprzez krew Chrystusa
symboliczna przegroda oddzielająca Żydów od ludzi innych narodów została
usunięta i stali się „jednym nowym człowiekiem” [List do Efezjan 2:15], czyli
zjednoczonym ciałem w Chrystusie. Napisz na tablicy następującą prawdę:
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Kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa i otrzymujemy Jego łaskę,
jednoczymy się ze świętymi Boga).

Usuń taśmę lub sznurek, które oddzielały uczniów i poproś ich, żeby dołączyli do
reszty klasy. Zachęć uczniów, którzy odgrywali rolę Żydów, aby zaprosili wcześniej
oddzielonych uczniów, by usiedli razem z nimi.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei odczytali na głos List do Efezjan 2:16–19.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają inne zwroty, które
podkreślają prawdę, że kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa i otrzymujemy
Jego łaskę, jednoczymy się ze świętymi Boga.

• Jakie jeszcze znaleźliście zwroty, które podkreślają prawdę, że kiedy
przychodzimy do Jezusa Chrystusa i otrzymujemy Jego łaskę, jednoczymy się ze
świętymi Boga?

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, żebyśmy rozumieli i stosowali tę prawdę w
Kościele w dzisiejszych czasach?

• W jaki sposób możemy pomóc bliźnim stać się lub ponownie poczuć się
„współobywatelami” (werset 19.), a nie obcymi w Kościele?

• W jakiej sytuacji ktoś pomógł wam poczuć się współobywatelami, a nie obcymi
w Kościele? W jakiej sytuacji wy pomogliście komuś tak się poczuć?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 2:20–22. Niech
pozostali śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, o czym Paweł nauczał, że jest
fundamentem Kościoła.

• Jakiej prawdy Paweł nauczał w tych wersetach o strukturze Kościoła Pana?
(Uczniowie mogą inaczej to ująć, ale pomóż im zrozumieć, że Kościół Pana
zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków, a Jezus Chrystus
jest jego kamieniem węgielnym).

• Co to jest kamień węgielny? (Duży kamień złożony w rogu fundamentu, który
zapewnia siłę i stabilność całej budowli).

Narysuj prosty schemat przedstawiający
kamień węgielny łączący dwie ściany.

• W jakim sensie Jezus Chrystus jest
głównym kamieniem węgielnym
Kościoła? Co, według wersetu 21.,
dzieje się z resztą Kościoła dzięki
temu kamieniowi węgielnemu?

• W jaki sposób apostołowie i prorocy
tworzą resztę fundamentu Kościoła?

• W jaki sposób ten fundament zapewnia Kościołowi stabilność i broni go przed
atakami diabła?
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List do Efezjan 3
Paweł wyraża swoje pragnienia wobec świętych w Efezie
Podsumuj List do Efezjan 3:1–16, wyjaśniając, że Paweł nauczał o Jezusie Chrystusie
i o tym, że przez Niego ludzie innych narodów mogą stać się „współdziedzicami”
(werset 6.) z Izraelem i mieć udział w obietnicach Bożych.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos List do Efezjan 3:14–19.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, czego jeszcze Paweł
pragnął, żeby święci poznali i poczuli.

• Czego, zgodnie z tymi wersetami, Paweł pragnął, żeby święci poznali i poczuli?

Napisz na tablicy następującą prawdę: Apostołowie i prorocy starają się pomóc
dzieciom Bożym poznać i poczuć miłość Jezusa Chrystusa.

Pokaż stronę przedstawiającą Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów
w ostatnim konferencyjnym wydaniu czasopisma Ensign lub Liahona.

• W jaki sposób apostołowie i prorocy starają się pomóc dzieciom Bożym poznać i
poczuć miłość Jezusa Chrystusa w naszych czasach?

• W jakiej sytuacji nauki apostołów i proroków pomogły wam lepiej poznać i
bardziej poczuć miłość Jezusa Chrystusa?

Na zakończenie złóż świadectwo o prawdach omówionych podczas tej lekcji i
poproś uczniów, aby działali zgodnie z nimi.
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List do Efezjan 4
Wprowadzenie
Paweł nauczał, że Pan ustanowił Swój Kościół i powołał
przywódców, by udoskonalić oraz zjednoczyć świętych.

Zachęcał również członków Kościoła, żeby porzucili swoje
stare nawyki i żyli zgodnie z prawdą.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Efezjan 4:1–16
Paweł naucza o znaczeniu Kościoła Jezusa Chrystusa
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie dwie następujące sytuacje:

1. W szkole nauczyciel prosi uczniów, żeby podzielili się swoją opinią na
kontrowersyjny temat. W miarę, jak uczniowie udzielają odpowiedzi, zdajecie
sobie sprawę, że większość z nich opowiada się za stanowiskiem, które jest
sprzeczne z naukami Kościoła.

2. Ustawodawcy w twoim kraju zalegalizowali zachowania, które są złe w świetle
nauk przywódców Kościoła.

• Dlaczego tego rodzaju sytuacje mogą być trudne dla członka Kościoła?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Listu do Efezjan 4:1–16 odszukali
prawdę o tym, w jaki sposób możemy odróżnić dobro od zła w świecie zmiennych
wierzeń i wartości.

Przypomnij uczniom, że Paweł prawdopodobnie pisał w tym liście do nowych
członków Kościoła. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do
Efezjan 4:1–6. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, czego
Paweł nauczał o Kościele i jego doktrynie.

• Czego Paweł nauczał o Kościele i jego doktrynie?

• Jak myślicie, co Paweł miał na myśli, nauczając, że istnieje „jeden Pan, jedna
wiara [i] jeden chrzest”? (Werset 5.). (Zarówno w czasach Pawła, jak i w naszych
czasach istnieje tylko jeden Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi [zob. NiP 1:30]).

Podsumuj List do Efezjan 4:7–10, wyjaśniając, że Paweł nauczał, iż poprzez
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa wszyscy otrzymaliśmy dar Jego łaski. Paweł
nauczał również, że Chrystus przekazał ludzkości inne dary.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 4:11. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co Pan dał Kościołowi. Poproś
uczniów, aby opowiedzieli, co odnaleźli.

List do Efezjan 4:11–14 to fragment z pisma świętego do opanowania.
Studiowanie fragmentów do opanowania pomoże uczniom zdobyć większe

zrozumienie podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych osób. Możesz
zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli te wersety w charakterystyczny sposób, by mogli je z
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łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na końcu
lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• Co Pan dał Kościołowi?

Wyjaśnij, że nazwy urzędów kapłańskich w Kościele w dzisiejszych czasach mogą
różnić się od nazw używanych w czasach Pawła, a pierwotny Kościół mógł nie mieć
wszystkich powołań, które mamy dzisiaj w Kościele. Na przykład, Prorok Józef
Smith nauczał, że „ewangelista to Patriarcha” (Teachings of Presidents of the Church:
Joseph Smith [2007], str. 140). Natomiast pastor to pasterz, czyli osoba, która
prowadzi stado — odpowiedni tytuł dla współczesnych biskupów, prezydentów
gmin, prezydentów palików i prezydentów dystryktów.

Zapisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: Pan powołał apostołów,
proroków i innych przywódców Kościoła, aby pomagali w…

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 4:12–13. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, dlaczego Pan dał Kościołowi
apostołów, proroków i innych przywódców.

• W jakim celu Pan ustanowił w Swoim Kościele apostołów, proroków i innych
przywódców? (Dodaj słowa: doskonaleniu świętych do zdania na tablicy).

• W jaki sposób apostołowie, prorocy i inni przywódcy w Kościele pomagają nas
udoskonalić?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 4:14. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają jeszcze jeden powód, dla którego
Pan dał Kościołowi apostołów, proroków i innych przywódców.

• Z jakiego jeszcze powodu Pan wyznaczył tych przywódców? (Dodaj słowa: i
ochraniali ich przed fałszywymi doktrynami do zdania na tablicy, żeby brzmiało:
Pan powołał apostołów, proroków i innych przywódców Kościoła, aby
pomagali w doskonaleniu świętych i ochraniali ich przed fałszywymi
doktrynami).

Aby przybliżyć uczniom sytuację
przedstawioną w wersecie 14., pokaż
ilustrację przedstawiającą łódź na
wzburzonym morzu. Możesz także
narysować na tablicy łódź na
wzburzonych falach lub poprosić o
to ucznia.

• Co może się stać z łodzią, która jest
miotana podczas gwałtownej burzy?

Odnieś się do sytuacji omówionych na początku lekcji.

• W czym łódź miotana po wzburzonych falach przypomina osobę „miotaną i
unoszoną” (werset 14.) przez zmienne wichry fałszywych nauk i opinii
publicznych?
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• W jaki sposób nauki apostołów, proroków i innych przywódców Kościoła
pomagają naśladowcom Boga żeglować po tych burzliwych wodach i
bezpiecznie powrócić do Ojca Niebieskiego?

Napisz na tablicy następujące powołania w Kościele: apostołowie, prorocy,
patriarchowie, biskupi i nauczyciele. Poproś uczniów, aby wybrali dwa powołania i w
notatnikach lub dziennikach do studiowania napisali, w jaki sposób przywódca
posiadający dane powołanie pomógł im wzrastać duchowo lub ochronił ich przed
podstępami i fałszywymi doktrynami. Po upływie wyznaczonego czasu poproś
kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co napisali.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 4:15–16. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, w jaki sposób nasi przywódcy w
Kościele powinni nauczać nas prawd ewangelii.

• W jaki sposób nasi przywódcy w Kościele powinni nauczać nas prawd
ewangelii?

List do Efezjan 4:17–32
Paweł zachęca świętych, aby odrzucili zło i stali się nowymi ludźmi poprzez Jezusa
Chrystusa
Przynieś na zajęcia zwykły płaszcz lub kurtkę (najlepiej znoszoną lub zszarganą).
Jeśli masz taką możliwość, przynieś również płaszcz lub kurtkę odpowiednią na
eleganckie wyjście. (Jeśli wolisz, możesz przynieść jedną zwykłą i jedną elegancką
koszulę. Upewnij się, że obie koszule są wystarczająco duże, żeby uczniowie mogli
je założyć na swoje ubrania). Poproś jednego z uczniów, aby wyszedł przed klasę i
założył zwykły płaszcz. Niech się obróci i pokaże płaszcz klasie. Następnie poproś,
by go zdjął, a następnie założył elegancki płaszcz i pokazał go klasie. Podziękuj
uczniowi, poproś, by zdjął płaszcz i usiadł na swoim miejscu.

• Który z tych płaszczy jest bardziej odpowiedni na eleganckie wyjście?

Przypomnij uczniom, że Paweł pisał najprawdopodobniej do nowo nawróconych w
Kościele. Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Listu do Efezjan 4:17–32
odszukali, w jaki sposób Paweł użył przenośni o zdejmowaniu części garderoby i
zakładaniu czegoś innego, by nauczać tych nowych członków, co muszą zrobić jako
uczniowie Jezusa Chrystusa.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 4:17–20. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają słowa i zwroty, które opisują
duchowy stan ludzi innych narodów, którzy nie przystąpili do Kościoła.

• W jaki sposób Paweł opisał duchowy stan tych ludzi innych narodów?

• Z jakiego powodu, zdaniem Pawła, ludzie innych narodów znajdowali się w
takim stanie duchowym?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 4:21–24. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co pomogło członkom Kościoła
odróżnić się od innych ludzi.

• Co, według wersetu 21., pomogło członkom Kościoła odróżnić się od
innych ludzi?
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Odnieś się do ucznia, który założył na siebie oba płaszcze i zapytaj klasę, co ten
uczeń musiał najpierw zrobić, żeby założyć elegancki płaszcz lub kurtkę.

• Co Paweł powiedział członkom Kościoła, żeby z siebie „zewlekli” (werset 22.)?
(Możesz przypomnieć uczniom, że słowo przetłumaczone tutaj jako
postępowanie często odnosi się do całokształtu naszego zachowania).

• Co to znaczy „[oblec] się w nowego człowieka” (werset 24.)? (Ponownie
narodzić się z Ducha [zob. Mosjasz 27:25] i pilnie żyć zgodnie z ewangelią
Jezusa Chrystusa na co dzień).

• Jaką prawdę możemy znaleźć w tych wersetach na temat uczniów Jezusa
Chrystusa? (Uczniowie mogą inaczej to ująć, ale powinni rozpoznać prawdę
podobną do następującej: Uczniowie Jezusa Chrystusa „[zewlekają]” z
siebie stare, grzeszne postępowanie i oblekają się w nowe i prawe czyny).

Poproś uczniów, aby przerysowali następującą tabelę do swoich notatników lub
dzienników do studiowania:

Stary człowiek Nowy człowiek

Podziel uczniów na pary. Poproś ich, aby wspólnie przeczytali na głos w parach List
do Efezjan 4:25–32. W trakcie czytania niech uzupełnią tabelę, wpisując pod
hasłem „Stary człowiek” to, co uczniowie Chrystusa muszą z siebie „zewlec”
(werset 22.) lub „usunąć” (werset 31.), a pod hasłem „Nowy człowiek” to, w co
muszą się „oblec” (werset 24.). Zwróć uwagę na Joseph Smith Translation,
Ephesians 4:26, przypis a (Tłumaczenie Józefa Smitha, List do Efezjan 4:26 w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Po upływie wyznaczonego czasu poproś każdą parę uczniów, żeby zastanowiła się
nad sytuacją, która ilustruje możliwe zachowanie osoby, która nie porzuciła swojej
grzesznej natury w jednym z opisanych przez Pawła aspektów. Niech każda para
zastanowi się również nad sytuacją, która ilustruje, jak zachowywałaby się ta osoba,
jeśli przyszłaby do Chrystusa i stała się nowym człowiekiem. Po upływie
wyznaczonego czasu na planowanie poproś kilka par, aby wyszły na przód sali i
omówiły swoje sytuacje. Po kilku prezentacjach zapytaj uczniów:

• W czym członek Kościoła, który zna prawdę, ale nie żyje zgodnie z nią,
przypomina osobę, która została zaproszona na wystawne przyjęcie, ale ubrała
się niestosownie do okazji?

• Jakich wyzwań możemy doświadczyć, kiedy staramy się zmienić naszą dawną,
grzeszną naturę i stać się nowymi ludźmi jako uczniowie Chrystusa?

• Dlaczego ważne jest, żeby członkowie Kościoła pamiętali, że zmiana dawnego
zachowania i podążanie za Jezusem Chrystusem z całego serca to ciągły proces,
a nie jednorazowe wydarzenie?

Wyjaśnij, że dla wielu osób dokonanie zmiany, by kroczyć ścieżkami prawości,
może polegać po prostu na dokonywaniu małych zmian, takich jak bycie nieco
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bardziej życzliwym lub cierpliwym, nieco pilniejsze przestrzeganie danego
przykazania lub eliminację złego nawyku.

Złóż świadectwo o znaczeniu porzucenia naszego dawnego, grzesznego
zachowania i dokonania zmian, by kroczyć ścieżkami prawości. Poproś uczniów,
żeby zapisali jedną rzecz, jaką mogą dzisiaj zrobić, by porzucić swoje dawne
zachowanie i całkowicie podążać za Jezusem Chrystusem. Zachęć uczniów, by
postępowali zgodnie z tym, co zapisali.

Fragment do opanowania — List do Efezjan 4:11–14
Aby wyjaśnić doktrynę nauczaną w Liście do Efezjan 4:11–14, poproś ich, aby
pracowali w parach i w oparciu o nauki Pawła z Listu do Efezjan 4:11–14 wyjaśnili,
dlaczego Pan ustanowił Swój Kościół i powołał przywódców, by w nim służyli.
Następnie poproś uczniów, żeby wyjaśnili, w jaki sposób mogą użyć doktryny w
Liście do Efezjan 4:11–14, aby pomóc koledze, który uważa, że formalna instytucja
Kościoła jest niepotrzebna.
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LEKCJA 123

List do Efezjan 5–6
Wprowadzenie
Paweł nauczał świętych, jak opierać się złym wpływom.
Nauczał ich również, jak wzmacniać więzy rodzinne. Paweł
zakończył swój list, napominając naśladowców Boga, by

„[przywdziali] całą zbroję Bożą” (List do Efezjan 6:11), aby
oprzeć się podstępom szatana.

Propozycje dotyczące nauczania

Oszacuj wykorzystanie czasu
Nie poświęcaj zbyt dużo czasu na pierwszą część lekcji, abyś nie musiał śpieszyć się pod koniec.
Przygotowując się do nauczania, oszacuj, ile czasu zajmie ci każda część lekcji przy użyciu
wybranych metod nauczania. Zazwyczaj będziesz miał więcej materiału do nauczenia niż czasu.
Ze względu na to musisz określić, które części materiału podkreślić, a co należy streścić.

List do Efezjan 5:1–20
Paweł naucza świętych, jak opierać się złym wpływom
Jeśli masz taką możliwość, pokaż uczniom nowo wykonany lub dopiero co kupiony
produkt i zapytaj:

• W jaki sposób zwykle traktujemy nowe rzeczy?

Przypomnij uczniom, że List do Efezjan 4 zawiera rady, jakich Paweł udzielił
nowym członkom Kościoła, żeby „[zewlekli] z siebie starego człowieka wraz z jego
poprzednim postępowaniem” (werset 22.) i „[oblekli] się w nowego człowieka”
(werset 24.), czyli rozpoczęli nowe życie jako naśladowcy Jezusa Chrystusa.

• W jakim sensie życie osoby, która zdecydowała się naśladować Jezusa
Chrystusa, można uważać za nowe?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Listu do Efezjan 5–6 odnaleźli zasadę,
która pomoże im „[oblec] się w nowego człowieka” jako naśladowcy Jezusa
Chrystusa.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 5:1–7. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Paweł radził świętym, by czynili i czego nie czynili
jako naśladowcy Jezusa Chrystusa.

• Co Paweł poradził uczynić naśladowcom Jezusa Chrystusa? Czego poradził im
nie czynić?

• Jaką prawdę możemy rozpoznać w tych wersetach na temat naśladowców
Jezusa Chrystusa? (Uczniowie mogą rozpoznać wiele prawd, ale upewnij się, że
podkreślisz, iż naśladowcy Jezusa Chrystusa nie biorą udziału w tym, co
złe na świecie).

• W czym, według wersetu 5., nie mają brać udziału ci, którzy mają udział w tym,
co złe na świecie?
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• W jaki sposób udział w tym, co złe na świecie, może wpłynąć na nowe życie w
Chrystusie danej osoby? Jaki wpływ ta osoba może wywrzeć na innych ludzi?

Podsumuj List do Efezjan 5:8–20, wyjaśniając, że Paweł zachęcał świętych, żeby
„[postępowali] jako dzieci światłości” (werset 8.), byli roztropni i dążyli do
poznania woli Pana, będąc „pełni Ducha” (werset 18.).

List do Efezjan 5:21–6:9
Paweł udziela Efezjanom rad na temat relacji rodzinnych
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad swoimi relacjami z członkami własnej
rodziny w ciągu ostatnich 24 godzin i nad tym, czy były one pozytywne czy
negatywne. (Na przykład, czy te relacje były pełne miłości czy kłótliwe, życzliwe czy
krzywdzące, podnoszące na duchu czy poniżające).

• Dlaczego czasami trudno jest mieć pozytywne relacje w rodzinie?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Listu do Efezjan 5:21–6:9 odszukali
zasady, które mogą pomóc im wzmocnić relacje rodzinne.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 5:21. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, do czego Paweł zachęcał świętych.

• Do czego Paweł zachęcał świętych? (Wyjaśnij, że zwrot „ulegając jedni drugim”
oznacza, że powinniśmy przedkładać innych ponad siebie, a „bojaźń
Chrystusowa” odnosi się do naszej miłości i szacunku wobec Boga).

• W jakim sensie Jezus Chrystus był przykładem uległości?

• W jaki sposób przedkładanie innych ponad siebie może wzmocnić nasze relacje
rodzinne?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 5:22–29. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, jakiej rady Paweł udzielił mężom i żonom odnośnie
do ich wzajemnych relacji.

• Zgodnie z radą Pawła, na przykładzie jakiej relacji żony miały wzorować relacje
ze swoimi mężami? (Wyjaśnij, że Paweł nauczał, iż żona powinna być „uległa”
swojemu mężowi [werset 22.]. Można to interpretować jako udzielanie
poparcia, wspieranie i szanowanie męża, tak jak szanujemy Pana. Ustanowiona
przez Boga rola męża polega na przewodniczeniu rodzinie, czyli opiekowaniu
się nią, tak jak Zbawiciel opiekuje się i prowadzi Swój Kościół).

• Co Paweł poradził mężom na temat relacji z ich żonami?

• W jaki sposób będzie traktował swoją żonę mąż, który kocha ją tak, jak
Zbawiciel kocha Kościół? (Będzie „[wydawał za nią] samego siebie”
[werset 25.], czyli przedkładał ją ponad siebie i „pielęgnował” ją [werset 29.]).

• Jaką prawdę możemy rozpoznać w naukach Pawła o tym, co może mieć miejsce
w naszych rodzinach, jeśli postawimy sobie za przykład relację Zbawiciela z
Kościołem? (Uczniowie powinni, używając swoich słów, sformułować
następującą zasadę: Kiedy stawiamy sobie za przykład relację Zbawiciela z
Kościołem, możemy wzmacniać nasze związki rodzinne).
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Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 5:30–33. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czym stają się mąż i żona, kiedy zawierają związek
małżeński.

• Czym, według wersetu 31., stają się mąż i żona, kiedy zawierają związek
małżeński? (Stają się „jednym ciałem”, czyli łączą się pod względem fizycznym,
emocjonalnym i duchowym).

• W jaki sposób naśladowanie przykładu Zbawiciela w swoich wzajemnych
relacjach może pomóc współmałżonkom (lub rodzinie) wzmóc miłość i jedność
w ich związku?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 6:1–4. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, w jakim sensie wzorowanie się na przykładzie Jezusa
Chrystusa ma zastosowanie w relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicami. Poproś
uczniów, aby podzieli się tym, co znaleźli.

• W jakim sensie dziecko, które jest posłuszne swoim rodzicom, naśladuje
przykład Jezusa Chrystusa?

• Jakiej rady Paweł udzielił ojcom na temat wychowywania dzieci?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób będą mogli wzmocnić swoje
więzy rodzinne, jeśli będą wzorować się na przykładzie swojej relacji ze
Zbawicielem. Poproś ich, aby wybrali jedną relację, którą chcieliby poprawić, i
napisali, w jaki sposób mogą to uczynić, wzorując się na przykładzie Zbawiciela.
Zachęć uczniów, by postępowali zgodnie z tym, co zapisali.

Podsumuj List do Efezjan 6:5–9, wyjaśniając, że Paweł nauczał o relacjach między
sługą a jego panem. W czasach Nowego Testamentu na terenach Cesarstwa
Rzymskiego panowało niewolnictwo, nawet pośród członków Kościoła. Rady,
których udzielił Paweł, nie wskazują na to, że popierał on instytucję niewolnictwa.

List do Efezjan 6:10–24
Paweł radzi świętym, żeby „przywdzieli całą zbroję Bożą”
Zapisz na tablicy następującą wypowiedź Prezydenta Ezry Tafta Bensona
(stanowiącą fragment przemówienia „The Power of the Word”, Ensign, maj 1986,
str. 79). Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał tę wypowiedź na głos.

„Szatan prowadzi wojnę przeciw tym członkom Kościoła, którzy mają świadectwo i
starają się przestrzegać przykazań” (Prezydent Ezra Taft Benson).

• W jakim sensie szatan toczy wojnę z młodzieżą Kościoła?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 6:10–13. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, z czym według Pawła toczyli walkę święci w jego
czasach? Wyjaśnij, że zasadzki to sztuczki i taktyki, które mają na celu zwieść lub
usidlić.

• Z czym, według Pawła, toczyli walkę święci w jego czasach?
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• W jakim sensie to, co Paweł wymienił w wersecie 12., pokrywa się z tym, z czym
walczymy w naszych czasach?

• Co Paweł kazał przywdziać świętym w swoich czasach, aby mogli oprzeć się
temu złu? (Kiedy uczniowie będą udzielać odpowiedzi, napisz na tablicy
następującą zasadę: Jeśli przywdziejemy całą zbroję Bożą, będziemy mogli
oprzeć się złu).

Przywdziejcie całą zbroję Bożą

Rozdaj uczniom po egzemplarzu załączonej karty zadań. Podziel uczniów
na pięć grup i przydziel każdej z nich po jednej części zbroi, o której mowa

w Liście do Efezjan 6:14–17. (Nie przydzielaj zwrotu „opasawszy biodra swoje
prawdą” [werset 14.]. Jeśli nie masz wielu uczniów w klasie, możesz przydzielić
niektórym grupom więcej części zbroi).

Napisz na tablicy następujące pytania:

1. Do czego służy ta część zbroi?

2. Jak Paweł nazwał tę część zbroi?

3. Co w sensie duchowym może symbolizować część ciała chroniona przez ten
fragment zbroi?

4. W jaki sposób przywdzianie tej części duchowej zbroi może pomóc ci oprzeć
się złu?

Aby pokazać uczniom, jak wypełnić kartę zadań, poproś jednego z nich, aby
przeczytał na głos List do Efezjan 6:14. Pozostali niech śledzą tekst, odszukają
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odpowiedzi na zapisane na tablicy pytania w odniesieniu do zwrotu „opasawszy
biodra swoje prawdą” i niech zapiszą odpowiedzi na swoich kartach.

Wyjaśnij, że część zbroi, która „opasuje” biodra, to pas zapięty wokół lędźwi.
Uczniowie mogą podać następujące przykłady odpowiedzi: (1) Zakrywa lędźwie
(najważniejsze organy, które służą do reprodukcji). (2) Prawda. (3) Symbolizuje
naszą moralną czystość i nieskazitelność. (4) Wiedza o tym, że plan zbawienia jest
prawdą może motywować nas do zachowywania czystości moralnej.

Poproś uczniów, żeby w trakcie czytania Listu do Efezjan 6:14–18 posłużyli się tym
przykładem w grupach i uzupełnili kartę zgodnie z przydzieloną im częścią zbroi.
(Wyjaśnij, że zwrot „obuwszy nogi” [werset 15.] oznacza założenie butów lub
innego rodzaju ochrony na nogi).

Po upływie wyznaczonego czasu poproś przedstawiciela każdej grupy, aby
opowiedział klasie, czego nauczyli się jej członkowie. Kiedy grupy będą zdawać
sprawozdanie, poproś uczniów, aby zapisali uzyskane informacje na swoich
kartach.

• Dlaczego ważne jest, żebyśmy bronili się przywdziewając całą zbroję Bożą?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos następującą wypowiedź
Starszego M. Russella Ballarda z Kworum Dwunastu Apostołów i poproś uczniów,
aby przysłuchali się, w jaki sposób możemy przywdziać i wzmocnić zbroję Bożą:

„Lubię myśleć o tej duchowej zbroi nie jako o jednym kawałku metalu
wytopionym, żeby pasował idealnie do ciała, ale jak o kolczudze. Kolczuga
zrobiona jest z setek połączonych ze sobą małych kawałków stali, co pozwala na
większą swobodę ruchu, zapewniając ten sam rodzaj ochrony. Mówię o tym, gdyż
z mojego doświadczenia wynika, że nie ma jednej wielkiej i spektakularnej
rzeczy, którą możemy zrobić, aby uzbroić się duchowo. Prawdziwa duchowa moc

pochodzi z wielu drobnych aktów, które splatają się ze sobą, tworząc materiał duchowych
fortyfikacji, który chroni nas i osłania przed wszelkim złem” („Be Strong in the Lord”, Ensign,
lipiec 2004, str. 8).

• Co robicie, żeby codziennie przywdziewać i wzmacniać zbroję Bożą? Co
pomaga wam opierać się złu, pokusom i podstępom?

Napisz na tablicy następujące pytania i poproś uczniów, aby zapisali na nie swoje
odpowiedzi:

Które części swojej duchowej zbroi uważacie za solidne?

Która jej część jest u was najsłabsza?

Co możecie zrobić, żeby wzmocnić każdą z tych części duchowej zbroi w
waszym życiu?
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Podsumuj List do Efezjan 6:19–24, wyjaśniając, że Paweł zakończył swój list,
prosząc świętych, żeby modlili się, by dana mu była „mowa” (werset 19.) do
śmiałego głoszenia ewangelii w więzieniu.

Podziel się swoim świadectwem i prawdach, które uczniowie rozpoznali w Liście
do Efezjan 5–6. Zachęć uczniów, aby postąpili zgodnie z podszeptami, które
otrzymali podczas dzisiejszej lekcji.

LEKCJA 123

764



Wprowadzenie do Listu
Pawła do Filipian
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W liście do Filipian Paweł udzielił świętym w Filippi słów zachęty i napomniał ich,
aby byli zjednoczeni i wspólnie bronili wiary. Być może jedną z najważniejszych
zasad, jakich Paweł nauczał w Liście do Filipian, jest to, że modlitwa do Boga i
zaufanie do Niego daje „pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum” (List do
Filipian 4:7). Studiowanie słów zachęty, które Paweł zawarł w tym liście, pomoże
uczniom w ich wysiłkach zmierzających ku wiernemu wytrwaniu do końca. W
miarę, jak uczniowie będą starać się podążać za Chrystusem, nabiorą również
pewności i, podobnie jak Paweł, będą mogli świadczyć: „Wszystko mogę w tym,
który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (List do Filipian 4:13).

Kto napisał tę księgę?
Choć Tymoteusz jest wspomniany razem z Pawłem na początku listu (zob. List do
Filipian 1:1), autorem Listu do Filipian jest Paweł. Dowodem na to jest użycie w
treści listu czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej i wzmianka o
Tymoteuszu w Liście do Filipian 2:19. Tymoteusz pełnił prawdopodobnie funkcję
skryby, który napisał list pod kierownictwem Pawła.

Kiedy i gdzie została ona napisana?
Paweł najprawdopodobniej napisał List do Filipian pomiędzy 60 a 62 r. n.e. podczas
pobytu w więzieniu w Rzymie (zob. List do Filipian 1:7, 13, 17; zob. także Dzieje
Apostolskie 28:16–31; Guide to the Scriptures, „Philippians”, strona internetowa:
scriptures.lds.org).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Filippi było pierwszym miejscem w Europie, w którym Paweł formalnie głosił
ewangelię i ustanowił gminę Kościoła (zob. Dzieje Apostolskie 16:11–40; Bible
Dictionary, „Pauline Epistles”). Jednym z powodów, dla którego Paweł napisał ten
list, było wyrażenie wdzięczności za miłość i pomoc finansową, jakiej udzielili mu
święci w Filippi podczas jego drugiej podróży misyjnej i pobytu w więzieniu w
Rzymie (zob. List do Filipian 1:3–11; 4:10–19; zob. także Bible Dictionary, „Pauline
Epistles”).

Paweł pochwalił także członków w Filippi za ich wiarę w Jezusa Chrystusa i udzielił
im rad na podstawie informacji, które otrzymał na ich temat od pochodzącego z
Filippi ucznia, Epafrodyta (zob. List do Filipian 4:18). Rady Pawła zawierały słowa
zachęty do pokory i jedności (zob. List do Filipian 2:1–18; 4:2–3). Paweł ostrzegł
również Filipian przed zdeprawowanymi chrześcijanami, czyli takimi, którzy
wierzą, że obrzezanie jest konieczne dla nawrócenia się. Niektóre osoby (często
nazywane judaizantami) fałszywie twierdziły, że nowo nawróceni muszą poddać się
starotestamentowemu prawu obrzezania zanim mogą stać się chrześcijanami
(zob. List do Filipian 3:2–3).
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Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
List do Filipian wraz z listami do Efezjan, Kolosan i do Filemona są często
nazywane listami więziennymi. Choć został napisany w więzieniu, list Pawła do
Filipian jest uważany przez uczonych za najweselszy z jego pism. Paweł wyraził w
nim swoją wdzięczność, miłość i zaufanie do członków Kościoła, opisał
poświęcenia, jakich musiał dokonać, żeby podążać za Jezusem Chrystusem i
pouczył świętych w Filippi co do zasad prawego życia. W Liście do Filipian 4:8
uczniowie mogą rozpoznać język użyty w trzynastej Zasadzie Wiary napisanej
przez Proroka Józefa Smitha.

Paweł poetycko opisał zstąpienie Zbawiciela z Jego boskiej pozycji w preegzystencji
w życie doczesne, podczas którego cierpiał „śmierć krzyżową” (zob. List do Filipian
2:3–8). Wypełniwszy Swoją misję, Jezus Chrystus jest teraz wywyższony i nadejdzie
dzień, w którym „na imię Jezusa [zegnie] się wszelkie kolano” i „wszelki język
[wyzna], że Jezus Chrystus jest Panem” (List do Filipian 2:10–11). Paweł wyjawił, że
Jezus Chrystus jest źródłem jego wewnętrznej pewności siebie i siły (zob. List do
Filipian 4:13).

Zarys
List do Filipian 1 Paweł wyraża wdzięczność za wspólnotę, jaka panuje wśród
świętych w Filippi. Naucza, że przeciwieństwa, których doświadczył, służąc Panu i
podczas pobytu w więzieniu, posunęły naprzód dzieło ewangelii. Zachęca
członków Kościoła, aby byli zjednoczeni w obronie wiary.

List do Filipian 2 Paweł dalej zachęca członków Kościoła, żeby byli zjednoczeni i
podaje Jezusa Chrystusa, który zstąpił w stan doczesny, jako przykład miłości,
posłuszeństwa i pokory. Wszyscy ludzie przyznają kiedyś, że Jezus Chrystus jest
Panem. Paweł poucza członków Kościoła, żeby pracowali na własne zbawienie.

List do Filipian 3 Paweł przestrzega przed judaizantami. Opisuje swoje
wcześniejsze życie, w którym był faryzeuszem i to, jak chętnie oddał wszystko, by
podążać za Jezusem Chrystusem. Napomina świętych, by podążali za jego
przykładem i parli naprzód ku zbawieniu. Paweł wyjaśnia, że Jezus Chrystus zmieni
nasze doczesne ciała w ciała pełne chwały, takie jak Jego ciało.

List do Filipian 4 Paweł zachęca świętych, żeby zawsze radowali się w Panu.
Napomina ich, by zastępowali niepokój modlitwą i dziękczynieniem, i obiecuje, że
będą radować się pokojem Bożym, który przewyższa wszelki rozum. Paweł poucza
członków Kościoła, żeby myśleli o tym, co uczciwe, sprawiedliwe, prawdziwe,
czyste, miłe, co uznane za dobre, co jest cnotą i godne pochwały. Potwierdza, że w
Jezusie Chrystusie, który go wzmacnia, może wszystko.
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List do Filipian 1–3
Wprowadzenie
Paweł zachęcał świętych w Filippi, aby wspólnie starali się żyć
zgodnie z ewangelią. Radził im, żeby naśladowali przykład
pokory i bezinteresowności Zbawiciela i nauczał, że Bóg

działał w nich, by umożliwić im zbawienie. Paweł opisał
poświęcenia, jakich dokonał, żeby podążać za Jezusem
Chrystusem.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Filipian 1
Paweł opisuje błogosławieństwa, jakie wynikają z przeciwności
Przed rozpoczęciem zajęć napisz na tablicy poniższą wypowiedź Prezydenta
Brighama Younga. (Pochodzi ona z Discourses of Brigham Young, wyb. John A.
Widtsoe [1954], str. 351). Zmaż podkreślone słowa:

„Za każdym razem, kiedy kopie się ‘mormonizm’, kopie się go wprzód; nigdy w tył.
Dzieje się tak za sprawą Pana Wszechmogącego” (Prezydent Brigham Young).

Rozpocznij lekcję od zadania uczniom pytania:

• Jakie znacie przeszłe lub współczesne przykłady osób, które ‘kopią’, czyli
opowiadają się przeciwko Kościołowi Zbawiciela i Jego naśladowcom?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Listu do Filipian 1 odszukali prawdę,
która pomoże im zrozumieć, jak przeciwności wpływają na dzieło Pana.

Możesz poprosić uczniów, aby odnaleźli miasto Filippi w Bible Maps [Atlasie
biblijnym], na mapie nr 13, „The Missionary Journeys of the Apostle Pail” [Podróże
misyjne Apostoła Pawła], która znajduje się w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO. Wyjaśnij, że Paweł ustanowił gminę Kościoła w Filippi podczas
swojej drugiej podróży misyjnej (zob. Dzieje Apostolskie 16). Później, podczas
pobytu w więzieniu, najprawdopodobniej w Rzymie, napisał list do Filipian.
Podsumuj List do Filipian, tłumacząc, że Paweł wyraził wdzięczność i miłość do
świętych w Filippi.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Filipian 1:12–14.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co wynikło z przeciwności, jakich Paweł
doświadczył, podejmując wysiłki misjonarskie.

• Co, zgodnie z wersetem 12., wynikło z przeciwności, jakich doświadczył Paweł?
(„Rozkrzewienie [rozgłoszenie] ewangelii”).

• W jaki sposób, zgodnie z wersetami 13–14, te przeciwności pomogły rozgłosić
ewangelię? (Ludzie w całym „zamku” [werset 13.], czyli siedzibie wojska,
wiedzieli, że Paweł został uwięziony za głoszenie przesłania o Jezusie
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Chrystusie. Uwięzienie Pawła natchnęło innych członków Kościoła także do
tego, by odważniej głosili ewangelię).

• Jakiej prawdy uczymy się z tych wersetów na temat konsekwencji
doświadczania przeciwności, kiedy podążamy za Jezusem Chrystusem?
(Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznali następującą
prawdę: Przeciwności, jakich doświadczamy, podążając za Jezusem
Chrystusem, mogą przyczynić się do rozwoju Jego dzieła).

Odnieś się do znajdującej się na tablicy wypowiedzi Prezydenta Younga. Zapytaj
uczniów, jakich słów użyliby, aby uzupełnić to zdanie. Uzupełnij to zdanie
właściwymi słowami. Możesz wyjaśnić, że słowo wprzód w kontekście tej
wypowiedzi oznacza wspomóc rozwój.

• Jakie znacie przykłady na to, że przeciwności pomogły w rozwoju dzieła
Zbawiciela?

Podsumuj List do Filipian 1:15–26, wyjaśniając, że Paweł nauczał, że cokolwiek się z
nim stanie, będzie to na chwałę Zbawiciela.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Filipian 1:27–30 oraz
Joseph Smith Translation, Philippians 1:28 [Tłumaczenia Józefa Smitha, List do
Filipian 1:28] (w Philippians 1:28, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Poproś pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, do czego Paweł
zachęcał świętych w Filippi. Wyjaśnij, że słowo życie (werset 27.) oznacza
zachowanie.

• Do czego Paweł zachęcał świętych?

• Czego, zgodnie z wersetami 29–30, mieli doświadczyć członkowie Kościoła ze
względu na Zbawiciela?

Przypomnij uczniom o prawdzie, którą wcześniej rozpoznali.

• Jakie błogosławieństwa otrzymaliby święci w Filippi, gdyby pamiętali o tym, że
przeciwności, jakich doświadczyli, podążając za Jezusem Chrystusem, mogłyby
przyczynić się do rozwoju Jego dzieła?

List do Filipian 2
Paweł naucza o zstąpieniu Zbawiciela i poucza świętych na temat ich zbawienia
Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu List do Filipian 2:2 i odszukali rady, jakich
Paweł udzielił świętym w Filippi.

• W jaki sposób podsumowalibyście rady, jakich udzielił Paweł?

Podziel uczniów na pary. Poleć uczniom w każdej parze, aby wspólnie przeczytali
na głos List do Filipian 2:3–8 i odszukali, co Paweł przykazał świętym, aby uczynili,
żeby mogli stać się jednością. Poproś ucznia z każdej pary, aby zapisał na tablicy
odszukaną radę.

• W jakim sensie, zgodnie naukami Pawła, Jezus Chrystus stanowi przykład
pokory i bezinteresowności?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z nauk Pawła, która może nam pomóc stać
się w większym stopniu jednością? (Choć uczniowie mogą użyć innych słów,
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powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli naśladujemy przykład pokory i
bezinteresownej troski o innych, jaki dał nam Jezus Chrystus, w
większym stopniu stajemy się jednością).

• W jaki sposób możemy naśladować przykład pokory i bezinteresowności, jaki
dał nam Zbawiciel, w naszych rodzinach, szkołach, okręgach lub gminach?

• W jakich sytuacjach zaobserwowaliście, że ludzie stawiają potrzeby innych
ponad własne? W jaki sposób przyczyniło się to do zwiększenia jedności?

Wyjaśnij, że w Liście do Filipian 2:9–11 zapisano, że Paweł nauczał o tym, iż
ostatecznie zegnie się wszelkie kolano i „wszelki język [wyzna], że Jezus Chrystus
jest Panem” (werset 11.). Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakie to będzie dla
nich doświadczenie.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Filipian 2:12–13.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Paweł poradził Filipianom, żeby uczynili,
aby mogli z radością pokłonić się przed Panem. Możesz wytłumaczyć, że wyrażenie
„z bojaźnią i drżeniem” (werset 12.) oznacza pełen szacunku podziw i radość
(zob. Ks. Psalmów 2:11; Guide to the Scriptures, „Fear”, strona internetowa:
scriptures.lds.org).

Wskaż na to, że niektórzy ludzie błędnie rozumieją, że słowa Pawła w Liście do
Filipian 2:12 oznaczają, że jesteśmy zbawieni dzięki własnym uczynkom.

• Kto umożliwił nam zbawienie? W jaki sposób?

• Na jakie dwa sposoby, zgodnie z Listem do Filipian 2:13, Bóg pomaga tym,
którzy starają się spełnić wyznaczone przez Niego wymagania, które są
niezbędne do zbawienia? (Bóg pomaga im „chcieć”, czyli mieć pragnienie i być
posłusznymi Jego „upodobaniu”, czyli przykazaniom. Po udzieleniu przez
uczniów odpowiedzi zapisz na tablicy następującą prawdę: Bóg sprawia, że
pragniemy i spełniamy wymagania konieczne do naszego zbawienia,
które jest możliwe dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa).

• W spełnieniu jakich wymagań niezbędnych do zbawienia pomaga nam Bóg?
(Możesz poprosić uczniów, aby odnieśli się do trzeciej i czwartej Zasady Wiary).

Wskaż na to, że poprzez wpływ Ducha Świętego Bóg może nam pomóc dokonać
zmian i oczyścić nasze pragnienia, abyśmy chcieli być Mu posłuszni (zob. Mosjasz
5:2). Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób Bóg pomógł im zmienić ich
serca, aby chcieli być Mu posłuszni oraz aby wierniej przestrzegali Jego przykazań?

Podsumuj List do Filipian 2:14–30, tłumacząc, że Paweł przypomniał świętym, że
„świecą jak światła na świecie” (werset 15.), i powiedział im, że wyśle posłańców,
by dowiedzieć się, co się u nich dzieje.

List do Filipian 3
Paweł opisuje poświęcenia, jakich dokonał, żeby podążać za Jezusem Chrystusem
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad czymś, co ma wartość zarówno dla nich,
jak i dla świata (na przykład, rodzina, przyjaciele, wykształcenie, pokarm, technika
lub pieniądze) i jeśli to możliwe, aby pokazali przedmiot, który to symbolizuje.
Poproś ich, aby zastanowili się, co są gotowi poświęcić za ten przedmiot.
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Poproś uczniów, aby podczas studiowania Listu do Filipian 3 odszukali, co Paweł
poświęcił, aby otrzymać nagrodę, która jest również dla nas osiągalna.

Podsumuj List do Filipian 3:1–3, wyjaśniając, że Paweł ostrzegł Filipian przed
skorumpowanymi nauczycielami, którzy twierdzili, że ludzie, którzy nawrócili się
do Kościoła, powinni przestrzegać określonych praktyk żydowskich, między innymi
obrzezania (zob. New Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu
Edukacji, 2014], str. 436).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Filipian 3:4–6. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Pan powiedział na temat swojego żydowskiego
pochodzenia.

• Jakimi społecznymi i religijnymi korzyściami związanymi z przynależnością do
żydowskiego społeczeństwa niegdyś cieszył się Paweł? (Z pochodzenia był
Izraelitą, faryzeuszem, gorliwie opowiadał się za judaizmem i surowo
przestrzegał religijnego prawa Żydów).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Filipian 3:7–11. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, jak Paweł postrzegał korzyści, którymi niegdyś
cieszył się w żydowskim społeczeństwie.

• Jak Paweł postrzegał to, że musiał zrezygnować z tych korzyści, aby podążać za
Jezusem Chrystusem?

• Dlaczego Paweł chętnie „[poniósł] wszelkie szkody” (werset 8.)? (Aby poznać
Jezusa Chrystusa, „znaleźć się w nim” [werset 9.], czyli zawrzeć z Nim
przymierze; zostać usprawiedliwionym poprzez wiarę w Niego; cierpieć z Jego
powodu; oraz mieć udział w zmartwychwstaniu „sprawiedliwych”, czyli tych,
którzy są prawi [Joseph Smith Translation, Philippians 3:11 [Tłumaczenie Józefa
Smitha, List do Filipian 3:11 (w Philippians 3:11, przypis a w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO)]).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Filipian 3:12–14. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, co Paweł wiedział o swoich duchowych
postępach. Wyjaśnij, że słowo pochwycić oznacza w tym kontekście uzyskać.

• Co Paweł zamierzał uzyskać, zamiast skupiać się na tym, co porzucił? (Wyjaśnij,
że „[nagroda] w górze, do której [został] powołany przez Boga” [werset 14.] jest
życiem wiecznym).

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z przykładu Pawła na temat tego, co musimy
czynić, aby poznać Jezusa Chrystusa i uzyskać życie wieczne? (Uczniowie mogą
użyć innych słów, ale dopilnuj, aby rozpoznali następującą zasadę: Jeśli
będziemy czynić wszystko, co jest wymagane do podążania za Jezusem
Chrystusem i kroczenia naprzód z wiarą, poznamy Go i uzyskamy życie
wieczne).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej historii, którą podzielił
się Prezydent Gordon B. Hinckley, na temat jego spotkania z oficerem marynarki
wojennej, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych na szkolenie z zagranicy i
podczas swojego pobytu przystąpił do Kościoła. Poproś uczniów, aby uważnie
słuchali, co ten mężczyzna był gotowy poświęcić, aby podążać za Jezusem
Chrystusem.
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„Przedstawiono mi go tuż przed jego powrotem do ojczystego kraju […].
Powiedziałem: ‘Twoi rodacy nie są chrześcijanami. Co się stanie, gdy wrócisz do
domu jako chrześcijanin, a w szczególności jako mormoński chrześcijanin?’.

Jego twarz zachmurzyła się i odpowiedział: ‘Moja rodzina będzie rozczarowana.
Mogą wyrzucić mnie z domu i uznać za zmarłego. Jeśli chodzi o przyszłość i
karierę, wszystkie możliwości mogą przepaść’.

‘Czy chcesz zapłacić tak wielką cenę za ewangelię?’ — zapytałem.

Jego ciemne, mokre od łez oczy zabłyszczały na brązowej, przystojnej twarzy, gdy odpowiedział:
‘To prawda, czyż nie?’.

Zawstydzony swoim własnym pytaniem, odparłem: ‘Tak, to jest prawda’.

Na co odpowiedział: ‘Cóż jeszcze ma znaczenie?’” („It’s True, Isn’t It?”, Ensign, lipiec 1993,
str. 2).

• Co ten młody mężczyzna był gotowy poświęcić, aby podążać za Zbawicielem?

• Co wy (lub znane wam osoby) poświęciliście, aby podążać za Zbawicielem?

• Dlaczego nagroda polegająca na poznaniu Jezusa Chrystusa i dążeniu ku życiu
wiecznemu warta jest dokonanych przez was poświęceń?

Nie obawiaj się ciszy
Czasami po zadaniu dobrego pytania uczniowie nie udzielają od razu odpowiedzi. Jeśli taka cisza
nie trwa zbyt długo, nie powinna cię martwić. Czasami uczniowie potrzebują trochę czasu na
zastanowienie się nad odpowiedzią na zadane pytanie. Czas na zastanowienie się ułatwia
otrzymanie wskazówek od Ducha Świętego.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy istnieje coś, co muszą poświęcić, aby
bardziej ochoczo podążać za Jezusem Chrystusem. Poproś, aby zapisali cel, że
dokonają takiego poświęcenia.

Podsumuj List do Filipian 3:15–21, tłumacząc, że Paweł ostrzegł przed
zniszczeniem, które czeka tych, którzy skupiają się jedynie na ziemskich
przyjemnościach. Nauczał również, że Jezus Chrystus przemieni nasze
niedoskonałe fizyczne ciała w nieśmiertelne, podobne do Jego ciała.

Na zakończenie złóż świadectwo na temat prawd rozpoznanych na tej lekcji.
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List do Filipian 4
Wprowadzenie
Paweł pouczył świętych w Filippi, aby nie ustawali w
modlitwie i postępowali sprawiedliwie. Zaświadczył im o
pewności, jaką pokładał w motywującą do działania moc

Jezusa Chrystusa. Na zakończenie swojego listu ponownie
podziękował świętym w Filippi za wsparcie, jakie mu okazali,
kiedy go potrzebował.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Filipian 4:1–14
Paweł poucza świętych w Filippi, aby nie ustawali w modlitwie i postępowali
sprawiedliwie
Przed lekcją napisz poniższe zdania na oddzielnych kartkach i rozdaj je uczniom:

„Martwię się, że nie zaliczę najbliższego sprawdzianu w szkole”.

„Martwię się z powodu choroby jednego z członków mojej rodziny”.

„Obawiam się, że nie będę potrafił stanąć w obronie mojej wiary”.

„Martwię się, czy odniosę sukces jako misjonarz”.

Rozpocznij lekcję od napisania na tablicy następującego słowa: zmartwienia. Zwróć
uczniom uwagę na to, że każdy z nas doświadczy w swoim życiu wyzwań lub
znajdzie się w okolicznościach, które będą źródłem zmartwień. Poproś uczniów,
którzy otrzymali kartki, aby powstali i przeczytali po kolei zapisane na nich zdania.
Poproś pozostałych uczniów, aby zastanowili się, kiedy mieli podobne zmartwienia.

• Czym jeszcze możemy się martwić z powodu wyzwań lub trudnych
okoliczności, w których się znajdujemy?

Poproś uczniów, aby zapisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
pism świętych jedno ze zmartwień, które towarzyszy obecnie im lub osobie, którą
znają. Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Listu do Filipian 4 odszukali
prawdę, która pomoże im w ich zmartwieniach.

Przypomnij uczniom, że w swoim liście do świętych w Filippi Paweł pochwalił ich
za okazane posłuszeństwo (zob. List do Filipian 2:12) i nauczał ich na temat
wiecznych błogosławieństw, które otrzymają ci, którzy poświęcają się i pozostają
wierni Jezusowi Chrystusowi. Podsumuj List do Filipian 4:1–5, tłumacząc, że Paweł
poradził świętym, aby trwali w wierności Panu, radowali się w Nim oraz aby ich
łagodność (zob. werset 5., przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych
ŚwDO) była znana wszystkim ludziom.

Poproś jednego z uczniów, by przeczytał na głos początek Listu do Filipian 4:6.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają radę, jakiej Paweł udzielił świętym. Poradź
uczniom, aby zapoznali się z treścią wersetu 6., przypis a (w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO), który może im pomóc zrozumieć, że wyrażenie
„nie troszczcie się o nic” oznacza, że nie powinniśmy się nadmiernie zamartwiać.
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Napisz na tablicy następujące zdanie: Jeśli jako wierni naśladowcy Jezusa Chrystusa
będziemy…

Poproś ucznia o przeczytanie na głos dalszej części Listu do Filipian 4:6. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają to, co Paweł poradził świętym, aby czynili zamiast się
zamartwiać. Możesz wyjaśnić, że błaganie w kontekście tego wersetu oznacza
pokorne i szczere zwracanie się z prośbą.

• W jaki sposób podsumowalibyście radę, jakiej udzielił Paweł w wersecie 6.?
(Zapisz na tablicy odpowiedzi uczniów w formie zdań zaczynających się od
słowa „będziemy”, na przykład: Jeśli jako wierni naśladowcy Jezusa Chrystusa
będziemy się modlić w pokorze i z dziękczynieniem, to…).

Następnie uzupełnij to zdanie o obiecane błogosławieństwa. Poproś jednego z
uczniów o przeczytanie na głos Listu do Filipian 4:7. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają błogosławieństwa, jakie Paweł obiecał, że otrzymają ci, którzy się modlą
w pokorze i z dziękczynieniem. Wyjaśnij, że słowo strzec w tym wersecie oznacza
chronić (zob. werset 7., przypis c w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

• Jak byście podsumowali błogosławieństwo, które obiecał Paweł? (Uzupełnij
zapisane na tablicy zdanie, wykorzystując odpowiedzi uczniów. Uczniowie
powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli jako wierni naśladowcy Jezusa
Chrystusa będziemy się modlić w pokorze i z dziękczynieniem, to
otrzymamy pokój Boży).

• W jaki sposób wyrażanie wdzięczności, kiedy się modlimy, może nam pomóc
odczuwać spokój pomimo zmartwień?

• Przed czym pokój Boży chroni nasze serca i umysły?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi Starszego
Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów, aby uważnie
słuchali i zwrócili uwagę na dodatkowe sposoby, w jakie pokój Boży może
nam pomóc:

„Ponieważ On szanuje waszą wolną wolę, nigdy was nie zmusi, abyście się do
Niego modlili. Ale kiedy skorzystacie z wolnej woli i uwzględnicie Pana w każdym
aspekcie codziennego życia, wasze serce wypełni błogi spokój. Ten spokój
skieruje wieczne światło na wasze zmagania. Pomoże wam poradzić sobie z tymi
wyzwaniami dzięki wiecznej perspektywie” („Niech rozwijanie wiary będzie
waszym priorytetem”, Ensign lub Liahona, listopad 2014, str. 93).

• W jaki sposób, zgodnie z tym, co powiedział Starszy Scott, Boży pokój może
nam pomóc w pokonaniu wyzwań, przed którymi stajemy?

• Kiedy modliliście się w pokorze i z dziękczynieniem z powodu obecnych w
waszym życiu zmartwień i zostaliście pobłogosławieni Bożym pokojem?

Poproś uczniów, aby odnieśli się do zmartwienia, o którym napisali na początku
lekcji. Zachęć ich, aby modlili się w pokorze i z dziękczynieniem zamiast się
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zamartwiać. Jeśli uczniowie napisali na temat zmartwienia znanej im osoby, zachęć
ich, aby podzielili się z tą osobą powyższą zasadą.

Aby przygotować uczniów do odszukania dodatkowej zasady, której Paweł nauczał
świętych w Filippi, podziel uczniów na trzy grupy. Poproś jedną grupę, aby
zastanowiła się nad swoją ulubioną potrawą, drugą — nad śmiesznym obrazkiem
lub historią, a trzecią — nad ilustracją przedstawiającą świątynię lub nad
doświadczeniem, które stało się ich udziałem, kiedy w niej przebywali. Poproś
uczniów, aby skupili się na tych rzeczach przez 30 sekund.

• Czy skupienie się na tych rzeczach wywarło na was wpływ? Jeśli tak, to jaki?

Zwróć uczniom uwagę na fakt, że to, o czym myślimy, może wywrzeć wpływ na
nasze pragnienia i zachowanie. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
Listu do Filipian 4:8–9. Poproś uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, o czym,
według Pawła, święci w Filippi mieli myśleć i co mieli czynić. Możesz wyjaśnić, że
wyrażenie „myślcie tylko o tym” oznacza uważne i stałe myślenie o danej kwestii.

Poproś uczniów, aby podkreślili w swoich pismach świętych to, na czym, według
Pawła, święci powinni skupić swoje myśli.

• Co jeszcze Paweł poradził świętym, aby czynili?

• Jakie błogosławieństwo Paweł obiecał świętym, jeśli będą postępować zgodnie z
jego naukami oraz naśladować jego przykład?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się ze słów wypowiedzianych przez Pawła do
świętych w Filippi, które zapisano w Liście do Filipian 4:8–9? (Uczniowie mogą
użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli wierni
święci skupią swoje myśli na tym, co jest prawe i będą podążać za
apostołami i prorokami, otrzymają pokój Boży).

• Jaki wpływ skupianie się na tym, co jest prawe, może wywrzeć na nasze
pragnienia i zachowanie?

Poproś uczniów, aby otworzyli swoje pisma święte na Zasadach Wiary, które
znajdują się w Perle Wielkiej Wartości. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na
głos trzynastej zasady. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają podobieństwa
między tą zasadą a Listem do Filipian 4:8.

• Jakie podobieństwa istnieją pomiędzy tą zasadą a tymi dwoma wersetami?

Zwróć im uwagę na to, że cytując w trzynastej Zasadzie Wiary „[upomnienie]
Pawła” z Listu do Filipian 4:8, Prorok Józef Smith użył zamiast słów „myślcie tylko
o tym” wyrażenie kładące większy nacisk na to, co mają czynić święci: „staje się
naszym celem”.

• Jak myślicie, dlaczego jest istotne, aby wszystko, co jest prawdziwe, uczciwe,
czyste oraz co jest cnotą lub uznane za dobre czy godne pochwały, było
naszym celem?

• W jaki sposób postawienie sobie tego za cel może nam pomóc w
koncentrowaniu się na tych rzeczach?

Podziel uczniów na trzyosobowe lub czteroosobowe grupy. Wręcz każdej
grupie egzemplarz broszury Dla wzmocnienia młodzieży z 2011 r. oraz
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kartkę z poniższym poleceniem. Wyznacz każdej grupie dwa tematy z broszury Dla
wzmocnienia młodzieży: „Randki”, „Sposób ubierania się i wygląd”,
„Wykształcenie”, „Rozrywka i media”, „Przyjaciele”, „Język” oraz „Muzyka i
taniec”. (Dostosuj liczbę grup oraz wyznaczonych im tematów do liczby wszystkich
uczniów). Poproś uczniów, aby wykonali polecenie zapisane na wręczonej
im kartce.

List do Filipian 4:8–9
Zapisz w tym miejscu wyznaczone wam tematy:

Biorąc pod uwagę każdy z tematów, przedyskutujcie następujące pytania:

• W jaki sposób możemy wykorzystać radę Pawła z Listu do Filipian 4:8–9, aby dokonać
właściwych wyborów w danym temacie?

• Jakie wyzwania możemy napotkać, kiedy staramy się postępować zgodnie z radą Pawła w danym
temacie?

Następnie omówcie poniższe pytanie:

• Dlaczego warto jest czynić to, co prawe oraz podążać za apostołami i prorokami, aby mieć ze
sobą pokój Boży?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś ucznia z każdej grupy, aby podzielił się z
resztą klasy odpowiedziami na każde z pytań, jakie przedyskutował w
swojej grupie.

• W jaki sposób Bóg pokoju zaświadczył wam, że był pośród was obecny, kiedy
skupialiście swoje myśli na tym, co prawe?

Zachęć uczniów, aby zapisali w swoich notatnikach lub dziennikach do
studiowania lepszy sposób na skupianie swoich myśli na tym, co prawe oraz
podążaniu za apostołami i prorokami Boga.

Podsumuj List do Filipian 4:10, wyjaśniając, że Paweł podziękował świętym w
Filippi za ich wsparcie i troskę, którą mu okazali, kiedy zmagał się z wieloma
wyzwaniami.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Filipian 4:11–12.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają to, czego Paweł się nauczył.

• Co, zgodnie z tym, czego Paweł się nauczył, należy czynić bez względu na
okoliczności, w których się znajdujemy?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Filipian 4:13–14.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst w swoich pismach i odszukali, kto był
źródłem siły, jaką posiadał Paweł.

List do Filipian 4:13 to fragment z pisma świętego do opanowania.
Studiowanie fragmentów do opanowania pomoże uczniom zdobyć większe

zrozumienie podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych osób. Możesz
zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli te fragmenty do opanowania w charakterystyczny
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sposób, aby mogli je z łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który
znajduje się na końcu lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• Kto, według Pawła, był źródłem jego siły?

Wyjaśnij, że słowa wyrażone przez Pawła w wersecie 13. dotyczą jego zdolności —
oraz siły, którą otrzymał od Jezusa Chrystusa — do czynienia tego, co jest miłe
Bogu lub czego On od nas wymaga, w tym także bycia radosnym bez względu na
okoliczności.

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z wersetu 13.? (Uczniowie powinni,
używając własnych słów, rozpoznać następującą prawdę: Możemy wszystko w
Chrystusie, który nas wzmacnia [zob. także Alma 26:12]).

• Co możemy uczynić, aby uzyskać dostęp do źródła siły, której może nam
udzielić Jezus Chrystus?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego Prezydium. Poproś uczniów, aby wsłuchali się w
to, w czym ta siła może nam pomóc:

„Bóg wylewa błogosławieństwa mocy i siły, umożliwiając nam osiągnięcie tego,
co w innym razie znajdowałoby się daleko poza naszym zasięgiem. To dzięki
niezwykłej łasce Boga Jego dzieci mogą przezwyciężyć zdradzieckie nurty i
ruchome piaski zwodziciela, wznieść się ponad grzech i stawać się ‘[doskonałe] w
Chrystusie’ [Moroni 10:32]” („Dar łaski”, Ensign lub Liahona, maj 2015, str. 108).

• W jaki sposób możemy odczuć tę siłę lub łaskę? (Możliwe odpowiedzi: kiedy
stawiamy czemuś silniejszy opór, mamy silniejsze postanowienie czynienia
czegoś, większą odwagę i cierpliwość, a także wytrwałość, wzmożoną siłę i moc
fizyczną, umysłową i duchową).

• Kiedy Jezus Chrystus dodał wam siły, abyście mogli coś uczynić? (Rozważ
podzielenie się osobistym doświadczeniem).

List do Filipian 4:15–23
Na zakończenie listu Paweł wyraża świętym swoją wdzięczność
Podsumuj List do Filipian 4:15–23, tłumacząc, że Apostoł Paweł ponownie
podziękował świętym w Filippi za wsparcie, jakie zostało mu okazane w czasie,
kiedy go potrzebował. Zapomoga, której udzielili święci, spodobała się Bogu, i
Paweł obiecał im, że Bóg zaspokoi ich wszystkie potrzeby.

Zakończ, dzieląc się swoim świadectwem o prawdach omówionych podczas
tej lekcji.

LEKCJA 125

776



Fragment z pisma świętego do opanowania — List do Filipian 4:13
Pomóż uczniom zapamiętać List do Filipian 4:13 poprzez zapisanie tego wersetu na
tablicy i wspólne wyrecytowanie go na głos. Zmaż jedno słowo i wyrecytujcie ten
werset ponownie. Powtórz to, aż wszystkie słowa zostaną zmazane z tablicy.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

List do Efezjan 2 – List do
Filipian 4 (Część 25.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania Listu do
Efezjan 2 – Listu do Filipian 4 (część 25.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma
koncentrować się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego,
mając na uwadze potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (List do Efezjan 2–3)
Apostoł Paweł kontynuował swoje przemówienie do członków Kościoła w Efezie, nauczając ich, że dzięki łasce Jezusa
Chrystusa cała ludzkość może dostąpić zbawienia poprzez wiarę w Niego i że kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa i
korzystamy z Jego łaski, jednoczymy się ze świętymi Boga. Paweł nauczał także, że Kościół Pana zbudowany jest na
opoce apostołów i proroków, a Jezus Chrystus jest jego kamieniem węgielnym, i że apostołowie i prorocy starają się
pomóc dzieciom Boga poznać i poczuć miłość Jezusa Chrystusa.

Dzień 2. (List do Efezjan 4–6)
Z dalszych nauk Pawła o organizacji Kościoła uczniowie dowiedzieli się, że Pan powołał apostołów, proroków oraz
innych przywódców Kościoła, aby pomagali udoskonalić świętych i chronili ich przed fałszywą doktryną. Paweł nauczał
również świętych, że uczniowie Jezusa Chrystusa symbolicznie zdejmują z siebie stare, grzeszne postępowanie i
oblekają się w nowe i prawe czyny.

Dzień 3. (List do Filipian 1–3)
Z listu Pawła do świętych w Filippi uczniowie dowiedzieli się, że przeciwności, jakich doświadczamy, podążając za
Jezusem Chrystusem, mogą przyczynić się do rozwoju Jego dzieła i że jeśli naśladujemy przykład pokory i
bezinteresownej troski o innych, jaki dał nam Jezus Chrystus, w większym stopniu stajemy się jednością. Paweł nauczał
również, że Bóg sprawia, że pragniemy i spełniamy wymagania konieczne do naszego zbawienia, które jest możliwe
dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa oraz że jeśli będziemy czynić wszystko, co jest wymagane do podążania za
Jezusem Chrystusem i podążania naprzód z wiarą, poznamy Go i uzyskamy życie wieczne.

Dzień 4. (List do Filipian 4)
W trakcie dalszego studiowania listu Pawła do świętych w Filippi uczniowie dowiedzieli się, że jeśli będziemy modlić się,
błagając i składając dzięki jako wierni naśladowcy Jezusa Chrystusa, Bóg pobłogosławi nas Swoim pokojem oraz że jeśli
wierni święci będą skupiać swoje myśli na tym, co jest prawe i jeśli będą podążać za apostołami i prorokami, będzie z
nimi pokój Boży. Paweł zakończył swój list, nauczając, że wszystkiego możemy dokonać w Jezusie Chrystusie, który
daje nam siłę.
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Wprowadzenie
Nauczywszy świętych w Efezie, że powinni symbolicznie zdjąć z siebie starego
człowieka i przywdziać nowego jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, Apostoł Paweł
nauczał ich, że powinni również przywdziać całą zbroję Bożą.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Efezjan 6:10–24
Paweł radzi świętym, żeby „przywdzieli całą zbroję Bożą”
Zapisz na tablicy poniższą wypowiedź Prezydenta Ezry Tafta Bensona. (stanowiącą
fragment przemówienia „The Power of the Word”, Ensign, maj 1986, str. 79). Poproś
jednego z uczniów, aby przeczytał tę wypowiedź na głos.

„Szatan prowadzi wojnę przeciw tym członkom Kościoła, którzy mają świadectwo i
starają się przestrzegać przykazań” (Prezydent Ezra Taft Benson).

• W jakim sensie Szatan toczy wojnę z młodzieżą Kościoła?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Efezjan 6:10–13. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, z czym, według Pawła, toczyli walkę święci w jego
czasach? Wyjaśnij, że zasadzki to sztuczki i taktyki, które mają na celu zwieść lub
usidlić kogoś.

• Z czym, według Pawła, toczyli walkę święci w jego czasach?

• W jakim sensie to, co Paweł wymienił w wersecie 12., pokrywa się z tym, z czym
walczymy w naszych czasach?

• Co Paweł kazał przywdziać świętym w swoich czasach, aby mogli oprzeć się
temu złu? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, napisz na tablicy następującą
zasadę: Jeśli przywdziejemy całą zbroję Bożą, będziemy mogli oprzeć się
złu).
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Załóżcie całą zbroję Bożą

Rozdaj uczniom po egzemplarzu załączonej karty zadań. Podziel uczniów
na pięć grup i przydziel każdej z nich po jednej części zbroi, o której mowa

w Liście do Efezjan 6:14–17. (Nie przydzielaj zwrotu „opasawszy biodra swoje
prawdą” [werset 14.]. Jeśli nie masz wielu uczniów w klasie, możesz przydzielić
niektórym grupom więcej części zbroi).

Napisz na tablicy następujące pytania:

1. Do czego służy ta część zbroi?

2. Jak Paweł nazwał tę część zbroi?

3. Co w sensie duchowym może symbolizować cześć ciała chroniona przez ten
fragment zbroi?

4. W jaki sposób przywdzianie tej części duchowej zbroi pomoże ci oprzeć się złu?

Aby pokazać uczniom, jak wypełnić kartę, poproś jednego z nich, aby przeczytał na
głos List do Efezjan 6:14. Pozostali niech śledzą tekst, odszukają odpowiedzi na
zapisane na tablicy pytania w odniesieniu do zwrotu „opasawszy biodra swoje
prawdą” i niech zapiszą odpowiedzi na swoich kartach zadań.

Wyjaśnij, że część zbroi, która „opasuje” biodra, to pas zapięty wokół lędźwi.
Następnie poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami z
resztą klasy. Uczniowie mogą podać następujące przykłady odpowiedzi:
(1) Zakrywa lędźwie (najważniejsze organy, które służą do reprodukcji). (2) Paweł
nazwał ją „prawdą”. (3) Symbolizuje naszą moralną czystość i nieskazitelność.
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(4) Wiedza o tym, że plan zbawienia jest prawdą, może uchronić nas przed
zwiedzeniem i pomóc zachowywać czystość moralną.

Poproś uczniów, żeby w trakcie czytania Listu do Efezjan 6:14–18 posłużyli się tym
przykładem w grupach i uzupełnili kartę zadań zgodnie z przydzieloną im częścią
zbroi. (Wyjaśnij, że zwrot „obuwszy nogi” [werset 15.] oznacza założenie butów lub
innego rodzaju ochrony na nogi).

Po upływie wyznaczonego czasu poproś przedstawiciela każdej grupy, aby
opowiedział klasie, czego nauczyli się jej członkowie. Kiedy grupy będą zdawać
sprawozdanie, poproś uczniów, aby zapisali uzyskane informacje na swoich
kartach zadań.

• Dlaczego ważne jest, żebyśmy bronili się, przywdziewając całą zbroję Bożą?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał poniższą wypowiedź Starszego M.
Russella Ballarda z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali odszukają, w jaki
sposób możemy przywdziać i umocnić zbroję Bożą.

„W jaki sposób przywdziewamy całą zbroję Bożą, żebyśmy ‘mogli stawić opór w
dniu złym’, jak obiecuje Paweł?

Lubię myśleć o tej duchowej zbroi, nie jako jednym kawałku metalu wytopionym,
żeby pasował idealnie do ciała, ale jak o kolczudze. Kolczuga zrobiona jest z setek
połączonych ze sobą małych kawałków stali, co pozwala na większą swobodę
ruchu, zapewniając ten sam rodzaj ochrony. Mówię o tym, gdyż z mojego

doświadczenia wynika, że nie ma jednej wielkiej i spektakularnej rzeczy, którą możemy zrobić,
aby uzbroić się duchowo. Prawdziwa duchowa moc pochodzi z wielu drobnych aktów, które
splatają się ze sobą, tworząc materiał duchowych fortyfikacji, który chroni nas i osłania przed
wszelkim złem” („Be Strong in the Lord”, Ensign, lipiec 2004, str. 8).

• Co robicie, żeby codziennie przywdziewać i wzmacniać zbroję Bożą?

• Co pomaga wam opierać się złu, pokusom i podstępom?

Napisz na tablicy poniższe pytania. Poproś uczniów, by odpowiedzieli na nie w
swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania.

Które części swojej duchowej zbroi uważacie za solidne?

Która jej część jest u was najsłabsza?

Co możecie zrobić, żeby wzmocnić każdą z tych części duchowej zbroi w
waszym życiu?

Podsumuj List do Efezjan 6:19–24, wyjaśniając, że Paweł zakończył swój list,
prosząc świętych, żeby modlili się, by dana mu była „mowa” (werset 19.) do
śmiałego głoszenia ewangelii w więzieniu.

Złóż świadectwo o prawdach rozpoznanych podczas dzisiejszej lekcji i zachęć
uczniów, aby postępowali zgodnie z otrzymanymi podszeptami.
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Następna część (List do Kolosan – I List do Tymoteusza)
Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania zapisów Pawła w nadchodzącym
tygodniu odszukali odpowiedzi na następujące pytania: Co Paweł powiedział o
miłości do pieniędzy? W jaki sposób możemy uniknąć zwiedzenia przez fałszywe
tradycje? Co, według Pawła, musi stać się przed Drugim Przyjściem? Skąd
będziemy wiedzieć, że miało to już miejsce?

LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA:  CZĘŚĆ 25.

782



Wprowadzenie do Listu
Pawła do Kolosan
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Paweł napisał List do Kolosan, ponieważ dowiedział się, że poważnie zbłądzili
(zob. Bible Dictionary, „Pauline Epistles”). Fałszywe nauki i praktyki w Kolosach
wpływały na mieszkających tam świętych i zagrażały ich wierze. Podobne presje
kulturowe stanowią wyzwanie dla członków Kościoła w naszych czasach.
Znaczenie tego listu zależy po części od tego, w jaki sposób wskazuje i ujawnia on
kłamstwa, podkreślając tym samym boskie pochodzenie i zbawienne dzieło Jezusa
Chrystusa. W trakcie studiowania Listu do Kolosan uczniowie pogłębią poziom
swojego nawrócenia wobec Zbawiciela i zyskają ochronę przed zwiedzeniem i
grzechem.

Kto napisał tę księgę?
List do Kolosan został wysłany przez Pawła i Tymoteusza (zob. List do Kolosan 1:1,
23; 4:18). Paweł najwyraźniej własnoręcznie napisał pozdrowienie na końcu listu
(zob. List do Kolosan 4:18), wspominając, że skryba — prawdopodobnie Tymoteusz
— pomógł mu napisać większość jego treści.

Kiedy i gdzie została ona napisana?
Paweł napisał ten list podczas swojego pierwszego pobytu w więzieniu w Rzymie
około 60–62 r. n.e. (Guide to the Scriptures, „Pauline Epistles”, strona internetowa:
scriptures.lds.org). Paweł napisał List do Kolosan prawdopodobnie w tym samym
czasie, gdy pisał Listy do Filipian, Efezjan i do Filemona.

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
List adresowany jest do wiernych świętych w Kolosach, które znajdują się na
terenie obecnej Turcji. Paweł pouczył świętych w Kolosach, by podzielili się treścią
listu z członkami Kościoła w pobliskiej Laodycei (zob. List do Kolosan 4:16).

Paweł napisał ten list po wizycie „Epafrasa, ewangelisty Kościoła [w Kolosach]
[zob. List do Kolosan 1:7–8]. Epafras powiedział Pawłowi, że Kolosanie poważnie
zbłądzili — uważali, że są lepsi od innych ludzi, ponieważ pilnie przestrzegają
pewnych obrzędów zewnętrznych [zob. List do Kolosan 2:16], odmawiają sobie
pewnych pragnień fizycznych i oddają cześć aniołom [zob. List do Kolosan 2:18].
Praktyki te sprawiły, że Kolosanie czuli się święci. Uważali także, że lepiej od
innych członków Kościoła rozumieją tajemnice wszechświata. W swoim liście
Paweł upomniał ich, nauczając, że odkupienie następuje jedynie poprzez Chrystusa
i że mamy być roztropni i służyć Mu” (Guide to the Scriptures, „Colossians, Epistle
to”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
W Liście do Kolosan Paweł sprzeciwił się fałszywym naukom, jakie panowały w
Kolosach, podkreślając boskie pochodzenie, zbawienną misję i prymat Jezusa
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Chrystusa (zob. List do Kolosan 1:15–23). Nauczał, że Chrystus stanowi dokładny
obraz Boga Ojca, jest Stworzycielem, głową Kościoła, pierwszą zmartwychwstałą
osobą i Odkupicielem. Jest „głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności”
(List do Kolosan 2:10) oraz wypełnia swoją boską misję pod kierownictwem Ojca
(zob. List do Kolosan 1:19; 3:1).

Paweł ostrzegł przed tymi, którzy nauczają, że prawdziwą duchowość zyskuje się
poprzez udział w szczególnych rytuałach, świętach lub poprzez przyjmowanie
specjalnych pokarmów (zob. List do Kolosan 2:16–18, 20, 23). Nauczał, że duchową
dojrzałość i wiedzę o Bogu okazujemy skupiając się na „tym, co w górze” (List do
Kolosan 3:2), wyrzekając się nieprawych czynów (zob. List do Kolosan 3:5–9) i
rozwijając cechy Chrystusowe (zob. List do Kolosan 3:12–17). Paweł radził swoim
czytelnikom, żeby byli „ugruntowani i stali” w ewangelii (List do Kolosan 1:23)
oraz „wkorzenieni [w Jezusa Chrystusa] i zbudowani na nim, i utwierdzeni w
wierze” (List do Kolosan 2:7).

Zarys
List do Kolosan 1:1–23 Paweł pozdrawia świętych w Kolosach i oświadcza, że
Jezus Chrystus jest Odkupicielem, Pierworodnym pośród wszelkiego stworzenia,
Stworzycielem i Panem wszelkiej boskiej doskonałości, w którym skupia się
pojednanie wszechświata. Napomina świętych, żeby ustanowili swoją wiarę w
Jezusie Chrystusie.

List do Kolosan 1:24–2:23 Paweł ostrzega przed wiarą w fałszywe filozofie i
tradycje ludzkie, takie jak: oddawanie czci aniołom oraz poddawanie się
ekstremalnym formom duchowej dyscypliny poprzez odmawianie sobie pokarmów.

List do Kolosan 3:1–4:18 Paweł napomina świętych, żeby zwrócili swoje serca ku
temu, co jest w górze, żeby porzucili grzechy, które wcześniej popełniali i by
okazywali sobie wzajemnie miłosierdzie. Udziela wskazówek względem tego, w
jaki sposób święci powinni oddawać cześć, a następnie udziela rad żonom, mężom,
dzieciom, rodzicom, sługom i panom. Pod koniec Listu do Kolosan przekazuje
wyrazy pochwały, pozdrawia oraz udziela ostatnich instrukcji i błogosławieństw.

L IST  DO KOLOSAN
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LEKCJA 126

List do Kolosan
Wprowadzenie
Paweł nauczał o prymacie Jezusa Chrystusa (wyższości,
wielkości i świetności) i przestrzegał przed fałszywą doktryną.
Zachęcał świętych w Kolosach, aby miłowali to, co w górze i

rozwijali cechy Chrystusa. Paweł pouczył ich także, żeby byli
miłosierni i roztropni w swoich interakcjach z innymi ludźmi.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Kolosan 1–2
Paweł naucza o prymacie Jezusa Chrystusa (wyższości, wielkości i świetności) i
przestrzega przed fałszywą doktryną

Korzystanie z tablicy
Efektywne korzystanie z tablicy podczas lekcji może pomóc uczniom w nauce i zachęcić ich do
większego zaangażowania, szczególnie tych, którzy najlepiej uczą się wzrokowo. Nauczyciel
może przedstawiać na niej główne punkty lub zasady zawarte w lekcji, rysować diagramy
doktryn, szkicować mapy, robić wykresy, pokazywać ilustracje lub rysować przedmioty, o których
mowa w pismach świętych lub robić wiele innych rzeczy, które wspomogą proces nauczania.

Narysuj poniższy obrazek na tablicy.

• Które z tych drzew prawdopodobnie
przewrócą się, jeśli rozpęta się silna
wichura? Dlaczego?

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie następującej wypowiedzi
Starszego Neila L. Andersena z
Kworum Dwunastu Apostołów:
Pozostali niech wysłuchają, jakich
wichrów musimy się wystrzegać.

„Bardziej niż przepowiedziane trzęsienia ziemi i wojny [w dniach ostatnich]
martwią duchowe tornada i wichry, które mogą wyrwać was z duchowej opoki,
przenieść i postawić waszego ducha w miejscach, o których nawet wam się nie
śniło, czasem w taki sposób, że nawet nie zwrócicie na to uwagi” („Duchwe
wichry”, Ensign lub Liahona, maj 2014, str. 18).

• Jakiego rodzaju duchowe wichry mogą nas wyrwać lub odsunąć od wiary w
Jezusa Chrystusa? (Możesz poprosić uczniów, aby wypisali swoje odpowiedzi
na tablicy obok rysunku wichrów).

• Dlaczego te duchowe wichry mogą wyrządzić większe szkody niż wyzwania
fizyczne, takie jak trzęsienia ziemi lub wojny?
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Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakie duchowe wichry mają na nich wpływ.

Wyjaśnij, że Paweł napisał list do członków Kościoła w Kolosach (zwany Listem do
Kolosan), kiedy dowiedział się o szerzących się pośród nich wpływach i fałszywych
naukach, które mogły wykorzenić świętych z ich wiary w Jezusa Chrystusa.
(Możesz poprosić uczniów, żeby znaleźli Laodyceę, która znajduje się nieco na
zachód od Kolosów na mapie nr 13, „The Missionary Journeys of the Apostle Paul”
[Podróże misyjne Apostoła Pawła], która znajduje się w anglojęzycznej wersji pism
świętych ŚwDO). Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Listu do Kolosan
odszukali, w jaki sposób Paweł próbował wzmocnić wiarę członków Kościoła w
Chrystusa oraz zapewnić im błogosławieństwa wynikające z głębokiego
zakorzenienia wiary w Chrystusie.

Podsumuj List do Kolosan 1:1–11, wyjaśniając, że pozdrowiwszy świętych w
Kolosach, Paweł zwrócił uwagę na ich wierność i wyjaśnił, że ewangelia wydaje
owoce, czyli błogosławieństwa, w życiu tych, którzy ją przyjmują i żyją według niej.
Następnie nauczał ich o Jezusie Chrystusie.

Poproś kilkoro uczniów, aby przeczytali na głos List do Kolosan 1:12–19, czytając po
jednym lub po kilka wersetów. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach
świętych i odszukają prawdy, jakich Paweł nauczał o Jezusie Chrystusie. (Możesz
wyjaśnić, że słowo „niewidzialny” w wersecie 15. jest tłumaczeniem greckiego
słowa aoratos, które oznacza również „niewidoczny”. Zwróć uwagę uczniów na to,
że List do Hebrajczyków 11:27 wskazuje na to, że Mojżesz ujrzał „tego, który jest
niewidzialny”, czyli zwykle niewidoczny [zob. także NiP 67:11]).

• Czego Paweł nauczał o Jezusie Chrystusie? (Używając słów uczniów, napisz na
tablicy następującą prawdę pod drzewem z głęboko sięgającymi korzeniami:
Jezus Chrystus jest Odkupicielem, pierworodnym pośród duchowych
dzieci Ojca Niebieskiego, Stwórcą wszystkiego, głową Kościoła i
pierwszym, który zmartwychwstał).

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, abyśmy znali i pokładali wiarę w te prawdy o
Jezusie Chrystusie? W jaki sposób wiedza i pokładanie wiary w te prawdy może
wzmocnić naszą wiarę w Niego?

Wskaż w napisanym na tablicy zdaniu słowo Odkupiciel i wyjaśnij, że Paweł
przypomniał świętym w Kolosach, dlaczego potrzebują Odkupiciela.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Kolosan 1:20–22.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, czego Paweł nauczał
świętych w Kolosach o tym, dlaczego potrzebują Odkupiciela.

• W jaki sposób, według wersetu 21., człowiek staje się obcym Bogu, czyli zostaje
od Niego odseparowany?

• Jakie jest znaczenie słowa pojednać się w wersecie 20.? (Zaprowadzić porządek
lub sprawić, że zapanowała zgoda).

• W jaki sposób, według wersetów 20. i 22., Jezus Chrystus pojednał nas z
Bogiem? (Wyjaśnij, że zwrot „dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża
jego” odnosi się do Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa).
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Wyjaśnij, że błogosławieństwo wynikające z pojednania z Bogiem ma pewne
warunki. Napisz na tablicy następujący zwrot: Możemy pojednać się z Bogiem poprzez
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, jeśli…

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Kolosan 1:23. Pozostali
uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, jakie wymagania należy spełnić, aby
pojednać się z Bogiem.

• Co jest od nas wymagane, żeby pojednać się z Bogiem?

• Co to znaczy, że mamy „[wytrwać] w wierze, ugruntowani stali”? (Pozostać
niewzruszonymi w naszej wierze w Jezusa Chrystusa).

• W oparciu o to, czego dowiedzieliście się z wersetu 23., jak dokończylibyście
zdanie napisane na tablicy? (Używając słów uczniów, dokończ napisaną na
tablicy zasadę w następujący sposób: Możemy pojednać się z Bogiem
poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, jeśli będziemy ugruntowani
i stali w naszej wierze).

Zwróć uwagę uczniów na rysunek na tablicy i zapytaj:

• Który z waszych znajomych przypomina drzewo z głęboko sięgającymi
korzeniami — ugruntowane i stałe w swojej wierze w Chrystusa?

• W jakim sensie przykład tej osoby jest dla was błogosławieństwem?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali List do Kolosan 2:4, 8 i odszukali, jakie
duchowe wichry zagrażały wykorzenieniem świętych w Kolosach.

• Jakie duchowe wichry zagrażały wykorzenieniem świętych w Kolosach?
(Wyjaśnij, że pewni ludzie, którzy chcieli umniejszyć znaczenie Jezusa
Chrystusa, nauczali wielu różnych filozofii i tradycji).

• Dlaczego wiara w fałszywe nauki, które umniejszały znaczenie Jezusa
Chrystusa, ułatwiała duchowe wykorzenienie się?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Kolosan 2:5–7. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, jakiej rady Paweł udzielił świętym,
żeby pomóc im unikać zwiedzenia przez filozofie i tradycje świata.

• Czego uczymy się z Listu do Kolosan 2:5–7 o tym, co może pomóc nam uniknąć
bycia zwiedzionymi przez fałszywe filozofie świata, nauki i tradycje religijne?
(Uczniowie mogą inaczej to ująć, ale powinni rozpoznać następującą zasadę:
Kiedy jesteśmy wkorzenieni w Jezusa Chrystusa i zbudowani na Nim,
możemy uniknąć zwiedzenia przez filozofie i tradycje świata).

Napisz na tablicy następujące pytania:

Co, waszym zdaniem, jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić, aby
być wkorzenieni w Jezusa Chrystusa i zbudowani na Nim? Dlaczego uważacie, że
jest to ważne?
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Podziel uczniów na trzy- lub czteroosobowe grupy. Poproś, aby wyjaśnili członkom
grupy swoje odpowiedzi na napisane na tablicy pytania. Po upływie wyznaczonego
czasu poproś kilkoro uczniów, aby opowiedzieli o tym, czego się nauczyli od innych
członków grupy.

Poproś uczniów, aby ponownie zastanowili się nad duchowymi wichrami, które
rozważali na początku lekcji. Poproś ich, aby w notatnikach lub dziennikach do
studiowania napisali, co zrobią, żeby mogli pozostać wkorzenieni w Jezusa
Chrystusa i zbudowani na Nim oraz uniknąć wyrwania przez duchowe wichry.

List do Kolosan 3–4
Paweł zachęca Kolosan, aby miłowali to, co w górze i byli roztropni
Podsumuj List do Kolosan 3–4, wyjaśniając, że Paweł napomniał świętych w
Kolosach, by zaprzestali nieprawości i rozwijali cechy Jezusa Chrystusa. Zachęcił ich
również, aby oddawali się modlitwie i byli roztropni, szczególnie w interakcjach z
ludźmi, którzy nie są chrześcijanami. Następnie przekazał pozdrowienia od kilku
swoich współsług, między innymi od Łukasza.

Złóż własne świadectwo o prawdach omówionych podczas tej lekcji.
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Wprowadzenie do I Listu
Pawła do Tesaloniczan
Dlaczego warto studiować tę księgę?
I List do Tesaloniczan uważa się za pierwszy z zachowanych listów Pawła i jest
prawdopodobnie najstarszą księgą Nowego Testamentu. Nauki Pawła skupiają się
w nim głównie na Drugim Przyjściu Jezusa Chrystusa, i mowa w nim między
innymi o trudnościach, jakich naśladowcy Jezusa Chrystusa doświadczą przed Jego
powrotem (zob. 1 List do Tesaloniczan 3:3), o zmartwychwstaniu chrześcijan
podczas Drugiego Przyjścia (zob. 1 List do Tesaloniczan 4:13–14), a także o czasie
Drugiego Przyjścia Chrystusa (zob. 1 List do Tesaloniczan 5:1–2). W trakcie
studiowania tej księgi uczniowie zdobędą wiedzę o Drugim Przyjściu i zostaną
zachęceni do pozostania wiernymi Panu.

Kto napisał tę księgę?
Autorem I Listu do Tesaloniczan jest Paweł (zob. I List do Tesaloniczan 1:1;
zob. także 2:18).

Kiedy i gdzie została ona napisana?
„Paweł pisał listy do Tesaloniczan z Koryntu podczas swojej drugiej podróży
misyjnej”, około 50–51 r. n.e. (Guide to the Scriptures, „Pauline Epistles”, strona
internetowa: scriptures.lds.org).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Paweł skierował I List do Tesaloniczan do członków Kościoła w Tesalonice.
Tesalonika była najgęściej zaludnionym i najlepiej rozwijającym się miastem w
greckim królestwie Macedonii z dwóch istotnych względów: miasto wybudowano
w najlepszej naturalnej zatoce na Morzu Egejskim i znajduje się ono na głównym
szlaku łączącym Rzym z Azją.

Podczas drugiej podróży misyjnej Duch nakazał Pawłowi i jego towarzyszom —
Sylasowi, Tymoteuszowi, i Łukaszowi — udać się przez Morze Egejskie do
Macedonii (zob. Dzieje Apostolskie 16:6–12). W ten sposób rozpoczęło się
głoszenie ewangelii w Europie. Zakończywszy nauczanie w Filipii (zob. Dzieje
Apostolskie 16:12–40), Paweł i Sylas udali się do Tesaloniki.

Trudzili się, pracując w granicach miasta, ale zostali z niego wypędzeni przez
przywódców żydowskich (zob. Dzieje Apostolskie 17:1–9). Tymoteusz
poinformował później Pawła, że pomimo prześladowań święci w Tesalonice
pozostali wierni, a ich prawy wpływ szerzył się po okolicy (zob. Dzieje Apostolskie
18:5; I List do Tesaloniczan 1:7–8; 3:6–8).

Nawróceni w Tesalonice święci zaliczali się do pierwszych Europejczyków, którzy
przyjęli ewangelię, w wyniku czego stali się przedmiotem prześladowań. Mieli
także wiele pytań na temat Drugiego Przyjścia. Dlatego w liście do Tesaloniczan
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Paweł dodaje im otuchy i siły oraz odpowiada na ich pytania dotyczące Drugiego
Przyjścia Jezusa Chrystusa.

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Jednym z głównych tematów poruszanych przez Pawła w I Liście do Tesaloniczan
jest Drugie Przyjście. Opisuje on uczestnictwo sprawiedliwych, szczególnie
świętych, którzy wcześniej zmarli, w wydarzeniach towarzyszących Drugiemu
Przyjściu (zob. I List do Tesaloniczan 2:19; 3:13; 4:13–17; 5:1–10). W odróżnieniu od
wielu innych listów Pawła I List do Tesaloniczan nie zawiera napomnień, lecz
wyrazy pochwały i uznania dla świętych w Tesalonice.

Zarys
I List do Tesaloniczan 1–3 Paweł przekazuje świętym w Tesalonice wyrazy
wdzięczności. Przypomina o swojej dobroczynnej służbie pośród nich i wyraża
radość z powodu ich wierności. Zachęca świętych, aby wzrastali w miłości wobec
siebie nawzajem i względem wszystkich ludzi.

I List do Tesaloniczan 4–5 Paweł nakazuje świętym, żeby kroczyli w świętości i
uświęcili się. Wyjaśnia, że podczas ponownego przyjścia Pana święci, którzy
pozostaną wierni świadectwu o Chrystusie — zarówno ci, którzy zmarli, jaki i ci,
którzy będą wówczas żyć na ziemi — powstaną i powitają Pana. Apostoł
przypomina członkom Kościoła, żeby przygotowali się i oczekiwali dnia, w którym
Chrystus powróci.

I L IST  DO TESALONICZAN
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I List do Tesaloniczan 1–2
Wprowadzenie
Paweł napisał do świętych w Tesalonice po tym, jak
dowiedział się, że byli wierni ewangelii w obliczu
prześladowań. Pochwalił ich za wierność i pragnienie

nauczania ewangelii. Wyjaśnił, dlaczego głosił ewangelię
świętym w Tesalonice.

Propozycje dotyczące nauczania
I List do Tesaloniczan 1
Paweł chwali świętych w Tesalonice za ich wierność w cierpieniach
Poproś uczniów, aby podzielili się pozytywnymi doświadczeniami, jakie odczuli,
dzieląc się ewangelią z innymi ludźmi.

• Jakich wyzwań możemy doświadczyć, kiedy staramy się dzielić ewangelią?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania I Listu do Tesaloniczan 1–2 odszukali
prawdy, które pomogą im w ich wysiłkach związanych z dzieleniem się ewangelią.

Poproś uczniów, aby znaleźli Tesalonikę na mapie nr 13, „The Missionary Journeys
of the Apostle Paul” [Podróże misyjne Apostoła Pawła], która znajduje się w
anglojęzycznej wersji pism świętych ŚwDO. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos następującego opisu świętych w Tesalonice:

Święci w Tesalonice zaliczali się do pierwszych Europejczyków, którzy przystąpili do Kościoła.
Paweł, Sylas i Tymoteusz po raz pierwszy głosili w niej ewangelię podczas drugiej podróży
misyjnej Pawła, ale zostali wypędzeni z miasta przez przywódców żydowskich (zob. Dzieje
Apostolskie 17:5–15). Święci w Tesalonice nadal doświadczali prześladowań nawet po wyjeździe
Pawła i jego towarzyszy. Paweł napisał później list do świętych, aby dodać im otuchy w obliczu
prześladowań.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Tesaloniczan 1:2–4.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst w swoich pismach i odszukali, dlaczego Paweł
radował się z powodu świętych w Tesalonice.

• Dlaczego Paweł radował się z powodu świętych w Tesalonice?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Tesaloniczan 1:5–6.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst w swoich pismach i odszukali, w jaki sposób
Paweł głosił ewangelię Tesaloniczanom podczas swojej pierwszej wizyty.

• W jaki sposób, według wersetu 5., Paweł głosił ewangelię Tesaloniczanom? (W
słowie i z mocą Bożą).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego
Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostałych poproś, aby
odszukali, co oznacza słowo i moc ewangelii.
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„Prawdziwa ewangelia składa się z dwóch elementów: ze Słowa i Mocy. Wszyscy
mogą mieć dostęp do słowa; księgi, w których zostało ono zapisane są
powszechnie dostępne. Jednak moc musi pochodzić od Boga; jest i musi być
przekazana zgodnie z Jego zamysłem i wolą tym, którzy przestrzegają prawa,
jakie uprawnia ich do jej otrzymania.

Słowo ewangelii to mówiona lub pisana relacja o tym, co ludzie muszą zrobić,
aby osiągnąć zbawienie […].

Aczkolwiek właściwe zbawienie ma miejsce jedynie wtedy, gdy przyjmujemy moc Bożą i
używamy jej; a mocą tą jest moc kapłaństwa i moc Ducha Świętego” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy [1965–1973], 3:42–43).

• Co, według Starszego McConkiego, oznacza słowo ewangelii? Co oznacza moc
ewangelii?

• Co, według wersetu 6., uczynili Tesaloniczanie, kiedy nauczono ich ewangelii w
słowie i z mocą Bożą? (Stali się naśladowcami i sługami Pana).

• Jak sformułowalibyście zasadę podsumowującą nauki Pawła w wersetach 5–6?
(Choć uczniowie mogą użyć innych słów, powinni rozpoznać następującą
zasadę: Kiedy nauczamy ewangelii Jezusa Chrystusa w słowie i z mocą
Bożą, możemy pomóc ludziom stać się naśladowcami i sługami Pana).

• Co możemy zrobić, żeby przygotować się do nauczania ewangelii w słowie i z
mocą Bożą?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Tesaloniczan 1:7–9.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co jeszcze zrobili święci w Tesalonice po
przyjęciu ewangelii.

• Co jeszcze zrobili święci w Tesalonice po przyjęciu ewangelii? Jaki wpływ miał
ich przykład na innych wierzących w ich otoczeniu?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z tych wersetów o tym, w jaki sposób
możemy dzielić się ewangelią? (Uczniowie mogą inaczej to ująć, ale powinni
rozpoznać następującą prawdę: Możemy dzielić się ewangelią poprzez nasz
przykład).

Aby pomóc uczniom zrozumieć tę prawdę, poproś jednego z nich o przeczytanie
następującej wypowiedzi Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego Prezydium:

„Najskuteczniejszym sposobem głoszenia ewangelii jest dawanie przykładu. Jeśli
żyjemy zgodnie ze swoimi przekonaniami, ludzie to zauważą. Jeśli podobizna
Jezusa Chrystusa będzie jaśnieć w naszym życiu [zob. Alma 5:14], jeśli będziemy
radośni i zawrzemy pokój ze światem, ludzie będą chcieli znać tego powód.
Jednym z najpiękniejszych kazań, jakie wygłoszono na temat pracy misjonarskiej,
były proste słowa przypisywane świętemu Franciszkowi z Asyżu: ‘Głoś ewangelię

zawsze, a jeśli to konieczne, używaj słów’ [w: William Fay i Linda Evans Shepherd, Share Jesus
without Fear (1999), str. 22]” („Czekając na drodze do Damaszku”, Ensign lub Liahona, maj
2011, str. 77).
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• Dlaczego dawanie przykładu jest skuteczniejszą metodą dzielenia się ewangelią
niż tylko mówienie o niej?

Powtórz pytanie w inny sposób
Czasami uczniom może być trudno odpowiedzieć na pytanie, ponieważ nie rozumieją, czego ono
dotyczy. Powinieneś sformułować pytanie inaczej lub zapytać uczniów, czy je rozumieją. Unikaj
zadawania serii pytań bez pozostawienia czasu, aby studenci mogli głębiej zastanowić się nad
udzieleniem właściwej odpowiedzi.

• W jaki sposób przykład danej osoby pomógł wam przyjąć ewangelię lub pełniej
nią żyć?

I List do Tesaloniczan 2
Paweł opisuje, w jaki sposób wraz ze swoimi towarzyszami pełnił posługę wśród
Tesaloniczan
Wyjaśnij, że pochwaliwszy świętych w Tesalonice za ich prawy przykład, Paweł
przypomniał im o miłości, jaką ich darzy i o przykładzie, który im dał, kiedy
wcześniej głosił im ewangelię.

Zapisz na tablicy następujący odsyłacz do pism świętych i pytanie:

I List do Tesaloniczan 2:1–13

• Które słowa lub zwroty opisują prawy przykład, jaki Paweł i jego towarzysze
dali Tesaloniczanom?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos I List do Tesaloniczan 2:1–13, a
reszta klasy niech śledzi tekst w swoich pismach. Zamiast prosić uczniów o
czytanie na głos, możesz poprosić ich, by zbadali te wersety indywidualnie, w
małych grupach lub w parach. Poproś uczniów, aby odszukali słowa lub zwroty,
które opisują prawy przykład, jaki Paweł i jego towarzysze dali Tesaloniczanom.
Możesz zaproponować im, by zaznaczyli to, co znajdą.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby podeszli do tablicy i napisali
na niej jedno lub dwa odnalezione słowa bądź zwroty. Poproś ich, by wyjaśnili, w
jaki sposób te słowa lub zwroty mogą nam przyświecać, kiedy staramy się dawać
prawy przykład innym ludziom.

Podsumuj I List do Tesaloniczan 2:14–18, wyjaśniając, że Paweł powiedział, że
święci w Tesalonice byli prześladowani, ponieważ przyjęli ewangelię. Powiedział
świętym, że starał się ich ponownie odwiedzić, ale „przeszkodził” mu przeciwnik
(werset 18.).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Tesaloniczan 2:19–20.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają to, o czym Paweł powiedział, że jest jego
„nadzieją albo radością” (werset 19.).

• O czym Paweł powiedział, że jest jego „nadzieją albo radością”?
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• W jaki sposób nadzieja i radość Pawła są wyrazem nadziei i radości, jakie Ojciec
Niebieski żywi wobec nas?

Na zakończenie złóż świadectwo o omówionych na lekcji prawdach. Poproś
uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą dzielić się ewangelią zarówno
mówiąc o niej, jak i dając prawy przykład. Zachęć ich, aby działali zgodnie z
otrzymywanymi podszeptami.
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I List do Tesaloniczan 3–5
Wprowadzenie
Apostoł Paweł pragnął wzmocnić wiarę członków Kościoła w
Tesalonice. Nauczał ich o Zmartwychwstaniu umarłych

podczas Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa i o tym, jak
przygotować się na Drugie Przyjście.

Propozycje dotyczące nauczania
I List do Tesaloniczan 3–4:12
Paweł pragnie wzmocnić wiarę członków Kościoła w Tesalonice

Rozdaj uczniom po egzemplarzu poniższego testu prawda-fałsz na temat
Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa i poproś ich, aby odpowiedzieli na

każde zdanie, zaznaczając, czy jest prawdą lub fałszem:

I List do Tesaloniczan 3–5
P / F 1. Wierni święci, którzy umrą przed Drugim Przyjściem, nie zmartwychwstaną aż do końca
Milenium.

P / F 2. Wierni święci, którzy będą żyć na ziemi podczas Drugiego Przyjścia, zostaną zagarnięci,
by powitać Chrystusa.

P / F 3. Drugie Przyjście zaskoczy wszystkich ludzi jak złodziej w nocy.

Używaj różnych metod nauczania
Nawet najbardziej przekonująca technika nauczania może być nieskuteczna, gdy jest zbyt często
używana. Choć nie powinieneś wybierać metod nauczania tylko ze względu na zachowanie
różnorodności, będziesz bardziej skutecznym nauczycielem, jeśli będziesz korzystać z różnych
metod w różne dni. Używanie różnych metod może także pomóc w dotarciu do uczniów, którzy
uczą się na różne sposoby.

Wyjaśnij, że nie podasz w tym momencie poprawnych odpowiedzi, ale że
uczniowie będą mogli je odkryć w trakcie dzisiejszej lekcji. Poproś uczniów, aby w
trakcie studiowania I Listu do Tesaloniczan 3–5 odszukali prawdy dotyczące
Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa.

Przypomnij uczniom, że po krótkim okresie, w którym głosili ewangelię w
Tesalonice, Paweł, Sylas i Tymoteusz zostali wypędzeni z miasta przez przywódców
żydowskich (zob. Dzieje Apostolskie 17:5–15). Paweł wysłał później Tymoteusza do
Tesaloniki, aby odwiedził nowych członków i wzmocnił ich wiarę. Z I Listu do
Tesaloniczan 3:1–7 dowiadujemy się, iż Tymoteusz poinformował Pawła, że święci
pozostali wierni pomimo prześladowań, których doświadczali. Tymoteusz
prawdopodobnie przekazał także, że święci mieli wiele pytań na temat Drugiego
Przyjścia Jezusa Chrystusa. Paweł napisał list do świętych w Tesalonice, w którym
odpowiedział na ich pytania.

795



Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Tesaloniczan 3:9–10.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, o co Paweł modlił się pod swoją
nieobecność wśród świętych w Tesalonice.

• O co Paweł modlił się pod swoją nieobecność wśród świętych w Tesalonice?

• Co oznacza zwrot „dopełnić tego, czego brak waszej wierze” w wersecie 10.?
(Paweł pragnął wzmocnić wiarę członków Kościoła w Tesalonice).

Wyjaśnij, że jednym ze sposobów, na jakie Paweł starał się wzmocnić wiarę
członków Kościoła w Tesalonice, było wyjaśnianie, jak przygotować się na Drugie
Przyjście. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Tesaloniczan
3:11–13. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Pan zrobi dla świętych, żeby
przygotować ich na Swoje Drugie Przyjście.

• Co Paweł miał nadzieję, że Pan uczyni, aby przygotować świętych na Swoje
Drugie Przyjście?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Tesaloniczan 4:1.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, do czego Paweł namawiał świętych w
Tesalonice, żeby mogli przygotować się na Drugie Przyjście.

• Do zrobienia czego Paweł namawiał świętych w Tesalonice, żeby przygotowali
się na Drugie Przyjście?

Każdemu uczniowi w klasie przydziel jeden z następujących odnośników (w
zależności od wielkości klasy możesz przydzielić jeden odnośnik kilkorgu
uczniom): I List do Tesaloniczan 4:2–5; 4:6–8; 4:9–12. Poproś uczniów, aby
przeczytali przydzielone im odnośniki i odpowiedzieli na następujące pytania
(możesz zapisać je na tablicy):

• Do zrobienia czego Paweł namawiał świętych, żeby przypodobali się Bogu?

• Jak myślicie, w jaki sposób życie zgodne z tą nauką miało im pomóc
przygotować się na Drugie Przyjście?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi
odpowiedziami z resztą klasy.

I List do Tesaloniczan 4:13–18
Paweł naucza o Zmartwychwstaniu umarłych podczas Drugiego Przyjścia Jezusa
Chrystusa
Pokaż ilustrację Drugie Przyjście (Album: Ewangelia w malarstwie [2009], nr 66;
zob. także stronę internetową: LDS.org).

LEKCJA 128

796



Wyjaśnij, że święci w Tesalonice błędnie
pojmowali niektóre aspekty Drugiego
Przyjścia. Martwili się, że zmarli
członkowie Kościoła w Tesalonice nie
będą mogli doświadczyć
błogosławieństw związanych z Drugim
Przyjściem.

Poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos I List do Tesaloniczan
4:13–14, 16. Pozostali niech śledzą tekst
i odszukają, czego Paweł nauczał o
wiernych świętych, którzy umierają
przed Drugim Przyjściem. Wyjaśnij, że
Paweł użył słowa zasnęli w odniesieniu
do zmarłych.

• Jakiej prawdy Paweł nauczał o
wiernych świętych, którzy umierają
przed Drugim Przyjściem?
(Uczniowie powinni rozpoznać
następującą prawdę: Wierni święci,
którzy umierają przed Drugim Przyjściem, zmartwychwstaną podczas
powrotu Chrystusa).

• Co oznacza zwrot „Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli” w
wersecie 14.? (Wierni święci, którzy zmartwychwstaną podczas Drugiego
Przyjścia, zostaną zagarnięci, aby spotkać Jezusa Chrystusa i zstąpią z Nim w
chwale [zob. NiP 88:97–98]).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Tesaloniczan 4:15, 17.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego Paweł nauczał o wiernych świętych,
którzy będą żyć na ziemi w chwili powrotu Chrystusa. Poproś ucznia, aby
przeczytał także Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha], werset 15.,
przypis a (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO. Następnie poproś go
o przeczytanie Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha], werset 17.,
przypis a Możesz zwrócić uwagę uczniów na to, że w Joseph Smith Translation
[Tłumaczeniu Józefa Smitha] występujący w tych wersetach zaimek my zastąpiono
zaimkiem oni, co wskazuje na to, że Drugie Przyjście nie miało nastąpić w
czasach Pawła.

• Jakiej prawdy Paweł nauczał o wiernych świętych, którzy będą żyć na ziemi
podczas Drugiego Przyjścia? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą
prawdę: Wierni święci, którzy będą żyć na ziemi podczas Drugiego
Przyjścia, zostaną zagarnięci, by powitać powracającego Jezusa
Chrystusa).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali I List do Tesaloniczan 4:18 i odszukali, co
Paweł miał nadzieję, że święci uczynią po usłyszeniu tych prawd na temat Drugiego
Przyjścia. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.

• Co w doktrynach o Drugim Przyjściu jest dla was źródłem pocieszenia?
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I List do Tesaloniczan 5
Paweł naucza członków Kościoła w Tesalonice, jak przygotować się na Drugie
Przyjście
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Tesaloniczan 5:1–3.
Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, jakich dwóch porównań użył
Paweł opisując czas Drugiego Przyjścia.

• Jakich dwóch porównań Paweł użył opisując czas, kiedy będzie miało miejsce
Drugie Przyjście? („Złodziej w nocy” [werset 2.] i „kobieta brzemienna”, która
doświadcza bólów porodowych [werset 3.]).

Wyjaśnij, że złodziej w nocy przychodzi zwykle „nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia”
(Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy
[1965–1973], 3:54).

• Czego użyte przez Pawła porównanie o złodzieju w nocy uczy nas na temat
Drugiego Przyjścia?

• Czego użyte przez Pawła porównanie o brzemiennej kobiecie uczy nas na temat
Drugiego Przyjścia?

Kiedy uczniowie odpowiedzą na wcześniejsze pytania, możesz zwrócić ich uwagę
na to, czego Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał o
porównaniu do brzemiennej kobiety: „Nie wie ona, kiedy nastanie godzina ani
minuta, w której dziecko przyjdzie na świat, ale jest świadoma tej chwili w
przybliżeniu” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54). W oparciu o to
porównanie możemy również zastanowić się nad tym, w jakim sensie próby
poprzedzające Drugie Przyjście przypominają bóle porodowe. Podobnie jak
wspaniałe jest przyjście dziecka na świat, Drugie Przyjście będzie również
wspaniałym wydarzeniem dla sprawiedliwych.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Tesaloniczan 5:4–6.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, dlaczego Drugie Przyjście nie zaskoczy
wiernych świętych.

• Dlaczego Drugie Przyjście nie zaskoczy wiernych świętych?

• Co to znaczy być „synami światłości”? (Zwrot „synowie światłości” w
wersecie 5. odnosi się do wiernych członków Kościoła, którzy „[odrzucają]
uczynki ciemności” [List do Rzymian 13:12], cieszą się towarzystwem Ducha
Świętego i dzięki temu będą gotowi na Drugie Przyjście [zob. NiP 106:4–5]).

• Co to znaczy „czuwać i być trzeźwym”? (I List do Tesaloniczan 5:6).

• W jaki sposób podsumowalibyście skierowane do Tesaloniczan nauki Pawła o
tym, jak przygotować się na Drugie Przyjście? (Używając słów uczniów, zapisz
na tablicy następującą prawdę: Jeśli będziemy wierni i będziemy wyglądać
znaków poprzedzających Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa, będziemy
przygotowani na Jego ponowne przyjście).

Poproś któregoś z uczniów o odczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta Josepha
Fieldinga Smitha, a pozostałych o wysłuchanie, jak możemy się przygotować na
Drugie Przyjście:
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„Ziemia pełna jest klęsk i niepokoju. Serca ludzkie zawodzą. Widzimy te znaki,
tak jak widzimy rozwijające się liście na drzewie figowym; a wiedząc, że czas jest
bliski, i mnie, i wam, i wszystkim ludziom na powierzchni ziemi, przystoi zważać
na słowa Chrystusa, jego apostołów i obserwować sytuację, gdyż nie znamy dnia
ani godziny” (Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R. McConkie, 3 tomy
[1954–1956], 3:52–53).

• Jak, według Prezydenta Smitha, możemy przygotować się na Drugie Przyjście?

Poproś uczniów, aby przejrzeli zdania z testu na prawdę i fałsz oraz odpowiedzi,
które zaznaczyli na początku lekcji.

• Czy zmienilibyście swoje odpowiedzi na podstawie prawd, których nauczyliście
się podczas tej lekcji? (Odpowiedzi: [1] Fałsz, [2] Prawda, [3] Fałsz).

Podsumuj I List do Tesaloniczan 5:7–22, wyjaśniając, że Paweł dalej radził świętym,
jak przygotować się na Drugie Przyjście.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali I List do Tesaloniczan 5:12–22 i odszukali,
co Paweł poradził świętym, żeby uczynili, aby przygotować siebie i innych ludzi na
spotkanie ze Zbawicielem podczas Jego Drugiego Przyjścia. Zachęć uczniów, aby
wybrali jedną radę, która przykuła ich uwagę. Poproś ich, by zapisali odpowiedzi na
poniższe pytania w dzienniku do studiowania lub w notatniku. (Możesz zapisać te
pytania na tablicy).

• Która rada z I Listu do Tesaloniczan 5:12–22 przykuła twoją uwagę?

• W jaki sposób życie zgodnie z tą radą może pomóc tobie i innym ludziom
przygotować się na Drugie Przyjście?

• W jaki sposób możesz zachęcić kogoś do stosowania tej rady w
codziennym życiu?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby podzielili się swoimi
odpowiedziami z kolegą lub koleżanką z klasy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Tesaloniczan 5:23–24.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co zgodnie ze słowami Pawła Bóg uczyni
dla Swoich wiernych świętych, w miarę jak będą przygotowywać się na Drugie
Przyjście.

• Co Bóg uczyni dla Swoich wiernych świętych, w miarę jak będą przygotowywać
się na Drugie Przyjście?

Na zakończenie złóż świadectwo o omówionych podczas lekcji prawdach i poproś
uczniów, aby wiernie przygotowywali się na Drugie Przyjście.

LEKCJA 128

799



Wprowadzenie do II Listu
Pawła do Tesaloniczan
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W II Liście do Tesaloniczan Paweł udzielił rad i wyjaśnień członkom Kościoła,
którzy nie rozumieli pewnych aspektów Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa.
Studiowanie jego nauk przybliży uczniom naturę Odstępstwa i wskaże, jak
odpowiednio przygotować się na powrót Pana.

Kto napisał tę księgę?
Autorem II Listu do Tesaloniczan jest Paweł (zob. II List do Tesaloniczan 1:1;
zob. także II List do Tesaloniczan 2:5; 3:17). Na początku listu znajduje się również
pozdrowienie od Sylwana i Tymoteusza (II List do Tesaloniczan 1:1).

Kiedy i gdzie została ona napisana?
„Paweł pisał listy do Tesaloniczan z Koryntu podczas swojej drugiej podróży
misyjnej”, około 50–51 r. n.e. (Guide to the Scriptures, „Pauline Epistles”, strona
internetowa: scriptures.lds.org).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Paweł skierował II List do Tesaloniczan do członków Kościoła w Tesalonice. Tematy
poruszone w I i II Liście do Tesaloniczan są podobne, co wskazuje na to, że Paweł
napisał II List do Tesaloniczan w celu wyjaśnienia i szerszego omówienia
pierwszego. Tesaloniczanie najwyraźniej otrzymali podrobiony list, który miał być
rzekomo napisany przez Pawła i który sprawił, iż niektórzy z nich zaczęli wierzyć,
że Drugie Przyjście miało już miejsce (zob. II List do Tesaloniczan 2:2).

„W krótkim okresie pomiędzy tymi dwoma listami Kościół cierpiał prześladowania
(II List do Tesaloniczan 1:4), a prospekt rychłego powrotu Pana spowodował
niezdrową ekscytację (2:2)” (Bible Dictionary, „Pauline Epistles”). Paweł napisał
II List do Tesaloniczan, żeby wzmocnić wiarę tych członków i wyjaśnić doktrynalne
nieporozumienia.

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
II List do Tesaloniczan podaje ważne szczegóły dotyczące Drugiego Przyjścia Jezusa
Chrystusa. Na przykład to, że Pan powróci w „ogniu płomienistym” i że niegodziwi
poniosą „karę: […] oddalenie od oblicza Pana” (II List do Tesaloniczan 1:8–9).

Czytamy w nim, że Paweł prorokował także o Wielkim Odstępstwie, nauczając, że
przed Drugim Przyjściem Pana w Kościele zapanuje „odstępstwo” (zob. II List do
Tesaloniczan 2:2–12). Nauki Pawła na temat Odstępstwa przypominają
współczesnym członkom Kościoła, dlaczego konieczne było Przywrócenie
ewangelii.
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Zarys
II List do Tesaloniczan 1 Paweł pozdrawia i chwali świętych w Tesalonice.
Naucza, że zemsta Pana spadnie na niegodziwych podczas Drugiego Przyjścia.

II List do Tesaloniczan 2 Paweł prostuje błędne założenie, że Drugie Przyjście już
nastąpiło i prorokuje, że przed powrotem Pana będzie miało miejsce odstępstwo.
Zachęca świętych w Tesalonice, by pozostali wierni.

II List do Tesaloniczan 3 Paweł radzi członkom Kościoła, żeby pracowali, by
zaspokoić swoje doczesne potrzeby i nie zaprzestawali czynić dobra.

I I L IST  DO TESALONICZAN
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II List do Tesaloniczan
Wprowadzenie
Krótko po napisaniu pierwszego listu do świętych w
Tesalonice Paweł napisał do nich drugi list, w którym wyjaśnił
prawdy dotyczące Drugiego Przyjścia. Nauczał, że Zbawiciel

nie przyjdzie, aż nie nastąpi odstępstwo. Następnie Paweł
przestrzegał przed próżniactwem i radził świętym, żeby „nie
[ustawali] czynić dobrze” (II List do Tesaloniczan 3:13).

Propozycje dotyczące nauczania
II List do Tesaloniczan 1–2
Paweł zachęca świętych prorokując o Drugim Przyjściu Jezusa Chrystusa
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Zwracam się do wszystkich, a szczególnie do młodzieży Kościoła tymi słowy:
jeśli jeszcze nie mieliście takiej okazji, to pewnego dnia przyjdzie czas, kiedy
staniecie w obronie swojej wiary, a być może nawet osobiście doświadczycie
prześladowań tylko dlatego, że jesteście członkami Kościoła Jezusa Chrystusa
Świętych w Dniach Ostatnich” („Cena i błogosławieństwa bycia uczniem”,
Ensign lub Liahona, maj 2014, str. 6).

Poproś uczniów, aby podnieśli rękę, jeśli kiedyś musieli bronić wiary lub znosić
przeciwności z powodu swojego członkostwa w Kościele. Poproś kilkoro uczniów,
aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach.

Wyjaśnij, że Paweł napisał drugi list do świętych w Tesalonice i poruszył w nim
kilka tematów, między innymi przeciwności, jakich doświadczali. Poproś uczniów,
aby w trakcie studiowania II Listu do Tesaloniczan 1 odszukali zasadę, która może
pomóc im znieść przeciwności i cierpienia, jakich mogą doświadczać jako
członkowie Kościoła.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Tesaloniczan 1:3–5.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, za co Paweł chwalił świętych w Tesalonice.

• Za co Paweł chwalił świętych w Tesalonice?

• Jaką nagrodę, według wersetu 5., mieli otrzymać święci za znoszenie
prześladowań i cierpień z „wytrwałością i wiarą”?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tych wersetów o tym, jakie otrzymamy
błogosławieństwa, jeśli z wytrwałością i wiarą będziemy znosić prześladowania i
cierpienia? (Uczniowie mogą inaczej to ująć, ale powinni rozpoznać następującą
zasadę: Jeśli z wytrwałością i wiarą będziemy znosić prześladowania i
cierpienia, zostaniemy uznani za godnych królestwa Bożego).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Prezydenta
Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego Prezydium. Niech uczniowie wysłuchają, co to
znaczy znosić coś z wytrwałością:
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„Cierpliwość nie jest pasywną rezygnacją ani brakiem działania z powodu
strachu. Cierpliwość oznacza aktywne czekanie i wytrwanie. Oznacza ona
obstawanie przy czymś i robienie wszystkiego, co możemy — pracę, ufność i
rozwijanie wiary; przyjmowanie mężnie trudności, nawet gdy pragnienia naszych
serc nie spełniają się. Cierpliwość nie jest tylko trwaniem, jest ona wytrwaniem w
dobrym stylu!” („Nie ustawajcie w cierpliwości”, Ensign lub Liahona, maj 2010,

str. 57).

• Co, według Prezydenta Uchtdorfa, znaczy znosić coś z wytrwałością?

• Dlaczego potrzebujemy wiary, aby z wytrwałością znosić prześladowania i
cierpienia?

Poproś uczniów, aby pomyśleli o kimś, kogo znają lub o kim czytali w pismach
świętych, kto wiernie i wytrwale znosił prześladowania i cierpienia.

• O kim pomyśleliście i w jaki sposób ta osoba okazała wiernie i z wytrwałością
znosiła prześladowania i cierpienia?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, jakich obecnie doświadczają
prześladowań i cierpień oraz zdecydowali, w jaki sposób mogą znosić te wyzwania
z wytrwałością i wiarą. Zachęć ich, aby modlili się o pomoc.

Wyjaśnij, że jak podaje II List do Tesaloniczan 1:6–10, Paweł prorokował o Drugim
Przyjściu Jezusa Chrystusa. Podziel uczniów na grupy liczące po dwie lub trzy
osoby. Poproś ich, aby w grupach wspólnie przeczytali II List do Tesaloniczan
1:6–10 i omówili odpowiedzi na poniższe pytania. (Możesz zapisać te pytania na
tablicy lub rozdać je na kartkach). Poproś uczniów, aby zapisali swoje odpowiedzi w
notatnikach lub dziennikach do studiowania.

• Jakich słów i wyrażeń użył Paweł opisując Drugie Przyjście?

• Co się stanie ze sprawiedliwymi podczas Drugiego Przyjścia?

• Co się stanie z niegodziwymi podczas Drugiego Przyjścia?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi
odpowiedziami z resztą klasy. Napisz na tablicy następującą prawdę: Podczas
Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa sprawiedliwi znajdą odpoczynek, a
niegodziwi zostaną zniszczeni.

• Od czego, waszym zdaniem, prawi znajdą odpoczynek?

• W jaki sposób ta doktryna może pocieszać tych, którzy obecnie doświadczają
prześladowań z powodu swojego zobowiązania wobec Jezusa Chrystusa?

Poproś uczniów, aby podnieśli ręce, jeśli zastanawiali się kiedyś, kiedy będzie miało
miejsce Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa. Wyjaśnij, że święci w Tesalonice również
się nad tym zastanawiali i że Paweł martwił się, że zostaną zwiedzeni.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Tesaloniczan 2:1–2.
Pozostałych poproś, żeby śledzili tekst i odszukali, do jakiego wniosku, zdaniem
Pawła, doszli święci w Tesalonice, jeśli chodzi o czas Drugiego Przyjścia.
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II List do Tesaloniczan 2:1–3 to fragment do opanowania. Studiowanie
fragmentów pism świętych do opanowania pomoże uczniom pogłębić ich zrozumienie

podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania tych fragmentów innych ludzi. Możesz
zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli te fragmenty do opanowania w taki sposób, aby mogli
je z łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na
końcu lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• W co Paweł nie chciał, żeby Tesaloniczanie wierzyli na temat czasu Drugiego
Przyjścia? (Że wkrótce nastąpi).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali II List do Tesaloniczan 2:3 i odszukali, co
powiedział Paweł o tym, co będzie miało miejsce przez Drugim Przyjściem.
Wyjaśnij, że zwrot „nie nastanie pierwej” odnosi się do Drugiego Przyjścia, a
„odstępstwo” to odstąpienie od prawdy.

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z tych wersetów o tym, co będzie miało
miejsce przed Drugim Przyjściem? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale
powinni rozpoznać następującą prawdę: Przed Drugim Przyjściem Jezusa
Chrystusa nastąpi odstępstwo).

Zwróć uwagę uczniów na to, że w tych wersetach Paweł zasugerował, że
członkowie Kościoła w jego czasach powinni zwracać więcej uwagi na odstępstwo,
które już zaczęło mieć miejsce wśród nich, niż na czas Drugiego Przyjścia Pana.

Aby pomóc uczniom zrozumieć, czym jest Odstępstwo, poproś jednego z nich, aby
przeczytał na głos następujące wyjaśnienie:

„Po śmierci Jezusa Chrystusa niegodziwi ludzie prześladowali Apostołów i członków Kościoła,
zabijając wielu z nich. Wraz ze śmiercią Apostołów zabrane zostały z ziemi klucze kapłaństwa i
upoważnienie kapłańskie. Apostołowie zachowywali w czystości doktryny ewangelii oraz
zapewniali porządek i normy godności dotyczące członków Kościoła. Bez Apostołów z biegiem
czasu doktryny zostały zmienione. Wprowadzono też zmiany w organizacji Kościoła i obrzędach
kapłańskich, takich jak chrzest i nadawanie daru Ducha Świętego bez odpowiedniego
upoważnienia” (Abyście głosili moją ewangelię: Przewodnik dla służby misjonarskiej [2004],
str. 35).

• Dlaczego, biorąc pod uwagę takie zrozumienie Odstępstwa, konieczne było
przywrócenie ewangelii Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła?

Wyjaśnij, że zwrot „człowiek niegodziwości”, o którym mowa w II Liście do
Tesaloniczan 2:3 odnosi się do szatana. Przywrócenie ewangelii i towarzyszące mu
ujawnienie Księgi Mormona „[objawiło]” (werset 3.) oszustwa szatana i jego
naśladowców.

Podsumuj II List do Tesaloniczan 2:4–17, wyjaśniając, iż Paweł prorokował, że Pan
pozwoli szatanowi zwodzić mieszkańców ziemi aż do Drugiego Przyjścia. Paweł
dodaje świętym otuchy, żeby „[trwali] niewzruszenie” w tym, czego ich nauczył
(werset 15.).
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II List do Tesaloniczan 3
Paweł przestrzega przed tymi, którzy nie są zdyscyplinowani i naucza
samowystarczalności
Wyjaśnij, że kiedy Paweł pisał Drugi List do Tesaloniczan, członkowie regularnie
spożywali posiłek, który towarzyszył przyjmowaniu sakramentu. Jednak niektórzy
członkowie w Tesalonice uczestniczyli w tym posiłku, żeby się najeść, ale nie chcieli
pomagać w jego przygotowaniu.

• Jakie problemy mogły wyniknąć z tej sytuacji?

Podsumuj II List do Tesaloniczan 3:1–9, wyjaśniając, że Paweł pochwalił wiernych
świętych i ostrzegł ich przed tymi, którzy żyli „nieporządnie”, czyli nie byli
zdyscyplinowani (werset 6.). Paweł napisał również, że razem ze swoimi
towarzyszami dał przykład doczesnej samowystarczalności, zarabiając na własne
utrzymanie.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Tesaloniczan 3:10–13.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Paweł nakazał świętym w odniesieniu
do osób, które nie chcą pracować.

• Jakich instrukcji, według wersetu 12., Paweł udzielił osobom, które nie chcą
pracować? (Nakazał im, żeby „pracowali i własny chleb jedli”, czyli żeby byli
samowystarczalni i zaspokajali swoje własne potrzeby).

• Jakich jeszcze instrukcji, według wersetu 13., Paweł udzielił wiernym świętym?

• Co to znaczy „nie ustawać czyniąc dobrze”?

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z tych wersetów? (Uczniowie mogą użyć
innych słów, ale powinni rozpoznać następującą prawdę: Przykazano nam
dążyć do samowystarczalności i pomagać bliźnim).

Poproś jednego z nich o przeczytanie na głos poniższego fragmentu z broszury Dla
wzmocnienia młodzieży. Niech reszta wysłucha, w jaki sposób możemy dążyć do
samowystarczalności.

„Jednym z błogosławieństw pracy jest coraz większa samowystarczalność. Kiedy jesteś
samowystarczalny, korzystasz z błogosławieństw i zdolności danych przez Boga, aby zatroszczyć
się o siebie i swoją rodzinę oraz rozwiązywać własne problemy. Samowystarczalność nie oznacza,
że sam musisz wszystko robić. Aby być samowystarczalnym, musisz nauczyć się pracować z
innymi i zwracać się do Pana o pomoc i siłę.

Pamiętaj, że Bóg ma dla ciebie wielką pracę do wykonania. Pobłogosławi cię, kiedy będziesz
starał się ją wykonać” (Dla wzmocnienia młodzieży [2011], str. 41).

• W jaki sposób możemy dążyć do samowystarczalności?

• Jakie błogosławieństwa wynikają z samowystarczalności?

Złóż świadectwo o tym, że kiedy dążymy do samowystarczalności, Pan pomaga
nam zaspokoić nasze potrzeby i pomaga nam znaleźć rozwiązanie naszych
problemów.
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Poproś uczniów, aby zastanowili się, co mogą zrobić, żeby stać się bardziej
samowystarczalni teraz i w przyszłości. Poproś ich, aby wyznaczyli sobie cel, który
pomoże im stać się bardziej samowystarczalnymi i zachęć ich, by prosili Pana o
pomoc, by go osiągnąć.

Podsumuj II List do Tesaloniczan 3:14–18, wyjaśniając, że Paweł zakończył swój list,
radząc świętym, by baczyli na próżniactwo i nie przestawali z próżnującymi i
zakłócającymi spokój osobami. Aczkolwiek święci mieli nie traktować ich jak
wrogów, ale napominać jako braci i siostry w ewangelii.

Na zakończenie złóż świadectwo na temat zasad, które były nauczane podczas
tej lekcji.

Fragment do opanowania z pism świętych — II List do
Tesaloniczan 2:1–3
Poproś wszystkich uczniów, aby korzystając z pomocy do studiowania pism
świętych (takich jak przypisy, Guide to the Scriptures [Przewodnik po pismach
świętych] lub Topical Guide [Przewodnik tematyczny]) znaleźli w pismach świętych
fragment inny niż II List do Tesaloniczan 2:1–3, który naucza o Odstępstwie. Po
upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się
znalezionymi fragmentami i wyjaśnili, czego uczą nas o Odstępstwie. Możecie
wypisać na tablicy odsyłacze do tych fragmentów. Poproś uczniów, aby wybrali
jeden z nich i porównali go z II Listem do Tesaloniczan 2:1–3. Możesz zachęcić
uczniów, aby zapisali ten odsyłacz na marginesie pism świętych, obok II Listu do
Tesaloniczan 2:1–3. Wyjaśnij, że tego fragmentu do opanowania często używa się
do nauczania o Odstępstwie i o potrzebie Przywrócenia. Poproś uczniów, aby przy
pomocy II Listu do Tesaloniczan 2:1–3 i jednego z wypisanych na tablicy
odnośników nauczali kolegę z klasy o Odstępstwie.
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Wprowadzenie do I Listu
Pawła do Tymoteusza
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W I Liście do Tymoteusza czytamy o tym, że Paweł udzielał rad Tymoteuszowi,
przywódcy Kościoła w Efezie, aby upewnić się, że nauczano poprawnej doktryny i
nie pozwalano, by pospolite kłamstwa wypaczały nauki ewangelii. Nauczał
Tymoteusza o urzędach biskupa i diakona oraz omówił, co kwalifikuje ludzi do
służby w tych urzędach. Paweł wyraził również swoją głęboką wdzięczność za
miłosierdzie, jakie Jezus Chrystus okazał mu w procesie nawrócenia. Studiowanie
I Listu do Tymoteusza pomoże uczniom pogłębić zrozumienie tego, jak ważne jest
w Kościele nauczanie poprawnej doktryny. Uczniowie bardziej docenią również
miłosierdzie Zbawiciela i znaczenie roli biskupów oraz innych przywódców
Kościoła.

Kto napisał tę księgę?
Autorem I Listu do Tymoteusza jest Paweł (zob. I List do Tymoteusza 1:1).

Kiedy i gdzie została ona napisana?
I List do Tymoteusza został prawdopodobnie napisany między 64 a 65 r. n.e.
podczas pobytu Pawła w Macedonii (zob. Guide to the Scriptures, „Pauline
Epistles”, strona internetowa: scriptures.lds.org; I List do Tymoteusza 1:3). W
okresie poprzedzającym napisanie tego listu Paweł wyszedł z więzienia (aresztu
domowego) w Rzymie i prawdopodobnie wiele podróżował, odwiedzając tereny, na
których wcześniej ustanowił gminy Kościoła (zob. Bible Dictionary, „Pauline
Epistles”).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Paweł napisał ten list do Tymoteusza, który służył z nim w trakcie jego drugiej
podróży misyjnej (zob. Dzieje Apostolskie 16:3). Po zakończeniu ich wspólnej misji
Tymoteusz pozostał wiernym misjonarzem i przywódcą w Kościele (zob. Dzieje
Apostolskie 19:22; List do Filipian 2:19) oraz jednym z najbardziej zaufanych
przyjaciół Pawła (zob. I List do Koryntian 4:17). Paweł nazwał Tymoteusza
„[prawowitym synem] w wierze” (I List do Tymoteusza 1:2). Ojciec Tymoteusza był
Grekiem, ale jego prawa matka i babka, które były z domu Izraela, nauczały go i
pomogły mu nauczyć się pism świętych (zob. Dzieje Apostolskie 16:1; II List do
Tymoteusza 1:5; 3:15).

List napisany został w okresie, gdy Tymoteusz służył jako przywódca Kościoła w
Efezie (zob. I List do Tymoteusza 1:3). Paweł nawiązał do tego, że niektórzy
członkowie poddają w wątpliwość umiejętności przywódcze Tymoteusza ze
względu na jego młody wiek (zob. I List do Tymoteusza 4:12). Zamierzał osobiście
odwiedzić Tymoteusza, ale nie był pewien, kiedy uda mu się to uczynić (zob. I List
do Tymoteusza 3:14; 4:13). Paweł napisał ten list do Tymoteusza, żeby pomóc
młodemu przywódcy zrozumieć jego obowiązki.
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Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Napisane przez Pawła I i II List do Tymoteusza oraz List do Tytusa często nazywane
są listami pasterskimi, ponieważ zawierają rady, jakich Paweł udzielał pastorom,
czyli przywódcom w Kościele (zob. Bible Dictionary, „Pauline Epistles”). Słowo
pastor pochodzi od łacińskiego słowa „pasterz”.

Paweł udzielił Tymoteuszowi wskazówek, które miały pomóc mu znaleźć godnych
kandydatów do służby w urzędzie biskupa i diakona (zob. I List do Tymoteusza 3).
Jego wskazówki pomogły podkreślić, że do obowiązków przywódców Kościoła
należy zaspokajanie doczesnych i duchowych potrzeb jego członków (zob. I List do
Tymoteusza 5). Poruszył także popularną, choć błędną kwestię ascezy — teorii
traktującej o tym, że człowiek może osiągnąć wyższy stopień duchowości poprzez
surowe wyrzeczenia. Na przykład: ostrzegł, że niektórzy członkowie Kościoła
odstąpią od niego i zaczną promować teorie zakazujące małżeństwa (zob. I List do
Tymoteusza 4:1–3). Aby zapobiec temu oraz innym heretyckim wpływom, Paweł
pouczył Tymoteusza, żeby nauczał poprawnej doktryny (zob. I List do Tymoteusza
1:3–4, 10; 4:1–6, 13, 16).

Zarys
I List do Tymoteusza 1 Paweł ostrzega przed fałszywymi naukami. Wychwala
Pana Jezusa Chrystusa, który okazał mu wielkie miłosierdzie, by go zbawić. Paweł
nazywa siebie „pierwszym” (I List do Tymoteusza 1:15), czyli największym z
grzeszników, nawiązując do faktu, że przed swoim nawróceniem prześladował
chrześcijan. Zapewnia ludzi, że miłosierdzie Chrystusa pomoże również im.

I List do Tymoteusza 2–3 Paweł naucza o potrzebie modlitwy i właściwego
oddawania czci. Uczy, że Jezus Chrystus złożył okup za wszystkich ludzi i jest
naszym Orędownikiem u Ojca. Poucza mężczyzn i kobiety, jak mają się
zachowywać podczas nabożeństwa. Nakreśla wymagania, jakim mają sprostać
biskupi i diakoni. Wyjaśnia, że tajemnica boskości kryje się w zstąpieniu Jezusa
Chrystusa, Jego doskonałym życiu na ziemi i Wniebowstąpieniu w chwale.

I List do Tymoteusza 4 Paweł ostrzega Tymoteusza, że niektórzy zostaną
zwiedzeni przez fałszywe nauki dotyczące małżeństwa i praktyki związane ze
spożywanym pokarmem. Mówi o znaczeniu małżeństwa oraz o przyjmowaniu
tego, co Bóg stworzył, z wdzięcznością. Paweł naucza Tymoteusza, jak radzić sobie
z fałszywymi naukami ówczesnych czasów oraz z tymi, które miały wkrótce
zapanować.

I List do Tymoteusza 5–6 Paweł udziela Tymoteuszowi wskazówek, by pomóc mu
usługiwać osobom w podeszłym wieku, młodzieży, wdowom, starszym i
niewolnikom. Opisuje fałszywych nauczycieli. Ostrzega, że „korzeniem wszelkiego
zła jest miłość pieniędzy” (I List do Tymoteusza 6:10) i poucza Tymoteusza o tym,
jak święci mogą uzyskać życie wieczne.

I L IST  DO TYMOTEUSZA
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I List do Tymoteusza
Wprowadzenie
Paweł napisał do Tymoteusza, przywódcy kapłaństwa w
Efezie, i radził mu, żeby pilnował, by święci byli nauczani
prawdziwej doktryny. Podał wymagania dla biskupów i
diakonów oraz radził Tymoteuszowi, aby był wzorem dla

wierzących. Paweł napomina świętych, aby troszczyli się o
wdowy i o potrzebujących. Zakończył list, nauczając, że
„korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy” (I list do
Tymoteusza 6:10).

Propozycje dotyczące nauczania
I List do Tymoteusza 1–3
Paweł poucza Tymoteusza o obowiązku czuwania nad Kościołem
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej historii przytoczonej
przez Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„Przypomina mi to o pewnym doświadczeniu sprzed lat, gdy służyłem jako
biskup. Podczas wstępnych zajęć spotkania kapłańskiego pewnego niedzielnego
poranka, przygotowywaliśmy się do ustanowienia młodego mężczyzny na urząd
kapłana. Wtedy odwiedził naszą gminę członek rady wyższej, który także służył
jako pracownik świątynny. Gdy czyniłem przygotowania, aby ten młody
mężczyzna siedział twarzą w stronę kongregacji, aby kontynuować ustanowienie,

ów członek rady wyższej powstrzymał mnie i powiedział: ‘Biskupie, ci, których ustanawiam,
zawsze siedzą z twarzą w stronę świątyni’. Przestawił krzesło tak, aby młody mężczyzna miał
twarz skierowaną ku świątyni. Natychmiast rozpoznałem tę błędną praktykę” („Opening
Remarks” [ogólnoświatowe szkolenie dla przywódców, listopad 2010], strona internetowa:
lds.org/broadcasts).

Wyjaśnij, że Prezydent Monson posiadał upoważnienie do przewodniczenia pracy
Pana w swoim okręgu jako biskup, a nie jako członek rady wyższej.

• Jakie potencjalne niebezpieczeństwo mogłoby wyniknąć z tej sytuacji, jeśli
biskup lub prezydent gminy zezwoliliby na tego rodzaju błędną praktykę?

Wyjaśnij, że Apostoł Paweł napisał list do Tymoteusza, młodego przywódcy
Kościoła w Efezie. W gminie Kościoła, której przewodniczył, Tymoteusz zmagał się
z wyzwaniami podobnymi do tych, których doświadczył Prezydent Monson.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos I List do Tymoteusza 1:3–7.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jaki obowiązek Paweł powierzył
Tymoteuszowi. Wyjaśnij, że słowo baśnie (werset 4.) odnosi się do fałszywych nauk;
zajmowanie się „nie kończącymi się rodowodami” (werset 4.) odnosi się do
fałszywej tradycji głoszącej, że zbawienia dostąpić mogą jedynie osoby zaliczające
się do wybranego nasienia Abrahama, które zwykle znane były dzięki ich długim i
nie kończącym się rodowodom; a „próżna gadanina” (werset 6.) odnosi się do
bezcelowych dyskusji (zob. werset 6., przypis c w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

809



• Jaki obowiązek Paweł powierzył Tymoteuszowi według wersetów 3–4?

• Dlaczego, według wersetów 6–7, ważne było, żeby Tymoteusz wypełnił ten
obowiązek?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z rad Pawła skierowanych do Tymoteusza o
obowiązku przywódców kapłaństwa? (Uczniowie mogą inaczej to ująć, ale
powinni rozpoznać prawdę podobną do następującej: Przywódcy kapłaństwa
mają obowiązek pilnować, żeby święci byli nauczani prawdziwej
doktryny i prawidłowych praktyk. Zapisz tę prawdę na tablicy).

Przypomnij uczniom sytuację, z jaką spotkał się Prezydent Monson, kiedy był
biskupem. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos resztę tej historii.
Pozostałych poproś, aby odszukali, w jaki sposób Prezydent Monson zareagował na
działania członka rady wyższej:

„I zobaczyłem potencjał tego, że ta praktyka mogła stać się powszechnie
stosowana. Mimo tego, że byłem dużo młodszy od owego członka rady wyższej,
wiedziałem, co powinno być zrobione. Przestawiłem krzesło z powrotem, tak aby
stało w kierunku kongregacji i powiedziałem: ‘W naszym okręgu twarz mamy
skierowaną ku kongregacji’” („Opening Remarks”, strona internetowa: lds.org/
broadcasts).

• Jakie otrzymujemy błogosławieństwa dzięki przywódcom kapłaństwa, którzy
pilnują, żebyśmy byli nauczani prawdziwej doktryny i prawidłowych praktyk w
Kościele?

Podsumuj I List do Tymoteusza 1:8–11, wyjaśniając, że Paweł przestrzegał przed
osobami, które pragną być nauczycielami prawa Bożego, ale nie posiadają jego
właściwego zrozumienia.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Tymoteusza 1:12–16.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach świętych i odszukają, dlaczego Paweł
wyraził wdzięczność Jezusowi Chrystusowi.

• Dlaczego Paweł wyraził wdzięczność Jezusowi Chrystusowi?

• W jakim sensie, według wersetów 15–16, Paweł jest „przykładem” dla
wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa?

Podsumuj I List do Tymoteusza 1:17 – I List do Tymoteusza 3, wyjaśniając, że Paweł
radził Tymoteuszowi, by trzymał się swojej wiary. Paweł nauczał, że Jezus Chrystus
jest naszym pośrednikiem i udzielił członkom Kościoła rad dotyczących tego, jak
powinni się zachowywać. Wytyczył również wymagania, jakim mają sprostać
biskupi i diakoni.

I List do Tymoteusza 4–5
Paweł wymienia cechy wiernego sługi Jezusa Chrystusa
Przynieś na zajęcia spinacz do papieru, kawałek sznurka, taśmę i magnes. Na
jednym końcu sznurka przymocuj spinacz, a następnie przyklej drugi koniec taśmą
do biurka lub stołu. Zbliż magnes do spinacza tak, żeby go nie dotykał. Siła
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magnetyczna powinna sprawić, że spinacz zacznie zbliżać się do magnesu. Poruszaj
magnesem w różne strony, aby pokazać, w jaki sposób wpływa to na ruch spinacza.

• Co może symbolizować magnes, jeśli spinacz do papieru symbolizuje
człowieka?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w czym przypominają magnes i jaki mają
wpływ na innych ludzi. Poproś ich, aby w trakcie studiowania I Listu do
Tymoteusza 4 odszukali zasadę, która naucza nas, w jaki sposób możemy wywierać
pozytywny wpływ na życie innych ludzi.

Podsumuj I List do Tymoteusza 4:1–11, wyjaśniając, że w „późniejszych czasach”
(werset 1.) niektórzy członkowie Kościoła odstąpią od wiary i będą podążali za
fałszywymi naukami i praktykami, takimi jak „[zabranianie] zawierania związków
małżeńskich” (werset 3.). Paweł napomniał Tymoteusza, żeby pokrzepiał świętych
prawdziwą nauką.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali I List do Tymoteusza 4:12 i odszukali,
jakich rad Paweł udzielił Tymoteuszowi. Wyjaśnij, że słowo postępowanie w tym
wersecie oznacza postawę lub zachowanie (zob. werset 12., przypis c w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Niech uczniowie opowiedzą o
tym, co znaleźli.

• Co, waszym zdaniem, znaczy być „wzorem dla wierzących”? (Możesz
zaproponować uczniom, aby zaznaczyli to wyrażenie w swoich pismach
świętych).

• W jaki sposób Tymoteusz, według rady Pawła, miał być wzorem dla wierzących?
(Odpowiedzi uczniów zapisz na tablicy).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I List do Tymoteusza 4:13–16.
Niech klasa śledzi test w swoich pismach i odszuka jeszcze jedną radę, jakiej Paweł
udzielił Tymoteuszowi, która miała mu pomóc być wzorem dla wierzących.

• Jaka jeszcze rada Pawła mogła pomóc Tymoteuszowi być wzorem dla
wierzących?

• Dlaczego, według wersetu 15., Paweł powiedział Tymoteuszowi, żeby troszczył
się o doktryny, których go nauczał i całkowicie poświęcił się życiu według nich?
(Żeby inni ludzie zobaczyli, jaką Tymoteusz odniósł z tego korzyść).

• Jaki, według nauk Pawła w wersecie 16., może być wynik naszego starania się
bycia wzorem dla wierzących w Jezusa Chrystusa? (Używając słów uczniów,
napisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli jesteśmy wzorem dla wierzących
w Jezusa Chrystusa, możemy przynieść zbawienie sobie i innym
ludziom).

• W jaki sposób bycie wzorem człowieka, który wierzy w Jezusa Chrystusa i
naśladuje go, może pomóc przynieść zbawienie innym ludziom?

Poproś uczniów, aby przejrzeli znajdującą się na tablicy listę i zastanowili się, w jaki
sposób Tymoteusz mógł być „wzorem dla wierzących” (I List do Tymoteusza 4:12).
Poproś uczniów, aby opisali, w jaki sposób dana osoba może być przykładem w
każdym z tych aspektów.
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• W jakiej sytuacji ktoś był dla was wzorem w kwestii wiary w jednym z
wymienionych przez Pawła aspektów? (Możesz także podzielić się
doświadczeniem z własnego życia).

Dzielenie się osobistymi doświadczeniami
Niektóre najbardziej znaczące i wywierające największy wpływ doświadczenia mają miejsce, gdy
nauczyciel prosi studentów o podzielenie się historiami z ich własnego życia, które ilustrują
prawdę związaną z daną zasadą ewangelii. Ukazując zasadę ewangelii we współczesnym
kontekście związanym z kontekstem zawartym w pismach świętych, uczniowie mogą lepiej
zrozumieć, jak odnosi się ona do ich życia i poczuć pragnienie jej stosowania.

Poproś uczniów, aby w notatnikach lub dziennikach do studiowania zapisali sobie
cel dotyczący tego, w jaki sposób mogą być wzorem dla wierzących w Jezusa
Chrystusa i dzięki temu pomóc przynieść zbawienie sobie samym i innym ludziom.

Podsumuj I List do Tymoteusza 5, wyjaśniając, że Paweł pouczył Tymoteusza, w jaki
sposób święci powinni troszczyć się o wdowy i o potrzebujących.

I List do Tymoteusza 6
Paweł napomniał Tymoteusza, by pomagał innym ludziom szukać bogactw
wieczności
Pokaż klasie pieniądz.

• Jak myślicie, czy pieniądze powodują więcej zła czy dobra? Dlaczego?

Wyjaśnij, że I List do Tymoteusza 6 podaje, że Paweł pouczał Tymoteusza w kwestii
pieniędzy. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu do Tymoteusza
6:6–10. Niech pozostali uczniowie śledzą tekst i odszukają, czego Paweł nauczał i
przed czym ostrzegał w kwestii bogactw.

• Która nauka lub ostrzeżenie Pawła jest dla was szczególnie ważna? Dlaczego?

• Jak myślicie, co oznacza zwrot: „korzeniem wszelkiego zła jest miłość
pieniędzy”? (I List do Tymoteusza 6:10).

• Do czego prowadzi miłość do pieniędzy według wersetów 9–10? (Kiedy
uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następujące zdanie do
uzupełnienia: Miłość do pieniędzy prowadzi do nieprawości i odstępstwa).

• Jak myślicie, dlaczego Miłość do pieniędzy prowadzi do nieprawości i
odstępstwa?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, że to „miłość” do pieniędzy, a nie pieniądze same
w sobie, prowadzą do nieprawości, poproś jednego z nich, aby przeczytał na głos
poniższą wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów.
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„Pieniądze nie są z natury złe. Miłosierny Samarytanin użył tego samego rodzaju
waluty, by służyć swojemu bliźniemu, co Judasz, który zdradził Mistrza. To ‘miłość
pieniędzy [jest korzeniem wszelkiego zła]’ (I List do Tymoteusza 6:10; kursywa
dodana). Zasadniczą różnicę stanowi poziom duchowości, z jakim postrzegamy,
oceniamy i zarządzamy rzeczami tego świata” („Spirituality”, Ensign, listopad
1985, str. 63).

Napisz na tablicy lub rozdaj w formie kart informacyjnych następujące odsyłacze do
pism świętych i pytania:

I List do Tymoteusza 6:11–12, 17–19

Jakiej rady Paweł udzielił Tymoteuszowi i bogaczom?

W jaki sposób rada ta pomaga nam mieć właściwe podejście do bogactwa i
korzystania z bogactw?

Podziel uczniów na pary. Poproś uczniów, aby przeczytali wyznaczone fragmenty z
pism świętych i przedyskutowali w parach odpowiedzi na pytania. Po upływie
wyznaczonego czasu poproś kilku uczniów, aby powiedzieli, o czym dyskutowali.

• Czego, według wersetu 19., mieli dostąpić święci, jeśli zaufają Bogu i będą
obfitować w dobre czyny?

• Jakiej zasady uczymy się z nauk Pawła o tym, co możemy uczynić, aby otrzymać
życie wieczne? (Uczniowie mogą inaczej to ująć, ale powinni rozpoznać
następującą zasadę: Jeśli będziemy pokładać ufność w żywym Bogu i
obfitować w dobre uczynki, będziemy mogli dostąpić życia wiecznego).

• W jaki sposób będziemy postrzegać bogactwo, dążyć do niego i go używać, jeśli
naszym priorytetem będzie ufność do Boga i dążenie do prawości?

Na zakończenie złóż świadectwo o tym, że życie wieczne zaprawdę czyni człowieka
bogatym. Zachęć uczniów, żeby postawili sobie za priorytet dążenie do prawości,
aby mogli uzyskać prawdziwe bogactwa życia wiecznego.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

List do Kolosan – I List do
Tymoteusza (Część 26.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania Listu do Kolosan
– I Listu do Tymoteusza (część 26.), nie jest przeznaczone do omawiania w ramach lekcji. Twoja lekcja ma
koncentrować się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego,
mając na uwadze potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (List do Kolosan)
W swoim liście do świętych w Kolosach Paweł nauczał, że Jezus Chrystus jest Odkupicielem, pierworodnym duchowym
dzieckiem Ojca Niebieskiego, Stwórcą wszystkich rzeczy, głową Kościoła i pierwszym, który zmartwychwstał. Uczniowie
dowiedzieli się także, że możemy pojednać się z Bogiem poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, jeśli będziemy
zakotwiczeni i umocnieni w naszej wierze. Ponadto, kiedy jesteśmy zakorzenieni i podbudowani w Jezusie Chrystusie,
możemy uniknąć zwiedzenia przez filozofie i tradycje świata.

Dzień 2. (I List do Tesaloniczan)
W tym liście do świętych w Tesalonice Paweł chwalił ich za ich wierność i nauczał ich prawd na temat Drugiego
Przyjścia Pana. W trakcie studiowania tego listu uczniowie dowiedzieli się następujących prawd: Kiedy nauczamy
ewangelii Jezusa Chrystusa w słowie i z mocą Bożą, możemy pomóc ludziom stać się naśladowcami Pana i Jego
sługami. Możemy dzielić się ewangelią poprzez nasz przykład. Wierni święci, którzy umrą przed Drugim Przyjściem,
zmartwychwstaną podczas powrotu Chrystusa. Wierni święci, którzy będą żyć na ziemi podczas Drugiego Przyjścia,
zostaną zagarnięci, by powitać powracającego Jezusa Chrystusa. Jeśli będziemy wierni i będziemy wyglądać znaków
poprzedzających Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa, będziemy przygotowani na Jego ponowne przyjście.

Dzień 3. (II List do Tesaloniczan)
W trakcie studiowania tego listu Pawła do świętych w Tesalonice, w którym wyjaśnione zostały prawdy dotyczące
Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa, uczniowie dowiedzieli się, że jeśli przetrwamy przeciwności i udręki z cierpliwością
i wiarą, możemy zostać uznani za godnych królestwa Bożego. Paweł nauczał, że podczas Drugiego Przyjścia Jezusa
Chrystusa sprawiedliwi znajdą odpoczynek, a niegodziwi zostaną zniszczeni. Nauczał również, że przed Drugim
Przyjściem Jezusa Chrystusa nastąpi odstępstwo. Uczniowie dowiedzieli się także, że przykazano nam dążyć do
samowystarczalności i pomagać bliźnim.

Dzień 4. (I List do Tymoteusza)
Z tego listu Pawła do Tymoteusza, młodego przywódcy kapłańskiego w Efezie, uczniowie dowiedzieli się, że przywódcy
kapłańscy mają obowiązek upewniać się, że święci nauczani są prawdziwej doktryny i poprawnych praktyk. Dowiedzieli
się również, że miłość do pieniędzy prowadzi do nieprawości i odstępstwa. Z drugiej strony, jeśli będziemy pokładać
ufność w żyjącym Bogu i obfitować w dobre uczynki, będziemy mogli dostąpić życia wiecznego.
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Wprowadzenie
Paweł napisał do Tymoteusza, przywódcy kapłańskiego w Efezie, i poradził mu,
żeby był wzorem dla wierzących.

Propozycje dotyczące nauczania
Uwaga: W tej części uczniowie studiowali fragment do opanowania: II List do
Tesaloniczan 2:1–3. Możesz omówić ten fragment z uczniami, prosząc ich, aby
podsumowali nauczane w nim prawdy. Aby pomóc uczniom nauczyć się na pamięć
części tego fragmentu, możesz kilka razy wspólnie z całą klasą wyrecytować
werset 3.

I List do Tymoteusza 4
Paweł wymienia cechy wiernego sługi Jezusa Chrystusa
Przynieś na zajęcia spinacz do papieru, kawałek sznurka, taśmę klejącą i magnes.
Do jednego końca sznurka przywiąż spinacz, a następnie przyklej drugi koniec
sznurka taśmą klejącą do biurka lub stołu. Zbliż magnes do spinacza tak, żeby go
nie dotykał. Siła magnetyczna powinna sprawić, że spinacz zacznie zbliżać się do
magnesu. Poruszaj magnesem w różne strony, aby pokazać, w jaki sposób wpływa
to na ruch spinacza.

• Co może symbolizować magnes, jeśli spinacz do papieru symbolizuje
człowieka?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jakim sensie przypominają magnes i jaki
mają wpływ na innych ludzi. Poproś ich, aby w trakcie studiowania I Listu do
Tymoteusza 4 odszukali zasadę, która naucza nas, w jaki sposób możemy wywierać
pozytywny wpływ na życie innych ludzi.

Podsumuj I List do Tymoteusza 4:1–11, wyjaśniając, że w „późniejszych czasach”
(werset 1.) niektórzy członkowie Kościoła odstąpią od wiary i będą podążali za
fałszywymi naukami i praktykami, takimi jak „[zabranianie] zawierania związków
małżeńskich” (werset 3.). Paweł napomniał Tymoteusza, żeby pokrzepiał świętych
prawdziwą doktryną.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali I List do Tymoteusza 4:12 i odszukali,
jakich rad Paweł udzielił Tymoteuszowi. Wyjaśnij, że słowo postępowanie w tym
wersecie oznacza postawę lub zachowanie (zob. I List do Tymoteusza 4:12, przypis
c w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Niech opowiedzą o tym,
czego się dowiedzieli.

• Co, waszym zdaniem, oznacza być „wzorem dla wierzących”? (Możesz
zaproponować uczniom, aby zaznaczyli to wyrażenie w swoich pismach
świętych).

• W jaki sposób, według rad Pawła, Tymoteusz miał być wzorem dla wierzących?
(Zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I List do Tymoteusza 4:13–16.
Niech klasa śledzi test i odszuka kolejną radę, jakiej Paweł udzielił Tymoteuszowi,
która miała mu pomóc być wzorem dla wierzących.
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• Jaka kolejna rada Pawła mogła pomóc Tymoteuszowi być wzorem dla
wierzących?

• Dlaczego, według wersetu 15., Paweł powiedział Tymoteuszowi, żeby troszczył
się o doktryny, których go nauczał, i całkowicie poświęcił się życiu według nich?
(Żeby ludzie zobaczyli, z jakim pożytkiem było to dla Tymoteusza).

• Jaki, według nauk Pawła w wersecie 16., może być wynik naszego starania się
bycia wzorem dla wierzących w Jezusa Chrystusa? (Używając słów uczniów,
napisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli jesteśmy wzorem dla wierzących
w Jezusa Chrystusa, możemy przynieść zbawienie sobie i innym
ludziom).

• W jaki sposób bycie wzorem człowieka, który wierzy w Jezusa Chrystusa i
naśladuje go, może pomóc przynieść zbawienie innym ludziom?

Poproś uczniów, aby przejrzeli znajdującą się na tablicy listę i zastanowili się, w jaki
sposób Tymoteusz mógł być „wzorem dla wierzących” (I List do Tymoteusza 4:12).
Poproś uczniów, aby opisali, w jaki można być przykładem w każdym z tych
aspektów.

Możesz pokazać jeden z następujących filmów: „No Cussing Club” (4:57)
[Klub osób, które nie przeklinają] lub „The Lost Purse” [Zagubiona

portmonetka] (2:40). Filmy te można znaleźć na stronie internetowej: LDS.org.
Poproś uczniów, aby przyjrzeli się, w jaki sposób przedstawiony w filmie młody
mężczyzna lub młoda kobieta byli wzorem dla wierzących w Jezusa Chrystusa.

• W jakich sytuacjach ktoś był dla was wzorem dla wierzących w jednym z
wymienionych przez Pawła aspektów? (Możesz także podzielić się
doświadczeniem z własnego życia).

Poproś uczniów, aby w notatnikach lub dziennikach do studiowania zapisali cel
dotyczący tego, w jaki sposób mogą być wzorem dla wierzących w Jezusa Chrystusa
i dzięki temu pomóc przynieść zbawienie sobie samym i innym ludziom.

Następna część (II List do Tymoteusza 1 – List do Hebrajczyków 4)
Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakie wyzwania towarzyszą byciu uczniem
Jezusa Chrystusa w naszych czasach. Wyjaśnij, że w trakcie dalszego studiowania
nauk Pawła w nadchodzącym tygodniu dowiedzą się o prawdach, które pomogą im
pozostać wiernymi pomimo trudności i prześladowań.
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Wprowadzenie do II Listu
Pawła do Tymoteusza
Dlaczego warto studiować tę księgę?
II List Pawła do Tymoteusza podkreśla moc, jaka jest skutkiem posiadania
świadectwa o Jezusie Chrystusie (zob. II List do Tymoteusza 1:7–8). Zawiera także
proroctwo o „trudnych czasach”, jakie zapanują za życia Pawła i Tymoteusza oraz w
dniach ostatnich (zob. II List do Tymoteusza 3:1–7). Aby pomóc Tymoteuszowi w
jego wyzwaniach, Paweł zachęcał go, by ufał pismom świętym i przywódcom
Kościoła (zob. II List do Tymoteusza 3:14–17) oraz polegał na prawdziwej doktrynie
(zob. II List do Tymoteusza 4:2). W trakcie studiowania tej księgi uczniowie nauczą
się doktryn i zasad, które wskazują, jak prowadzić wierne życie, gdy będą
doświadczać trudnych czasów w dniach ostatnich.

Kto napisał tę księgę?
Autorem II Listu do Tymoteusza jest Paweł (zob. II List do Tymoteusza 1:1).

Kiedy i gdzie została ona napisana?
II List do Tymoteusza został prawdopodobnie napisany w między 64 a 65 r. n.e.
(Guide to the Scriptures, „Pauline Epistles”, strona internetowa: scriptures.lds.org).
Paweł napisał go w trakcie drugiego pobytu w więzieniu w Rzymie na krótko przed
swoją męczeńską śmiercią (zob. Bible Dictionary, „Pauline Epistles”).

Podczas pobytu w więzieniu Paweł był spętany więzami (zob. II List do Tymoteusza
1:16; 2:9), prawdopodobnie znajdował się w celi lub lochu i był narażony na
wahania pogody (zob. II List do Tymoteusza 4:13, 21), a jego przyjaciołom trudno
było go odnaleźć (zob. II List do Tymoteusza 1:17). Najwyraźniej tylko Łukasz
regularnie go odwiedzał (zob. II List do Tymoteusza 4:11) i Paweł miał świadomość,
że jego życie dobiega końca (zob. II List do Tymoteusza 4:6–8).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
W tym liście Paweł zachęca Tymoteusza i oferuje mu wsparcie, by pomóc mu
kontynuować pracę po swojej śmierci. Paweł przeczuwał, że nie pozostało mu wiele
czasu i pragnął zobaczyć się z Tymoteuszem, którego przenośnie nazywał
„[umiłowanym synem]” (II List do Tymoteusza 1:2).

Pod koniec listu Paweł prosi Tymoteusza i Marka, by go odwiedzili i przynieśli ze
sobą kilka rzeczy, które do niego należały (zob. II List do Tymoteusza 4:9–13). Choć
list Pawła adresowany jest konkretnie do Tymoteusza, to zawarte w nim rady mają
zastosowanie do ludzi żyjących w „dniach ostatecznych” (II List do Tymoteusza
3:1), gdyż Paweł nauczał o wyzwaniach i rozwiązaniach, które są istotne zarówno w
naszych, jak i w jego czasach.
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Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
List ten, wraz z I Listem do Tymoteusza i Listem do Tytusa, zalicza się do listów
pasterskich i zawiera „ostatnie słowa Apostoła oraz ukazuje wspaniałą odwagę i
ufność, z jaką stawiał czoła śmierci” (zob. Bible Dictionary, „Pauline Epistles”). Z
chronologicznego punktu widzenia II List do Tymoteusza jest ostatnim listem
Pawła w Nowym Testamencie (zob. II List do Tymoteusza 4:6).

Zawiera jego przemyślenia na temat błogosławieństw i trudności związanych z
posługą „zwiastuna i apostoła, i nauczyciela” (II List do Tymoteusza 1:11). Paweł
oświadczył: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz
oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości” (II List do Tymoteusza 4:7–8), co wskazuje
na to, iż otrzymał osobiste zapewnienie, że odziedziczy życie wieczne. Jako ten,
który przez 30 lat służył Jezusowi Chrystusowi, Paweł znajdował się w doskonałym
położeniu, by poinstruować Tymoteusza względem tego, jak skutecznie służyć, by
wzmacniać wiarę bliźnich (zob. II List do Tymoteusza 2:15–17, 22–26; 4:1–2, 5).

Zarys
II List do Tymoteusza 1 Paweł mówi o darze i mocy Bożej, którą otrzymujemy
poprzez ustanowienie w kapłaństwie. Naucza, że „duch bojaźni” (II List do
Tymoteusza 1:7) nie pochodzi od Boga i że nie powinniśmy wstydzić się naszego
świadectwa o Jezusie Chrystusie. Świadczy, że Jezus Chrystus powołał go, by głosił
ewangelię (zob. II List do Tymoteusza 1:11).

II List do Tymoteusza 2 Paweł używa obrazu dobrego żołnierza, zwycięskiego
zapaśnika i pracowitego rolnika, żeby zilustrować potrzebę wytrwania w
trudnościach, by otrzymać wieczną chwałę. Porównuje prawdziwych i fałszywych
nauczycieli oraz naczynia do celów zaszczytnych i pospolitych. Ostrzega
Tymoteusza, aby unikał kontrowersji i cierpliwie nauczał tych, którzy
potrzebują pokuty.

II List do Tymoteusza 3–4 Paweł opisuje niegodziwe warunki, jakie będą
panowały w dniach ostatnich i zachęca Tymoteusza, by pełniąc rolę przywódcy
kapłańskiego, używał pism świętych. Pisze o swojej nadchodzącej śmierci i
oświadcza: „Wiarę zachowałem” (II List do Tymoteusza 4:7). Składa świadectwo o
tym, że Pan zachowa go dla „Królestwa […] niebieskiego” (II List do Tymoteusza
4:18).

I I L IST  DO TYMOTEUSZA
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II List do Tymoteusza 1–2
Wprowadzenie
W swoim Drugim Liście do Tymoteusza Paweł nauczał, że
strach nie pochodzi od Boga i radził Tymoteuszowi, aby nie
wstydził się swojego świadectwa o Jezusie Chrystusie. Paweł

zachęcał Tymoteusza, aby wiernie wytrwał w próbach i
pouczył go, żeby nauczał świętych, by odpokutowali.

Propozycje dotyczące nauczania
II List do Tymoteusza 1
Paweł nauczał Tymoteusza, aby nie wstydził się ewangelii
Napisz na tablicy słowo Strach i poproś uczniów, aby zastanowili się, jaki wpływ
może mieć na nich strach. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
następującej wypowiedzi Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

„Któż z nas może powiedzieć, że nie zna strachu? Nie znam nikogo, kto byłby od
niego całkowicie wolny. Oczywiście niektórzy ludzie doświadczają strachu w
znacznie większym stopniu niż inni. Niektórzy są w stanie szybko nad nim
zapanować, ale inni stają się jego więźniami; przygnębia ich i doprowadza do
porażki. Cierpimy ze strachu przed ośmieszeniem, porażką, samotnością,
ignorancją. Niektórzy boją się teraźniejszości, inni przyszłości. Jeszcze inni noszą

ciężar grzechu i daliby niemalże wszystko, by uwolnić się z tych pęt, ale obawiają się dokonać w
życiu zmian” („God Hath Not Given Us the Spirit of Fear”, Ensign, październik 1984, str. 2).

• Jaki wpływ może wywierać na nas strach, według Prezydenta Hinckleya?

• W jaki sposób strach może wpłynąć na naszą zdolność do życia według
ewangelii?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania II Listu do Tymoteusza 1 odszukali
zasadę, która pomoże im przezwyciężyć strach.

Wyjaśnij, że na krótko przed śmiercią, podczas pobytu w więzieniu w Rzymie,
Paweł napisał Drugi List do Tymoteusza. Podsumuj II List do Tymoteusza 1:1–5,
wyjaśniając, że Paweł wyraził pragnienie zobaczenia się z Tymoteuszem i
przypomniał jego szczerą wiarę.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Tymoteusza 1:6.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach świętych i odszukają, o czym Paweł
przypomniał Tymoteuszowi.

• O czym Paweł przypomniał Tymoteuszowi?

Wyjaśnij, że „dar łaski Bożej” udzielony przez nałożenie rąk to Duch Święty.
„Rozniecić” znaczy ponownie rozpalić lub ożywić (zob. werset 6., przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Paweł napomniał Tymoteusza,
aby rozniecił dar Ducha Świętego, czyli zaczął żarliwie dążyć do posiadania ze sobą
Jego towarzystwa.
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Zapisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: Kiedy żarliwie dążymy do
posiadania towarzystwa Ducha, to…

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Tymoteusza 1:7–8.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają błogosławieństwa, jakie
wynikają z towarzystwa Ducha.

• Jakie błogosławieństwa, według wersetu 7., mogą wynikać z
towarzystwa Ducha?

• Co te błogosławieństwa pomagają nam przezwyciężyć?

Wyjaśnij, że Paweł odnosił się do przyziemnego strachu, który powoduje niepokój,
niepewność oraz panikę i różni się od tego, co pisma święte nazywają „bojaźnią
Pana” (Przypowieści Salomona 9:10). Czuć bojaźń Pana to „czuć szacunek i respekt
wobec Niego oraz przestrzegać Jego przykazań” (Guide to the Scriptures, „Fear”,
strona internetowa: scriptures.lds.org).

• Do czego, według wersetu 8., Paweł zachęcił Tymoteusza, by uczynił ze
zrozumieniem, że Duch może pomóc mu przezwyciężyć strach?

Zapytaj uczniów, w jaki sposób uzupełniliby zdanie na tablicy w oparciu o nauki
Pawła w wersetach 7–8. (Używając słów uczniów, uzupełnij zdanie tak, żeby
zawierało następującą zasadę: Kiedy żarliwie dążymy do posiadania
towarzystwa Ducha, możemy przezwyciężyć strach i nie wstydzić się naszego
świadectwa o Jezusie Chrystusie.

• W jaki sposób boska moc, miłość i dobry osąd mogą pomóc nam przezwyciężyć
strach poprzez Ducha?

• W jaki sposób możemy okazać, że nie wstydzimy się naszego świadectwa o
Jezusie Chrystusie?

• W jakich sytuacjach Duch pomógł wam przezwyciężyć strach lub dał wam
odwagę, byście byli niewzruszeni w swoim świadectwie o Jezusie Chrystusie?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, co mogą zrobić, żeby zaprosić towarzystwo
Ducha, by mogli przezwyciężyć strach i nie wstydzić się swojego świadectwa o
Jezusie Chrystusie.

Podsumuj II List do Tymoteusza 1:9–18, wyjaśniając, że Paweł napomniał
Tymoteusza, aby pozostał wierny prawdziwej doktrynie. Paweł potwierdził również,
że w Kościele panowało szeroko zakrojone odstępstwo (zob. II List do Tymoteusza
1:15).

II List do Tymoteusza 2
Paweł poucza Tymoteusza, by wiernie wytrwał w trudnościach
Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali II List do Tymoteusza 2:1 i odszukali rady,
jakich Paweł udzielił Tymoteuszowi.

• Jakich rad Paweł udzielił Tymoteuszowi? (Wyjaśnij, że dzięki naszej wierze
mamy dostęp do łaski, czyli boskiej pomocy Jezusa Chrystusa [zob. List do
Rzymian 5:2]).
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• Dlaczego może być nam trudno pozostać silnymi w naszej wierze w Jezusa
Chrystusa?

Wyjaśnij, że Paweł radził Tymoteuszowi, aby był silny dzięki łasce Jezusa Chrystusa,
ponieważ wiedział, że jako uczeń Chrystusa Tymoteusz doświadczy cierpień i
prześladowań.

Pokaż ilustracje przedstawiające żołnierza, sportowca i rolnika. (Możesz również
poprosić uczniów, aby narysowali te trzy postacie na tablicy).

Wyjaśnij, że Paweł użył porównania do żołnierza, sportowca i rolnika, aby nauczyć
Tymoteusza, jak pozostać silnym w wierze pomimo trudności.

Narysuj na tablicy poniższą tabelę. Poproś uczniów, żeby przerysowali ją do swoich
notatników lub dzienników do studiowania lub rozdaj ją w formie karty zadań:

Porównanie Opis Czego to porównanie uczy o pozostaniu
silnym w wierze

Żołnierz

Sportowiec

Rolnik

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Tymoteusza 2:3–6.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Paweł opisał żołnierza,
sportowca i rolnika. Wyjaśnij, że zwrot „walczyć prawidłowo” (werset 5.) odnosi się
do walki w turnieju sportowym (zob. werset 5., przypis a w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO).

• Co, według nauk Pawła w wersetach 3–4, robi dobry żołnierz? (Pod hasłem
„Opis” napisz w pierwszej rubryce tabeli następujące zdanie: Dobry żołnierz
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solennie znosi trudności i odkłada na bok inne sprawy, żeby zadowolić swojego
dowódcę).

• Co, w wersecie 5., oznacza, że sportowiec „nie otrzymuje wieńca”, jeśli nie
walczy „prawidłowo”? (Pod hasłem „Opis” napisz w drugiej rubryce tabeli
następujące zdanie: Sportowiec może odnieść zwycięstwo jedynie wtedy, gdy
przestrzega reguł).

• Jaką nagrodę, według wersetu 6., otrzymuje rolnik, który ciężko pracuje, aby
zebrać żniwa? (Pod hasłem „Opis” napisz w trzeciej rubryce tabeli następujące
zdanie: Rolnik musi ciężko pracować, aby cieszyć się z owoców swojej pracy).

Poproś uczniów, aby uzupełnili swoje tabele, zapisując w trzeciej kolumnie, czego
każde porównanie uczy nas o pozostaniu silnym w wierze. Niech kilkoro uczniów
podzieli się swoimi odpowiedziami.

Ufaj swoim uczniom
Miej wiarę, że dzięki odpowiedniemu przewodnictwu i zachęcie, uczniowie zrozumieją pisma
święte, będą rozpoznawać doktryny i zasady, będą mogli wyjaśniać ewangelię innym ludziom i
stosować nauki ewangelii w swoim życiu.

Wyjaśnij, że Paweł powiedział, że jako uczeń Chrystusa doświadczył wielu prób
(zob. II List do Tymoteusza 2:9). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
II Listu do Tymoteusza 2:10–12. Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali,
co Paweł powiedział o tym, dlaczego zniósł te trudności. Wyjaśnij, że „wybrani”
(werset 10.) to wierni członkowie Kościoła.

• Dlaczego, według swoich własnych słów w wersetach 10. i 12., Paweł był gotów
znieść trudności i pozostać wierny Jezusowi Chrystusowi?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się od Pawła o tym, co się dzieje, kiedy znosimy
trudności i pozostajemy wierni Panu? (Uczniowie mogą inaczej to ująć, ale
powinni rozpoznać następującą zasadę: W miarę jak znosimy trudności i
pozostajemy wierni Panu, możemy pomóc sobie i innym uzyskać
zbawienie poprzez Jezusa Chrystusa. Zapisz ją na tablicy).

• W jaki sposób wierne znoszenie naszych własnych prób pomaga innym uzyskać
zbawienie poprzez Jezusa Chrystusa?

Podsumuj II List do Tymoteusza 2:13–19, wyjaśniając, że Paweł radził
Tymoteuszowi, by przypominał świętym, żeby unikali sporów i „[odstąpili] od
niesprawiedliwości” (werset 19.).

Pokaż ilustracje przedstawiające różne naczynia, na przykład: miskę, kubek lub
wazon. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Tymoteusza
2:20. Pozostałych poproś, aby śledzili tekst w swoich pismach i odszukali, jakie
rodzaje naczyń znajdują się „w wielkim […] domu”.

• Jakie rodzaje naczyń znajdują się, według Pawła, „w wielkim […] domu”?

Wyjaśnij, że Paweł użył porównania do różnych rodzajów naczyń w odniesieniu do
członków domostwa, czyli Kościoła Jezusa Chrystusa. Poproś jednego z uczniów o
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przeczytanie na głos II List do Tymoteusza 2:21. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, co sprawia, że dana osoba jest „naczyniem […] przydatnym dla Pana”.

• Co, według Pawła, możemy zrobić, żeby być „przydatnym dla Pana”?

Zwróć uwagę uczniów na to, że zwrot „kto siebie czystym zachowa” (werset 21.)
odnosi się do bycia zupełnie czystym od niesprawiedliwości (zob. werset 19.).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się na podstawie użytego przez Pawła
porównania o naczyniach, o tym, co możemy zrobić, żeby lepiej służyć Panu?
(Uczniowie powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli zachowamy się
czystymi od niesprawiedliwości, będziemy mogli lepiej służyć Panu).

• Co możemy zrobić, aby zachować się czystymi od niesprawiedliwości?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali II List do Tymoteusza 2:22 i odszukali, co
jeszcze możemy zrobić, żeby zachować się od niesprawiedliwości. Niech uczniowie
opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli.

• W jaki sposób zachowanie się czystymi od niesprawiedliwości pomoże nam
lepiej służyć Panu?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostałych poproś, aby
odszukali, w jaki sposób zasadę tę mogą zastosować osoby służące na misji:

„Żaden misjonarz, który sam nie odpokutował za grzechy natury seksualnej, za
używanie plugawego języka lub za oddawanie się pornografii, nie będzie w
stanie wymagać od innych ludzi, by odpokutowali za te same grzechy! Nie
będziecie w stanie tego czynić. Duch nie będzie z wami przebywał, a słowa utkną
wam w gardle, kiedy będziecie chcieli je wypowiedzieć. Nie możecie schodzić, jak
nazwał to Lehi, na ‘zakazane ścieżki’ [1 Nefi 8:28] i oczekiwać, że będziecie mogli

prowadzić innych po ‘wąskiej ścieżce’ [2 Nefi 31:18] — tego się nie da zrobić […].

Niezależnie od tego, kim jesteście i co uczyniliście, możecie uzyskać przebaczenie […]. Na tym
polega ‘cud przebaczenia’, cud Zadośćuczynienia Pana Jezusa Chrystusa. Ale nie będziecie w
stanie tego zrobić, jeśli się aktywnie nie zobowiążecie do życia w ewangelii i jeśli nie
odpokutujecie za co trzeba. Proszę was teraz […], abyście byli aktywni i czyści. Jeśli okoliczności
tego wymagają, proszę was, stańcie się aktywni i stańcie się czyści” („Wszyscyśmy na wojnie”,
Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 45).

• Dlaczego konieczne jest być czystym od grzechu, kiedy głosimy ewangelię?

Na zakończenie złóż świadectwo o prawdziwości tej zasady. Poproś uczniów, aby
zastanowili się, za jakie grzechy powinni odpokutować, aby mogli wierniej
służyć Panu.
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II List do Tymoteusza 3–4
Wprowadzenie
Paweł napisał do Tymoteusza i wyjaśnił, że odstępstwo i
niegodziwość będą panowały zarówno w ich czasach, jak i w
dniach ostatnich. Pouczył Tymoteusza, by pozostał wierny

prawdom, których się nauczył. Paweł nauczał o celu pism
świętych. Zakończył swój list, zachęcając Tymoteusza, by
pilnie pełnił swoją posługę.

Propozycje dotyczące nauczania
II List do Tymoteusza 3
Paweł opisuje trudne czasy, jakie będą panować w dniach ostatnich
Przed rozpoczęciem lekcji poproś dwóch lub trzech uczniów, którzy pierwsi przyjdą
na zajęcia, aby narysowali na tablicy niebezpieczną lub ryzykowną sytuację. Po
rozpoczęciu lekcji zadaj klasie następujące pytanie:

• Jakimi słowami opisalibyście narysowane na tablicy sytuacje?

Wyjaśnij, że w części II Listu do Tymoteusza Paweł prorokował o warunkach, jakie
będą panowały zarówno w jego, jak i w naszych czasach. Poproś jednego z uczniów
o przeczytanie na głos II Listu do Tymoteusza 3:1. Pozostali niech śledzą test i
odszukają, jakimi słowami Paweł opisał czasy, w których żyjemy.

• Jakimi słowami Paweł opisał czasy, w których żyjemy? (Jeśli zajdzie taka
potrzeba, wyjaśnij, że słowo trudne oznacza niebezpieczne i ryzykowne).

• Jakie moralne lub duchowe niebezpieczeństwa dostrzegacie w naszych
czasach?

Podziel uczniów na pary. Każdej parze wręcz egzemplarz poniższej tabeli.
Poproś uczniów, aby przeczytali w parach II List do Tymoteusza 3:2–7 i

odpowiedzieli na pytania zawarte w tabeli. Powiedz im, że mogą użyć przypisów,
by zrozumieć trudne słowa.

II List do Tymoteusza 3:2–7

Jakie przykłady okoliczności
panujących w dniach ostatnich
opisał Paweł?

Które z tych okoliczności dostrzegacie w naszych czasach?
(Podajcie dwa lub trzy przykłady). Dlaczego te okoliczności są tak
niebezpieczne?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby opowiedzieli klasie o czym
dyskutowali i dlaczego te okoliczności są tak niebezpieczne.

Poproś ich, aby zastanowili się, czy martwi ich to, jaki wpływ mogą mieć na nich
niebezpieczeństwa, o jakich Paweł wspominał w wersetach, które studiowali.
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• Do czego, według II Listu do Tymoteusza 3:5, Paweł zachęcał Tymoteusza, a co
może również pomóc nam w naszych czasach? (Powinniśmy odwracać się od
niegodziwości).

Podsumuj II List do Tymoteusza 3:8–11, wyjaśniając, że Paweł powiedział
Tymoteuszowi, że uwidoczni się głupota tych, którzy opierają się prawdzie. Napisał
także, że zniósł wiele niebezpieczeństw i prześladowań, dzięki temu, że
podejmował wysiłki, aby żyć zgodnie z ewangelią.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Tymoteusza 3:12–13.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają proroctwa Pawła o tym, co stanie się z
ludźmi, którzy żyją zgodnie z ewangelią.

• Jakie były proroctwa Pawła o tym, co stanie się z ludźmi, którzy żyją zgodnie z
ewangelią?

Wyjaśnij, że pomimo powagi tych trwożących okoliczności, możemy uzyskać
pomoc i ochronę. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do
Tymoteusza 3:14–15. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co, według nauk
Pawła, może nam pomóc odwrócić się od tych niebezpieczeństw.

II List do Tymoteusza 3:15–17 to fragment do opanowania. Studiowanie
fragmentów pism świętych do opanowania pomoże uczniom pogłębić zrozumienie

podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych ludzi. Możesz zaproponować,
aby uczniowie zaznaczyli wersety do opanowania w wyróżniający się sposób, aby mogli je z
łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na końcu
lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

Wyjaśnienie dotyczące fragmentów pisma świętego do opanowania oraz lista dodatkowych
ćwiczeń, które mają na celu pomóc uczniom opanować wybrane fragmenty, znajduje się w
Aneksie do tego podręcznika.

• Czego Paweł nauczał o opieraniu się niebezpieczeństwom, o których pisał?

• Co, waszym zdaniem, oznacza w wersecie 14. wyrażenie: „ty trwaj w tym,
czegoś się nauczył i czego pewny jesteś”?

Aby pomóc uczniom zrozumieć znaczenie tego wyrażenia, poproś jednego z nich o
przeczytanie na głos następującej wypowiedzi Starszego Jeffreya R. Hollanda z
Kworum Dwunastu Apostołów:

„W chwili trwogi czy zwątpienia bądź w trudnych czasach stójcie twardo na
ziemi, którą już zdobyliście […]. Kiedy nadejdą te chwile i pojawią się problemy,
których rozwiązanie nie jest od razu widoczne, trzymajcie się kurczowo tego, co
już wiecie i mocno trwajcie, aż otrzymacie więcej wiedzy” („Wierzę”, Ensign lub
Liahona, maj 2013, str. 93–94).

Zwróć uwagę uczniów na wyrażenie: „wiedząc, od kogoś się tego nauczył” w
wersecie 14. Wyjaśnij, że możemy uczyć się prawdy i uzyskać zapewnienie o niej z
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wiarygodnych źródeł, na przykład: od proroków, przywódców, nauczycieli,
rodziców i Ducha Świętego.

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z wersetów 14–15 o tym, jak przezwyciężać
duchowe niebezpieczeństwa w dniach ostatnich? (Kiedy uczniowie udzielą
odpowiedzi, napisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli będziemy trwać przy
prawdach, o jakich dowiedzieliśmy się z wiarygodnych źródeł i z pism
świętych, możemy pokonać duchowe zagrożenia dni ostatnich).

• W jaki sposób poleganie na pismach świętych oraz prawdach, o jakich się
dowiedzieliśmy, pomoże nam pokonać duchowe zagrożenia dni ostatnich?

• W jakich sytuacjach podjęliście decyzję, że będziecie polegać na prawdach,
których się nauczyliście? Jakie otrzymaliście dzięki temu błogosławieństwa?
(Możesz najpierw poprosić uczniów, aby odpowiedzieli na te pytania w swoich
dziennikach do studiowania lub notatnikach, a następnie poproś kilku z nich,
aby opowiedzieli o tym, co napisali).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Tymoteusza 3:16–17, a
pozostałych o odszukanie, czego Paweł nauczał na temat pism świętych. Możesz
zaproponować im zaznaczenie tego, co odnajdą.

• Czego Paweł nauczał na temat studiowania pism świętych, a co może nam
pomóc w naszych czasach? (Pomóż uczniom w rozpoznaniu następującej
zasady: W miarę studiowania pism świętych poznajemy doktrynę oraz
otrzymujemy napomnienia i wskazówki, które pomogą nam wzrastać ku
doskonałości. Zapisz tę zasadę na tablicy).

W napisanym na tablicy zdaniu zakreśl słowa doktryna, napomnienia i wskazówki.
Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuacje, w których pisma święte pomogły
im: (1) zrozumieć doktrynę ewangelii; (2) jako źródło upomnienia lub napomnienia
związanego z ich niewłaściwym sposobem myślenia, dokonanymi wyborami bądź
nieodpowiednim zachowaniem; lub (3) gdyż dały odpowiedź na modlitwę lub
nauczyły ich, jak rozwiązać problem. Daj uczniom czas na zastanowienie się nad
tymi doświadczeniami, a następnie poproś kilkoro z nich, aby podzielili się swoimi
przemyśleniami z klasą. (Przypomnij uczniom, że nie muszą dzielić się
doświadczeniami, które są zbyt osobiste lub prywatne, ani grzechami z przeszłości).

• Jak myślicie, na podstawie tego, czego dowiedzieliśmy się o wartości pism
świętych, dlaczego jesteśmy zachęcani do ich codziennego studiowania?

Rozdaj uczniom egzemplarze poniższej wypowiedzi Starszego Richarda G. Scotta z
Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś jednego z nich, aby przeczytał ją na głos, a
resztę, aby odszukała rady Starszego Scotta i obietnicę związaną ze studiowaniem
pism świętych.
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„Nie ulegajcie kłamstwu Szatana, że brak wam czasu na studiowanie pism
świętych. Zdecydujcie, że wygospodarujecie na to czas. Codzienne napawanie się
słowem Bożym jest ważniejsze niż sen, szkoła, praca, programy telewizyjne, gry
wideo czy portale społecznościowe. Być może będziecie musieli zreorganizować
priorytety, aby przeznaczyć czas na studiowanie słowa Bożego. Jeśli tak trzeba, to
uczyńcie to!

[…] Jeśli poświęcicie czas każdego dnia na studiowanie słowa Bożego, zarówno osobiście, jak i z
rodziną, pokój będzie panował w waszym życiu” („Niech rozwijanie wiary będzie waszym
priorytetem”, Ensign lub Liahona, listopad 2014, str. 93).

Złóż świadectwo o poczuciu bezpieczeństwa i pokoju, jakie odczuwają ci, którzy
trwają w prawdach znajdujących się w pismach świętych. Poproś uczniów, aby
opowiedzieli, co mogą zrobić, aby zastosować te zasady w swoim życiu. Zachęć ich,
aby wyznaczyli sobie cel oparty na podszeptach, które odczuwają.

II List do Tymoteusza 4
Paweł oświadcza, że stoczył dobry bój i nakazuje Tymoteuszowi nadal głosić
ewangelię
Poproś uczniów, aby podnieśli ręce, jeśli mieli kiedyś ochotę poddać się, wykonując
trudne zadanie.

• Jakie mieliście doświadczenia, kiedy wytrwaliście pomimo chęci poddania się?

Wyjaśnij, że II List do Tymoteusza jest prawdopodobnie ostatnim listem, jaki Paweł
napisał przed śmiercią. Poproś połowę uczniów, aby po cichu przeczytała II List do
Tymoteusza 4:1–5 i odszukała rady, jakich Paweł udzielił Tymoteuszowi. Poproś
drugą połowę, aby przeczytała ten sam fragment i odszukała proroctwo Pawła na
temat przyszłości starożytnego Kościoła chrześcijańskiego. Zachęć ich, aby
korzystali z przypisów, żeby lepiej zrozumieli, o czym czytają. Kiedy skończą czytać,
poproś przedstawiciela każdej grupy, by opowiedział, czego się dowiedzieli.

Wyjaśnij, że w wersetach 3–4 Paweł opisuje odstępstwo, które zaczynało panować
w Kościele. Opisane przez Pawła zachowania doprowadziły do Wielkiego
Odstępstwa, z powodu którego zaszła potrzeba przywrócenia ewangelii.

• Dlaczego, waszym zdaniem, Paweł zachęcał Tymoteusza, aby kontynuował
głoszenie ewangelii i posługę wśród ludzi, choć wiedział, że wielu z nich
odwróci się od prawdy?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos II List do Tymoteusza 4:6–8, a
pozostali niech odszukają, co Paweł napisał o swoich własnych wysiłkach
skupiających się na szerzeniu ewangelii.

• Co Paweł powiedział na temat swoich własnych wysiłków misjonarskich?
(Zwróć uwagę na to, że użyte przez Pawła porównania dobrego boju i
dokonania biegu świadczą o tym, że wiernie ukończył swoją misję).

• Co, według słów Pawła z wersetu 8., będzie czekało go po śmierci?

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tych wersetów na temat naszych wysiłków
zmierzających ku pozostaniu wiernymi temu, czego wymaga od nas Pan?
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(Uczniowie powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli pozostaniemy
wierni we wszystkim, czego wymaga od nas Pan, otrzymamy wieniec
sprawiedliwości. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Wyjaśnij, że otrzymanie „wieńca sprawiedliwości” to między innymi stanie się
podobnym Ojcu Niebieskiemu. Poproś uczniów, aby wypisali na tablicy kilka
wymagań, jakie Pan postawił młodzieży w Kościele, aby pomóc jej upodobnić się
do Ojca Niebieskiego.

• Dlaczego młodzież może dokonać wyboru, że nie będzie wierna niektórym z
tych wymagań?

• Kto z waszych znajomych, podobnie jak Paweł, jest dobrym przykładem tego,
jak pozostać wiernym nawet wtedy, gdy jest to trudne? Co robicie, żeby
odzwierciedlić tę zasadę?

Podsumuj II List do Tymoteusza 4:9–22, wyjaśniając, że Paweł zakończył swój list
wyjaśnieniem, że mimo iż czasami czuł się samotny w swojej pracy, Pan był z nim i
wzmacniał go.

Zachęć uczniów, by pozostali wierni w czynieniu tego, czego Pan od nich wymaga.

Fragment do opanowania — II List do Tymoteusza 3:15–17
Poproś uczniów, aby złożyli kartkę na trzy części, żeby powstały trzy kolumny.
Następnie niech rozłożą kartkę i u góry pierwszej kolumny napiszą Doktryna, u
góry drugiej Upomnienie i poprawa, a u góry trzeciej Udzielanie wskazówek w
prawości.

Poproś uczniów, aby używając kartki przez tydzień jako zakładki do pism świętych,
wpisywali w jej odpowiedniej części fragmenty z pism świętych, które odpowiadają
napisanym na niej nagłówkom. Na przykład: pod nagłówkiem Doktryna uczniowie
mogą zapisać odsyłacze do pism świętych, doktryn i zasad, których nauczyli się z
tych wersetów. Pod nagłówkiem: Upomnienie i poprawa uczniowie mogą zapisać
odnośniki do pism świętych oraz w jaki sposób fragmenty te korygują fałszywe idee
lub ich własne wybory i zachowania. Natomiast pod nagłówkiem: Udzielenie
wskazówek w prawości uczniowie mogą zapisać fragmenty, które mówią o dobrych
czynach, jakich mogą dokonywać.

Zachęć uczniów, aby za tydzień przynieśli ze sobą na zajęcia swoje kartki, aby
opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Możesz umieścić w swoich pismach
świętych lub w podręczniku notatkę, żeby za tydzień przeprowadzić krótką
dyskusję i omówić ten fragment do opanowania.
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Wprowadzenie do Listu
Pawła do Tytusa
Dlaczego warto studiować tę księgę?
List Pawła do Tytusa, podobnie jak listy do Tymoteusza, zawiera ponadczasowe
rady Apostoła Pawła dla lokalnego przywódcy Kościoła. Paweł pisał, że „nadzieja
żywota wiecznego” została po raz pierwszy obiecana przez Boga w preegzystencji
„przed dawnymi wiekami” (List do Tytusa 1:2). Nauczał, że święci powinni
oczekiwać „błogosławionej nadziei” wywyższenia i Drugiego Przyjścia (List do
Tytusa 2:13). Pisał również Tytusowi o „kąpieli odrodzenia” i „odnowieniu przez
Ducha Świętego”, nawiązując do obrzędu chrztu i oczyszczających skutków
otrzymania daru Ducha Świętego, które przygotowują do stania się „dziedzicami
żywota wiecznego” (List do Tytusa 3:5, 7). W trakcie studiowania natchnionych rad
Pawła dla Tytusa uczniowie wzmocnią swoją wiarę w to, że doktryny i obrzędy
ewangelii dają nadzieję na życie wieczne.

Kto napisał tę księgę?
Autorem Listu do Tytusa jest Paweł (zob. List do Tytusa 1:1).

Kiedy i gdzie została ona napisana?
Paweł prawdopodobnie napisał List do Tytusa pomiędzy I a II Listem do
Tymoteusza około 64 i 65 r. n.e. (Guide to the Scriptures, „Pauline Epistles”, strona
internetowa: scriptures.lds.org). Paweł napisał List do Tytusa po swoim pierwszym
pobycie w więzieniu w Rzymie. Nie podał jednak swojego miejsca pobytu w
owym czasie.

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
List ten został napisany przez Pawła do Tytusa, którego nazwał „[prawowitym
synem] według wspólnej wiary” (List do Tytusa 1:4). Tytus był Grekiem (List do
Galacjan 2:3), który dzięki Pawłowi nawrócił się na ewangelię (zob. Bible
Dictionary, „Titus”). Po swoim nawróceniu Tytus pracował z Pawłem, szerząc
ewangelię i organizując Kościół (zob. Bible Dictionary, „Titus”). Pomógł gromadzić
datki dla biednych w Jerozolimie (zob. II List do Koryntian 8:6, 16–23) i towarzyszył
Pawłowi w wyprawie do Jerozolimy (zob. List do Galacjan 2:1). Paweł powierzył
Tytusowi zadanie dostarczenia świętym w Koryncie swojego pierwszego listu
(zob. II List do Koryntian 7:5–15). Napisał do Tytusa, by wzmocnić go w zadaniu
prowadzenia i dbania o gminę Kościoła na Krecie mimo panujących tam
przeciwności (zob. List do Tytusa 1:5, 10–11; 2:15; 3:10).

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
List ten zalicza się, wraz z I i II Listem do Tymoteusza, do listów pasterskich
(skierowanych do pastorów, czyli przywódców w Kościele) (zob. Bible Dictionary,
„Pauline Epistles”). List do Tytusa jest pierwszym dowodem na to, że Kościół został
wcześniej ustanowiony na greckiej wyspie, Krecie, która położona jest na Morzu
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Śródziemnym (zob. List do Tytusa 1:5). Zadaniem Tytusa było powołanie na wyspie
nowych biskupów. Paweł wymienił kilka duchowych wymagań, jakie powinien
spełniać biskup (zob. List do Tytusa 1:6–9). Ponadto, Paweł przekazał mężczyznom,
kobietom i sługom konkretne wskazówki na temat właściwego zachowania się
świętych (zob. List do Tytusa 2:2–10).

Zarys
List do Tytusa 1 Paweł instruuje Tytusa, by ustanowił przywódców Kościoła, a
następnie wymienia kilka wymagań, jakie powinni spełniać biskupi. Poucza Tytusa,
by skorygował herezje i zganił fałszywych nauczycieli, którzy „utrzymują, że znają
Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go” (List do Tytusa 1:16).

List do Tytusa 2 Paweł zachęca Tytusa, żeby pouczył starszych członków Kościoła,
by dawali przykład młodszym świętym. Prosi go również, by pouczył sługi, żeby
byli posłuszni swoim panom. Paweł wyjaśnia, w jaki sposób uczniowie powinni
prowadzić swoje życie w przygotowaniu na powrót Pana. Opisuje odkupienie
dokonane przez Jezusa Chrystusa.

List do Tytusa 3 Paweł naucza, że członkowie Kościoła mają być dobrymi
obywatelami i sprawiedliwymi naśladowcami Jezusa Chrystusa. Poprzez chrzest
możemy, dzięki łasce Pana, otrzymać życie wieczne.

L IST  DO TYTUSA
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List do Tytusa
Wprowadzenie
W liście do Tytusa, lokalnego przywódcy Kościoła na Krecie,
Paweł napomniał go, by nauczając i upominając innych ludzi,
używał zdrowej doktryny. Poradził mu także, aby nauczał
świętych, by byli prawymi przykładami, mieli nadzieję na
odkupienie poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i nie

ustawali w dobrych uczynkach. (Uwaga: Podczas
przygotowania tej lekcji pomocne będzie przypomnienie
sobie zasad przedstawionych na stronie internetowej:
seektruth.lds.org).

Propozycje dotyczące nauczania
List do Tytusa 1
Paweł napomina Tytusa, by nauczając i upominając świętych i innych ludzi na Krecie,
używał zdrowej doktryny
Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuacje, w których ktoś negatywnie
wypowiadał się o Kościele lub jego doktrynie.

• W jaki sposób można odpowiednio bronić Kościoła i jego doktryny, kiedy ktoś
negatywnie się o nim wypowiada?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Listu do Tytusa odszukali prawdy, które
mogą pomóc im odpowiednio bronić Kościoła i jego doktryny, kiedy ktoś
negatywnie się o nim wypowiada

Poproś uczniów, aby znaleźli Kretę w Bible Maps [Atlasie biblijnym], na mapie nr
13, „The Missionary Jouneys of the Apostle Paul” [Podróże misyjne Apostoła
Pawła], która znajduje się w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO].
Wyjaśnij, że pod koniec swojego życia Paweł napisał list do Tytusa, który był
przywódcą Kościoła na Krecie. Paweł nawrócił Tytusa kilka lat wcześniej, a po
przyjęciu chrztu Tytus służył z nim w różnych zadaniach. Paweł udzielił mu w liście
zachęty i rad związanych z jego powołaniem.

Podsumuj List do Tytusa 1:1–6, wyjaśniając, że Paweł złożył świadectwo o nadziei
życia wiecznego opartej na obietnicach Boga danych nam w preegzystencji. Paweł
wyjaśnił także, że wysłał Tytusa na Kretę, aby zaprowadził na niej porządek w
Kościele. Jedno z zadań powierzonych Tytusowi polegało na powołaniu biskupów.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali List do Tytusa 1:7–8 i odszukali cechy,
jakie powinien posiadać biskup. Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli to,
co znajdą.

• Jakie cechy, według tych wersetów, powinien posiadać biskup? (Możesz
wyjaśnić, że samowolny oznacza: nadużywający swobody, czyli uparty i
arogancki, a „brudny zysk” odnosi się do nieuczciwie lub bezprawnie
uzyskanych pieniędzy).

• Jak myślicie, dlaczego biskupi muszą posiadać te cechy?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Tytusa 1:9. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają kolejną cechę, jaką powinien
posiadać biskup. Wyjaśnij, że „zdrowa nauka” to prawdziwa doktryna.

• Jaką jeszcze cechę powinien posiadać biskup?

• Co to znaczy „trzymać się” słowa Bożego?

• Dlaczego, według wersetu 9., ważne jest, aby biskup trzymał się słowa Bożego?
(Żeby mógł używać prawdziwej doktryny, by zachęcać ludzi, aby żyli zgodnie z
ewangelią i odpierać tych, „którzy się jej przeciwstawiają”. Tego rodzaju osoby
negatywnie wypowiadają się lub zaprzeczają ideom [w tym przypadku
prawdziwości ewangelii]. Mogą to być członkowie Kościoła lub osoby
nienależące do niego).

• Co my, podobnie jak biskup, możemy zrobić, kiedy trzymamy się słowa
Bożego? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale dopilnuj, aby rozpoznali
następującą zasadę: Kiedy trzymamy się słowa Bożego, jesteśmy w stanie
używać prawdziwej doktryny, by zachęcać ludzi, aby żyli zgodnie z
ewangelią Jezusa Chrystusa i odpierać tych, którzy się jej przeciwstawiają.
Zapisz tę zasadę na tablicy).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Prezydenta
Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostałych poproś, aby
odszukali, w jaki sposób moc prawdziwej doktryny pomaga ludziom żyć zgodnie z
ewangelią Jezusa Chrystusa.

„Prawdziwa doktryna — zrozumiana — zmienia postawy i postępowanie.

Studiowanie doktryn ewangelii poprawi postępowanie szybciej niż studiowanie
postępowania […]. Właśnie dlatego tak bardzo podkreślamy wagę studiowania
doktryn ewangelii” („Little Children”, Ensign, listopad 1986, str. 17).

• Dlaczego, zdaniem Prezydenta Packera, tak ważne jest studiowanie i uczenie się
prawdziwej doktryny?

Dyskusje w małych grupach
Czasami pomocne jest podzielenie uczestników zajęć na małe grupy, tak aby uczniowie mogli
wspólnie uczestniczyć w dyskusji. Dyskusje w małych grupach mogą skutecznie zaangażować te
osoby, które tracą zainteresowanie i nie są skoncentrowane na lekcji, jak również pomagają
uczniom rozwinąć umiejętności związane z komunikacją i wzmocnieniem więzi międzyludzkich i
duchowych.

Podziel uczniów na dwu- lub trzyosobowe grupy. Poproś uczniów w każdej grupie,
aby wspólnie znaleźli odpowiedzi na poniższe pytania i zapisali je w swoich
notatnikach lub dziennikach do studiowania. Możesz zapisać te pytania na tablicy.
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1. Co możemy zrobić, żebyśmy byli gotowi do nauczania prawdziwej doktryny,
byśmy mogli zachęcać ludzi do życia zgodnego z ewangelią (zob. Alma
17:2–4)?

2. Jakie możemy znaleźć w pismach świętych przykłady osób, które nauczały
prawdziwej doktryny kogoś, kto wątpił lub sprzeciwiał się Kościołowi lub jego
nauce? (Podaj przynajmniej jeden przykład osoby, która odpokutowała, kiedy
nauczono ją prawdziwej doktryny).

3. W jakiej sytuacji uczenie się prawdziwej doktryny pomogło wam lub komuś,
kogo znacie, pełniej żyć ewangelią Jezusa Chrystusa?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi
odpowiedziami z uczniami w klasie. Kiedy skończą, wyjaśnij, że choć prawdziwa
doktryna może pomóc nam zachęcać innych ludzi do życia zgodnego z ewangelią i
odpierać tych, którzy przeciwstawiają się Kościołowi, to nie wszyscy ludzie przyjmą
prawdę. Jako że wszyscy mamy wolną wolę, oni mogą podjąć decyzję, że przyjmą
prawdziwą doktrynę Jezusa Chrystusa lub ją odrzucą.

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie fragmenty do opanowania, które poznali w
tym roku szkolnym.

• Które fragmenty do opanowania mogą okazać się szczególnie pomocne do
zachęcania ludzi, by żyli zgodnie z ewangelią?

• Które fragmenty do opanowania mogą pomóc nam odeprzeć osoby, które
przeciwstawiają się Kościołowi?

Zachęcaj uczniów, aby ciągle starali się opanowywać kluczowe fragmenty z pism
świętych, żeby byli gotowi do nauczania ludzi prawdziwej doktryny.

Podsumuj List do Tytusa 1:10–16, wyjaśniając, że Paweł nauczał, iż biskupi powinni
polegać na prawdziwej doktrynie, gdyż jest wśród nich wielu zwodzicieli i
fałszywych nauczycieli. Poradził Tytusowi, aby karcił fałszywych nauczycieli, żeby
wyrzekli się swoich błędów i „ozdrowieli w wierze” (werset 13.). Paweł wyjaśnił
również, że pokalani głoszą, iż znają Boga, ale zapierają się Go swoimi uczynkami.

List do Tytusa 2
Paweł radzi Tytusowi, żeby nauczał świętych na Krecie, aby żyli według prawdziwej
doktryny
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Tytusa 2:1. Pozostałych
poproś, aby śledzili tekst w swoich pismach i odszukali, co jeszcze Paweł kazał
Tytusowi zrobić z prawdziwą doktryną.

• Co jeszcze Paweł kazał Tytusowi zrobić z prawdziwą doktryną? (Nauczać jej
świętych na Krecie).

Napisz na tablicy następujące słowa: mężczyźni, kobiety, młode kobiety i młodzi
mężczyźni.
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Poproś młode kobiety w klasie, aby po cichu przeczytały List do Tytusa 2:3–5 i
odszukały rady Pawła, według których powinny żyć starsze kobiety i czego powinny
uczyć młodsze kobiety. Młodych mężczyzn poproś, aby przeczytali List do Tytusa
2:2, 6–8 i odszukali rady Pawła, według których powinni żyć starsi i młodsi
mężczyźni.

Uwaga: Jeśli pojawią się pytania dotyczące znaczenia zwrotu „mężom swoim
uległe” w odniesieniu do kobiet (werset 5.), możesz odwołać się do materiału z
lekcji dotyczącej Listu do Efezjan 5–6.

• W jaki sposób, zdaniem Pawła, powinni żyć starsi mężczyźni? Starsze kobiety?
Młode kobiety? Młodzi mężczyźni? (Zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy pod
odpowiednimi nagłówkami lub poproś uczniów, aby podeszli do tablicy i sami
je zapisali. Możesz pomóc uczniom zrozumieć znaczenie niektórych słów. Na
przykład, trzeźwi znaczy spokojni lub poważni, wstrzemięźliwi znaczy
opanowani, a niesfałszowane oznacza godne szacunku).

• Co oznacza wyrażenie „we wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego
zachowania” (werset 7.)? (Bądź dobrym przykładem życia zgodnego z
ewangelią).

• Co, zgodnie z radami, których Paweł udzielił Tytusowi, powinni zrobić
naśladowcy Jezusa Chrystusa? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij
się, że rozpoznali następującą prawdę: Naśladowcy Jezusa Chrystusa mają
być dobrymi przykładami dla innych ludzi).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o starszym członku swojego okręgu lub gminy, który
jest dobrym przykładem życia według ewangelii i jej oddany. Poproś kilkoro
uczniów, aby powiedzieli, kto przyszedł im na myśl, i wytłumaczyli, w jaki sposób
pomógł im przykład tej osoby.

Poproś uczniów, żeby wybrali jedno z wypisanych na tablicy zachowań i postawili
sobie cel, że wprowadzą je w życie, żeby swoim dobrym przykładem mogli
błogosławić innych ludzi.

Podsumuj List do Tytusa 2:9–10, wyjaśniając, że Paweł doradził mu, żeby uczył
członków Kościoła, którzy byli zatrudnieni jako słudzy, by byli uczciwi i zgodni w
stosunkach ze swoimi panami. Poprzez swoją uczciwość i zgodność członkowie ci
mieli oddawać cześć Panu i być dobrym przykładem dla swoich panów.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Tytusa 2:11–15. Poproś
go także o przeczytanie Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha], List
do Tytusa 2:11 (List do Tytusa 2:11, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Boża łaska umożliwia
wszystkim ludziom i co Chrystus uczynił dla nas wszystkich.

• Co Boża łaska umożliwia wszystkim ludziom?

• Co, według wersetu 12., powinni uczynić święci, żeby mieć dostęp do
Bożej łaski?

• Czego uczymy się z nauk Pawła zawartych w wersecie 14. o tym, co uczynił dla
nas Jezus Chrystus? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą prawdę: Jezus
Chrystus dał za nas samego Siebie, żeby nas odkupić i oczyścić. Możesz
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poprosić uczniów, aby w wersecie 14. zaznaczyli wyrażenia, które przekazują tę
prawdę).

Zwróć uwagę uczniów na to, że wyrażenie „wykupić [lud]” (werset 14.) odnosi się
do umiłowanego ludu Pana, który On wykupił, czyli odkupił (zob. I List Piotra
1:18–19; 2:9) i który zawiera przymierze, że będzie przestrzegał Jego przykazań
(zob. II Ks. Mojżeszowa 19:5–6).

List do Tytusa 3
Paweł mówi Tytusowi, co święci na Krecie muszą uczynić po chrzcie
Podsumuj List do Tytusa 3:1–2, wyjaśniając, że Paweł radził Tytusowi, by nauczał
świętych na Krecie, żeby przestrzegali prawa kraju, byli szlachetni i łagodni we
wszystkich swoich poczynaniach z innymi ludźmi.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos List do Tytusa 3:3–8. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co Paweł powiedział o tym, w jaki
sposób ewangelia Jezusa Chrystusa zmieniła jego i świętych na Krecie.

• W jaki sposób, według wersetu 3., Paweł opisał siebie i innych członków
Kościoła zanim poznali ewangelię Jezusa Chrystusa?

• Co, według wersetów 5–6, wywołało przemianę w ludziach?

• Co, według wersetu 7., miało się stać z ludźmi w wyniku przemiany, która
nastąpiła dzięki łasce Jezusa Chrystusa?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakie zmiany zaszły w nich samych dzięki
ewangelii Jezusa Chrystusa.

• Co, według wersetu 8., Paweł poradził świętym, kiedy doznali przemiany i
przyjęli chrzest?

Podsumuj List do Tytusa 3:9–15, wyjaśniając, że Paweł poradził świętym, by unikali
sporów z przewrotnymi ludźmi. Poprosił również Tytusa, żeby go odwiedził w
Macedonii.

Na zakończenie złóż świadectwo o omówionych na lekcji prawdach.
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Wprowadzenie do Listu
Pawła do Filemona
Dlaczego warto studiować tę księgę?
List do Filemona zawiera osobiste rady Pawła dotyczące sytuacji związanej ze sługą
Filemona, Onezymem. W trakcie studiowania tego listu uczniowie dowiedzą się, że
kiedy ludzie przystępują do Kościoła Jezusa Chrystusa, stają się braćmi i siostrami w
ewangelii (zob. List do Filemona 1:16). Uczniowie poczują również znaczenie
obowiązku, który powierzono uczniom Jezusa Chrystusa, by okazywali miłosierdzie
i wybaczenie bliźnim (zob. List do Filemona 1:16–17).

Kto napisał tę księgę?
Autorem Listu do Filemona jest Paweł (zob. List do Filemona 1:1).

Kiedy i gdzie została ona napisana?
List do Filemona został napisany przez Pawła podczas jego pierwszego pobytu w
więzieniu w Rzymie około 60–62 r. n.e. (zob. List do Filemona 1:1, 9; Guide to the
Scriptures, „Pauline Epistles”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
„List ten jest prywatną korespondencją dotyczącą Onezyma, niewolnika, który
okradł swego pana, Filemona, i uciekł do Rzymu” (Bible Dictionary, „Pauline
Epistles”). Filemon był prawdopodobnie nawróconym Grekiem i mieszkańcem
Kolosów (zob. List do Kolosan 4:9). Umożliwiał on kongregacji Kościoła spotykanie
się w jego domu (zob. List do Filemona 1:2, 5). Po ucieczce Onezym przystąpił do
Kościoła i stał się „bratem umiłowanym” (List do Filemona 1:16; zob. List do
Filemona 1:10–12).

Paweł napisał do Filemona, żeby zachęcić go, by przyjął Onezyma z powrotem jako
brata w ewangelii, zapominając o surowej karze, jaką zwykle wyznaczano zbiegłym
niewolnikom (zob. List do Filemona 1:17). Paweł zaoferował nawet, że pokryje
wszelkie straty finansowe, jakie Filemon poniósł z powodu Onezyma (zob. List do
Filemona 1:18–19).

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
List do Filemona jest najkrótszym i zapewne najbardziej osobistym listem
napisanym przez Pawła. Adresowany jest do osoby prywatnej i jako taki nie zawiera
wiele treści doktrynalnych. Niemniej jednak prośba, z jaką Paweł zwraca się do
Filemona, by ten pojednał się z niewolnikiem, Onezymem, ilustruje zastosowanie
zasad ewangelii w codziennym życiu — w tym przypadku wykazując, że nasz
związek z Jezusem Chrystusem sprawia, iż wstępujemy w rodzinny związek ze
wszystkimi innym naśladowcami Chrystusa i podkreśla znaczenie miłosierdzia i
wybaczenia.
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Zarys
List do Filemona 1 Paweł chwali Filemona za miłość, jaką darzy świętych.
Informuje Filemona, że jego zbiegły niewolnik, Onezym, nawrócił się na ewangelię.
Paweł prosi Filemona, żeby przyjął Onezyma z powrotem jako brata w Panu.
Oferuje, że pokryje wszelkie straty finansowe spowodowane przez Onezyma.

L IST  DO F ILEMONA
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List do Filemona
Wprowadzenie
Paweł pochwalił Filemona za jego wiarę i miłość do
Zbawiciela oraz do członków Kościoła. Poradził Filemonowi,

żeby przyjął zbiegłego niewolnika Onezyma z powrotem jako
brata w ewangelii.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Filemona 1
Paweł poradził Filemonowi, żeby przyjął zbiegłego niewolnika Onezyma z powrotem
jako brata w ewangelii
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie młodzież ze swojego okręgu lub gminy.
Zwróć ich uwagę na to, że jako członkowie Kościoła mamy możliwość bliskiej
interakcji z ludźmi, którzy się od nas różnią.

• Czym różnią się od siebie nawzajem młodzi ludzie w waszym okręgu lub
gminie? (Przypomnij uczniom, żeby wypowiadali się o sobie nawzajem z
szacunkiem).

Zwróć uwagę uczniów na to, że jako członkowie Kościoła często spotykamy
nowych ludzi. Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że do ich okręgu lub gminy
przyłącza się nowa osoba.

• Jakich wyzwań natury towarzyskiej może doświadczyć osoba, która przystępuje
do Kościoła lub wprowadza się do nowego okręgu lub gminy? (Jeśli któryś z
uczniów przystąpił do Kościoła lub wprowadził się do nowego okręgu lub
gminy, poproś go, aby opowiedział o wyzwaniach natury towarzyskiej, jakich
doświadczył).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad poniższymi pytaniami:

• W jaki sposób traktujecie członków Kościoła, którzy inaczej się zachowują, mają
odmiennie zainteresowania lub obracają się w innych kręgach towarzyskich
niż wy?

• W jaki sposób traktujecie nowych członków waszego okręgu lub gminy?

Poproś uczniów, aby w trakcie studiowania Listu Pawła do Filemona odszukali
prawdę, która może im przyświecać w interakcjach z członkami Kościoła.

Wyjaśnij, że Paweł znajdował się w więzieniu, kiedy pisał do nawróconego do
Kościoła Filemona, który był prawdopodobnie Grekiem. Podsumuj List do
Filemona 1:1–3, wyjaśniając, że Paweł rozpoczął swój list od powitania Filemona i
innych ludzi, włączając kongregację, która spotykała się w domu Filemona.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Filemona 1:4–7. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, za co Paweł pochwalił Filemona. Wyjaśnij, że w tym
kontekście słowo wiara oznacza uczestnictwo we wspólnocie (zob. werset 6.,
przypis a), a słowo „pogłębiła” oznacza uaktywniła lub skutkowała w czymś
(zob. werset 6., przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).
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• Za co Paweł pochwalił Filemona? (Paweł pochwalił Filemona za jego wiarę i
miłość do Zbawiciela i członków Kościoła. Możesz wyjaśnić, iż mówiąc, że
„serca świętych […] zostały pokrzepione” [werset 7.], Paweł miał na myśli to, że
zostali oni pokrzepieni na duchu przez Filemona).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos następujące informacje na temat
sytuacji, o której Paweł napisał w swoim liście:

Filemon miał sługę bądź niewolnika o imieniu Onezym, który zbiegł i prawdopodobnie coś mu
ukradł (zob. List do Filemona 1:18). W judeochrześcijańskiej kulturze Nowego Testamentu
niewolnictwo nie było uważane za coś złego i było legalne w świetle rzymskiego prawa. Do kar
przewidzianych dla zbiegłych niewolników zaliczano surową chłostę, wypalenie znaku na czole, a
nawet śmierć. Zbiegły Onezym spotkał Apostoła Pawła.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Filemona 1:8–12.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, o co Paweł prosił Filemona.

• O co Paweł prosił Filemona?

• Co byście sobie pomyśleli lub poczuli, jeśli otrzymalibyście prośbę Pawła, będąc
w sytuacji Filemona?

Zwróć uwagę uczniów na wyrażenie „którego urodziłem w więzieniu” (werset 10.).
Wyjaśnij, że jednym ze znaczeń słowa urodzić jest dać komuś życie.

• Jak myślicie, co Paweł miał na myśli? (Podczas pobytu w więzieniu Paweł
pomógł Onezymowi rozpocząć nowe życie jako naśladowcy Jezusa Chrystusa).

Podsumuj List do Filemona 1:13–14, wyjaśniając, że Paweł chciał zatrzymać przy
sobie Onezyma do pomocy, ale nie chciał tego uczynić bez zgody Filemona.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Filemona 1:15–16.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób, zgodnie z zachętą Pawła,
Filemon miał postrzegać swoją relację z nowo nawróconym Onezymem.

• W jaki sposób, według wersetu 16., Filemon powinien postrzegać swoją relację
z Onezymem?

• Dlaczego postrzeganie Onezyma jako „brata umiłowanego” mogło być trudne
dla Filemona? (Przykładowe odpowiedzi: obracali się w innych kręgach i
należeli do różnych klas społecznych oraz Onezym skrzywdził Filemona w
świetle ówczesnych zwyczajów).

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z wersetu 16. o naszych relacjach z bliźnimi,
które wynikają z ewangelii? (Pomóż uczniom rozpoznać prawdę podobną do
poniższej: Jesteśmy braćmi i siostrami w ewangelii. Zapisz ją na tablicy).

• Co sprawia, że jesteśmy braćmi i siostrami w ewangelii?

Jeśli zachodzi taka potrzeba, wyjaśnij, że wszyscy jesteśmy duchowymi dziećmi
Ojca Niebieskiego (zob. List do Hebrajczyków 12:9), więc wszyscy jesteśmy braćmi
i siostrami. Ponadto, poprzez obrzędy chrztu i konfirmacji, ciągłe rozwijanie wiary
w Jezusa Chrystusa, posłuszeństwo i ciągłą pokutę, odradzamy się duchowo.
Stajemy się w ten sposób synami i córkami Jezusa Chrystusa (zob. Mosjasz 5:7) i
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tym samym braćmi i siostrami w Jego rodzinie przymierza. Niezależnie od płci,
wieku, pochodzenia czy pozycji społecznej, stajemy się sobie równi w
królestwie Boga.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Spencera W. Kimballa. Pozostali niech wysłuchają, w jaki sposób odnaleziona przez
nich prawda może wpłynąć na nasze wzajemne relacje, szczególnie z nowymi
członkami Kościoła.

„Krótki list Pawła do Filemona zawsze podnosił mnie na duchu. Naucza nas
pewnej zasady i podejścia w kwestiach braterstwa w ewangelii […].

Postrzeganie tego samego ducha w Kościele jest dla mnie natchnieniem i sprawia
mi radość; widzieć, jak święci przyjmują, pomagają i modlą się za tych, którzy
codziennie wstępują do Kościoła. Ciągle wyciągajcie pomocne dłonie ku sobie —
i ku tym, którzy będą licznie wstępować do Kościoła. Witajcie ich, kochajcie i

przyjmujcie do wspólnoty.

Niestety od czasu do czasu zdarzają się sytuacje, w których niektórzy z nas tego nie czynią;
znamy historie o tych, którzy odrzucają osoby, które Pan przyjął poprzez chrzest. Jeśli Pan ‘nie
wstydzi się nazywać ich braćmi’ (List do Hebrajczyków 2:11), to i my […] weźmy naszych braci i
siostry za rękę i podnieśmy na duchu w kręgach naszej miłości i troski” („Always a Convert
Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year”, Ensign, wrzesień 1975, str. 4).

• W jaki sposób, zdaniem Prezydenta Kimballa, powinni traktować się wzajemnie
bracia i siostry w ewangelii?

Przypomnij uczniom pytania, nad którymi mieli się wcześniej zastanowić na temat
tego, w jaki sposób traktują członków Kościoła, którzy różnią się od nich lub którzy
są nowi w ich okręgu lub gminie.

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest rozumieć, że jesteśmy braćmi i siostrami w
ewangelii?

• W jakich sytuacjach widzieliście, jak ktoś traktuje bliźnich jako braci i siostry w
ewangelii?

Aby przygotować uczniów do rozpoznania dodatkowej prawdy przedstawionej w
liście Pawła do Filemona, poproś ich, aby przypomnieli sobie sytuacje, w których
ktoś ich obraził lub skrzywdził. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
Listu do Filemona 1:17. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, jakiej rady Paweł
udzielił Filemonowi.

• Jakiej rady Paweł udzielił Filemonowi?

Wyjaśnij, że Paweł prosił Filemona, żeby przyjął Onezyma tak samo, jak przyjąłby
jego samego. Stosując się do tych wskazówek, Filemon miał odpuścić surowe kary
zazwyczaj przeznaczone dla zbiegłych niewolników.

• Jaką powinność, zgodnie ze wskazówkami Pawła do Filemona, mają wszyscy
uczniowie Jezusa Chrystusa wobec tych, którzy ich obrażają lub krzywdzą?
(Pomóż uczniom rozpoznać następującą prawdę: Uczniowie Jezusa Chrystusa
okazują bliźnim miłosierdzie i przebaczenie. Zapisz tę prawdę na tablicy).
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• Dlaczego czasami może być trudno okazywać bliźnim miłosierdzie i
przebaczenie?

Zwróć uwagę uczniów na to, że okazywanie miłosierdzia i przebaczenia osobom,
które nas skrzywdziły, nie musi koniecznie oznaczać, że unikną one konsekwencji
za swoje czyny, ani że od razu odzyskają nasze zaufanie. Oznacza to natomiast, że
okazujemy współczucie innym ludziom i nie pozwalamy sobie na żywienie urazy,
złości czy bólu. Jeśli to słuszne, możemy również pozwolić osobom, które nas
skrzywdziły, odzyskać nasze zaufanie. Choć wybaczanie bliźnim może okazać się
trudne, możemy modlić się do Ojca Niebieskiego o pomoc, a On nam jej udzieli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Filemona 1:18–21.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Paweł zaoferował Filemonowi w imieniu
Onezyma.

• Co Paweł zaoferował Filemonowi w imieniu Onezyma? (Że zapłaci Filemonowi
za straty finansowe, które poniósł w wyniku czynów Onezyma).

• Czym wysiłki Pawła w imieniu Onezyma przypominają to, co uczynił dla nas
Zbawiciel? (Tak jak Paweł wstawił się za Onezymem, tak Jezus Chrystus
wstawia się za nami i błaga Ojca Niebieskiego w naszym imieniu [zob. NiP
45:3–5]. Jezus Chrystus spłacił również nasz duchowy dług za nasze grzechy).

• W jaki sposób pamięć o tym, co Jezus Chrystus uczynił w naszym imieniu,
może pomóc nam okazać miłosierdzie i przebaczenie innym ludziom?

Podziel uczniów na trzy- lub czteroosobowe grupy (lub jeśli nie masz
wystarczająco uczniów, żeby podzielić ich na grupy, wykonajcie to

ćwiczenie całą klasą). Daj każdej grupie po egzemplarzu następującej karty
informacyjnej z instrukcjami:

List do Filemona 1
Omówcie wspólnie w grupie odpowiedzi na poniższe pytania. Pamiętajcie, żeby nie zamieszczać w
odpowiedziach informacji, które są zbyt osobiste bądź prywatne.

• W jakich sytuacjach, podobnie jak Filemon, musieliście okazać miłosierdzie i przebaczyć
bliźniemu? W jaki sposób udało się wam okazać miłosierdzie i przebaczyć tej osobie? Jakie
otrzymaliście dzięki temu błogosławieństwa?

• W jakich sytuacjach, podobnie jak Onezym, mieliście nadzieję uzyskać łaskę i przebaczenie ze
strony bliźniego? W jaki sposób staraliście się o łaskę i przebaczenie tej osoby? Jakie otrzymaliście
dzięki temu błogosławieństwa?

• W jakich sytuacjach, podobnie jak Paweł, byliście mediatorem pomiędzy kimś, kto stara się
uzyskać przebaczenie i osobą, która powinna to przebaczenie i miłosierdzie okazać? W jaki
sposób udało wam się pomóc winowajcy otrzymać przebaczenie, a osobie pokrzywdzonej pomóc
je okazać?

Kiedy uczniowie omówią te pytania w grupach, poproś przedstawiciela każdej
grupy, aby podzielił się z resztą klasy swoim doświadczeniem w jednej z tych
sytuacji lub doświadczeniem jednego z członków grupy (za jego pozwoleniem).
(Alternatywnie możesz rozdać uczniom pytania lub napisać je na tablicy i poprosić,
aby odpowiedzieli na nie w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania. Po
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upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co
zapisali).

Uważnie wybieraj zajęcia wykorzystywane do uczenia się
Powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że różne zajęcia wykorzystywane do uczenia mogą
wywołać różne uczucia i nastawienie u uczniów. Niektóre klasy mogą skorzystać z energii, jaką
generują dyskusje w małych grupach, a w innych bardziej korzystna będzie forma zapisania
osobistych przemyśleń i wykonanie ćwiczeń na piśmie. Rozważ treść bloku z pism świętych, staraj
się o przewodnictwo Ducha i odpowiednio oceń potrzeby swoich uczniów w trakcie
podejmowania decyzji, które zajęcia związane z uczeniem się będą dla nich najlepsze.

Poproś ich, aby w notatnikach lub w dziennikach do studiowania zapisali, co mogą
zrobić, aby okazywać miłosierdzie i przebaczenie innym ludziom. Zachęć uczniów,
aby wprowadzili w życie to, co sobie zapisali.
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Wprowadzenie do Listu
Pawła do Hebrajczyków
Dlaczego warto studiować tę księgę?
List do Hebrajczyków świadczy o tym, że Jezus Chrystus przewyższa wszystko, co
istnieje. Przewyższa On aniołów, ma bardziej doskonałe imię i wyższe powołanie.
Aniołowie są sługami Boga, ale Jezus Chrystus jest Jego Synem. Z księgi tej uczymy
się również o tym, że Jezus przewyższa Mojżesza i że Jego służba przyniosła nowe
przymierze, które przewyższa stare przymierze oparte na prawie Mojżesza. Będąc
wyższym kapłanem w Kapłaństwie Melchizedeka, Jego kapłaństwo przewyższa to,
które posiadali wyżsi kapłani według prawa Mojżesza.

Choć pisma święte są wypełnione odnośnikami do zadość czyniącej ofiary Jezusa
Chrystusa, Jego Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia, List do Hebrajczyków
podkreśla niemającą końca pracę Odkupiciela w życiu tych, którzy się do Niego
zwracają w posłuszeństwie i z wiarą. Dzięki studiowaniu Listu do Hebrajczyków
uczniowie głębiej zrozumieją doktrynę Zadośćuczynienia i odnajdą natchnienie,
aby żyć z wiarą w Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.

Kto napisał tę księgę?
Większość świętych w dniach ostatnich przyjmuje, że Paweł jest autorem Listu do
Hebrajczyków (zob. Bible Dictionary, „Pauline Epistles”). Jednakże są osoby, które
wątpią w to, że Paweł napisał ten list, gdyż styl oraz język, jakim on został napisany,
różni się od innych listów Pawła. Powszechnie przyjmuje się, że jeśli ten list nie
został napisany ręką Pawła, to idee w nim zawarte są jego autorstwa, gdyż doktryny
poruszone w Liście do Hebrajczyków zgadzają się z tymi, o których jest mowa w
pozostałych listach Pawła. Prorok Józef Smith przypisał treść Listu do
Hebrajczyków Apostołowi Pawłowi (zob. Teachings of President of the Church: Joseph
Smith [2007], str. 105). Dla celów tego podręcznika należy przyjąć, że autorem Listu
do Hebrajczyków jest Paweł.

Kiedy i gdzie została napisana?
Nie wiemy, gdzie został napisany List do Hebrajczyków. Nie wiemy także, kiedy
dokładnie to miało miejsce. Jednakże powszechnie przyjmuje się, że został on
napisany około 60–62 r. n.e., mniej więcej w czasie, kiedy Paweł napisał listy do
Filipian, Kolosan, Efezjan i do Filemona (zob. Guide to the Scriptures, „Pauline
Epistles”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Paweł napisał List do Hebrajczyków, aby zachęcić członków Kościoła — z
pochodzenia Żydów — by rozwijali wiarę w Jezusa Chrystusa i nie powrócili do
porzuconego wcześniej sposobu życia (zob. List do Hebrajczyków 10:32–38).

Pod wpływem różnych przeciwności wielu chrześcijan — z pochodzenia Żydów —
odchodziło z Kościoła i powracało do praktykowania żydowskich tradycji w
synagodze, które w ich mniemaniu zapewniały im bezpieczeństwo (zob. List do
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Hebrajczyków 10:25, 38–39). Paweł pragnął ukazać tym świętym, że prawo
Mojżesza samo w sobie wskazywało na Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienie
jako prawdziwe źródło zbawienia.

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
List do Hebrajczyków nie ma formy zwykłego listu, lecz stanowi rozbudowane
kazanie, które wielokrotnie odnosi się do pism świętych oraz praktyk żydowskich.
Jest to najdłuższe kazanie w Biblii o tym, w jaki sposób i dlaczego Jezus Chrystus
przewyższa wszystko, co istnieje.

List do Hebrajczyków naucza, że Jezus Chrystus przewyższa prawo, ponieważ jest
jego autorem. Z Listu tego uczymy się także, że prorocy otrzymali moc poprzez
wiarę w Chrystusa, i że to On był wielkim Wyższym Kapłanem, w którym
wypełniły się ofiary składane w czasach Starego Testamentu. Mowa w nim także o
tym, że Jezus przewyższa aniołów i że dzięki Jego zadość czyniącej ofierze możemy
otrzymać odpuszczenie grzechów.

List do Hebrajczyków jest jedną z ksiąg Biblii, w której możemy przeczytać o
proroku Melchizedeku (zob. List do Hebrajczyków 7:1–4) oraz o kapłaństwie, które
zostało nazwane jego imieniem (zob. List do Hebrajczyków 5:5–6, 10; 6:20;
7:11–17). W Liście do Hebrajczyków zawarta jest nauka, że Kapłaństwo
Melchizedeka przewyższa Kapłaństwo Aarona oraz że zbawienia nie można
uzyskać dzięki prawu Mojżesza lub poprzez obrzędy udzielane przez kapłanów
Kapłaństwa Lewitykalnego, lecz dzięki Jezusowi Chrystusowi i poprzez obrzędy
Kapłaństwa Melchizedeka (zob. List do Hebrajczyków 7:5–28). List do
Hebrajczyków 11:1–12:4 stanowi wspaniałe kazanie na temat wiary i naucza, w jaki
sposób człowiek może zaufać Jezusowi Chrystusowi. (Zob. Bible Dictionary,
„Pauline Epistles: Epistle to the Hebrews”).

Zarys
List do Hebrajczyków 1–6 Jezus Chrystus jest odbiciem istoty Ojca. Przewyższa
anioły i wszystkich proroków, którzy przed Nim byli, w tym także Mojżesza.
Starożytni Izraelici, którzy zostali wyprowadzeni z Egiptu, nie weszli do
odpoczynku Pana, ponieważ znieczulili swoje serca przeciwko Jezusowi
Chrystusowi i Jego słudze, Mojżeszowi. Jako Wielki Wyższy Kapłan, Jezus
przewyższa wszystkich wyższych kapłanów prawa Mojżesza. Chrystus udoskonalił
się poprzez to, co wycierpiał. Możemy wejść do odpoczynku Pana i „[zwrócić] się
ku rzeczom wyższym” poprzez doktryny i obrzędy ewangelii (List do
Hebrajczyków 6:1).

List do Hebrajczyków 7–13 Ewangelia jest głoszona w oparciu o Kapłaństwo
Melchizedeka. Kapłaństwo to przewyższa Kapłaństwo Aarona. Przybytek oraz
obrzędy prawa Mojżesza stanowiły zapowiedź służby Chrystusa. Jezus Chrystus
wypełnił prawo Mojżesza, przelewając Swoją krew, dzięki czemu możemy otrzymać
zbawienie i odpuszczenie naszych grzechów. Poprzez wiarę prorocy oraz inni
mężczyźni i kobiety czynili dobro oraz dokonywali cudów.

L IST  PAWŁA DO HEBRAJCZYKÓW
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List do Hebrajczyków 1–4
Wprowadzenie
Paweł nauczał świętych na temat prawdziwej natury Jezusa
Chrystusa. Nauczał ich także na temat Zadośćuczynienia
Jezusa Chrystusa oraz o niektórych związanych z nim
błogosławieństwach. Przytoczył historię o wędrujących po

pustyni starożytnych Izraelitach, aby nauczyć świętych na
temat tego, co muszą uczynić, aby wejść do
odpoczynku Pana.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Hebrajczyków 1
Paweł naucza na temat natury Jezusa Chrystusa
Przeczytaj na głos następujące przykładowe sytuacje:

1. Młoda kobieta ma już dość bycia „grzeczną dziewczynką”, ponieważ nie bierze
udziału w tym, co robią jej znajomi. Rozważa przestrzeganie norm w sposób
bardziej swobodny, aby być częścią grupy.

2. Młody mężczyzna służący na pełnoetatowej misji zauważa, że praca
misjonarska jest trudniejsza, niż mu się to wydawało, i rozważa powrót
do domu.

• Co wspólnego mają ze sobą te sytuacje?

• Z jakich powodów niektóre osoby mogą rozważać zaprzestanie czynienia tego,
co właściwe?

W kilku słowach objaśnij List do Hebrajczyków, tłumacząc, że z powodu wielu
napotykanych przeciwności, niektórzy nawróceni Żydzi (których Paweł w tym liście
nazywa Hebrajczykami) przestali uczęszczać na spotkania kościelne i powrócili do
praktykowania tradycji żydowskich, które zapewniały im — w ich mniemaniu —
bezpieczeństwo, ale nie uwzględniały wiary w Jezusa Chrystusa (zob. List do
Hebrajczyków 10:25, 38–39). Paweł napisał ten list, aby zachęcić członków
Kościoła, by pozostali wierni Jezusowi Chrystusowi.

Zachęć uczniów, aby podczas studiowania Listu do Hebrajczyków, zwrócili uwagę
na prawdy, które pomogą im pozostać wiernymi Chrystusowi w sytuacji, kiedy
mają ochotę się poddać.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu List do Hebrajczyków 1:1–3, 10 i
odszukali doktryny na temat Jezusa Chrystusa, których Paweł nauczał żydowskich
świętych.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby zapisali na tablicy
prawdy, które odnaleźli. Uczniowie mogą użyć innych słów, lecz upewnij się, że
rozpoznali następujące prawdy:

Jezus Chrystus stworzył niebo i ziemię (zob. List do Hebrajczyków 1:2, 10).

Jezus Chrystus mówi w imieniu Ojca (zob. List do Hebrajczyków 1:2).
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Jezus Chrystus jest dziedzicem Ojca (zob. List do Hebrajczyków 1:2).

Jezus Chrystus jest odbiciem istoty Ojca (zob. List do Hebrajczyków 1:3).

Jezus Chrystus podtrzymuje wszystko słowem Swojej mocy (zob. List do
Hebrajczyków 1:3).

Jezus Chrystus oczyszcza nas z grzechów (zob. List do Hebrajczyków 1:3).

Jezus Chrystus zasiada po prawicy Ojca (zob. List do Hebrajczyków 1:3).

Możesz wyjaśnić, że wyrażenie: „jest odbiciem istoty [Ojca]” oznacza, że Jezus
Chrystus zarówno pod względem fizycznym, jak i duchowym uosabia Ojca
Niebieskiego i posiada Jego boski charakter, natomiast wyrażenie „podtrzymuje
wszystko słowem swojej mocy” wskazuje na to, że Jezus Chrystus posiada
wszelką moc.

Rozpoznaj doktryny i zasady
Jednym z głównych celów pism świętych jest nauczanie doktryn i zasad ewangelii.
Rozpoznawanie doktryn i zasad w pismach świętych jest jedną z podstaw nauczania i uczenia się
ewangelii. Nauka, jak je rozpoznawać, wymaga wysiłku i praktyki. Ważne jest, aby rozpoznane
doktryny i zasady zostały przedstawione w prosty i jasny sposób, by uczniowie mogli je
zrozumieć.

• W jaki sposób znajomość tych prawd może pomóc osobie, której pozostanie
wierną Jezusowi Chrystusowi i Jego ewangelii sprawia trudność?

Poproś uczniów, aby rozważyli, które z tych prawd mogą im pomóc w sytuacji,
kiedy są kuszeni, aby zaprzestać czynienia woli Pana.

Wyjaśnij, że tematem Listu do Hebrajczyków jest to, jak wielki i wspaniały jest
Jezus Chrystus. Na przykład, w Liście do Hebrajczyków 1:4–14 Paweł wskazał na
to, że Jezus Chrystus jest wspanialszy od aniołów. W kolejnych rozdziałach nauczał
na temat doniosłości i wielkości Chrystusa.

• W jaki sposób wiedza o tym, że Jezus Chrystus jest wspanialszy niż wszystko
inne, co istnieje, może pomóc osobie, której pozostanie wierną Zbawicielowi
sprawia trudność?

Zachęć uczniów, aby studiując pozostałe rozdziały Listu do Hebrajczyków, starali
się odszukać nauki na ten temat.

List do Hebrajczyków 2
Paweł naucza, że Jezus Chrystus jest sprawcą naszego zbawienia
Poproś uczniów, aby pomyśleli, w jaki sposób są wybierani kapitanowie lub liderzy
drużyn bądź grup, do których uczniowie mogą przynależeć (mogą to być na
przykład drużyny sportowe, kluby dyskusyjne, grupy teatralne lub szkolne koła
zainteresowań).

• Jakich cech poszukujecie w osobie, wybierając kapitana drużyny lub
lidera grupy?
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Wytłumacz, że w Liście do Hebrajczyków 2 Paweł szerzej wyjaśnił nawróconym
Żydom kwestie związane z naturą i osobą Jezusa Chrystusa, aby pomóc im dostrzec
powód, dla którego powinni dalej za Nim podążać. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 2:10. Pozostali uczniowie niech śledzą
tekst w swoich pismach świętych i odszukają, jakimi słowami Paweł określił Jezusa
Chrystusa.

• Czego sprawcą jest Jezus Chrystus? (Zapisz na tablicy następującą prawdę:
Jezus Chrystus jest sprawcą naszego zbawienia).

• W jakim sensie Jezus Chrystus jest sprawcą naszego zbawienia?

Podziel uczniów na pary i wyznacz jednemu uczniowi z każdej pary do
przeczytania List do Hebrajczyków 2:8–13, a drugiemu uczniowi List do
Hebrajczyków 2:14–18. Poproś uczniów, aby odszukali wyrażenia, które wskazują
na to, że Zbawiciel był właściwą osobą do wypełnienia roli sprawcy naszego
zbawienia. (Wyjaśnij, że wyrażenie „dla przebłagania go za grzechy ludu”
w wersecie 17. oznacza, że Chrystus zadośćuczynił za nasze grzechy, abyśmy mogli
„pojednać się” z Ojcem Niebieskim, czyli żyć z Nim w harmonii).

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby podzielili się z kolegą z pary
tym, co odszukali. Następnie zapytaj uczniów:

• Co, zgodnie z wersetem 9., Jezus Chrystus uczynił dla wszystkich ludzi?

• Kogo, zgodnie z wersetem 14., Zbawiciel przezwyciężył poprzez Swoje
Zadośćuczynienie?

Zwróć uwagę na to, że Paweł nie tylko nazwał Zbawiciela sprawcą naszego
zbawienia, ale także „miłosiernym i wiernym arcykapłanem” (werset 17.). Paweł
porównał Jezusa Chrystusa do żydowskiego arcykapłana, ponieważ jego rolą było
pośredniczenie pomiędzy ludźmi a Bogiem.

• Co, zgodnie z wersetem 17., spowodowało, że Jezus był miłosiernym i wiernym
arcykapłanem?

• Dlaczego, zgodnie z wersetem 18., Zbawiciel jest w stanie nam dopomóc?
(Zob. także fragment: Alma 7:11–13).

Wyjaśnij, że w Liście do Hebrajczyków 4:14–16 Paweł zgłębił nauki na temat tego,
że Zbawiciel jest miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Poproś jednego z uczniów
o przeczytanie na głos tych wersetów. Poproś uczniów, aby śledzili tekst i
wyszukali, dlaczego Jezus Chrystus jest wspaniałym arcykapłanem. Poproś
uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.

• Dlaczego, w oparciu o to, czego nauczyliście się z Listu do Hebrajczyków
2:14–18 i 4:14–16, Jezus Chrystus doskonale rozumie zarówno nas, jak i nasze
słabości i niedoskonałości? (Pomóż uczniom w rozpoznaniu następującej
prawdy: Ponieważ Jezus Chrystus cierpiał i był kuszony pod każdym
względem, doskonale nas rozumie i może nam pomóc, kiedy tego
potrzebujemy. Zapisz tę prawdę na tablicy).

• W czym, zgodnie z Listem do Hebrajczyków 4:16, zrozumienie tej prawdy może
nam pomóc?

• Jak myślicie, co to znaczy przystąpić z odwagą do tronu łaski?
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Zachęć uczniów, aby podzielili się swoimi uczuciami na temat sposobu, w jaki
prawdy z Listu do Hebrajczyków 2 mogą dodać im pewności w podjęciu decyzji, by
podążać za Jezusem Chrystusem, jako ich przywódcą.

List do Hebrajczyków 3–4
Paweł naucza na temat sposobu, w jaki możemy wejść do odpoczynku Pana
Poproś uczniów, aby zapisali w swoich dziennikach do studiowania lub notatnikach
to, co stanowi źródło ich doczesnego lub duchowego niepokoju lub trosk.

• W jaki sposób możemy odnaleźć spokój i odpoczynek z dala od tych i innych
źródeł zamieszania i niepokoju?

Przypomnij uczniom, że żydowscy święci byli ofiarami prześladowań z powodu
życia zgodnie z ewangelią. Wyjaśnij, że w Liście do Hebrajczyków 3 oraz 4 Paweł
przytoczył świętym historię ze Starego Testamentu, aby nauczyć ich, w jaki sposób
mogą odnaleźć spokój zarówno w tym życiu, jak i w życiu, które nastanie.

Wyjaśnij, że po uwolnieniu z Egiptu lud starożytnego Izraela wzbudził w Panu
gniew i z tego powodu nie mógł wejść do odpoczynku Pana
(zob. IV Ks. Mojżeszowa 14; Jakub 1:7–8; Alma 12:33–37; 13:6, 12–13, 28–29).
Poproś uczniów, aby podkreślili w Liście do Hebrajczyków 3:11 wyrażenie
„odpocznienia mego”.

Wskaż, że Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, co
to znaczy wejść do odpoczynku Pana. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał
poniższą wypowiedź Starszego McConkiego, a reszta niech słucha, co to znaczy
wejść do odpoczynku Pana.

„Prawdziwi święci wchodzą do odpoczynku Pana podczas tego życia i dzięki
wierności prawdzie trwają w tym błogosławionym stanie, aż spoczną z Panem w
niebie […]. Odpoczynek Pana, z perspektywy życia doczesnego, oznacza
otrzymanie pełni wiedzy na temat boskiego charakteru tego wspaniałego dzieła
w dniach ostatnich […]. Odpoczynek Pana w wieczności oznacza odziedziczenie
życia wiecznego, dostąpienie pełni Pańskiej chwały (NiP 84:24)” (Mormon

Doctrine, wyd. 2. [1966], str. 633).

• Co znaczy dla nas możliwość wejścia do odpoczynku Pana w tym życiu? A co
znaczy wejście do odpoczynku Pana po śmierci?

Przeczytaj na głos List do Hebrajczyków 4:1 i poproś uczniów, aby śledzili tekst w
swoich pismach świętych i odszukali, o co martwił się Paweł, że członkowie
Kościoła nie będą w stanie uczynić.

• O co martwił się Paweł? (Paweł martwił się, że niektórzy członkowie Kościoła
nie wejdą do odpoczynku Pana).

Zapisz na tablicy następujące odsyłacze do pism świętych: List do Hebrajczyków
3:7–8, 12–15, 18–19; 4:2–3, 6–7, 11. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali te
wersety i odszukali, czego Paweł nauczał na temat tego, jak możemy wejść do
odpoczynku Pana. (Zachęć uczniów, aby przeczytali Joseph Smith Translation,
Hebrews 4:3 [Tłumaczenie Józefa Smitha, List do Hebrajczyków 4:3]
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(w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Po upływie wyznaczonego
czasu poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.

• Jak myślicie, co oznacza wyrażenie „jeśli tylko aż do końca zachowamy
niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku” (List do Hebrajczyków 3:14)?

• Jak myślicie, co oznacza wyrażenie „nie zatwardzajcie serc waszych” (List do
Hebrajczyków 3:15; 4:7)? (Staranie się, aby serce było otwarte, chętne i
posłuszne Bogu i Jego przykazaniom).

• Czego Paweł nauczał na temat sposobu na wejście do odpoczynku Pana?
(Korzystając z odpowiedzi uczniów, napisz następującą zasadę na tablicy: Jeśli
pozostaniemy wierni Zbawicielowi i nie zatwardzimy swoich serc,
wejdziemy do odpoczynku Pana).

• W jaki sposób posiadanie otwartego serca na cel i plan, który Bóg ma dla nas,
przygotowuje nas do wejścia do odpoczynku Pana?

• W jaki sposób możemy być błogosławieni w tym życiu, jeśli staramy się wejść
do odpoczynku Pana?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób bycie wiernym Zbawicielowi
oraz posiadanie serca, które jest na Niego otwarte, pomogło im odnaleźć spokój
pomimo problemów i trosk, których doświadczają w życiu. Poproś kilkoro uczniów,
aby podzielili się swoimi odpowiedziami z resztą klasy.

Poproś wszystkich o zapisanie w dziennikach do studiowania, co uczynią, aby
pozostać wiernymi Jezusowi Chrystusowi i mieć otwarte na Niego serce.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

II List do Tymoteusza 1 –
List do Hebrajczyków 4
(Część 27.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania II Listu
Tymoteusza 1 – Listu do Hebrajczyków 4 (Część 27.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja
lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku doktrynach i zasadach. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego,
pamiętając o potrzebach swoich uczniów.

Dzień 1. (II List do Tymoteusza)
W tym Liście Pawła do Tymoteusza uczniowie nauczyli się następujących prawd: Jeśli szczerze staramy się, aby Duch
Święty był z nami obecny, możemy przezwyciężyć strach i nie wstydzić się swojego świadectwa o Jezusie Chrystusie.
Poprzez wytrwanie w próbach i pozostanie wiernymi Panu, możemy pomóc sobie oraz innym w uzyskaniu zbawienia
poprzez Jezusa Chrystusa. Jeśli wyzbędziemy się niegodziwości, będziemy mogli lepiej służyć Panu. Jeśli pozostaniemy
wierni we wszystkim, czego Pan od nas wymaga, otrzymamy koronę sprawiedliwości. Uczniowie dowiedzieli się także
o zagrożeniach dni ostatnich i wartości, jaką przedstawiają pisma święte.

Dzień 2. (List do Tytusa)
Studiując List Pawła do Tytusa, przywódcy Kościoła na Krecie, uczniowie nauczyli się, że jeśli trzymamy się mocno słowa
Bożego, to będziemy potrafili wykorzystać prawdziwą doktrynę, aby zachęcić bliźnich do życia zgodnie z ewangelią
Jezusa Chrystusa i odeprzeć ataki tych, którzy się jej sprzeciwiają. Paweł zachęcił osoby podążające za Jezusem
Chrystusem, aby były dobrym przykładem dla bliźnich. Zaświadczył, że Jezus Chrystus złożył siebie w ofierze, aby móc
nas odkupić i oczyścić.

Dzień 3. (List do Filemona)
Studiując prośbę, z jaką Paweł zwrócił się do Filemona, aby ten potraktował nowo nawróconego zbiegłego więźnia za
brata w ewangelii, uczniowie nauczyli się, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w ewangelii. Nauczyli się także, że
uczniowie Jezusa Chrystusa okazują bliźnim miłosierdzie i przebaczenie.

Dzień 4. (List do Hebrajczyków 1–4)
Studiując List Pawła do Hebrajczyków, uczniowie nauczyli się wielu doktryn dotyczących Zbawiciela, w tym na temat
Jego roli jako Stworzyciela oraz Jego podobieństwa do Ojca Niebieskiego. Dzięki tym doktrynom uczniowie rozpoznali
prawdę, że Jezus Chrystus jest sprawcą naszego zbawienia. Nauczyli się także, że z powodu tego, że Jezus Chrystus
cierpiał i był kuszony pod każdym względem, On doskonale nas rozumie i może nam pomóc, kiedy tego potrzebujemy.
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Wprowadzenie
Niniejsza lekcja omawia proroctwa Pawła na temat zagrożeń dni ostatnich, jak i
tych obecnych w jego czasach. Paweł poradził Tymoteuszowi i przyszłym
czytelnikom tego listu, aby pomimo otaczających ich zagrożeń pozostali wierni
prawdom, których się nauczyli i korzystali z pism świętych, jak ze źródła
zrozumienia, napomnienia i wskazówek.

Propozycje dotyczące nauczania
II List do Tymoteusza 3
Paweł naucza na temat trudów, które będą obecne w dniach ostatnich
Przed rozpoczęciem zajęć poproś dwóch lub trzech uczniów, którzy jako pierwsi
wejdą do klasy, aby narysowali na tablicy rysunek przedstawiający niebezpieczną
lub ryzykowną sytuację. Po rozpoczęciu lekcji zadaj klasie następujące pytanie:

• Jakich słów użylibyście do opisania sytuacji narysowanych na tablicy?

Wyjaśnij, że w części II Listu do Tymoteusza, Paweł prorokował o tym, co będzie się
działo zarówno w jego czasach, jak i w czasach nam współczesnych. Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu do Tymoteusza 3:1. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Paweł opisał czasy, w których żyjemy.

• W jaki sposób Paweł opisał czasy, w których żyjemy? (Jeśli istnieje taka
potrzeba, wyjaśnij, że słowo trudne oznacza niebezpieczne i ryzykowne).

• Jakie moralne lub duchowe niebezpieczeństwa dostrzegacie w naszych
czasach?

Podziel uczniów na pary. Każdej parze wręcz egzemplarz poniższej
tabelki. Poproś każdą z par o przeczytanie II Listu do Tymoteusza 3:2–7 i

udzielenie odpowiedzi na pytania z tabelki. Doradź uczniom, aby wykorzystali
przypisy do zrozumienia trudnych słów.

II List do Tymoteusza 3:2–7

Jakie są współczesne przykłady
warunków, które opisał Paweł?

Które z nich dostrzegłeś we współczesnym świecie? (Wymień
dwa lub trzy). Dlaczego są one niebezpieczne?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów o podzielenie się z klasą
odpowiedziami, jakich udzielili na pytania z tabelki, w tym także wyjaśnieniem,
dlaczego warunki, o których mowa, są niebezpieczne.

Poproś uczniów, aby rozważyli, czy są sytuacje, w których znajdują się w
niebezpieczeństwie tego, o czym Paweł wspomniał w wersetach, które studiowali.
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• Do czego, zgodnie z końcową częścią II Listu do Tymoteusza 3:5, Paweł zachęcił
Tymoteusza, a co może pomóc także i nam? (Powinniśmy wystrzegać się
niegodziwości).

Wyjaśnij, że pomimo powagi tych wprowadzających niepokój warunków, możemy
odnaleźć pomoc i schronienie. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos
II Listu do Tymoteusza 3:14–15. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co, według
Pawła, może nam pomóc w tych trudnych czasach.

• Czego Paweł nauczał o opieraniu się niebezpieczeństwom, o których pisał?

• Co oznacza zapisane w wersecie 14. zdanie: „Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył
i czego pewny jesteś”?

Poproś uczniów, aby odnaleźli w II Liście do Tymoteusza 3:14–15 zasadę dotyczącą
sposobu, w jaki możemy przezwyciężyć duchowe niebezpieczeństwa dni ostatnich.
(Po udzieleniu przez uczniów odpowiedzi zapisz na tablicy: Jeśli będziemy trwać
przy prawdach, o jakich dowiedzieliśmy się z wiarygodnych źródeł i z pism
świętych, możemy pokonać duchowe zagrożenia dni ostatnich).

• W jaki sposób poleganie na pismach świętych oraz prawdach, o jakich się
dowiedzieliśmy, pomoże nam pokonać duchowe zagrożenia dni ostatnich?

• Kiedy zdecydowaliście się polegać na prawdach, o których się dowiedzieliście?
Jakie błogosławieństwa otrzymaliście dzięki temu? (Możesz poprosić, aby
uczniowie odpowiedzieli na te pytania najpierw w swoich notatnikach lub
dziennikach do studiowania, a dopiero potem zapytaj kilkoro uczniów, aby
podzielili się tym, co zapisali, z resztą klasy).

Przypomnij im, że II List do Tymoteusza 3:15–17 jest fragmentem z pisma świętego
do opanowania. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II List do
Tymoteusza 3:15–17, a pozostali niech odnajdą nauki Pawła na temat pism
świętych. Możesz zaproponować uczniom zaznaczenie znalezionej odpowiedzi.

• Czego Paweł nauczał na temat studiowania pism świętych, a co może pomóc
nam we współczesnym świecie? (Pomóż uczniom w dostrzeżeniu następującej
zasady: W miarę studiowania pism świętych poznajemy doktrynę oraz
otrzymujemy napomnienia i wskazówki, które pomogą nam wzrastać ku
doskonałości. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sytuacją, w której pisma święte — a być
może jedynie fragment, który studiowali w Nowym Testamencie — pomógł im na
jeden z poniższych sposobów:

1. Zrozumieć doktrynę ewangelii

2. Stanowił naganę lub napomnienie odnośnie do sposobu myślenia, podjętych
wyborów lub niewłaściwego zachowania

3. Stanowił odpowiedź na modlitwę lub wskazówkę do rozwiązania problemu

Daj uczniom chwilę na zastanowienie się nad swoimi doświadczeniami, a
następnie poproś kilkoro z nich, aby podzielili się swoimi przemyśleniami z
resztą klasy.
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• Dlaczego, biorąc pod uwagę to, czego nauczyliśmy się na temat wartości, jaką
przedstawiają pisma święte, jesteśmy zachęcani, aby codziennie je studiować?

Rozdaj uczniom kopie poniższej wypowiedzi Starszego Richarda G. Scotta z
Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie tej
wypowiedzi, a klasę, aby odszukała radę i obietnicę, jakiej Starszy Scott udzielił
odnośnie do studiowania pism świętych.

„Nie ulegajcie kłamstwu Szatana, że brak wam czasu na studiowanie pism
świętych. Zdecydujcie, że wygospodarujecie na to czas. Codzienne napawanie się
słowem Bożym jest ważniejsze niż sen, szkoła, praca, programy telewizyjne, gry
wideo czy portale społecznościowe. Być może będziecie musieli zreorganizować
priorytety, aby przeznaczyć czas na studiowanie słowa Bożego. Jeśli tak trzeba, to
uczyńcie to!

[…] Jeśli poświęcicie czas każdego dnia na studiowanie słowa Bożego, zarówno osobiście, jak i z
rodziną, pokój będzie panował w waszym życiu” („Niech rozwijanie wiary będzie waszym
priorytetem”, Ensign lub Liahona, listopad 2014, str. 93).

Złóż świadectwo o pokoju i bezpieczeństwie, które otrzymują ci, którzy postępują
zgodnie z prawdami zapisanymi w pismach świętych.

Poproś uczniów, aby złożyli kartkę na trzy części, tworząc tabelkę z trzema
kolumnami. Poproś ich, aby rozłożyli kartkę i zapisali u góry pierwszej kolumny
Doktryna, u góry drugiej kolumny Nagana i napomnienie oraz u góry trzeciej
kolumny Wskazówka do czynienia prawości.

Poproś uczniów, aby wykorzystali przez najbliższy tydzień tę kartkę jako zakładkę
do swoich pism świętych i zapisywali w odpowiedniej kolumnie wersety, które
przeczytają, a które spełniają daną rolę. Na przykład, w kolumnie zatytułowanej
„Doktryna”, mogą zapisać odnośnik do pisma świętego oraz doktrynę lub zasadę,
której się z niego nauczyli. W kolumnie zatytułowanej „Nagana i napomnienie”
mogą zapisać odnośnik do pisma świętego oraz w jaki sposób ten fragment
koryguje fałszywe poglądy. Natomiast w kolumnie zatytułowanej „Wskazówka do
czynienia prawości” mogą zapisać fragmenty, które pomagają im zrozumieć, jakie
dobre uczynki mogą wykonać.

Zachęć uczniów, aby przynieśli swoje kartki na lekcję, która odbędzie się za tydzień,
aby złożyć relacje z tego ćwiczenia. Możesz umieścić w swoich pismach świętych
lub podręczniku notatkę, która przypomni ci o tym, że masz krótko omówić z
uczniami to, w jaki sposób zastosowali fragment do zapamiętania.

Następna część (List do Hebrajczyków 5 – List Jakuba 1)
Zachęć uczniów do odszukania odpowiedzi na następujące pytania podczas
studiowania następnej części: W jaki sposób młodzi mężczyźni są powoływani do
kapłaństwa? O kim mowa w Liście do Hebrajczyków, kto odznacza się wielką
wiarą? Czy rozpoznajesz, którekolwiek z osób, o których uczyłeś się w tej części?
Który werset z pisma świętego przeczytał Józef Smith, w wyniku czego „[prosił]
Boga” i otrzymał Pierwszą Wizję? Czym jest czysta pobożność?
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List do Hebrajczyków 5–6
Wprowadzenie
Paweł nauczał, że ci, którzy otrzymują kapłaństwo, muszą być
powołani przez Boga, gdyż sam Jezus Chrystus „został
obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku

Melchisedeka” (List do Hebrajczyków 5:10). Zachęcił
członków Kościoła, aby odznaczali się pilnością, wiarą,
cierpliwością i nadzieją na wypełnienie obietnic Boga.

Propozycje dotyczące nauczania

Dbaj o atmosferę miłości i szacunku
Uczniowie, którzy czują miłość, zaufanie oraz że są cenieni przez swoich nauczycieli oraz innych
uczniów, będą przychodzić na lekcje bardziej otwarci na wpływ Ducha i będą mieli silniejsze
pragnienie aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Okazywanie szczerego zainteresowania temu,
co dzieje się w życiu uczniów, oraz dawanie im okazji do uczestniczenia w lekcji sprawią, że
poczują się kochani i szanowani.

List do Hebrajczyków 5
Paweł naucza, że ci, którzy otrzymują kapłaństwo, muszą być powołani przez Boga
Przed rozpoczęciem zajęć zapisz nazwy tych zawodów na oddzielnych kartkach:
Lekarz i Policjant. Poproś dwóch uczniów, aby wyszli na środek klasy i wręcz
każdemu z nich po jednej kartce. Następnie zadaj następujące pytania:

• Jakie mielibyście wątpliwości, biorąc pod uwagę to, że na kartkach trzymanych
przez uczniów zapisane są konkretne nazwy zawodów, gdyby [wymień imię
ucznia trzymającego kartkę, na której napisane jest słowo „Doktor”] był osobą
operującą was po tym, jak ulegliście wypadkowi?

• Jak byście zareagowali, gdyby [wymień imię ucznia trzymającego kartkę, na
której napisane jest słowo „Policjant”] chciał wam wypisać mandat?

• Dlaczego wolelibyście, aby ci uczniowie nie wypełniali zadań osób
wykonujących zawody, których nazwy widnieją na trzymanych przez nich
kartkach? (Tym uczniom brakuje właściwych kompetencji i umiejętności, aby
wykonać te zadania).

Wyjaśnij, że tak jak społeczeństwo ustanowiło niezbędne kwalifikacje i sposoby
uzyskania właściwych kompetencji do wykonania określonych zadań, Bóg
ustanowił niezbędne wymogi (m.in. wierność i godność) i sposoby do uzyskania
upoważnienia, aby wykonywać określone obowiązki w Kościele. Poproś uczniów,
aby studiując List do Hebrajczyków 5, odszukali wzór, który ustalił Bóg dla
otrzymania właściwego upoważnienia.

Przypomnij uczniom, że tak, jak zapisano w Liście do Hebrajczyków 4:14–16, Paweł
określił Zbawiciela mianem „wielkiego arcykapłana” (werset 14.). Poproś jednego z
uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 5:1–3. Pozostali niech
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śledzą tekst i odszukają, czego Paweł nauczał na temat roli arcykapłana wśród
Izraelitów.

• Jaką rolę spełniał arcykapłan wśród Izraelitów?

Wyjaśnij, że urząd arcykapłana, o którym mowa w tych wersetach, był według
prawa Mojżesza przewodniczącym urzędem w Kapłaństwie Aarona. Aaron, brat
Mojżesza, był „pierwszym arcykapłanem w porządku Kapłaństwa Aarona”. Urząd
ten podlegał dziedziczeniu; po śmierci Aarona, na urząd arcykapłana wybierano
osobę spośród pierworodnych potomków Aarona i jego synów. Arcykapłan służył
zazwyczaj do końca swojego życia, lecz po jakimś czasie urząd ten objęli
niegodziwi ludzie. „Arcykapłani byli niewłaściwe powoływani i odwoływani,
zgodnie z upodobaniem Heroda lub Rzymian. Pomiędzy 37 r. p.n.e. a 68 r. n.e. na
urzędzie arcykapłana zasiadło 28 różnych osób” (Bible Dictionary, „High priest”).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 5:4.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób arcykapłan miał być
wybierany.

• W jaki sposób miał być wybierany arcykapłan?

Aby wyjaśnić uczniom, w jaki sposób Aaron został „powołany przez Boga” (werset
4.), poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Ks. Mojżeszowej 28:1.
Zanim uczeń przeczyta ten werset, wyjaśnij, że to zdarzenie miało miejsce na
Górze Synaj, kiedy to Mojżesz otrzymał od Boga objawienie.

• W jaki sposób Aaron został powołany przez Boga do ustanowienia w
kapłaństwie?

• Dlaczego istotne jest, że Pan udzielił tych instrukcji Mojżeszowi, a nie komuś
innemu? (Mojżesz był prorokiem i w związku z tym był upoważniony, aby
otrzymać takie objawienie i nadzorować korzystanie z kapłaństwa na ziemi).

• Co musi mieć miejsce, aby ktoś został ustanowiony do kapłaństwa? (Uczniowie
mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozpoznają następującą prawdę: Ci,
którzy są ustanawiani do kapłaństwa, muszą zostać powołani przez Boga
w drodze objawienia danego przez Jego upoważnione sługi. Możesz
wyjaśnić, że we współczesnym Kościele upoważnieni przywódcy
przeprowadzają wywiad z każdym kandydatem do kapłaństwa i poszukują
kierownictwa od Ducha Świętego, aby określić gotowość i godność danej osoby
do bycia ustanowioną do kapłaństwa. Zob. też Ew. Jana 15:16).

• W jaki sposób prawda ta odnosi się do procesu, w jaki powoływane są osoby do
służby na określonych stanowiskach we współczesnym Kościele?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos piątej Zasady Wiary. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób prawda z Listu do Hebrajczyków 5:4
jest ukazana w piątej Zasadzie Wiary. Wyjaśnij, że słowo proroctwo oznacza w tym
kontekście objawienie.

• Co, zgodnie z piątą Zasadą Wiary, jest niezbędne, aby dana osoba była
upoważniona „do nauczania Ewangelii i odprawiania jej obrzędów”?
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Pokaż ilustrację: Mojżesz nadaje
Aaronowi kapłaństwo (Album:
Ewangelia w malarstwie [2009], nr 15;
zob. także stronę internetową LDS.org).
Wskaż na to, że zarówno w Nowym,
jak i Starym Testamencie jest mowa o
tym, że prorocy, posiadacze kapłaństwa
i nauczyciele ewangelii otrzymali swoje
powołania poprzez nałożenie rąk przez
upoważnionych posiadaczy kapłaństwa
(zob. IV Ks. Mojżeszowa 27:18–23;
Dzieje Apostolskie 6:6; 13:2–3; I List do Tymoteusza 4:14).

• W jaki sposób proces powoływania osób na stanowiska we współczesnym
Kościele odzwierciedla wzór, który został ustanowiony w pismach świętych?

• Dlaczego istotne jest to, że upoważnienie kapłańskie można otrzymać tylko i
wyłącznie w ten sposób?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 5:5–6.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, kto udzielił Zbawicielowi upoważnienia.
Wskaż, że w wersecie 5. zacytowana została Ks. Psalmów 2:7, a w wersecie 6. —
Ks. Psalmów 110:4.

• Kto udzielił Zbawicielowi upoważnienia? (Ojciec Niebieski).

• Jakie kapłaństwo dzierży Jezus Chrystus? (Kapłaństwo Melchizedeka. Zwróć
uwagę na to, że to kapłaństwo z początku było zwane imieniem Zbawiciela
[zob. NiP 107:2–4]).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 5:7–10.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, kim stał się Jezus Chrystus. Wyjaśnij, że
w Liście do Hebrajczyków 5:7–9 mowa jest o Melchizedeku (Melchisedeku), który
był prorokiem i królem za czasów Abrahama. Ponieważ Melchizedek był na
podobieństwo Chrystusa, wersety te odnoszą się także do Zbawiciela (zob. Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973, 3:157).

• Kim, zgodnie z Listem do Hebrajczyków 5:9, stał się Zbawiciel?

• W jakim sensie Jezus Chrystus jest „sprawcą zbawienia wiecznego” dla
wszystkich, którzy są Mu posłuszni?

Podsumuj List do Hebrajczyków 5:11–14, tłumacząc, że w tych wersetach Paweł
wyraził pragnienie, aby powiedzieć więcej na ten temat, lecz jego słuchacze nie
posiadali wystarczającego zrozumienia duchowego i dojrzałości, aby pojąć bardziej
zaawansowane nauki.

List do Hebrajczyków 6
Święci są zachęcani do odznaczania się pilnością, wiarą, cierpliwością i nadzieją na
wypełnienie obietnic Boga
• Jakie są przykłady błogosławieństw, które Bóg obiecał Swoim dzieciom?

(Możliwe odpowiedzi: pokój, szczęście, wybaczenie, odpowiedzi na modlitwy,
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błogosławieństwa patriarchalne, zmartwychwstanie i życie wieczne. Zwróć
uwagę na to, że niektóre błogosławieństwa są zależne od naszych wyborów).

• W jakich okolicznościach możemy się zastanawiać, czy kiedykolwiek
otrzymamy konkretne obiecane błogosławieństwo?

Poproś uczniów, aby zapisali w swoich dziennikach do studiowania lub na kartce
obiecane błogosławieństwo, które pragną otrzymać. Poproś ich, aby odszukali
w Liście do Hebrajczyków 6 prawdy, które pomogą im otrzymać błogosławieństwa,
które Bóg im obiecał.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 6:1–3.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, do czego Paweł zachęcał świętych. Zwróć
uwagę na to, że Joseph Smith Translation, Hebrews 6:1 [Tłumaczenie Józefa
Smitha, List do Hebrajczyków 6:1] (w: Hebrews 6:1, przypis a w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDo) brzmi: „Dlatego nie pomijając zasad doktryny
Chrystusa” (kursywa dodana) oraz że Joseph Smith Translation, Hebrews 6:3
[Tłumaczenie Józefa Smitha, List do Hebrajczyków 6:3] brzmi: „Staniemy się
doskonali, jeśli Bóg na to pozwoli”.

• Do czego, zgodnie z wersetem 1., Paweł zachęcał świętych? (Wyjaśnij, że bycie
doskonałym oznacza stan „bycia kompletnym, w pełni rozwiniętym […].
Prawdziwi naśladowcy Chrystusa mogą stać się doskonali dzięki Jego łasce i
Zadośćuczynieniu” [Guide to the Scriptures, „Perfect”, strona internetowa:
scriptures.lds.org]).

• Które doktryny wymienione w tych wersetach stanowią podstawę, na której
powinniśmy budować, dążąc do doskonałości?

Podsumuj List do Hebrajczyków 6:4–8, tłumacząc, że Paweł opisał osoby, które są
synami zatracenia, które posiadając pełnię wiedzy o Bogu, odchodzą od tej prawdy,
buntują się przeciwko Zbawicielowi i odmawiają pokuty (zob. także NiP 29:44–45;
76:31–38). Paweł ukazał kontrast między tymi osobami i wiernymi świętymi, do
których kierował słowa tego listu.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Listu do Hebrajczyków 6:9–10 i
odszukanie, co Paweł przykazał Hebrajczykom. Następnie niech opowiedzą o tym,
co znaleźli.

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali po kolei na głos List do Hebrajczyków 6:11–15.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co zgodnie z pragnieniem Pawła święci
mieli uczynić.

• Co zgodnie z pragnieniem Pawła święci mieli uczynić?

Wyjaśnij, że wyrażenie: „okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei”
(werset 11.) dotyczy pozostawania pilnym, aż do otrzymania obiecanych przez
Boga błogosławieństw.

• W jakim sensie Abraham był przykładem pilności, wiary i cierpliwości w
procesie oczekiwania na otrzymanie obiecanych przez Boga błogosławieństw?

• Jakiej zasady możemy się nauczyć na temat tego, co należy uczynić, aby
odziedziczyć obiecane przez Boga błogosławieństwa? (Uczniowie mogą użyć
innych słów, ale powinni dostrzec następującą zasadę: Poprzez wykazanie się
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do samego końca pilnością, wiarą w Jezusa Chrystusa i cierpliwością,
możemy odziedziczyć obiecane przez Boga błogosławieństwa. Zapisz tę
zasadę na tablicy).

Podkreśl zapisane na tablicy słowa pilność, wiara i cierpliwość. Poproś uczniów, aby
zdefiniowali te słowa w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania. Po
upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co
zapisali.

• Dlaczego wykazanie się tymi cechami może stanowić wyzwanie?

• Dlaczego musimy rozwinąć te cechy, aby „[zwrócić] się ku rzeczom wyższym”?
(List do Hebrajczyków 6:1).

• Kiedy otrzymaliście obiecane błogosławieństwo ze względu na waszą pilność,
wiarę w Jezusa Chrystusa i cierpliwość?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Hebrajczyków 6:16–20.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego Paweł nauczał na temat nadziei i
Bożych obietnic. Możesz wyjaśnić, że słowo niewzruszone (werset 18.) oznacza
niezmienne.

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z nauk Pawła na temat nadziei? (Uczniowie
mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że dostrzegą następującą prawdę:
Nasza nadzieja pokładana w Boże obietnice stanowi duchową kotwicę dla
naszych dusz. Zapisz tę prawdę na tablicy).

Wyjaśnij, że słowo nadzieja, używane w pismach świętych oznacza „pewność i
oczekiwanie na obiecane błogosławieństwa prawości” (Guide to the Scriptures,
„Hope”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

• Dlaczego, w oparciu o nauki Pawła na temat Boga zawarte w wersetach 17–18,
powinniśmy pokładać pewność w Bożych obietnicach?

• W jaki sposób nadzieja pokładana w Boże obietnice może nam pomóc w byciu
pilnym, cierpliwym i zachowaniu wiary, szczególnie w sytuacji, kiedy
doświadczamy przeciwności?

Poproś jednego z uczniów, aby
narysował na tablicy kotwicę.

• Jaką funkcję w statku spełnia
kotwica?

• W jaki sposób wasza nadzieja w
Boże obietnice stanowiła dla was
duchową kotwicę?

Poproś uczniów, aby zapisali cel,
zgodnie z którym będą starali się
bardziej rozwinąć pilność, wiarę,
cierpliwość i nadzieję. Możesz zachęcić
ich, aby na początek zaplanowali
rozwinięcie jednej z tych cech, a
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następnie skupili się na rozwinięciu kolejnej. Zachęć uczniów, aby zastosowali się
do tego, co napisali.
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LEKCJA 137

List do Hebrajczyków 7–10
Wprowadzenie
Paweł nauczał, że Jezus Chrystus jest pośrednikiem „[nowego
przymierza]” (List do Hebrajczyków 8:6, 8). Wyjaśnił, że
ofiara złożona przez Chrystusa przewyższa ofiary składane

według prawa Mojżeszowego oraz że większość zawieranych
przez ludzi obrzędów prawa Mojżeszowego wskazywało na
Zbawiciela i Jego Zadośćuczynienie.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Hebrajczyków 7–8
Paweł nauczał, że Jezus Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza
Używając latarki, skieruj cień małego przedmiotu (np. kluczy lub nożyczek) na
tablicę. Zapytaj uczniów, czy potrafią odgadnąć, jaki to przedmiot, patrząc się
jedynie na jego cień. Podkreśl, że w wielu przypadkach potrafimy określić, co to za
przedmiot, widząc jedynie jego cień.

Pokaż ilustrację: Jezus modli się w
Getsemane (Album: Ewangelia w
malarstwie [2009], nr 56; zob. także
stronę internetową: LDS.org). Wyjaśnij,
że Stary Testament zawiera zapisy na
temat ceremonii i obrzędów, które
stanowiły zapowiedź lub
symbolizowały Zbawiciela i Jego
Zadośćuczynienie.

• Jakie przykłady symboli lub
zapowiedzi Jezusa Chrystusa i Jego
Zadośćuczynienia możemy odnaleźć
w Starym Testamencie?

Wyjaśnij, że każdy aspekt prawa
Mojżesza służył Izraelitom za symbol
lub zapowiedź Jezusa Chrystusa i Jego
zadość czyniącej ofiary (zob. 2 Nefi 11:4;
Jakub 4:4–5). Paweł wyjaśnił, w jaki sposób niektóre aspekty tego prawa spełniały tę
funkcję. Pragnął pomóc świętym żydowskiego pochodzenia w pozostaniu
wiernymi Jezusowi Chrystusowi zamiast powrotu do życia według prawa
Mojżeszowego.

Wyjaśnij uczniom znaczenie symboli znajdujących się w pismach świętych
„Pisma święte są bogate w symbole i przenośne wyrażenia. Ceremonie i obrzędy mają
symboliczny charakter i wszystkie świadczą o Jezusie Chrystusie […]. Obrzędy odbywające się w
przybytku symbolizowały wieczne sprawy (List do Hebrajczyków 8–10), podobnie jak całe prawo
Mojżesza zawiera symbole i zapowiedzi Chrystusa” (Bible Dictionary, „Symbolism”). Wyjaśniając
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uczniom te symbole i zapowiedzi, przyczyniasz się do tego, że ich wiedza i miłość do ewangelii
pogłębią się.

Podsumuj List do Hebrajczyków 7:1–22, tłumacząc, że Paweł zacytował proroctwo
ze Starego Testamentu na temat nadejścia kapłana „według porządku
Melchisedeka” (Ks. Psalmów 110:4; zob. także List do Hebrajczyków 7:1). Nauczał,
że Jezus Chrystus wypełnił to proroctwo. Melchizedek był prawym królem i
wyższym kapłanem, który przewodził Abrahamowi (zob. Joseph Smith Translation,
Genesis 14:25–40 [Tłumaczenie Józefa Smitha, I Ks. Mojżeszowa 14:25–40 w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDo]; Alma 13:14–19; Bible Dictionary,
„Melchizedek”). Paweł przedstawił Melchizedeka jako symbol i zapowiedź Jezusa
Chrystusa. Nauczał, że niezbędny był Jezus Chrystus i Jego Kapłaństwo, gdyż
Kapłaństwo Lewitykalne wraz ze związanym z nim prawem Mojżesza, nie było
wystarczające do udoskonalenia Bożych dzieci (zob. List do Hebrajczyków 7:11).
Możesz wyjaśnić, że Kapłaństwo Lewitykalne odnosi się do upoważnienia
Kapłaństwa Aarona, które dzierżą członkowie plemienia Lewiego (zob. Bible
Dictionary, „Aaronic Priesthood”).

Pokaż ilustrację: Mojżesz nadaje
Aaronowi kapłaństwo (Album:
Ewangelia w malarstwie, nr 15;
zob. także stronę internetową: LDS.org)
oraz Jezus modli się w Getsemane.
Wyjaśnij, że w Liście do
Hebrajczyków 7 Paweł porównał
kapłanów posiadających Kapłaństwo
Lewitykalne do Jezusa Chrystusa.
Możesz wyjaśnić, że rolą takiego
kapłana jest pośredniczenie, czyli w
symboliczny sposób stanie pomiędzy ludźmi a Bogiem, aby pomóc im rozwiązać
dzielący ich spór.

Napisz na tablicy List do Hebrajczyków 7:23–28. Podziel uczniów na pary i poproś
każdą z par, aby przeczytała na głos te wersety. Poproś ich także o przeczytanie
Joseph Smith Translation, Hebrews 7:25–26 [Tłumaczenie Józefa Smitha, List do
Hebrajczyków 7:25–26 w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDo]. Poproś
ucznia z każdej pary, aby zwrócił uwagę w tych wersetach na wyrażenia opisujące
kapłanów Kapłaństwa Lewitykalnego, a drugiego ucznia z każdej pary, aby skupił
się na wyrażeniach, które opisują Jezusa Chrystusa. Wyjaśnij, że słowo tamtych
w Liście do Hebrajczyków 7:23 odnosi się do kapłanów Kapłaństwa Lewitykalnego.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, którzy mieli zwrócić uwagę na
wyrażenia opisujące kapłanów, aby podzielili się tym, co znaleźli. Zapisz ich
odpowiedzi na tablicy pod ilustracją przedstawiającą Mojżesza i Aarona. (Ich
odpowiedzi mogą być następujące: na miejsce zmarłych kapłanów musieli być
powoływani kolejni [zob. List do Hebrajczyków 7:23]; codziennie składali ofiary
najpierw za swoje grzechy, a później za grzechy ludu [zob. List do Hebrajczyków
7:27]; kapłani mieli swoje słabości [List do Hebrajczyków 7:28]).
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Następnie poproś uczniów, którzy mieli zwrócić uwagę na wyrażenia opisujące
Jezusa Chrystusa, aby podzielili się tym, co znaleźli. Zapisz ich odpowiedzi na
tablicy pod ilustracją przedstawiającą Jezusa Chrystusa. (Ich odpowiedzi powinny
być następujące: Jezus Chrystus i Jego kapłaństwo są „nieprzechodnie”, czyli
wieczne [List do Hebrajczyków 7:24]; Jezus może zbawić tych, którzy „przez niego
przystępują do Boga” [List do Hebrajczyków 7:25]; On żyje, aby „wstawiać się za
[nami]” [List do Hebrajczyków 7:25]; wiódł bezgrzeszne życie i dlatego „nie musiał
złożyć ofiary za Swoje własne grzechy” [Joseph Smith Translation, Hebrews 7:26
(Tłumaczenie Józefa Smitha, List do Hebrajczyków 7:26 w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDo)]; musiał złożyć tylko jedną ofiarę, którą była ofiara
„za grzechy ludzi” [Joseph Smith Translation, Hebrews 7:26 (Tłumaczenie Józefa
Smitha, List do Hebrajczyków 7:26 w anglojęzycznym wydaniu pism świętych
ŚwDo)]; jest On „[doskonały] na wieki” [List do Hebrajczyków 7:28]).

Wyjaśnij, że wyrażenie „żyje zawsze, aby wstawiać się za nimi” (List do
Hebrajczyków 7:25) oznacza, że misją Zbawiciela jest wstawiać się za nas, aby
pomóc nam w powrocie do Boga.

• W jaki sposób wytłumaczylibyście różnice pomiędzy Jezusem Chrystusem a
kapłanami Kapłaństwa Lewitykalnego?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 8:1–3.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, do czego wszyscy arcykapłani, w tym i
Jezus Chrystus, byli ustanowieni lub powołani.

• Do czego byli ustanowieni arcykapłani?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Joseph Smith Translation,
Hebrews 8:4 [Tłumaczenie Józefa Smitha, List do Hebrajczyków 8:4] (w: Hebrews
8:4, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, jaką ofiarę złożył Jezus Chrystus.

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z tych wersetów na temat tego, co Jezus
Chrystus dla nas uczynił? (Uczniowie powinni sformułować następującą
prawdę: Jezus Chrystus złożył Swoje życie w ofierze za nasze grzechy).

• Które z wyrażeń zapisanych na tablicy pomagają nam zrozumieć, dlaczego
Jezus Chrystus był w stanie złożyć Swoje życie w ofierze za nasze grzechy?

Poproś uczniów, aby rozważyli znaczenie, jakie ma dla nich zadość czyniąca ofiara
Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do
studiowania uzupełnili jedno z poniższych zdań:

1. Jestem wdzięczny za mojego Zbawiciela, ponieważ…

2. Wiem, że mój Zbawiciel mnie kocha, ponieważ…

3. Zadośćuczynienie pobłogosławiło moje życie następująco…

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co
napisali, jeżeli nie uważają tego za zbyt osobiste.

Podsumuj List do Hebrajczyków 8:5–13, tłumacząc, że w wyniku ofiary złożonej
przez Jezusa Chrystusa, stał się On pośrednikiem „lepszego przymierza”
(werset 6.), które, jeśli zostanie zawarte przez ludzi, pomoże im „[poznać] Pana”
(werset 11.) oraz oczyści ich z grzechów.
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List do Hebrajczyków 9–10
Paweł ukazuje, w jaki sposób prawo Mojżeszowe koncentruje się na
Zadośćuczynieniu
Przed lekcją narysuj na tablicy
następujący schemat.

Wyjaśnij, że w Liście do
Hebrajczyków 9–10 Paweł dalej
porównywał arcykapłanów Kapłaństwa
Lewitykalnego do Jezusa Chrystusa,
omawiając obowiązki kapłanów w Dniu
Pojednania. Poproś jednego z uczniów,
aby przeczytał na głos
następujący akapit:

Raz w roku, podczas żydowskiego święta zwanego Dniem Pojednania (zwanym także Jom
Kippur), arcykapłan mógł wejść do Najświętszego Miejsca, które z początku znajdowało się w
przybytku, a później w świątyni jerozolimskiej. W tym miejscu arcykapłan składał ofiarę z cielca
lub kozła. Następnie kropił krwią zwierzęcia określone miejsca w Najświętszym Miejscu, co
symbolizowało Zadośćuczynienie Chrystusa za grzechy tego arcykapłana oraz ludu. Po czym w
sposób symboliczny przenosił grzechy ludu na kolejnego kozła (zwanego kozłem ofiarnym),
którego wyprowadzano na pustynię w celu ukazania, że lud został oczyszczony z grzechów.
Arcykapłan składał także ofiarę całopalną z dwóch baranów za siebie oraz za lud (zob. Bible
Dictionary, „Fasts”; zob. także III Ks. Mojżeszowa 16:22).

Poproś połowę klasy o przeczytanie Listu do Hebrajczyków 9:11, 12, 24, 28, a
pozostałych uczniów o przeczytanie Listu do Hebrajczyków 10:1, 4, 10–12. Poproś
obie grupy, aby przeczytały wyznaczone im wersety po cichu i odszukały, w jakim
sensie wydarzenia, które miały miejsce w Dniu Pojednania, stanowiły symbole i
zapowiedzi ofiary Jezusa Chrystusa. Po upływie wyznaczonego czasu poproś
uczniów z każdej grupy, aby podzielili się z resztą tym, co odnaleźli. Następnie
zapytaj:

• Do jakiego „świętego miejsca” (List do Hebrajczyków 9:12) mógł wejść
Zbawiciel z powodu Swojego Zadośćuczynienia, podobnie jak czynił to
arcykapłan, który wchodził do Najświętszego Miejsca w przybytku w Dniu
Pojednania? (Do obecności Ojca Niebieskiego lub chwały celestialnej).

• Co mogła uczynić ofiara Jezusa Chrystusa, a czego nie mogła osiągnąć „krew
wołów i kozłów” (List do Hebrajczyków 10:4)?
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• Dlaczego więc arcykapłani dokonywali tych ofiar w Dniu Pojednania? (Aby
ukazać „cień przyszłych dóbr” [List do Hebrajczyków 10:1] lub zwrócić uwagę
wiernych na Zadośćuczynienie Zbawiciela).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 10:17–20.
Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, co umożliwia nam
Zadośćuczynienie.

• Gdzie, zgodnie z wersetem 19., możemy wejść dzięki ofierze złożonej przez
Jezusa? (Mamy wstęp do „świątyni” lub innymi słowy obecności Boga w
królestwie celestialnym).

• W jaki sposób, zgodnie z wersetem 20., możemy wejść do obecności Boga?

Wyjaśnij, że „[droga nowa i żywa]” odnosi się do ewangelii Jezusa Chrystusa lub
planu, zgodnie z którym możemy otrzymać wybaczenie, a następnie zostać
uświęceni poprzez Zadośćuczynienie Zbawiciela, stając się w ten sposób godni
powrotu do obecności Boga.

Napisz na tablicy następujące niedokończone zdanie: Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa możemy wejść do królestwa celestialnego, jeśli…

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 10:22–23.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co musimy uczynić, aby wejść do królestwa
celestialnego. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co odnaleźli.

Uzupełnij zapisane na tablicy zdanie w następujący sposób: Dzięki
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy wejść do królestwa
celestialnego, jeśli niewzruszenie trzymamy się wiary w Niego.

• Jak myślicie, co to znaczy „[trzymać] się niewzruszenie” (werset 23.) wiary w
Jezusa Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List do Hebrajczyków 10:35–38.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają radę, jakiej udzielił Paweł, a która może
nam pomóc w niewzruszonym trzymaniu się wiary w Jezusa Chrystusa.

• Co możemy uczynić, aby trzymać się niewzruszenie wiary w Jezusa Chrystusa?

• Co oznacza wyrażenie „nie porzucajcie więc ufności waszej” (werset 35.)?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów, w której wytłumaczył
znaczenie wyrażenia „nie porzucajcie więc ufności waszej”:

„Mówiąc słowami świętego w dniach ostatnich: Tak, jest naprawdę ciężko,
zarówno przed przystąpieniem do Kościoła, starając się do niego przystąpić, jak i
po. Zawsze tak było, jak powiedział Paweł. Lecz się nie cofajcie. Nie wpadajcie w
panikę i nie zawracajcie. Nie traćcie pewności. Nie zapominajcie, co kiedyś
czuliście. Nie wątpcie w to, czego kiedyś doświadczyliście. To właśnie taka
nieustępliwość uratowała Mojżesza i Józefa Smitha, kiedy przeciwnik stanął na

ich drodze. Ta sama nieustępliwość uratuje i was” („Cast Not Away Therefore Your Confidence”,
Ensign, marzec 2000, str. 8).
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• Czy znacie kogoś, kto jest dobrym przykładem niewzruszonego trzymania się
wiary w Jezusa Chrystusa?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad swoim zobowiązaniem do niewzruszonego
trzymania się wiary w Jezusa Chrystusa. Poproś ich, aby zapisali, co uczynią, aby
wzmocnić to zobowiązanie i zdolność, aby to czynić.
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List do Hebrajczyków 11
Wprowadzenie
Paweł nauczał członków Kościoła na temat wiary. Przywołał
przykłady prawych mężczyzn i kobiet ze Starego Testamentu,
którzy poprzez wykazanie się wiarą w Jezusa Chrystusa mogli

czynić cuda, przetrwać trudności i otrzymać wspaniałe
błogosławieństwa.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Hebrajczyków 11:1–6
Paweł naucza członków Kościoła na temat wiary
Przeczytaj poniższą historię młodej kobiety z Filipin. Poproś uczniów, aby
posłuchali, w jaki sposób wykazała się ona swoją wiarą.

Zamiast czytać, możesz wyświetlić film „Pure and Simple Faith” [Prosta i
czysta wiara] (5:22), na którego podstawie została napisana poniższa

historia. Film jest dostępny na stronie internetowej: LDS.org. Zatrzymaj wideo po
tym, jak przedstawiona w nim młoda kobieta poczuła, że musi kupić niezbędne
rzeczy (oznaczenie czasu 2:36).

Pewna młoda kobieta z Filipin wytłumaczyła, że pewnego lata jej ojciec musiał wyjechać do
pracy. Otrzymywaną wypłatę wysyłał swojej rodzinie. Pewnej soboty jej rodzina wydała wszystkie
pieniądze, pozostawiając jedynie dwa banknoty, każdy o wartości 20 peso. Kiedy ta młoda
kobieta popatrzyła na listę zakupów, których potrzebowała jej rodzina, zorientowała się, że nie
ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić te wszystkie rzeczy, a następnego dnia zapłacić za
dojazd rodziny do kościoła. Zapytała swojej mamy, co powinna zrobić w tej sytuacji. Jej matka
odpowiedziała, aby kupiła to, co trzeba i że Bóg zatroszczy się o ich przejazd do kościoła.

Młoda kobieta pomodliła się, aby wystarczyło jej pieniędzy na zrobienie wszystkich zakupów oraz
opłacenie dojazdu do kościoła następnego dnia. Pierwszą rzeczą, jaką musiała kupić, był węgiel,
aby jej rodzina mogła gotować. Była zaskoczona, kiedy zobaczyła, że cena jednej torby węgla
podskoczyła z 5 do 10 peso. Zdając sobie sprawę, że jej rodzina potrzebowała węgla do
gotowania, kupiła dwie torby za łączną sumę 20 peso. Modliła się jeszcze gorliwiej, aby jej
rodzina mogła udać się następnego dnia do kościoła. Modląc się, usłyszała szept: „Idź i kup
wszystko, co potrzebujesz. Wszystko będzie w porządku”. Zrobiła więc zakupy, trzymając w ręku
ostatnie 20 peso. (Adaptacja filmu „Pure and Simple Faith”, strona internetowa: LDS.org).

• W jaki sposób ta młoda kobieta wykazała się swoją wiarą?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 11:1 oraz
Joseph Smith Translation, Hebrews 11:1 [Tłumaczenia Józefa Smitha, List do
Hebrajczyków 11:1] (w: Hebrews 11:1, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego Paweł nauczał na
temat wiary.

• Czym, według wersetu 1., jest wiara? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale
upewnij się, że dostrzegli następującą prawdę: Wiara jest pewnością tego,
czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy).
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Wyjaśnij, że Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów wykorzystał
List do Hebrajczyków 11:1 oraz inne źródła (jak Alma 32:21czy Lectures on Faith),
aby wytłumaczyć trzy podstawowe elementy wiary w Jezusa Chrystusa. Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Bednara.

„Nauki te podkreślają trzy elementy wiary: (1) wiarę jako zapewnienie, że to,
czego się spodziewamy, jest prawdą, (2) wiarę jako dowód na to, czego nie
widzimy oraz (3) wiarę jako zasadę działania wszystkich inteligentnych istot. Te
trzy elementy wiary w Zbawiciela składają się na oczekiwanie przyszłości,
patrzenie w przeszłość i podejmowanie działania w teraźniejszości” („Seek
Learning by Faith”, Ensign, wrzesień 2007, str. 62).

Zapisz na tablicy następujące wyrażenia: Zapewnienie — patrzenie w przyszłość;
Dowód — patrzenie w przeszłość; Działanie — podejmowanie działania w teraźniejszości.
Wyjaśnij, że Starszy Bednar nauczał, iż te trzy elementy wiary — zapewnienie,
dowód, działanie — działają ze sobą, kiedy oczekujemy przyszłości, patrzymy w
przeszłość i podejmujemy działanie w teraźniejszości.

• W jaki sposób wykazywanie się wiarą w Jezusa Chrystusa różni się od zaledwie
pokładania w Nim wiary?

• W jaki sposób historia tej młodej kobiety z Filipin ilustruje te trzy elementy
wiary, które opisał Starszy Bednar?

• Jakie są skutki wykazywania się wiarą w Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 11:2–5.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają przykłady, jakie wykorzystał Paweł, aby
zobrazować, co może się stać, jeśli ludzie wykażą się wiarą w Jezusa Chrystusa.

• Co się stało z powodu wiary, jaką wykazały się te osoby?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Listu do Hebrajczyków 11:6 i odszukanie,
czego Paweł nauczał na temat wiary.

• Czego Paweł nauczał na temat wiary?

• Co musimy uczynić, biorąc pod uwagę nauki Pawła, aby podobać się Bogu?
(Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się, że rozumieją, iż aby
podobać się Bogu, musimy wykazać się naszą wiarą poprzez przyjście do
Niego, pokładanie w Nim wiary i ufanie, że wynagradza On tych, którzy
Go szczerze poszukują. Możesz zaproponować uczniom, aby zaznaczyli tę
prawdę w wersecie 6.).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos zakończenia historii młodej
kobiety z Filipin. Poproś pozostałych, aby posłuchali, co się stało po tym, jak ta
młoda kobieta wykazała się wiarą w Jezusa Chrystusa.

Zamiast czytać, możesz wyświetlić pozostałą część filmu „Pure and Simple
Faith” [Prosta i czysta wiara] (od oznaczenia czasu 2:36 do końca).
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Kiedy ta młoda kobieta podeszła do kasy, aby zapłacić za zakupy, włożyła dłoń do kieszeni i
poczuła gruby papierowy rulon. Kiedy go rozwinęła, okazało się, że było w nim pięć dodatkowych
banknotów, każdy o wartości 20 peso, zawiniętych w jej ostatni banknot 20 peso. W tym
momencie wiedziała, że miała wystarczająco pieniędzy, aby kupić potrzebne jej rodzinie rzeczy i
opłacić ich dojazd do kościoła. Ta młoda kobieta wyjaśniła, że dzięki temu, czego doświadczyła,
poczuła pomoc i miłość, jaką darzył ją Bóg. Po powrocie do domu podziękowała Ojcu w Niebie za
ten cud. (Adaptacja filmu „Pure and Simple Faith”, strona internetowa: LDS.org).

• Co się stało z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, jaką wykazała się ta młoda
kobieta?

• W jaki sposób to doświadczenie mogłoby jej pomóc w wykazywaniu się wiarą w
przyszłości? (Ponieważ rozpoznała dowód na to, że Bóg pomagał jej podczas
tego doświadczenia, otrzymała zapewnienie, że pomoże jej ponownie w
przyszłości. Z powodu dowodu i zapewnienia, które otrzymała, może mieć
wiarę, aby podjąć działanie w teraźniejszości. Jeśli podejmie działanie, to będzie
dalej kroczyć z wiarą, dzięki czemu jej wiara się wzmocni).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacjach, w których wykazali się wiarą. Poproś
kilkoro z nich, aby podzielili się swoimi doświadczeniami.

• W jaki sposób to doświadczenie stanowiło dla was dowód na to, że Bóg pomoże
wam w przyszłości?

List do Hebrajczyków 11:7–40
Paweł podaje przykłady prawych osób ze Starego Testamentu, które wykazały
się wiarą.
• Jakie sytuacje,, w którymi macie do czynienia teraz lub możecie mieć do

czynienia w przyszłości, wymagają od was wykazania się wiarą w Jezusa
Chrystusa?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania Listu do Hebrajczyków 11:7–40 zwrócili
uwagę na prawdy, które mogą im pomóc w poznaniu błogosławieństw, które mogą
otrzymać, jeśli wykażą się wiarą w Jezusa Chrystusa.

Zapisz na tablicy wyrażenie przez wiarę i wyjaśnij, że Paweł podał przykłady
prawych osób ze Starego Testamentu, które wykazały się wiarą, aby zapewnić
swoich słuchaczy o tym, że oni także zostaną pobłogosławieni ze względu na swoją
wiarę. Poproś uczniów, aby szybko przejrzeli List do Hebrajczyków 11 i odszukali
wyrażenie „przez wiarę”. Możesz zaproponować uczniom zaznaczenie tego
wyrażenia.

Zaznaczanie i notowanie w pismach świętych
Zapisywanie wyjaśnień i zaznaczanie fragmentów w pismach świętych jest jednym z najbardziej
pomocnych sposobów dla nauczycieli i studentów, aby zapamiętać rzeczy, jakich się uczą. Możesz
zachęcić uczniów, aby podkreślali ważne słowa, zdania lub wersety w swoich pismach świętych.
Mogą też podkreślać ważne doktryny i zasady. Czyniąc to, nie zachęcaj ich do podkreślania w
określony sposób. Pamiętaj, że uczniowie nie powinni być zmuszani do podkreślania w swoich
pismach świętych.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 11:7.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Noe wykazał się wiarą w
Boga. (Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „pełen bojaźni” oznacza, że Noe postępował
z nadzieją i pewnością, opierając się na kierownictwie otrzymanym od Boga
[zob. przypis b i c w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

• W jaki sposób Noe wykazał się wiarą w Boga?

• Które elementy wiary, opisane przez Starszego Bednara (zapewnienie, dowód,
działanie), zostały ukazane w historii Noego?

• W jaki sposób zostały ukazane?

Zapisz na tablicy następujące odsyłacze do pism świętych: List do Hebrajczyków
11:8–10, 11–12, 17–19, 20–22, 23–28, 29–31. Podziel uczniów na sześć grup i
przydziel każdej z nich jeden fragment z pism świętych. (Jeśli twoja klasa nie jest
zbyt liczna, możesz wyznaczyć każdemu uczniowi po jednym fragmencie lub
podzielić ich na pary i wyznaczyć każdej parze więcej niż jeden fragment). Poproś
uczniów, aby po cichu przeczytali w swoich grupach fragmenty z pism świętych i
odszukali odpowiedzi na następujące pytania (możesz napisać te pytania na
tablicy):

Kto wykazał się wiarą?

W jaki sposób trzy elementy wiary (zapewnienie, dowód, działanie) zostały
ukazane w tym przykładzie?

Jakie sytuacje napotykamy w życiu, które wymagają posiadania podobnej wiary?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś ucznia z każdej grupy, aby podzielił się
swoimi odpowiedziami z resztą klasy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 11:13–16.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, czego możemy się nauczyć z przykładu
Abrahama, Sary i innych na temat wykazywania się wiarą. Wyjaśnij, że słowo
„lepszej [ojczyzny]” (werset 16.) odnosi się do życia wiecznego.

• Co, zgodnie z wersetem 13., stało się z Abrahamem, jego żoną, Sarą, i innymi
wiernymi ludźmi?

• Dlaczego pozostali wierni pomimo tego, że nie wszystkie obietnice Boga
wypełniły się za ich życia? (Możesz wyjaśnić, że ujrzenie błogosławieństw „z
dala” oznacza posiadanie nadziei i pewności na otrzymanie tych
błogosławieństw po śmierci).

• W jaki sposób ich przykład może pomóc nam w pozostaniu wiernymi?

Zapisz następujące wyrażenie na tablicy: Poprzez wykazanie się wiarą w Jezusa
Chrystusa, możemy…. Poproś uczniów, aby zapisali to wyrażenie w swoich
notatnikach lub dziennikach do studiowania.

Poproś kilkoro uczniów, aby czytali po kolei na głos List do Hebrajczyków
11:32–40. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Joseph Smith
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Translation, Hebrews 11:35 [Tłumaczenie Józefa Smitha, List do Hebrajczyków
11:35] (w: Hebrews 11:35, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism świętych
ŚwDO), a innego, aby przeczytał na głos Joseph Smith Translation, Hebrews 11:40
[Tłumaczenia Józefa Smitha, List do Hebrajczyków 11:40] (w: Hebrews 11:40,
przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Pozostali niech śledzą
tekst i odszukają słowa, którymi mogą uzupełnić wyrażenie, które zapisali w swoim
notatniku lub dzienniku. Możesz zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli słowa
lub zwroty, które przykuły ich uwagę.

Poproś uczniów, aby w oparciu o wersety 32–40 dokończyli zapisane przez nich
niepełne zdanie. Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro chętnych
uczniów, aby podzielili się tym, co zapisali. Podsumuj odpowiedzi uczniów, pisząc
na tablicy następującą zasadę: Poprzez wykazanie się wiarą w Jezusa
Chrystusa, możemy wytrwać w cierpieniu, dokonać cudów, otrzymać
obietnice od Boga, wzmocnić swoje świadectwo o Nim i podążać ścieżką
doskonalenia się.

• W jaki sposób możemy wykazać się wiarą w Jezusa Chrystusa?

• Jakie błogosławieństwa ujrzeliście w życiu osoby, która wykazała się wiarą?

Poproś uczniów, aby ponownie zastanowili się nad sytuacjami, w których
wymagane było od nich lub może być wymagane wykazanie się wiarą w Jezusa
Chrystusa.

Zachęć ich, aby postawili sobie za cel wykazanie się wiarą w tych sytuacjach.
Poproś uczniów, aby zapisali swój cel, uzupełniając zdanie: „Wykażę się wiarą w
sytuacji…”.
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LEKCJA 139

List do Hebrajczyków 12–13
Wprowadzenie
Paweł radził członkom Kościoła, będącym z pochodzenia
Żydami, aby biegli w wyścigu, którego celem jest stanie się
uczniem poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa. Objaśnił
błogosławieństwa udzielane tym, którzy znoszą karcenie
otrzymywane od Pana. Paweł wezwał świętych do czynienia
woli Boga, by mogli stać się doskonali poprzez
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa.

Uwaga: Lekcja 140. daje dwóm uczniom możliwość
nauczania. Z wyprzedzeniem wybierz dwóch uczniów i daj im
kopie wyznaczonych fragmentów lekcji 140., aby mogli się
przygotować. Zachęć ich, aby z modlitwą przestudiowali
materiał lekcyjny i poszukiwali kierownictwa Ducha Świętego
zarówno podczas przygotowań, jak i nauczania lekcji.

Propozycje dotyczące nauczania
List do Hebrajczyków 12
Paweł radzi świętym, aby biegli w wyścigu życia z wiarą i cierpliwością
Narysuj na tablicy prosty szkic
przedstawiający biegacza. Poproś
uczniów, aby opisali trudności, z jakimi
może zmagać się osoba, która bierze
udział w biegu na długi dystans.
(Możesz zapytać, czy któryś z uczniów
brał udział w biegach
długodystansowych, a następnie
poprosić go, aby wytłumaczył trudności,
z jakimi musiał się zmierzyć, biorąc
udział w takim wyścigu).

• Co może motywować biegacza, aby
kontynuował swój bieg pomimo
odczuwanego zmęczenia lub innych
trudności?

• W jakim sensie życie ucznia Jezusa Chrystusa jest podobne do biegu na
wytrzymałość?

• Jakie trudności możemy napotkać na swojej drodze jako uczniowie Jezusa
Chrystusa?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad trudnościami, którym stawiają czoła (lub z
którymi musieli się zmierzyć) jako uczniowie Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów,
aby podczas studiowania Listu do Hebrajczyków 12 zwrócili uwagę na prawdy,
które mogą im pomóc w podążaniu za Jezusem Chrystusem, nawet kiedy jest
to trudne.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 12:1.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co — zgodnie z tym, co powiedział Paweł
— święci muszą uczynić, aby odnieść sukces w wyścigu, którego celem jest stanie
się uczniem.
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• Co — zgodnie z tym, co powiedział Paweł — święci muszą uczynić, aby odnieść
sukces w wyścigu, którego celem jest stanie się uczniem?

Poproś ucznia na środek klasy, a następnie daj mu plecak i poproś, aby go założył.
Wypełnij plecak kamieniami i poproś uczniów, aby wytłumaczyli, jaki wpływ
noszenie takiego plecaka miałoby na biegacza.

• W jakim sensie nasze grzechy przypominają plecak wypełniony kamieniami?

Poproś ucznia o zdjęcie plecaka i zajęcie swojego miejsca.

• Co to znaczy biec z cierpliwością w wyścigu, którego celem jest stanie się
uczniem?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 12:2–4.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, o co Paweł poprosił świętych, a co miało im
pomóc w wyzbyciu się grzechów i w cierpliwym przetrwaniu przeciwności.
Wyjaśnij, że słowo sprzeciwy w wersecie 3. oznacza przeciwności (zob. werset 3.,
przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism ŚwDO).

• Co, zgodnie z naukami Pawła udzielonymi świętym, może nam pomóc w
wyzbyciu się grzechów i w cierpliwym przetrwaniu przeciwności? (Uczniowie
mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą zasadę: Poprzez
naśladowanie Jezusa Chrystusa możemy odnaleźć siłę, aby wyzbyć się
grzechów i cierpliwie przetrwać przeciwności).

• Co, zgodnie z wersetem 2., uczynił Jezus Chrystus, na co Paweł zwrócił uwagę
świętych, by wzięli to za przykład?

Pokaż ilustrację Ukrzyżowanie (Album:
Ewangelia w malarstwie [2009], nr 57;
zob. także stronę internetową: LDS.org)
i wyjaśnij, że Paweł powiedział świętym,
iż Jezus Chrystus był gotów cierpieć
śmierć na krzyżu i wytrwać hańbę,
którą okrył Go świat, ponieważ znał
radość, jaką miał otrzymać, jeśli
pozostałby wierny Ojcu Niebieskiemu.

• W jaki sposób branie przykładu z
Jezusa Chrystusa pomoże nam,
kiedy stawiamy czoła cierpieniu i przeszkodom?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad przeciwnościami, z jakimi obecnie się
zmagają, także nad tym, w jaki sposób naśladowanie Jezusa Chrystusa może im w
tym pomóc.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów, aby zwrócili
uwagę na to, w jaki sposób przykład Jezusa Chrystusa może nam pomóc w
wyzbyciu się grzechów i zachowaniu cierpliwości.
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„Aby Jego Zadośćuczynienie było nieskończone i wieczne, musiał odczuć, co
znaczy umrzeć nie tylko fizycznie, ale i duchowo, poczuć, jak to jest, kiedy
odsuwa się Duch i człowiek zostaje całkowicie, skrajnie i beznadziejnie samotny.

Lecz Jezus wytrwał. Brnął naprzód. Dobroć, która w Nim była, pozwoliła wierze
zatryumfować nawet w stanie całkowitego umęczenia. Zaufanie, którym kierował
się w życiu, powiedziało Mu, że mimo Jego odczuć, boska miłość jest zawsze

obecna, że Bóg jest zawsze wierny, nigdy nie ucieka ani nie zawodzi” („Żaden nie był z Nim”,
Ensign lub Liahona, maj 2009, str. 88).

Zachęć uczniów, aby każdego dnia, być może podczas osobistego studiowania pism
świętych, pomyśleli o przykładzie, jaki dał Jezus Chrystus, by odnaleźć siłę
potrzebną do wyzbycia się grzechów i cierpliwego przetrwania przeciwności.

Aby przygotować uczniów na rozpoznanie kolejnej zasady, której Paweł nauczał
w Liście do Hebrajczyków 12, poproś ich, aby zastanowili się nad sytuacją, w której
ktoś ich pouczył. Poproś ich, aby przypomnieli sobie, jak na to zareagowali.

• Dlaczego przyjęcie czyichś uwag może być trudne?

• Z jakich przyczyn ludzie mogą starać się nas pouczyć, szczególnie w sytuacji,
kiedy wiedzą, że za tym nie przepadamy?

Wyjaśnij, że biorąc udział w wyścigu, którego celem jest stanie się uczniem, nie
powinniśmy być zaskoczeni, jeśli zostaniemy pouczeni lub skorygowani. Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 12:6–9. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, kto udzieli nam pouczenia i dlaczego?
Biorąc pod uwagę kontekst, wyrażenie dzieci nieprawe w wersecie 8. oznacza osoby
urodzone poza małżeństwem, które według prawa nie są uznawane za
spadkobierców.

List do Hebrajczyków 12:9 to fragment z pisma świętego do opanowania.
Studiowanie fragmentów pism świętych do opanowania pomoże uczniom pogłębić ich

zrozumienie podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania tych fragmentów innych
ludzi. Możesz zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli te fragmenty do opanowania w taki
sposób, aby mogli je z łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który
znajduje się na końcu lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• Kto udzieli nam pouczenia podczas wyścigu, którego celem jest stanie się
uczniem?

• Dlaczego, według Pawła, Ojciec Niebieski nas karci lub poucza?

• W jakim sensie to, że Ojciec Niebieski nas karci, świadczy o miłości, jaką darzy
Swoje dzieci?

Poproś uczniów, aby w ciągu 30 sekund zapisali w swoich notatnikach lub
dziennikach do studiowania kilka sposobów, w jaki Ojciec Niebieski nas poucza.
Poproś kilkoro z nich, aby podzielili się z resztą klasy tym, co zapisali. Upewnij się,
że uczniowie rozumieją, że choć karcenie może odbywać na wiele sposobów, nie
każda próba lub cierpienie, które doświadczamy, pochodzi od Boga.
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• Co, zgodnie z wersetem 9., Paweł powiedział, że powinniśmy uczynić, kiedy
Ojciec Niebieski nas karci lub nas poucza?

• Co to znaczy „poddać się” Ojcu Niebieskiemu? (Być pokornym, skorym do
nauki, chętnym do wprowadzenia zmian, aby dostosować swoje życie do
Jego woli).

Zapisz na tablicy następujące niedokończone zdanie: Przyjmując karcenie, które
otrzymujemy od Ojca Niebieskiego…

Wyjaśnij, że w wersecie 10. Paweł potwierdził, iż nasi ziemscy ojcowie mogą nas
karcić według swojego uznania, ale karcenie, które otrzymujemy od Ojca
Niebieskiego, jest doskonałe i dla naszego dobra. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 12:10–11. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, czego Paweł nauczał na temat tego, co nastąpi, jeśli poddamy się
karceniu, które otrzymujemy od Ojca Niebieskiego. Wyjaśnij, że wyrażenie
„uczestniczyć w jego świętości”, zawarte w wersecie 10., oznacza upodobnić się
do Boga.

• W jaki sposób słowa Pawła zawarte w wersecie 11. opisują to, co możemy czuć
na początku, kiedy jesteśmy karceni?

• Co, zgodnie z wersetami 10–11, nastąpi, jeśli poddamy się karceniu, które
otrzymujemy od Ojca Niebieskiego? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi,
uzupełnij zapisane na tablicy zdanie w następujący sposób: Przyjmując
karcenie, które otrzymujemy od Ojca Niebieskiego, stajemy się do Niego
podobni i otrzymujemy pokój, którego źródłem jest prawość).

Możesz podzielić się doświadczeniem, w którym zniosłeś karcenie od Ojca
Niebieskiego i poczułeś się z tego powodu błogosławiony. (Pamiętaj, by nie dzielić
się doświadczeniami, które są zbyt osobiste lub prywatne). Poproś uczniów, aby
zastanowili się nad sytuacją, kiedy zostali skarceni przez Ojca Niebieskiego. Poproś
ich, aby przypomnieli sobie, jak na to zareagowali. Zachęć ich, aby w tym
momencie zdecydowali, że przyjmą karcenie, które otrzymają w przyszłości od Ojca
Niebieskiego.

Podsumuj List do Hebrajczyków 12:12–29, wyjaśniając, że Paweł zachęcał świętych,
aby wzmacniali wiarę pozostałych członków Kościoła. Wezwał ich do wystrzegania
się grzechu, aby nie stracili błogosławieństw Bożych, jak to miało miejsce w
przypadku Ezawa oraz dzieci izraelskich na Górze Synaj. Paweł wytłumaczył, że
święci, którzy pozostaną wierni i będą służyć Bogu, otrzymają niezrównaną chwałę
i miejsce w Jego królestwie.

List do Hebrajczyków 13
Paweł udziela świętym różnych rad
Wyjaśnij, że Paweł zakończył swój list do świętych pochodzenia żydowskiego,
radząc im w różnych kwestiach. Podziel uczniów na dwuosobowe lub trzyosobowe
grupy. Poproś ich, aby wspólnie przeczytali List do Hebrajczyków 13:1–9, 17 i
odszukali radę, jakiej Paweł udzielił świętym. Poproś uczniów, aby w swoich
grupach przedyskutowali poniższe pytania, jak tylko skończą czytać. Możesz
zapisać te pytania na tablicy.
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• Która z udzielonych rad jest według was najbardziej potrzebna w dzisiejszych
czasach? Dlaczego?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów o podzielenie się
odpowiedziami na te pytania. Poproś uczniów, aby zastanowili się, które z rad
udzielonych przez Pawła mogliby zastosować w swoim życiu.

Podsumuj List do Hebrajczyków 13:10–12, tłumacząc, że Paweł nauczał, iż w
czasach Starego Testamentu zwierzęta na ofiary całopalne były poświęcane poza
obozem Izraela. Podobnie i Jezus Chrystus został złożony w ofierze poza murami
Jerozolimy. Wyjaśnij, że po dokonaniu Zadośćuczynienia przez Jezusa Chrystusa
ofiary ze zwierząt nie były więcej wymagane (zob. 3 Nefi 9:18–20).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu do Hebrajczyków 13:13–16.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co, według Pawła, powinni ofiarować
święci zamiast składać ofiary ze zwierząt. Możesz poprosić uczniów, aby zaznaczyli
to, co odnaleźli.

• Co, według Pawła, powinniśmy ofiarować?

• Dlaczego tego rodzaju ofiara może podobać się Bogu?

Podsumuj List do Hebrajczyków 13:17–25, wyjaśniając, że Paweł radził świętym,
aby byli posłuszni swoim duchowym przywódcom i modlili się za nich. Paweł
modlił się, aby Bóg obdarzył świętych wszystkim, co im potrzeba do wypełnienia
Jego woli.

Możesz zakończyć, składając świadectwo o prawdach, które uczniowie rozpoznali,
studiując List do Hebrajczyków 12–13.

Fragment do opanowania — List do Hebrajczyków 12:9
Pomóż uczniom zapamiętać List do Hebrajczyków 12:9 poprzez zachęcenie ich do
napisania pierwszej litery każdego słowa z tego wersetu na kartce. Powtórz z
uczniami ten werset tyle razy, aż będą potrafili go wyrecytować w oparciu o
pierwszą literę każdego słowa.

• Jakiej doktryny o naszej relacji z Ojcem Niebieskim możemy nauczyć się z tego
wersetu? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą doktrynę: Ojciec
Niebieski jest ojcem naszych duchów).

• Dlaczego istotne jest posiadanie wiary, że jesteśmy dziećmi Boga?

Złóż świadectwo o tym, że jesteśmy dosłownymi dziećmi Boga.
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Wprowadzenie do
Listu Jakuba
Dlaczego warto studiować tę księgę?
List Jakuba jest znany w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z
powodu istotnych słów zawartych w Liście Jakuba 1:5, który skierował młodego
Józefa Smitha ku poszukiwaniu prawdy u Boga. W całym swoim liście Jakub
podkreślał, że powinniśmy być „wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami”
(List Jakuba 1:22). Studiowanie tej księgi uzmysłowi uczniom, dlaczego istotne jest
wykazywanie się wiarą poprzez „uczynki” (zob. List Jakuba 2:14–26) i zachęci ich
do poszukiwania „[wieńca] żywota, [obiecanego] przez Boga tym, którzy go
miłują” (List Jakuba 1:12).

Kto napisał tę księgę?
List zaczyna się od stwierdzenia, że jego autorem jest „Jakub, sługa Boga i Pana
Jezusa Chrystusa” (List Jakuba 1:1).

Tradycja chrześcijańska przyjmuje, że Jakub tak samo, jak Juda, jest jednym z synów
Józefa i Marii, czyli jednocześnie bratem przyrodnim Jezusa Chrystusa
(zob. Ew. Mateusza 13:55; Ew. Marka 6:3; List do Galacjan 1:19). To, że Jakub został
wymieniony jako pierwszy z braci Jezusa w Ew. Mateusza 13:55, może świadczyć o
tym, że był on najstarszym z przyrodnich braci Zbawiciela. Tak samo, jak w
przypadku pozostałych braci przyrodnich Pana, Jakub na początku nie był jednym z
uczniów Jezusa (zob. Ew. Jana 7:3–5). Jednakże po zmartwychwstaniu Jezusa Jakub
był jednym z tych, którym Chrystus ukazał się jako zmartwychwstała istota
(zob. I List do Koryntian 15:7).

Jakiś czas później Jakub został Apostołem i, zgodnie ze słowami pisarzy
wczesnochrześcijańskich, pierwszym biskupem Kościoła w Jerozolimie (zob. Dzieje
Apostolskie 12:17; 21:18; List do Galacjan 1:18–19; 2:9). Jako przywódca w Kościele
odegrał istotną rolę w radzie, która miała swoją siedzibę w Jerozolimie (Dzieje
Apostolskie 15:13). Wpływ, jaki wywierał w Kościele, był bez wątpienia
wzmocniony przez jego pokrewieństwo z Jezusem, jednakże Jakub wykazał się
wielką pokorą, przedstawiając siebie nie jako brata Jezusa, ale jako Pańskiego sługę
(zob. List Jakuba 1:1).

Kiedy i gdzie została napisana?
Nie wiadomo, kiedy Jakub napisał ten list. Biorąc pod uwagę to, że Jakub mieszkał
w Jerozolimie i zajmował się sprawami tamtejszego Kościoła, można przyjąć, że to
tam napisał swój list.

Ponieważ Jakub nie wspomniał o wielkim zgromadzeniu, które miało miejsce w
Jerozolimie około 50 r. n.e. (zob. Dzieje Apostolskie 15), można wnioskować, iż
napisał swój list, zanim zwołano to zgromadzenie. Jeśli ten list naprawdę został
wtedy napisany, stanowi on jeden z pierwszych listów w Nowym Testamencie.

876



Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Jakub skierował swój list do „[dwunastu] pokoleń, które żyją w rozproszeniu” (List
Jakuba 1:1), co oznacza cały dom Izraela. Zachęcał ich do „przyjęcia ewangelii […] i
przyłączenia się do stada Chrystusa” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy [1965–73], 3:243). Jakub pouczył członków Kościoła, aby ich
życie stanowiło przejaw posiadanej przez nich wiary w Jezusa Chrystusa.

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
List Jakuba był czasami zaliczany do literatury mądrościowej, podobnie jak Księga
Przypowieści Salomona ze Starego Testamentu. Są w nim w krótki sposób
wytłumaczone zasady chrześcijańskiego życia. Ponadto zawiera on wiele
podobieństw do Kazania na górze z Ew. Mateusza 5–7. Niektóre z tematów, które
zostały także poruszone w Kazaniu, są następujące: wytrwanie w cierpieniu
(zob. List Jakuba 1:2–3, 12; Ew. Mateusza 5:10–12); doskonalenie się lub
dojrzewanie duchowo (zob. List Jakuba 1:4; 2:22; Ew. Mateusza 5:48); zwracanie się
do Boga o pomoc (zob. List Jakuba 1:5; Ew. Mateusza 7:7–8); czynienie woli Boga
(zob. List Jakuba 1:22; Ew. Mateusza 7:21–25); miłowanie bliźnich (zob. List Jakuba
2:8; Ew. Mateusza 5:43–44; 7:12); rozróżnianie dobra i zła ze względu na owoce
(zob. List Jakuba 3:11–12; Ew. Mateusza 7:15–20); czynienie pokoju (zob. List
Jakuba 3:18; Ew. Mateusza 5:9); nieskładanie przysiąg (zob. List Jakuba 5:12;
Ew. Mateusza 5:34–37).

Zarys
List Jakuba 1–2 Jakub pozdrawia swoich czytelników i omawia główne tematy
swojego listu, w tym wytrwanie w próbach, poszukiwanie mądrości i życie zgodnie
z wyznawaną wiarą. Słuchacze słowa Bożego powinni być także wykonawcami
słowa. Jakub definiuje „czystą i nieskalaną pobożność” jako troszczenie się o sieroty
i wdowy oraz staranie się o prowadzenie bezgrzesznego życia (zob. List Jakuba
1:27). Święci mają kochać bliźnich i wykazywać się swoją wiarą poprzez uczynki.

List Jakuba 3–4 Jakub ilustruje niszczący charakter niekontrolowanej mowy i
przeciwstawia go z owocami prawości, którą odznaczają się pokój czyniący.
Przestrzega swoich czytelników przed zaprzyjaźnieniem się ze światem, zachęca do
wyrzeczenia się zła i zbliżenia się do Boga.

List Jakuba 5 Jakub ostrzega bogatych, którzy są niegodziwi. Na koniec swojego
listu daje kilka prostych rad na temat obowiązków, jakie mają święci wobec innych
członków Kościoła. Radzi świętym, aby w cierpliwości wytrwali do przyjścia Pana i
byli prawdomówni we wszystkich swoich rozmowach. Zachęca chorych, aby
zwrócili się o pomoc do starszych Kościoła, by ci namaścili ich olejem.
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List Jakuba 1
Wprowadzenie
Jakub napisał list do rozproszonego domu Izraela, zachęcając
jego członków do zachowania cierpliwości pomimo
doświadczanego cierpienia i poszukiwania mądrości u Ojca

Niebieskiego. Nauczał ich także, aby oparli się pokusom, byli
wykonawcami słowa, służyli bliźnim i pozostali czyści w
sensie duchowym.

Propozycje dotyczące nauczania
List Jakuba 1:1–11
Jakub zachęca członków rozproszonego Izraela, aby zachowali cierpliwość pomimo
doświadczanego cierpienia i poszukiwali mądrości u Boga
Przed rozpoczęciem zajęć zapisz na tablicy następujące zdanie: Gdybym tylko był
mądrzejszy! Na początku zajęć poproś uczniów, aby zastanowili się nad zapisanym
na tablicy zdaniem. Poproś ich, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do
studiowania napisali, w jakich tematach lub sytuacjach chcieliby wykazywać się
większą mądrością. Możesz zaproponować, aby uwzględnili w swoich listach
tematy ewangelii i naglące życiowe pytania. Poproś kilkoro uczniów o podzielenie
się niektórymi tematami lub pytaniami, które zapisali. (Przypomnij im, aby nie
dzielili się tym, co jest zbyt prywatne).

Pokaż ilustrację Józef Smith szuka
mądrości w Biblii (Album: Ewangelia w
malarstwie [2009], nr 89; zob. także
stronę internetową LDS.org).

• Jakie naglące pytania trapiły Józefa
Smitha w jego młodości? (Jeśli
uczniowie potrzebują pomocy,
poproś ich o zapoznanie się z treścią
fragmentu: Józef Smith — Historia
1:9–10).

Wyjaśnij, że Józef, czytając List Jakuba,
odkrył sposób na uzyskanie odpowiedzi
na swoje pytania. Jakub był Apostołem
Jezusa Chrystusa i biskupem w
Jerozolimie. W tradycji chrześcijańskiej
przyjmuje się, że był on synem Józefa i
Marii, a tym samym bratem
przyrodnim Jezusa.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 1:1–4. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czego Jakub nauczał dom Izraela na temat trudów i
cierpienia, których doświadczali. Zwróć uwagę na to, że Joseph Smith Translation
[Tłumaczenie Józefa Smitha] w wersecie 2. (w: James 1:2, przypis a w
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anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) zmienia wyrażenie „rozmaite
próby” na „wiele cierpień”.

• Czego Jakub nauczał dom Izraela na temat trudów i cierpienia, których
doświadczali?

• Dlaczego ważne jest, by posiadać cierpliwość, doświadczając trudów i
cierpienia?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 1:5–6. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co odkrył Józef Smith, co pomogło mu odnaleźć
odpowiedzi na jego pytania.

List Jakuba 1:5–6 to fragment z pism świętych do opanowania. Studiowanie
fragmentów do opanowania pomoże uczniom zdobyć większe zrozumienie

podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych osób. Możesz zaproponować,
aby uczniowie zaznaczyli te wersety w charakterystyczny sposób, by mogli je z łatwością
odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na końcu lekcji, aby
pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• Do czego Jakub zachęcił czytelników listu, by mogli odnaleźć odpowiedzi na
swoje pytania?

• Co to znaczy, że Bóg obdarza „chętnie” i „bez wypominania” (werset 5.)?
(Chętnie oznacza dobrowolnie i hojnie. Bez wypominania oznacza, że nie
upomina i nie krytykuje).

Poproś jednego z uczniów, aby zapisał na tablicy zasadę, której uczymy się z Listu
Jakuba 1:5–6. Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać
następującą zasadę: Bóg hojnie obdarza mądrością tych, którzy zwracają się do
Niego z wiarą.

• Co to znaczy „[prosić] z wiarą, bez powątpiewania” (werset 6.)?

Poproś jednego z uczniów o wytłumaczenie, jaki wpływ List Jakuba 1:5–6 wywarł
na młodym Józefie Smithie, kiedy poszukiwał odpowiedzi na swoje pytania
(zob. Józef Smith — Historia 1:12). Poproś innego ucznia o podsumowanie tego, co
się stało w wyniku przepełnionej wiarą modlitwy Józefa Smitha w lasku blisko
jego domu.

• Kiedy Ojciec Niebieski ze szczodrością odpowiedział na wasze modlitwy po
tym, jak modliliście się z wiarą?

Złóż świadectwo o tym, że Bóg hojnie udziela mądrości tym, którzy proszą Go z
wiarą. Poproś uczniów, aby naśladowali Józefa Smitha poprzez stosowanie tej
zasady w życiu, aby mogli otrzymać od Ojca Niebieskiego mądrość, której
potrzebują.

Podsumuj List Jakuba 1:7–11, tłumacząc, że Jakub ostrzegał przed posiadaniem
rozdwojonej duszy, czyli przed chwiejną lojalnością lub niepełnym zobowiązaniem
wobec Pana. Jakub napisał także, że bogaci powinni wykazywać się pokorą, gdyż
ziemskie bogactwa są tymczasowe i wkrótce przeminą.
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Uwaga: Możesz poprosić dwóch uczniów, aby nauczali następujących dwóch
segmentów pisma świętego. Dobrym wyjściem byłoby wyznaczenie ich do tego
zadania dzień lub dwa dni przez lekcją, aby mieli czas na przygotowanie się.
Możesz poprosić wyznaczonych uczniów, aby nauczali swojego segmentu całą
klasę lub podzielić klasę na dwie grupy i wyznaczyć jednego ucznia do nauczania
jednej grupy, a drugiego do nauczania drugiej grupy, a po zakończeniu nauczania
poprosić ich o zamienienie się miejscami.

Uczeń nr 1 — List Jakuba 1:12–21

Jakub naucza na temat pokus
Zapytaj uczniów:

• Jakim pokusom stawiacie czoła w dzisiejszym świecie? (Możesz wypisać
odpowiedzi uczniów na tablicy).

• Dlaczego czasami trudno jest oprzeć się pokusie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 1:12. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają błogosławieństwo obiecane tym, którzy miłują Pana i
opierają się pokusie. Zwróć uwagę na to, że Joseph Smith Translation [Tłumaczenie
Józefa Smitha] w tym wersecie (w: James 1:12, przypis b w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO) zmienia wyrażenie „wytrwa w próbie” na „oprze
się pokusie”.

• Jakie błogosławieństwo otrzymają ci, którzy miłują Pana i oprą się pokusie?
(Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą zasadę:
Okazujemy Panu miłość, kiedy opieramy się pokusom, co jest jednym z
wymagań otrzymania wieńca żywota).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List Jakuba 1:13–16. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co jest źródłem, a co nie jest źródłem pokus.

• Kto, zgodnie z wersetem 13., nie jest źródłem naszych pokus?

Wyjaśnij, że słowo pożądliwości w wersecie 14. odnosi się do bezbożnych pragnień,
które możemy mieć z powodu naszej upadłej natury. Szatan kusi nas, abyśmy
działali zgodnie z tymi bezbożnymi pragnieniami.

Poproś uczniów, aby rozważyli, z jakimi pokusami się borykają.

• W jaki sposób możemy rozwinąć duchową moc, aby oprzeć się pokusom?

• W jaki sposób poprzez opieranie się pokusom okazujemy naszemu
Panu miłość?

Zaświadcz o prawdziwości zasady, którą uczniowie rozpoznali w Liście Jakuba 1:12.
Poproś ich o zastanowienie się nad tym, co uczynią, aby oprzeć się pokusom, z
którymi się borykają.

Podsumuj List Jakuba 1:17–21, wyjaśniając, że Jakub nauczał, iż wszystkie dobre
dary pochodzą od Boga i że święci powinni odrzucić „wszelki brud” i przyjąć słowa
Pana „z łagodnością” (werset 21.).
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Uczeń nr 2 — List Jakuba 1:22–25

Jakub zachęca adresatów swojego listu, aby byli wykonawcami słowa, a nie tylko
słuchaczami
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Quentina L. Cooka z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Poznałem niedawno pewnego porządnego młodego mężczyznę w nastoletnim
wieku. Miał zamiar jechać na misję, zdobyć wykształcenie, ożenić się w świątyni i
założyć wierną i szczęśliwą rodzinę […]. Czułem, że naprawdę chce jechać na
misję i że unika poważnych grzechów, które by mu to uniemożliwiły, ale jego
codzienne zachowanie nie przygotowuje go na fizyczne, emocjonalne, społeczne,
intelektualne i duchowe wyzwania, którym będzie musiał stawić czoła. Nie

nauczył się ciężkiej pracy. Szkoła ani zajęcia seminarium nie były dla niego priorytetem. Chodził
do kościoła, ale nie przeczytał nigdy Księgi Mormona. Dużo czasu spędzał na grach wideo i na
portalach społecznościowych. Chyba mu się wydawało, iż wystarczy, że się pojawi na misji”
(„Dokonujcie mądrych wyborów”, Ensign lub Liahona, listopad 2014, str. 47).

• Jak myślicie, co zmartwiło Starszego Cooka w przygotowaniach do służby na
misji tego młodego mężczyzny?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 1:22. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, czego nauczał Jakub, a co mogłoby pomóc młodemu
mężczyźnie z historii przytoczonej przez Starszego Cooka.

• Czego nauczał Jakub, a co mogłoby pomóc temu młodemu mężczyźnie?

Wyjaśnij, że tak, jak zostało zapisane w Liście Jakuba 1:23–24, Jakub porównał
osobę, która jest zaledwie słuchaczem, a nie wykonawcą słowa, do człowieka, który
przygląda się swojemu odbiciu w lustrze, ale po odejściu, zapomina, jak wygląda.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 1:25. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co dzieje się z tymi, którzy postępują zgodnie z prawdami,
które usłyszeli.

• Co dzieje się z tymi, którzy postępują zgodnie z prawdami, które usłyszeli?
(Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą zasadę:
Jeśli usłyszymy słowo Boga i postąpimy zgodnie z nim, On pobłogosławi
nas w naszych działaniach).

Poproś uczniów, aby określili w oparciu o poniższe pytania, czy są słuchaczami lub
wykonawcami słowa Bożego. Możesz przeczytać je na głos lub zapisać na tablicy.

1. Jak bardzo wierzę w prawdy, których uczę się z pism świętych, w domu, w
kościele lub na seminarium?

2. Jak często wyznaczam sobie duchowe cele, aby postępować według prawd,
których się nauczyłem? Jak często je osiągam? Jak często o nich zapominam?

3. Co mogę czynić, aby być lepszym wykonawcą słowa, a nie tylko jego
słuchaczem?

Złóż świadectwo na temat błogosławieństw, które otrzymujemy, kiedy postępujemy
według tego, czego się uczymy.
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List Jakuba 1:26–27
Jakub radzi świętym, aby troszczyli się o bliźnich
Kiedy wyznaczeni uczniowie zakończą nauczanie przydzielonych im segmentów
pisma świętego, poproś kilkoro innych uczniów o podsumowanie tego, czego się
nauczyli.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List Jakuba 1:26–27. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali rady, których udzielił Jakub na temat bycia
pobożnym.

• W jaki sposób, według Jakuba, możemy być pobożni lub okazać Bogu nasze
oddanie?

Wyjaśnij, że Jakub wymienił „pomoc sierotom i wdowom” będącym w potrzebie,
jako jeden z przykładów troszczenia się o bliźnich. „Zachowywać siebie nie
splamionym przez świat” (werset 27.) oznacza pozostać duchowo czystym nawet w
świecie, w którym przeważa niegodziwość.

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z wersetu 27.? (Uczniowie mogą użyć innych
słów, ale upewnij się, że dostrzegli następującą prawdę: Okazujemy
pobożność, kiedy troszczymy się o bliźnich i utrzymujemy duchową
czystość. Zapisz tę prawdę na tablicy).

• W jaki sposób troszczenie się o bliźnich i utrzymywanie duchowej czystości
stanowi istotny sposób na okazanie Bogu naszego oddania?

• Czy znacie kogoś, kto jest dobrym przykładem okazywania „pobożności” w
codziennym życiu? Co w jego zachowaniu stanowi dla ciebie inspirację?

Poproś uczniów, aby zapisali na kartce jedną lub dwie rzeczy, które uczynią w
następnym tygodniu, aby pomóc osobie będącej w potrzebie lub zachować
duchową czystość. Zachęć ich, aby byli wykonawcami słowa Bożego poprzez
stosowanie tej zasady w swoim życiu.

Fragment do opanowania — Listu Jakuba 1:5–6
Wyjaśnij, że zapamiętanie Listu Jakuba 1:5–6 pomoże uczniom w ich życiu, jeśli
będą mieć pytania na temat ewangelii, będą poszukiwać pomocy Pana w podjęciu
decyzji oraz jeśli będą nauczać innych ewangelii.

Wykorzystaj jedno z ćwiczeń dotyczących uczenia się na pamięć, które znajdują się
w Aneksie do tego podręcznika, lub wymyśl ćwiczenie, które pomoże uczniom w
zapamiętaniu tego fragmentu. Pamiętaj, aby często powracać z uczniami do
zapamiętanych fragmentów do opanowania, by wiedza, którą zdobyli, mogła z
nimi pozostać. Możesz zaplanować, aby podczas jednej z przyszłych lekcji spędzić
kilka minut na przypomnieniu sobie tego wersetu i poprosić uczniów o jego
wyrecytowanie.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

List do Hebrajczyków 5 –
List Jakuba 1 (Część 28.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: List
do Hebrajczyków 5 – List Jakuba 1 (część 28.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja
ma koncentrować się jedynie na kilku doktrynach i zasadach. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając
na uwadze potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (List do Hebrajczyków 5–6)
Z nauk Pawła na temat upoważnienia kapłańskiego uczniowie nauczyli się, że ci, którzy są ustanowieni do kapłaństwa,
muszą być powołani przez Boga w drodze objawienia przez Jego upoważnione sługi. Uczniowie nauczyli się także
następujących prawd: Poprzez wykazanie się do samego końca pilnością, wiarą w Jezusa Chrystusa i cierpliwością,
możemy odziedziczyć obiecane przez Boga błogosławieństwa. Pokładana przez nas wiara w Boże obietnice stanowi
duchową kotwicę dla naszych dusz.

Dzień 2. (List do Hebrajczyków 7–10)
Podczas studiowania Listu do Hebrajczyków 7–10, uczniowie nauczyli się, że Jezus Chrystus złożył Swoje życie w ofierze
za nasze grzechy i dzięki Jego Zadośćuczynieniu możemy wejść do królestwa celestialnego, jeśli trzymamy się
niewzruszenie naszej wiary w Niego.

Dzień 3. (List do Hebrajczyków 11)
Studiując nauki Pawła na temat wiary, uczniowie nauczyli się, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy,
przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Nauczyli się także, że aby podobać się Bogu, musimy wykazać się wiarą,
przychodząc do Niego, pokładając w Nim wiarę i ufając, że wynagradza On tych, którzy Go pilnie poszukują. Kiedy
rozwijamy wiarę w Jezusa Chrystusa, możemy przetrwać cierpienie, dokonywać cudów, otrzymywać boskie obietnice,
wzmacniać nasze świadectwo o Nim i postępować naprzód ku doskonałości.

Dzień 4. (List do Hebrajczyków 12–List Jakuba 1)
Studiując końcowe nauki Pawła skierowane do Hebrajczyków, uczniowie nauczyli się, że kiedy bierzemy przykład z
Jezusa Chrystusa, możemy odnaleźć siłę, aby wyzbyć się grzechu i cierpliwie przetrwać przeciwności. Nauczyli się także,
iż przyjmując karcenie, które otrzymujemy od Ojca Niebieskiego, stajemy się do Niego podobni i otrzymujemy pokój,
którego źródłem jest prawość. Studiując List Jakuba 1, uczniowie nauczyli się, że Bóg hojnie udziela mądrości tym,
którzy proszą Go z wiarą.

Wprowadzenie
Apostoł Jakub udzielił rady rozproszonym Izraelitom, aby byli wykonawcami słowa,
służyli bliźnim i pozostali czyści w sensie duchowym.
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Propozycje dotyczące nauczania
Uwaga: Uczniowie nauczyli się w tej części dwóch fragmentów do opanowania:
Listu do Hebrajczyków 12:9 oraz Listu Jakuba 1:5–6. Możesz przeczytać lub
wyrecytować wraz z uczniami te fragmenty, a następnie poprosić kilkoro z nich o
wyjaśnienie doktryn i zasad, które są nauczane w tych wersetach

List Jakuba 1:22–27
Jakub zachęca adresatów swojego listu, aby byli wykonawcami słowa, a nie tylko
słuchaczami oraz aby służyli bliźnim
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej historii, którą podzielił się
Starszy Quentin L. Cook z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Poznałem niedawno pewnego porządnego młodego mężczyznę w nastoletnim
wieku. Miał zamiar jechać na misję, zdobyć wykształcenie, ożenić się w świątyni i
założyć wierną i szczęśliwą rodzinę. Bardzo podobały mi się jego cele. Jednak w
trakcie rozmowy okazało się, że jego zachowanie i wybory, których dokonuje, nie
są zgodne z celami, które sobie wyznaczył. Czułem, że naprawdę chce jechać na
misję i że unika poważnych grzechów, które by mu to uniemożliwiły, ale jego

codzienne zachowanie nie przygotowuje go na fizyczne, emocjonalne, społeczne, intelektualne i
duchowe wyzwania, którym będzie musiał stawić czoła. Nie nauczył się ciężkiej pracy. Szkoła ani
zajęcia seminarium nie były dla niego priorytetem. Chodził do kościoła, ale nie przeczytał nigdy
Księgi Mormona. Dużo czasu spędzał na grach wideo i na portalach społecznościowych. Chyba
mu się wydawało, iż wystarczy, że się pojawi na misji” („Dokonujcie mądrych wyborów”, Ensign
lub Liahona, listopad 2014, str. 47).

• Jak myślicie, oo zmartwiło Starszego Cooka w przygotowaniach do służby na
misji tego młodego mężczyzny?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 1:22. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, czego nauczał Jakub, a co mogłoby pomóc młodemu
mężczyźnie z historii przytoczonej przez Starszego Cooka.

• Czego nauczał Jakub, a co mogłoby pomóc temu młodemu mężczyźnie?

Wyjaśnij, że tak, jak zostało zapisane w Liście Jakuba 1:23–24, Jakub porównał
osobę, która jest zaledwie słuchaczem, a nie wykonawcą słowa, do człowieka, który
przygląda się swojemu odbiciu w lustrze, ale zaraz po odejściu, zapomina, jak
wygląda.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 1:25. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co dzieje się z tymi, którzy postępują zgodnie z prawdami,
które usłyszeli.

• Co dzieje się z tymi, którzy postępują zgodnie z prawdami, które usłyszeli?
(Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą zasadę:
Jeśli usłyszymy słowo Boga i postąpimy zgodnie z nim, On pobłogosławi
nas w naszych działaniach).
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Poproś uczniów, aby określili, czy są słuchaczami lub wykonawcami słowa Bożego
w oparciu o poniższe pytania. Możesz przeczytać na głos te pytania lub zapisać je
na tablicy.

• Jak bardzo wierzę w prawdy, których uczę się z pism świętych, w domu, w
kościele lub na seminarium?

• Jak często wyznaczam sobie duchowe cele, aby postępować według prawd,
których się nauczyłem? Jak często je osiągam? Jak często o nich zapominam?

• Co mogę czynić, aby być lepszym wykonawcą słowa, a nie tylko jego
słuchaczem?

Złóż świadectwo na temat błogosławieństw, które otrzymujemy, kiedy postępujemy
według tego, czego się uczymy.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List Jakuba 1:26–27. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali rady, której udzielił Jakub na temat bycia
pobożnym.

• W jaki sposób, według Jakuba, możemy być pobożni lub okazać Bogu nasze
oddanie?

Wyjaśnij, że w wersecie 27. Jakub podał „[niesienie pomocy] sierotom i wdowom”
jako jeden z przykładów troszczenia się o bliźnich, i że „[zachowanie] siebie nie
splamionym przez świat” oznacza pozostanie czystym duchowo nawet w świecie,
w którym przeważa niegodziwość.

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z Listu Jakuba 1:27? (Uczniowie mogą użyć
innych słów, ale upewnij się, że dostrzegli następującą prawdę: Okazujemy
pobożność, kiedy troszczymy się o bliźnich i pozostajemy czyści
duchowo. Zapisz ją na tablicy).

• W jaki sposób troszczenie się o bliźnich i pozostawanie czystym duchowo
stanowi istotny sposób na okazanie naszego oddania Bogu?

• Czy znacie kogoś, kto jest dobrym przykładem okazywania „pobożności” w
codziennym życiu? Co, w jego zachowaniu stanowi dla ciebie inspirację?

Poproś uczniów, aby zapisali na kartce jedną lub dwie rzeczy, które uczynią w
następnym tygodniu, aby pomóc osobie będącej w potrzebie lub zachować
duchową czystość. Zachęć ich, aby byli wykonawcami słowa Bożego poprzez
stosowanie tej zasady w swoim życiu.

Następna część (List Jakuba 2 – I List Piotra 5)
Wyjaśnij uczniom, że podczas studiowania Listu Jakuba 2–I Listu Piotra 5 poznają
odpowiedzi na następujące pytania: Co Jakub poradził świętym, aby czynili, kiedy
widzą, że ich brat lub siostra „nie mają się w co przyodziać i brakuje im
powszedniego chleba” (List Jakuba 2:15)? A co, jeśli nic nie uczynią, aby pomóc
osobom będącym w potrzebie? Dlaczego Jakub powiedział, że „wiara bez
uczynków jest martwa” (List Jakuba 2:26)? O jakiej części ciała Jakub powiedział, że
jest „ogniem” i „kala […] całe ciało” (List Jakuba 3:6)? Jakie błogosławieństwo
otrzymają ci, którzy pomogą grzesznikowi nawrócić się z „błędnej drogi jego” (List
Jakuba 5:20)? Jakie powody dla głoszenia ewangelii umarłym podał Piotr? Zachęć
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uczniów, aby poszukali odpowiedzi na te pytania, kiedy będą studiować następny
segment pisma świętego.
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List Jakuba 2
Wprowadzenie
Jakub zachęcał świętych, aby wyciągali pomocną dłoń do
osób uciskanych i nauczał, że prawdziwi naśladowcy Jezusa
Chrystusa nie czynią różnicy pomiędzy bogatymi a biednymi.

Jakub nauczał także na temat związku pomiędzy wiarą i
uczynkami.

Propozycje dotyczące nauczania
List Jakuba 2:1–13
Jakub naucza naśladowców Chrystusa, aby nie faworyzowali bogatych
Wybierz losowo jednego z uczniów i daj mu mały smakołyk. Jako powód wyboru,
podaj to, co ci akurat przyjdzie do głowy (na przykład ubranie ucznia w twoim
ulubionym kolorze lub fakt przyniesienia przez niego na zajęcia danej rzeczy).

• Jak się poczuliście, widząc, moje zachowanie w stosunku do tego ucznia?

• Dlaczego ludzie czasami kogoś faworyzują?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sytuacjami, w których widzieli, jak kogoś
potraktowano lepiej niż innych, i niech pomyślą, jak się wtedy poczuli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 2:1–4. Poproś go
także o przeczytanie przypisu a w: James 2:1 [w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO], który zawiera alternatywne tłumaczenie tego wersetu z języka
greckiego, a także o przeczytanie Joseph Smith Translation, James 2:1 [Tłumaczenie
Józefa Smitha, List Jakuba 2:1 w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO].
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, przed czym Jakub przestrzegał świętych.

• Przed czym Jakub przestrzegał świętych?

Wskaż na to, że wyrażenie „rozróżniać ludzi” (Joseph Smith Translation, James 2:1)
oznacza faworyzowanie jednej osoby lub grupy ludzi, jednocześnie źle traktując
innych z powodu ich cech charakteru lub okoliczności, w jakich się znajdują.

• Jaki rodzaj faworyzowania Jakub podał jako przykład?

• Podajcie przykłady współczesnych sytuacji, w których ludzie faworyzują
niektórych, jednocześnie źle traktując innych z powodu ich cech charakteru lub
okoliczności, w jakich się znajdują?

Podsumuj List Jakuba 2:5–7, tłumacząc, że Jakub zganił świętych, którzy
faworyzowali bogatych ludzi. Nauczał ich, że Bóg wybrał biednych, aby byli bogaci
w wiarę i byli dziedzicami Jego królestwa. Jakub przypomniał także świętym, że ci,
którzy uciskali i bluźnili przeciwko Panu, posiadali znaczne bogactwa.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Listu Jakuba 2:8 i odszukanie, o czym
Jakub przypomniał świętym, aby czynili, by unikać faworyzowania.

• O czym Jakub przypomniał świętym?
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• Dlaczego to przykazanie zostało nazwane „[królewskim] przykazaniem” (List
Jakuba 2:8)?

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z tych wersetów na temat sposobu, w jaki
wierni uczniowie Jezusa Chrystusa powinni traktować bliźnich? (Uczniowie
mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą zasadę: Wierni
uczniowie Jezusa Chrystusa miłują swoich bliźnich bez względu na
okoliczności, w jakich się znajdują. Zapisz tę zasadę na tablicy).

• W jaki sposób Zbawiciel podczas Swojej ziemskiej posługi był przykładem
miłowania bliźnich bez względu na okoliczności, w jakich się znajdowali?

Poproś uczniów, aby pomyśleli o osobie, która stara się miłować wszystkich
bliźnich. Poproś kilkoro z nich o podzielenie się z pozostałymi, o kim pomyśleli i
dlaczego.

Niech zastanowią się, w jaki sposób traktują bliźnich. Zachęć ich, aby szukali okazji
do naśladowania przykładu, jaki Zbawiciel dał w zakresie miłowania bliźnich.

Zachęć uczniów, aby wyobrazili sobie, że po usłyszeniu nauk Jakuba na temat
miłowania wszystkich bliźnich, usłyszeli osobę mówiącą, że faworyzowanie
niektórych osób i nieodpowiednie traktowanie pozostałych nie jest poważną
sprawą. Osoba ta dodaje także, że są gorsze rzeczy, które mogą czynić ludzie.

• Jakie problemy mogą wynikać z takiego rozumowania?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 2:9–10. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, dlaczego nieokazywanie bliźnim miłości bez
względu na okoliczności, w jakich się znajdują, jest poważną sprawą.

• Dlaczego nieokazywanie bliźnim miłości bez względu na okoliczności, w jakich
się znajdują, jest poważną sprawą?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z nauk Jakuba zawartej w tych wersetach?
(Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni rozpoznać następującą prawdę:
Jeśli popełnimy choć jeden grzech, stajemy się winni przed Bogiem).

• Jaka wieczna konsekwencja, zgodnie z Listem Jakuba 2:10, jest związana ze
złamaniem choć jednego przykazania Boga? (Stajemy się, jakbyśmy byli
„[winni] wszystkiego”, innymi słowy jesteśmy nieczyści i nie możemy
przebywać z Bogiem [zob. także 1 Nefi 10:21]).

• Dlaczego możemy mieć wciąż nadzieję, pomimo tego że nieposłuszeństwo
Bogu czyni nas nieczystymi, a tym samym nie możemy przebywać w Jego
obecności?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego Prezydium:
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„Ale nie wszystko jest stracone.

Łaska Boża jest naszą wielką i wieczną nadzieją.

Poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa plan miłosierdzia zaspokaja wymagania
sprawiedliwości [zob. Alma 42:15], ‘a dzięki temu ludzie mogą mieć wiarę dla
nawrócenia się’ [Alma 34:15].

Nasze grzechy, choć mogą być jak szarłat, mogą stać się białe jak śnieg [zob. Ks. Izajasza 1:18].
Ponieważ nasz ukochany Zbawiciel ‘siebie samego złożył jako okup za wszystkich’ [I List do
Tymoteusza 2:6], umożliwił nam wejście do Swojego wiecznego królestwa [zob. II List Piotra
1:11]” („Dar łaski”, Ensign lub Liahona, maj 2015, str. 108).

• Co musimy zrobić, aby być godnymi wejścia do królestwa Pana poprzez
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa?

• W jaki sposób zasada znajdująca się w wersecie 10. może nam pomóc pełniej
doceniać Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa?

Podsumuj List Jakuba 2:11–13, wyjaśniając, że Jakub podał przykład zasady
nauczanej w wersecie 10. Następnie zachęcił wierzących, aby okazywali
miłosierdzie bliźnim, gdyż ci, którzy nie okazali bliźnim miłosierdzia, zostaną
osądzeni bez miłosierdzia.

List Jakuba 2:14–26
Jakub naucza na temat roli, jaką wiara i uczynki odgrywają w naszym zbawieniu
Poproś uczniów, aby założyli, że młody człowiek rozpoznał, iż zgrzeszył. Wierzy on
w Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i w to, że Zbawiciel jest zdolny go zbawić.
Mówi, że wszystko, co musi uczynić, to uwierzyć, a wtedy Pan mu wybaczy. Uważa,
że żaden inny wysiłek z jego strony nie jest wymagany.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy sama wiara tego młodego człowieka jest
wystarczająca, aby jego grzechy zostały mu wybaczone.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 2:14. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, czego Jakub nauczał świętych na temat wiary.

• Czego Jakub nauczał świętych na temat wiary?

• Do jakich uczynków odnosił się Jakub?

Wyjaśnij, że Jakub wytłumaczył błędne zrozumienie wiary. Niektórzy ludzie błędnie
uważali, że wiara jest jedynie słownym oświadczeniem, że w coś się wierzy. Biorąc
pod uwagę kontekst Listu Jakuba 2:14, Jakub użył terminu uczynki w innym
znaczeniu niż Apostoł Paweł. Kiedy Paweł mówił o uczynkach, miał na myśli
uczynki według prawa Mojżesza. Natomiast Jakub, mówiąc o uczynkach, miał na
myśli okazywanie oddania i czynienie dobra.

W Liście Jakuba 2:15–16 jest zapisane, że Jakub wykorzystał analogię, aby
zilustrować odpowiedź na pytanie, które zadał w wersecie 14. Poproś dwóch
uczniów, aby wyszli na środek sali. Niech jeden z nich udaje żebraka, który prosi o
jedzenie, ubranie i schronienie, których potrzebuje, aby przetrwać. A drugi niech
udaje osobę, która może pomóc temu żebrakowi. Poproś trzeciego ucznia, aby
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przeczytał na głos List Jakuba 2:15–16, podczas gdy ci dwaj uczniowie odgrywają to,
o czym jest mowa w tych wersetach.

• Dlaczego odpowiedź udzielona żebrakowi jest niewłaściwa? Czy udzielona
odpowiedź byłaby wystarczająca, aby uratować tego żebraka?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 2:17–18. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czego Jakub nauczał na temat wiary.

List Jakuba 2:17–18 to fragment z pisma świętego do opanowania.
Studiowanie fragmentów do opanowania pomoże uczniom zdobyć większe

zrozumienie podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych osób. Możesz
zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli te fragmenty do opanowania w charakterystyczny
sposób, aby mogli je z łatwością odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który
znajduje się na końcu lekcji, aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• Jak myślicie, co oznacza wyrażenie: „wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa
jest” (werset 17.)?

• W jaki sposób analogia o żebraku pomaga nam zrozumieć to wyrażenie?

• Jakiej prawdy, zgodnie z wersetem 17., Jakub nauczał na temat prawdziwej
wiary w Jezusa Chrystusa? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni
rozpoznać następującą prawdę: Prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa
okazywana jest przez prawe uczynki. Zapisz tę prawdę na tablicy).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List Jakuba 2:19–20. Upewnij się,
że ten uczeń przeczyta także Joseph Smith Translation, James 2:19 [Tłumaczenie
Józefa Smitha, List Jakuba 2:19] (w Liście Jakuba 2:19, przypis a w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO). Pozostali niech śledzą tekst i odszukają przykład,
którego użył Jakub, aby ukazać, że wiara w istnienie Boga nie musi być
równoznaczna z pokładaniem wiary w Boga.

• Jaki przykład wykorzystał Jakub, aby ukazać, że wiara w istnienie Boga nie musi
być równoznaczna z pokładaniem wiary w Boga?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Prawdziwa wiara jest skupiona w Panu Jezusie Chrystusie i na Nim i zawsze
prowadzi do prawych uczynków […]. Samo działanie nie jest wiarą w Zbawiciela,
ale działanie w zgodzie z właściwymi zasadami jest głównym komponentem
wiary” („Proście z wiarą”, Ensign lub Liahona, maj 2008, str. 95).

• Co, według Starszego Bednara, stanowi „[główny komponent] wiary”?

• Dlaczego istotne jest rozumienie, że wiara w Jezusa Chrystusa oznacza
jednoczesne wierzenie w Niego i postępowanie zgodnie z poprawnymi
zasadami?
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Przypomnij uczniom młodego mężczyznę z początku tej części lekcji.

• W jaki sposób zrozumienie, że prawdziwa wiara to zarówno wiara, jak i
uczynki, może pomóc osobie, która stara się uzyskać odpuszczenie swoich
grzechów?

Podsumuj List Jakuba 2:21–26, wyjaśniając, że Jakub wymienił Abrahama i Rahab
jako przykłady osób, których wiara w Boga była widoczna w ich uczynkach.
(Historia odważnej kobiety o imieniu Rahab znajduje się w Ks. Jozuego 2:1–22).

Poproś uczniów, aby napisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
o sytuacji, w której wykazali się wiarą w Jezusa Chrystusa poprzez swoje uczynki
oraz czym zostali dzięki temu pobłogosławieni. Zachęć ich, aby napisali swoje
świadectwo o Zbawicielu, a także sposób, w jaki mogą okazać je poprzez swoje
uczynki. Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się z resztą klasy tym, co zapisali.

Zachęć uczniów, aby z modlitwą zastanowili się, w jaki sposób mogą lepiej wykazać
się swoją wiarą w Jezusa Chrystusa poprzez bycie Mu posłusznymi. Zachęć ich, aby
postępowali zgodnie z duchowymi podszeptami, które otrzymają.

Fragment do opanowania — List Jakuba 2:17–18
Aby pomóc uczniom w zastosowaniu prawd nauczanych w tym fragmencie do
opanowania, wręcz każdemu z nich małą kartkę. Poproś ich, aby na jednej stronie
zapisali słowa tego fragmentu. Następnie na drugiej stronie kartki niech dokończą
następujące zdanie: Okażę Panu wiarę w Niego poprzez… Zachęć uczniów, aby
trzymali tę kartkę w kieszeni przez cały dzień i wypisali na niej sposoby, w jakie
mogą okazać swoją wiarę w Pana. Dopisując kolejne pomysły do swojej listy, mogą
powtarzać fragment do opanowania. Zachęć ich, aby umieścili tę kartkę w
widocznym miejscu, aby przypominała im o ich celach.
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List Jakuba 3
Wprowadzenie
Jakub nauczał świętych na temat tego, jak istotne jest
panowanie nad swoim językiem. Następnie ukazał kontrast

pomiędzy świeckim rozumem a mądrością, która pochodzi
od Boga.

Propozycje dotyczące nauczania
List Jakuba 3:1–12
Jakub naucza świętych na temat tego, jak istotne jest panowanie nad swoim
językiem
Przynieś na zajęcia pastę do zębów. Poproś jednego z uczniów o wyciśnięcie z tubki
całej pasty (lub poproś uczniów, aby sobie to wyobrazili). Poproś drugiego ucznia,
aby postarał się wcisnąć pastę z powrotem do środka. Po nieudanej próbie zapytaj:

• W jaki sposób możemy przyrównać pastę do zębów z tego przykładu do słów,
które wypowiadamy?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, czy kiedykolwiek żałowali czegoś, co
powiedzieli. Poproś ich, aby studiując List Jakuba 3:1–12, odszukali prawdy, które
pomogą im mądrze dobierać wypowiadane słowa.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 3:2–4 oraz pierwsze
zdanie z Listu Jakuba 3:5. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób
Jakub opisał tych, którzy nie obrażają innych słowami, które wypowiadają.
Wyjaśnij, że wyrażenie „dopuszczamy się […] wszyscy wielu uchybień”
w wersecie 2. oznacza, że każdy z nas popełnia błędy. Wyjaśnij, że Jakub użył słowa
język w odniesieniu do słów, które wypowiadamy.

• W jaki sposób Jakub opisał tych, którzy potrafią kontrolować swoje słowa?

Możesz pokazać ilustracje lub
narysować na tablicy konia
trzymającego w pysku wędzidło oraz
ster statku. Możesz wyjaśnić, że
wędzidło (werset 3.) jest małym
kawałkiem metalu umieszczanym w
pysku konia, który jest połączony z
lejcami i umożliwia jeźdźcy kierowanie
koniem. W tym wersecie słowo ster
(werset 4.) oznacza element statku,
który umożliwia jego kierowanie.

• Co, według Jakuba, wędzidło i ster mają ze sobą wspólnego? (Oba przedmioty
są stosunkowo małe i dzięki nim możliwe jest kierowanie lub kontrolowanie
znacznie większymi od nich jednostkami, których są częścią).
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• W jaki sposób użyte przez Jakuba
porównanie tych przedmiotów do
naszego języka lub słów, które
wypowiadamy, może nam pomóc w
zrozumieniu mocy, jaką mają
nasze słowa?

• Jaką zasadę możemy odnaleźć w
tych wersetach, która może nam
pomóc nauczyć się kontrolować
nasze słowa? (Uczniowie powinni
dostrzec następującą zasadę: Ucząc
się kontrolować nasze słowa, możemy nauczyć się kontrolować nasze
uczynki).

• Dlaczego kontrolowanie naszej mowy może nam pomóc w kontrolowaniu
naszych uczynków?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos ostatniego zdania z Listu Jakuba
3:5 oraz List Jakuba 3:6. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, do
czego jeszcze Jakub porównał naszą mowę.

• Do czego jeszcze Jakub porównał naszą mowę?

• Co w naszym życiu mogłoby zostać podpalone (werset 6.) lub narażone na
niebezpieczeństwo przez nasze niewłaściwe słowa?

Wyjaśnij, że wyrażenie „bieg życia” w wersecie 6. może odnosić się do przebiegu
czyjegoś życia.

• Jaki wpływ wypowiadane przez nas słowa mogą wywrzeć na przebieg
naszego życia?

• W jaki sposób nawet mała zmiana w naszym słownictwie może mieć dobry
wpływ na przebieg naszego życia? A w jaki sposób na przebieg życia
innych osób?

Poproś kilkoro uczniów, by po kolei czytali na głos List Jakuba 3:7–12. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, do czego jeszcze Jakub porównał naszą mowę.

• Do czego jeszcze Jakub porównał naszą mowę? (Do zwierzęcia, które trzeba
ujarzmić [zob. wersety 7–8], do „śmiercionośnego jadu” [werset 8.], do źródła,
które „wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką” [wersety 11–12], do
drzewa figowego, które rodzi oliwki zamiast fig oraz do winnej latorośli, która
rodzi figi [zob. werset 12.]).

Aby przybliżyć uczniom sens tych wersetów, poproś jednego z nich o przeczytanie
na głos poniższej wypowiedzi Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu
Apostołów:
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„Oczywiste jest, że Jakub nie uważał, że nasze języki są zawsze grzeszne ani że
wszystko, co mówimy, jest ‘pełne śmiercionośnego jadu’. Jasne jest jednak, że
sądzi, iż przynajmniej część rzeczy, które mówimy, może być niszcząca, nawet
trująca — a takie oskarżenie mrozi krew w żyłach Świętego w Dniach Ostatnich!
Głos, który składa podniosłe świadectwo, wygłasza żarliwe modlitwy i śpiewa
hymny Syjonu, może być tym samym głosem, który wymyśla i krytykuje,

zawstydza i poniża, zadaje ból i tym samym niszczy ducha własnego i innych […].

Postarajmy się teraz być ‘doskonałymi mężczyznami i kobietami’ przynajmniej w tym jednym
aspekcie — nie obrażając słowem, czy, żeby ująć to bardziej pozytywnie, przemawiając nowym
językiem, językiem aniołów. Nasze słowa, tak jak nasze uczynki, powinny być przepełnione wiarą,
nadzieją i miłością bliźniego, trzema wspaniałymi, chrześcijańskimi imperatywami tak
rozpaczliwie potrzebnymi we współczesnym świecie. Dzięki takim słowom, wypowiedzianym pod
natchnieniem Ducha, można osuszyć łzy, uleczyć serca, podnieść na duchu, przywrócić nadzieję,
wzmocnić samoocenę” („Język aniołów”, Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 16, 18).

• Jaką prawdę możemy odnaleźć w tych wersetach na temat sposobu, w jaki
powinny wypowiadać się osoby podążające za Bogiem? (Uczniowie powinni
własnymi słowami sformułować następującą zasadę: Osoby podążające za
Bogiem starają się używać języka dla dobrych celów, a nie aby
rozprzestrzeniać zło).

• Dlaczego używanie przez świętych w dniach ostatnich języka dla złych celów
lub aby urazić czy poniżyć inne osoby stanowi poważny problem?

• Co możemy uczynić, aby być trochę bardziej doskonali (zob. List Jakuba 3:2) w
doborze naszych słów?

Poproś uczniów, aby wytłumaczyli, w jaki sposób życie zgodnie z prawdą
dostrzeżoną w Liście Jakuba 3:9–10 pokierowałoby ich uczynkami w poniższych
sytuacjach:

1. Wysyłasz SMS‑y lub używasz portali społecznościowych.

2. Jesteś kapłanem, który błogosławi sakrament w niedziele. W szkole twoi
koledzy wyśmiewają się z innego ucznia.

3. Jesteś młodą kobietą, która w przeszłości mówiła złe rzeczy na temat innej
młodej kobiety w swojej gminie lub okręgu.

4. Koledzy z twojej drużyny przeklinają.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższego fragmentu z broszury
Dla wzmocnienia młodzieży:

„To, w jaki sposób komunikujesz się z innymi, powinno odzwierciedlać to, że jesteś synem lub
córką Boga. Czysty i inteligentny język jest dowodem na to, że masz jasny i zdrowy umysł. Język,
który uwzniośla, dodaje innym otuchy i obdarza komplementami innych, zaprasza Ducha, aby był
z tobą. Nasze słowa, podobnie jak nasze uczynki, powinny być wypełnione wiarą, nadzieją i
miłością bliźniego” (Dla wzmocnienia młodzieży [2011], str. 20.

• Kiedy słowa innej osoby podniosły was na duchu lub do czegoś zachęciły?
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• Jakie błogosławieństwa otrzymaliście, kiedy staraliście się podnieść na duchu
lub zachęcić do czegoś inne osoby swoimi słowami?

Poproś uczniów, aby zapisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
cel, zgodnie z którym postarają się lepiej kontrolować swoje słowa i wykorzystywać
swój język do prawych celów. Zachęć uczniów, aby zastosowali się w najbliższym
tygodniu do tego, co napisali.

Sprawdzaj postępy uczniów
Możesz zachęcić uczniów, aby stosowali zasady ewangelii, sprawdzając ich postępy w zakresie
tego, o co ich poprosiłeś. Zanotuj, aby sprawdzić postęp uczniów w zakresie celów postawionych
przez nich podczas tej lekcji. Możesz ich także poprosić, aby zdali tobie sprawozdanie z tego, co
odczuli, kiedy wypełniali postawione przez siebie cele.

List Jakuba 3:13–18
Jakub ukazuje kontrast pomiędzy świeckim rozumem a mądrością, która pochodzi
od Boga
Podsumuj List Jakuba 3:13–18, wyjaśniając, że Jakub ukazał kontrast pomiędzy
świeckim rozumem a mądrością, która pochodzi od Boga. Świecki rozum prowadzi
do niepokoju (zob. werset 16.) i kłótliwości (zob. werset 14.), podczas gdy mądrość
„z góry” jest „czysta” i „pełna miłosierdzia” (werset 17.).

Złóż świadectwo o zasadach nauczanych podczas dzisiejszej lekcji.
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List Jakuba 4–5
Wprowadzenie
Jakub poradził świętym, aby oparli się złu, zbliżyli się do Boga
i cierpliwie wytrwali w cierpieniu, oczekując Drugiego
Przyjścia Zbawiciela. Nauczał, aby chorzy „[przywoływali]

starszych zboru” (List Jakuba 5:14), aby im służyli pomocą.
Nauczał także na temat tego, jak istotne jest udzielenie
grzesznikom pomocy w odpokutowaniu.

Propozycje dotyczące nauczania

Interesujące, zgodne z tematem i rozwijające duchowo lekcje
Jeśli będziesz konsekwentnie prowadził rozwijające duchowo lekcje, uczniowie uwierzą, że za
każdym razem, kiedy przyjdą na zajęcia, nauczą się czegoś wartościowego. Prezydent Boyd K.
Packer z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że uczniowie „nie powrócą z entuzjazmem,
jeżeli nie będą nauczani wartościowych rzeczy. Aby chcieli powrócić, muszą się czegoś nauczyć.
Będą dobrowolnie, wręcz ochoczo przychodzić na lekcje […], podczas których otrzymają strawę”
(Teach Ye Diligently [1975], str. 153–154).

List Jakuba 4
Jakub radzi świętym, aby zbliżyli się do Boga i oparli się złu
Poproś uczniów, aby pomyśleli o członku rodziny lub przyjacielu, z którym czują się
blisko związani.

• O kim pomyśleliście? Dlaczego czujecie się blisko związani z tą osobą?

• Jak to się stało, że zbliżyliście się do siebie?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, jak blisko czują się związani
z Bogiem.

• W jaki sposób nasze życie zostałoby błogosławione z powodu posiadania silnej
relacji z Bogiem?

Poproś uczniów, aby studiując List Jakuba 4, odszukali prawdy, które mogą im
pomóc we wzmocnieniu ich relacji z Bogiem.

Podsumuj List Jakuba 4:1–3, tłumacząc, że Jakub zganił świętych za oddawanie się
przyziemnym pragnieniom.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 4:4. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, przed jakim rodzajem przyjaźni Jakub przestrzegł
świętych. Wyjaśnij, że słowo wrogość oznacza w tym kontekście nienawiść.

• Przed jakim rodzajem przyjaźni Jakub przestrzegał świętych?

• Co, waszym zdaniem, oznacza bycie „przyjacielem świata”? (Jeśli zaistnieje
taka potrzeba, wyjaśnij, że rada udzielona przez Jakuba w wersecie 4. nie
oznacza, że powinniśmy unikać osób, które nie są członkami Kościoła.
Oznacza, że powinniśmy unikać przyjmowania błędnych nauk i nieprawych
pragnień, norm i świeckich praktyk).

896



• Co, według Jakuba, staje się z człowiekiem, który zaprzyjaźnia się ze światem?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu List Jakuba 4:6–8 i odszukali, co Jakub
poradził świętym, aby uczynili.

• Co Jakub poradził świętym, aby uczynili?

• W jaki sposób poddanie się Bogu może nam pomóc w oparciu się złu?

• Co, zgodnie z wersetem 8., musimy uczynić, jeśli pragniemy zbliżyć się do
Boga? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następującą
zasadę: Jeśli zbliżymy się do Boga, On zbliży się do nas).

• Co możemy uczynić, aby zbliżyć się do Boga? (Zapisz na tablicy odpowiedzi
uczniów).

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu jednego ze sposobów, w jaki możemy zbliżyć
się do Boga, wskaż radę, jakiej udzielił Jakub, aby „[obmyć] ręce” i „[oczyścić]
serca” (zob. List Jakuba 4:8). Wyjaśnij, że w kontekście pism świętych ręce mogą
reprezentować nasze uczynki, a serca — nasze pragnienia.

• W jaki sposób posiadanie czystych rąk oraz czystego serca może nam pomóc w
zbliżeniu się do Boga?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 4:9–12, 17. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają dodatkową radę, jakiej Jakub udzielił świętym, aby
pomóc im w zbliżeniu się do Boga. Wyjaśnij, że wyrażenie: „śmiech wasz niech się
w żałość obróci” (werset 9.) stanowi określenie dla odczuwania Bożego smutku za
grzechy.

• Jakiej dodatkowej rady udzielił Jakub, która mogłaby pomóc osobie w
przybliżeniu się do Boga?

• O czym, zgodnie z wersetem 17., Jakub nauczał, że jest grzechem? (Kiedy
uczniowie udzielą odpowiedzi, napisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli
wiemy, że powinniśmy czynić dobro, ale tego nie robimy, popełniamy
grzech).

• Dlaczego grzechem jest nieczynienie dobra, kiedy wiemy, co powinniśmy
uczynić?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Prezydenta
Jamesa E. Fausta, który służył w Pierwszym Prezydium:

„Obawiam się, że największe z grzechów, których się dopuszczamy, to grzechy
wynikające z zaniedbania. To są jedne z ważniejszych spraw w zakonie, o których
Zbawiciel powiedział, że nie powinny być zaniedbywane [zob. Ew. Mateusza
23:23]. Zaliczają się do nich pełne troski uczynki, które zaniedbujemy i czujemy
się tego winni.

Z czasów, kiedy byłem małym chłopcem mieszkającym na farmie, pamiętam
swoją babcię, Mary Finlinson, która podczas skwarnych letnich dni gotowała pyszne posiłki na
piecyku opalanym drewnem. Kiedy skrzynia na drewno stojąca obok piecyka robiła się pusta,
babcia w milczeniu podnosiła skrzynię, wychodziła z kuchni, by nabrać drewna ze sterty i
przynosiła ciężki ładunek z powrotem do domu. Byłem tak nieczuły i tak zainteresowany
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rozmową prowadzoną w kuchni, że siedziałem tam i pozwalałem, aby moja ukochana babcia
sam napełniała kuchenną skrzynię drewnem. Wstydzę się sam przed sobą i przez całe życie
żałowałem, że to zaniedbałem. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł poprosić ją o
wybaczenie” („The Weightier Matters of the Law: Judgment, Mercy, and Faith”, Ensign, listopad
1997, str. 59).

• Jakiego dobrego uczynku zaniedbał Prezydent Faust, będąc małym chłopcem?
Jak się z powodu tego czuł?

• Jakie są przykłady grzechów wynikających z zaniedbania, które mogą
powstrzymać nas przed zbliżeniem się do Boga?

• Co może nas powstrzymać przed czynieniem dobra, o którym naucza nas
ewangelia Jezusa Chrystusa?

• W jakich sytuacjach zbliżyliście się do Boga, ponieważ dokonaliście dobrych
uczynków, o których byliście nauczani?

Zachęć uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
napisali, co będą robić, aby zbliżyć się do Boga. Zachęć ich, aby działali zgodnie z
otrzymywanymi podszeptami.

List Jakuba 5
Jakub naucza świętych, aby cierpliwie wytrwali w cierpieniach i poucza chorych, aby
wzywali do pomocy starszych Kościoła
Podsumuj List Jakuba 5:1–6, wyjaśniając, że Jakub zganił bogatych ludzi, którzy w
niewłaściwy sposób wykorzystywali posiadane bogactwo i prześladowali
sprawiedliwych. Ostrzegł ich, że doświadczą nieszczęść i zostaną osądzeni za swoje
uczynki.

Poproś kilkoro uczniów, by po kolei czytali na głos List Jakuba 5:7–11. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co zgodnie ze słowami Jakuba mieli czynić święci,
kiedy doświadczają cierpienia, oczekując na Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa.

• Co, zgodnie z wersetami 7–8, mieli czynić święci podczas oczekiwania na
Drugie Przyjście Zbawiciela?

• Kto, według wersetu 10., powinien stanowić dla nich przykład cierpliwego
wytrwania w cierpieniu?

• Którzy prorocy z pism świętych stanowią przykład osób, które cierpliwie
wytrwały w cierpieniu?

Wyjaśnij, że List Jakuba 5:13–16 zawiera zapis rady, której Jakub udzielił osobom
chorym i cierpiącym. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższy
scenariusz:

„Źle się czuję — powiedział kolega. — Choruję już od ponad tygodnia. Byłem u lekarza,
przyjmuję lekarstwa, ale mój stan się nie poprawił. Nie wiem, co mogę jeszcze w tej kwestii
zrobić”.
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Poproś uczniów, aby zastanowili się, co odpowiedzieliby temu koledze. Poproś
jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List Jakuba 5:13–16. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co Jakub poradził chorym i cierpiącym.

• Co Jakub poradził poradził chorym i cierpiącym?

• Co, zgodnie z radą Jakuba, mieli zrobić starsi, aby pomóc chorym? (Mieli służyć
pomocą chorym, korzystając z upoważnienia kapłańskiego, i namaszczać ich
olejkiem).

Wyjaśnij, że Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że
kiedy „starsi, którzy namaszczają osobę i pieczętują namaszczenie, otwierają okna
niebiańskie dla Pana, aby wylał On błogosławieństwo, którym chce obdarzyć
osobę” („Uzdrawiając chorych”, Ensign lub Liahona, maj 2010, str. 48).

• Co, prócz mocy kapłaństwa, zgodnie z tym, co powiedział Jakub, miało
uratować lub uzdrowić chorych? („Modlitwa płynąca z wiary” [List Jakuba
5:15]).

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się od Jakuba na temat sposobu, w jaki chorzy
mogą zostać uzdrowieni? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale upewnij się,
że dostrzegli następującą prawdę: Chorzy mogą zostać uzdrowieni dzięki
modlitwie płynącej z wiary i mocy kapłaństwa. Zapisz tę prawdę na tablicy).

Aby wyjaśnić tę prawdę, rozdaj uczniom kopie poniższej wypowiedzi Starszego
Dallina H. Oaksa. Podziel uczniów na pary i poproś każdą z par, aby przeczytała tę
wypowiedź na głos. Poproś ich, aby zwrócili uwagę na to, czego Starszy Oaks
nauczał na temat wiary i uzdrawiającej mocy kapłaństwa.

„Kiedy rozwijamy nieulegającą żadnym wątpliwościom moc kapłaństwa Boga i
kiedy cenimy Jego obietnicę, że On usłyszy i odpowie na modlitwę wiary, musimy
zawsze pamiętać, że wiara i uzdrawiająca moc kapłaństwa nie mogą być
niezgodne z wolą Tego, do którego należy kapłaństwo. […]

Nawet słudzy Pana, korzystając z Jego boskiej mocy w warunkach, gdzie jest
wystarczająca do uzdrowienia wiara, nie mogą udzielić błogosławieństwa

kapłańskiego, które sprawi, że osoba zostanie uzdrowiona, jeśli nie jest to zgodne z wolą Pana.

Jako dzieci Boga — znając Jego ogromną miłość i Jego ostateczną znajomość tego, co jest
najlepsze dla naszego wiecznego szczęścia — ufamy Mu. Pierwszą zasadą ewangelii jest wiara
w Pana Jezusa Chrystusa, a wiara oznacza zaufanie […]. Czułem to samo zaufanie w słowach
ojca [pewnej wybranej dziewczynki], [której niedawno rak odebrał życie, a miała ona zaledwie
kilkanaście lat]. Oświadczył: ‘Nasza wiara w Jezusa Chrystusa nie jest zależna od jej rezultatów’.
Ten tok myślenia jest dla mnie prawdą. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uzdrowić tych,
których kochamy. Następnie ufamy Panu w kwestii rezultatu” („Uzdrawiając chorych”, str. 50).

• W jaki sposób nauki Starszego Oaksa pomagają nam zrozumieć uzdrawiającą
moc kapłaństwa?

• Dlaczego istotne dla naszej wiary w Jezusa Chrystusa jest niepoleganie na
rezultacie błogosławieństwa kapłańskiego?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sytuacjami, w których oni lub osoby, które
znają, zostały pobłogosławione dzięki modlitwie płynącej z wiary i mocy
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kapłaństwa. Poproś uczniów, aby opowiedzieli, jak te doświadczenia wzmocniły ich
wiarę i świadectwo. (Przypomnij im, aby nie dzielili się doświadczeniami, które są
zbyt osobiste).

Wskaż na ukazany w wersecie 15. związek pomiędzy uzdrawianiem chorych a
uzyskiwaniem wybaczenia za grzechy. Ten sam rodzaj pokory i wiary, który jest
wymagany do bycia uzdrowionym fizycznie, jest niezbędny do otrzymania
wybaczenia grzechów (zob. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, wyd. 2. [1996],
str. 297–298).

Podsumuj List Jakuba 5:17–20, tłumacząc, że Jakub wspomniał o proroku Eliaszu,
dając go za przykład osoby, która wykorzystała moc gorliwej modlitwy. Poradził on
również świętym, aby pomogli grzesznikom w odpokutowaniu.

Na zakończenie złóż świadectwo o prawdach nauczanych podczas tej lekcji.
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Wprowadzenie do I
Listu Piotra
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Głównym tematem I Listu Piotra jest Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i że to
dzięki niemu uczniowie Zbawiciela mogą z wiarą stawiać czoła i przetrwać
cierpienie i prześladowania. W każdym rozdziale I Listu Piotra jest mowa o próbach
lub cierpieniu, a Piotr nauczał, że cierpliwe przetrwanie prób „[jest cenniejsze] niż
znikome złoto” i pomoże wiernym „[osiągnąć] cel wiary, zbawienie [ich] dusz”
(I List Piotra 1:7, 9). Piotr przypomniał również świętym to, kim tak naprawdę są:
„[rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem
nabytym]” (I List Piotra 2:9). Studiując rady, których Piotr udzielił w tym liście,
uczniowie mogą odnaleźć nadzieję, siłę i wsparcie, które pomogą im w stawianiu
czoła przeciwnościom.

Kto napisał tę księgę?
Autorem tego listu jest „Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa” (I List Piotra 1:1). „Piotr
był początkowo znany jako Szymon Piotr (II List Piotra 1:1), rybak z Betsaidy,
mieszkający wraz ze swoją żoną w Kafarnaum […]. Zarówno on, jak i jego brat,
Andrzej, zostali powołani na uczniów Jezusa Chrystusa (Ew. Mateusza 4:18–22;
Ew. Marka 1:16–18; Ew. Łukasza 5:1–11) […].

Pan wybrał [Piotra], aby dzierżył klucze królestwa na ziemi (Ew. Mateusza
16:13–18) […].

Piotr był głównym Apostołem za swoich czasów” (Guide to the Scriptures, „Peter”,
strona internetowa: scriptures.lds.org).

Listy Piotra ukazują jego rozwój — od prostego rybaka do wspaniałego Apostoła.

Kiedy i gdzie została napisana?
Piotr napisał pierwszy z listów pomiędzy 62 a 64 r. n.e., przebywając w „Babilonie”
(I List Piotra 5:13), zapewne stosując tę metaforę dla określenia Rzymu.

Powszechnie przyjęto, że Piotr zmarł za czasów rzymskiego cesarza, Nerona,
najprawdopodobniej po 64 r. n e., kiedy to Neron rozpoczął prześladowania
chrześcijan (zob. Bible Dictionary, „Peter, Epistles of”).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Piotr skierował ten list do członków Kościoła zamieszkujących pięć rzymskich
prowincji w Azji Mniejszej (teren dzisiejszej Turcji) (zob. I List Piotra 1:1). Piotr
zwracał się do swoich czytelników jako do wybranych Boga (I List Piotra 1:2).
Sporządził ten list, aby wzmocnić i wesprzeć świętych, których wiara była
wypróbowywana (I List Piotra 1:7), i aby przygotować ich na „ogień [prób]” (I List
Piotra 4:12). Przesłanie Piotra miało ich też nauczyć, w jaki sposób należy reagować
na prześladowania (zob. I List Piotra 2:19–23; 3:14–15; 4:13).
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Piotr udzielił tej rady w samą porę, ponieważ w niedługim czasie członkowie
Kościoła mieli doświadczyć okresu wzmożonych prześladowań. Mniej więcej
do 64 r. n.e., kiedy to Piotr napisał ten list, rząd rzymski w głównej mierze tolerował
chrześcijaństwo. W lipcu tegoż roku pożar zniszczył znaczną część Rzymu i
chodziły plotki, że sam cesarz Neron nakazał, aby podłożono ogień. Aby zrzucić
winę za tę katastrofę na kogoś innego, wpływowi Rzymianie oskarżyli chrześcijan o
podpalenie Rzymu. To doprowadziło do wzmożonych prześladowań chrześcijan na
całym terytorium Imperium Rzymskiego. Piotr nadmienił, że jeśli święty „cierpi
jako chrześcijanin” (I List Piotra 4:16), może radować się, gdyż podąża śladami
Jezusa Chrystusa (zob. I List Piotra 2:19–23; 3:15–18; 4:12–19).

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Podczas gdy święci doświadczali wielu trudności i prześladowań, Piotr wezwał ich,
aby troszczyli i miłowali się nawzajem (zob. I List Piotra 1:22; 3:8–9). W I Liście
Piotra 5 czytamy również, że Piotr wyjaśnił, w jaki sposób przywódcy powinni
wzmacniać swoje kongregacje.

Biorąc pod uwagę całą Biblię, list ten zawiera najprawdopodobniej najbardziej
wyraźne odniesienia do świata duchów i dzieła zbawienia, które ma tam miejsce.
Piotr jedynie nadmienił, że Jezus Chrystus odwiedził świat duchów, aby głosić
ewangelię nieposłusznym duchom, które żyły na ziemi za czasów Noego
(zob. I List Piotra 3:18–20). Dodał, że ewangelia była głoszona zmarłym, aby dać im
szansę bycia osądzonymi na tych samych warunkach, co osoby żyjące na ziemi
(zob. I List Piotra 4:5–6). W naszej dyspensacji Prezydent Joseph F. Smith rozważał
znaczenie I Listu Piotra 3:18–20 oraz I Listu Piotra 4:6, w następstwie czego
otrzymał objawienie, które wyjaśniło doktryny związane ze światem duchów
(zob. NiP 138).

Zarys
I List Piotra 1:1–2:10 Piotr pisze do świętych, że muszą rozwinąć się duchowo, aby
otrzymać wieczną nagrodę. Obietnica zbawienia jest możliwa dzięki drogocennej
krwi Jezusa Chrystusa. Święci są „rodem wybranym, królewskim kapłaństwem,
narodem świętym, ludem nabytym” (I List Piotra 2:9, któremu Bóg okazał łaskę.

I List Piotra 2:11—3:12 Uczniowie Jezusa Chrystusa mają okazywać szacunek
wszystkim ludziom i być posłuszni władzom świeckim i obowiązującemu prawu.
Piotr kieruje swoje słowa do konkretnych grup świętych: wolnych obywateli, sług,
żon i mężów.

I List Piotra 3:13—5:14 Cierpiąc z powodu prześladowań, święci mają pamiętać o
przykładzie Jezusa Chrystusa, który cierpiał, a następnie został wywyższony. Jezus
Chrystus głosił ewangelię osobom zmarłym, aby umożliwić im sprawiedliwy osąd.
Przywódcy Kościoła naśladują Jezusa Chrystusa, troszcząc się o stado Boga. Święci
mają się ukorzyć i przedstawić Bogu swoje troski.

I  L IST  P IOTRA
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I List Piotra 1–2
Wprowadzenie
Piotr napisał ten list, aby wzmocnić wiarę świętych, którzy
cierpieli z powodu wzmożonych prześladowań ze strony
Imperium Rzymskiego. Podkreślił w swoich naukach, że
święci zostali odkupieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa.
Przypomniał im, że są ludem nabytym przez Boga i o
związanym z tym ich boskim dziedzictwie. Pouczył ich, aby

otwarcie czcili Boga i wytrwali w cierpieniu tak, jak to uczynił
Jezus Chrystus.

Uwaga: Zapoznaj się z treścią znajdującego się na marginesie
pola „Wcześniejsze przygotowania”, aby przygotować się do
lekcji 149.

Wcześniejsze przygotowania
Lekcja 149. zawiera propozycję dotyczącą nauczania, która polega na otrzymaniu przez uczniów
listów. Jeśli pragniesz wykorzystać ten pomysł, pamiętaj, aby przygotować się do tego kilka dni
wcześniej. Skontaktuj się z rodzicami lub lokalnymi przywódcami Kościoła każdego ucznia i
poproś ich, aby napisali krótki list, wyrażając w nim swoją radość z powodu wysiłku, jaki ten
uczeń wkłada, aby żyć zgodnie z ewangelią. Zbierz listy i upewnij się, że w dniu, w którym
będziesz nauczać lekcji 149., każdy z uczniów otrzyma adresowany do niego list.

Propozycje dotyczące nauczania
I List Piotra 1
Piotr naucza świętych na temat dziedzictwa, które może być ich udziałem oraz o
konieczności doświadczania prób
Pokaż ilustrację lub narysuj tygiel i
wyjaśnij, że jest to naczynie, w którym
wytapia się różne metale lub inne
substancje. Proces ten polega na
podgrzaniu, a następnie wytopieniu
nieczystości, co w konsekwencji
wzmacnia końcowy produkt.

Poproś uczniów, aby przeczytali
poniższą wypowiedź Starszego
M. Russell Ballarda z Kworum
Dwunastu Apostołów:

„Podróżując po gminach Kościoła, dostrzegam członków Kościoła, którzy są
wypróbowywani w tyglu cierpienia” („Hyrum Smith: ‘Firm As the Pillars of
Heaven’”, Ensign, listopad 1995, str. 9).
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• Co Starszy Ballard miał na myśli, używając terminu „w tyglu cierpienia”?
(Trudne próby i przeciwności losu).

Wyjaśnij, że Piotr napisał swój pierwszy list, aby wzmocnić i zachęcić świętych,
którzy byli doświadczani w tyglu cierpienia. Wyjaśnij, że mniej więcej do 64 r. n.e.,
kiedy to Piotr napisał ten list, rząd rzymski tolerował chrześcijaństwo. Jednakże w
lipcu tego roku pożar zniszczył znaczną część Rzymu. Niektórzy wpływowi
Rzymianie oskarżyli chrześcijan o podłożenie ognia, co doprowadziło do
wzmożonych prześladowań chrześcijan na całym terytorium Imperium
Rzymskiego. Święci byli w wielu przypadkach źle traktowani także przez osoby,
które wcześniej mieniły się ich przyjaciółmi lub byli ich sąsiadami.

Poproś uczniów, aby studiując I List Piotra 1–2, odszukali prawdy, które mogą nam
pomóc w pozostaniu wiernymi, kiedy jesteśmy wypróbowywani w tyglu cierpienia.

Podsumuj I List Piotra 1:1–2, tłumacząc, że Piotr zwrócił się do świętych
zamieszkujących rzymskie prowincje Azji Mniejszej (terytorium obecnej Turcji) i
przypomniał im, że są ludem wybranym, a tym samym, jeśli pozostaną wierni,
otrzymają szczególne błogosławieństwa.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu Piotra 1:3–5. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, o czym Piotr przypomniał świętym, oraz niech
zwrócą uwagę na to, co Piotr powiedział o Chrystusie oraz o obiecanych
błogosławieństwach.

• Jakie błogosławieństwa mieli otrzymać święci z powodu wierności naukom
ewangelii Jezusa Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu Piotra 1:6, a pozostałych o
odszukanie, w jaki sposób święci zareagowali, kiedy usłyszeli o obiecanych im
błogosławieństwach. Wyjaśnij, ze słowo doświadczeniami, znajdujące się
w wersecie 6., oznacza próby i trudności (zob. przypis b w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO).

• W jaki sposób zareagowali święci, kiedy usłyszeli o obiecanych im
błogosławieństwach? (Wielce się uradowali).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z wersetów 3–6? (Uczniowie powinni
rozpoznać następująca zasadę: Mimo że doświadczamy prób, możemy
radować się z powodu Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa oraz
błogosławieństw, którymi Bóg obiecał nas obdarzyć).

• W jaki sposób pamiętanie o błogosławieństwach, którymi Bóg obiecał nas
obdarzyć, może pomóc nam odnaleźć radość pomimo doświadczanych prób?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu Piotra 1:7–9. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czego Piotr nauczał świętych na temat próby
ich wiary.

• Do czego, zgodnie z I Listem Piotra 1:7, Piotr porównał wypróbowaną wiarę
świętych?

• W jakim sensie wypróbowana wiara jest jak złoto? (Wiara, która tak jak złoto
została wypróbowana, jest drogocenna. Jednakże wiara jest cenniejsza niż złoto,
gdyż złoto ma jedynie doczesną wartość [zob. werset 7.], a wiara w Jezusa
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Chrystusa prowadzi do zbawienia [zob. werset 9.], a tym samym jej wartość jest
wieczna. Ponadto złoto jest wytapiane w ogniu. Podobnie i nasza wiara w
Jezusa Chrystusa jest sprawdzana i wytapiania, kiedy z wiarą
przechodzimy przez próby. Zapisz tę prawdę na tablicy).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos następującą wypowiedź
Starszego Neila L. Andersena z Kworum Dwunastu Apostołów, który wyjaśnił, w
jaki sposób możemy pozostać nieugięci w chwili próby wiary:

„Jak możecie pozostać ‘[nieugięci]’ [Alma 1:25] w chwili próby wiary? Musicie
zagłębić się właśnie w to, co pomogło wam zbudować jej fundament — musicie
wykazywać wiarę w Chrystusa, modlić się, rozważać pisma święte,
odpokutowywać, przestrzegać przykazań i służyć innym.

W obliczu próby wiary — bez względu na sytuację — nie odchodźcie od
Kościoła! Oddalanie się od królestwa Boga w chwili próby wiary jest jak

porzucanie bezpieczeństwa, jakie daje podziemny schron w momencie, kiedy zbliża się tornado”
(„Próba waszej wiary”, Ensign lub Liahona, listopad 2012, str. 40).

• Do czego zachęcił nas Starszy Andersen, kiedy przechodzimy przez
próbę wiary?

• Dlaczego istotne jest czynienie tych rzeczy, kiedy nasza wiara jest
poddawana próbie?

Wskaż, że niektórzy święci, do których napisał Piotr, w wyniku doświadczanych
prześladowań religijnych byli kuszeni do porzucenia swojej wiary. Poproś uczniów,
aby przeczytali po cichu I List Piotra 1:13–17 i odszukali, do czego Piotr nawoływał
świętych, aby pomóc im w zachowaniu wiary podczas prób. Możesz poprosić
uczniów, aby zaznaczyli to, co odnaleźli.

• Do czego Piotr nawoływał świętych?

• W jaki sposób rada, której udzielił Piotr, mogła pomóc świętym w zachowaniu
wiary podczas prób?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu Piotra 1:18–21. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają dodatkowe prawdy, których Piotr nauczał świętych,
aby pomóc im wytrwać w próbach zamiast porzucić posiadaną przez nich wiarę.

• Jakich prawd Piotr nauczał świętych w tych wersetach? (Uczniowie mogą użyć
innych słów, ale upewnij się, że dostrzegą przynajmniej jedną z następujących
prawd: Zostaliśmy odkupieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa.
Z powodu bezgrzesznego życia, jakie prowadził Jezus Chrystus, mógł
zaoferować siebie jako doskonałą ofiarę za nas. Jezus Chrystus został
wybrany na naszego Odkupiciela przed narodzeniem).

• W jaki sposób pamiętanie o tych prawdach pomogło świętym przetrwać próby?

Aby pomóc uczniom odczuć, jak istotne są prawdy, które odszukali w I Liście
Piotra 1, poproś ich, aby przypomnieli sobie sytuację, w której oni lub ktoś, kogo
znają, postanowili wytrwać w danej próbie, opierając się na wierze w Jezusa

LEKCJA 144

905



Chrystusa. Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami z
resztą klasy.

Daj uczniom czas na udzielenie odpowiedzi
Uczniowie mogą nie udzielić odpowiedzi na pytanie natychmiast, dlatego też nie martw się
panującą ciszą. Czasami uczniowie potrzebują po prostu trochę czasu, aby zastanowić się nad
pytaniem. Takie zastanawianie się ułatwia otrzymanie wskazówek od Ducha Świętego.

Zachęć uczniów, aby rozważyli, co uczynią, aby mogli pozostać wierni, będąc
wypróbowywani w tyglu cierpienia.

Podsumuj I List Piotra 1:22–25, wyjaśniając, że Piotr zachęcił świętych, aby miłowali
się nawzajem i pamiętali o tym, że narodzili się na nowo, kiedy przyjęli słowo Boże,
które trwa na wieki.

I List Piotra 2:1–12
Piotr kładzie nacisk na obowiązki świętych
• W jakim sensie członkowie Kościoła różnią się od reszty świata?

• Z jakimi trudnościami możemy się zmagać z tego powodu?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania I Listu Piotra 2 odszukali zasadę, która
wzmocni ich pragnienie, by jako członkowie Kościoła Pana odróżniali się od
reszty świata.

Podsumuj I List Piotra 2:1–8, tłumacząc, że Piotr nauczał o tym, że święci są
żywymi kamieniami, a Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym — fundamentem
dla wiernych. Lecz dla tych, którzy są nieposłuszni, jest On „kamieniem, o który się
potkną i skałą zgorszenia” (werset 8.), co znaczy, że Jego nauki będą dla nich
trudne do przyjęcia.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu Piotra 2:9–10. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach świętych i odszukają, jakich słów użył Piotr
dla określenia wiernych świętych.

• Jakich słów użył Piotr dla określenia wiernych świętych?

Wskaż na to, że słowo nabyty, zawarte w wersecie 9., stanowi tłumaczenie z języka
greckiego i oznacza zakupiony lub zachowany. Ma również związek z hebrajskim
słowem użytym w II Ks. Mojżeszowej 19:5 i wskazuje na to, że lud przymierza jest
dla Boga cennym nabytkiem, bezcennym skarbem (zob. I List Piotra 2:9, przypis f w
angielskim wydaniu pism świętych ŚwDO).

• W jaki sposób słowa zawarte w wersetach 9–10, którymi Piotr opisał świętych,
mogły im pomóc w odnalezieniu odwagi, aby przetrwać prześladowania
religijne?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu Piotra 2:11–12. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, o co Piotr poprosił świętych, przypominając im, że są
ludem wybranym. Wyjaśnij, że Piotr nazwał świętych „pielgrzymami” i
„wychodźcami” być może dlatego, że żyli pośród ludzi, którzy różnili się od nich
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kulturą i wyznawaną religią, lub dlatego, że wiodąc doczesne życie, byli daleko od
swojego niebiańskiego domu.

• Co, zgodnie z wersetem 11., powiedział Piotr, że muszą uczynić święci, aby
odróżniać się od otaczającego ich świata?

• Jaki wpływ, zgodnie z wersetem 12., święci mogli wywrzeć na innych ludzi,
pamiętając, że są ludem wybranym i nabytym przez Boga?

• Jakiej prawdy uczymy się od Piotra na temat tego, czego Bóg wymaga od
Swoich świętych? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą prawdę: Bóg
przykazuje Swoim świętym, aby odróżniali się od reszty świata, by inni
widzieli ich przykład i w wyniku tego wychwalali Go).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi Siostry
Elaine S. Dalton, która służyła jako generalna prezydent Organizacji
Młodych Kobiet:

„Jeśli waszym pragnieniem jest zmieniać świat, musicie być inne niż świat”
(„Teraz jest czas, by powstać i jaśnieć!”, Ensign lub Liahona, maj 2012, str. 124).

• W jaki sposób podjęty przez was wybór, aby odróżniać się od reszty świata,
wywarł na innych dobry wpływ lub pomógł im przyjść do Boga?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się, co mogą uczynić, aby odróżniać się od reszty
świata i być dla innych dobrym przykładem. Zachęć ich, aby postępowali zgodnie z
otrzymywanymi podszeptami.

I List Piotra 2:13–25
Piotr radzi świętym, aby przetrwali cierpienie tak, jak to czynił Zbawiciel
Podsumuj I List Piotra 2:13–18, wyjaśniając, że Piotr nauczał świętych, aby
przestrzegali obowiązujących praw i byli posłuszni lokalnym władzom (w tym także
cesarzowi rzymskiemu, który podburzał innych do prześladowania chrześcijan;
zob. także NiP 58:21–22). Piotr zachęcił tych, którzy będąc sługami, wiele cierpieli,
aby znosili to z cierpliwością i pamiętali, że Bóg ma nad nimi pieczę.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu Piotra 2:19–20. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach świętych i odszukają radę, jakiej Piotr udzielił
świętym dotyczącą tego, jak wytrwać w cierpieniach.

• Jakiej rady Piotr udzielił świętym dotyczącej tego, jak wytrwać w cierpieniach?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu I Listu Piotra 2:21–25 i odszukanie tego,
jak Piotr opisał sposób, w jaki Jezus Chrystus reagował na prześladowania.

• W jaki sposób Jezus Chrystus reagował na prześladowania?

• Podajcie powód, dla którego Zbawiciel, zgodnie z tym, co napisano
w wersecie 21., cierpiał za z nas?
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• Jaką prawdę możemy odnaleźć w wersetach 21–25 na temat przetrwania prób?
(Uczniowie powinni rozpoznać następującą prawdę: Możemy naśladować
Zbawiciela i cierpliwie przetrwać próby).

Podziel się swoim świadectwem o Zbawicielu i zachęć uczniów, aby zastanowili się,
co mogą uczynić, aby pilniej Go naśladować i cierpliwie przetrwać próby.
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LEKCJA 145

I List Piotra 3–5
Wprowadzenie
Piotr zachęcał świętych, aby byli zawsze gotowi do złożenia
świadectwa o Jezusie Chrystusie i żyli w prawości, by móc
odeprzeć kierowane ku nim fałszywe oskarżenia. Nauczał, że
Jezus Chrystus po Swojej śmierci głosił ewangelię w świecie

duchów. Piotr upomniał także starszych Kościoła, aby
troszczyli się o stado Boże tak samo, jak to czynił Jezus
Chrystus, Wielki Pasterz.

Propozycje dotyczące nauczania
I List Piotra 3:1–17
Piotr radzi świętym, aby byli zjednoczeni w prawości i zawsze gotowi, by świadczyć
o Chrystusie
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta
Thomasa S. Monsona:

„Przez całe życie będziemy mieli okazje do dzielenia się naszymi wierzeniami,
mimo że nie zawsze będziemy wiedzieć, kiedy to nastąpi. Miałem taką możliwość
w 1957 roku, kiedy pracowałem w firmie drukarskiej i wysłano mnie do Dallas w
Teksasie, które czasami nazywa się ‘miastem kościołów’, abym wygłosił
przemówienie podczas zjazdu biznesowego. Po zakończeniu zjazdu wybrałem się
na wycieczkę autobusową po obrzeżach miasta. Kiedy mijaliśmy różne kościoły,

nasz kierowca informował: ‘Po lewej widzicie państwo kościół metodystów’ lub ‘Po prawej
widzimy katedrę katolicką’.

Kiedy przejeżdżaliśmy obok pięknego budynku z czerwonej cegły usytuowanego na wzgórzu,
kierowca poinformował nas: ‘W tym budynku spotykają się mormoni’. Jakaś kobieta, siedząca z
tyłu autobusu, zapytała: ‘Panie kierowco, czy może pan powiedzieć nam coś o mormonach?’.

Kierowca zjechał na pobocze, odwrócił się na swym fotelu i odpowiedział: ‘Proszę pani, wszystko,
co wiem o mormonach to to, że spotykają się w tym budynku z czerwonej cegły. Czy ktoś z
państwa wie coś na temat mormonów?’” („W pojedynkę stać”, Ensign lub Liahona, listopad
2011, str. 67).

• Co byście zrobili, gdybyście byli wtedy w tym autobusie?

• Dlaczego podzielenie się z innymi tym, w co wierzymy, może okazać się w
niektórych sytuacjach trudne do zrobienia?

Poproś uczniów, aby studiując I List Piotra 3:1–17, odszukali zasadę, która może
okazać się pomocna, kiedy nadarzy się okazja, aby podzielić się ewangelią z
bliźnimi.

Podsumuj I List Piotra 3:1–11, tłumacząc, że Piotr wezwał żony, aby poprzez swoje
prawe zachowanie pomogły przyprowadzić swoich niewierzących mężów do
Chrystusa. Poradził mężom, aby szanowali swoje żony. Nauczał członków, aby żyli
zgodnie z normami ewangelii.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu Piotra 3:14–16. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, co Piotr poradził świętym, którzy cierpieli
prześladowania, ponieważ prowadzili prawe życie.

• Co Piotr poradził świętym, którzy cierpieli prześladowania, ponieważ
prowadzili prawe życie?

• Do czego, zgodnie ze słowami Piotra zawartymi w wersecie 15., mieli być
zawsze gotowi naśladowcy Jezusa Chrystusa?

• Jakie aspekty ewangelii stanowią dla ludzi źródło nadziei?

Wyjaśnij, że wyrażenie gotowi do obrony zawarte w wersecie 15. może być także
tłumaczone jako „gotowi do udzielenia odpowiedzi” (zob. werset 15., przypis b w
angielskim wydaniu pism świętych ŚwDO). Piotr napomniał świętych, aby dzielili
się tym, w co wierzyli, i bronili tego.

• Które słowa z wersetu 15. opisują sposób, w jaki powinniśmy dzielić się i bronić
ewangelii Jezusa Chrystusa? (Możesz wyjaśnić, że słowo szacunek użyte w
wersecie 16. oznacza w tym kontekście odnoszenie się do kogoś w należyty
sposób, z poważaniem).

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z I Listu Piotra 3:15 na temat tego, co, jako
naśladowcy Jezusa Chrystusa, powinniśmy się zawsze starać czynić? (Uczniowie
powinni rozpoznać następującą prawdę: Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa
powinniśmy zawsze starać się być gotowi dzielić się tym, w co wierzymy,
i bronić tego, a czynić to powinniśmy z łagodnością i szacunkiem. Zapisz
tę zasadę na tablicy).

• Dlaczego istotne jest, abyśmy dzielili się naszymi przekonaniami religijnymi z
łagodnością i szacunkiem?

Aby zilustrować prawdę zapisaną na tablicy, poproś jednego z uczniów, aby
przeczytał na głos dalszą część historii Prezydenta Monsona, w której przytoczył on
swoje doświadczenie z przejażdżki autobusem:

„Czekałem, aż ktoś coś powie. Śledziłem bacznie wyraz twarzy każdej z osób,
szukając oznak rozeznania, jakiejś chęci odpowiedzi. Nic. Wtedy zdałem sobie
sprawę, że powinienem uczynić to, co proponował Apostoł Piotr: ‘[Być] zawsze
[gotowym] do obrony przed każdym, domagającym się od [nas] wytłumaczenia
się z nadziei [naszej]’. Wtedy uświadomiłem sobie prawdę zawartą w
stwierdzeniu: ‘Kiedy nadchodzi czas decyzji, czas przygotowań staje się

przeszłością’.

Mniej więcej przez kolejne 15 minut miałem zaszczyt dzielić się z pasażerami autobusu moim
świadectwem o Kościele i naszymi wierzeniami. Byłem wdzięczny za moje świadectwo i
wdzięczny, że byłem przygotowany, aby się nim dzielić” („W pojedynkę stać”, str. 67).

• Co możemy zrobić, abyśmy zawsze mogli być gotowi do podzielenia się tym, w
co wierzymy?
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Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sytuacją, w której byli wdzięczni za to, że
byli gotowi, by podzielić się swoimi wierzeniami lub świadectwem. Poproś kilkoro
uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami z resztą klasy.

Poproś uczniów, aby rozważyli, w jaki sposób przygotują się, by zawsze mogli być
gotowi do dzielenia się tym, w co wierzą, i stawania w obronie swoich wierzeń.
Zachęć ich, aby postępowali zgodnie z otrzymanymi podszeptami.

I List Piotra 3:18–4:19
Jezus Chrystus głosił po Swojej śmierci ewangelię w świecie duchów
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że są misjonarzami i nauczają osobę, która
mówi następujące słowa:

„Wierzę, że to, czego mnie nauczacie, jest prawdą, ale zastanawiam się, co dzieje
się z ludźmi, którzy umierają, nie usłyszawszy tej prawdy. To niesprawiedliwe, aby
Bóg ukarał ich lub nie pozwolił, aby z Nim żyli, jeśli nie mieli nigdy szansy uczyć się
na temat Jego planu zbawienia”.

Poproś uczniów, aby rozważyli, jakby na to zareagowali.

Poproś połowę klasy, aby przeczytała po cichu I List Piotra 3:18–20 oraz Joseph
Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] w wersecie 20., przypis a w
angielskim wydaniu pism świętych ŚwDO. Poproś drugą połowę klasy, aby
przeczytała po cichu I List Piotra 4:5–6 oraz Joseph Smith Translation [Tłumaczenie
Józefa Smitha] w wersecie 6., przypis a w angielskim wydaniu pism świętych
ŚwDO. Poproś uczniów, aby odszukali prawdy, jakich nauczał Piotr, którymi
mogliby się podzielić z osobą opisaną w podanej sytuacji. Wyjaśnij, że wyrażenie
„duchom będącym w więzieniu” z I Listu Piotra 3:19 dotyczy osób przebywających
w świecie duchów, które nie przyjęły ewangelii lub nie miały okazji uczynić tego
podczas życia na ziemi.

I List Piotra 4:6 to fragment z pisma świętego do opanowania. Studiowanie
fragmentów pism świętych do opanowania pomoże uczniom pogłębić ich zrozumienie

podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych ludzi. Możesz zaproponować,
aby uczniowie oznaczyli te wersety w taki sposób, aby mogli je z łatwością odnaleźć. Zapoznaj
się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na końcu lekcji, aby pomóc uczniom w
zapamiętaniu tego fragmentu.

Po upływie wyznaczonego czasu zapytaj:

• Czego uczymy się z tych wersetów na temat osób przebywających w świecie
duchów, które nie przyjęły ewangelii lub nie miały takiej możliwości podczas
życia na ziemi?
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Pokaż ilustrację: Prezydent Joseph F.
Smith (Album: Ewangelia w malarstwie
[2009], nr 127; zob. także stronę
internetową: LDS.org). Wyjaśnij, że
Prezydent Joseph F. Smith rozważał
znaczenie I Listu Piotra 3:18–20 i I Listu
Piotra 4:6, po czym otrzymał objawienie
i wizję dotyczącą bytności Zbawiciela w
świecie duchów. Ujrzał, że Jezus
Chrystus, w czasie pomiędzy Swoją
śmiercią a Zmartwychwstaniem, głosił
ewangelię i osobiście służył prawym
duchom. Następnie zorganizował i
upoważnił prawe sługi, aby nauczały
ewangelii duchy przebywające w
więzieniu duchów (zob. NiP 138:1–11,
29–30).

• Dlaczego, zgodnie z I Listem Piotra
4:6, ewangelia jest głoszona umarłym? (Aby zapewnić prawy i sprawiedliwy
osąd, dając dzieciom Ojca Niebieskiego możliwość poznania praw Boga i życia
zgodnie z nimi).

• Jaką prawdę możemy dostrzec w naukach Piotra na temat ewangelii głoszonej
umarłym? (Uczniowie mogą inaczej to wyrazić, ale powinni rozpoznać
następującą zasadę: Ewangelia jest głoszona umarłym, aby mieli takie same
możliwości, jak osoby, które przyjęły ewangelię w tym życiu).

Krótko omów sytuację przedstawioną na początku tego bloku pism świętych i
zapytaj:

• W jaki sposób doktryna zbawienia umarłych świadczy o miłosierdziu i
współczuciu Boga dla Jego dzieci?

Podsumuj I List Piotra 4:7–19, wyjaśniając, że Piotr wezwał świętych do okazywania
sobie nawzajem gorliwej miłości, która zakrywa lub innymi słowy powstrzymuje
przed popełnieniem mnóstwa grzechów (zob. Joseph Smith Translation, 1 Peter 4:8
[w I Liście Piotra 4:8, przypis a w angielskim wydaniu pism świętych ŚwDO]). Piotr
nauczał także świętych, aby radowali się, kiedy doświadczają prób lub pogardy ze
strony innych ludzi z powodu ich wiary w Jezusa Chrystusa.

I List Piotra 5
Piotr napomniał starszych, aby troszczyli się o trzodę Bożą i zachęcił świętych, aby
trwali w wierze
Wyjaśnij, że aby przygotować świętych na nadchodzące próby, Piotr nauczał
starszych Kościoła na temat ich obowiązków jako przywódców Kościoła. Poproś
jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu Piotra 5:1–3. Pozostali niech
śledzą tekst w pismach świętych i odszukają radę, jakiej Piotr udzielił starszym
Kościoła.

• Jakiej rady Piotr udzielił starszym Kościoła?
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Wyjaśnij, że wyrażenie: „paście trzodę Bożą” (werset 2.) oznacza dbać i troszczyć
się o członków Kościoła. Przywódcy Kościoła mieli służyć chętnie i z prawdziwą
miłością, a nie z przymusu i z pragnienia zysku. Mieli być dla członków
przykładem, a nie nad nimi panować (werset 3.).

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z rady, której Piotr udzielił starszym Kościoła
na temat obowiązków przywódców Kościoła? (Pomóż uczniom dostrzec
następującą prawdę: Obowiązkiem przywódców Kościoła jest dbać i
troszczyć się o trzodę Bożą i czynić to z prawdziwą miłością i poprzez
przykład. Zapisz tę prawdę na tablicy).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu I List Piotra 5:4 i odszukali, jakimi
słowami Piotr określił Zbawiciela. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co
znaleźli.

Pokarz ilustrację Jezus niesie zagubioną
owcę (Album: Ewangelia w malarstwie
[2009], nr 64; zob. także stronę
internetową: LDS.org), a następnie
zapytaj:

• Jak myślicie, dlaczego Zbawiciel jest
często przedstawiany w roli
pasterza?

• Jakie cechy Chrystusowe mogą
pomóc przywódcom Kościoła w
dbaniu i troszczeniu się o członków
Kościoła?

• W jaki sposób byliście błogosławieni
z powodu prawdziwej miłości lub
przykładu, jaki dał wam przywódca
Kościoła?

Podsumuj I List Piotra 5:7–14,
tłumacząc, że Piotr nauczał świętych, aby złożyli swoją wszelką troskę
(zmartwienia) w ręce Zbawiciela Jezusa Chrystusa i trwali w wierze pomimo
przeciwności. Piotr zapewnił ich, że jeśli to uczynią, Bóg ich wzmocni i udoskonali.

Na zakończenie zachęć uczniów, aby pokładali zaufanie i podążali za tymi, których
Pan wybrał, aby dbali i troszczyli się o ich dobro duchowe.

Fragment do opanowania z pism świętych — I List Piotra 4:6
Aby zachęcić uczniów do wzięcia udziału w pracy nad zbawieniem ich przodków,
przejrzyj z nimi I List Piotra 4:6, a następnie zapytaj:

• Co możemy uczynić, aby pomóc naszym przodkom, którzy przyjęli ewangelię w
świecie duchów i czekają, aż zostaną uwolnieni z więzienia duchów?

• W jaki sposób byliście błogosławieni z powodu zajmowania się pracą nad
historią rodziny i pracą świątynną za waszych przodków?
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Zachęć uczniów do poszukiwania okazji, aby odnaleźć informacje o swoich
przodkach w ramach pracy nad historią rodziny oraz brania udziału w obrzędach
świątynnych w ich zastępstwie.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

List Jakuba 2 – I List
Piotra 5 (Część 29.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe streszczenie wydarzeń, doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: List
Jakuba 2 – I List Piotra 5 (część 29.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma
koncentrować się jedynie na kilku doktrynach i zasadach. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, pamiętając
o potrzebach swoich uczniów.

Dzień 1. (List Jakuba 2–3)
Z nauk Jakuba w tych rozdziałach uczniowie nauczyli się, że wierni uczniowie Jezusa Chrystusa miłują wszystkich ludzi
bez względu na okoliczności, w jakich się oni znajdują, oraz jeśli popełnimy choć jeden grzech, stajemy się winni przed
Bogiem. Nauczyli się także, że prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa okazywana jest przez prawe uczynki. Studiując
nauki Jakuba na temat kontrolowania wypowiadanych słów, uczniowie dowiedzieli się, że nauczenie się kontrolowania
słów, które wypowiadamy, może mieć wielki wpływ na nasze życie, oraz że osoby podążające za Bogiem starają się
używać języka dla dobrych celów, a nie, aby rozprzestrzeniać zło.

Dzień 2. (List Jakuba 4–5)
Studiując te rozdziały Listu Jakuba, uczniowie nauczyli się następujących prawd: Kiedy zbliżymy się do Boga, On zbliży
się do nas. Jeśli wiemy, że powinniśmy czynić dobro, ale tego nie czynimy, popełniamy grzech. Chorzy mogą zostać
uzdrowieni dzięki modlitwie płynącej z wiary i mocy kapłaństwa.

Dzień 3. (I List Piotra 1–2)
Studiując nauki Piotra, uczniowie nauczyli się następujących prawd: Mimo że doświadczamy prób, możemy radować
się z powodu Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa oraz błogosławieństw, którymi Bóg obiecał nas obdarzyć. Nasza wiara
w Jezusa Chrystusa jest sprawdzana i wytapiania, kiedy z wiarą przechodzimy przez próby. Zostajemy odkupieni
poprzez cenną krew Jezusa Chrystusa. Z powodu bezgrzesznego życia, jakie prowadził Jezus Chrystus, mógł
zaoferować siebie jako doskonałą ofiarę za nas. Jezus Chrystus został wybrany przed narodzeniem na naszego
Odkupiciela. Bóg przykazuje swoim świętym, aby odróżniali się od reszty świata, by inni widzieli ich przykład i w wyniku
tego wychwalali Go. Możemy naśladować przykład Zbawiciela poprzez cierpliwe wytrwanie prób.

Dzień 4. (I List Piotra 3–5)
Z zachęty, jakiej Piotr udzielił świętym za jego czasów, uczniowie nauczyli się, że jako naśladowcy Jezusa Chrystusa,
powinniśmy dążyć do tego, aby zawsze być gotowi dzielić się i bronić tego, w co wierzymy i czynić to z łagodnością i
szacunkiem. Dowiedzieli się także, że ewangelia jest głoszona tym, którzy umarli, aby mogli mieć takie same
możliwości jak ci, którzy usłyszeli przesłanie ewangelii podczas życia ziemskiego. Piotr nauczał przywódców Kościoła, że
ich obowiązkiem jest dbać i troszczyć się o trzodę Bożą i czynić to z prawdziwą miłością i poprzez przykład.
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Wprowadzenie
Apostoł Jakub wyjaśnił niektóre z nieporozumień krążących pośród świętych na
temat tego, czym jest prawdziwa wiara. Nauczał także na temat związku pomiędzy
wiarą a uczynkami.

Propozycje dotyczące nauczania
List Jakuba 2:14–26
Jakub naucza na temat roli, jaką wiara i uczynki odgrywają w naszym zbawieniu
Poproś uczniów, aby założyli, że młody człowiek rozpoznał, iż zgrzeszył. Wierzy on
w Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i w to, że Zbawiciel jest zdolny go zbawić.
Mówi, że wszystko, co musi uczynić, to uwierzyć i wtedy Pan my wybaczy. Uważa,
że żaden inny wysiłek z jego strony nie jest wymagany.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy wiara tego młodego człowieka jest
wystarczająca, aby jego grzechy zostały mu wybaczone.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Jakuba 2:14. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, czego Jakub nauczał świętych na temat wiary.

• Czego Jakub nauczał świętych na temat wiary?

• Do jakich uczynków odnosił się Jakub?

Przypomnij uczniom, że podczas studiowania Listu Jakuba 2, nauczyli się, że
Apostoł Jakub poprawiał błędne zrozumienie wiary. Niektórzy ludzie błędnie
uważali, że wiara jest jedynie słownym oświadczeniem, że w coś się wierzy. Biorąc
pod uwagę kontekst Listu Jakuba 2:14, Jakub użył terminu uczynki w inny sposób,
niż uczynił to Apostoł Paweł. Kiedy Paweł mówił o uczynkach, miał na myśli uczynki
według prawa Mojżesza. Natomiast Jakub, używając słowa uczynki, miał na myśli
okazywanie oddania i czynienie dobra.

Wyjaśnij, że Jakub wykorzystał analogię, aby zilustrować odpowiedź na pytanie,
które zadał w wersecie 14.

Poproś dwóch uczniów, aby wyszli na środek sali. Poproś jednego z nich, aby
udawał żebraka, który prosi o jedzenie, ubranie i schronienie, których potrzebuje,
aby przetrwać. Poproś drugiego ucznia, aby udawał osobę, która może pomóc temu
żebrakowi. Poproś trzeciego ucznia, aby przeczytał na głos List Jakuba 2:15–16,
podczas gdy ci dwaj uczniowie odgrywają to, o czym jest mowa w tych wersetach.

• Dlaczego odpowiedź udzielona biednemu uczniowi jest niewłaściwa?

• Czy udzielona odpowiedź byłaby wystarczająca, aby pomóc temu żebrakowi?

Poproś uczniów, aby przeczytali na głos lub wyrecytowali List Jakuba 2:17–18 i
zwrócili uwagę na to, czego Jakub uczył na temat wiary. Przypomnij im, że List
Jakuba 2:17–18 jest fragmentem z pisma świętego do opanowania.

• Jak myślicie, co oznacza wyrażenie „wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest
sama w sobie” (werset 17.)?

• W jaki sposób analogia o żebraku pomaga nam zrozumieć to wyrażenie?
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• Jakiej prawdy, zgodnie z wersetem 17., Jakub nauczał na temat prawdziwej
wiary w Jezusa Chrystusa? (Uczniowie mogą użyć innych słów, ale powinni
rozpoznać następującą prawdę: Prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa
okazywana jest przez prawe uczynki. Zapisz ją na tablicy).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos List Jakuba 2:19–20. Upewnij się,
że ten uczeń przeczyta także na głos Joseph Smith Translation, James 2:19
[Tłumaczenie Józefa Smitha, List Jakuba 2:19] (w: Liście Jakuba 2:19, przypis a w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają przykład, którego użył Jakub, aby ukazać, że wiara w istnienie Boga
niekoniecznie jest równoznaczna z pokładaniem wiary w Boga.

• Jaki przykład wykorzystał Jakub, aby ukazać, że wiara w istnienie Boga
niekoniecznie jest równoznaczna z pokładaniem wiary w Boga?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi
Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Prawdziwa wiara jest skupiona w Panu Jezusie Chrystusie i na Nim i zawsze
prowadzi do prawych uczynków […]. Samo działanie nie jest wiarą w Zbawiciela,
ale działanie w zgodzie z właściwymi zasadami jest głównym komponentem
wiary. Tak więc ‘wiara bez uczynków jest martwa’ (List Jakuba 2:20)” („Proście z
wiarą”, Ensign lub Liahona, maj 2008, str. 95).

• Co, według Starszego Bednara, stanowi „[główny komponent] wiary”?

• Dlaczego istotne jest rozumienie, że wiara w Jezusa Chrystusa oznacza
jednoczesne wierzenie w Niego i postępowanie zgodnie z poprawnymi
zasadami?

Przypomnij uczniom młodego mężczyznę z początku tej lekcji.

• W jaki sposób zrozumienie, że prawdziwa wiara to zarówno wiara, jak i
uczynki, może pomóc osobie, która stara się uzyskać odpuszczenie swoich
grzechów?

Podsumuj List Jakuba 2:21–26, tłumacząc, że Jakub wymienił Abrahama i Rachab
jako przykłady osób, których wiara w Jezusa Chrystusa była widoczna w ich
uczynkach. (Historia odważnej kobiety o imieniu Rachab znajduje się w Ks.
Jozuego 2:1–22).

Poproś uczniów, aby napisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
o sytuacji, kiedy wykazali się wiarą w Jezusa Chrystusa poprzez swoje uczynki i
czym zostali dzięki temu pobłogosławieni. Zachęć ich, aby zapisali także swoje
świadectwo o Zbawicielu i w jaki sposób mogą okazać je poprzez swoje uczynki.
Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co zapisali, z resztą klasy.

Zachęć uczniów, aby z modlitwą rozważyli to, w jaki sposób mogą lepiej wykazać
się swoją wiarą w Jezusa Chrystusa poprzez bycie Mu posłusznymi. Zachęć ich, aby
postępowali zgodnie z duchowymi podszeptami, które otrzymają.
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Następna część (II List Piotra – List Judy)
Zapytaj się uczniów, dlaczego, według nich, ludzie grzeszą, mimo że wiedzą, iż jest
to złe. Poproś ich, aby studiując w następnym tygodniu księgi, od II Listu Piotra do
Listu Judy, odszukali prawdy, które pomogą im udzielić odpowiedzi na następujące
pytania. W jaki sposób możemy uniknąć bycia zwiedzonymi przez fałszywe
doktryny? Co, według Jana, przepędzi lęk? W jaki sposób powinniśmy okazywać
Bogu miłość? Jakie boskie cechy powinniśmy w sobie rozwinąć, aby odziedziczyć
życie wieczne? Jakie ostrzeżenie nam dano odnośnie do osób, w towarzystwie
których przebywamy?
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Wprowadzenie do
II Listu Piotra
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Prorok Józef Smith zauważył: „Piotr używał najbardziej wysublimowanego języka
ze wszystkich apostołów” (w: History of the Church, 5:392). Wysublimowany oznacza
wzniosły, wielkiej wartości, budzący podziw.

Jako naoczny świadek przemienienia Jezusa Chrystusa (zob. II List Piotra 1:16–18)
Piotr nawoływał swoich czytelników do zdobywania wiedzy o Jezusie Chrystusie
oraz rozwijania boskich cech, aby mogli być „uczestnikami boskiej natury”
(zob. II List Piotra 1:4–8). Zapewnił ich, że poprzez duchowy wzrost mogą
„[umocnić] swoje powołanie i wybranie” (II List Piotra 1:10). „Piotr potwierdza, że
Pan przyjdzie z nieba w wielkiej chwale, by osądzić świat” (Bible Dictionary, „Peter,
Epistles of”). Studiując II List Piotra, uczniowie mogą rozwinąć większą wiarę w
Jezusa Chrystusa oraz otrzymać natchnienie i wskazówki, które pomogą im w
upodobnieniu się do Niego.

Kto napisał tę księgę?
Autorem II Listu Piotra jest Szymon Piotr, główny Apostoł Jezusa Chrystusa
(zob. II List Piotra 1:1).

Kiedy i gdzie została ona napisana?
Nie wiemy dokładnie, kiedy i gdzie został napisany ten list. Powszechnie przyjęto,
że Piotr napisał go, przebywając w Rzymie, kiedy skończył pisać list zwany I Listem
Piotra, co miało miejsce mniej więcej około 64 r. n.e. (zob. Bible Dictionary, „Peter,
Epistles of”).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Piotr oświadczył, że pisał „do tych, którzy […] osiągnęli wiarę równie wartościową
co i nasza” (II List Piotra 1:1). Może to wskazywać na to, że adresatem tego listu
była ta sama grupa chrześcijan, ludzi innych narodów, którzy otrzymali I List Piotra
(zob. II List Piotra 3:1). Treść II Listu Piotra 1:12–15 wskazuje na to, że za pomocą
tego listu Piotr żegnał się z odbiorcami jego słów.

Choć I List Piotra miał na celu pomóc świętym w przetrwaniu prześladowań, to II
List Piotra koncentrował się na panującym pośród członków odstępstwie, które
groziło przyszłości Kościoła. Fałszywi prorocy i nauczyciele rozprzestrzeniali
„zgubne [nieprawdziwe] nauki i [zapierali] się Pana, który ich odkupił” (II List
Piotra 2:1). Piotr napisał ten list, aby zachęcić świętych do zdobywania wiedzy o
Panu i „[umocnienia swojego powołania i wybrania]” (II List Piotra 1:10).

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
„Drugi list był najprawdopodobniej adresowany do tych samych kościołów, co
pierwszy list Piotra ([II List Piotra] 3:1). Został napisany przez Piotra tuż przed
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śmiercią ([II List Piotra] 1:14)” (Bible Dictionary, „Peter, Epistles of”). Zawiera także
jedne z najbardziej dosadnych słów Piotra oraz jego ostatnie świadectwo.

Głównym tematem II Listu Piotra jest znaczenie zdobywania wiedzy o Jezusie
Chrystusie. Piotr obiecał swoim czytelnikom, że jeśli będą starać się rozwijać w
sobie boskie cechy oraz boską naturę, to nie będą „bezczynni i bezużyteczni w
poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa” (II List Piotra 1:8) oraz „[umocnią] swoje
powołanie i wybranie” (II List Piotra 1:10).

Piotr porównał prawdziwą wiedzę o Jezusie Chrystusie z nieprawdziwą wiedzą i
naukami głoszonymi przez odstępców (zob. II List Piotra 2). Na końcu swojego
listu Piotr po raz ostatni wezwał świętych, aby „[wzrastali] […] w łasce i w
poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (II List Piotra 3:18).

Zarys
II List Piotra 1 Piotr wyjaśnia, że dzięki obietnicom danym przez Jezusa Chrystusa
święci mogą stać się „uczestnikami boskiej natury” (II List Piotra 1:4). Zachęca ich,
aby „[dołożyli] starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić” (II List Piotra
1:10). Piotr przytacza, czego doświadczył na Górze Przemienienia, kiedy ukazał mu
się pełen chwały Chrystus oraz usłyszał głos Ojca. Piotr mówi, że ma „słowo
prorockie jeszcze bardziej potwierdzone” (II List Piotra 1:19).

II List Piotra 2 Piotr ostrzega członków Kościoła przed fałszywymi prorokami oraz
nauczycielami, którzy będą starali się ich zwieść. Ci niegodziwi nauczyciele będą
zaprzeczać istnieniu Pana i mówić złe rzeczy na temat „[drogi] prawdy” (II List
Piotra 2:2). Piotr naucza, że lepiej jest nie przyjąć ewangelii niż zawrzeć przymierza
i nie żyć zgodnie z nimi.

II List Piotra 3 Piotr potwierdza, że Chrystus przyjdzie we właściwym czasie,
oczyści ziemię ogniem, zniszczy niegodziwych i zbawi ludzi pilnych i wiernych.
Piotr zachęca świętych, aby „[wzrastali] […] w łasce i w poznaniu […] Jezusa
Chrystusa” (II List Piotra 3:18).

I I  L IST  P IOTRA
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II List Piotra 1
Wprowadzenie
Piotr zachęcał świętych, aby upodobnili się do Jezusa
Chrystusa. Zapewnił ich, że poprzez duchowy wzrost mogą
„[umocnić] swoje powołanie i wybranie” (II List Piotra 1:10).

Piotr przemówił także na temat swojego doświadczenia na
Górze Przemienienia i położył nacisk na to, że pismo święte
jest natchnione przez Boga.

Propozycje dotyczące nauczania

Staraj się pomóc uczniom w nawróceniu się
Prezydent Henry B. Eyring z Pierwszego Prezydium nauczał: „Czysta ewangelia Jezusa Chrystusa
musi być zapisana w sercach uczniów mocą Ducha Świętego […]. Musimy dążyć do tego, aby
prawdziwie się nawrócili do przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa w czasie, gdy ich uczymy”
(„We Must Raise Our Sights” [CES conference on the Book of Mormon, 14 sierpnia 2001], str. 2).

II List Piotra 1:1–11
Piotr naucza na temat sposobu stania się uczestnikami boskiej natury
Przed rozpoczęciem lekcji zapisz na tablicy następujące zdanie („The Will Within”,
Ensign, maj 1987, str. 68):

„Naszym zadaniem jest stać się najlepszymi, jakimi tylko możemy być” (Prezydent
Thomas S. Monson).

Podziel uczniów na pary. Poproś uczniów, aby przeczytali zapisane na tablicy zdanie
i przedyskutowali w parach poniższe pytania:

• Jak myślicie, co miał na myśli Prezydent Monson, mówiąc, abyśmy stali się
„najlepszymi, jakimi tylko możemy być”?

• Dlaczego ważne jest, abyśmy tacy się stali?

• Co może nas przed tym powstrzymać?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania II Listu Piotra 1, odszukali prawdę, która
wyjaśni, w jaki sposób mogą stać się najlepszymi, jakimi tylko mogą być.

Podsumuj II List Piotra 1:1–2, tłumacząc, że Piotr napisał list do członków Kościoła,
którzy posiadali wiarę w Jezusa Chrystusa.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu Piotra 1:3–4. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach świętych i odszukają, czego Piotr nauczał
świętych, aby pomóc im w zachowaniu świadectwa o Zbawicielu.

• Czego, zgodnie z tymi wersetami, Piotr nauczał świętych?

• Co to znaczy być „uczestnikami boskiej natury” (werset 4.)?
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Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu II List Piotra 1:5–7 i odszukali cechy
Chrystusowe, do rozwinięcia których Piotr zachęcił świętych. Poproś uczniów, aby
zapisali na tablicy cechy, które odnaleźli. Możesz poprosić uczniów, aby odnaleźli w
słowniku definicje tych cech, o których pragną się więcej dowiedzieć.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sytuacjami, w których Zbawiciel okazał
niektóre z tych boskich cech. Poproś kilkoro uczniów o podzielenie się swoimi
przemyśleniami z pozostałymi.

Zapisz na tablicy następującą niekompletną zasadę: Kiedy rozwijamy w sobie boskie
cechy, możemy…

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu Piotra 1:8–9. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali błogosławieństwo, które możemy
otrzymać, jeśli rozwijamy boskie cechy Zbawiciela.

• Jakie błogosławieństwo możemy otrzymać, gdy rozwijamy w sobie boskie
cechy? (Po tym, jak uczniowie udzielą odpowiedzi, zapisz na tablicy następujące
kompletne zdanie: Kiedy rozwijamy w sobie boskie cechy, możemy poznać
Jezusa Chrystusa).

• Dlaczego rozwijanie boskich cech może nam pomóc poznać Jezusa Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu Piotra 1:10–11. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają kolejne błogosławieństwo, które otrzymają ci, którzy
są pilni w rozwijaniu boskich cech.

• Jakie błogosławieństwo otrzymają ci, którzy są pilni w rozwijaniu boskich cech
Jezusa Chrystusa? (Wyjaśnij, że wyrażenie „aby swoje powołanie i wybranie
umocnić” [werset 10.] oznacza otrzymanie w tym życiu zapewnienia od Boga,
że uzyska się życie wieczne. Piotr odniósł się do tego w słowach: „Słowo
prorockie jeszcze bardziej potwierdzone” [II List Piotra 1:19. Zob. także NiP
131:5]).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z tych wersetów na temat powodu, dla
którego powinniśmy być pilni w rozwijaniu naszego boskiego potencjału?
(Uczniowie powinni dostrzec następującą zasadę: Jeśli jesteśmy pilni w
rozwijaniu swojego boskiego potencjału w tym życiu, możemy otrzymać
od Boga zapewnienie życia wiecznego. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Możesz podzielić się świadectwem na temat tego, jak rozwijanie boskich cech
pomaga nam lepiej poznać Jezusa Chrystusa i przygotowuje nas na otrzymanie
życia wiecznego.

Poproś uczniów, aby zapisali w swoich dziennikach do studiowania lub notatnikach
jedną z boskich cech, którą najbardziej chcieliby rozwinąć. Poproś ich o zapisanie
konkretnego sposobu, w jaki to uczynią.
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II List Piotra 1:12–21
Piotr dzieli się swoim świadectwem o Jezusie Chrystusie i naucza na temat pisma
świętego
Możesz zapisać na tablicy, w jakim wieku są niektórzy z najstarszych Apostołów.
Przeczytaj na głos poniższą wypowiedź Starszego M. Russella Ballarda z Kworum
Dwunastu Apostołów:

„Inni mówią, że jesteśmy za starzy. Cóż, prawdą jest, że dziewięciu z nas ma
ponad 80 lat! Ja mam 85 lat” („Bądźcie spokojni i wiedzcie, żem jest Bóg”
[Uroczyste spotkanie KSE, 4 maja 2014], strona internetowa: broadcasts.lds.org).

• Dlaczego niektórzy ludzie krytykują podeszły wiek proroków i apostołów?

• Jak byście odpowiedzieli na słowa krytyki, że współcześni prorocy i apostołowie
są zbyt starzy, aby skutecznie wypełniać swoją rolę?

Poproś uczniów, aby podczas studiowania II Listu Piotra 1 odszukali prawdę na
temat proroków i apostołów, która jest bardziej istotna niż ich wiek.

Wyjaśnij, że w II Liście Piotra 1:12–19 Piotr podzielił się swoim naocznym
świadectwem o Jezusie Chrystusie.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu Piotra 1:20–21 oraz Joseph
Smith Translation, 2 Peter 1:20 [Tłumaczenia Józefa Smitha, II List Piotra 1:20],
które znajduje się w wersecie 20., przypis a w angielskim wydaniu pism świętych
ŚwDO. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach świętych i odszukają, czego
nauczał Piotr na temat roli, jaką pełnią „ludzie Boży”, czyli w tym przypadku
prorocy.

• Czego Piotr nauczał na temat roli proroków? (Uczniowie powinni dostrzec
następującą prawdę: Prorocy otrzymują pisma święte przez Ducha
Świętego. Zapisz tę prawdę na tablicy).

Aby wyjaśnić, czym jest pismo święte, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos
następującej informacji:

„[Pisma święte] to zarówno słowo pisane, jak i mówione, przez świętych mężów Boga, którzy
czynią to pod natchnieniem Ducha Świętego” (Guide to the Scriptures, „Scriptures”, strona
internetowa: scriptures.lds.org; zob. także NiP 68:2–4). Niektóre pisma święte zostały włączone
do kanonu. Kanon to „uznawany, wiarygodny zbiór świętych ksiąg. W Kościele Jezusa Chrystusa
Świętych w Dniach Ostatnich księgi kanoniczne nazywamy podstawowymi pismami świętymi i
zaliczamy do nich: Stary i Nowy Testament, Księgę Mormona, Nauki i Przymierza oraz Perłę
Wielkiej Wartości” (Guide to the Scriptures, „Canon”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów, aby posłuchali
jego świadectwa o tym, że prorocy nadal otrzymują pismo święte.
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„[Prorocy] to kanał, za pośrednictwem którego Bóg przemawiał w przeszłości do
Swoich dzieci poprzez pisma święte. Jest to także linia, za pośrednictwem której
przemawia obecnie poprzez nauki i rady żyjących proroków, apostołów i
pozostałych natchnionych przywódców” („Dwa sposoby komunikacji”, Ensign
lub Liahona, listopad 2010, str. 84).

• Dlaczego istotna jest wiedza o tym, że Bóg wykorzystuje ten wzór, aby dawać
swoim dzieciom pismo święte?

• W jaki sposób rozumienie tego wzoru daje wam większą pewność w mówione i
pisane słowo zarówno starożytnych, jak i współczesnych proroków?

Przeczytaj na głos poniższe pytania i poproś uczniów, aby zapisali na nie
odpowiedzi w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania:

• Które wersety z pisma świętego autorstwa starożytnych lub współczesnych
proroków wywarły wpływ na wasze życie? Jakie błogosławieństwa otrzymaliście
dzięki tym wersetom?

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami z resztą klasy.
Sam możesz również podzielić się przykładem, jak pismo święte pobłogosławiło
twoje życie.

Odnieś się do wcześniejszej wypowiedzi Starszego Oaksa i poproś uczniów, aby
podzielili się z innymi świadectwem, jeśli tak kieruje nimi Duch Święty, o realności
proroków i pisma świętego.
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II List Piotra 2–3
Wprowadzenie
Piotr ostrzegł przed fałszywymi prorokami i nauczycielami,
którzy sprowadzą ludzi na manowce. Świadczył, że w dniach
ostatnich niegodziwi będą drwić z prawych ludzi z powodu

ich wiary w powrót Jezusa Chrystusa. Piotr zachęcił świętych,
aby pilnie przygotowywali się na Drugie Przyjście Zbawiciela.

Propozycje dotyczące nauczania
II List Piotra 2
Piotr ostrzega przed byciem zwiedzionym przez fałszywych nauczycieli
Napisz na tablicy następujące pytanie: Dlaczego ludzie grzeszą, chociaż wiedzą, że to, co
czynią, jest złe?.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym pytaniem, a następnie udzielili na nie
odpowiedzi.

Wyjaśnij, że w II Liście Piotra 2 czytamy o tym, że Apostoł Piotr ostrzegł świętych
przed ludźmi, którzy starali się ich zwieść. Poproś uczniów, aby studiując II List
Piotra 2, odszukali prawdy, które pomogą im rozpoznać i uniknąć oszustw, które
mogą doprowadzić ich do grzechu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu Piotra 2:1–3. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają ostrzeżenie Piotra odnośnie do tych, którzy będą
starali się zwieść świętych.

• Przed kim Piotr ostrzegł świętych?

• Czego nauczają fałszywi prorocy i nauczyciele? (Wyjaśnij, że wyrażenie:
„zgubne nauki” [werset 1.] odnosi się do fałszywych i niszczących nauk).

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć od Piotra na temat tego, co pragną uczynić
fałszywi nauczyciele? (Nakieruj uczniów na następującą prawdę: Fałszywi
nauczyciele starają się nas zwieść. Zapisz tę prawdę na tablicy).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał poniższą wypowiedź Starszego
M. Russella Ballarda z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś pozostałych, aby
uważnie wsłuchali się w to, czego obecnie fałszywi nauczyciele nauczają, aby
nas zwieść.

„Fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele to ci, którzy głoszą, że Prorok Józef Smith
był dwulicowym oszustem, którzy podważają autentyczność Pierwszej Wizji.
Głoszą, że Księga Mormona i inne pisma kanoniczne nie są starożytnymi
kronikami pism świętych. Próbują też przedefiniować naturę Boskiej Trójcy i
zaprzeczają, że Bóg dawał i nadal daje objawienia w dzisiejszych czasach Swoim
ustanowionym i popartym prorokom. […]

Fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele to również ci, którzy próbują zmienić dane przez Boga i
oparte na pismach świętych doktryny, które chronią świętość małżeństwa, boską naturę rodziny
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oraz podstawową doktrynę moralności osobistej. Bronią przedefiniowanej moralności, aby
usprawiedliwić stosunki pozamałżeńskie, zdradę małżeńską i związki homoseksualne” („Beware
of False Prophets and False Teachers”, Ensign, listopad 1999, str. 63, 64).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sytuacjami, kiedy usłyszeli nauki lub
przesłanie głoszone przez fałszywych nauczycieli.

• Dlaczego świadomość istnienia przesłań i nauk fałszywych proroków jest
pomocna?

Podsumuj II List Piotra 2:4–17, wyjaśniając, że Piotr podał kilka przykładów tego,
co się stało z ludźmi, którzy posłuchali nauk fałszywych proroków. Piotr dał także
przykład osób, które nie poddały się wpływowi tych nauczycieli. Następnie opisał
niegodziwe zachowanie fałszywych nauczycieli.

Lekcje z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych
Szukaj sposobów stosowania pomocy dydaktycznych, które pomogą uczniom pojąć zasady
ewangelii. Dzięki przemyślanym lekcjom z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych ułatwiasz
uczniom wizualizowanie, analizowanie i rozumienie pism świętych. Pomocy dydaktycznych
możesz używać także, aby wywołać dyskusję.
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Pokaż uczniom wędkę z przynętą lub
wabikiem. Możesz zamiast tego
pokazać ilustrację przedstawiającą
wędkę albo ją narysować na tablicy.
(Jeśli twoi uczniowie są lepiej
zaznajomieni z innym sposobem
łowienia ryb, użyj go w tym
przykładzie).

Wyjaśnij, że jednym ze sposobów
łowienia ryb jest wykorzystanie
przynęty, aby zwabić rybę do pułapki
lub zachęcić ją do połknięcia haczyka.
Poproś uczniów, aby zastanowili się, w
jakim sensie łowienie ryb jest podobne
do tego, co robi fałszywy nauczyciel.

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos II Listu Piotra
2:18–19. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, w jaki sposób fałszywi
nauczyciele starają się zwabić świętych,
aby podążali za ich naukami.

• W jaki sposób fałszywi nauczyciele
kuszą i zwodzą członków Kościoła?
(Zwróć uwagę na to, że niektórzy
fałszywi nauczyciele mogą być
szczerzy w tym, co mówią i robią,
gdyż sami zostali oszukani).

• W jakim sensie nauki fałszywych
proroków lub nauczycieli są
podobne do wabika lub muchy?

• Co, zgodnie z wersetem 19., obiecują fałszywi nauczyciele? („Wolność”. Innymi
słowy, nauczają, że to grzech, a nie posłuszeństwo przykazaniom, prowadzą do
większej wolności).

Dopisz do prawdy znajdującej się na tablicy następujące zdanie: Fałszywi
nauczyciele starają się przekonać nas, że grzech prowadzi do większej
wolności.

Poproś uczniów o ponowne przeczytanie po cichu wersetu 19. i odszukanie, co
staje się z ludźmi, którzy ulegną fałszywym naukom i grzechowi.

• Co staje się z ludźmi, którzy ulegają fałszywym naukom i grzechowi? (Zostają
przez nie zniewoleni).

• Jakie są niektóre z fałszywych nauk, które wydają się promować wolność, ale w
rzeczywistości prowadzą do niewoli?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu Piotra 2:20–22. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czego Piotr nauczał na temat tych, którzy ponownie
uwikłają się w grzech po tym, jak go porzucili.

• Dlaczego ci, którzy „przez poznanie […] Jezusa Chrystusa wyzwolili się od
brudów świata” (werset 20.), mogą być kuszeni, aby powrócić do grzechu?

• Jaką radę możecie udzielić osobie, aby pomóc jej pozostać wierną Jezusowi
Chrystusowi i Jego ewangelii zamiast powrócić do dawnych grzechów?

II List Piotra 3
Piotr świadczy o Drugim Przyjściu
Wyjaśnij, że kończąc swój list, Piotr przypomniał świętym o Drugim Przyjściu
Jezusa Chrystusa i nauczał ich o tym, jak mogą się na nie przygotować. Podsumuj
II List Piotra 3:1–9, tłumacząc, że Piotr nauczał o dniach ostatnich, kiedy to
niektórzy ludzie będą szydzić i drwić z tych, którzy wierzą w Drugie Przyjście.

Zapytaj kilkoro uczniów, dlaczego wierzą w Drugie Przyjście, mimo że wiele osób
na świecie w to nie wierzy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu Piotra 3:10–14. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czego Piotr nauczał świętych na temat Drugiego
Przyjścia. Wyjaśnij, że słowo postępowanie użyte w wersecie 11. oznacza zachowanie
(zob. I List do Tymoteusza 4:12, przypis c [w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO]), a wyrażenie „oczekujecie i pragniecie gorąco” zawarte
w wersecie 12. oznacza oczekiwanie na coś z niecierpliwością.

• Czego, zgodnie z wersetem 10., Piotr nauczał na temat Drugiego Przyjścia?

• Jakiej rady, zgodnie z wersetami 11–14, Piotr udzielił świętym, w związku z
przygotowaniem się na Drugie Przyjście? (Święcie postępujcie i bądźcie
pobożni, oczekujcie i pragnijcie gorąco nadejścia Drugiego Przyjścia, i pilnie się
starajcie, abyście okazali się „bez skazy i bez nagany” [werset 14.]).

Wyjaśnij, że wyrażenie „bez skazy i bez nagany” (werset 14.) oznacza bycie czystym
od grzechu. Ci, którzy są czyści od grzechu, pogodzili się z Bogiem i będą czuć
spokój, kiedy przyjdzie Zbawiciel.

• W jaki sposób podsumowalibyście zasadę, której nauczał Piotr na temat
sposobu, w jaki możemy przygotować się na Drugie Przyjście Zbawiciela?
(Pomóż uczniom dostrzec następującą zasadę: Możemy przygotować się na
Drugie Przyjście Zbawiciela poprzez prowadzenie pobożnego życia i
gorliwe wyczekiwanie na Jego przyjście. Wyjaśnij, że „wyczekiwanie”
oznacza czekanie na Drugie Przyjście Zbawiciela z wielką niecierpliwością).

• W jaki sposób możemy prowadzić pobożne życie, oczekując gorliwie Drugiego
Przyjścia Zbawiciela?

Podsumuj II List Piotra 3:15–18, wyjaśniając, że Piotr ostrzegł świętych przed
popadnięciem w niegodziwość. Zachęcił świętych, aby „[wzrastali] […] w łasce i
poznaniu Pana” (werset 18.).
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Na zakończenie złóż świadectwo o prawdach nauczanych w II Liście Piotra 2–3.
Zachęć uczniów, aby starali się rozpoznać i unikać fałszywych nauk oraz aby pilnie
przygotowali się na Drugie Przyjście Zbawiciela.
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Wprowadzenie do I
Listu Jana
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W liście tym Jan poruszył kwestię niebezpiecznego szerzenia się w Kościele
wpływów odstępstwa. Ostrzegł świętych, aby unikali wszelkich związków z
ciemnością i trzymali się bezpieczeństwa, jakie daje światło ewangelii. Studiowanie
I Listu Jana może pomóc uczniom lepiej rozpoznawać fałszywe nauki na temat
Jezusa Chrystusa, a postępowanie zgodnie z radą Jana może pomóc im utrzymać
bliski związek z Panem, ponieważ będą żyć w prawdzie. Co więcej, studiowanie tej
księgi może im pomóc zrozumieć wielką miłość, jaką Ojciec Niebieski darzy
wszystkie Swoje dzieci, której przejawem było poświęcenie Jego Syna, Jezusa
Chrystusa, i złożenie Go w ofierze za całą ludzkość.

Kto napisał tę księgę?
„W żadnym z tych trzech listów autor nie wymienia swego imienia, lecz tradycja
przypisuje ich autorstwo Janowi”, jednemu z pierwszych Dwunastu Apostołów
(Boble Dictionary, „John, Epistles of”).

Autor Listów Jana na własne oczy ujrzał zmartwychwstałego Zbawiciela, co z całą
pewnością dotyczy Apostoła Jana (zob. I List Jana 1:1–4; 4:14).

Kiedy i gdzie została ona napisana?
Nie wiadomo dokładnie, gdzie i kiedy został napisany I List Jana.
Najprawdopodobniej powstał on pod koniec pierwszego wieku naszej ery.

Chociaż Jan znaczną część swej młodości spędził w Palestynie, region ten był wrogi
wobec chrześcijan i żydów od czasu zniszczenia Jerozolimy i tamtejszej świątyni
w 70 r. n.e. Tradycja głosi, że w późniejszych latach życia Jan opuścił Palestynę i
przeniósł się do Efezu. Jeśli w istocie tak było, Jan mógł napisać ten list z Efezu
między 70 a 100 r. n.e.

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Adresat I Listu Jana nie został określony, ale z jego treści wynika, że Jan pisał go do
osób wierzących (zob. I List Jana 1:3–4; 2:12–14), być może mieszkających w Azji
Mniejszej (tereny współczesnej Turcji), ponieważ część źródeł historycznych
twierdzi, że Jan mógł tam mieszkać i służyć pod koniec pierwszego wieku n.e.

W tym okresie fałszywi nauczyciele doprowadzili do schizmy, czyli rozłamu pośród
świętych na tych terenach (zob. I List Jana 2:18–19, 22, 26; 4:1), a w Kościele
szerzyło się odstępstwo. Szczególną popularność zyskał nurt filozofii zwany
doketyzmem. Był on częścią większego ruchu o nazwie gnostycyzm. Sednem wielu
nauk głoszonych przez gnostyków było to, że wszelki duch jest całkowicie dobry, a
materia, w tym ciało fizyczne, całkowicie zła.

Wyznawcy gnostycyzmu wierzyli, że zbawienia nie osiąga się poprzez uwolnienie
od grzechu, lecz raczej przed oddzielenie ducha od materii, czyli od fizycznego
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ciała. Wierzyli oni również, że zbawienie osiąga się przez zdobycie określonej
wiedzy (gnozy), a nie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Doketyści przywiązywali nadmierną wagę do duchowej natury Jezusa, co
doprowadziło ich do ostatecznego odrzucenia poglądu, że przyszedł On na ziemię
w prawdziwej, cielesnej postaci. Wierzyli oni, że Bóg jest niewidzialny,
nieśmiertelny, wszechwiedzący i niematerialny. Sądzili, że świat fizyczny i ciało
fizyczne to źródło zła. W związku z tym, ponieważ Jezus był niebiańskim Synem
Boga, nie mógł On doświadczyć ograniczeń, jakie wiążą się z ludzkim ciałem. Ich
zdaniem Jezus Chrystus nie narodził się dosłownie w ciele i nie zamieszkiwał
namacalnego ciała, nie krwawił ani nie cierpiał, nie umarł ani nie zmartwychwstał
w ciele — jedynie się tak zdawało. Doketyzm pochodzi od greckiego słowa dokeō
znaczącego „wydawać się”, „zdawać”.

Choć I List Jana odrzuca tego typu fałszywe nauki, przetrwały one i wkradły się
pośród członków Kościoła. Te i inne fałszywe doktryny doprowadziły do Wielkiego
Odstępstwa.

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Jako jeden z pierwszych Apostołów wybranych przez Jezusa Chrystusa, Jan był
szczególnym świadkiem zmartwychwstałego Zbawiciela. Rozpoczął swój list od
oświadczenia, że osobiście widział, słyszał i dotykał Jezusa Chrystusa. W oparciu o
to osobiste świadectwo Jan zachęcił czytających, aby mieli „społeczność […] z
Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem” (I List Jana 1:3). Głównym tematem
Pierwszego Listu Jana jest miłość. Jan podkreślał, że ci, którzy mówią, że kochają
Boga, lecz nie okazują miłości swoim bliźnim, są kłamcami (zob. I List Jana
4:20–21).

Zarys
I List Jana 1–3 Jan naucza, że poprzez posłuszeństwo możemy poznać Boga, mieć
z Nim społeczność i stać się tacy jak On. W ostatnich dniach powstanie antychryst.
Miłość, jaką darzy nas Zbawiciel, przejawia się przez Jego zadość czyniącą ofiarę.

I List Jana 4–5 Jan zachęca świętych, aby oceniali, czy dany nauczyciel pochodzi od
Boga. Bóg jest miłością i z powodu wielkiej miłości, jaką nas darzy, posłał Swego
Syna, aby za nas cierpiał. Ci, którzy kochają Boga, przestrzegają Jego przykazań. Ci,
którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i narodzą się w Bogu, przemogą świat.

I L IST  JANA
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I List Jana
Wprowadzenie
Jan zachęcał członków Kościoła, aby starali się budować
społeczność z Ojcem i Synem. Podkreślał, że aby okazać
naszą miłość do Boga, powinniśmy przestrzegać Jego

przykazań. Przypominał też członkom Kościoła, aby kochali
bliźnich.

Propozycje dotyczące nauczania

Nauczaj na wzór Zbawiciela
Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Apostołów zachęcał nauczycieli ewangelii, aby
starali się nauczać tak, jak czynił to Zbawiciel: „Jaki lepszy wzorzec moglibyśmy wybrać, kiedy
analizujemy swoje postępowanie i staramy się doskonalić jako nauczyciele? Czy moglibyśmy
podjąć się ważniejszego przedmiotu studiów niż przeanalizowanie naszych pomysłów, celów oraz
metod i porównanie ich z naukami Jezusa Chrystusa?” (Teach Ye Diligently, wyd. popr. [1991],
str. 22).

I List Jana 1–5
Jan wyjaśnia znaczenie przestrzegania przykazań i miłości bliźniego
Podziel uczniów na pary. Napisz na tablicy słowo odstępstwo. Poproś uczniów, aby w
parach krótko wyjaśnili sobie, czym jest odstępstwo. Następne poproś jednego z
uczniów, aby podszedł do tablicy i zapisał na niej definicję słowa odstępstwo.
Powinna ona wskazywać na to, że odstępstwo oznacza odwrócenie się od prawdy
(zob. Guide to the Scriptures, „Apostasy”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Wyjaśnij, że Apostoł Jan napisał swój Pierwszy List w okresie, kiedy odstępstwo
zagrażało Kościołowi. Przestrzegł w nim świętych przed antychrystami (zob. I Lista
Jana 2:18–26; 4:3). Antychryst to „ktoś lub coś, kto fałszuje prawdziwy
ewangeliczny plan zbawienia i kto otwarcie lub potajemnie sprzeciwia się
Chrystusowi” oraz upoważnieniu i naukom Jego wybranych sług (Guide to the
Scriptures, „Antichrist”, strona internetowa: scriptures.lds.org). Niektórzy z
antychrystów w czasach Jana nauczali, że kiedy Jezus Chrystus był na ziemi, nie
miał fizycznego ciała, a jedynie wydawał się być cielesną istotą.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos: I Listu Jana 1:1–4. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, jakie świadectwo złożył Jan, aby obalić tę fałszywą
doktrynę. Wyjaśnij, że wyrażenie „Słowo żywota” (werset 1.) odnosi się do Jezusa
Chrystusa.

• Jakich słów użył Jan, aby wykazać błędność doktryny, że Jezus Chrystus nie miał
fizycznego ciała?

• Dlaczego, według wersetów 3–4., Jan podzielił się swoim świętym
świadectwem o Jezusie Chrystusie z członkami Kościoła? (Pragnął, aby tworzyli
oni społeczność z przywódcami Kościoła, którzy tworzyli społeczność z Ojcem
Niebieskim i Jezusem Chrystusem. Chciał również, aby zaznali pełni radości).
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Wyjaśnij, że tworzenie z kimś społeczności oznacza zbudowanie związku opartego
na zaufaniu, wspólnocie i jedności celu. Możemy tworzyć społeczność z
przywódcami Kościoła, kiedy przyjmujemy ich nauki i rady i gdy się do nich
stosujemy.

Napisz na tablicy następujące niedokończone zdanie: Kiedy przyjmujemy nauki
proroków i apostołów, możemy…

• Jak dokończylibyście to zdanie, by utworzyć zasadę w oparciu o I List Jana 1:3?
(Na podstawie wypowiedzi uczniów uzupełnij zdanie na tablicy w taki sposób,
aby wyrażało następującą zasadę: Kiedy przyjmujemy nauki proroków i
apostołów, możemy tworzyć społeczność z Ojcem i Synem).

Pokaż zdjęcia obecnego Prezydenta Kościoła oraz innych proroków i apostołów.

• W jaki sposób podążanie za naukami proroków i apostołów pomaga nam
zbudować społeczność z naszym Ojcem w Niebie i Jego Synem, Jezusem
Chrystusem?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu Jana 1:5–6. Reszta klasy
niech śledzi treść i odszuka, co może nas odwieść od stworzenia relacji z naszym
Ojcem w Niebie.

• Co może nas odwieść od stworzenia relacji z naszym Ojcem w niebie?

Zwróć uwagę na to, że kiedy Jan używa słowa ciemność, mówi o ciemności
duchowej.

• Jak myślicie, co oznacza chodzenie w duchowej ciemności?

Poproś uczniów o przestudiowanie I Listu Jana 1:7–10; 2:1–6 i odszukanie nauk
Jana, które mogą nam pomóc poznać, jak kroczyć w świetle ewangelii. Wyjaśnij, że
słowo ubłaganie w I Liście Jana 2:2 oznacza zadość czyniącą ofiarę, która zaspokaja
wymogi sprawiedliwości Boga. Poproś uczniów, aby po cichu przestudiowali te
wersety w pojedynkę, w parach lub małych grupach.

• Jakie nauki odnaleźliście w tych wersetach? (Możesz zapisać odpowiedzi
uczniów na tablicy. Pośród nich mogą się znaleźć następujące: Jezus Chrystus
zadośćuczynił za nasze grzechy. Kiedy przestrzegamy przykazań Boga,
nasza miłość do Niego staje się doskonalsza).

• Jak sądzicie, dlaczego nasza miłość do Boga staje się doskonalsza czy też
pełniejsza, kiedy przestrzegamy Jego przykazań?

• W jakich sytuacjach odczuwaliście większą miłość do Boga, kiedy staraliście się
przestrzegać Jego przykazań?

Odczytaj dwa poniższe opisy młodych świętych w dniach ostatnich. Poproś
uczniów, aby postarali się odnaleźć konkretne przykazanie, którego przestrzeganie
sprawia tym osobom problem.

1. Młody mężczyzna codziennie czyta pisma święte i wiernie wywiązuje się ze
swoich obowiązków w kapłaństwie, ale często jest niemiły dla swojego
młodszego brata.

2. Młoda kobieta regularnie uczęszcza na spotkania kościelne i zdobyła swoje
Wyróżnienie Dojrzałości Młodej Kobiety. Niestety często zamieszcza na
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portalach społecznościowych złośliwe komentarze na temat swoich kolegów z
klasy i nauczycieli.

• Z przestrzeganiem jakiego przykazania mają problem ci młodzi ludzie?

Zachęć uczniów, aby pomyśleli o sytuacjach, w których okazywanie miłości
bliźniego może sprawiać im trudność.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei odczytali na głos I List Jana 2:9–11; 4:7–11,
19–21. Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, czego Jan
nauczał na temat miłości. Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli te nauki, które
mają dla nich największe znaczenie.

• Które z nauk Jana najbardziej do was przemawiają? Dlaczego?

• Jaką zasadę możemy znaleźć w tych wersetach, która mówi o tym, co robi
człowiek, który kocha Boga? (Uczniowie mogą użyć różnych sformułowań, lecz
powinni odnaleźć następującą zasadę: Kiedy kochamy Boga, kochamy
naszych bliźnich).

• Jak sądzicie, dlaczego, kiedy prawdziwie kochamy Boga, okazujemy miłość
bliźnim?

Zwróć uwagę uczniów na to, że, choć Jan użył słowa nienawiść w I Liście Jana 4:20,
istnieje wiele różnych zachowań, jakimi możemy pozbawiać innych naszej miłości i
dobroci, nie tylko nienawiść. Poproś uczniów, aby podali ich przykłady.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos I Listu Jana 3:17–18, a resztę klasy
o odszukanie, w jaki sposób powinniśmy okazywać bliźnim naszą miłość. Poproś
uczniów, aby podzielili się tym, co odnaleźli. Uczniowie powinni odkryć, że ważne
jest, by kochać nie tylko „słowem”, ale i „czynem”.

• Jak sądzicie, dlaczego ważne jest, abyśmy okazywali naszą miłość w czynach, a
nie jedynie w słowach?

• Kto ze znanych ci osób jest dobrym przykładem okazywania miłości bliźniego?
W czym, co robi ta osoba, przejawia się jej miłość do bliźnich?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się, komu w swoim życiu mogą okazywać więcej
miłości. Poproś ich, aby zapisali na kartce imię tej osoby oraz konkretne rzeczy,
które mogą zrobić, by okazać jej miłość i dobroć. Wyjaśnij, że nie muszą okazywać
miłości w żaden spektakularny sposób i że proste, drobne akty dobroci często mają
największe znaczenie. Zachęć uczniów, aby zabrali swoje kartki do domu i
wprowadzili w czyn to, co napisali.

Zwróć ich uwagę na to, że kiedy okazujemy miłość czynem, naśladujemy Jezusa
Chrystusa (zob. I List Jana 2:6; 3:1–3). Możesz zakończyć lekcję złożeniem swojego
świadectwa o prawdach, które uczniowie odnaleźli podczas studiowania I Listu
Jana. Zachęć ich, by stosowali te prawdy we własnym życiu.
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Wprowadzenie do II
Listu Jana
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W swoim Drugim Liście Jan wyraził niepokój z powodu odstępnych wpływów
działających w Kościele. Jednocześnie wyraził też radość z powodu członka
Kościoła, który pozostał silny i oddany ewangelii (zob. II List Jana 1:4). Słowa te
ilustrują radość i wdzięczność, jaką odczuwają przywódcy za osoby, które pozostają
wierne Panu. Podczas studiowania II Listu Jana uczniowie mogą zostać umocnieni
jego przypomnieniem, aby kochali jeden drugiego, przestrzegali przykazań Boga i
wiernie zachowywali doktrynę Chrystusa.

Kto napisał tę księgę?
Autor nazwał siebie „starszym” (II List Jana 1:1), tradycyjnie zaś przyjmuje się, że
list ten napisał Jan, jeden z pierwszych Dwunastu Apostołów (zob. Bible Dictionary,
„John, Epistles of”).

Kiedy i gdzie została ona napisana?
Nie wiadomo dokładnie, gdzie i kiedy został napisany II List Jana.

Jeśli zgodne z prawdą jest tradycyjne przekonanie o długotrwałym pobycie Jana w
Efezie, mógł on napisać ten list między 70 a 100 r. n.e.

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Drugi List Jana został napisany do „wybranej pani i do jej dzieci” (II List Jana 1:1).
Nie wiadomo, czy Jan zwracał się do swojej rodziny czy innej określonej grupy
ludzi, czy może, używając symbolicznego języka, przemawiał do ogółu Kościoła.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów napisał, że być
może II i III List Jana są listami, które Jan napisał do swojej najbliższej rodziny
(zob. Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], tom 3.,
str. 409–410, 412–414).

Kolejna możliwość jest taka, że „wybrana pani” to odwołanie do chrześcijańskiego
zboru (zob. II List Jana 1:13). Greckie słowo określające kościół jest rodzaju
żeńskiego i często uosabiano Kościół z kobietą (zob. List do Efezjan 5:25–27, 32;
Joseph Smith Translation, Revelation 12:1–3, 7 [w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO]; Revelation 19:7–8).

Podobnie jak w przypadku I Listu Jana, ten również został napisany w odpowiedzi
na fałszywe nauki głoszące, że Jezus Chrystus nie przyszedł w dosłownym sensie
na ziemię w ludzkiej postaci. Jan wytłumaczył, że członkowie, którzy nauczali, że
Chrystus nie miał fizycznego ciała, nie powinni być przyjmowani w domach
członków ani w kongregacji (zob. II List Jana 1:7–10).
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Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
W liście tym Jan ostrzegał przed fałszywymi nauczycielami wewnątrz Kościoła.
Radził członkom, aby nie słuchali takich osób ani nie przebywali w ich
towarzystwie.

Zarys
II List Jana Jan przypomina Kościołowi o przykazaniu, aby kochać bliźniego.
Ostrzega przed fałszywymi nauczycielami i zwodzicielami wewnątrz Kościoła i
radzi członkom, aby nie przyjmowali ich w domach ani nie dopuszczali do
kongregacji.

I I L IST  JANA
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Wprowadzenie do III
Listu Jana
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W tym krótkim liście Jan wychwalał Gajusa, członka Kościoła, który pozostał
wierny podczas buntu przeciwko przywódcom Kościoła. Nauki Jana mogą pomóc
uczniom lepiej zrozumieć odstępstwo, które nastąpiło w Kościele w czasach
Nowego Testamentu oraz zainspirować ich, by pozostali wierni przywódcom
Kościoła pomimo przeciwności.

Kto napisał tę księgę?
Autor sam określił siebie mianem „starszy” (III Lista Jana 1:1) i w tradycji przyjmuje
się, że jest nim Apostoł Jan.

Kiedy i gdzie została ona napisana?
Nie wiadomo dokładnie, gdzie i kiedy został napisany III List Jana.

Jeśli zgodne z prawdą jest tradycyjne przekonanie o długotrwałym pobycie Jana w
Efezie, mógł on napisać ten list między 70 a 100 r. n.e.

Do kogo i w jakim celu została napisana?
Trzeci List Jana został napisany do Gajusa, wiernego członka Kościoła, którego Jan
pochwalił za bezinteresowne oddanie sprawie Chrystusa i udzielenie schronienia
podróżującym sługom Bożym (zob. III List Jana 1:5–8).

Jan przestrzegł również Gajusa przed człowiekiem o imieniu Diotrefes, który być
może zajmował stanowisko przywódcze w miejscowej kongregacji Kościoła.
Diotrefes otwarcie sprzeciwiał się Janowi i innym przywódcom Kościoła, a nawet
uniemożliwiał uczestnictwo w spotkaniach kościelnych miejscowym członkom,
którzy chcieli udzielać im schronienia (zob. III List Jana 1:9–10). Jan zachęcał
Gajusa, aby trwał wiernie i zapowiedział, że spodziewa się go wkrótce odwiedzić
(zob. III List Jana 1:11–14).

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
W III Liście Jana widzimy, że Jan martwi się z powodu sił dążących do odstępstwa
w Kościele. Widoczna jest w nim również miłość, jaką Jan darzył bliźnich oraz
radość, jaką odczuwał, kiedy decydowali się oni na życie w posłuszeństwie
(zob. III List Jana 1:4).

Zarys
III List Jana Jan chwali Gajusa za jego wierność i ostrzega go przed przywódcą,
który sprzeciwia się Janowi i innym przywódcom Kościoła.
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II List Jana – III List Jana
Wprowadzenie
Jan przestrzegł świętych przed ludźmi, którzy zwodzą i
głoszą, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele. Pochwalił
także Gajusa za jego wierność.

Uwaga: Lekcja ta zawiera propozycję dotyczącą
nauczania III Listu Jana, z którą wiąże się otrzymanie listów
od rodziców lub przywódców kościelnych. Jeśli zdecydujesz
się skorzystać z tej propozycji, musisz poczynić

przygotowania kilka dni wcześniej. Poproś rodziców lub — w
razie potrzeby — lokalnych przywódców kościelnych każdego
z uczniów o napisanie krótkiego listu opisującego radość,
jaką odczuwają, patrząc na jego starania, by żyć zgodnie z
ewangelią. Dopilnuj, aby w dniu, w którym będziesz
prowadzić tę lekcję, mieć dla każdego z uczniów list od jego
rodziców lub przywódców.

Propozycje dotyczące nauczania
II List Jana
Jan ostrzega przed ludźmi, którzy nauczają fałszywych doktryn
Wymień nazwisko popularnego sportowca, znanego większości uczniów.

• Co może robić ten sportowiec, aby utrzymać się w jak najlepszej formie?

• Co by się stało, gdyby ten sportowiec po ciężkiej pracy nad tym, by być w dobrej
formie, przestał ćwiczyć, zaczął objadać się hamburgerami, oglądać godzinami
telewizję, grać w gry komputerowe i zażywać substancje, które niszczą
organizm?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, jak można porównać pracę, jaką odnoszący
sukcesy sportowcy muszą włożyć w to, by utrzymać dobrą formę fizyczną, z pracą,
jaką muszą wykonać członkowie Kościoła, aby zachować błogosławieństwa, które
uzyskali dzięki ewangelii. Zachęć ich, aby podczas studiowania II Listu Jana
odszukali zasadę, która pomoże im zachować błogosławieństwa, które zdobyli jako
członkowie Kościoła.

Podsumuj II List Jana 1:1–4, wyjaśniając, że Apostoł Jan rozpoczął swój list,
zwracając się do „wybranej pani i do jej dzieci”, co może oznaczać konkretną
członkinię Kościoła i jej dzieci lub może być symbolicznym zwrotem określającym
kongregację Kościoła.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu Jana 1:5–6. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają przykazanie, o którym Jan przypomniał świętym.

• O jakim przykazaniu Jan przypomniał świętym?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu Jana 1:7. Niech pozostali
odszukają, dlaczego Jan radził członkom Kościoła, aby postępowali zgodnie z
przykazaniami (II List Jana 1:6).

• Dlaczego Jan radził członkom Kościoła, aby przestrzegali przykazań?

• Kim byli „zwodziciele”, o których mowa w wersecie 7.?

Wyjaśnij, że kiedy Jan pisał swój list, popularność zdobywał nurt filozoficzny zwany
doketyzmem. Dokeci wierzyli, że Bóg był tak wywyższony, że był ponad cierpienie,
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śmierć i inne doczesne doznania. Dlatego też doszli do wniosku, że Jezus Chrystus
jako Syn Boga nie przyszedł na ziemię w ciele, ale że Jego duch jedynie wydawał się
robić rzeczy, które czyniłby lub których doświadczałby śmiertelnik.

• Jakie znacie przykłady fałszywych nauk sprzecznych z prawdami ewangelii,
które są głoszone w naszych czasach?

• Dlaczego nauki te są niebezpieczne dla ducha?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu Jana 1:8. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co Jan radził robić członkom Kościoła, kiedy stykają się z
fałszywymi naukami. Wyjaśnij, że zwrot: „miejcie się na baczności” oznacza, że
mamy być czujni i ostrożni, aby nie przyjąć fałszywych nauk (zob. II List Jana 1:8).

• Jakiej zasady mówiącej o tym, jak możemy stale cieszyć się otrzymanymi
błogosławieństwami ewangelii, uczy nas Jan w wersetach 6–8? (Posługując się
własnymi słowami, uczniowie powinni sformułować następującą zasadę: Kiedy
przestrzegamy przykazań i mamy się na baczności, możemy stale cieszyć
się błogosławieństwami ewangelii, które otrzymaliśmy. Zapisz tę zasadę
na tablicy).

Poproś uczniów, aby w swoich zeszytach lub dziennikach do studiowania
sporządzili listę błogosławieństw ewangelii, które już otrzymali lub które mają
nadzieję otrzymać. Poproś kilkoro z nich o podzielenie się z resztą klasy tym, co
napisali. Zapisz ich odpowiedzi na tablicy.

• W jaki sposób przyjęcie fałszywych nauk może nam uniemożliwić otrzymanie
tych błogosławieństw lub dalsze cieszenie się nimi w naszym życiu?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II List Jana 1:9. Pozostali niech
śledzą tekst i odszukają, co według Jana czeka tych, którzy przestrzegają przykazań
doktryny Chrystusa, czyli pozostają jej bliscy i trwają w ewangelii.

• Co mają ci, którzy trwają w doktrynie Chrystusa? (Kiedy uczniowie udzielą
odpowiedzi, napisz na tablicy następującą zasadę: Kiedy trzymamy się
doktryny Chrystusa, Ojciec i Syn są z nami).

Zwróć uwagę na to, że jednym ze sposobów na to by mieć ze sobą Ojca i Syna jest
towarzystwo Ducha Świętego.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad swoimi staraniami, by przestrzegać
przykazań, zachowywać czujność i przestrzegać ewangelii. Zachęć ich, aby napisali,
dlaczego chcą zachować błogosławieństwa, które otrzymali dzięki ewangelii i jedną
rzecz, którą zrobią dzisiaj, aby mogli być bardziej wierni i wytrwali w
przestrzeganiu przykazań.

Podsumuj II List Jana 1:10–13, wyjaśniając, że Jan nawoływał świętych, by unikali
ludzi, którzy głoszą fałszywe doktryny. Wyraził również pragnienie, by osobiście
odwiedzić świętych, do których napisał swój list.
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III List Jana
Jan chwali wierność Gajusa.
Przynieś na zajęcia niewielki kamyk i dużą miskę wypełnioną wodą. Poproś
któregoś z uczniów, aby wrzucił kamyk do wody, nie wywołując żadnego
poruszenia na jej powierzchni.

• Dlaczego niemożliwe jest, by kamień nie wywołał poruszenia wody?

• Kto jeszcze oprócz was samych może odczuwać pozytywny wpływ waszej
decyzji, by żyć w zgodzie z ewangelią?

Wyjaśnij, że jak zapisano w III Liście Jana, zwracał się on do wiernego członka
Kościoła o imieniu Gajus.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos III Listu Jana 1:1–4. Niech
pozostali śledzą tekst i odszukają, jaki wpływ wywarło na Jana to, że Gajus żył w
zgodzie z ewangelią. Wyjaśnij, że słowo dzieci w wersecie 4. może odnosić się do
członków Kościoła, którym Jan pomógł się nawrócić.

• Jak wierne życie Gajusa wpłynęło na Jana?

• Jak podsumowalibyście zawartą w tych wersetach prawdę o tym, jak życie w
zgodzie z ewangelią może wpływać na nas i innych? (Uczniowie mogą
rozpoznać różne prawdy, ale upewnij się, że odnajdą również następującą
prawdę: Życie w zgodzie z ewangelią przynosi radość nie tylko nam, ale
również innym).

• Kiedy odczuwaliście radość z powodu tego, że jakaś osoba wiernie przestrzega
zasad ewangelii?

Jeśli zdecydowałeś się skorzystać z propozycji nauczania związanej z pisaniem
listów, rozdaj teraz uczniom listy napisane przez ich rodziców lub przywódców, by
jeszcze lepiej zilustrować tę prawdę. Dopilnuj, aby wszyscy uczniowie otrzymali
listy od rodziców lub przywódców i daj im czas na ich przeczytanie.

Zapraszanie wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa
Wyszukuj różne sposoby, aby starać się angażować w lekcję wszystkich uczniów. Poproszenie
rodziców lub przywódców każdego z uczniów o napisanie do niego listu może sprawić, że
wszyscy uczniowie zaangażują się w zajęcia, nawet ci, którzy zazwyczaj są oporni i niechętni do
aktywnego udziału.

Podsumuj III List Jana 1:5–14, wyjaśniając, że Jan chwalił Gajusa za jego gotowość,
by przyjmować u siebie podróżujących przywódców Kościoła i misjonarzy, zaś
skrytykował miejscowego przywódcę o imieniu Diotrefes, który odmówił gościny
Janowi i jego towarzyszom.

Krótko przypomnij prawdy, które rozpoznaliście podczas tej lekcji. Złóż o nich
świadectwo i zachęć uczniów, aby stosowali je w swoim życiu.
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Wprowadzenie do
Listu Judy
Dlaczego warto studiować tę księgę?
List Judy opisuje odstępcze siły, jakie oddziaływały w początkowym okresie
powstania Kościoła. Studiując ten list, uczniowie nauczą się rozpoznawać tych,
którzy starają się odwieść uczniów Jezusa Chrystusa od wiary. Zyskają oni także
poczucie tego, jak ważne jest, by gorliwie walczyć w obronie wiary i pozostawać jej
wiernym.

Kto napisał tę księgę?
Autor listu przedstawia się jako: „Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba” (List
Judy 1:1). Tradycja mówi, że ów Juda to przyrodni brat Jezusa Chrystusa
(zob. Ew. Mateusza 13:55; Ew. Marka 6:3; Bible Dictionary, „Jude”). Juda był z całą
pewnością bardzo szanowanym członkiem Kościoła w Jerozolimie i być może
podróżował jako misjonarz (zob. Dzieje Apostolskie 1:13–14; I List do Koryntian
9:5). Nie posiadamy żadnych wskazówek dotyczących jego urzędu w kapłaństwie,
lecz list wskazuje na to, że zajmował on wysoką pozycję, uprawniającą go do
udzielania rad.

Kiedy i gdzie została ona napisana?
Nie wiemy, gdzie został napisany List Judy. Jeśli jego autorem naprawdę był Juda
brat Jezusa, list najprawdopodobniej powstał między 40 a 80 r. n.e.

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
List Judy jest adresowany do wiernych chrześcijan — „do powołanych, w Bogu
Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych” (List Judy 1:1). Juda
napisał, że celem tego listu było zachęcenie czytelników, aby „podjęli walkę o
wiarę” z niegodziwymi nauczycielami, którzy przeniknęli do Kościoła i namawiali
do niemoralnego postępowania oraz głosili fałszywe nauki, które zaprzeczały Panu
Jezusowi Chrystusowi (List Judy 1:3).

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Choć List Judy to jedna z najkrótszych ksiąg Nowego Testamentu, zawiera on
informacje, których nie znajdziemy w żadnej innej księdze w Biblii. Juda pisał o
„[aniołach], którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu” (werset 6.;
zob. także Abraham 3:26), o sporze między Michałem a Lucyferem o ciało Mojżesza
(werset 9.), o proroctwie Enocha na temat Drugiego Przyjścia Zbawiciela
(wersety 14–15; zob. także Mojżesz 7:65–66).

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów wymienił kilka cech
wyróżniających List Judy:
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„Z całej Biblii jedynie w Liście Judy zachowała się wiedza o tym, że naszym
pierwszym stanem było życie przedziemskie i że część aniołów nie przeszła
związanych z nim prób.

To z niego czerpiemy nasze skąpe informacje na temat sporu między Michałem a
Lucyferem o ciało Mojżesza.

Tylko Juda zapisał wspaniałe proroctwo Enocha mówiące o Drugim Przyjściu Syna
Człowieczego” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], tom 3.,
str. 415).

Juda ostro wypowiada się o tych, którzy sprzeciwiają się Bogu i Jego sługom, oraz o
tych, którzy oddają się pogańskim praktykom religijnym i twierdzą, że mają prawo
nie przestrzegać przykazań Bożych, włącznie z prawem czystości moralnej. Opisał
też cechy, którymi charakteryzują się ludzie zepsuci.

Zarys
List Judy 1 Juda wzywa członków Kościoła, aby „podjęli walkę o wiarę” (List Judy
1:3). Wyjaśnia, że ludzie, którzy niepostrzeżenie wkradli się w szeregi świętych,
głoszą fałszywe doktryny i zachęcają do niegodziwych praktyk. Ostrzega przed
wyrokami, które spadną na tych, którzy odwracają się od Boga. Juda radzi
członkom Kościoła, aby umacniali swą wiarę i „[zachowywali] siebie samych w
miłości Bożej” (List Judy 1:21).

L IST  JUDY
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List Judy
Wprowadzenie
Juda nawoływał członków Kościoła, aby gorliwie walczyli o
wiarę z fałszywymi nauczycielami. Opisał fałszywych
nauczycieli i radził świętym, aby budowali swe życie na
ewangelii Jezusa Chrystusa. W tradycji przyjmuje się, że Juda

był przyrodnim bratem Jezusa Chrystusa (zob. Ew. Mateusza
13:55). Był również aktywnym i cieszącym się poważaniem
członkiem Kościoła w Jerozolimie.

Propozycje dotyczące nauczania

Pokładanie wiary w Panu i w Duchu
Obowiązek nauczania młodzieży zasad ewangelii może wydawać się przytłaczający i być nie lada
wyzwaniem. Pamiętaj, że wykonujemy dzieło Pana i że On pomaga tym, którzy mają wiarę w
Niego (zob. Moroni 7:33). Uwierz również w to, że Duch Święty może zmiękczyć serca uczniów i
natchnąć ich, aby stosowali prawdy ewangelii stosownie do swoich potrzeb i sytuacji (zob. Alma
24:8, NiP 50:14).

List Judy 1:1–19
Juda nawołuje członków Kościoła, aby gorliwie walczyli o wiarę z fałszywymi
nauczycielami.
Odczytaj poniższe opisy sytuacji i poproś uczniów, aby zastanowili się, jak by
zareagowali:

1. Na stronie w mediach społecznościowych znajomy zamieszcza wypowiedź
krytykującą stanowisko Kościoła wobec małżeństw osób tej samej płci.

2. Sąsiad dowiaduje się, że jesteś członkiem Kościoła. Mówi ci, że przeczytał
Księgę Mormona i uważa, że to podnosząca na duchu literatura, ale nie jest to
słowo Boga.

3. Podczas dyskusji w szkole wasz rówieśnik wyraża opinię, że oglądanie
pornografii jest nieszkodliwe i nie powinno się go zwalczać.

• Podajcie przykłady, jak można w różny sposób zareagować w tych sytuacjach.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Listu Judy 1:3–4. Pozostali niech
śledzą tekst w pismach świętych i odszukają, przed czym Juda przestrzegał
członków Kościoła.

• Przed czym Juda ostrzegał członków Kościoła w wersecie 4.?

Pomóż uczniom zrozumieć, że „bezbożni” ludzie o złych zamiarach
niepostrzeżenie wkradli się w szeregi członków Kościoła. Propagowali oni zepsute i
niemoralne zachowania, nauczając, że doktryna łaski zezwala ludziom na
popełnianie wszelkich grzechów, ponieważ miłosierny Bóg im je wybaczy.
Odrzucali też pewne prawdy na temat Ojca w Niebie i Jezusa Chrystusa.
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Wyrażenie: „na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia”
(werset 4.) oznacza, że ludzie ci zostali już dawno osądzeni.

• Do czego Juda wzywał wiernych członków Kościoła w obliczu fałszywych nauk i
zepsucia, jakie szerzyli ci źli ludzie? (Aby „podjęli walkę o wiarę” [werset 3.]).

Wyjaśnij, że „[wiara], która raz na zawsze została przekazana świętym” (werset 3.),
to ewangelia Jezusa Chrystusa — prawdy, prawa i obrzędy, jakich nauczał Zbawiciel
i Jego apostołowie.

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć na temat spoczywającego na uczniach Jezusa
Chrystusa obowiązku zwalczania fałszywych nauk i niegodziwych praktyk?
(Uczniowie mogą to inaczej ująć, ale powinni rozpoznać następującą prawdę:
Uczniowie Jezusa Chrystusa powinni gorliwie walczyć w obronie Jego
ewangelii, a także zwalczać fałszywe nauki i niegodziwe praktyki).

• Jak myślicie, co oznacza podejmować walkę o ewangelię? (Mamy śmiało
nauczać ewangelii i dawać o niej świadectwo). Jednakże czyniąc to, nie
powinniśmy być nieuprzejmi, nachalni ani wrogo nastawieni [zob. Alma 38:12;
3 Nefi 11:29]).

• Jak możemy walczyć o ewangelię bez odczuwania wrogości?

Przypomnij uczniom sytuacje, o których była mowa na początku lekcji.

• W jaki sposób możemy walczyć o ewangelię i przeciwstawiać się fałszywym
doktrynom i niegodziwym praktykom w tych oraz podobnych sytuacjach?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej historii, opowiedzianej przez
Starszego Neila L. Andersena z Kworum Dwunastu Apostołów. Niech pozostali
słuchają, jak młoda kobieta walczyła w obronie ewangelii.

„Rozmawiałem ostatnio z dziewczyną z klasy Laur, która mieszka w Stanach
Zjednoczonych. Cytuję fragment z jej e-maila:

‘W zeszłym roku niektórzy z moich znajomych na Facebooku zaczęli dzielić się
swoimi poglądami o małżeństwie. Wielu opowiadało się za małżeństwem osób
tej samej płci, a kilkoro młodych świętych w dniach ostatnich „polubiło” ich
wpisy. Ja sama wstrzymałam się od komentarza.

Postanowiłam wyrazić poparcie dla tradycyjnych związków małżeńskich w bardziej
przemyślany sposób.

Przy zdjęciu mojego profilu zamieściłam wpis: „Wierzę w małżeństwo pomiędzy mężczyzną a
kobietą”. Niemal natychmiast zaczęłam dostawać wiadomości. „Jesteś egoistką”. „Nie osądzaj”.
W jednym wpisie porównywano mnie do właścicieli niewolników. Otrzymałam też następującą
wiadomość od dobrego przyjaciela, który jest silnym członkiem Kościoła: „Musisz zacząć żyć w
naszych czasach. Świat się zmienia i ty też powinnaś”.

Nie odpowiedziałam na te zarzuty, ale również nie zdjęłam ze strony moich opinii’.

Na końcu napisała: ‘Czasami, jak powiedział Prezydent Monson, „trzeba stać samemu”. Mam
nadzieję, że jako młodzież będziemy stać razem — wierni Bogu i naukom Jego żyjących
proroków’” („Duchowe wichry”, Ensign lub Liahona, maj 2014, str. 19–20).

• Jak ta dziewczyna walczyła za sprawę ewangelii?
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• W jakiej sytuacji wy lub ktoś, kogo znacie, walczyliście za ewangelię Jezusa
Chrystusa? Czego nauczyliście się z tego doświadczenia?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, co mogą robić, aby prawdziwie walczyć za
ewangelię Jezusa Chrystusa. Zachęć ich, aby działali zgodnie z otrzymywanymi
podszeptami.

Podsumuj List Judy 1:5–7, wyjaśniając, że Juda porównał zbuntowanych członków
Kościoła do ludzi, którzy buntowali się przeciw Bogu w czasach Starego
Testamentu i ponieśli za to karę. Wśród nich było wiele dzieci Izraela, które zginęły
podczas wędrówki przez pustynię oraz mieszkańcy Sodomy i Gomory, których
pochłonął ogień. Juda porównał też zbuntowanych członków Kościoła do tych,
którzy buntowali się przeciwko Bogu i „nie zachowali zakreślonego dla nich
okręgu” podczas życia przed przyjściem na ziemię (List Judy 1:6, zob. także
Abraham 3:22–26).

Napisz na tablicy następujący nagłówek: Cechy fałszywych nauczycieli.

Wyjaśnij, że w Liście Judy 1:8–16 Juda opisuje wiele cech, dzięki którym członkowie
Kościoła mogą rozpoznać osoby głoszące w Kościele przeinaczone filozofie i
praktyki. Aby zilustrować to twierdzenie, zwróć uwagę uczniów na wyrażenia: są
„chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry”, „drzewami jesiennymi, które nie
rodzą owoców” w Liście Judy 1:12.

• Pod jakim względem fałszywi nauczyciele mogą przypominać chmury bez wody
i drzewa, co nie wydają owoców?

Podziel uczniów na trzy lub czteroosobowe grupy. Powiedz im, aby w swoich
grupach przeczytali List Judy 1:8; 10; 14–19 i odszukali inne cechy fałszywych
nauczycieli. Zaproponuj, aby zaznaczyli to, co znaleźli. Być może będziesz musiał
wyjaśnić, że czas ostateczny, o którym mowa w wersecie 18. odnosi się do okresu,
w którym żył Juda oraz do czasów nam współczesnych.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby podeszli do tablicy i wypisali
na niej cechy charakteryzujące fałszywych nauczycieli. Wśród cech odnalezionych
przez uczniów mogą się znaleźć następujące (być może będziesz musiał posłużyć
się tymi wyrażeniami, aby pomóc uczniom zrozumieć to, co przeczytali):

Cechy fałszywych nauczycieli

Kalają ciało swoje (werset 8.)

Pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim (werset 8.)

Bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają (werset 10.)

Gubi ich życie zgodne z posiadaną przez nich cielesną wiedzą (werset 10.)

Postępują bezbożnie (werset 15.)

Złorzeczą Bogu (werset 15.)

Biadają i narzekają (werset 16.)

Kierują się swoją pożądliwością (werset 16.)
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Wywyższają się (werset 16.)

Schlebiają innym dla osiągnięcia osobistych korzyści (werset 16.)

Szydzą z Kościoła Pana i jego zasad (werset 18.)

Izolują się od wierzących (werset 19.)

W myślach i uczynkach kierują się zmysłowym pożądaniem (werset 19.)

Nie mają Ducha (werset 19.)

• Jak brak towarzystwa Ducha prowadzi do rozwinięcia cech wypisanych na
tablicy?

• Dlaczego ważne jest, abyśmy umieli rozpoznać cechy fałszywych nauczycieli?

Pomóż uczniom zrozumieć, że nie każda osoba, która posiada jedną czy kilka z tych
cech lub która naucza czegoś błędnego jest od razu fałszywym nauczycielem
opisywanym przez Judę. Taka osoba może po prostu niewinnie się mylić lub
błędnie rozumieć jakąś kwestię. Wypisane cechy mogą jednak pomóc nam
rozpoznać fałszywych nauczycieli, których celem jest osłabienie wiary i
posłuszeństwa ludzi poprzez zwodzenie ich i nakłanianie do złego.

Poproś uczniów, aby przejrzeli po cichu List Judy 1:17–18.

• Kto wcześniej przestrzegał Kościół przed fałszywymi nauczycielami?

• Czego możemy nauczyć się z tych wersetów o tym, w jaki sposób apostołowie i
prorocy mogą nam pomóc w naszych staraniach, by walczyć z fałszywymi
nauczycielami? (Uczniowie mogą to wyrazić w różny sposób, ale powinni
rozpoznać następującą prawdę: Apostołowie i prorocy ostrzegają nas i
pomagają nam rozpoznać tych, którzy pragną osłabić naszą wiarę i
posłuszeństwo. Zapisz tę prawdę na tablicy).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał poniższą wypowiedź Starszego M.
Russella Ballarda z Kworum Dwunastu Apostołów. Niech pozostali słuchają, jak
ilustruje ona tę prawdę.

„Dzisiaj ostrzegamy was przed fałszywymi prorokami i nauczycielami; a jeśli nie
zachowamy ostrożności, nawet wierni członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa
Świętych w Dniach Ostatnich mogą paść ofiarą ich zwodniczych praktyk”
(„Beware of False Prophets and False Teachers”, Ensign, listopad 1999, str. 62).

• Powiedzcie, mając na względzie tę prawdę, dlaczego ważne jest studiowanie
słów apostołów i proroków?

• Przed jakimi fałszywymi naukami ostrzegają nas obecnie współcześni prorocy i
apostołowie?
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List Judy 1:20–25
Juda radzi świętym, aby budowali swe życie na ewangelii Jezusa Chrystusa i
pomagali w zbawieniu innych.
Napisz na tablicy następujące niedokończone zdanie: Możemy pozostać wierni w
wierze, kiedy …

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos List Judy 1:20–21. Reszta niech
śledzi tekst i odszuka, co Juda radził czynić świętym, aby pozostali wierni wierze.
Być może będziesz musiał wyjaśnić, że wyrażenie „modlić się w Duchu Świętym”
oznacza modlitwę natchnioną przez Ducha Świętego.

• Jak dokończylibyście zdanie na tablicy w oparciu o wersety 20–21? (Uczniowie
mogą uzupełnić zdanie na przykład tak: Możemy pozostać wierni w wierze,
kiedy budujemy nasze życie na ewangelii Jezusa Chrystusa.

• Jak postępowanie zgodnie z dodatkowymi wskazówkami Judy zawartymi
w wersetach 20–21, pomaga nam budować nasze życie na ewangelii?

• Dlaczego pozostawanie wiernymi w wierze jest warte zachodu?

• W jaki sposób życie w zgodzie ze wskazówkami Judy pomogło wam lub
ludziom, których znacie, pozostać wiernymi w wierze?

Poproś uczniów, aby w swoich dziennikach do studiowania lub zeszytach opisali, w
jaki sposób mogą lepiej przestrzegać rad Judy. Zachęć ich, aby zastosowali to, co
napisali.

Podsumuj List Judy 1:22–25, wyjaśniając, że Juda radził wiernym członkom
Kościoła, aby pomagali osobom, które mają duchowe problemy, być może
wynikające z działalności fałszywych nauczycieli, a następnie wychwalał Boga.

Na zakończenie podziel się swoim świadectwem o prawdach omówionych podczas
tej lekcji.

Powtórzenie fragmentów do opanowania
Każdemu z uczniów przydziel inny fragment do opanowania. Poproś ich, aby
napisali na kartce scenariusz sytuacji z życia, w której można zastosować doktryny i
zasady zawarte w przydzielonym im doktrynalnym fragmencie do opanowania.
Kiedy skończą pisać, zbierz scenariusze. Przeczytaj kilka z nich i poproś uczniów,
aby opowiedzieli, jak w każdej ze scenek można zastosować doktryny i zasady z
fragmentów do opanowania. Możesz również przedstawiać niektóre ze scenek na
początku lub na końcu zajęć w nadchodzącym tygodniu.
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II List Piotra – List Judy
(Część 30.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania II Listu Piotra – Listu
Judy (część 30.), nie zakłada, że musisz ich wszystkich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować
się jedynie na kilku doktrynach i zasadach. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze
potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (II List Piotra)
Apostoł Piotr napisał ten list do świętych, aby pomóc im w obliczu prześladowań, przeciwności i odstępstwa wewnątrz
Kościoła. Podczas studiowania słów Piotra uczniowie dowiedzieli się, że prorocy otrzymują treść pism świętych za
pośrednictwem Ducha Świętego oraz że fałszywi nauczyciele pragną nas zwieść, abyśmy uwierzyli, że grzech prowadzi
do większej wolności. Dowiedzieli się również, że możemy przygotować się na Drugie Przyjście Zbawiciela, wiodąc
pobożne życie i gorliwie wypatrując Jego nadejścia.

Dzień 2. (I List Jana)
Z I Listu Jana uczniowie dowiedzieli się, że kiedy przyjmujemy nauki proroków i apostołów i według nich postępujemy,
możemy tworzyć społeczność z Ojcem i Synem. Ponadto dowiedzieli się też, że kiedy kochamy Boga, kochamy także
bliźnich.

Dzień 3. (II List Jana – III List Jana)
W kolejnych dwóch listach do świętych Apostoł Jan nadal wyrażał zaniepokojenie z powodu odstępnych wpływów w
Kościele. Uczniowie dowiedzieli się z nich, że kiedy przestrzegamy przykazań i jesteśmy czujni, możemy nieprzerwanie
cieszyć się otrzymanymi błogosławieństwami ewangelii, a kiedy zachowujemy doktrynę Chrystusa, Ojciec i Syn są z
nami. Dowiedzieli się także, że życie w zgodzie z ewangelią przynosi radość nie tylko nam samym, ale też i innym oraz
że członkowie Kościoła powinni przyjmować i popierać wszystkie sługi Pana.

Dzień 4. (List Judy)
Podczas studiowania listu Judy skierowanego do świętych, którzy zmagali się z wielkimi przeciwnościami, dowiedzieli
się, że uczniowie Chrystusa powinni żarliwie walczyć za sprawę Jezusa Chrystusa i bronić jej przed fałszywymi naukami
i niegodziwymi praktykami. Dowiedzieli się również, że apostołowie i prorocy ostrzegają nas i pomagają nam
rozpoznać tych, którzy chcą osłabić naszą wiarę i posłuszeństwo oraz że możemy pozostać wierni wierze, budując
nasze życie na ewangelii Jezusa Chrystusa.

Wprowadzenie
Apostoł Piotr zachęcał świętych, aby wzrastali w wiedzy o Jezusie Chrystusie,
starając się naśladować Jego przykład. Zapewnił ich, że rozwój duchowy pomoże
im „swoje powołanie i wybranie umocnić” (II List Piotra 1:10).
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Propozycje dotyczące nauczania
II List Piotra 1:1–11
Piotr naucza o tym, jak mieć udział w boskiej naturze Jezusa Chrystusa
Uwaga: Omawiając poniższą zasadę i fragmenty z pism świętych, nie należy
omawiać tematów związanych z obrzędami i doktrynami świątynnymi.

Przed rozpoczęciem lekcji napisz na tablicy następujące zdanie (z: „The Will
Within”, Ensign, maj 1987, str. 68).

„Naszym zadaniem jest, abyśmy stali się jak najlepszymi ludźmi” (Prezydent
Thomas S. Monson).

Podziel uczniów na pary. Poproś ich, aby przeczytali zdanie na tablicy i
przedyskutowali w parach poniższe pytania:

• Co według was miał na myśli Prezydent Monson, kiedy powiedział, że mamy
być „jak najlepszymi ludźmi”?

• Jak myślicie, dlaczego jest ważne, abyśmy stali się jak najlepszymi ludźmi?

• Co może nam w tym przeszkodzić?

Poproś uczniów, aby studiując II List Piotra 1, odszukali prawdę, która wskaże im,
w jaki sposób mogą stać się jak najlepszymi ludźmi.

Podsumuj II List Piotra 1:1–2, wyjaśniając, że Piotr napisał te słowa do członków
Kościoła, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, lecz być może zostali skuszeni, by
powrócić do grzesznego, światowego stylu życia.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu Piotra 1:3–4. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co według nauk Piotra miało pomóc świętym
wiernie trwać w ich świadectwie o Zbawicielu.

• Czego Piotr naucza świętych w tych wersetach?

• Co to znaczy być „uczestnikami boskiej natury” (II List Piotra 1:4)?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali II List Piotra 1:5–7 i odszukali cechy
Jezusa Chrystusa, do których rozwijania Piotr zachęcał świętych. Sporządźcie na
tablicy listę tych cech. Możesz poprosić uczniów o odnalezienie w słowniku
definicji cech, które chcieliby lepiej zrozumieć.

Poproś uczniów o zastanowienie się, w jakich sytuacjach Zbawiciel okazał te boskie
cechy. Niech kilkoro z nich podzieli się z klasą swoimi przemyśleniami.

Napisz na tablicy następującą niedokończoną zasadę: Kiedy rozwijamy w sobie boskie
cechy, możemy…

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II Listu Piotra 1:8–9. Niech
pozostali śledzą tekst i odszukają, jakie błogosławieństwo możemy otrzymać, kiedy
rozwijamy w sobie boskie cechy Zbawiciela.
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• Jakie błogosławieństwo możemy otrzymać, kiedy rozwijamy w sobie boskie
cechy? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, uzupełnij zdanie na tablicy w
następujący sposób: Kiedy rozwijamy w sobie boskie cechy, możemy
poznać Jezusa Chrystusa).

• Jak sądzicie, dlaczego rozwijanie boskich cech pomaga nam poznać Jezusa
Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos II List Piotra 1:10–11. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają kolejne błogosławieństwo, które mogą uzyskać ci,
którzy gorliwie starają się rozwijać w sobie boskie cechy.

• Jakie błogosławieństwo mogą otrzymać ci, którzy gorliwie starają się rozwijać w
sobie cechy Jezusa Chrystusa? (Wyjaśnij, że wyrażenie: „swoje powołanie i
wybranie umocnić” [werset 10.] oznacza uzyskanie w tym życiu zapewnienia od
Boga, że otrzymamy życie wieczne. Piotr określił to również jako „słowo
prorockie jeszcze bardziej potwierdzone” [II List Piotra 1:19], zob. także NiP
131:5).

• Jakiej zasady mówiącej o tym, dlaczego powinniśmy gorliwie starać się rozwijać
swój boski potencjał, możemy się nauczyć z tych wersetów? (Uczniowie mogą
to inaczej sformułować, lecz powinni rozpoznać zasadę, że: Jeśli jesteśmy
pilni w rozwijaniu swojego boskiego potencjału w tym życiu, możemy
otrzymać od Boga zapewnienie życia wiecznego. Zapisz tę zasadę na
tablicy).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o znanych im osobach, które gorliwie starają się
rozwijać w sobie boskie cechy.

• Jakie cechy Chrystusowe rozwinęli w sobie ludzie, o których pomyśleliście?

• W jaki sposób ich starania i cechy pomogły im samym oraz osobom w ich
otoczeniu?

Możesz złożyć swoje świadectwo o tym, że rozwijanie boskich cech pomaga nam
poznać Jezusa Chrystusa i przygotowuje nas do otrzymania życia wiecznego.

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania zapisali
jedną boską cechę, którą najbardziej chcieliby w sobie rozwinąć. Niech napiszą, co
konkretnie uczynią, aby to osiągnąć.

Następna część (Objawienie Jana 1–11)
Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek słyszeli o Apokalipsie. Wyjaśnij, że księga
Objawienia Jana jest często nazywana Apokalipsą, co po grecku oznacza
„ujawnienie”. W księdze Objawienia Apostoł Jan opisał swoją wizję, która zawiera
wiele proroctw na temat naszych czasów i tego, co wydarzy się w przyszłości, w
tym o Drugim Przyjściu Jezusa Chrystusa i końcu świata. Wizja ta zawiera wiele
symboli. Poproś uczniów, aby studiując księgę Objawienia Jana, szukali symboli,
które wskazują na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.
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Wprowadzenie do
Objawienia świętego Jana
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Jako „objawienie Jezusa Chrystusa” (Objawienie Jana 1:1) księga ta jest często
nazywana Apokalipsą, co po grecku oznacza objawienie, ujawnienie czy odkrycie
czegoś, co pozostawało ukryte (zob. Bible Dictionary, „Revelation of John”). Księga
ta jest ujawnieniem Pana Jezusa Chrystusa i objawieniem Jego upoważnienia, mocy
oraz głównej roli w planie zbawienia Ojca. Zawiera ona również wiele ważnych
informacji na temat wydarzeń poprzedzających Drugie Przyjście i Milenium.

Studiowanie księgi Objawienia może pomóc uczniom zyskać głębszą wiedzę o
zmartwychwstałym, pełnym chwały Synu Boga i lepiej zrozumieć Jego
postępowanie z dziećmi Boga na przestrzeni dziejów świata, szczególnie w dniach
ostatnich. Księga ta zawiera przesłanie nadziei dla sprawiedliwych i może zachęcić
uczniów, aby pozostali wierni swemu świadectwu Zbawiciela pomimo
prześladowań i prób.

Kto napisał tę księgę?
Autorem tej księgi jest Apostoł Jan, umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa. Księga
Mormona potwierdza, że Jan został jeszcze przed narodzeniem wyznaczony, aby
zapisać rzeczy, które znajdują się w księdze Objawienia Jana (zob. 1 Nefi 14:18–27;
Eter 4:16).

Kiedy i gdzie została ona napisana?
Księga Objawienia została napisana w okresie, kiedy chrześcijanie borykali się z
fałszywymi naukami, apatią i dotkliwymi prześladowaniami (zob. Objawienie Jana
1:9; 2:4, 10, 14–15; 3:16; 6:9). Prześladowania były najprawdopodobniej dziełem
władz rzymskich w ostatnim dwudziestoleciu pierwszego wieku n.e. Jan pisał z
wyspy Patmos na Morzu Egejskim, położonej około 100 kilometrów na
południowy-zachód od Efezu (zob. Objawienie Jana 1:9).

Dla kogo i w jakim celu została napisana?
Jan napisał przesłanie nadziei i otuchy dla świętych w swoich czasach
(zob. Objawienie Jana 1:4, 11) oraz w dniach ostatnich. Pierwsze trzy rozdziały
Objawienia Jana zostały skierowane do siedmiu konkretnych zborów Kościoła w
Azji Mniejszej (zob. Objawienie Jana 1:4, 11; 2–3). Z powodu dotkliwych
prześladowań świętym bardzo potrzebne były słowa otuchy zawarte w przesłaniu
Objawienia. Ponadto prorok Nefi świadczył, że „Pan Bóg wyznaczył […] apostoła”
(1 Nefi 14:25) i że w dniach ostatnich jego słowa dotrą zarówno do ludzi innych
narodów, jak i do resztki z domu Izraela (zob. 1 Nefi 13:20–24, 38; 14:19–27).

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Prorok Józef Smith nauczał, że „Księga Objawienia Jana jest jedną z najprostszych
ksiąg, którą Bóg kiedykolwiek przykazał spisać” (w: History of the Church, 5:342).
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Choć wiele w niej obrazów i symboli, które nie zawsze są zrozumiałe dla
współczesnego czytelnika, motywy przewodnie księgi są proste i natchnione.

Jan opisał stan Kościoła w swoich czasach (zob. Objawienie Jana 2–3) oraz przeszłe
i przyszłe wydarzenia (zob. Objawienie Jana 4–22). Księga Objawienia zawiera
jeden z nielicznych w pismach świętych fragmentów, w którym opisana jest Wojna
w Niebie przed stworzeniem świata (zob. Objawienie Jana 12:7–11) i przedstawia
natchniony zarys historii świata, ze szczególnym uwzględnieniem dni ostatnich i
Milenium. Główne motywy w tej księdze to rola Jezusa Chrystusa w realizacji planu
Boga, wpływ Boga na historię świata, Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa i
zniszczenie zła oraz obietnica, że ziemia ostatecznie stanie się światem
celestialnym. Wyjaśnia ona również, że „nastanie ostateczne zwycięstwo dobra nad
złem […], [a] królestwa Boga nad królestwami ludzi i Szatana” (Bible Dictionary,
„Revelation of John”).

Zarys
Objawienie Jana 1–3 Jan ma wizję Jezusa Chrystusa. Pisze indywidualne
przesłania do siedmiu zborów Kościoła w Azji; w których zawiera pochwały,
wezwania i obietnice dla wiernych świętych w każdym ze zborów.

Objawienie Jana 4–11 Jan widzi w wizji Boga siedzącego na tronie w królestwie
celestialnym, Baranka Bożego i księgę opatrzoną siedmioma pieczęciami. Jan ma
wizję powiązaną z otwarciem każdej z siedmiu pieczęci Ci, którzy mają pieczęć
Boga na swych czołach, będą pod Bożą ochroną w dniach ostatnich. Jan widzi
wojny, plagi i wiele innych wydarzeń w dniach ostatnich, które poprzedzą Drugie
Przyjście Pana.

Objawienie Jana 12–16 Jan ma wizję Wojny w Niebie w życiu przedziemskim oraz
na tym świecie. Naucza, że siły zła starają się zniszczyć królestwo Boże na ziemi. W
dniach ostatnich ewangelia zostanie w pełni przywrócona na ziemię przez posługę
aniołów. Zaczną się przygotowania do bitwy pod Armagedonem.

Objawienie Jana 17–22 Duchowy Babilon rozprzestrzeni się na cały świat. Kiedy
nastąpi zgromadzenie prawych świętych, Babilon upadnie i będą po nim rozpaczać
ci, którzy go wspierali. Sprawiedliwi zostaną zaproszeni na ucztę weselną Baranka
Bożego. Szatan będzie związany, rozpocznie się Milenium, a Chrystus będzie
osobiście panował na ziemi. Zmarli zostaną osądzeni. Ziemia otrzyma swą
celestialną chwałę.

OBJAWIENIE  JANA
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Objawienie Jana 1
Wprowadzenie
Przebywając na wyspie Patmos, Jan napisał pełen otuchy list
do siedmiu zborów Kościoła, w którym opisał swoje
objawienie. Złożył w nim świadectwo o tym, co objawili mu

anioł i Jezus Chrystus. Zapisał również szczegóły swojej wizji
Pana Jezusa Chrystusa.

Propozycje dotyczące nauczania
Objawienie Jana 1:1–11
Jan składa świadectwo o swojej wizji
Przed lekcją umieść na stojącym na środku klasy stole lub krześle jakiś przedmiot.
Zakryj go, aby uczniowie nie wiedzieli, co to takiego. Na początku lekcji poproś ich,
aby zgadli, co tam ukryłeś. Kiedy padnie kilka propozycji poproś jednego z
uczniów, aby podszedł i nieco uchylił nakrycie tak, aby tylko on mógł zobaczyć, co
się pod nim znajduje. Niech następnie opisze ukryty przedmiot pozostałym.

• W jaki sposób uczeń opisujący przedmiot symbolizuje rolę, jaką wypełniają
prorocy i apostołowie?

Poproś ucznia, aby wrócił na swoje miejsce. Niech wszyscy otworzą pisma święte
na Objawieniu Jana. Wyjaśnij, że księga ta jest również znana jako Apokalipsa, co
po grecku oznacza objawienie lub odkrycie, ujawnienie czegoś, co było ukryte.
Apostoł Jan zapisał w niej prawdy, które zostały mu objawione czy też ukazane,
dotyczące Pana Jezusa Chrystusa, Jego roli w planie zbawienia Ojca Niebieskiego,
wydarzeń poprzedzających Drugie Przyjście oraz Jego rządów w czasie Milenium.

Poproś uczniów, aby podczas studiowania księgi Objawienia Jana szukali prawd,
które zostały objawione Janowi.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Joseph Smith Translation,
Revelation 1:1–3 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Objawienie Jana 1:1–3]
(w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO), a pozostali niech słuchają,
czego Jan nauczał na temat otrzymanych przez siebie objawień: „Objawienie Jana,
sługi Bożego, dane mu na temat Jezusa Chrystusa, aby ukazać jego sługom rzeczy,
które wkrótce nastąpią, co objawił i ukazał przez swego anioła swemu słudze
Janowi, który dał świadectwo o słowie Boga i świadczył o Jezusie Chrystusie i
wszystkim, co ujrzał. Błogosławieni ci, którzy czytają i ci, którzy słyszą i rozumieją
słowa tego proroctwa i zachowują to, co jest w nim zapisane, albowiem czas
przyjścia Pana jest bliski”.

• Dlaczego Janowi dane zostało to objawienie?

• Czego Jan oczekiwał od świętych w związku z tym objawieniem?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, dlaczego Jan wymienia zarówno osoby, które
słyszały jego słowa, jak i te, które je czytały, wyjaśnij, że w czasach Jana wielu
świętych nie potrafiło czytać, więc księgę Objawienia poznawali, słuchając innych,
którzy odczytywali ją na głos.
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• Co Jan powiedział o ludziach, którzy będą czytali, starali się zrozumieć i
zachowywać (czyli przestrzegać) nauki zapisane w księdze Objawienia?

• Jak sformułowalibyście zasadę podsumowującą nauki Zbawiciela w Objawieniu
Jana 1:3? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą zasadę: Kiedy czytamy
słowa Pana i staramy się je zrozumieć i być im posłuszni, jesteśmy
błogosławieni ).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Objawienie Jana 1:4. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, do kogo zwrócił się Jan w swoim liście.

• Do kogo Jan zwrócił się w swoim liście? (Wyjaśnij, że „siedem zborów, które są
w Azji”, to siedem okręgów lub gmin Kościoła, które znajdowały się na
zachodnich terenach obecnej Turcji. „Siedem duchów” zaś to przywódcy tych
kongregacji).

Poproś kilkoro uczniów, by po kolei czytali na głos Objawienie Jana 1:5–8. Reszta
niech śledzi tekst i odszuka, jaką wiedzę Jan chciał przekazać tym siedmiu zborom
na temat Jezusa Chrystusa. Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli to, co znaleźli.

• Jaką wiedzę Jan chciał przekazać siedmiu zborom na temat Jezusa Chrystusa?

• Które z wyrażeń dotyczących Zbawiciela zapisanych w tych wersetach ma dla
was szczególne znaczenie? Dlaczego? (Możesz przypomnieć, że alfa i omega to
pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu. Tytuł ten oznacza, że rola Jezusa
Chrystusa w planie zbawienia Ojca Niebieskiego obejmuje wszystko od
początku do końca [zob. też Objawienie Jana 22:13]).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 1:9–11. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, gdzie był Jan, kiedy otrzymał to objawienie i gdzie
znajdowało się tych siedem zborów.

• Gdzie był Jan, kiedy otrzymał to objawienie? Gdzie znajdowało się siedem
zborów, do których jest ono skierowane?

Możesz pokazać uczniom mapę z cyklu Bible Maps [Atlas biblijny], mapa nr 13,
„The Missionary Journeys of the Apostle Paul” [Podróże misyjne Apostoła Pawła] w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO lub inną podobną mapę, na której
będą mogli odnaleźć wyspę Patmos i miasta, w których znajdowało się siedem
zborów Kościoła wymienionych w Objawieniu Jana 1:11.

Możesz również pokazać im, jak wygląda wyspa Patmos na fot. 32 „Isle of Patmos”
[Wyspa Patmos] w Bible Photographs [Zdjęcia miejsc biblijnych] w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO lub na innej fotografii.

• Dlaczego, zgodnie z tym, co zapisano w Objawieniu Jana 1:9, Jan przebywał na
wyspie Patmos?

Wyjaśnij, że Jan otrzymał to objawienie w okresie, który był niezwykle trudny dla
członków Kościoła. Nasiliły się wówczas prześladowania świętych, a pośród
samych członków Kościoła dochodziło do odstępstwa i rozłamów. Wszyscy
Apostołowie poza Janem zostali zabici. Księga Objawienia powstała
prawdopodobnie w czasach rządów rzymskiego cesarza Domicjana, który na
terenie całego Imperium Rzymskiego przywrócił zasadę oddawania religijnej czci
cesarzowi i skazywał na wygnanie lub śmierć wszystkich, którzy nie czcili bogów
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zaaprobowanych przez władze rzymskie. Wielu ludzi uważa, że właśnie z tych
powodów Jan został wygnany na wyspę Patmos.

• Jak, według Objawienia Jana 1:10, Jan opisał sytuację, jaka panowała, kiedy
otrzymał to objawienie?

• Jak myślicie, co oznacza wyrażenie: „popadłem w zachwycenie”?

• Co, według wersetu 11., Jezus Chrystus nakazał uczynić Janowi?

Wyjaśnij, że z Księgi Mormona wiemy, że Nefi otrzymał wizję podobną do wizji
Jana. Zobaczył on wydarzenia w czasach dni ostatnich (w tym Drugie Przyjście
Jezusa Chrystusa, Milenium i ukończenie dzieła Bożego na ziemi), lecz otrzymał
przykazanie, aby nie pisać o tych rzeczach, ponieważ Jan został do tego
wyznaczony przed narodzeniem (zob. 1 Nefi 14:24–29).

• Dlaczego ważne jest, abyśmy studiowali słowa Objawienia Jana?

Poproś uczniów, aby podczas dalszego studiowania księgi Objawienia szukali
prawd dotyczących dni ostatnich, Drugiego Przyjścia, Milenium i ukończenia dzieła
Bożego na ziemi.

Objawienie Jana 1:12–20
Jan widzi w wizji Pana Jezusa Chrystusa
Aby wprowadzić pojęcie symbolizmu, powieś (lub narysuj) na tablicy ilustracje
kilku popularnych znaków, dobrze rozpoznawalnych i zrozumiałych w twojej
kulturze. Mogą to być na przykład znaki drogowe lub ostrzegawcze. Poproś
uczniów, aby wyjaśnili, w jakim celu się ich używa.

Wyjaśnij, że w księdze Objawienia Jan wykorzystał symbole i obrazy, aby przekazać
ważną wiedzę na temat ewangelii. Symbole mogą być niezwykle skutecznym
narzędziem do nauczania, ponieważ ich treść jest zrozumiała dla ludzi z różnych
pokoleń i kultur. Mogą też przekazywać wiele różnych komunikatów.

Podziel uczniów na pary. Niech każda para przeczyta razem na głos Objawienie
Jana 1:12–18 i odszuka symbole, jakimi Jan posłużył się, aby opisać swoje
objawienie. Możesz zaproponować, żeby uczniowie je zaznaczyli.

• Jakich symboli użył Jan, aby opisać swoje objawienie?

Rozdaj uczniom karty zadań z poniższą tabelą (lub narysuj ją na tablicy).
Niech każda para przeczyta fragmenty pism świętych w prawej kolumnie i

wypisze możliwe znaczenia symboli, którymi posłużył się Jan.

Symbolika w Objawieniu Jana 1

Symbol Możliwe znaczenie

Objawienie Jana 1:12 — siedem
złotych świeczników

Objawienie Jana 1:20; 3 Nefi 18:24 —
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Symbol Możliwe znaczenie

Objawienie Jana 1:16–17 — prawa
dłoń, prawica

Ew. Marka 16:19 —

Objawienie Jana 1:16 —
siedem gwiazd

Siedem gwiazd to słudzy siedmiu zborów (Joseph Smith
Translation, Revelation 1:20) —

Objawienie Jana 1:16 — obosieczny
ostry miecz

List do Hebrajczyków 4:12 —

Objawienie Jana 1:18 — klucze
śmierci i piekła

2 Nefi 9:10–13 —

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro uczniów o podanie możliwych
znaczeń każdego z symboli wykorzystanych przez Jana. Jeśli zajdzie taka potrzeba,
pomóż im rozpoznać, że siedem świeczników symbolizuje siedem zborów, które
mają nieść światło ewangelii, prawica symbolizuje boską moc i aprobatę, siedem
gwiazd to słudzy lub przywódcy siedmiu zborów, których podtrzymuje Pan, miecz
jest symbolem słowa Bożego, głoszącego sąd niegodziwym i wyzwolenie
niewinnym, zaś klucze śmierci i piekła symbolizują Pańską moc nad śmiercią
fizyczną i duchową.

• Czego możemy się nauczyć na temat Jezusa Chrystusa i Jego związku z tymi,
którzy za Nim podążają w oparciu o przesłanie, jakie Pan objawił świętym za
pośrednictwem Jana? (Uczniowie mogą to inaczej sformułować, ale powinni
rozpoznać prawdę: Jezus Chrystus czuwa nad Swoimi wiernymi uczniami i
troszczy się o nich).

Przypomnij uczniom o wyzwaniach, z jakimi zmagali się członkowie Kościoła w
czasach Jana.

• Dlaczego dla świętych żyjących w czasach Jana ważna była świadomość, że
Jezus Chrystus nadal nad nimi czuwał i się o nich troszczył?

• Dlaczego jest ważne, abyśmy i my pamiętali o tych prawdach?

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuacje, w których czuli, że Jezus Chrystus
nad nimi czuwa i się o nich troszczy. Poproś kilkoro z nich, aby podzielili się swoimi
doświadczeniami z resztą klasy. Możesz też opowiedzieć historię z własnego życia.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 1:17–18.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co Zbawiciel doradził Janowi.

• Jakiej doktryny na temat Jezusa Chrystusa możemy się nauczyć w oparciu o to,
co powiedział On Janowi? (Uczniowie mogą użyć innych sformułowań, lecz
powinni rozpoznać następującą doktrynę: Jezus Chrystus jest pełną chwały
zmartwychwstałą istotą, która ma moc nad śmiercią i piekłem).

• Jaką nadzieję doktryna ta mogła dawać świętym w czasach Jana?

• Jaką nadzieję może nam dawać w dzisiejszych czasach?
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• Czego doktryna ta uczy nas na temat ostatecznego wyniku walki dobra ze złem,
która toczy się obecnie na ziemi?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos następującą wypowiedź na temat
księgi Objawienia Jana:

„Przesłanie księgi Objawienia Jana jest takie samo, jak pozostałych pism świętych: w końcu
nadejdzie dzień na tej ziemi, kiedy to Bóg zwycięży nad złem, dobro na stałe zwycięży nad złem;
święci zwyciężą nad swoimi prześladowcami; królestwo Boga zwycięży nad królestwami
człowieka oraz królestwem Szatana” (Bible Dictionary w anglojęzycznym wydaniu pism świętych
ŚwDO, „Revelation of John”).

Zwróć uwagę uczniów na to, że ponieważ wiemy, że dobro ostatecznie zwycięży
zło, musimy jedynie zdecydować, po której stronie chcemy stanąć: po stronie Boga
czy Szatana. Możesz złożyć świadectwo o tym, że Zbawiciel pokonał śmierć i piekło
oraz o tym, że dzięki Niemu możemy stanąć po stronie Boga w walce dobra
ze złem.

Zachęć uczniów, aby zastanowili się, co mogą zrobić, aby jeszcze bardziej
podkreślić, że wybierają stronę Boga. Zachęć ich, aby działali zgodnie z
otrzymywanymi podszeptami.

Pomaganie uczniom w stosowaniu doktryn i zasad
Daj uczniom podczas lekcji czas na medytację, rozważanie i zapisanie tego, co zrozumieli i
poczuli, oraz na zastanowienie się, co konkretnie powinni zrobić, aby zastosować poznane
doktryny i zasady w swoim życiu. W takich chwilach zachęcaj ich, aby prosili Pana o
przewodnictwo i wskazówki.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 1:19. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co Pan nakazał Janowi zapisać.
Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Wyjaśnij, że w Objawieniu Jana 1 Jan napisał o swojej wizji Zbawiciela.
W Objawieniu Jana 2–3 opisał, „co jest” (Objawienie Jana 1:19), czyli napisał o
stanie Kościoła w swoich czasach. W Objawieniu Jana 4–22 Jan napisał o tym, „co
się stanie potem” (Objawienie Jana 1:19), czyli w przyszłości.
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LEKCJA 152

Objawienie Jana 2–3
Wprowadzenie
Jan napisał do siedmiu aniołów, czyli sług, zborów Kościoła w
Azji Mniejszej i przekazał świętym słowa pochwały,

upomnienia i przestrogi od Pana. Napisał również o obietnicy
wywyższenia dla tych którzy wytrwają.

Propozycje dotyczące nauczania

Bądź wyczulony na zachowanie się uczniów i stosownie reaguj
Zwracaj uwagę na zaangażowanie uczniów podczas lekcji reaguj w odpowiedni sposób. Jeśli
uczniowie wydają się znudzeni lub rozkojarzeni, może to być oznaką, że nie są zaangażowani
bądź nie rozumieją prezentowanych nauk ani tego, jak dana lekcja odnosi się do ich sytuacji. Aby
pomóc uczniom w koncentracji, być może będziesz musiał zmienić sposób prezentacji lekcji.

Objawienie Jana 2–3
Jan zapisuje słowa Jezusa Chrystusa do przywódców siedmiu zborów
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Siostry
Sydney S. Reynolds, byłej doradczyni w generalnym prezydium Organizacji
Podstawowej: Pozostałych poproś, aby wysłuchali, czego ta historia uczy ich o Panu.

„Siostra Gayle Clegg z generalnego prezydium Organizacji Dzieci wraz z mężem
mieszkała przez wiele lat w Brazylii. Ostatnio została wysłana do Japonii. Kiedy
przyszła w niedzielę do kaplicy, pośród miejscowych japońskich świętych
zauważyła pewną rodzinę z Brazylii […]. Miała tylko minutkę, aby się z nimi
przywitać, i spostrzegła, że matka i dzieci były bardzo entuzjastycznie
nastawione, lecz ojciec był raczej cichy. ‘Będę miała okazję porozmawiać z nimi

po spotkaniu’ — pomyślała, kiedy szybko wprowadzano ją na podium. Wygłosiła swe przesłanie
po angielsku, które przetłumaczono na japoński i wtedy poczuła, że powinna złożyć swoje
świadectwo także po portugalsku. Wahała się, jako że nie było tłumaczy języka portugalskiego i
98 procent obecnych osób nie zrozumiałoby, co mówi.

Po spotkaniu ojciec rodziny z Brazylii podszedł do niej i powiedział: ‘Siostro, tutaj obyczaje są
zupełnie inne i byłem bardzo samotny. Trudno jest przychodzić do kościoła, kiedy nic się nie
rozumie. Czasami zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby, gdybym po prostu został w domu i
czytał pisma święte. Powiedziałem do żony: Dam sobie jeszcze jedną szansę i dziś przyjdę, jak
myślałem, po raz ostatni. Kiedy składała siostra swoje świadectwo po portugalsku, Duch dotknął
mej duszy i wiedziałem, że przynależę do tego miejsca. Bóg wie, że tu jestem i pomoże mi’” („On
nas zna, On nas miłuje”, Ensign lub Liahona, listopad 2003, str. 76).

• Czego dowiadujemy się o Panu z tej opowieści?

Napisz na tablicy następujące niedokończone zdanie: Ponieważ Pan zna każdego z
nas…. Poproś uczniów, aby podczas studiowania Objawienia Jana 2–3 szukali
prawd, które pomogą im zrozumieć, co Pan może dla nich uczynić dzięki temu, że
zna każdego z nich.
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Wyjaśnij, że Objawienie Jana 2–3 to sporządzony przez Jana zapis słów Jezusa
Chrystusa skierowanych do siedmiu zborów Kościoła w Azji Mniejszej (dzisiejsza
Turcja).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 2:1–3, 6, a
pozostałych, aby śledzili tekst w swoich pismach świętych i wyszukali, co Pan
wiedział na temat świętych w Efezie.

• Co Pan wiedział na temat świętych w Efezie? (Wyjaśnij, że termin nikolaici
[werset 6.] może oznaczać grupę, której członkowie twierdzili, że mogą
bezkarnie popełniać grzechy natury seksualnej, ponieważ łaska Boga ich zbawi
[zob. Bible Dictionary, „Nicolaitans”]).

Zwróć uwagę, że wersety te wspominają o tym, że Pan pochwalił świętych za ich
dobre uczynki. Dokończcie zdanie na tablicy, aby brzmiało: Ponieważ Pan zna
każdego z nas, może udzielać nam osobistych pochwał i….

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 2:4–5, a
pozostałych, aby śledzili tekst w swoich pismach świętych i wyszukali, co jeszcze
Pan wiedział na temat świętych w Efezie.

• Co jeszcze Pan wiedział na temat świętych w Efezie?

Zwróć uwagę uczniów na to, że Pan napomniał świętych z powodu ich grzechów.
Uzupełnij zdanie na tablicy, aby przekazywało następującą prawdę: Ponieważ Pan
zna każdego z nas, może udzielać nam osobistych pochwał i napomnień.

• W jaki sposób możemy otrzymać od Pana osobiste pochwały i upomnienia?

• Jak świadomość, że Pan może udzielać nam osobistych pochwal i napomnień
może wpływać na nasze nastawienie do osobistego studiowania pism świętych i
modlitwy? Jak wiedza ta może wpływać na to, jak przyjmujemy rady naszych
przywódców kościelnych i rodziców?

• Dlaczego powinniśmy dokładać starań, aby otrzymać osobiste pochwały i
upomnienia od Pana?

• Kiedy doświadczyliście osobistej pochwały lub napomnienia od Pana? Jak to
przeżycie uświadomiło wam, że Pan zna was osobiście? (Przestrzeż uczniów,
aby nie dzielili się doświadczeniami, które są zbyt święte lub osobiste).

Poproś uczniów, aby się zastanowili, za jakie uczynki Pan może ich pochwalić, a
także za jakie myśli czy zachowania może ich zganić. Zachęć uczniów, aby za cel
postawili sobie odpokutowanie za rzeczy, za które Pan ich napomina.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 2:7. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Pan obiecał tym, którzy wiernie wytrwają
do końca.

• Co Pan obiecał tym, którzy wiernie wytrwają do końca?

• Jak myślicie, co oznacza zwrot „spożywać z drzewa żywota” (werset 7.)?

• Jak wysłuchanie tego obiecanego błogosławieństwa mogło pomóc świętym w
Efezie po tym, jak zostali upomniani przez Pana?
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Przypomnij uczniom, że poza zborem Kościoła w Efezie Pan zwrócił się również do
innych zborów na terenie Azji Mniejszej.

Podziel uczniów na pięć grup i przydziel każdej z nich następujące fragmenty z
pism świętych:

1. Objawienie Jana 2:8–11

2. Objawienie Jana 2:12–17

3. Objawienie Jana 2:18–29; daj uczniom kopię tłumaczenia Joseph Smith
Translation, Revelation 2:26–27: „Zwycięzcy i temu, kto przestrzega moich
przykazań do końca, dam władzę nad wieloma królestwami, i będzie rządził
nimi wedle słowa Bożego, i będą w jego rękach niczym naczynia gliniane w
rękach garncarza, i będzie rządził nimi z wiarą, sprawiedliwie i uczciwie, tak jak
ja otrzymałem władzę od mego Ojca”.

4. Objawienie Jana 3:1–6; Joseph Smith Translation, Revelation 3:1: „A do anioła
zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem gwiazd, które oznaczają
siedmiu sługów Boga, Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś
umarły. Bądź czujny i utwierdzaj tych, którzy pozostali, którzy gotowi są
umrzeć, albowiem stwierdziłem, że uczynki twoje nie są doskonałe
przed Panem”.

5. Objawienie Jana 3:7–13

Poproś uczniów o przeczytanie w grupach przydzielonych im wersetów i
odszukanie, co Pan radził uczynić świętym oraz jakie obiecał im za to
błogosławieństwa.

Gdy upłynie wyznaczony czas, niech jedna osoba z każdej grupy opowie, co
znaleźli. Poproś jednego z uczniów o napisanie na tablicy (pod obiecanym
błogosławieństwem z Objawienia Jana 2:7) błogosławieństw odnalezionych przez
grupy (zob. Objawienie Jana 2:11, 17, 26, 3:5, 12). Kiedy lista będzie kompletna,
podkreśl, że wszystkie te obietnice wiążą się z otrzymaniem błogosławieństwa
wywyższenia, a warunkiem jego otrzymania jest nasze wierne wytrwanie do końca.

• Co, według tych wersetów, musimy zrobić, aby otrzymać błogosławieństwo
wywyższenia? (Pomóż uczniom rozpoznać następującą zasadę: Jeśli
zwyciężymy i wytrwamy, możemy otrzymać błogosławieństwo
wywyższenia).

• Co, waszym zdaniem, musimy przezwyciężyć, aby otrzymać błogosławieństwo
wywyższenia?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 3:14–17.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co musieli przezwyciężyć święci w
Laodycei, aby otrzymać wywyższenie.

• Co musieli przezwyciężyć święci w Laodycei, aby otrzymać wywyższenie?

• Co według was oznacza sformułowanie, że ci członkowie Kościoła byli letnimi
uczniami Jezusa Chrystusa (werset 15.)? (Słowo gorący mogło zostać użyte dla
określenia kogoś, kto jest w pełni oddany ewangelii, a słowo zimny — kogoś,
kto całkowicie lekceważy jej nauki i przymierza. Letnim uczniem może być
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osoba, która wierzy, że ewangelia jest prawdziwa, lecz nie stara się w pełni żyć
wedle jej zasad).

• Co, waszym zdaniem, mogą robić lub czego mogą nie robić letni uczniowie
Jezusa Chrystusa?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się, co zrobili w ciągu ostatnich kilku dni, aby
naśladować Jezusa Chrystusa, i ocenili, czy są Jego gorącymi, zimnymi czy letnimi
uczniami.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 3:19. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst w swoich pismach i wyszukali, dlaczego Pan skarcił
świętych w Laodycei.

• Dlaczego, w oparciu o to, co Pan powiedział świętym w Laodycei, Pan nas
karci? (Pomóż uczniom odnaleźć następującą prawdę: Ponieważ Pan nas
kocha, karci nas, abyśmy odpokutowali).

Pokaż ilustrację Jezus przy drzwiach
(Album: Ewangelia w malarstwie [2009],
nr 65; zob. także strona internetowa:
LDS.org).

• Co Zbawiciel robi na tym obrazie?

Przeczytaj na głos poniższe pytania i
poproś uczniów, aby po cichu je
rozważyli:

• Co byś czuł, gdybyś usłyszał
pukanie do drzwi i uświadomił
sobie, że to Zbawiciel?

• Czy otworzyłbyś Mu?

Zwróć uwagę uczniów na to, że obraz
ten ilustruje słowa Pana skierowane do
zboru w Laodycei. Poproś jednego z
uczniów o przeczytanie na głos
Objawienia Jana 3:20. Niech pozostali
śledzą tekst i odszukają
błogosławieństwo, jakie Pan zaoferował
świętym z Laodycei i co było warunkiem jego otrzymania.

• Jakie błogosławieństwo Pan zaoferował świętym w Laodycei?

• Co musieli zrobić, aby je otrzymać?

• Jakiej zasady uczymy się z wersetu 20.? (Uczniowie mogą użyć innych
sformułowań, ale dopilnuj, aby rozpoznali następującą zasadę: Kiedy
otworzymy drzwi Zbawicielowi, wejdzie On do środka i będzie z nami
wieczerzał).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, co oznacza wieczerzać ze Zbawicielem, wyjaśnij,
że w starożytnej kulturze Bliskiego Wschodu, spożywanie z kimś posiłku było
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oznaką więzi łączącej osoby. Wskazywało, że pomiędzy biesiadnikami już istniała
więź przyjaźni i pokoju lub przynajmniej była oferowana.

• Jak sądzicie, co symbolizuje otwieranie drzwi, o którym mowa w wersecie 20.?

Wyjaśnij, że ludzie, którzy otwierają drzwi Zbawicielowi i jedzą z Nim wieczerzę, to
osoby, które odpokutowały za swoje grzechy i nawiązały więź z Jezusem i naszym
Ojcem w Niebie.

Aby pomóc uczniom zrozumieć, co może symbolizować otwarcie drzwi, poproś
jednego z nich o odczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta Spencera W.
Kimballa:

„Pewnego dnia [malarz Holman Hunt] pokazywał swój obraz zatytułowany
„Chrystus kołaczący do drzwi” przyjacielowi, gdy ten nagle wykrzyknął: ‘Ale na
tym obrazie brakuje jednej rzeczy’.

‘Czego?’ zapytał artysta.

‘Jezus puka do drzwi, które nie mają klamki’ odparł znajomy.

‘Ach – odparł Hunt – to nie błąd. Widzisz, to są drzwi do ludzkiego serca. Można je otworzyć
jedynie od środka’.

Tak właśnie jest. Jezus może stać i kołatać, ale każdy z nas sam decyduje, czy chce Mu otworzyć”
(The Miracle of Forgiveness [1969], str. 212).

• Jak sądzicie, w jaki sposób możemy otworzyć przed Zbawicielem drzwi do
naszego serca?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Objawienie Jana 3:21–22 i odszukali
obietnicę i radę Pana dla świętych w Laodycei.

• Jakiej rady udzielił im Pan w wersecie 22.?

Zachęć uczniów, aby „słuchali, co mówi Duch” (werset 22.), kiedy będą rozważać
to, czego się dzisiaj nauczyli. Zachęć ich, aby działali zgodnie z otrzymywanymi
podszeptami.
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LEKCJA 153

Objawienie Jana 4–5
Wprowadzenie
Apostoł Jan ujrzał istoty pełne chwały oddające cześć Ojcu
Niebieskiemu, zasiadającemu na tronie. Zobaczył również

księgę opatrzoną siedmioma pieczęciami oraz Baranka, czyli
Jezusa Chrystusa, który jest godzien, by ją otworzyć.

Propozycje dotyczące nauczania
Objawienie Jana 4
Jan widzi pełne chwały istoty oddające cześć Ojcu Niebieskiemu
Na rozpoczęcie lekcji możecie zaśpiewać hymn „Na wysokości Bóg” (Hymny,
nr 28) lub inny hymn, który wychwala Boga i oddaje mu cześć.

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że znajdują się w królestwie celestialnym.
Niech kilkoro z nich opowie o tym, jak ich zdaniem może wyglądać królestwo
celestialne.

Wyjaśnij, że zgodnie z tym, co zapisano w Objawieniu Jana 4–5, Apostoł Jan ujrzał
w wizji część tego królestwa. Poproś ochotnika o rysowanie na tablicy. Niech
kilkoro uczniów po kolei czyta na głos Objawienie Jana 4:1–8, a pozostali niech
starają się uchwycić, co zobaczył Jan. Osoba rysująca niech postara się w tym czasie
zilustrować to, co ujrzał Jan. Osoby czytające powinny od czasu do czasu robić
przerwy w czytaniu, aby umożliwić rysującemu ukończenie wszystkich części
ilustracji. (Poproś rysującego, aby na swojej ilustracji pominął tego, który siedział na
tronie [zob. werset 2.], czyli Ojca w Niebie, aby okazać Mu szacunek. Aby
zaangażować więcej osób, możesz poprosić kilkoro uczniów, aby na zmianę
tworzyli ilustrację).

Wyjaśnij, że wyrażenie „popadłem w zachwycenie” (werset 2.) oznacza, bycie
ogarniętym przez Ducha Świętego podczas objawienia lub wizji, a „kamień
jaspisowy” w wersecie 3. może oznaczać kolorowy kamień lub diament, zaś
„kamień karneolowy” (werset 3.) to kamień szlachetny o czerwonym lub
pomarańczowym zabarwieniu.

Wyjaśnij, że współczesne objawienia pozwalają nam lepiej zrozumieć wizję Jana.
Na przykład Pan dał objawienie zapisane w Naukach i Przymierzach 77 po tym, jak
Prorok Józef Smith poprosił Go o wyjaśnienie niektórych symboli i wydarzeń
opisanych w Objawieniu Jana 1–11.

Podziel uczniów na grupy liczące po dwie lub trzy osoby i wręcz każdej
z nich kartę zadań. Niech każda grupa przeczyta razem na głos

przydzielone jej fragmenty i zapisze w tabeli dodatkowe informacje na temat wizji
Jana, jakie udało jej się odnaleźć.
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Objawienie Jana 4

Co zobaczył Jan Powiązanie Dodatkowe
informacje

Tron (Objawienie Jana 4:2–3) Nauki i Przymierza 137:1–4

Dwudziestu czterech starców w
koronach (Objawienie Jana 4:4)

Nauki i Przymierza 77:5

Siedem duchów Bożych
(Objawienie Jana 4:5)

Joseph Smith Translation, Revelation 4:5
zamienia „siedem duchów” na
„siedmiu sługów”

Morze szkliste (Objawienie Jana
4:6)

Nauki i Przymierza 77:1; 130:6–9

Cztery postacie (Objawienie Jana
4:6–7)

Nauki i Przymierza 77:2–3

Postaci miały wiele oczu i sześć
par skrzydeł (Objawienie Jana 4:8)

Nauki i Przymierza 77:4.

Po wyznaczonym czasie poproś uczniów, aby podzielili się dodatkowymi
informacjami, które znaleźli. W razie potrzeby podaj następujące odpowiedzi, aby
ułatwić uczniom zrozumienie i pogłębić ich wiedzę: Bóg zasiada na tronie w
królestwie celestialnym; 24 starców w koronach to wierni starsi, którzy należeli do
siedmiu zborów; jest mowa o siedmiu sługach Bożych, a nie o siedmiu duchach;
szkliste morze to ziemia w swym uświęconym celestialnym stanie; cztery istoty to
rzeczywiste zwierzęta symbolizujące klasy (lub gatunki) istot chwały; oczy istot
symbolizują większe światło i wiedzę, a ich skrzydła moc do poruszania się i
działania.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei odczytali na głos fragment: Objawienie Jana
4:8–11, czytając po jednym lub po kilka wersetów. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, co mówiły i robiły istoty zgromadzone wokół Ojca Niebieskiego.

• Co mówiły istoty zgromadzone wokół Ojca Niebieskiego? Co robiły?

• Co może symbolizować złożenie przez starców koron przed tronem Ojca
Niebieskiego? (Przykładowe odpowiedzi: uznanie przez nich wielkości Ojca w
Niebie, przyznanie, że zawdzięczają Mu swoje wywyższenie, ich cześć,
uwielbienie i poddanie Jego woli).

• Jakiej zasady możemy się nauczyć z tej historii na temat tego, jaki wpływ może
na nas mieć uświadomienie sobie wielkości Ojca Niebieskiego? (Uczniowie
mogą to inaczej sformułować, lecz dopilnuj, aby rozpoznali zasadę: Kiedy
uświadamiamy sobie wielkość Ojca Niebieskiego, pragniemy oddawać
Mu cześć i Go wielbić).

• Co może nam pomóc rozpoznać, jak wielki jest Ojciec w Niebie?
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Objawienie Jana 5
Jan widzi księgę opatrzoną siedmioma pieczęciami i Baranka, który jest godny, by ją
otworzyć
Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Objawienie Jana
5:1–4, czytając po jednym lub po kilka wersetów. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, co Jan ujrzał w ręku Ojca Niebieskiego.

• Co Jan ujrzał w ręku Ojca Niebieskiego? (Księgę lub zwój z siedmioma
pieczęciami).

Wyjaśnij, że w starożytności ważne dokumenty opatrywano pieczęciami z gliny lub
wosku. Jedynie właściciel dokumentu i upoważnione przez niego osoby mieli
prawo przełamać pieczęć i odczytać jego treść.

• Jaki warunek musi spełnić osoba, by móc otworzyć tę księgę, według tego, co
napisano w wersecie 2.?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu wersety: Nauki i Przymierza 77:6–7 i
poszukali znaczenia księgi i pieczęci.

• Co zawiera ta księga?

Wyjaśnij, że siedem tysięcy lat odnosi się do okresu od Upadku Adama i Ewy. Nie
dotyczy to faktycznego wieku ziemi, a w tym okresów stworzenia.

• Co według wersetu: Nauk i Przymierza 77:7 symbolizuje siedem pieczęci?
(Okres siedmiu tysięcy lat z doczesnego istnienia ziemi, od Upadku Adama do
końca Milenium).

Zwróć uwagę, że biorąc pod uwagę znaczenie księgi i pieczęci, kiedy okazało się, że
nikt nie jest godzien jej otworzyć, Jan mógł uważać, że wola i dzieło Boga nie
zostaną objawione ani zrealizowane.

• Co stałoby się z dziećmi Ojca w Niebie, gdyby Jego plan zbawienia nie mógł
zostać zrealizowany?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 5:5–7. Wyjaśnij,
że w Tłumaczeniu Józefa Smitha wszystkie odniesienia do liczby siedem
w wersecie 6. zostały zamienione na liczbę dwanaście. Niech reszta klasy śledzi
tekst i odszuka, dlaczego Janowi nakazano, aby nie płakał. Możesz wyjaśnić, że w
pismach świętych rogi są często symbolem władzy i upoważnienia, oczy zaś mogą
symbolizować światło i wiedzę. Liczba dwanaście może być symbolem boskiego
zwierzchnictwa i organizacji lub kapłaństwa.

• Dlaczego Janowi nakazano, aby nie płakał?

• Co na temat Jezusa Chrystusa wyjawia nam tytuł, którym nazwano Go
w Objawieniu Jana 5:6? (Był On ofiarą złożoną, aby zadośćuczynić za dzieci
Boga [zob. także Ks. Izajasza 53:7; I List do Koryntian 5:7; I List Piotra 1:18–19].
Możesz wyjaśnić, że wyrażenie: „Baranka jakby zabitego” [Objawienie Jana 5:6]
odnosi się do Baranka, na którego ciele widoczne są znaki tego, że został zabity.
Zwróć uwagę, że Jan Chrzciciel nazwał Zbawiciela Barankiem Bożym
[Objawienie Jana 1:29, 36]).
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 5:8–10. Niech
reszta śledzi tekst i odszuka, w jaki sposób wychwalały Baranka istoty otaczające
tron Ojca Niebieskiego. Możesz wyjaśnić, że wyrażenie: „czasza pełna wonności”
(werset 8.) oznacza szeroką misę wypełnioną wonnym balsamem.

• W jaki sposób wychwalały Baranka istoty otaczające tron Ojca Niebieskiego?

• Jaką prawdę dotyczącą Jezusa Chrystusa możemy poznać w oparciu o to, co Jan
zobaczył i usłyszał na temat Baranka? (Uczniowie mogą to inaczej sformułować,
lecz powinni rozpoznać następującą prawdę: Jezus Chrystus jest jedyną istotą
godną i zdolną nas odkupić).

• Dlaczego Jezus Chrystus jest jedyną istotą godną i zdolną nas odkupić?

• Kim, według wersetu 10., staną się ci, którzy zostaną odkupieni przez Jezusa
Chrystusa? (Królami i kapłanami, a kobiety królowymi i kapłankami [zob. Bruce
R. McConkie, Mormon Doctrine, wyd. 2. (1966), str. 613]).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakie osobiste znaczenie ma dla nich plan
zbawienia Ojca w Niebie oraz rola, jaką odgrywa w nim Zbawiciel. Zachęć ich, aby
zapisali swoje przemyślenia i odczucia w notatnikach lub dziennikach do
studiowania. Uprzedź ich, że w dalszej części lekcji zostaną poproszeni o
podzielenie się tym, co napisali.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei odczytali na głos Objawienie Jana 5:11–14.
Niech klasa śledzi treść i odszuka, w jaki sposób inni przyłączyli się to oddawania
czci i chwały Jezusowi Chrystusowi i Ojcu w Niebie.

• Dlaczego, kiedy Baranek wziął księgę z rąk Ojca Niebieskiego, istoty chwały i
cale stworzenie zaczęły Ich wychwalać? (Istoty rozpoznały dobroć Ojca
Niebieskiego i Jezusa Chrystusa, a także odczuwały wdzięczność za rolę, jaką
Baranek odegrał w planie Ojca).

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć o tym, co może sprawić, że będziemy czcić i
wychwalać Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa tak, jak czyniły to istoty i
stworzenia widziane przez Jana? (Uczniowie mogą to wyrazić innymi słowami,
lecz dopilnuj, by rozpoznali następującą zasadę: Kiedy pojmujemy, co
uczynili dla nas Ojciec w Niebie i Jezus Chrystus, odczuwamy
wdzięczność i pragniemy oddawać Im cześć i chwałę).

Zwróć uwagę uczniów na to, że istoty chwały i całe stworzenie wychwalały Ojca w
Niebie i Jezusa Chrystusa, śpiewając pieśń. Podobnie i my oddajemy Im cześć i
chwałę, gdy śpiewamy hymny. Poproś klasę o zaśpiewanie hymnu „Wszelkie
stworzenie, Boży świat” (Hymny, nr 26) lub innej pieśni, która oddaje Bogu cześć i
chwałę oraz poproś uczniów, aby zastanowili się, jak ten hymn odnosi się do
Objawienia Jana 5:9–14.

• W jaki jeszcze sposób, poza muzyką, możemy oddawać cześć Ojcu w Niebie i
Jezusowi Chrystusowi?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali niech
posłuchają, czego nauczał on na temat oddawania czci:
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„Prawdziwy i doskonały sposób oddawania czci polega na kroczeniu za Synem
Bożym; polega na przestrzeganiu przykazań i byciu posłusznym woli Ojca do
takiego stopnia, że przechodzimy od łaski do łaski, aż zostaniemy uświęceni
w Chrystusie, jak On jest uświęcony w Swoim Ojcu. To coś więcej niż tylko
modlitwa, kazanie i pieśń. Polega na życiu, czynieniu i byciu posłusznym. Polega
na naśladowaniu życia wspaniałego Przykładu” („How to Worship”, Ensign,

grudzień 1971, str. 130).

• W jaki sposób nauki Starszego McConkiego pogłębiają wasze zrozumienie tego,
jak możemy oddawać cześć Ojcu Niebieskiemu i Jezusowi Chrystusowi?

• Jakie błogosławieństwa przynosi nam oddawanie czci i chwały Ojcu w Niebie i
Jezusowi Chrystusowi?

• Dlaczego pragniecie oddawać cześć i chwałę Ojcu w Niebie i Jezusowi
Chrystusowi? (Poproś uczniów, aby odczytali zapisane wcześniej przemyślenia i
odczucia).

Zadawanie pytań uzupełniających
Zadawanie pytań uzupełniających może pomóc ci lepiej zrozumieć odpowiedzi uczniów.
Przykładowe pytania uzupełniające: „Czy możesz mi wyjaśnić, co masz przez to na myśli?” lub
„Czy mógłbyś podać mi przykład tego, o czym mówiłeś?”. Tego typu pytania zachęcają uczniów
do tego, by dzielili się swoimi przemyśleniami i odczuciami, oraz pomagają stworzyć atmosferę
sprzyjającą temu, by w odpowiedzi uczniowie składali swoje świadectwo.

Możesz podzielić się uczuciami na temat Ojca w Niebie i Jezusa Chrystusa i
opowiedzieć, dlaczego pragniesz oddawać im cześć.

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania
odpowiedzieli na poniższe pytanie:

• Co jeszcze mógłbyś zrobić, aby oddawać cześć Ojcu w Niebie i Jezusowi
Chrystusowi?

Po upływie wyznaczonego czasu zachęć ich, aby wprowadzili w czyn to, co napisali.
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Objawienie Jana 6–11,
część 1.

Wprowadzenie
Jan zobaczył w wizji Baranka Bożego otwierającego
pierwszych sześć pieczęci, którymi zapieczętowana była
księga. W szóstej pieczęci ujrzał tych, którzy służyli Bogu,

którzy „wyprali szaty swoje […] we krwi Baranka”
(Objawienie Jana 7:14).

Propozycje dotyczące nauczania
Objawienie Jana 6
Jan zobaczył Baranka Bożego otwierającego pierwszych sześć pieczęci, którymi
zapieczętowana była księga
Poproś uczniów, aby podzielili się obawami, jakie być może mają w związku z tym,
że żyjemy w dniach ostatnich. Wypisz ich odpowiedzi na tablicy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Proroka
Józefa Smitha. Niech pozostali słuchają, co na temat naszych czasów powiedzieli
starożytni prorocy:

„Prorocy, kapłani i królowie […] z wielką radością wyczekiwali dnia, w którym
żyjemy; i przepełnieni niebiańskim i radosnym uczuciem oczekiwania śpiewali,
pisali i prorokowali o naszych czasach” (Teachings of Presidents of the Church:
Joseph Smith [2007], str. 186).

• Jakie uczucia budziły nasze czasy w starożytnych prorokach?

Zwróć uwagę, że Jan Objawiciel był jednym z proroków, którzy wiedzieli, co się
wydarzy w dniach ostatnich i który prorokował o naszych czasach z radosnym
oczekiwaniem.

Poproś uczniów, aby studiując Objawienie Jana 6–7, odszukali powody, dla których
starożytni prorocy z radością wypatrywali naszych czasów.

Przypomnij im, że zgodnie z tym, co zapisano w Objawieniu Jana 5:1–5, Jan ujrzał
księgę opatrzoną siedmioma pieczęciami, które godzien był zerwać jedynie Baranek
Boży. Wyjaśnij, że w swojej wizji Jan zobaczył symboliczne przedstawienie
głównych wydarzeń z każdego tysiąclecia, któremu odpowiadała jedna pieczęć.

Napisz na tablicy następującą listę (możesz to też zrobić przed rozpoczęciem zajęć):

Pierwsza pieczęć (Objawienie Jana 6:1–2)
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Druga pieczęć (Objawienie Jana 6:3–4)

Trzecia pieczęć (Objawienie Jana 6:5–6)

Czwarta pieczęć (Objawienie Jana 6:7–8)

Piąta pieczęć (Objawienie Jana 6:9–11)

Wręcz każdemu uczniowi kartkę. Przydziel im po jednej pieczęci (każda pieczęć
może być przydzielona kilku osobom). Poproś uczniów o przeczytanie fragmentów
odpowiadających przydzielonej im pieczęci i narysowanie opisanych przez Jana
wydarzeń, które jej dotyczą.

Prezentacja nauczyciela
Choć ważne jest, żeby uczniowie brali aktywny udział w procesie uczenia, to aby mogli lepiej
rozumieć pisma święte i potrafili odnosić je do swojego życia, nadal będziesz musiał różne
kwestie wyjaśniać, tłumaczyć i ilustrować przykładami, by uczniowie mogli przyswoić sobie tło
historyczne i treść poszczególnych bloków pism.

Po upływie wyznaczonego czasu zachęć uczniów, aby pokazali swoje rysunki klasie.
Zróbcie to we właściwej kolejności, zaczynając od pierwszej pieczęci. Poproś
jednego ucznia z każdej grupy, by zaprezentował swoją ilustrację i wyjaśnił, co Jan
zobaczył, kiedy otwarta została dana pieczęć. Kiedy uczniowie będą składać swoje
sprawozdania, podziel się poniższą wypowiedzią Starszego Bruce’a R. McConkiego
z Kworum Dwunastu Apostołów. Możesz zachęcić ich, aby zapisali tę informację w
swoich pismach świętych, notatnikach bądź dziennikach do studiowania.

Pierwsza pieczęć

(Około 4000
do 3000 r. p.n.e.)

Biały koń = Zwycięstwo

Łuk = Walka

Korona = Zwycięzca

Starszy McConkie zasugerował, że wersety 1–2 opisują czasy Enocha oraz że
jeździec to sam Enoch (zob. Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy
[1966–1973], tom 3., str. 476–478).

Druga pieczęć

(Około 3000
do 2000 r. p.n.e.)

Ognisty koń = Rozlew krwi

Miecz = Wojna i zniszczenie

Starszy McConkie zasugerował, że wersety 3–4. opisują czasy Noego, kiedy
na ziemi panowała niegodziwość. Jeździec na ognistym koniu to być może
sam diabeł lub „osoba symbolizująca wielu wojowników pragnących
mordu” (Doctrinal New Testament Commentary, tom 3:478–479).

Trzecia pieczęć

(Około 2000
do 1000 r. p.n.e.)

Kary (czarny) koń = Głód

Waga = Wysokie centy żywności

Starszy McConkie zasugerował, że wersety 5–6. opisują czasy Abrahama,
kiedy wielu ludzi umarło z głodu (zob. Doctrinal New Testament
Commentary, tom 3., str. 479–480). Ca cenę całodniowej pracy człowiek
mógł kupić tylko tyle jedzenia, by przetrwać, co świadczy o tym, jak
niebotycznie wysokie były ceny jedzenia podczas klęski głodu.
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Czwarta pieczęć

(Około 1000 r. p.n.e.
do narodzin
Chrystusa)

Siwy koń = Śmierć

Śmierć i piekło = Zagłada niegodziwych i przyjęcie ich do duchowego
więzienia (zob. Ks. Izajasza 5:14)

Starszy McConkie powiedział, że wersety 7–8. dotyczą „tysiąclecia rządów
wielkich królestw i narodów, których wojny i knowania nękały [Izrael] i które
go wielokrotnie najeżdżały” (Doctrinal New Testament Commentary, tom 3.,
str. 481). Kraje te to Babilonia, Persja, Egipt, Grecja i Rzym.

Piąta pieczęć

(Od narodzin
Chrystusa
do 1000 r. n.e.)

Ołtarz = Ofiara

Dusze = Męczennicy, czyli chrześcijanie zabici za wiarę

Starszy McConkie zasugerował, że wersety 9–11. odnoszą się do wielu
pierwszych chrześcijan, w tym do większości pierwszych Apostołów, którzy
zginęli śmiercią męczeńską (zob. Doctrinal New Testament Commentary,
tom 3., str. 482–483). Ponieważ ci święci oddali swe życie „dla Słowa
Bożego i dla świadectwa, które złożyli” (Objawienie Jana 6:9), otrzymali
„szaty białe” jako symbol czystości (zob. Objawienie Jana 7:13–14; 3 Nefi
27:19).

Kiedy wszystkie grupy się już zaprezentują, wyjaśnij, że szósta pieczęć symbolizuje
nasze czasy i wydarzenia poprzedzające Milenium, kiedy to Jezus Chrystus będzie
osobiście sprawował rządy na ziemi (zob. Doctrinal New Testament Commentary,
tom 3., str. 485–486).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Objawienie 6:12–17 i
wyjaśnij, że według Tłumaczenia Józefa Smitha werset 14. brzmi: „I niebo się
otworzyło niczym zwój, który był zwinięty, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały
z miejsc swoich”. Niech klasa odszuka wydarzenia, jakie przepowiedział Jan.

• Jakie wydarzenia ujrzał Jan, kiedy otwarta została szósta pieczęć? (Wyjaśnij, że
te katastrofy to znaki ostatnich dni).

• Czego, według wersetu 16., będą pragnąć ludzie chcący uniknąć gniewu Boga?

• Jakie pytanie postawiono w wersecie 17.?

Napisz na tablicy pytanie: Kto się ostanie?

Wyjaśnij, że Objawienie Jana 7 pomaga nam zrozumieć, kto się ostanie, czyli kto
przetrwa kataklizmy szóstej pieczęci.

Objawienie Jana 7
Jan ujrzał sługi Boże, którzy oczyścili swe szaty w krwi Baranka.
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 7:1, a innego
ucznia — wersetu: Nauki i Przymierza 77:8. Pozostali niech śledzą tekst i
odszukają, co jeszcze Jan ujrzał przy szóstej pieczęci.

• Co robili czterej aniołowie? (Zwróć uwagę, że wiatry, które powstrzymują, mają
moc zniszczenia życia na ziemi. Zob. także NiP 86:5–7).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 7:2–3, a
drugiego — wersetu: Nauki i Przymierza 77:9. Pozostałych poproś, aby śledzili tekst
w swoich pismach świętych i wyszukali, co inny anioł powiedział tym czterem
aniołom.
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• Kim, według wersetu: Nauki i Przymierza 77:9, jest anioł „[wstępujący] od
wschodu”? (Objawienie Jana 7:2).

Wyjaśnij, że słowo Eliasz oznacza w tym wypadku „osobę, której misją jest
przekazanie kluczy i mocy ludziom w ostatniej dyspensacji” (Doctrinal New
Testament Commentary, tom 3., str. 491–492; zob. także Bible Dictionary, „Elias”).

• Co anioł ten powiedział czterem aniołom?

Wyjaśnij, że „zapieczętowanie czy też oznaczanie ‘sług Boga naszego na czołach
ich’ to symbol ich oddania, służby i przynależności do Boga (Objawienie Jana 7:3;
zob. także Objawienie Jana 9:4; 14:1). […]

Prorok Józef Smith nauczał, że opatrzenie pieczęcią wiernych na ich czołach
‘oznacza zapieczętowanie błogosławieństw na ich głowach, czyli wieczne
przymierze, dzięki czemu ich powołanie i wybór stają się pewne’ (w: History of the
Church, 5:530)” (New Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu
Edukacji, 2014], str. 544).

Wyjaśnij, że zgodnie z tym, co zapisano w Objawieniu Jana 9, Jan zobaczył też to,
co stanie się z tymi, którzy nie noszą tego znaku. Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Objawienia Jana 9:3-4. Niech reszta klasy śledzi tekst i
odszuka, co stanie się z osobami, które nie będą miały tego znaku. Poproś uczniów,
aby podzielili się tym, co odnaleźli.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Objawienie Jana 7:4 i poszukali, ilu ludzi
zostało zapieczętowanych znakiem na czole przez tego anioła. Poproś uczniów, aby
opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Wyjaśnij, że Pan powiedział Prorokowi Józefowi Smithowi, że „liczba 144 000
wymieniona w Objawieniu Jana 7:4–8 to liczba ustanowionych wyższych kapłanów
z dwunastu plemion Izraela, którzy będą pomagać bliźnim w drodze do
wywyższenia [zob. NiP 77:11]. Nie oznacza ona, jak wierzą niektórzy, całkowitej
liczby ludzi, którzy dostąpią wywyższenia” (New Testament Student Manual
[podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 544).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 7:9–10. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i odszukali, kogo jeszcze zobaczył Jan.

• Kogo zobaczył Jan?

• W co była ubrana ta rzesza ludzi i co trzymali oni w rękach? (Jeśli zajdzie taka
potrzeba, wyjaśnij, że gałązki palmowe mogą symbolizować zwycięstwo i
radość).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 7:13–17. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i wyszukali, czego Jan dowiedział się o tych ludziach.

• Co ci ludzie przeżyli?

• W jaki sposób ich szaty stały się białe? (Przez „krew Baranka” — symbol
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa).

• Jakie błogosławieństwa otrzymali ci ludzie dzięki temu, że zostali oczyszczeni
przez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa według wersetów 15–17? (Możesz
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zwrócić uwagę uczniów na to, że wersety te opisują radość, spokój i oddanie
tych, którzy odziedziczą chwałę celestialną).

• Jaką zasadę mówiącą o tym, jak możemy odziedziczyć chwałę celestialną,
możemy znaleźć w tych wersetach? (Uczniowie mogą użyć innych
sformułowań, ale powinni odnaleźć następującą zasadę: Jeśli wiernie
przetrwamy próby i staniemy się czyści dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa, będziemy się radować chwałą celestialną z Ojcem. Zapisz tę
zasadę na tablicy).

Poproś uczniów, aby zastanowili się przez chwilę nad tym, jak by to było i co by
czuli, stojąc oczyszczeni w obecności Boga.

• Czy te uczucia byłyby podobne do tych opisanych w Objawieniu Jana 6:16?

• Co musimy zrobić, aby Zbawiciel mógł nas oczyścić mocą Swego
Zadośćuczynienia?

• Jak pamięć o błogosławieństwach chwały celestialnej pomaga wam w waszych
wysiłkach, by przetrwać próby i stać się czystymi?

Przypomnij uczniom listę obaw, jaką wypisaliście na tablicy na początku lekcji.
Zachęć ich, aby zastanowili się, jak zasada zapisana na tablicy może być dla nich
oparciem, kiedy będą się martwić się tym, że żyją w dniach ostatnich. Poproś
kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami z resztą klasy.

Daj uczniom kilka minut na zastanowienie się, jak mogą zastosować poznaną
dzisiaj zasadę w swoim życiu. Zachęć ich, aby działali zgodnie z otrzymywanymi
podszeptami.
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Objawienie Jana 6–11,
część 2.

Wprowadzenie
Jan zobaczył otwarcie siódmej pieczęci i dowiedział się o
misji gromadzenia Izraela, w której miał uczestniczyć w

dniach ostatnich.

Propozycje dotyczące nauczania

Zachęcaj uczniów do codziennego studiowania pism świętych i czytania
partii materiału wyznaczonych na zajęcia.
Na początku tego kursu uczniowie byli zachęcani do tego, aby przeczytać cały Nowy Testament.
Sprawdź, jak im idzie realizacja tego celu. W razie potrzeby udziel im wsparcia i dodaj otuchy.
Kiedy uczniowie osiągną wyznaczony cel, zachęć ich, aby dalej codziennie studiowali pisma
święte, żeby nadal mogli otrzymywać płynące z tego błogosławieństwa.

Objawienie Jana 8–9
Jan widzi otwarcie siódmej pieczęci
Podziel uczniów na pary i poproś ich, aby wytłumaczyli swoim partnerom, czego
nauczyli się, studiując Objawienie Jana 6–7, co pomaga im zachować pogodę ducha
i pozytywne nastawienie pośród niepewności i życiowych zawirowań.

Napisz na tablicy następującą zasadę sformułowaną podczas poprzedniej lekcji:
Jeśli wiernie przetrwamy próby i staniemy się czyści dzięki
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, będziemy się radować chwałą
celestialną z Bogiem. Zachęć uczniów, aby zastanowili się, jak odnosi się ona do
wydarzeń, które poznają podczas dzisiejszej lekcji.

Rozdaj uczniom karty zadań z poniższą tabelą lub narysuj ją na tablicy:
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• Ile wersetów Księgi Objawienia Jana
odnosi się do wydarzeń związanych
z pierwszymi sześcioma
pieczęciami? (25).

• Ile wersetów dotyczy wydarzeń
związanych z siódmą pieczęcią?
(211+15 = 226).

Podkreśl fakt, że Jan napisał więcej o
wydarzeniach dotyczących siódmego
tysiąclecia niż o wydarzeniach
dotyczących wszystkich pozostałych.
Skupił się w szczególności na tym, co
wydarzy się od czasu otwarcia siódmej
pieczęci do Drugiego Przyjścia Jezusa
Chrystusa.

• Jak sądzicie, dlaczego Jan skupił się
na wydarzeniach związanych z
siódmą pieczęcią?

Podsumuj Objawienie Jana 8:1–6,
wyjaśniając, że wersety te opisują, jak
Zbawiciel otworzył siódmą pieczęć. Jan
zobaczył siedem aniołów, którym dano
siedem trąb. W starożytności trąb
używano, by „wszcząć alarm, dać sygnał do bitwy lub obwieścić przyjazd władcy”
(Gerald N. Lund, „Seeing the Book of Revelation as a Book of Revelation”, Ensign,
grudzień 1987, str. 50). W tym przypadku ryk trąb miał oznaczać rozpoczęcie
różnych plag i zniszczenia w przygotowaniu do milenijnych rządów Jezusa
Chrystusa.

Poproś uczniów, aby napisali: „Siódma pieczęć” na górze strony w swoich
notatnikach lub dziennikach do studiowania, a z boku narysowali siedem trąb,
jedna pod drugą.

Wypisz na tablicy podane poniżej odnośniki, lecz pomiń towarzyszące im pytania.
Niech uczniowie zapiszą odnośniki przy narysowanych przez siebie trąbach:

Pierwsza — Objawienie Jana 8:7. Co stało się, gdy po zadęciu w trąbę
przez pierwszego anioła na ziemię spadły „grad i ogień”?

Druga — Objawienie Jana 8:8–9. Na jakie trzy rzeczy miało wpływ
zadęcie w drugą trąbę?

Trzecia — Objawienie Jana 8:10–11. Jak nazywała się gwiazda, która
spadła? (Wyjaśnij, że piołun to gorzkie zioło, użyte tu jako symbol

„pełnej goryczy niegodziwości i cierpienia” [Bible Dictionary, „Wormwood”]). Co
się wydarzyło po jej upadku?

Czwarta — Objawienie Jana 8:12. Jakie trzy rzeczy zostały częściowo
zaciemnione, gdy zabrzmiała czwarta trąba?
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Piąta — Objawienie Jana 9:1–3. Co wyszło z otchłani, którą otworzył
piąty anioł?

Szósta — Objawienie Jana 9:13–16, 18. Ilu żołnierzy brało udział w
wielkiej bitwie, którą Jan widział, po tym, jak zabrzmiała szósta trąba?

Jaka część ludzkości zginęła w tej bitwie według wizji Jana?

Siódma — Objawienie Jana 11:15.

Podziel klasę na sześć grup i każdej z nich przydziel jeden z pierwszych sześciu
odnośników wypisanych na tablicy (jeśli klasa jest nieliczna, możesz niektórym
grupom przydzielić kilka odnośników). Niech grupy odczytają na głos przydzielone
fragmenty i odszukają, co się stało, kiedy zabrzmiały poszczególne trąby. Niech
zapiszą odnalezione informacje przy narysowanych przez siebie trąbach.

Gdy upłynie wyznaczony czas, niech jedna osoba z każdej grupy podzieli się tym,
co odszukali. Niech zapiszą informacje odnalezione przez poszczególne grupy przy
właściwych trąbach. Kiedy grupy będą przedstawiać odnalezione informacje,
możesz, jeśli zajdzie taka potrzeba, zadawać pytania przypisane do poszczególnych
odnośników.

• W jaki sposób zasada, którą odnaleźliśmy podczas poprzedniej lekcji może
pomóc tym, którzy żyją w okresie wydarzeń związanych z siódmą pieczęcią?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 9:20–21. Niech
pozostali śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób ocaleli niegodziwi będą reagować
na te kataklizmy. Poproś uczniów o podzielenie się tym, co znaleźli.

• Jaka wypływa z tego dla nas nauka o niegodziwości tych ludzi?

Objawienie Jana 10
Anioł daje Janowi wytyczne odnośnie do jego misji w dniach ostatnich
Wyjaśnij, że Objawienie Jana 10 to przerwa w relacjonowaniu wydarzeń
związanych z siedmioma pieczęciami i towarzyszących im nieszczęść. W rozdziale
tym czytamy, że Jan otrzymał wskazówki od innego anioła.

Napisz na tablicy: Słodkie i Gorzkie.

• Jakie doświadczenia w życiu są jednocześnie słodkie i gorzkie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 10:1–3, a
pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co trzymał w ręku anioł.

• Co trzymał w ręku anioł?

Poproś dwoje uczniów, aby po kolei czytali na głos Objawienie Jana 10:8–11.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co Janowi nakazano
uczynić z tą księgą.

• Co Janowi nakazano uczynić z księgą? Jak ona smakowała?

Poproś jednego z uczniów, by przeczytał na głos werset: Nauki i Przymierza 77:14.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, co symbolizowało
zjedzenie tej księgi przez Jana.

LEKCJA 155

975



• Co według tego wersetu symbolizowało zjedzenie tej księgi przez Jana?
(Przyjęcie przez Jana misji, by pomagać w „[zebraniu plemion] Izraela” oraz
„[przywróceniu wszystkiego]” w dniach ostatnich).

Zwróć uwagę, że Jan otrzymał błogosławieństwo, że nigdy nie umrze, aby mógł
przyprowadzać bliźnich do Zbawiciela (zob. NiP 7:1–4).

• Jaką słodycz może Jan odnaleźć w wypełnianiu tej misji? Co może zdać się
gorzkie?

Objawienie Jana 11
Jan widzi dwóch proroków zabitych w Jerozolimie i słyszy dźwięk siódmej trąby
Wyjaśnij, że Objawienie Jana 11 rozpoczyna się od opisania przez Jana wydarzeń,
które będą poprzedzały czas, gdy zabrzmi siódma trąba i Drugie Przyjście Jezusa
Chrystusa. W tym czasie niegodziwi będą mieli znaczną moc i władzę nad światem,
a armie będą się starały zdobyć Jerozolimę.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 11:3–6. Poproś
klasę, aby śledziła tekst i dowiedziała się, co będzie w tym czasie robiło w
Jerozolimie dwóch świadków.

• Co będzie robiło dwóch świadków?

• Co może znaczyć wyrażenie „ogień [będzie buchał] z ich ust” (werset 5.)?
(Może być to symboliczny opis mocy dawanego przez nich świadectwa
[zob. Ks. Jeremiasza 5:14; 20:9]).

Poproś jednego z uczniów, by przeczytał na głos werset: Nauki i Przymierza 77:15.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, kto będzie tymi dwoma świadkami.
Następnie niech opowiedzą o tym, co znaleźli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 11:7–12. Niech
klasa śledzi tekst i odszuka, co stanie się z tymi dwoma prorokami, kiedy zakończą
swoją służbę pośród Żydów.

• Jaka będzie reakcja niegodziwych, kiedy ci dwaj świadkowie zostaną zabici?

• Co stanie się z dwoma świadkami trzy i pół dnia po ich śmierci?

• Jak zareagują ludzie, kiedy dwaj świadkowe zmartwychwstaną i zostaną zabrani
do nieba?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 11:13–15. Niech
pozostali śledzą tekst i odszukają, co stanie się przed oraz w momencie, gdy
zabrzmi głos siódmej trąby. Zachęć uczniów, aby zapisali sobie te informacje obok
rysunku siódmej trąby.

• Kto będzie miał „panowanie nad światem”, kiedy zabrzmi siódma trąba
(werset 15.)?

Podsumuj Objawienie Jana 11:16–19, wyjaśniając, że 24 starszych złożyło Bogu
dzięki i oddało Mu cześć za to, że nagrodził sprawiedliwych i ukarał niegodziwych.
Jan ujrzał w swojej wizji również niebiańską świątynię Boga i arkę przymierza,
która symbolizuje Jego obecność.
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Zakończ dzisiejszą lekcję, wyrażając uczucia wdzięczności i czci wobec Boga za Jego
dobroć i sprawiedliwość.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Objawienie Jana 1–11
(Część 31.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania Objawienia Jana 1-11
(część 31.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku
doktrynach i zasadach. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Objawienie Jana 1–3)
Studiując na temat objawienia Apostoła Jana, uczniowie dowiedzieli się, że kiedy czytamy słowa Pana, staramy się je
zrozumieć i być im posłuszni, jesteśmy błogosławieni. Jan nauczał członków Kościoła, że Jezus Chrystus czuwa nad
Swoimi wiernymi i troszczy się o nich, że jest On pełną chwały zmartwychwstałą istotą, która ma moc nad śmiercią i
piekłem. Uczniowie dowiedzieli się również, że kiedy otwieramy Zbawicielowi drzwi, przychodzi On do nas i spożywa z
nami wieczerzę.

Dzień 2. (Objawienie Jana 4–5)
Podczas tej lekcji uczniowie czytali o wizji Baranka Bożego, jaką ujrzał Jan i poznali następujące prawdy: Kiedy
pojmujemy wielkość Ojca w Niebie, pragniemy oddawać Mu cześć i Go wychwalać. Jezus Chrystus jest jedyną istotą
godną i zdolną nas odkupić. Kiedy pojmujemy co Ojciec w Niebie i Jezus Chrystus dla nas uczynili i odczuwamy za to
wdzięczność, pragniemy oddawać Im cześć i Ich wychwalać.

Dzień 3. (Objawienie Jana 6–7)
Kiedy uczniowie dowiedzieli się o siedmiu pieczęciach, odkryli, że jeśli wiernie przetrwamy próby i staniemy się czyści
dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, będziemy się radować chwałą celestialną z Bogiem.

Dzień 4. (Objawienie Jana 8–11)
Uczniowie utrwalili sobie zasadę, którą rozpoznali w lekcji z dnia 3., kiedy uczyli się o wizji Jana dotyczącej otwarcia
siódmej pieczęci.

Wprowadzenie
Niniejsza lekcja może pomóc uczniom zrozumieć, co Pan dla nas uczyni dlatego, że
nas zna i kocha. Ponadto uzmysławia, co muszą robić, aby otrzymać życie wieczne.
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Propozycje dotyczące nauczania
Objawienie Jana 2–3
Jan zapisuje słowa Jezusa Chrystusa do przywódców siedmiu zborów
Uwaga: Więcej informacji na temat wskazówek, jakich Pan udzielił siedmiu zborom
Kościoła możesz znaleźć w: New Testament Student Manual (podręcznik Kościelnego
Systemu Edukacji, 2014), str. 531–532.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Siostry
Sydney S. Reynolds, byłej doradczyni w generalnym prezydium Organizacji
Podstawowej: Pozostałych poproś, aby wysłuchali, czego mogą się dowiedzieć z tej
historii na temat Pana.

„Siostra Gayle Clegg z generalnego prezydium Organizacji Dzieci wraz z mężem
mieszkała przez wiele lat w Brazylii. Ostatnio została wysłana do Japonii. Kiedy
przyszła w niedzielę do kaplicy pośród miejscowych japońskich świętych
zauważyła pewną rodzinę z Brazylii […]. Miała tylko minutkę, aby się z nimi
przywitać i spostrzegła, że matka i dzieci były bardzo entuzjastycznie nastawione,
lecz ojciec był raczej cichy. ‘Będę miała okazję porozmawiać z nimi po spotkaniu’

— pomyślała, kiedy szybko wprowadzano ją na podium. Wygłosiła swe przesłanie po angielsku,
które przetłumaczono na japoński i wtedy poczuła, że powinna złożyć swoje świadectwo także
po portugalsku. Wahała się, jako że nie było tłumaczy języka portugalskiego i 98 procent
obecnych osób nie zrozumiałoby, co mówi.

Po spotkaniu ojciec rodziny z Brazylii podszedł do niej i powiedział: ‘Siostro, tutaj obyczaje są
zupełnie inne i byłem bardzo samotny. Trudno jest przychodzić do kościoła, kiedy nic się nie
rozumie. Czasami zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby, gdybym po prostu został w domu i
czytał pisma święte. Powiedziałem do żony: ‘Dam sobie jeszcze jedną szansę i dziś przyjdę, jak
myślałem, po raz ostatni’. Kiedy składała siostra swoje świadectwo po portugalsku, Duch dotknął
mej duszy i wiedziałem, że przynależę do tego miejsca. Bóg wie, że tu jestem i pomoże mi’” („On
nas zna, On nas miłuje”, Ensign lub Liahona, listopad 2003, str. 76).

• Czego dowiadujemy się o Panu z tej historii?

Napisz na tablicy następujące niedokończone zdanie: Ponieważ Pan zna każdego z
nas…. Poproś uczniów, aby podczas studiowania Objawienia Jana 2–3 szukali
prawd, które pomogą im zrozumieć, co Pan może dla nich uczynić dzięki temu, że
zna każdego z nich.

Wyjaśnij, że rozdziały: Objawienie Jana 2–3 to sporządzony przez Jana zapis słów
Jezusa Chrystusa skierowanych do siedmiu zborów Kościoła w Azji Mniejszej
(dzisiejsza Turcja).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 2:1–3. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst w swoich pismach świętych i wyszukali, co Pan
wiedział na temat świętych w Efezie.

• Co Pan wiedział na temat świętych w Efezie? (Wyjaśnij, że termin nikolaici
[werset 6.] może oznaczać grupę, której członkowie twierdzili, że mogą
bezkarnie popełniać grzechy natury seksualnej, ponieważ łaska Boga ich zbawi
[zob. Bible Dictionary, „Nicolaitans”]).
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Zwróć uwagę, że wersety te wspominają o tym, że Pan pochwalił świętych za ich
dobre uczynki. Dokończcie zdanie na tablicy, aby brzmiało: Ponieważ Pan zna
każdego z nas, może udzielać na osobistych pochwał i….

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 2:4–5. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst w swoich pismach świętych i wyszukali, co jeszcze
Pan wiedział na temat świętych w Efezie.

• Co jeszcze Pan wiedział na temat świętych w Efezie?

Zwróć uwagę, że Pan napomniał świętych z powodu ich grzechów. Uzupełnij
zdanie na tablicy, aby przekazywało następującą prawdę: Ponieważ Pan zna
każdego z nas, może udzielać na osobistych pochwał i napomnień.

• W jaki sposób możemy otrzymać od Pana osobiste pochwały i upomnienia?
(Poprzez osobiste modlitwy, studiowanie pism świętych, rady od przywódców
kościelnych i rodziców oraz poprzez błogosławieństwa patriarchalne).

• Jak świadomość, że Pan może udzielać nam osobistych pochwal i napomnień
może wpływać na nasze nastawienie do osobistego studiowania pism świętych i
modlitwy? Jak wiedza ta może wpływać na to, jak przyjmujemy rady naszych
przywódców kościelnych i rodziców?

• Dlaczego powinniśmy dokładać starań, aby otrzymać osobiste pochwały i
upomnienia od Pana?

• Kiedy doświadczyliście osobistej pochwały lub napomnienia od Pana? Jak to
przeżycie uświadomiło wam, że Pan zna was osobiście? (Przestrzeż uczniów,
aby nie dzielili się doświadczeniami, które są zbyt święte lub osobiste. Możesz
również podzielić się doświadczeniem).

Poproś uczniów, aby się zastanowili, za jakie uczynki Pan może ich pochwalić, a
także za jakie myśli czy zachowania może ich zganić. Zachęć uczniów, aby za cel
postawili sobie odpokutowanie za rzeczy, za które Pan ich napomina.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 2:7. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Pan obiecał tym, którzy pokonają przeciwności
czyli wiernie wytrwają do końca.

• Co Pan obiecał tym, którzy pokonają przeciwności, czyli wytrwają do końca w
prawości?

• Jak myślicie, co oznacza zwrot „spożywać z drzewa żywota” (werset 7.)?

• Jak wysłuchanie tego obiecanego błogosławieństwa mogło pomóc świętym w
Efezie po tym, jak zostali upomniani przez Pana?

Przypomnij uczniom, że poza zborem Kościoła w Efezie Pan zwrócił się również do
innych zborów na terenie Azji Mniejszej.

Podziel uczniów na pięć grup i przydziel każdej z nich następujące fragmenty z
pism świętych:

1. Objawienie Jana 2:8–11

2. Objawienie Jana 2:12–17
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3. Objawienie Jana 2:18–29; Joseph Smith Translation, Revelation 2:26–27
„Zwycięzcy i temu, kto przestrzega moich przykazań do końca, dam władzę
nad wieloma królestwami, i będzie rządził nimi wedle słowa Bożego, i będą w
jego rękach niczym naczynia gliniane w rękach garncarza, i będzie rządził nimi
z wiarą, sprawiedliwie i uczciwie, tak jak ja otrzymałem władzę od mego Ojca”.

4. Objawienie Jana 3:1–6; Joseph Smith Translation, Revelation 3:1 „A do anioła
zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem gwiazd, które oznaczają
siedmiu sługów Boga, Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś
umarły. Bądź czujny i utwierdzaj tych, którzy pozostali, którzy gotowi są
umrzeć, albowiem stwierdziłem, że uczynki twoje nie są doskonałe
przed Panem”.

5. Objawienie Jana 3:7–13

Poproś uczniów o przeczytanie w grupach przydzielonych im wersetów i
odszukanie, co Pan radził uczynić świętym oraz jakie obiecał im za to
błogosławieństwa. Wyjaśnij, że Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu
Apostołów nauczał, że „ukryta manna” w Objawieniu Jana 2:17 to „chleb żywota,
dobre słowo Boże, doktryny Tego, który jest Chlebem Żywota — a wszystko to jest
ukryte przed skupionym na tym, co cielesne [czyli światowe] umyśle. Ci, którzy go
spożywają, nie będą już łaknąć; życie wieczne jest ich ostatecznym dziedzictwem”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], tom 3., str. 451).

Gdy upłynie wyznaczony czas, poproś jedną osobę z każdej grupy o zreferowanie
tego, co odszukali. Poproś jednego z uczniów o napisanie na tablicy (pod
obiecanym błogosławieństwem z Objawienia Jana 2:7) błogosławieństw
odnalezionych przez grupy (zob. Objawienie Jana 2:11, 17, 26, 3:5, 12). Kiedy lista
będzie kompletna, podkreśl, że wszystkie te obietnice wiążą się z otrzymaniem
błogosławieństwa wywyższenia, a warunkiem jego otrzymania jest nasze wierne
wytrwanie do końca.

• Jaką zasadę możemy znaleźć w tych wersetach, która mówi o tym, co musimy
zrobić, aby otrzymać błogosławieństwa wywyższenia? (Pomóż uczniom
rozpoznać następującą zasadę: Jeśli zwyciężymy i wytrwamy, możemy
otrzymać błogosławieństwo wywyższenia).

Wyjaśnij, że ci, którzy otrzymają błogosławieństwa wywyższenia, to osoby, które
dzięki łasce Boga pokonały wszystkie przeciwności, które mogły przeszkodzić im w
powrocie do Niego. Wśród tych prób znajdują się pokusy cielesne, próby, grzech
i śmierć.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, co takiego muszą pokonać w swoim własnym
życiu. Zachęć ich, aby modlili się i prosili Ojca w Niebie o pomoc w pokonywaniu
przeciwności, które mogłyby uniemożliwić im powrót do Niego. Złóż świadectwo o
tym, że Ojciec w Niebie ma moc, aby pomóc im pokonać wszelkie przeszkody.

Następna część (Objawienie Jana 12–22)
Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek zastanawiali się nad Sądem Ostatecznym i
wydarzeniami, które miały miejsce w życiu przedziemskim. Co Apostoł Jan napisał
o Wojnie w Niebie? Ile osób zostało wypędzonych wraz z Szatanem? Jak będzie
wyglądał Sąd Ostateczny? Za co będziemy sądzeni, kiedy staniemy przed Bogiem?
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Jak Jan opisał celestialny splendor? Wyjaśnij uczniom, że studiując w przyszłym
tygodniu Objawienie Jana 12–22, poznają odpowiedzi na te pytania.
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LEKCJA 156

Objawienie Jana 12–13
Wprowadzenie
Jan ujrzał w wizji smoka zagrażającego kobiecie i jej dziecku,
który jest symbolem Szatana próbującego zniszczyć Kościół
Pana i jego wiernych członków. Jan pisał o Wojnie w Niebie i

o królestwach świata, które będą walczyć przeciwko
naśladowcom Boga.

Propozycje dotyczące nauczania

Zanim zaczniesz nauczać, przeczytaj zadany blok z pism świętych
Prezydent Ezra Taft Benson nauczał: „Zanim będziesz mógł wzmacniać swoich uczniów, musisz
koniecznie studiować doktryny królestwa i poznać ewangelię zarówno poprzez wiedzę, jak i przez
wiarę” („The Gospel Teacher and His Message” [przesłanie do nauczycieli religii,
17 września 1976], str. 5, Church History Library, Salt Lake City). Uważnie studiuj każdy zadany
blok z pism świętych oraz rozważaj zawarte w nim doktryny i zasady. Staraj się pogłębiać swoją
wiarę w te prawdy.

Objawienie Jana 12
Jan widzi, że Szatan i jego aniołowie od zawsze prowadzą wojnę przeciwko Panu i
Jego Kościołowi
Przed lekcją przygotuj na tablicy poniższe ćwiczenie na dopasowywanie. Po
rozpoczęciu zajęć poproś kilkoro uczniów, aby narysowali linie łączące każde z
zagrożeń z kolumny po lewej stronie ze sposobem, jak z nim walczyć, z kolumny
po prawej.

Zagrożenia Sposoby zwalczania zagrożeń

Oparzenie słoneczne Prawdy w Objawieniu Jana 12

Żołnierze wroga Lekarstwo lub odpoczynek

Choroba Krem z filtrem lub ubranie

Grzech i poczucie winy Pokuta i zaufanie Jezusowi Chrystusowi

Wpływy Szatana Broń do walki

• Z którymi z tych zagrożeń musieliście się ostatnio zmagać? Które z nich są
według was najgroźniejsze? Dlaczego?
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Poproś uczniów, aby, studiując Objawienie Jana 12, szukali prawd, które pomogą
im w walce z wpływami Szatana. Wyjaśnij, że Objawienie Jana 12–14 to przerwa w
wizji Jana dotyczącej wydarzeń związanych z siódmą pieczęcią. Być może Pan
pomagał Janowi zrozumieć znaczenie wyrażenia: „Panowanie nad światem
przypadło w udziale Panu naszemu” z Objawienia Jana 11:15.

Pokaż uczniom ilustrację kobiety, za
którą stoi smok. Poproś ich, aby
zastanowili się, co mogą oznaczać te
symbole.

Poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Objawienia Jana
12:1–2, 5, a pozostali niech śledzą tekst
i odszukają, co stało się z tą kobietą.
Wyjaśnij, że w Joseph Smith Translation
[Tłumaczeniu Józefa Smitha] werset 5.
występuje bezpośrednio po wersecie 2.

• Co stało się z kobietą? (Urodziła
syna, który „rządzić będzie
wszystkimi narodami” [werset 5.]).

• Co, waszym zdaniem, oznaczają
słowa: „rządzić będzie wszystkimi
narodami laską żelazną”
(werset 5.)? (Dziecię będzie używało żelaznej laski, która może symbolizować
ewangelię, kapłaństwo i słowo Boga, aby sprawiedliwie władać narodami świata
[zob. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy
(1965–1973), tom 3., str. 517]).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 12:3–4.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali symbole zawarte w tych
wersetach.

• Jak sądzicie, co mogą oznaczać symbole opisane w wersetach 1–5?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos wersety: Joseph Smith
Translation, Revelation 12:7–8 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Objawienie Jana
12:7–8], pozostali zaś niech słuchają, co symbolizują: smok, kobieta i dziecko: „A
smok nie ostał się przeciwko Michałowi ani dziecku, ani kobiecie, która była
Kościołem Boga, który zrodził się z jej bólu i zapoczątkował królestwo naszego
Boga i Jego Chrystusa. Nie było już miejsca w niebie dla wielkiego smoka, który
został wygnany; tego wielkiego węża zwanego diabłem, a także Szatanem, który
zwodzi cały świat; został on strącony na ziemię, a wraz z nim zostały wygnane jego
anioły”.

• Co symbolizują smok, kobieta i dziecko w wizji Jana według Joseph Smith
Translation, Revelation 12:7–8? (Smok symbolizuje Szatana [zob. werset 8.],
kobieta to kościół Boga, a dziecko symbolizuje „królestwo naszego Boga i Jego
Chrystusa” [werset 7.], czyli polityczne królestwo, które Pan ustanowi w czasie
Milenium, za pomocą którego będzie rządził wszystkimi narodami. [Więcej
informacji na temat symboliki tych wersetów znajdziesz w: New Testament
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Student Manual (podręczniku Kościelnego Systemu Edukacji, 2014),
str. 550–552]).

• Co było zamiarem smoka według Objawienia Jana 12:4? Jak uważacie, dlaczego
Szatan tak gorliwie dąży do unicestwienia królestwa Boga i Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 12:6. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co kobieta uczyniła z powodu zagrażającego
jej smoka.

• Co stało się z kobietą? Co może to symbolizować? (Kobieta umykająca na
pustynię symbolizuje Kościół wkraczający w okres Wielkiego Odstępstwa oraz
zabranie z ziemi kapłaństwa po śmierci Apostołów [zob. także NiP 86:3]).

Wyjaśnij, że po tym, jak Jan zobaczył smoka zagrażającego kobiecie i jej dziecku,
ujrzał Wojnę w Niebie, jaką stoczyli Szatan i święci Boga. Poproś kilkoro uczniów,
aby po kolei czytali na głos Objawienie Jana 12:7–11. Niech jedna połowa klasy
odszuka, co się stało z Szatanem podczas Wojny w Niebie, druga zaś — jak święci
Boga pokonali Szatana i jego naśladowców.

• Co stało się z Szatanem i jego naśladowcami? (Możesz zwrócić uwagę uczniów
na to, że w Objawieniu Jana 12:4 jest mowa o tym, że ogon smoka „trzecią
część gwiazd niebieskich […] strącił na ziemię”. Jest to symbol znacznej liczby
duchowych dzieci Ojca Niebieskiego, które zdecydowały się podążyć za
Szatanem. Możesz także wyjaśnić, że „Michał i aniołowie jego” [Objawienie
Jana12:7] to Adam i pozostałe sprawiedliwe duchowe dzieci Boga).

• W jaki sposób sprawiedliwe zastępy niebieskie pokonały Szatana zgodnie z
tym, co napisano w wersecie 11.? („Przez krew Baranka”, czyli przez
Zadośćuczynienie Zbawiciela oraz przez wierność świadectwu ewangelii. Zapisz
te odpowiedzi na tablicy).

• Dokąd, według wersetu 9., zostali zrzuceni Szatan i jego naśladowcy po walce?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos wersety: Objawienie Jana 12:12,
17. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, przeciwko komu Szatan walczy po
wypędzeniu z nieba.

• Z kim walczy Szatan od czasu wygnania z nieba?

• Co, na podstawie wersetu 11., możemy robić, aby pokonać wpływy i ataki
Szatana w naszych czasach? (Pomóż uczniom rozpoznać następującą zasadę:
Możemy pokonać wpływy Szatana dzięki Zadośćuczynieniu Zbawiciela i
poprzez wierność naszemu świadectwu ewangelii. Zapisz tę zasadę na
tablicy).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Starszego
Jamesa J. Hamuli, Siedemdziesiątego. Niech klasa słucha, w jaki sposób Szatan
atakuje ich pokolenie.
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„Wybrani, by przyjść z powrotem w tych dniach ostatnich i ciężko pracować dla
naszego Ojca i Jego Syna, są najbardziej odważnymi i szlachetnymi synami i
córkami naszego Ojca. Ich odwaga i szlachetność były pokazane w życiu
przedziemskim, w zmaganiach z Szatanem […].

Szatan wie, że z mocą, jaką ma przywrócone królestwo Boga na ziemi, ‘czasu ma
niewiele’ [Objawienie Jana 12:12]. Jednakże Szatan zbiera wszystkie zasoby,

które są w jego dyspozycji, aby nakłonić was do występku. On wie, że jeśli skłoni was do
występku, może odwieść was od pełnoetatowej misji, małżeństwa w świątyni i wychowania
waszych przyszłych dzieci w wierze; a wszystko to osłabia nie tylko was, ale i Kościół. Wie
również, że nic nie może obalić królestwa Boga, ‘tylko wykroczenia [Jego] ludu’ [Mosjasz 27:13].
Nie popełnijcie takiego błędu — uwaga w tej wojnie skupiona jest na was” („Wygrywając wojnę
przeciwko złu”, Ensign lub Liahona, listopad 2008, str. 50, 51).

• W jaki sposób Szatan i jego naśladowcy starają się nas osłabić?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób Szatan walczy przeciwko nim
osobiście.

• Co możemy robić, aby wzmocnić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa i świadectwo
o Nim? (Odpowiedzi uczniów zapisz na tablicy).

Przeczytaj dwa poniższe zadania i poproś uczniów, aby wykonali jedno z nich w
swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania:

1. Napisz o sytuacji, kiedy świadectwo o Zadośćuczynieniu Zbawiciela i wiara w
nie pomogły ci pokonać wpływ Szatana.

2. Napisz swoje świadectwo o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa i wyjaśnij, w
jaki sposób Zadośćuczynienie pomaga nam w walce z Szatanem i jego
zwolennikami.

Kiedy upłynie wyznaczony czas, poproś kilkoro uczniów o podzielenie się tym, co
napisali.

Zachęć uczniów, aby wybrali jedną lub kilka z propozycji zapisanych na tablicy i
stosowali je w walce z Szatanem i jego zwolennikami.

Objawienie Jana 13
Jan pisze o królestwach ziemskich, które będą wspierane mocą Szatana
Podsumuj Objawienie Jana 13, wyjaśniając, że Jan ujrzał w wizji groźnie
wyglądające zwierzęta, które symbolizują niegodziwe królestwa ziemi
kontrolowane przez Szatana. Zobaczył również, że przez te królestwa Szatan
będzie dokonywał zadziwiających rzeczy i fałszywych cudów, aby zwieść
mieszkańców ziemi.

Omówienie fragmentów do opanowania
W ostatnim tygodniu zajęć seminarium możesz zrobić uczniom ostatni test z
fragmentów do opanowania. Możesz poprosić uczniów, by przygotowali się do
niego w domu lub dać im na to czas tuż przed testem. Poniżej znajdują się opisy
różnego rodzaju testów, które możesz wykorzystać (możesz dostosować je do
swoich potrzeb):
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Test znajomości odsyłaczy: Daj uczniom wskazówki z fragmentów pism świętych
do opanowania. Mogą to być kluczowe słowa, doktryny, zasady bądź
podsumowania znaczenia danych fragmentów. Poproś uczniów, aby kiedy podasz
wskazówkę, napisali odnośnik do danego fragmentu na kartce.

Test znajomości doktryny: Sporządź na tablicy listę podstawowych doktryn.
Niech uczniowie dopiszą do każdej doktryny właściwy odnośnik fragmentu do
opanowania. Mogą to zrobić, opierając się na fragmentach do opanowania, które
zapamiętali lub korzystając z listy fragmentów do opanowania.

Test pamięciowy: Poproś uczniów, aby korzystając z zapamiętanych słów i zasad z
fragmentów do opanowania, wyjaśnili kilka podstawowych doktryn. Niech zapiszą
swoje wyjaśnienia i odczytają je na głos klasie.

Pamiętaj, by chwalić wysiłek, jaki uczniowie wkładają w opanowanie fragmentów i
Podstawowych doktryn. Złóż świadectwo o duchowej mocy i potwierdzeniu, jakie
możemy otrzymać, kiedy uczymy się fragmentów pism świętych i doktryn.
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LEKCJA 157

Objawienie Jana 14–16
Wprowadzenie
Apostoł Jan ujrzał w wizji anioła, który przywrócił ewangelię
Jezusa Chrystusa w dniach ostatnich. Usłyszał również głos z
nieba opisujący błogosławieństwa, które spływają na tych,
którzy do śmierci pozostają wierni Panu. Jan widział

zgromadzenie sprawiedliwych i zgromadzenie niegodziwych
w ostatnich dniach oraz wyroki Boga, które dosięgły
grzeszników.

Propozycje dotyczące nauczania
Objawienie Jana 14
Jan widzi Przywrócenie ewangelii oraz zgromadzenie prawych i niegodziwych
Napisz na tablicy pytanie: Czy można mieć spokój ducha mimo tego, że świat jest pełen
niegodziwości, nieszczęść i przemocy?

Poproś kilkoro uczniów, by na nie odpowiedzieli i uzasadnili swoje odpowiedzi.

Poproś uczniów, by studiując Objawienie Jana 14–16, szukali prawd, które mogą
przynosić im spokój w niegodziwym i pełnym zamieszania świecie przed Drugim
Przyjściem Jezusa Chrystusa.

Wyjaśnij, że zgodnie z tym, co zapisano w Objawieniu Jana 14:1–13, Apostoł Jan
ujrzał w wizji dni ostatnie. Zobaczył wówczas plagi, które spadną na niegodziwych.
Ujrzał też, skąd prawi będą czerpać spokój.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 14:1–5. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach i odszukają, jakie wydarzenia w dniach
ostatnich zobaczył Jan.

• Jakie wydarzenia Jan ujrzał w dniach ostatnich?

Przypomnij uczniom, że 144 000 to liczba wyższych kapłanów z dwunastu plemion
Izraela, którzy zostaną ustanowieni we wszystkich narodach, aby głosić ewangelię i
przyprowadzać ludzi do Kościoła (zob. Objawienie Jana 7:4–8; NiP 77:11).

• Jak Jan opisał 144 000 wyższych kapłanów, którzy będą głosić ewangelię na
całym świecie, w wersetach 4–5? (Wyjaśnij, że wyrażenie: „się nie skalali z
kobietami” [werset 4.] oznacza, że byli czyści, a „w ustach ich nie znaleziono
kłamstwa” [werset 5.], że byli uczciwi i szczerzy, zaś „bez skazy” [werset 5.] —
że byli wolni od grzechu).

• Jak uważacie, w jaki sposób moralne prowadzenie się, uczciwość i czystość od
grzechu pomogą 144 000 wyższym kapłanom nieść ewangelię innym ludziom?

Wyjaśnij, że w swojej wizji dni ostatnich Jan zobaczył trzy anioły. Poproś trzech
uczniów, aby odegrali role trzech aniołów (mogą pozostać na swoich miejscach).
Poproś pierwszego z nich o odczytanie na głos Objawienia Jana 14:6. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co miał ów anioł.

• Co miał ów anioł?
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Poproś tego samego ucznia o przeczytanie wersetów: Nauki i Przymierza
133:36–37. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co anioł uczynił z wieczną
ewangelią.

• Co anioł uczynił z wieczną ewangelią?

Pokaż ilustrację Moroni ukazuje się
Józefowi Smithowi w jego pokoju
(Album: Ewangelia w malarstwie [2009],
nr 91; zob. także stronę internetową:
LDS.org). Poproś któregoś z uczniów o
przypomnienie, co się stało, kiedy
Moroni po raz pierwszy odwiedził
Józefa Smitha. (Jeśli uczniom przyda się
przypomnienie tego wydarzenia,
możesz poprosić jednego z nich o
przeczytanie na głos fragmentu: Józef
Smith — Historia 1:29–35).

• Co, zgodnie z nakazem Boga,
Moroni przekazał Józefowi
Smithowi, by pomóc w
przywróceniu ewangelii? (Kronikę
zawierającą Księgę Mormona).

Pokaż zdjęcie świątyni z widoczną na
szczycie postacią anioła Moroniego, na
przykład zdjęcie: Świątynia Salt Lake
Temple w: Album: Ewangelia w
malarstwie (nr 119; zob. także strona
internetowa: LDS.org).

• Dlaczego, waszym zdaniem, na
szczycie wielu świątyń umieszcza
się postać anioła Moroniego?

Wyjaśnij, że w jednym z przemówień
konferencyjnych Prezydent Gordon B.
Hinckley zacytował Objawienie Jana
14:6, a potem oświadczył: „Ten anioł już
przyszedł. Nazywa się Moroni” („Stay
the Course – Keep the Faith”, Ensign,
listopad 1995, str. 70). Anioł ten może
też być symbolem wielu różnych
niebiańskich posłańców, łącznie z
Moronim, którzy pomagali w Przywróceniu ewangelii Jezusa Chrystusa w dniach
ostatnich (zob. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy
[1965–1973], tom 3., str. 529–531; zob. także NiP 13; 110:11–16; 128:20–21).

Poproś ucznia odgrywającego rolę pierwszego anioła o odczytanie na głos
Objawienia Jana 14:7. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co powiedział anioł.

• Co powiedział ów anioł?
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• Co znaczy wyrażenie: „nadeszła godzina sądu jego”? (Nadejdzie czas, kiedy
Jezus Chrystus osądzi wszystkich ludzi na ziemi. Będzie wydawał wyroki
zarówno podczas Swego Drugiego Przyjścia [zob. Ks. Malachiasza 3:1–5], jak i
podczas Sądu Ostatecznego [zob. 2 Nefi 9:15]).

• Dlaczego Bóg przywrócił ewangelię Jezusa Chrystusa, w oparciu o to, czego się
dowiedzieliśmy? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą prawdę: Bóg
przywrócił ewangelię Jezusa Chrystusa, aby przygotować mieszkańców
ziemi na Jego Drugie Przyjście).

• W jaki sposób ewangelia Jezusa Chrystusa przygotowuje mieszkańców ziemi na
Jego Drugie Przyjście?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się, jak przywrócona ewangelia Jezusa Chrystusa
pomogła im odnaleźć spokój w tym niegodziwym i pełnym zamieszania świecie.
Poproś kilkoro z nich, aby podzielili się swoimi przemyśleniami z resztą klasy.

Następnie niech uczeń odgrywający rolę drugiego anioła odczyta na głos
Objawienie Jana 14:8, a uczeń odgrywający rolę trzeciego anioła — Objawienie
Jana 14:9–11. Pozostali niech śledzą tekst i odszukają, co powiedziały te anioły.

• Co, zgodnie z wersetem 8., powiedział drugi anioł? (Wyjaśnij, że wyrażenie:
„upadł wielki Babilon” można tłumaczyć między innymi w następujący sposób:
Nadejdzie dzień, w którym nastanie kres niegodziwości na świecie).

• W jaki sposób świadomość, że przyjdzie czas, kiedy na świecie nie będzie
niegodziwości, może nam przynosić spokój?

• Co trzeci anioł powiedział w wersetach 9–11. o tym, co czeka tych, którzy
podążą za „[zwierzęciem]” (werset 9.), czyli Szatanem?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższych wypowiedzi Proroka
Józefa Smitha. Pozostali niech słuchają, w jaki sposób Prorok opisał męki, jakich
niegodziwi zaznają po śmierci.

„Wielkim nieszczęściem duchów w świecie duchów, dokąd pójdą po śmierci, jest
wiedza o tym, że nie udało im się osiągnąć chwały, którą cieszą się inni, że sami
mogliby się nią cieszyć i że są sami sobie winni” (Teachings of Presidents of the
Church: Joseph Smith [2007], str. 224).

„Człowiek jest swym własnym dręczycielem i sam siebie potępia. Stąd powiedzenie: Pójdą do
jeziora płonącego ogniem i siarką [zob. Objawienie Jana 21:8]. Udręka rozczarowania powstała
w umyśle człowieka jest tak ogromna jak jezioro płonące ogniem i siarką” (Teachings of
Presidents of the Church: Joseph Smith, str. 224).

• Co, według słów Proroka Józefa Smitha, będzie się składało na mękę, której
niegodziwi zaznają po śmierci?
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Zwróć uwagę uczniów na to, że po tym, jak Jan dowiedział się, co po śmierci czeka
niegodziwych, usłyszał głos z nieba, który powiedział mu, czego po śmierci
doświadczą sprawiedliwi.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 14:12–13. Niech
klasa odszuka, co czeka po śmierci sprawiedliwych.

• Co czeka po śmierci sprawiedliwych?

• Co, waszym zdaniem, oznaczają słowa: „odpoczną po pracach swoich”
(werset 13.)?

• Jak sformułowalibyście zasadę podsumowującą nauki Zbawiciela
w wersetach 12–13? (Uczniowie mogą inaczej to wyrazić, ale powinni
rozpoznać zasadę mówiącą, że: Jeśli będziemy żyć sprawiedliwie, będziemy
błogosławieni za nasze uczynki, a po śmierci odpoczniemy po wykonanej
pracy).

• Jak ta zasada może wnosić spokój w nasze życie mimo tego, że otacza nas
niegodziwość?

Możesz podzielić się własnym świadectwem na temat tego, jak ważne jest to, aby
wieść prawe życie w tym niegodziwym świecie. Poproś uczniów, aby zastanowili
się, co mogą zrobić w swoim życiu, aby mieć pewność, że nie będą cierpieć z
niegodziwymi, lecz zaznają spokoju należnego sprawiedliwym. Zachęć ich, aby
działali zgodnie z otrzymywanymi podszeptami.

Podsumuj Objawienie Jana 14:14–20, wyjaśniając, że Jan mówił o dwóch porach
zbiorów. W swej wizji ujrzał, że podczas pierwszych żniw prawi zostaną oddzieleni
od niegodziwych (zob. wersety 14–16.), zaś podczas drugiego zbioru niegodziwi
zostaną zgromadzeni i ostatecznie zniszczeni (zob. wersety 17–20).

Objawienie Jana 15–16
Jan widzi sprawiedliwych w królestwie celestialnym oraz siedem plag w dniach
ostatnich
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 15:1. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach świętych i odszukają, jakie jeszcze wydarzenia
w dniach ostatnich ujrzał Jan. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co odnaleźli.

Wyjaśnij, że, jak zapisano w Objawieniu Jana 15–16, Jan opisał siedem plag, które
dotkną niegodziwych w ostatnich dniach. Zanim jednak to uczynił, przypomniał
jeszcze raz błogosławieństwa, jakie otrzymają sprawiedliwi. Podsumuj Objawienie
Jana 15:2–4, wyjaśniając, że Jan ujrzał w wizji tych, którzy pokonają Szatana i będą
wychwalać Boga w królestwie celestialnym.

Narysuj na tablicy siedem naczyń lub mis i ponumeruj je od 1 do 7 (lub po prostu
napisz na tablicy tych siedem cyfr). Wyjaśnij, że w swojej wizji Jan zobaczył siedem
czasz, czyli naczyń lub mis, które zawierały siedem plag.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Objawienie Jana 16:2–4, 8–12,
16–21. Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, jak Jan opisał siedem plag.
Po opisie każdej z nich róbcie przerwę, aby jeden z uczniów zapisał nazwę plagi na
tablicy pod właściwym naczyniem (lub cyfrą).
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Kiedy odczytany zostanie opis trzeciej plagi, poproś jednego z uczniów o
przeczytanie na głos Objawienia Jana 16:6. Poproś klasę, aby odszukała powód, dla
którego plaga ta dotknie ludzi w dniach ostatnich.

• Z jakiego powodu plaga ta spadnie na ludzi?

Po przeczytaniu opisu szóstej plagi wyjaśnij, że w czasie jej trwania rzeka Eufrat
wyschnie, co będzie częścią przygotowań do bitwy królów świata pod
Armagedonem (zob. Objawienie Jana 16:12–16; zob. także Ks. Zachariasza 12:11).
Na zakończenie tej bitwy Zbawiciel ukaże się ludziom w Jerozolimie (zob. NiP
45:47–53) i wszystkim ludom na ziemi (zob. Ew. Mateusza 24:30; NiP 101:23).

Poproś jednego z uczniów o odczytanie Objawienia Jana 16:15, a resztę klasy o
odszukanie, co możemy robić, aby przygotować się na Drugie Przyjście Jezusa
Chrystusa. Wyjaśnij, że wyrażenie: „[pilnować] szat swoich, aby nie [chodzić]
nago”, odnosi się duchowego przygotowania.

• Co, zgodnie z wersetem 15., możemy robić, aby przygotować się na Drugie
Przyjście Jezusa Chrystusa? (Uczniowie powinni rozpoznać następującą zasadę:
Jeśli będziemy czujni i duchowo przygotowani, będziemy gotowi na
Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa).

• W jaki sposób możemy się duchowo przygotowywać?

Złóż świadectwo, że Pan kocha Swój lud i pragnie, abyśmy byli przygotowani na
Jego Drugie Przyjście. Zachęć ich, aby byli czujni i przygotowywali się duchowo,
aby mogli otrzymać błogosławieństwa, które przygotował dla nich Pan.

Składanie świadectwa
Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możesz robić jest składanie świadectwa o prawdach
ewangelii i o swojej miłości do Ojca w Niebie i Jego Syna. Twoje świadectwo może podbudować
wiarę uczniów i być dla nich wsparciem, kiedy będą się zmagać z życiowymi trudnościami na tym
pełnym niegodziwości świecie.
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Objawienie Jana 17–19
Wprowadzenie
Jan zobaczył, że duchowy Babilon, czyli niegodziwy świat,
będzie walczył przeciwko Barankowi Bożemu i że Baranek
odniesie ostateczne zwycięstwo nad złem. Święci zostają
wezwani, by opuścili duchowy Babilon, zaś czyści i

sprawiedliwi zostaną zaproszeni na ucztę weselną Baranka.
Jan ujrzał Jezusa Chrystusa przychodzącego w wielkiej
chwale, z mocą, by zniszczyć tych, którzy z nim walczą.

Propozycje dotyczące nauczania
Objawienie Jana 17–18
Jan prorokuje o zniszczeniu duchowego Babilonu
Napisz na tablicy poniższe zdanie wypowiedziane przez Starszego Lynna G.
Robbinsa z Kworum Siedemdziesiątych i poproś jednego z uczniów, aby je
odczytał. (Wypowiedź ta pochodzi z przemówienia zatytułowanego: „Avoid It”
[uroczyste spotkanie na Uniwersytecie Brighama Younga, 17 września 2013], str. 1,
strona internetowa: speeches.byu.edu).

„Łatwiej jest unikać pokus niż się im opierać” (Starszy Lynn G. Robbins).

• Dlaczego, według was, łatwiej jest unikać pokus niż się im opierać?

• Co może się stać, kiedy z naszego wyboru znajdujemy się w sytuacjach, w
których będziemy musieli bezustannie opierać się pokusom?

Poproś uczniów, aby studiując Objawienie Jana 17–18, szukali prawdy, która
pomoże im zrozumieć, jak mogą uniknąć wielu pokus i grzechów świata.

Przypomnij im, że Jan ujrzał w wizji siedem aniołów, które w dniach ostatnich
wyleją nieszczęścia na niegodziwych (Objawienie Jana 16). Poproś jednego z
uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 17:1. Pozostali niech śledzą tekst w
swoich pismach i odszukają, co jeden z aniołów obiecał pokazać Janowi.

• Co anioł miał pokazać Janowi?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu Objawienie Jana 17:15 i odszukali, co
symbolizują w tej wizji wody.

• Co, według wersetu 15., symbolizują wody, nad którymi przysiadła ta kobieta?
(Ludy i narody, nad którymi ma władzę i moc [zob. także 1 Nefi 14:11]).

Poproś kilkoro uczniów, by po kolei czytali na głos Objawienie Jana 17:2–6.
Pozostali niech śledzą tekst i odszukają słowa lub wyrażenia, które opisują tę
kobietę i jej wpływ na świat.

• Jakimi słowami lub wyrażeniami została opisana ta kobieta?

• Jak w wersecie 2. opisano wpływ tej kobiety na władców i ludzi na świecie?
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• O czym, waszym zdaniem, jest mowa w wersecie 6., gdzie kobieta jest pijana
krwią świętych i męczenników? (Na przestrzeni dziejów wielu sprawiedliwych
ludzi zostało zabitych przez niegodziwych. Opis w pismach świętych sugeruje,
że mordowanie sprawiedliwych działało na oprawców odurzająco).

Wyjaśnij, że zwierzę, o którym mowa w wersecie 3., może symbolizować Rzym w
czasach Jana oraz pogrążone w zepsuciu królestwa i narody w dniach ostatnich
(zob. Objawienie Jana 17:8–13).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, kogo lub co symbolizuje kobieta opisana
w wersetach 1–6. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu Objawienie Jana 17:18 i
odszukali, co symbolizuje ta kobieta.

• Co, zgodnie z wersetem 18., symbolizuje opisywana kobieta?

Wyjaśnij, że „wielkie miasto” (werset 18.) odnosi się do duchowego Babilonu
(zob. NiP 133:14). Ponieważ starożytny Babilon był miejscem pełnym zepsucia i
pogrążonym w rzeczach tego świata oraz miejscem, gdzie w niewoli przebywały
dzieci Izraela, w pismach świętych często występuje jako symbol grzechu,
podążania za sprawami cielesnymi, wpływu diabła na ziemię i duchowej niewoli
(zob. także 1 Nefi 13:1–9; 14:9–10).

Napisz na tablicy: Kobieta = Babilon, czyli niegodziwość świata

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Objawienie Jana 17:14 i odszukali,
przeciwko komu będzie walczył Babilon. Niech opowiedzą o tym, czego się
dowiedzieli.

• Jak zakończy się ta wojna? (Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, napisz na
tablicy następującą prawdę: W dniach ostatnich Jezus Chrystus pokona
niegodziwość tego świata).

• Jak ta wiedza może pomagać wam jako naśladowcom Jezusa Chrystusa?

Podsumuj Objawienie Jana 18:1–3, wyjaśniając, że jeszcze jeden anioł ogłosił
upadek niegodziwego Babilonu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 18:4. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Pan nakazał czynić ludziom.

• Co Pan nakazał czynić Swemu ludowi?

• Dlaczego Pan nakazał Swemu ludowi, aby wyszedł z Babilonu? (Aby uniknęli
grzechów świata oraz plag, czyli wyroków, jakie spadną na niegodziwych).

• Jaką prawdę możemy znaleźć w nakazie Pana, aby Jego lud odseparował się od
niegodziwości tego świata? (Uczniowie mogą użyć innych sformułowań, ale
upewnij się, że rozpoznali następującą prawdę: Oddzielenie się od
niegodziwości świata może nam pomóc uniknąć grzechu oraz wyroków,
jakie spadną na niegodziwych w ostatnich dniach. Możesz zachęcić
uczniów, aby w wersecie 4. zaznaczyli słowa, które nauczają tej zasady).
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Skoncentruj się na zasadach, które prowadzą do nawrócenia
Dokonując wyboru, których zasad z danego bloku pism świętych nauczać, koncentruj się na
prawdach, które pomogą twoim uczniom zbliżyć się do Ojca w Niebie i Zbawiciela. Prezydent
Henry B. Eyring z Pierwszego Prezydium radził: „Gdy przygotowujesz lekcję, szukaj zasad, które
skłaniają do nawrócenia […]. Zasada skłaniająca do nawrócenia prowadzi do posłuszeństwa
względem woli Boga” („Converting Principles” [spotkanie ze Starszym L. Tomem Perrym,
2 lutego 1996], str. 1; strona internetowa: si.lds.org).

Poproś uczniów, aby usiedli w grupach liczących od dwóch do czterech
osób. Każdej z grup daj kartkę z pytaniami do omówienia:

Oddzielanie się od duchowego Babilonu
• W jaki sposób przywrócona ewangelia Jezusa Chrystusa pomaga nam oddzielać się od

niegodziwości tego świata?

• Co możemy robić, aby oddzielać się od niegodziwości tego świata, żyjąc pośród ludzi, którzy nie
wyznają naszych wartości, kochając ich i stykając się z nimi na co dzień?

• W jaki sposób oddzielenie się od niegodziwych wpływów i zachowań pomogło wam lub komuś,
kogo znacie, uniknąć pokus i grzechów tego świata?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów z różnych grup, aby opowiedzieli
reszcie klasy, o czym dyskutowali. Poproś uczniów, aby na kartkach zapisali (1) od
jakich niewłaściwych wpływów i zachowań muszą się odsunąć oraz (2) jak to
uczynią. Poproś ich, aby kartki te nosili przy sobie, aby mogli często do nich
zaglądać i zachęć ich, aby wprowadzali w czyn to, co napisali.

Podsumuj Objawienie Jana 18:5–24, wyjaśniając, że Jan zobaczył upadek
niegodziwego Babilonu i cierpienie jego mieszkańców.

Objawienie Jana 19
Jan widzi Jezusa Chrystusa przychodzącego z mocą, by zniszczyć tych, którzy z
nim walczą
Pokaż uczniom zdjęcie pary młodej. Zapytaj ich, jaki najlepszy prezent mogą dać
swojemu przyszłemu mężowi lub żonie w dniu ślubu. Kiedy udzielą odpowiedzi,
przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum
Dwunastu Apostołów:

„W dniu swojego ślubu najlepszym darem, jaki możecie oddać swojemu
wiecznemu towarzyszowi, jest wszystko, co w was najlepsze — bycie czystym,
nieskalanym oraz godnym, by tę samą czystość otrzymać w zamian” („Personal
Purity”, Ensign, listopad 1998, str. 77).
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• Dlaczego, waszym zdaniem, bycie czystym i nieskalanym to najlepszy dar, jaki
możecie dać swemu współmałżonkowi w dniu ślubu?

Wyjaśnij, że Objawienie Jana 19 zawiera porównanie do małżeństwa odnoszące się
do Drugiego Przyjścia Zbawiciela. Podsumuj Objawienie Jana 19:1–6, wyjaśniając,
że Jan widział, że sprawiedliwi wychwalali Boga za Jego wyroki na niegodziwych.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana19:7. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czyje małżeństwo anioł ogłosił Janowi.

• Czyje małżeństwo anioł ogłosił Janowi?

• Czego Jan dowiedział się o oblubienicy Baranka?

Wyjaśnij, że „wesele Baranka” (Objawienie Jana 19:7) odnosi się do Drugiego
Przyjścia Zbawiciela. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej
wypowiedzi Starszego Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów.
Reszta klasy niech słucha, kto jest oblubienicą Baranka.

„W tej dyspensacji Oblubieniec, czyli Baranek Boży, przybędzie po Swoją
oblubienicę czyli Kościół wiernych świętych, którzy wyczekiwali Jego powrotu”
(Mormon Doctrine, wyd. 2. [1966], str. 469).

• Dlaczego małżeństwo jest właściwym symbolem przymierza, jakie łączy nas z
Jezusem Chrystusem? (Możesz wyjaśnić, że małżeństwo to związek, który
wymaga wierności, poświęcenia, miłości, oddania i zaufania).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 19:8–9. Reszta
klasy niech śledzi tekst i odszuka, co święci mogą robić, aby przygotować się na
Drugie Przyjście Zbawiciela. Możesz wyjaśnić, że czysty bisior (białe, lniane płótno,
w starożytnym Izraelu cenniejsze niż inne tkaniny) może symbolizować świętość,
czystość i prawość.

• Co, zgodnie z tym wyjaśnieniem, symbolizują szaty oblubienicy Baranka i co
musimy uczynić, abyśmy byli gotowi na przyjście Pana Jezusa Chrystusa? (Kiedy
uczniowie odpowiedzą, napisz na tablicy następującą zasadę: Kiedy będziemy
czyści i sprawiedliwi, będziemy gotowi na przyjście Pana Jezusa
Chrystusa).

Wyjaśnij, że słowo przyoblec w wersecie 8. oznacza odziać się lub ubrać. Zostanie
oczyszczonym z grzechu i stanie się prawym to dar od Boga.

• Co Bóg uczynił, aby umożliwić nam oczyszczenie się z grzechu i stanie
się prawym?

• Jak sądzicie, dlaczego nasza czystość i prawość to najlepsze dary, jakie możemy
ofiarować Zbawicielowi, kiedy ponownie przyjdzie na ziemię?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali Objawienie Jana 19:10 i poszukali, jak Jan
zareagował na wieść, którą ogłosił mu anioł. Niech opowiedzą o tym, czego się
dowiedzieli.
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• Co wedle słów anioła posiadają on (anioł) i inni słudzy Boga? (Świadectwo
Jezusa, które jest duchem proroctwa).

Wyjaśnij, że „duch proroctwa” (werset 10.) odnosi się do daru objawienia i
natchnienia od Boga, który pozwala ludziom otrzymywać i głosić innym Jego słowo
(zob. Guide to the Scriptures, „Prophecy, Prophesy”, strona internetowa:
scriptures.lds.org).

• Jak osoba, która posiada świadectwo o Jezusie, może się przygotować na Drugie
Przyjście?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos Objawienie Jana 19:11–16.
Reszta klasy niech śledzi tekst i odszuka słowa i wyrażenia opisujące Zbawiciela w
momencie Jego Drugiego Przyjścia. Wyjaśnij też, że w Joseph Smith Translation
[Tłumaczeniu Józefa Smitha], Objawienie Jana 19:15 zostało przetłumaczone
następująco: „A z ust jego wychodzi słowo Boga, którym porazi narody; i będzie
nimi rządził słowem z ust Swoich, będzie też tłoczył kadź wina zapalczywego
gniewu Wszechmogącego Boga”. Niech uczniowie opowiedzą o tym, co znaleźli.

Wyjaśnij, że „biały koń”, o którym jest mowa w wersecie 11. to symbol walki i
zwycięstwa. Zbawiciel przyjdzie, by zwalczyć i pokonać grzech i niegodziwość.

• Jak w wersecie 13. opisane zostały szaty Zbawiciela? (Wyjaśnij, że wyrażenie:
„zmoczona we krwi” oznacza, że szata Zbawicielu będzie miała barwę krwi.
Kolor ten symbolizuje zniszczenie niegodziwych, które nastąpi po Jego
przyjściu [zob. NiP 133:46–51]. Może również przypominać nam mękę, jakiej
Zbawiciel doświadczył podczas Zadośćuczynienia).

Zwróć uwagę, że według Joseph Smith Translation (Tłumaczenia Józefa Smitha),
Objawienie Jana 19:15 wyjaśnia, że kiedy Zbawiciel przyjdzie jako Król królów i Pan
panów, będzie władał nad światem mocą słowa Boga. Podsumuj Objawienie Jana
19:17–21, wyjaśniając, że Jan widział zniszczenie tych, którzy walczyli przeciwko
Barankowi Boga (zob. Joseph Smith Translation, Revelation 19:18).

Na zakończenie poproś uczniów, aby zastanowili się, co mogą robić, aby
przygotować się na przyjście Jezusa Chrystusa. Zachęć ich, aby działali zgodnie z
otrzymywanymi podszeptami.
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Objawienie Jana 20
Wprowadzenie
Jan ujrzał w wizji wydarzenia, które będą miały miejsce tuż
przed milenijnymi rządami Jezusa Chrystusa oraz w czasie
Jego panowania. Był również świadkiem ostatecznej bitwy
między Szatanem a siłami Boga na zakończenie Milenium

oraz widział Sąd Ostateczny, podczas którego Bóg wyda
wyroki na wszystkich, których imiona zostały zapisane w
księgach.

Propozycje dotyczące nauczania
Objawienie Jana 20:1–6
Jan ma wizję tego, co wydarzy się tuż przed milenijnymi rządami Jezusa Chrystusa
oraz w czasie Jego panowania.
Poproś uczniów, aby pomyśleli o zawodach lub konkursach (sportowych lub
artystycznych), w których brali udział, choć byli przekonani, że przegrają.
Następnie poproś ich, aby pomyśleli o zawodach lub konkursach, w których brali
udział, będąc przekonani, że odniosą zwycięstwo.

• Jaki wpływ na nasz występ mają przewidywania dotyczące
ostatecznego wyniku?

• Dlaczego przekonanie o przegranej sprawia, że ludzie się czasem poddają? Czy
zdarzyło się kiedyś, że choć myśleliście, że przegracie, odnieśliście zwycięstwo?

Wyjaśnij uczniom, że podczas studiowania Objawienia Jana 20 dowiedzą się więcej
na temat bitwy dobra ze złem oraz jej ostatecznego wyniku. Zachęć ich, aby
studiując Objawienie Jana 20, szukali prawd, które zmotywują ich, aby podczas tej
walki pozostali wierni Zbawicielowi.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 20:1–3. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co w czasie Milenium stanie się z Szatanem.

• Co się stanie z Szatanem w czasie Milenium? (Wyjaśnij, że otchłań to symbol
piekła).

• Czego, według wersetu 3., Szatan nie będzie mógł robić, ponieważ będzie
spętany?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 20:4–6. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czyj sąd widział Jan.

• Czyj sąd, według wersetu 4., widział Jan?

• Jaką nagrodę otrzymali ci ludzie za swoją wierność?

• W czym będą mieli udział podczas Milenium? (W Pierwszym
Zmartwychwstaniu).

• Jakiej zasady dotyczącej błogosławieństw, które możemy otrzymać, jeśli
będziemy wierni Jezusowi Chrystusowi, możemy się nauczyć z Objawienia Jana
20:4–6? (Uczniowie mogą to inaczej sformułować, ale powinni rozpoznać
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następującą zasadę: Jeśli będziemy wierni Jezusowi Chrystusowi,
będziemy mieli udział w Pierwszym Zmartwychwstaniu i wraz z
Chrystusem będziemy sprawować władzę podczas Milenium).

Wyjaśnij, że Pierwsze Zmartwychwstanie rozpoczęło się wraz ze
Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa i że obejmuje ono sprawiedliwych, którzy
zmarli przed Zmartwychwstaniem Chrystusa (zob. Mosjasz 15:21–25; Alma
40:16–20). Większość sprawiedliwych, którzy umarli po Zmartwychwstaniu
Chrystusa, powstanie podczas Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa (zob. James E.
Talmage, The Articles of Faith, wyd. 12. [1924], str. 385). Niegodziwi i ci, którzy nie
odpokutowali, nie powstaną aż do chwili Drugiego Zmartwychwstania, które
będzie miało miejsce pod koniec Milenium (zob. NiP 76:85).

• Jak świadomość, że możecie mieć udział w Pierwszym Zmartwychwstaniu i
panować podczas Milenium razem z Jezusem Chrystusem, może wam pomóc
być wiernymi podczas walki ze złem?

Złóż świadectwo, że ci, którzy pozostaną wierni, powstaną podczas Pierwszego
Zmartwychwstania i wraz ze Zbawicielem będą dzierżyć władzę podczas Milenium.

Objawienie Jana 20:7–11
Jan widzi ostateczną bitwę między Szatanem a siłami Boga, która odbędzie się na
koniec Milenium.
Napisz na tablicy niepełne zdanie: Na koniec Milenium…

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 20:7–10.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali opisane przez Jana wydarzenia,
które będą miały miejsce na koniec Milenium.

• Jakie wydarzenia wymienił Jan? (Wyjaśnij, że imiona Gog i Magog w wersecie 8.
odnoszą się do sił, jakich Szatan użyje na zakończenie Milenium, gdy po raz
ostatni będzie walczył z ludem Pana [zob. NiP 88:110–114]).

• Co stanie się z diabłem i jego wyznawcami po tej bitwie? (Kiedy uczniowie
udzielą odpowiedzi, uzupełnij zdanie na tablicy tak, aby brzmiało: Na koniec
Milenium siły Boga pokonają Szatana i jego wyznawców).

• Dlaczego ważne jest, abyśmy rozumieli, jaki będzie ostateczny wynik walki
Boga i Szatana?

Objawienie Jana 20:12–15
Jan widzi Sąd Ostateczny
Wyjaśnij, że zgodnie z planem zbawienia ustanowionym przez Ojca w Niebie
każdy człowiek, który kiedykolwiek żył na ziemi stanie przed Bogiem, aby zostać
osądzonym. Poproś uczniów, aby zastanowili się, jak wyobrażają sobie Sąd
Ostateczny.

• Jakie myśli i uczucia chcielibyście mieć, stojąc na sądzie przed Bogiem?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos Objawienie Jana 20:12–13.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, w jaki sposób zostaniemy
osądzeni przez Boga.
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Objawienie Jana 20:12 to fragment z pisma świętego do opanowania.
Studiowanie fragmentów pism świętych do opanowania pomoże uczniom pogłębić

zrozumienie podstawowych doktryn i przygotować się do nauczania ich innych ludzi. Możesz
zaproponować, aby uczniowie oznaczyli wersety do opanowania tak, aby mogli je z łatwością
odnaleźć. Zapoznaj się z pomysłem dotyczącym nauczania, który znajduje się na końcu lekcji, aby
pomóc uczniom w zapamiętaniu tego fragmentu.

• Jakiej prawdy dotyczącej tego, jak zostaniemy osądzeni przez Boga, uczymy się
z wersetu 12.? (Uczniowie mogą to inaczej sformułować, lecz powinni
rozpoznać następującą prawdę: Bóg osądzi nas na podstawie ksiąg, w
których zanotowane zostały nasze uczynki).

• Jakie księgi widział Jan? (Pisma święte, rejestry Kościoła, w których zapisane są
zbawienne obrzędy oraz być może inne uczynki, a także księgę żywota
[zob. 2 Nefi 29:10–11; NiP 128:6–7]).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos wyjaśnienie tego, czym jest
księga żywota:

„Jedno znaczenie księgi żywota mówi, że jest to księga, w której zapisane są wszystkie myśli i
uczynki człowieka — to kronika jego życia. Pisma święte wskazują jednak, że w niebiosach
prowadzony jest rejestr wszystkich wiernych, których imiona są zapisywane wraz z ich prawymi
uczynkami (NiP 88:2; 128:7)” (Bible Dictionary, „Book of Life”).

Zwróć uwagę, że Pan objawił Prorokowi Józefowi Smithowi, że poza naszymi
uczynkami osądowi poddane zostaną również pragnienia naszych serc (zob. NiP
137:9; zob. także Alma 41:3–5).

• Co, według Objawienia Jana 20:13, stanie się, zanim zostaniemy osądzeni?
(Jeśli to konieczne, wyjaśnij, że zdanie: „I wydało morze umarłych, którzy w
nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się
znajdowali” odnosi się do Zmartwychwstania wszystkich ludzi).

• Jakie znaczenie ma to, że zmartwychwstaniemy, zanim staniemy przed
sądem Boga?

Złóż świadectwo, że każdy z nas stanie na sąd przed Bogiem i nasze obecne
uczynki zadecydują o tym, jakie to będzie dla nas doświadczenie. Odczytaj
następujące pytanie i poproś uczniów, aby odpowiedzieli na nie w swoich
notatnikach lub dziennikach do studiowania:

• Co możesz lepiej robić w swoim życiu, aby przygotować się na sąd Boży?

Fragment do opanowania — Objawienie Jana 20:12
Możesz zachęcić uczniów do skorzystania różnorodnych pomocy do studiowania
pism świętych: Leksykonu ewangelii, indeksu, przypisów i odnalezienia
dodatkowych informacji na temat Sądu Ostatecznego. Jeśli uczniowie odnajdą
dodatkowe odsyłacze do fragmentów dotyczących tego tematu, mogą je zapisać
obok Objawienia Jana 20:12. Poproś ich, aby podzielili się z resztą klasy
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dodatkowymi prawdami na temat Sądu Ostatecznego, które poznali, wykonując to
zadanie.
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Objawienie Jana 21–22
Wprowadzenie
Jan zobaczył nowe niebo, nową ziemię i nową Jerozolimę
zstępujące z niebios. Widział również, że Bóg był pośród
Swego ludu, pocieszał go oraz że celestialne miasto Boga
zostanie ustanowione na ziemi. Jan widział, że ci, których

imiona zapisano w księdze żywota wejdą do tego miasta i
będą żyć z Bogiem w chwale. Zakończył swoją wizję prośbą
do Pana, by powrócił na ziemię.

Propozycje dotyczące nauczania
Objawienie Jana 21
Jan widzi nowe niebo, ziemię i celestialne miasto Boga
Poproś uczniów, aby pomyśleli o chwilach, w których doświadczyli wielkiego
cierpienia lub bólu.

• Co może spowodować wielkie cierpienie lub ból? (Zapisz odpowiedzi uczniów
na tablicy).

Poproś uczniów, aby, studiując Objawienie Jana 21, szukali prawdy, która może
przynieść im pocieszenie w trudnych chwilach.

Wyjaśnij uczniom, że Objawienie Jana 21–22 to kontynuacja wizji wydarzeń, które
nastąpią po Drugim Przyjściu Jezusa Chrystusa.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 21:1–2. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, jakie wydarzenia ujrzał Jan.

• Jakie przyszłe wydarzenia zobaczył Jan?

Poproś dwóch uczniów, aby przeczytali na głos poniższe wypowiedzi:

Wypowiedź 1.:
Kiedy Jezus Chrystus ponownie przyjdzie i rozpocznie się Milenium, ziemia
zostanie przemieniona i powróci do stanu, w jakim była przed Upadkiem Adama i
Ewy. Przed Upadkiem ziemia istniała w stanie terrestrialnym, rajskim. Po Milenium
ziemia przejdzie w stan celestialny i będzie gotowa na obecność Boga. Być może to
te zmiany widział Jan, kiedy zobaczył „nowe niebo i nową ziemię” (Objawienie
Jana 21:2).

Wypowiedź 2.:
Nowa Jerozolima, którą Jan widział zstępującą z nieba, to celestialne miasto Boga.
Prawdopodobnie częścią tego miasta będzie miasto Enocha, które zostało
przemienione i zabrane do nieba. To „miasto święte” zstąpi i dołączy do Nowej
Jerozolimy, czyli Syjonu, którą święci wybudowali na ziemi (zob. Mojżesz 7:62–64).

• Jak sądzicie, jak czuł się Jan, patrząc na te rzeczy w chwili, kiedy sam przebywał
na wygnaniu za swoją wiarę w Jezusa Chrystusa?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 21:3–4. Pozostali
niech śledzą tekst w swoich pismach świętych i wyszukają zapis o tym, co Bóg
uczyni dla Swego ludu.

• Co Bóg uczyni dla Swego ludu? (Uczniowie mogą rozpoznać następującą
prawdę: Bóg będzie mieszkał pośród Swego ludu, będzie go pocieszał, a
ludzie nie będą już doświadczać śmierci, smutku ani bólu. Zapisz tę
prawdę na tablicy).

Powróć do wypisanej na tablicy listy rzeczy, które mogą sprawić nam ból lub
cierpienie.

• W jaki sposób wiedza, że Bóg pocieszy Swój lud i usunie jego cierpienia i ból
może pomóc nam teraz, kiedy zmagamy się z przeciwnościami?

Możesz złożyć swoje świadectwo o tym, że Bóg ma moc, by nas pocieszyć.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 21:7. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co Pan obiecuje ludziom, którzy wiernie
pokonują próby.

• Co Pan obiecał tym, którzy pokonują przeciwności?

• Jak sądzicie, dlaczego biorąc pod uwagę to, czego dowiedzieliście się o
wyzwaniach, jakie istnieją teraz i jakie będą miały miejsce przed Drugim
Przyjściem, jakie przeciwności będą musieli pokonać ci ludzie?

Poproś tego samego ucznia o przeczytanie na głos Objawienia Jana 21:8. W razie
konieczności wyjaśnij, że wszetecznik to osoba, która dopuszcza się współżycia
seksualnego przed ślubem lub cudzołóstwa, zaś czarownik to ktoś, kto bierze
udział w działaniach, których celem jest wzmocnienie wpływu złych duchów.

• Czego doświadczą ludzie, o których jest mowa w wersecie 8.? (Drugiej śmierci).

Wyjaśnij, że druga śmierć to śmierć duchowa — oddzielenie od Boga, którego po
Sądzie Ostatecznym doświadczą ci, którzy celowo buntują się przeciwko światłu i
prawdzie (zob. Helaman 14:16–19).

Podsumuj Objawienie Jana 21:9–21, wyjaśniając, że Jan opisał tu celestialne miasto
Boga. Zobaczył on, że miasto otaczał wielki mur z 12 bramami, których pilnowało
12 aniołów.

Poproś kilkoro uczniów, aby przeczytali na głos Objawienie Jana 21:22–27. Poproś
pozostałych, aby śledzili tekst i wyszukali, czego Jan dowiedział się o celestialnym
mieście.

• Czego Jan dowiedział się o celestialnym mieście?

• Kto, według wersetu 27., będzie miał prawo do niego wejść? (Jedynie ci, których
imiona zostały zapisane w księdze żywota Baranka).

Objawienie Jana 22
Jan kończy swoją wizję
Poproś uczniów, aby podczas studiowania Objawienia Jana 22 szukali prawdy, która
powie im, jak sprawić, by ich imiona zostały zapisane w księdze żywota Baranka,
aby mieli prawo wejść do celestialnego miasta.
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Możesz pokazać zdjęcie tronu lub
narysować go na tablicy.

Poproś któregoś z uczniów, aby
podszedł do tablicy i narysował, co
jeszcze oprócz tronu zobaczył Jan,
podczas gdy inny uczeń będzie czytał
Objawienie Jana 22:1–2.

• Co jeszcze Jan zobaczył w
celestialnym mieście Boga?

Pozwól uczniowi powrócić na miejsce.

• Jak Jan opisał drzewo żywota
w wersecie 2.? (Drzewo wydawało
mnóstwo owoców przez cały czas, a
jego liście miały moc uzdrawiania
narodów).

Przypomnij uczniom, że w Księdze
Mormona znajdziemy opis drzewa
żywota, które widzieli Lehi oraz Nefi.
Nefi dowiedział się, że zarówno drzewo, jak i źródło wody żywej to symbole Bożej
miłości (zob. 1 Nefi 11:25). Napisz: Miłość Boga obok drzewa i rzeki narysowanych
przez ucznia na tablicy.

• Co jest największym przejawem Bożej miłości? (Zadośćuczynienie Jezusa
Chrystusa [zob. Ew. Jana 3:16; I List Jana 4:9]. Owoc drzewa może też być
symbolem błogosławieństw Zadośćuczynienia).

Podsumuj Objawienie Jana 22:3–10, wyjaśniając, że oprócz wizji celestialnego
miasta Jan otrzymał też świadectwo od anioła, który potwierdził przed nim, że
wszystko, co zostało mu objawione, jest prawdą.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 22:11–13.
Pozostali niech śledzą tekst w swoich pismach świętych i odszukają, co Pan uczyni,
kiedy ponownie przyjdzie na ziemię.

• Co uczyni Jezus, kiedy ponownie przyjdzie na ziemię?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 22:14. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, co musimy robić, aby wolno nam było wejść do
królestwa celestialnego.

• Co musimy robić, aby wolno nam było wejść do królestwa celestialnego?

Wyjaśnij, że „[mieć] prawo do drzewa żywota” oznacza bycie godnym otrzymania
wszystkich błogosławieństw Zadośćuczynienia, włącznie z życiem wiecznym.

• Jaką zasadę możemy znaleźć w wersecie 14.? (Uczniowie mogą użyć innych
sformułowań, lecz powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli będziemy
przestrzegać przykazań Pana, będziemy mogli otrzymać
błogosławieństwa Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa i wejść do
królestwa celestialnego. Wyjaśnij, że przestrzeganie Jego przykazań oznacza
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również przyjęcie wszystkich obrzędów koniecznych, aby wejść do królestwa
celestialnego).

Wyjaśnij, że choć niektóre z błogosławieństw Zadośćuczynienia — na przykład dar
zmartwychwstania — są dane wszystkim dzieciom Bożym, inne — jak na przykład
życie wieczne — są dostępne tylko dla tych, którzy gorliwie starają się pokładać
wiarę w Jezusie Chrystusie, dokonują pokuty i przestrzegają Jego przykazań.

Napisz na tablicy następujące pytania:

Jakie przykazania i nauki poznałeś podczas studiowania Nowego Testamentu i
próbowałeś stosować w swoim życiu?

Jak starania, by zachowywać te przykazania, pomogły ci w otrzymaniu
błogosławieństw od Pana i przygotować się, by powrócić do obecności Ojca
w Niebie?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się, jak odpowiedzieliby na te dwa pytania w
oparciu o swoje notatki z dzienników do studiowania; rzeczy, które zaznaczali w
swoich pismach świętych oraz fragmenty pism do opanowania, które studiowali w
tym roku. Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do
studiowania odpowiedzieli na te pytania.

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilkoro z nich, aby opowiedzieli reszcie
klasy, co napisali. (Przypomnij uczniom, że nie muszą dzielić się doświadczeniami,
które są zbyt osobiste lub prywatne).

Podsumuj Objawienie Jana 22:15–19, wyjaśniając, że ci, którzy nie przestrzegają
przykazań Pana, nie będą mogli wejść do celestialnego miasta. Jezus Chrystus
złożył świadectwo, że sam dał Janowi to objawienie, zaś Jan zaprosił wszystkich, by
przyszli i pili do woli ze źródła wody życia. Jan ostrzegł czytelników, aby nie
zmieniali przesłania księgi, którą napisał.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 22:20. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają prośbę Jana.

• O co prosił Jan?

• Jak sądzicie, dlaczego, biorąc pod uwagę to, czego nauczyliście się z księgi
Objawienia, Jan tak bardzo pragnął przyjścia Pana?

Na zakończenie złóż świadectwo o prawdach, jakie znajdują się w Objawieniu
Jana 21–22.

Zachęć do codziennego studiowania pism świętych
Możesz zrobić niewiele rzeczy, które miałyby większy i trwalszy wpływ na życie twoich uczniów,
niż sprawienie, by pokochali oni pisma święte i nauczyli się codziennie je studiować. Możesz
zachęcać uczniów do codziennego systematycznego studiowania pism świętych nawet podczas
przerwy w zajęciach seminarium. Zachęć uczniów, aby postawili sobie za cel przeczytanie Księgi
Mormona którą w przyszłym roku będą studiować w seminarium.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Objawienie Jana 12–22
(Część 32.)

Materiały przygotowawcze dla nauczyciela prowadzącego program
samodzielnego studiowania
Streszczenie lekcji do codziennego samodzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Objawienie
Jana 12–22 (część 32.) nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się
jedynie na kilku doktrynach i zasadach. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, mając na uwadze potrzeby
swoich uczniów.

Dzień 1. (Objawienie Jana 12–13)
Kiedy uczniowie studiowali opis wizji, w której Jan ujrzał smoka, kobietę i dziecko, dowiedzieli się, że Szatan,
symbolizowany przez smoka, stara się zniszczyć Kościół oraz królestwo Ojca w Niebie i Jezusa Chrystusa. Walka ta
rozpoczęła się w życiu przedziemskim. Uczniowie dowiedzieli się, że możemy pokonać wpływy Szatana dzięki
Zadośćuczynieniu Zbawiciela i poprzez wierność naszemu świadectwu ewangelii.

Dzień 2. (Objawienie Jana 14–16)
Z wizji anioła powracającego na ziemię w dniach ostatnich uczniowie dowiedzieli się, że jednym z powodów, dla
których Bóg przywrócił ewangelię Jezusa Chrystusa, było przygotowanie mieszkańców ziemi na Jego Drugie Przyjście.
Nauczyli się również następujących zasad: Jeśli będziemy żyć sprawiedliwie, będziemy błogosławieni za nasze uczynki i
po śmierci odpoczniemy po wykonanej pracy. Jeśli będziemy czujni i duchowo przygotowani, będziemy gotowi na
Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa.

Dzień 3. (Objawienie Jana 17–19)
Uczniowie dowiedzieli się, że w dniach ostatnich Jezus Chrystus pokona niegodziwość świata. Nauczyli się również, że
odseparowanie się od niegodziwości świata pomoże nam unikać grzechu oraz wyroków, jakie spadną na niegodziwych
w dniach ostatnich. Porównując małżeństwo do Drugiego Przyjścia, uczniowie dowiedzieli się, że jeśli będziemy czyści i
sprawiedliwi, będziemy gotowi na przyjście Pana Jezusa Chrystusa.

Dzień 4. (Objawienie Jana 20–22)
Z ostatnich rozdziałów wizji Jana uczniowie dowiedzieli się o następujących prawdach: Bóg osądzi nas na podstawie
ksiąg, w których zanotowane zostały nasze uczynki. Bóg będzie mieszkał pośród Swego ludu, będzie go pocieszał, a
ludzie nie będą już doświadczać śmierci, smutku ani bólu. Jeśli będziemy przestrzegać przykazań Pana, będziemy mogli
otrzymać błogosławieństwa Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa i wejść do królestwa celestialnego.

Wprowadzenie
Apostoł Jan ujrzał w wizji wydarzenia, które będą miały miejsce tuż przed
milenijnymi rządami Jezusa Chrystusa oraz w czasie Jego panowania. Był również
świadkiem ostatecznej bitwy między Szatanem a siłami Boga na zakończenie
Milenium oraz widział Sąd Ostateczny, podczas którego Bóg wyda wyroki na
wszystkich, których imiona zostały zapisane w księgach.
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Propozycje dotyczące nauczania
Objawienie Jana 20:1–6
Jan ma wizję tego, co wydarzy się tuż przed milenijnymi rządami Jezusa Chrystusa
oraz w czasie Jego panowania.
Poproś uczniów, aby pomyśleli o zawodach lub konkursach (sportowych lub
artystycznych), w których brali udział, choć byli przekonani, że przegrają.
Następnie poproś ich, aby pomyśleli o zawodach lub konkursach, w których brali
udział, będąc przekonani, że odniosą zwycięstwo.

• Jaki wpływ na nasz występ mają przewidywania dotyczące
ostatecznego wyniku?

• Dlaczego przekonanie o przegranej sprawia, że ludzie się czasem poddają? Czy
zdarzyło się kiedyś, że choć myśleliście, że przegracie, odnieśliście zwycięstwo?

Wyjaśnij uczniom, że podczas studiowania Objawienia Jana 20, dowiedzą się więcej
na temat bitwy dobra ze złem i na temat jej ostatecznego wyniku. Zachęć ich, aby
studiując Objawienie Jana 20, szukali prawd, które zmotywują ich do tego, aby
podczas tej walki pozostali wierni Zbawicielowi.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 20:1–3. Pozostali
niech śledzą tekst i wskażą, co się stanie z Szatanem podczas Milenium.

• Co się stanie z Szatanem w czasie Milenium?

• Czego, według wersetu 3., Szatan nie będzie mógł robić, ponieważ będzie
spętany?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 20:4–6. Pozostali
niech śledzą tekst i odszukają, czyj sąd widział Jan.

• Czyj sąd, według wersetu 4., widział Jan?

• Jaką nagrodę otrzymali ci ludzie za swoją wierność?

• W czym będą mieli udział podczas Milenium? (W Pierwszym
Zmartwychwstaniu).

• Jakiej zasady dotyczącej błogosławieństw, które możemy otrzymać, jeśli
będziemy wierni Jezusowi Chrystusowi, możemy się nauczyć z Objawienia Jana
20:4–6? (Uczniowie mogą to inaczej sformułować, ale powinni rozpoznać
następującą zasadę: Jeśli będziemy wierni Jezusowi Chrystusowi,
będziemy mieli udział w Pierwszym Zmartwychwstaniu i wraz z
Chrystusem będziemy sprawować władzę podczas Milenium).

Wyjaśnij, że Pierwsze Zmartwychwstanie rozpoczęło się wraz ze
Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa i że obejmuje ono sprawiedliwych, którzy
zmarli przed Zmartwychwstaniem Chrystusa (zob. Mosjasz 15:21–25; Alma
40:16–20). Większość sprawiedliwych, którzy umarli po Zmartwychwstaniu
Chrystusa powstanie podczas Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa (zob. Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, wyd. 2. [1966], str. 639; James E. Talmage, The Articles
of Faith, wyd. 12. [1924], str. 385). Pośród tych, którzy wyjdą w Pierwszym
Zmartwychwstaniu, będą: „[wszyscy prorocy] i [wszyscy ci], którzy uwierzyli ich
słowom” (Mosjasz 15:22), osoby, które zmarły bez poznania, „nie mając
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objawionego im zbawienia” (Mosjasz 15:24; zob. także NiP 45:54) oraz małe dzieci,
które zmarły nie osiągnąwszy wieku odpowiedzialności (zob. Mosjasz 15:25;
Moroni 8:4–24). Niegodziwi i ci, którzy nie odpokutowali, nie powstaną aż do
chwili Drugiego Zmartwychwstania, które będzie miało miejsce pod koniec
Milenium (zob. NiP 76:85).

• Jak świadomość, że możecie mieć udział w Pierwszym Zmartwychwstaniu i
panować podczas Milenium razem z Jezusem Chrystusem może wam pomóc
być wiernymi podczas walki ze złem?

Złóż świadectwo, że ci, którzy pozostaną wierni, powstaną podczas Pierwszego
Zmartwychwstania i wraz ze Zbawicielem będą dzierżyć władzę podczas Milenium.

Objawienie Jana 20:7–11
Jan widzi ostateczną bitwę między Szatanem a siłami Boga, która odbędzie się na
koniec Milenium.
Napisz na tablicy niepełne zdanie: Na koniec Milenium…

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 20:7–10.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali opisane przez Jana wydarzenia,
które będą miały miejsce na koniec Milenium.

Poproś kilkoro uczniów, aby podeszli do tablicy i napisali na niej, co odnaleźli.
Następnie zadaj poniższe pytania:

• Jakie wydarzenia wymienił Jan? (Wyjaśnij, że imiona Gog i Magog, zawarte
w wersecie 8., odnoszą się do sił, jakich Szatan użyje na zakończenie Milenium,
gdy po raz ostatni będzie walczył z ludem Pana [zob. NiP 88:110–114]).

• Co stanie się z diabłem i jego wyznawcami po tej bitwie? (Kiedy uczniowie
udzielą odpowiedzi, uzupełnij zdanie na tablicy tak, aby brzmiało: Na koniec
Milenium siły Boga pokonają Szatana i jego wyznawców).

• Dlaczego ważne jest, abyśmy rozumieli, jaki będzie ostateczny wynik walki
Boga i Szatana?

Objawienie Jana 20:12–15
Jan widzi Sąd Ostateczny
Wyjaśnij, że zgodnie z planem zbawienia ustanowionym przez Ojca w Niebie
każdy człowiek, który kiedykolwiek żył na ziemi, stanie przed Bogiem, aby zostać
osądzonym. Poproś uczniów, aby zastanowili się, jak wyobrażają sobie Sąd
Ostateczny.

• Jakie myśli i uczucia chcielibyście mieć, kiedy staniecie na sądzie przed Bogiem?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 20:12–13.
Pozostałych poproś, aby śledzili tekst i odszukali, w jaki sposób zostaniemy
osądzeni przez Boga.

• Jakiej prawdy dotyczącej tego, jak zostaniemy osądzeni przez Boga, uczymy się
z wersetu 12.? (Uczniowie mogą to inaczej sformułować, lecz powinni
rozpoznać następującą prawdę: Bóg osądzi nas na podstawie ksiąg, w
których zanotowane zostały nasze uczynki).
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• Jakie księgi widział Jan? (Pisma święte, rejestry Kościoła, w których zapisane są
zbawienne obrzędy oraz być może inne uczynki, oraz księgę żywota [zob. 2 Nefi
29:10–11; NiP 128:6–7; Bible Dictionary, „Book of life”]).

• Czego jeszcze dowiedzieliście się o Sądzie Ostatecznym? (Uwaga: W Części 32.:
Dniu 4., zadaniu 3. uczniowie odszukali dodatkowe fragmenty pism świętych,
które dotyczą Sądu Ostatecznego).

Zwróć uwagę, że Pan objawił Prorokowi Józefowi Smithowi, że poza naszymi
uczynkami osądowi poddane zostaną również pragnienia naszych serc (zob. NiP
137:9; zob. także Alma 41:3–5).

• Jaki wpływ świadomość, że zostaniecie osądzeni za pragnienia waszych serc,
ma na to, co pragniecie robić?

Złóż świadectwo o tej doktrynie i o tym, jaki wpływ wywiera ona na twoje decyzje.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Objawienia Jana 22:14. Pozostali
niech śledzą tekst, pamiętając o zasadzie, której nauczyli się z tego wersetu podczas
samodzielnego studiowania.

• Jakiej zasady nauczyliście się z tego wersetu? (Jeśli będziemy przestrzegać
przykazań Pana, będziemy mogli otrzymać błogosławieństwa
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa i wejść do królestwa celestialnego.
Zapisz tę zasadę na tablicy).

• Dlaczego to właśnie ta prawda jest właściwa na zakończenie studiowania
Nowego Testamentu?

Możesz poprosić uczniów, aby opowiedzieli o prawdach, które wywarły na nich
wpływ podczas całorocznego studiowania Nowego Testamentu Zachęć wszystkich
do złożenia świadectwa o tych prawdach i o boskości Pana Jezusa Chrystusa.

Zachęć uczniów, aby nadal codziennie studiowali pisma święte. Jeśli w przyszłym
roku będą brać udział w zajęciach seminarium lub przygotowują się do wyjazdu na
misję, zachęć ich, aby od dzisiaj zaczęli czytać Księgę Mormona.
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Wykresy czytania pism
świętych
Pomagamy w realizacji zadania seminarium i instytutu religii, kiedy zachęcamy
uczniów, aby (1) codziennie czytali i studiowali pisma święte oraz (2) czytali pisma
święte w ramach kursu studiów. (Wykresy służące do śledzenia postępu czytania
całego Nowego Testamentu są dostępne wraz z Kartami z fragmentami do
opanowania z Nowego Testamentu na stronie LDS.org oraz na stronie
internetowej: store.lds.org [poz. nr 10480 166]).

Możesz rozdać uczniom wykresy czytania pism świętych, aby pomóc im śledzić
postęp w czytaniu. Jeśli chciałbyś złożyć sprawozdanie z postępów uczniów
związanych z codziennym czytaniem pism świętych, postępuj według instrukcji
zawartych we „Wskazówkach dotyczących sprawozdawczości z czytania pism
świętych”. Poszukaj takich wskazówek na stronie: si.lds.org, wpisując frazę
„wskazówki dotyczące sprawozdawczości z czytania pism świętych”.

Wykres czytania Nowego Testamentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Ew. Mateusza

17 18 19 20 21 22 23 JS — Mateusz 1 25 26 27 28

Ew. Marka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Ew. Łukasza

17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Ew. Jana

17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Dzieje
Apostolskie

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

List do
Rzymian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I List do
Koryntian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

II List do
Koryntian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

List do
Galacjan

1 2 3 4 5 6

List do
Efezjan

1 2 3 4 5 6

List do
Filipian

1 2 3 4
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List do
Kolosan

1 2 3 4

I List do
Tesaloniczan

1 2 3 4 5

II List do
Tesaloniczan

1 2 3

I List do
Tymoteusza

1 2 3 4 5 6

II List do
Tymoteusza

1 2 3 4

List do Tytusa 1 2 3

List do
Filemona

1

List do
Hebrajczyków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

List Jakuba 1 2 3 4 5

I List Piotra 1 2 3 4 5

II List Piotra 1 2 3

I List Jana 1 2 3 4 5

II List Jana 1

III List Jana 1

List Judy 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Objawienie
Jana

17 18 19 20 21 22

Wykres codziennego czytania pism świętych

sty. lut. mar. kwi. maj cze. lip. sie. wrz. paź. list. gru.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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sty. lut. mar. kwi. maj cze. lip. sie. wrz. paź. list. gru.

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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Tempo studiowania — dla
nauczycieli prowadzących
zajęcia codziennie
Propozycja planu na 36-tygodniowy rok szkolny

Tydzień Lekcje Blok pisma
świętego do
omówienia

1 Dzień 1.: Lekcja 1 Wprowadzenie do Nowego Testamentu

Dzień 2.: Lekcja 2 Plan zbawienia

Dzień 3.: Lekcja 3 Rola ucznia

Dzień 4.: Lekcja 4 Studiowanie pism świętych

Dzień 5.: Lekcja 5 Kontekst i przegląd Nowego Testamentu

2 Dzień 1.: Lekcja 6 Ew. Mateusza 1–2

Dzień 2.: Lekcja 7 Ew. Mateusza 3

Dzień 3.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

Dzień 4.: Lekcja 8 Ew. Mateusza 4

Dzień 5.: Lekcja 9 Ew. Mateusza 5:1–16

Ew. Mateusza
1:1–5:16

3 Dzień 1.: Lekcja 10 Ew. Mateusza 5:17–48

Dzień 2.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

Dzień 3.: Lekcja 11 Ew. Mateusza 6

Dzień 4.: Lekcja 12 Ew. Mateusza 7

Dzień 5.: Lekcja 13 Ew. Mateusza 8–10

Ew. Mateusza
5:17–10:42

4 Dzień 1.: Lekcja 14 Ew. Mateusza 11–12

Dzień 2.: Lekcja 15 Ew. Mateusza 13:1–23

Dzień 3.: Lekcja 16 Ew. Mateusza 13:24–58

Dzień 4.: Lekcja 17 Ew. Mateusza 14

Dzień 5.: Lekcja 18 Ew. Mateusza 15

Ew. Mateusza
11–15

5 Dzień 1.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

Dzień 2.: Lekcja 19 Ew. Mateusza 16

Dzień 3.: Lekcja 20 Ew. Mateusza 17

Dzień 4.: Lekcja 21 Ew. Mateusza 18

Dzień 5.: Lekcja 22 Ew. Mateusza 19–20

Ew. Mateusza
16–20
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Tydzień Lekcje Blok pisma
świętego do
omówienia

6 Dzień 1.: Lekcja 23 Ew. Mateusza 21:1–16

Dzień 2.: Lekcja 24 Ew. Mateusza 21:17–22:14

Dzień 3.: Lekcja 25 Ew. Mateusza 22:15–46

Dzień 4.: Lekcja 26 Ew. Mateusza 23

Dzień 5.: Lekcja 27 Józef Smith — Mateusz, Ew. Mateusza 24

Ew. Mateusza
21–24

7 Dzień 1.: Lekcja 28 Mateusza 25:1–13

Dzień 2.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

Dzień 3.: Lekcja 29 Ew. Mateusza 25:14–46

Dzień 4.: Lekcja 30 Ew. Mateusza 26:1–30

Dzień 5.: Lekcja 31 Ew. Mateusza 26:31–75

Ew. Mateusza
25–26

8 Dzień 1.: Lekcja 32 Ew. Mateusza 27:1–50

Dzień 2.: Lekcja 33 Ew. Mateusza 27:51–28:20

Dzień 3.: Lekcja 34 Ew. Marka 1

Dzień 4.: Lekcja 35 Ew. Marka 2–3

Dzień 5.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

Ew. Mateusza 27
– Ew. Marka 3

9 Dzień 1.: Lekcja 36 Ew. Marka 4–5

Dzień 2.: Lekcja 37 Ew. Marka 6

Dzień 3.: Lekcja 38 Ew. Marka 7–8

Dzień 4.: Lekcja 39 Ew. Marka 9:1–29

Dzień 5.: Lekcja 40 Ew. Marka 9:30–50

Ew. Marka 4–9

10 Dzień 1.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

Dzień 2.: Lekcja 41 Ew. Marka 10

Dzień 3.: Lekcja 42 Ew. Marka 11–16

Dzień 4.: Lekcja 43 Ew. Łukasza 1

Dzień 5.: Lekcja 44 Ew. Łukasza 2

Ew. Marka
10–Ew. Łukasza 2

11 Dzień 1.: Lekcja 45 Ew. Łukasza 3–4

Dzień 2.: Lekcja 46 Ew. Łukasza 5

Dzień 3.: Lekcja 47 Ew. Łukasza 6:1–7:18

Dzień 4.: Lekcja 48 Ew. Łukasza 7:18–50

Dzień 5.: Lekcja 49 Ew. Łukasza 8–9

Ew. Marka 3–9
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Tydzień Lekcje Blok pisma
świętego do
omówienia

12 Dzień 1.: Lekcja 50 Ew. Łukasza 10:1–37

Dzień 2.: Lekcja 51 Ew. Łukasza 10:38–12:59

Dzień 3.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

Dzień 4.: Lekcja 52 Ew. Łukasza 13–14

Dzień 5.: Lekcja 53 Ew. Łukasza 15

Ew. Łukasza
10–15

13 Dzień 1.: Lekcja 54 Ew. Łukasza 16

Dzień 2.: Lekcja 55 Ew. Łukasza 17

Dzień 3.: Lekcja 56 Ew. Łukasza 18–21

Dzień 4.: Lekcja 57 Ew. Łukasza 22

Dzień 5.: Lekcja 58 Ew. Łukasza 23

Ew. Łukasza
16–23

14 Dzień 1.: Lekcja 59 Ew. Łukasza 24

Dzień 2.: Lekcja 60 Ew. Jana 1

Dzień 3.: Lekcja 61 Ew. Jana 2

Dzień 4.: Lekcja 62 Ew. Jana 3

Dzień 5.: Lekcja 63 Ew. Jana 4

Ew. Łukasza 24 –
Ew. Jana 4

15 Dzień 1.: Lekcja 64 Ew. Jana 5

Dzień 2.: Lekcja 65 Ew. Jana 6

Dzień 3.: Lekcja 66 Ew. Jana 7

Dzień 4.: Lekcja 67 Ew. Jana 8:1–30

Dzień 5.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

Ew. Jana 5–8:30

16 Dzień 1.: Lekcja 68 Ew. Jana 8:31–59

Dzień 2.: Lekcja 69 Ew. Jana 9

Dzień 3.: Lekcja 70 Ew. Jana 10

Dzień 4.: Lekcja 71 Ew. Jana 11

Dzień 5.: Lekcja 72 Ew. Jana 12

Ew. Jana
8:31–12:50

17 Dzień 1.: Lekcja 73 Ew. Jana 13

Dzień 2.: Lekcja 74 Ew. Jana 14

Dzień 3.: Lekcja 75 Ew. Jana 15

Dzień 4.: Lekcja 76 Ew. Jana 16

Dzień 5.: Lekcja 77 Ew. Jana 17

Ew. Jana 13–17

1017



Tydzień Lekcje Blok pisma
świętego do
omówienia

18 Dzień 1.: Lekcja 78 Ew. Jana 18–19

Dzień 2.: Lekcja 79 Ew. Jana 20

Dzień 3.: Lekcja 80 Ew. Jana 21

Dzień 4.: Dzień dodatkowy (odpowiedni czas na
przeprowadzenie „Oceny postępów w nauce dla części: Nowy
Testament: Ew. Mateusza – Ew. Jana”)

Dzień 5.: Dzień dodatkowy (odpowiedni czas na omówienie
wyników „Oceny postępów w nauce dla części: Nowy Testament:
Ew. Mateusza – Ew. Jana”)

Ew. Jana 18–21

19 Dzień 1.: Lekcja 81 Dzieje Apostolskie 1:1–8

Dzień 2.: Lekcja 82 Dzieje Apostolskie 1:9–26

Dzień 3.: Lekcja 83 Dzieje Apostolskie 2

Dzień 4.: Lekcja 84 Dzieje Apostolskie 3

Dzień 5.: Lekcja 85 Dzieje Apostolskie 4–5

Dzieje
Apostolskie 1–5

20 Dzień 1.: Lekcja 86 Dzieje Apostolskie 6–7

Dzień 2.: Lekcja 87 Dzieje Apostolskie 8

Dzień 3.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

Dzień 4.: Lekcja 88 Dzieje Apostolskie 9

Dzień 5.: Lekcja 89 Dzieje Apostolskie 10–11

Dzieje
Apostolskie 6–11

21 Dzień 1.: Lekcja 90 Dzieje Apostolskie 12

Dzień 2.: Lekcja 91 Dzieje Apostolskie 13–14

Dzień 3.: Lekcja 92 Dzieje Apostolskie 15

Dzień 4.: Lekcja 93 Dzieje Apostolskie 16

Dzień 5.: Lekcja 94 Dzieje Apostolskie 17

Dzieje
Apostolskie 12–17

22 Dzień 1.: Lekcja 95 Dzieje Apostolskie 18–19

Dzień 2.: Lekcja 96 Dzieje Apostolskie 20–22

Dzień 3.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

Dzień 4.: Lekcja 97 Dzieje Apostolskie 23–26

Dzień 5.: Lekcja 98 Dzieje Apostolskie 27–28

Dzieje
Apostolskie 18–28

23 Dzień 1.: Lekcja 99 List do Rzymian 1–3

Dzień 2.: Lekcja 100 List do Rzymian 4–7

Dzień 3.: Lekcja 101 List do Rzymian 8–11

Dzień 4.: Lekcja 102 List do Rzymian 12–16

Dzień 5.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

List do
Rzymian 1–16
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Tydzień Lekcje Blok pisma
świętego do
omówienia

24 Dzień 1.: Lekcja 103 I List do Koryntian 1–2

Dzień 2.: Lekcja 104 I List do Koryntian 3–4

Dzień 3.: Lekcja 105 I List do Koryntian 5–6

Dzień 4.: Lekcja 106 I List do Koryntian 7–8

Dzień 5.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

I List do
Koryntian 1–8

25 Dzień 1.: Lekcja 107 I List do Koryntian 9–10

Dzień 2.: Lekcja 108 I List do Koryntian 11

Dzień 3.: Lekcja 109 I List do Koryntian 12

Dzień 4.: Lekcja 110 I List do Koryntian 13–14

Dzień 5.: Lekcja 111 I List do Koryntian 15:1–29

I List do
Koryntian 9–15:29

26 Dzień 1.: Lekcja 112 I List do Koryntian 15:30–16:24

Dzień 2.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

Dzień 3.: Lekcja 113 II List do Koryntian 1–3

Dzień 4.: Lekcja 114 II List do Koryntian 4–5

Dzień 5.: Lekcja 115 II List do Koryntian 6–7

I List do Koryntian
15:30 – II List do
Koryntian 7

27 Dzień 1.: Lekcja 116 II List do Koryntian 8–9

Dzień 2.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

Dzień 3.: Lekcja 117 II List do Koryntian 10–13

Dzień 4.: Lekcja 118 List do Galacjan 1–4

Dzień 5.: Lekcja 119 List do Galacjan 5–6

II List do
Koryntian 8 – List
do Galacjan 6

28 Dzień 1.: Lekcja 120 List do Efezjan 1

Dzień 2.: Lekcja 121 List do Efezjan 2–3

Dzień 3.: Lekcja 122 List do Efezjan 4

Dzień 4.: Lekcja 123 List do Efezjan 5–6

Dzień 5.: Lekcja 124 List do Filipian 1–3

List do Efezjan
1–List do Filipian 3

29 Dzień 1.: Lekcja 125 List do Filipian 4

Dzień 2.: Lekcja 126 List do Kolosan

Dzień 3.: Lekcja 127 I List do Tesaloniczan 1–2

Dzień 4.: Lekcja 128 I List do Tesaloniczan 3–5

Dzień 5.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

List do Filipian 4 –
I List do
Tesaloniczan 5
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Tydzień Lekcje Blok pisma
świętego do
omówienia

30 Dzień 1.: Lekcja 129 II List do Tesaloniczan

Dzień 2.: Lekcja 130 I List do Tymoteusza

Dzień 3.: Lekcja 131 II List do Tymoteusza 1–2

Dzień 4.: Lekcja 132 II List do Tymoteusza 3–4

Dzień 5.: Lekcja 133 List do Tytusa

II List do
Tesaloniczan 1–List
do Tytusa 3

31 Dzień 1.: Lekcja 134 List do Filemona

Dzień 2.: Lekcja 135 List do Hebrajczyków 1–4

Dzień 3.: Lekcja 136 List do Hebrajczyków 5–6

Dzień 4.: Lekcja 137 List do Hebrajczyków 7–10

Dzień 5.: Lekcja 138 List do Hebrajczyków 11

List do Filemona 1
– List do
Hebrajczyków 11

32 Dzień 1.: Lekcja 139 List do Hebrajczyków 12–13

Dzień 2.: Lekcja 140 List Jakuba 1

Dzień 3.: Lekcja 141 List Jakuba 2

Dzień 4.: Lekcja 142 List Jakuba 3

Dzień 5.: Lekcja 143 List Jakuba 4–5

List do
Hebrajczyków 12
– List Jakuba 5

33 Dzień 1.: Lekcja 144 I List Piotra 1–2

Dzień 2.: Lekcja 145 I List Piotra 3–5

Dzień 3.: Dzień dodatkowy (zob. propozycje dotyczące dni
dodatkowych)

Dzień 4.: Lekcja 146 II List Piotra 1

Dzień 5.: Lekcja 147 II List Piotra 2–3

I List Piotra –
II List Piotra

34 Dzień 1.: Lekcja 148 I List Jana

Dzień 2.: Lekcja 149 II List Jana–III List Jana

Dzień 3.: Lekcja 150 List Judy

Dzień 4.: Lekcja 151 Objawienie Jana 1

Dzień 5.: Lekcja 152 Objawienie Jana 2–3

I List Jana –
Objawienie Jana 3
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Tydzień Lekcje Blok pisma
świętego do
omówienia

35 Dzień 1.: Lekcja 153 Objawienie Jana 4–5

Dzień 2.: Lekcja 154 Objawienie Jana 6–11, Część 1.

Dzień 3.: Lekcja 155 Objawienie Jana 6–11, Część 2.

Dzień 4.: Lekcja 156 Objawienie Jana 12–13

Dzień 5.: Lekcja 157 Objawienie Jana 14–16

Objawienie
Jana 4–16

36 Dzień 1.: Lekcja 158 Objawienie Jana 17–19

Dzień 2.: Lekcja 159 Objawienie Jana 20

Dzień 3.: Lekcja 160 Objawienie Jana 21–22

Dzień 4.: Dzień dodatkowy (odpowiedni czas na
przeprowadzenie „Oceny postępów w nauce dla części: Nowy
Testament: Dzieje Apostolskie – Objawienie Jana”)

Dzień 5.: Dzień dodatkowy (odpowiedni czas na omówienie
wyników „Oceny postępów w nauce dla części: Nowy Testament:
Dzieje Apostolskie – Objawienie Jana”)

Objawienie
Jana 17–22
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Propozycje dotyczące dni
dodatkowych
Tempo studiowania dla nauczycieli prowadzących zajęcia codziennie opiera się na
36-tygodniowym, czyli 180-dniowym roku szkolnym. Ten podręcznik zawiera 160
lekcji w trybie nauczania codziennego i pozostawia 20 dni, na które nie ma
wyznaczonego materiału. Te 20 „dodatkowych dni” powinno być wykorzystanych
w mądry sposób, aby realizować wartościowe cele zajęć, jak na przykład:

1. Oceny postępów w nauce. Zadaniem seminariów i instytutów religii jest
„pomaganie młodzieży i młodym dorosłym w zrozumieniu i zawierzeniu
naukom i Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, a także w zasłużeniu na
błogosławieństwa świątyni oraz przygotowaniu siebie, swoich rodzin i innych
ludzi na życie wieczne z Ojcem w Niebie”. W celu osiągnięcia tego zadania
zespół S&I przygotował oceny postępów w nauce. Mają one na celu pomóc
uczniom zrozumieć, wytłumaczyć, uwierzyć oraz żyć zgodnie z tym, czego uczą
się podczas zajęć.

W 2014 roku zmieniono wymagania niezbędne do ukończenia kursu
seminarium, zgodnie z którymi uczniowie muszą uzyskać pozytywną ocenę
postępów w nauce z każdego kursu, w którym uczestniczą. Powinieneś
przeprowadzać ocenę postępów w nauce w każdym półroczu roku szkolnego.
Każda ocena postępów w nauce składa się z dwóch części: (1) przeprowadzenia
oceny, które trwa około 40 minut lub jedną lekcję, (2) poprawienia i omówienia
z uczniami wyników oceny podczas kolejnej lekcji. Omówienie jest niezbędną
częścią pomocy uczniom w uczeniu się na podstawie tego doświadczenia. Jeśli
twoje lekcje trwają dłużej niż 60 minut, powinieneś przeprowadzić ocenę oraz
omówić wyniki podczas tych samych zajęć.

Celem przeprowadzenia oceny postępów w nauce jest pomoc uczniom.
Ogłosiwszy obowiązek przeprowadzania oceny postępów w nauce jako
dodatkowy wymóg ukończenia kursu seminarium, Starszy Paul V. Johnson,
Siedemdziesiąty, powiedział: „Znaczenie ma nastawienie nauczyciela. Jeśli
nauczyciele widzą, jak te zmiany błogosławią życie uczniów, potraktują je jak
pomoc dla uczniów […]. Myślę, że trzeba to wyjaśnić: nie chcemy, żeby
nauczyciele postrzegali te zmiany jako narzędzie manipulacji lub groźby —
groźby w dwóch znaczeniach: jako rodzaju kary lub jako możliwości tworzenia
elitarnego klubu niektórych uczniów. Pragniemy, aby nauczyciele dostrzegali tu
szansę na błogosławienie życia uczniów” („Ogłoszenie większych wymagań w
nauce” [Ogólnoświatowe spotkanie dla kadry seminarium i instytutu religii,
20 czerwca 2014], strona internetowa: si.lds.org).

Uwaga: Dodatkowe oceny postępów w nauce znajdują się na stronie
internetowej S&I (si.lds.org) po wpisaniu w słowa kluczowego assessment
(ocena).

2. Dostosowanie lekcji prowadzonych w trybie codziennym. Możesz spędzić
więcej czasu podczas lekcji, które tego wymagają, aby nauczać w skuteczniejszy
sposób. Możesz wykorzystać dodatkowe pomysły na nauczanie, które znajdują
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się pod koniec niektórych lekcji lub wykorzystać czas na odpowiadanie na
pytania uczniów dotyczące konkretnych fragmentów pism świętych lub
tematów związanych z ewangelią. Dodatkowe dni pozwolą na wykorzystanie
tych sposobności, kiedy będziesz starać się utrzymać tempo studiowania oraz
nauczać fragmentów pism świętych w kolejności, w jakiej są wyznaczone.

3. Opanowanie kluczowych fragmentów pism świętych i podstawowych
doktryn. Możesz wykorzystać zajęcia związane z opanowywaniem fragmentów
z pism świętych, które znajdują się w podręczniku i Aneksie do niego. Możesz
przygotować własne zajęcia, które wyjdą naprzeciw potrzebom i
zainteresowaniom uczniów w twojej klasie. Możesz też wykorzystać część
dodatkowego dnia na te zajęcia, które pomogą uczniom przejrzeć podstawowe
doktryny i pogłębić ich zrozumienie.

4. Przeglądanie poprzedniego materiału. Uczniowie mogą odnieść korzyść z
okresowego przeglądania tego, czego się nauczyli na poprzednich lekcjach lub z
poszczególnych ksiąg pism świętych. Możesz dać im możliwość wyjaśnienia
jakiejś prawdy z wcześniejszej lekcji i podzielenia się tym, jak wpłynęła ona na
ich życie. Możesz też przygotować i przeprowadzić quiz lub inne ćwiczenia,
dzięki którym przejrzycie wcześniejszy materiał.

5. Czas na planowane przerwy w szkole. Od czasu do czasu zajęcia czy apele
szkolne, wydarzenia publiczne, pogoda lub inne przerwy mogą zmusić cię do
odwołania bądź skrócenia lekcji. Dni dodatkowe mogą być wykorzystane na
tego typu zakłócenia w planie zajęć.
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Tempo studiowania — dla
nauczycieli prowadzących
zajęcia w oparciu o
samodzielne studiowanie
Podręcznik zawiera 32 lekcje na odbywające się raz w tygodniu zajęcia dla uczniów
studiujących samodzielnie. Są one powiązane z 32 częściami znajdującymi się w
pozycji: Nowy Testament. Przewodnik do samodzielnego studiowania dla uczniów
seminarium. Najprawdopodobniej będziesz musiał zaplanować czas na dodatkowe
cztery lekcje, aby przeprowadzić ocenę postępów w nauce i omówić jej wyniki.
Łączna liczba lekcji będzie zatem wynosić 36. Możesz dostosować lekcje i tempo
ich przeprowadzania do liczby tygodni, jakie masz na przeprowadzenie tego kursu.

Część Lekcja do samodzielnego studiowania

Część 1. Dzień 1.: Plan Zbawienia

Dzień 2.: Rola ucznia

Dzień 3.: Studiowanie pism świętych

Dzień 4.: Wprowadzenie i kontekst Nowego Testamentu

Lekcja z nauczycielem: Plan zbawienia — Wprowadzenie i kontekst Nowego
Testamentu

Część 2. Dzień 1.: Ew. Mateusza 1–2

Dzień 2.: Ew. Mateusza 3

Dzień 3.: Ew. Mateusza 4

Dzień 4.: Ew. Mateusza 5

Lekcja z nauczycielem: Ew. Mateusza 1–5

Część 3. Dzień 1.: Ew. Mateusza 6–7

Dzień 2.: Ew. Mateusza 8–10

Dzień 3.: Ew. Mateusza 11–12

Dzień 4.: Ew. Mateusza 13:1–23

Lekcja z nauczycielem: Ew. Mateusza 6:1–13:23

Część 4. Dzień 1.: Ew. Mateusza 13:24–58

Dzień 2.: Ew. Mateusza 14

Dzień 3.: Ew. Mateusza 15

Dzień 4.: Ew. Mateusza 16–17

Lekcja z nauczycielem: Ew. Mateusza 13:24–17:27
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Część Lekcja do samodzielnego studiowania

Część 5. Dzień 1.: Ew. Mateusza 18–20

Dzień 2.: Ew. Mateusza 21:1–16

Dzień 3.: Ew. Mateusza 21:17–22:14

Dzień 4.: Ew. Mateusza 22:15–46

Lekcja z nauczycielem: Ew. Mateusza 18–22

Część 6. Dzień 1.: Ew. Mateusza 23

Dzień 2.: Józef Smith — Mateusz, Ew. Mateusza 24

Dzień 3.: Ew. Mateusza 25

Dzień 4.: Ew. Mateusza 26:1–30

Lekcja z nauczycielem: Ew. Mateusza 23:1–26:30

Część 7. Dzień 1.: Ew. Mateusza 26:31–75

Dzień 2.: Ew. Mateusza 27–28

Dzień 3.: Ew. Marka 1

Dzień 4.: Ew. Marka 2–3

Lekcja z nauczycielem: Ew. Mateusza 26:31 – Ew. Marka 3:35

Część 8. Dzień 1.: Ew. Marka 4–5

Dzień 2.: Ew. Marka 6–8

Dzień 3.: Ew. Mateusza 9:1–29

Dzień 4.: Ew. Marka 9:30–50

Lekcja z nauczycielem: Ew. Marka 4–9

Część 9. Dzień 1.: Ew. Marka 10–16

Dzień 2.: Ew. Łukasza 1

Dzień 3.: Ew. Łukasza 2

Dzień 4.: Ew. Łukasza 3–4

Lekcja z nauczycielem: Ew. Marka 10 – Ew. Łukasza 4

Część
10.

Dzień 1.: Ew. Łukasza 5

Dzień 2.: Ew. Łukasza 6:1–7:18

Dzień 3.: Ew. Łukasza 7:18–50

Dzień 4.: Ew. Łukasza 8:1–10:37

Lekcja z nauczycielem: Ew. Łukasza 5:1 – 10:37

Część
11.

Dzień 1.: Ew. Łukasza 10:38–12:59

Dzień 2.: Ew. Łukasza 13–15

Dzień 3.: Ew. Łukasza 16

Dzień 4.: Ew. Łukasza 17

Lekcja z nauczycielem: Ew. Łukasza 10:38–17:37
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Część Lekcja do samodzielnego studiowania

Część
12.

Dzień 1.: Ew. Łukasza 18–21

Dzień 2.: Ew. Łukasza 22

Dzień 3.: Ew. Łukasza 23–24

Dzień 4.: Ew. Jana 1

Lekcja z nauczycielem: Ew. Łukasza 18 – Ew. Jana 1

Część
13.

Dzień 1.: Ew. Jana 2

Dzień 2.: Ew. Jana 3

Dzień 3.: Ew. Jana 4

Dzień 4.: Ew. Jana 5–6

Lekcja z nauczycielem: Ew. Jana 2–6

Część
14.

Dzień 1.: Ew. Jana 7

Dzień 2.: Ew. Jana 8

Dzień 3.: Ew. Jana 9

Dzień 4.: Ew. Jana 10

Lekcja z nauczycielem: Ew. Jana 7–10

Część
15.

Dzień 1.: Ew. Jana 11

Dzień 2.: Ew. Jana 12

Dzień 3.: Ew. Jana 13

Dzień 4.: Ew. Jana 14–15

Lekcja z nauczycielem: Ew. Jana 11–15

Część
16.

Dzień 1.: Ew. Jana 16

Dzień 2.: Ew. Jana 17

Dzień 3.: Ew. Jana 18–19

Dzień 4.: Ew. Jana 20–21

Lekcja z nauczycielem: Ew. Jana 16–21

Odpowiedni czas na przeprowadzenie „Oceny postępów w nauce dla części: Nowy Testament:
Ew. Mateusza – Ew. Jana”

Odpowiedni czas na omówienie wyników „Oceny postępów w nauce dla części: Nowy Testament:
Ew. Mateusza – Ew. Jana”

Część 17. Dzień 1.: Dzieje Apostolskie 1:1–8

Dzień 2.: Dzieje Apostolskie 1:9–26

Dzień 3.: Dzieje Apostolskie 2

Dzień 4.: Dzieje Apostolskie 3–5

Lekcja z nauczycielem: Dzieje Apostolskie 1–5

1026



Część Lekcja do samodzielnego studiowania

Część
18.

Dzień 1.: Dzieje Apostolskie 6–7

Dzień 2.: Dzieje Apostolskie 8

Dzień 3.: Dzieje Apostolskie 9

Dzień 4.: Dzieje Apostolskie 10–12

Lekcja z nauczycielem: Dzieje Apostolskie 6–12

Część
19.

Dzień 1.: Dzieje Apostolskie 13–14

Dzień 2.: Dzieje Apostolskie 15

Dzień 3.: Dzieje Apostolskie 16–17

Dzień 4.: Dzieje Apostolskie 18–19

Lekcja z nauczycielem: Dzieje Apostolskie 13–19

Część
20.

Dzień 1.: Dzieje Apostolskie 20–22

Dzień 2.: Dzieje Apostolskie 23–28

Dzień 3.: List do Rzymian 1–3

Dzień 4.: List do Rzymian 4–7

Lekcja z nauczycielem: Dzieje Apostolskie 20 – List do Rzymian 7

Część
21.

Dzień 1.: List do Rzymian 8–11

Dzień 2.: List do Rzymian 12–16

Dzień 3.: I List do Koryntian 1–2

Dzień 4.: I List do Koryntian 3–6

Lekcja z nauczycielem: List do Rzymian 8 – I List do Koryntian 6

Część
22.

Dzień 1.: I List do Koryntian 7–8

Dzień 2.: I List do Koryntian 9–10

Dzień 3.: I List do Koryntian 11

Dzień 4.: I List do Koryntian 12–14

Lekcja z nauczycielem: I List do Koryntian 7–14

Część
23.

Dzień 1.: I List do Koryntian 15:1–29

Dzień 2.: I List do Koryntian 15:30–16:24

Dzień 3.: II List do Koryntian 1–3

Dzień 4.: II List do Koryntian 4–7

Lekcja z nauczycielem: I List do Koryntian 15 – II List do Koryntian 7

Część
24.

Dzień 1.: II List do Koryntian 8–9

Dzień 2.: II List do Koryntian 10–13

Dzień 3.: List do Galacjan

Dzień 4.: List do Efezjan 1

Lekcja z nauczycielem: II List do Koryntian 8 – List do Efezjan 1
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Część Lekcja do samodzielnego studiowania

Część
25.

Dzień 1.: List do Efezjan 2–3

Dzień 2.: List do Efezjan 4–6

Dzień 3.: List do Filipian 1–3

Dzień 4.: List do Filipian 4

Lekcja z nauczycielem: List do Efezjan 2 – List do Filipian 4

Część
26.

Dzień 1.: List do Kolosan

Dzień 2.: I List do Tesaloniczan

Dzień 3.: II List do Tesaloniczan

Dzień 4.: I List do Tymoteusza

Lekcja z nauczycielem: List do Kolosan – I List do Tymoteusza

Część 27. Dzień 1.: II List do Tymoteusza

Dzień 2.: List do Tytusa

Dzień 3.: List do Filemona

Dzień 4.: List do Hebrajczyków 1–4

Lekcja z nauczycielem: II List do Tymoteusza 1 – List do Hebrajczyków 4

Część
28.

Dzień 1.: List do Hebrajczyków 5–6

Dzień 2.: List do Hebrajczyków 7–10

Dzień 3.: List do Hebrajczyków 11

Dzień 4.: List do Hebrajczyków 12 – List Jakuba 1

Lekcja z nauczycielem: List do Hebrajczyków 5 – List Jakuba 1

Część
29.

Dzień 1.: List Jakuba 2–3

Dzień 2.: List Jakuba 4–5

Dzień 3.: I List Piotra 1–2

Dzień 4.: I List Piotra 3–5

Lekcja z nauczycielem: List Jakuba 2 – I List Piotra 5

Część
30.

Dzień 1.: II List Piotra

Dzień 2.: I List Jana

Dzień 3.: II List Jana – III List Jana

Dzień 4.: List Judy

Lekcja z nauczycielem: II List Piotra – List Judy

Część
31.

Dzień 1.: Objawienie Jana 1–3

Dzień 2.: Objawienie Jana 4–5

Dzień 3.: Objawienie Jana 6–7

Dzień 4.: Objawienie Jana 8–11

Lekcja z nauczycielem: Objawienie Jana 1–11
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Część Lekcja do samodzielnego studiowania

Część
32.

Dzień 1.: Objawienie Jana 12–13

Dzień 2.: Objawienie Jana 14–16

Dzień 3.: Objawienie Jana 17–19

Dzień 4.: Objawienie Jana 20–22

Lekcja z nauczycielem: Objawienie Jana 12–22

Odpowiedni czas na przeprowadzenie wyników „Oceny postępów w nauce dla części: Nowy
Testament: Dzieje Apostolskie – Objawienie Jana”

Odpowiedni czas na omówienie wyników „Oceny postępów w nauce dla części: Nowy Testament:
Dzieje Apostolskie – Objawienie Jana”
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Wprowadzenie do
fragmentów do
opanowania z pism
świętych
Programy seminarium i instytutu religii wybrały 25 fragmentów z pism świętych —
z każdego z czterech kursów seminarium — do opanowania. Fragmenty te
stanowią ważną doktrynalną podstawę i są niezbędne do zrozumienia i dzielenia
się ewangelią oraz dla wzmacniania wiary. Oto fragmenty do opanowania z
Nowego Testamentu:

Ew. Mateusza 5:14–16

Ew. Mateusza 11:28–30

Ew. Mateusza 16:15–19

Ew. Mateusza 22:36–39

Ew. Mateusza 28:19–20

Ew. Łukasza 24:36–39

Ew. Jana 3:5

Ew. Jana 14:6

Ew. Jana 14:15

Ew. Jana 17:3

Dzieje Apostolskie 2:36–38

Dzieje Apostolskie 3:19–21

I List do Koryntian 6:19–20

I List do Koryntian 15:20–22

I List do Koryntian 15:40–42

List do Galacjan 5:22–23

List do Efezjan 4:11–14

List do Filipian 4:13

II List do Tesaloniczan 2:1–3

II List do Tymoteusza 3:15–17

List do Hebrajczyków 12:9

List Jakuba 1:5–6

List Jakuba 2:17–18
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I List Piotra 4:6

Objawienie Jana 20:12

Uczniowie seminarium są zachęcani do „opanowania” tych fragmentów. Twoja
pomoc będzie efektywniejsza, jeśli sam je opanujesz. Opanowanie fragmentów z
pism świętych obejmuje:

• Znalezienie wersetów poprzez znajomość powiązanych z nimi odnośników do
pism świętych.

• Rozumienie kontekstu i treści fragmentów z pism świętych.

• Zastosowanie zasad i doktryn ewangelii, które są nauczane w pismach
świętych.

• Uczenie się na pamięć fragmentów.

Konsekwencja, oczekiwania i metody
Proces opanowywania przez uczniów fragmentów będzie efektywniejszy, jeśli
często będziesz się do nich odwoływać, zachowasz właściwe oczekiwania i
wykorzystasz metody, które odnoszą się do różnych stylów uczenia się.

Konsekwencja i powtarzanie fragmentów do opanowania, z których będą korzystać
w przyszłości, pomogą uczniom umieścić te prawdy w pamięci długotrwałej. Pomóc
może rozplanowanie rocznego kursu studiowania i ciągłego dawania uczniom
okazji do opanowania fragmentów z pism świętych. Bądź mądry, kiedy ustalasz, jak
często i jak dużo czasu chcesz poświęcić na pomaganie uczniom w poznaniu tych
fragmentów. Upewnij się, że zajęcia związane z opanowywaniem fragmentów nie
odsuną w cień codziennego, sekwencyjnego studiowania pism. Możesz
zdecydować, że spędzisz kilka minut każdego dnia na przeglądanie z uczniami
fragmentów. Możesz też zdecydować, że będziesz przeprowadzać krótkie 10- lub
15-minutowe zajęcia związane z opanowywaniem wersetów raz lub dwa razy w
tygodniu. Bez względu na to, w jaki sposób wspomożesz uczniów w nauce tych
fragmentów, niech twoje wysiłki będą konsekwentne i stosowne.

Oczekiwania związane z opanowaniem fragmentów dostosuj do możliwości
każdego ucznia. Opanowanie fragmentów wymaga wysiłku ze strony osoby uczącej
się. Przekaż uczniom, że ich sukces związany z poznaniem wersetów w dużej
mierze zależy od ich postawy i gotowości do pracy. Zachęć ich, aby wyznaczyli cele,
które pomogą im rozwinąć ich umiejętności. Bądź wrażliwy na sytuację tych
uczniów, którzy mogą mieć problemy z uczeniem się na pamięć i bądź gotów
dostosować swoje oczekiwania i metody nauczania do ich potrzeb.

Aby uwzględnić różne rodzaje osobowości i style uczenia się, różnicuj metody, z
których korzystasz, wspomagając uczniów w opanowaniu fragmentów. Jak to ma
zwykle miejsce podczas nauczania czy uczenia się ewangelii, mądrze wybieraj
zajęcia, aby Duch Święty mógł wspierać uczniów w poznaniu pism świętych i
doktryn. W lekcjach znajdujących się w tym podręczniku znajdziesz wiele
właściwych metod nauczania fragmentów. Aby poznać dodatkowe metody,
przejrzyj część: „Ćwiczenia pomocne w opanowaniu fragmentów z pism świętych”
znajdującą się w Aneksie do tego podręcznika.
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Opanowanie fragmentów z pism świętych w programie
nauczania
Opanowanie fragmentów z pism świętych jest wpisane w program nauczania na

wiele sposobów. Ikona fragmentu do opanowania wskazuje, że fragment z
pisma świętego do opanowania znajduje się w materiale lekcyjnym.

Fragmenty te są przedstawione i omawiane w kontekście rozdziałów, w których się
znajdują. Dodatkowe pomysły na opanowanie tych wersetów znajdują się na końcu
lekcji, w której występują. Te dodatkowe pomysły pomogą w zachowaniu
równowagi pomiędzy czterema elementami opanowania fragmentów (znalezienie,
zrozumienie, zastosowanie i nauczenie się na pamięć). Na przykład, jeśli w czasie
lekcji uczniowie uczą się, jak zrozumieć i zastosować dany fragment, wówczas
dodatkowe pomysły związane z nauczaniem pomogą im w znalezieniu i nauczeniu
się go na pamięć.

Program nauczania w regularny sposób zapewnia też zajęcia mające na celu
przegląd fragmentów do opanowania, które mogą być wykorzystywane, jeśli czas
na to pozwala oraz w harmonii z celami twojej klasy. Tego typu przeglądy mogą być
wzbogacone zajęciami wymienionymi w Aneksie. Możesz wykorzystać dodatkowy
czas na początku lub na końcu krótszej lekcji, aby zrealizować takie zajęcia.

Proponowane podejście do opanowania fragmentów z
pism świętych
Aby pomóc uczniom w rozwijaniu zdolności związanych ze znalezieniem
fragmentów, możesz zaplanować przedstawienie 25 fragmentów do opanowania
na początku kursu, a następnie pracować nad ich pogłębianiem przez cały czas jego
trwania. Możesz też przedstawić kilka fragmentów w każdym miesiącu i skupić się
na ich opanowaniu. Każde przedstawienie fragmentu może zawierać propozycję,
by uczniowie zaznaczyli fragment w swoich pismach świętych, zachętę do
zastanowienia się, jak mogą zapamiętać kluczowe słowa i odsyłacze oraz
wyjaśnienie doktryn i zasad w nim zawartych. Możesz też zaangażować uczniów w
przedstawianie fragmentów, prosząc ich, aby wykorzystali je podczas
przygotowywanych przez nich myśli duchowych. Możesz zachęcić ich, aby
wymieniali się pomysłami na zapamiętanie fragmentów i ich umiejscowienia.
Spraw, aby czuli się odpowiedzialni za zapamiętywanie fragmentów do
opanowania, organizując od czasu do czasu quizy i ćwiczenia związane z
odnajdowaniem wersetów (zob. przykłady ćwiczeń pomocnych w opanowaniu
fragmentów z pism świętych znajdujące się w Aneksie). Lista 25 fragmentów dla
tego kursu znajduje się na zakładkach dla uczniów oraz na kartach z fragmentami
do opanowania.

Aby uczniowie zrozumieli fragmenty do opanowania, podkreślaj ich ważność,
kiedy pojawiają się podczas codziennych lekcji. Możesz też wykorzystać podane w
Aneksie ćwiczenia, aby zwiększyć wiedzę uczniów oraz ich umiejętność
tłumaczenia prawd zawartych we fragmentach. Podczas myśli duchowych lub w
czasie lekcji dawaj uczniom sposobność wyjaśniania, w jaki sposób prawdy
znajdujące się we fragmentach pomagają im lepiej rozumieć podstawowe doktryny.

Aby wspierać uczniów w stosowaniu przez nich prawd znajdujących się we
fragmentach do opanowania, zachęcaj ich, aby postępowali zgodnie z podszeptami
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Ducha Świętego, który im w tym pomoże. Aby zachęcić uczniów do postępowania
według poznanych prawd, możesz od czasu do czasu rzucić im wyzwanie związane
z jakimś fragmentem do opanowania. Możesz też dać uczniom możliwość
nauczania podczas zajęć doktryn i zasad ewangelii z użyciem fragmentów do
opanowania (aby zapoznać się z pomysłami, przejrzyj ćwiczenia pomocne w
opanowaniu fragmentów z pism świętych znajdujące się w Aneksie). Możesz
również zachęcać ich do stosowania poznanych na lekcji zasad w chwili, gdy dany
fragment pojawia się podczas zajęć. Dawaj uczniom szansę opowiedzenia o swoich
doświadczeniach podczas myśli duchowych lub przy innych okazjach. Pomoże to
im rozwinąć świadectwo o prawdach, które poznali we fragmentach do
opanowania.

Aby pomóc uczniom nauczyć się na pamięć 25 fragmentów do opanowania,
możesz zaplanować, że zapamiętacie dwa lub trzy fragmenty każdego miesiąca
podczas zajęć. Możesz też rzucić uczniom wyzwanie, aby nauczyli się fragmentów
na pamięć w domu (mogą to zrobić ze swoimi rodzinami lub wyrecytować je
rodzicowi czy innemu członkowi rodziny). Uczenie się fragmentów na pamięć
może być częścią myśli duchowych, kiedy poprosisz uczniów o wyrecytowanie
fragmentu lub gdy dasz im czas na uczenie się w parach. Dając im możliwość
wyrecytowania fragmentu w parach, małych grupach czy na forum klasy, pomagasz
im wziąć na siebie odpowiedzialność za własną naukę. Ćwiczenia pomocne w
opanowaniu fragmentów z pism świętych podane w Aneksie zawierają różne
metody uczenia się na pamięć. Dostosuj oczekiwania związane z zapamiętywaniem
fragmentów do możliwości i warunków każdego ucznia. Należy uważać, aby
uczniowie nie czuli się zażenowani czy przytłoczeni, jeśli nie są w stanie nauczyć
się fragmentów na pamięć.
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Ćwiczenia pomocne w
opanowaniu fragmentów z
pism świętych
Wprowadzenie
Część ta zawiera pomysły, z których możesz skorzystać, aby wspomóc uczniów w
opanowaniu kluczowych fragmentów z pism świętych. Kiedy pomagasz uczniom w
rozwijaniu tych umiejętności i ich do tego zachęcasz, sprawiasz, że stają się
samowystarczalni podczas studiowania pism świętych. Uczniowie mogą
wykorzystywać te umiejętności przez całe życie, aby szybciej odnajdować i lepiej
rozumieć, stosować i uczyć się na pamięć wersetów. Pomysły na nauczanie każdego
z elementów składowych opanowania fragmentów z pism świętych znajdują się
poniżej. Wykorzystanie różnego rodzaju ćwiczeń może pomóc uczniom odnieść
sukces w opanowaniu wersetów.

Ćwiczenia pomocne przy odnajdowaniu fragmentów do
opanowania z pism świętych
Zaznaczanie fragmentów
Zaznaczanie fragmentów do opanowania może pomóc uczniom w zapamiętaniu
ich i szybszym ich odnajdowaniu. Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli te
kluczowe fragmenty w swoich pismach świętych w taki sposób, aby odróżniały się
od innych zaznaczonych wersetów.

Poznawanie ksiąg
Nauczenie się na pamięć nazw ksiąg z Nowego Testamentu i kolejności, w jakiej
występują, może pomóc uczniom w szybszym odnajdowaniu fragmentów do
opanowania. Oto kilka przykładów ćwiczeń, które mogą pomóc uczniom w
zapoznaniu się z księgami Nowego Testamentu:

• Odnajdywanie spisu treści — Pomóż uczniom zapoznać się ze spisem treści
w Biblii, aby potrafili odnaleźć księgi, z których pochodzą fragmenty do
opanowania.

• Śpiewanie piosenki — Zastąp słowa znanego hymnu lub pieśni Organizacji
Podstawowej nazwami ksiąg Nowego Testamentu. Naucz uczniów tej pieśni
(lub wykorzystaj do tego ćwiczenia piosenkę pt.: „The Books in the New
Testament” [Children’s Songbook, str. 116–117]) Niech uczniowie śpiewają tę
pieśń od czasu do czasu w ciągu roku, aby zapamiętać nazwy i kolejność ksiąg
w Nowym Testamencie.

• Wykorzystywanie pierwszych liter — Zapisz na tablicy pierwsze litery ksiąg z
Nowego Testamentu (M, M, Ł, J itd.). Niech uczniowie przećwiczą podawanie
nazw ksiąg, które odpowiadają każdej literze. Powtarzaj to ćwiczenie do czasu,
aż będą potrafili wyrecytować je z pamięci.

1034



• Wyścig na księgi — Podaj nazwę jednej z ksiąg, w której znajduje się fragment
do opanowania, a uczniowie niech otworzą swoje pisma święte na jakiejkolwiek
stronie tej księgi. Zmierz czas potrzebny na to, by cała klasa znalazła księgę.
Ćwiczenie to może być powtarzane do chwili, kiedy uczniowie będą biegli w
pamiętaniu i odnajdowaniu ksiąg w Nowym Testamencie.

Zapamiętywanie odsyłaczy i treści
Kiedy uczniowie poznają umiejscowienie i treść fragmentów do opanowania, Duch
Święty pomoże im przywołać dany werset w chwili, gdy będzie im potrzebny
(zob. Ew. Jana 14:26). Słowa kluczowe lub wyrażenia, jak np. „narodzi z wody i z
ducha” (Ew. Jana 3:5) lub „[owoce] Ducha” (List do Galacjan 5:22–23), pomogą
uczniom zapamiętać treść i nauki doktrynalne w danym fragmencie. Poniższe
metody mają na celu ukazać uczniom powiązania między odsyłaczami do
fragmentów a ich treścią lub kluczowymi słowami. (Możesz przełożyć ćwiczenia,
które zawierają elementy rywalizacji, wyścigu czy odmierzania czasu na dalszą
część roku, kiedy uczniowie będą już wiedzieli, gdzie się znajdują fragmenty do
opanowania. Takie ćwiczenia pomogą im utrwalić to, czego już się nauczyli).

• Odsyłacze i słowa kluczowe — Zachęć uczniów, aby uczyli się na pamięć
odsyłaczy i słów kluczowych każdego z fragmentów do opanowania
wymienionego na kartach z fragmentami. (Karty z fragmentami do opanowania
z pism świętych można zamówić on-line na stronie: store.lds.org. Uczniowie
sami mogą przygotować własny zestaw kart z fragmentami). Daj uczniom czas
na przestudiowanie kart z kolegą, a następnie na wzajemne przepytanie się.
Zachęć uczniów, aby byli kreatywni podczas tego ćwiczenia. Kiedy nabierają
biegłości w posługiwaniu się fragmentami do opanowania, możesz zachęcić ich,
aby podawali wskazówki związane z kontekstem lub zastosowaniem doktryn i
zasad zawartych w wersetach. Osoba przepytywana może odpowiadać ustnie
lub pisemnie.

• Karty z fragmentami do opanowania — To ćwiczenie można wykorzystać do
wprowadzenia lub przejrzenia zestawu fragmentów do opanowania. Wybierz
pewną liczbę kart z fragmentami i przygotuj się do rozdania ich uczniom.
(Upewnij się, że masz wystarczającą liczbę zestawów kart, aby więcej niż jeden
uczeń otrzymał dany fragment do opanowania. Możesz rozdać je w taki sposób,
aby każdy uczeń miał dwa lub trzy różne fragmenty). Rozdaj je klasie. Niech
uczniowie przestudiują fragmenty do opanowania, odsyłacz, kluczowe słowa,
kontekst, doktrynę lub zasadę oraz pomysły na zastosowanie, które znajdują się
na każdej karcie. Podaj kilka wskazówek z karty (na przykład słowa z fragmentu
do opanowania lub kluczowe słowa, kontekst, doktrynę lub zasadę czy
zastosowanie). Uczniowie, którzy mają odpowiadające temu karty, powinni
wstać i podać na głos odsyłacz do fragmentu.

• Wyścig na fragmenty — Podaj wskazówki, aby uczniowie ćwiczyli szybkie
odnajdowanie fragmentów w swoich pismach świętych. Jako podpowiedzi
możesz użyć słów kluczowych, kontekstu, doktryn i zasad oraz pomysłów na
ich zastosowanie, które znajdują się na kartach z fragmentami do opanowania.
Możesz też wymyślić je sam. Ćwiczenie „wyścig na fragmenty”, w którym
uczniowie ścigają się, by znaleźć wersety, może pomóc im w aktywnym
angażowaniu się w naukę fragmentów. Jeśli zdecydujesz się na wyścigi, aby

1035



pomóc im w opanowaniu fragmentów, rób to w taki sposób, który nie rani ani
nie obraża Ducha. Unikaj sytuacji, w której uczniowie mogliby podjąć zbytnią
rywalizację lub zacząć traktować pisma święte w niewłaściwy sposób. Zadbaj też
o to, by uczniowie raczej bili swoje rekordy, niż rywalizowali ze sobą nawzajem.
Możesz, na przykład, zorganizować wyścig uczniów z nauczycielem lub mogą
się ścigać, aby zobaczyć, czy określony procent uczniów potrafi odnaleźć
fragment przed upływem jakiegoś czasu.

• Wyścig na historie — Podaj wskazówki, wymyślając scenariusz, który pokazuje
związek fragmentu do opanowania z codziennym życiem. Na przykład, podając
wskazówkę dla wersetów z Ew. Mateusza 28:19–20 oraz Listu do Filipian 4:13,
możesz powiedzieć: „Daniel jest w odpowiednim wieku, aby służyć na misji, i
czuje, że jest to jego obowiązek, ale martwi się, że nie posiada wystarczająco
dużo wiedzy, aby we właściwy sposób nauczać ewangelii. Martwi się także tym,
że rozmawianie z nieznajomymi będzie dla niego trudnym wyzwaniem. Modląc
się o pocieszenie, przypomniał sobie, że kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał,
przykazał Swoim Apostołom: ‘Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody’,
oraz odczuł, że Pan będzie zawsze przy nim. Przypomniał sobie także słowa
Apostoła Pawła: ‘Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie’”.
Kiedy uczniowie będą słuchać opowieści, niech odnajdą w swoich pismach
świętych odpowiednie fragmenty do opanowania.

• Quizy i testy — Daj uczniom możliwość sprawdzenia tego, jak zapamiętali
fragmenty do opanowania. Wskazówki mogą obejmować słowa kluczowe lub
odsyłacze do fragmentów, cytaty z wersetów lub scenariusze, które ilustrują
nauczane tam prawdy. Quizy lub testy mogą odbywać się w formie ustnej lub
pisemnej — na tablicy lub kartkach. Kiedy uczniowie wezmą udział w quizie
lub teście, zastanów się nad połączeniem w pary uczniów o wysokiej liczbie
punktów z uczniami o niskiej liczbie. Lepiej ocenieni uczniowie mogliby być
nauczycielami, którzy pomagają słabszym kolegom w studiowaniu i
doskonaleniu się. Taka para może też postawić sobie cel osiągnięcia wyższej,
połączonej liczby punktów podczas następnego testu. Zastanów się nad
stworzeniem wykresu lub biuletynu do wywieszenia na tablicy, który będzie
zawierał cele i informacje o postępach uczniów.

Ćwiczenia, które pomagają uczniom zrozumieć
fragmenty do opanowania z pism świętych
Definiowanie słów i wyrażeń
Definiowanie słów i wyrażeń z fragmentów do opanowania (lub pomaganie
uczniom w definiowaniu) pomoże im zrozumieć znaczenie całego fragmentu.
Kiedy takie definicje są decydujące dla zrozumienia doktryn i zasad znajdujących
się we fragmencie, możesz zaproponować uczniom, aby zapisali je w swoich
pismach świętych. Omów znaczenie słów i wyrażeń, kiedy omawiasz fragmenty do
opanowania.

Przedstawienie kontekstu
Przedstawienie kontekstu fragmentu z pisma świętego sprawi, że uczniowie
zrozumieją jego znaczenie. Kontekst to informacje na temat tego, kto mówi, do
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kogo i dlaczego, na temat okoliczności (historycznych, kulturowych i
geograficznych) oraz pytania lub sytuacje, z jakich wynika treść danego fragmentu.
Na przykład, nauki Zbawiciela w Ew. Jana 3:5 stanowią fragment rozmowy
pomiędzy Jezusem Chrystusem a zainteresowanym Jego naukami faryzeuszem o
imieniu Nikodem, który przyszedł do Zbawiciela w nocy, aby zadać Mu kilka pytań
na temat Jego doktryny. Pan rzekł do Nikodema, że jeśli się kto nie „narodzi na
nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (Ew. Jana 3:3). Zakłopotany Nikodem
zapytał, w jaki sposób dorosły człowiek może narodzić się na nowo. Ew. Jana 3:5
zawiera odpowiedź, jakiej Pan udzielił na pytanie Nikodema. Wiedza o tym
pomoże uczniom w lepszy sposób rozumieć, na jakie pytania odpowiadał Pan,
mówiąc: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z
Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego”. Prowadząc lekcję, która zawiera
fragmenty z pism świętych do opanowania, podkreśl kontekst. Dodatkowe
ćwiczenia, jak te poniżej, również mogą przybliżyć uczniów do zrozumienia tych
kluczowych wersetów:

• Przedstawianie kontekstu — W górnej części tablicy napisz następujące
nagłówki: Mówca, Słuchacze, Cel oraz Inne ważne uwagi. Podziel uczniów na
grupy i przydziel każdej z nich fragment do opanowania. Poproś, aby poznali
kontekst przydzielonego fragmentu, odnajdując informacje odpowiadające
nagłówkom na tablicy. Poproś, aby zapisali na tablicy to, co znaleźli. Następnie
poproś każdą grupę, aby wyjaśniła kontekst przydzielonego jej fragmentu oraz
powiedziała, w jaki sposób informacja ta wpływa na zrozumienie prawd tam
zawartych. Aby nadać inny wymiar temu ćwiczeniu, możesz rzucić klasie
wyzwanie, by w oparciu o dane zapisywane na tablicy odgadła, co to za
fragment, jeszcze zanim grupa wyjaśni, co napisała.

Analizowanie
Analizowanie obejmuje rozpoznawanie doktryn i zasad znalezionych we
fragmentach z pism świętych. Obejmuje też pomaganie uczniom w zrozumieniu,
jak te prawdy się do nich odnoszą. Może to doprowadzić do konsekwentniejszego
stosowania doktryn i zasad w ich życiu. Następujące ćwiczenie może pomóc w
przeanalizowaniu fragmentów z pism świętych do opanowania:

• Zapisywanie wskazówek — Kiedy uczniowie coraz lepiej znają fragmenty do
opanowania, niech tworzą pytania, scenariusze i inne wskazówki, które ilustrują
znajdujące się tam doktryny i zasady. Mogą być potem wykorzystane do
klasowych quizów.

Wyjaśnianie
Wyjaśnianie przez uczniów znaczenia fragmentów do opanowania pogłębia ich
zrozumienie i zwiększa ich zdolność do nauczania doktryn i zasad z pism świętych.
Następujące dwie metody mogą pomóc uczniom w nauczeniu się wyjaśniania
fragmentów z pism świętych:

• Kluczowe słowa i wyrażenia — Poproś uczniów, aby sami przeczytali ten sam
fragment do opanowania i znaleźli słowo lub wyrażenie, które ich zdaniem jest
szczególnie ważne dla znaczenia fragmentu. Następnie poproś jednego z
uczniów, aby przeczytał klasie fragment, kładąc nacisk na słowo lub wyrażenie,
które wybrał, a następnie niech wyjaśni, dlaczego jest ono ważne dla
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zrozumienia tego wersetu. Poproś kilkoro uczniów, aby zrobili to samo. Mogą
oni wybrać różne słowa lub wyrażenia dla tego samego fragmentu. Kiedy
poznają różne punkty widzenia, mogą zdobyć głębsze zrozumienie znaczenia
tych wersetów.

• Przygotowywanie myśli duchowych — Dawaj uczniom możliwość
wykorzystywania fragmentów do opanowania, kiedy przygotowują i
przedstawiają myśli duchowe na początku lekcji. Pomóż im przygotować
podsumowanie kontekstu oraz wyjaśnienie doktryn i zasad, zachęcaj do
dzielenia się wartościowymi doświadczeniami lub przykładami, a także do
składania świadectwa o doktrynach i zasadach zawartych w danych wersetach.
Możesz też zaproponować, by zastanowili się nad wykorzystaniem pomocy
dydaktycznych, kiedy będą wyjaśniać idee zawarte we fragmentach.

Świadomość ważności doktryn i zasad
Z twoją pomocą uczniowie powinni zrozumieć i zdobyć duchowe świadectwo o
doktrynach i zasadach nauczanych we fragmentach do opanowania. Starszy
Robert D. Hales z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił: „Prawdziwy nauczyciel,
gdy już wyłoży fakty [ewangelii] […], zabiera [uczniów] o krok dalej, aby zyskali
duchowe świadectwo i zrozumienie w sercu, a w konsekwencji przeszli do czynów
i działań” („Teaching by Faith” [przemówienie skierowane do nauczycieli religii,
1 lutego 2002], str. 5, strona internetowa: si.lds.org; zob. także Teaching Seminary:
Preservice Readings [2004], str. 92). Gdy uczniowie poczują prawdę, znaczenie i
potrzebę zastosowania danej doktryny lub zasady poprzez wpływ Ducha Świętego,
wzrośnie ich pragnienie zastosowania tej prawdy w życiu. Nauczyciele mogą
pomóc uczniom w przywołaniu i pielęgnowaniu uczuć danych od Ducha Świętego,
dając im możliwość dzielenia się doświadczeniami, jakie były ich udziałem,
ponieważ żyli zgodnie z zasadami ewangelii znajdującymi się we fragmentach do
opanowania. Przybliży to uczniów do lepszego zrozumienia prawd nauczanych we
fragmentach do opanowania i sprawi, że zostaną one zapisane w ich sercach. W
efekcie następnego ćwiczenia uczniowie mogą poczuć ważność doktryn i zasad
nauczanych we fragmentach z pism świętych do opanowania:

• Nasłuchiwanie, kiedy używane są fragmenty z pism świętych — Poproś
uczniów, aby nasłuchiwali, kiedy podczas przemówień i lekcji w kościele,
przemówień konferencyjnych oraz podczas dyskusji rodzinnych czy z
przyjaciółmi pojawi się fragment do opanowania. Od czasu do czasu poproś
uczniów, aby powiedzieli, jaki fragment usłyszeli, w jaki sposób został on użyty,
jakie prawdy były nauczane i jakie doświadczenia mieli oni lub inne osoby w
związku z nauczanymi prawdami. Szukaj okazji do składania świadectwa o
prawdach nauczanych przez fragmenty do opanowania (i proś o to samo
uczniów).

Ćwiczenia, które dają uczniom możliwość zastosowania
fragmentów do opanowania
Nauczanie
Wybór fragmentów do opanowania i treść podstawowych doktryn powstawały
razem i są celowo powiązane, aby przynieść korzyść uczniom. (Fragmenty do
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opanowania są wplecione w cały dokument zawierający podstawowe doktryny).
Kiedy uczniowie poznają doktryny i zasady zawarte we fragmentach i będą o nich
rozmawiać, jednocześnie nauczą się podstawowych doktryn. A kiedy nauczą się
mówić o podstawowych doktrynach własnymi słowami, będą mogli polegać na
wyuczonych na pamięć fragmentach z pism świętych. Dawanie uczniom
możliwości nauczania doktryn i zasad ewangelii z wykorzystaniem fragmentów do
opanowania może zwiększyć ich pewność siebie oraz pewność, jaką pokładają w
wiedzy na temat pism świętych. Kiedy uczniowie nauczają i świadczą o doktrynach
i zasadach znajdujących się we fragmentach, mogą też wzmacniać własne
świadectwa. Zachęcaj uczniów, aby wykorzystywali fragmenty do opanowania
podczas nauczania i wyjaśniania ewangelii w klasie, a także podczas rozmów z
przyjaciółmi, rodziną i innymi osobami.

• Przedstawianie przesłania — Wyznacz uczniów do przygotowania mowy lub
krótkiej lekcji, trwającej od 3 do 5 minut, opartej na fragmentach do
opanowania. Niech przygotują ją w klasie lub w domu. Podczas przygotowań
oprócz tych fragmentów mogą wykorzystać inne źródła, takie jak karty z
fragmentami do opanowania, Topical Guide (Przewodnik tematyczny), Guide to
the Scriptures (Przewodnik po pismach świętych) lub książkę Oddani wierze:
Leksykon ewangelii. Każde przemówienie lub lekcja powinny zawierać
wprowadzenie, fragment do opanowania, historię lub przykład związany z
nauczaną zasadą oraz świadectwo ucznia. Uczniowie mogą zgłaszać się do
przedstawienia przesłania w klasie podczas domowego wieczoru rodzinnego
lub w czasie zajęć kworum bądź klasy w ramach programów „Obowiązek
wobec Boga” i „Osobisty rozwój”. Jeśli uczniowie prezentują swoje
przemówienie lub lekcję poza klasą, zastanów się nad poproszeniem o
sprawozdanie z tego doświadczenia.

• Odgrywanie ról misjonarzy — Przygotuj kilka kart z pytaniami, jakie mogłyby
zadać osoby zainteresowane i na które można odpowiedzieć, używając
fragmentów do opanowania (na przykład: „W co wierzą członkowie twojego
Kościoła w odniesieniu do Jezusa Chrystusa?”). Niech para uczniów wyjdzie na
środek klasy i odpowie na pytanie z karty. Aby uczniowie dowiedzieli się, w jaki
sposób misjonarze mogą odpowiedzieć na takie lub podobne pytania, możesz
zaproponować kilka skutecznych metod nauczania, na przykład: (1) podanie
kontekstu fragmentu z pism świętych, (2) wyjaśnienie doktryny lub zasady,
(3) zadanie pytań, by dowiedzieć się, czy osoby nauczane rozumieją przesłanie
lub czy w nie wierzą, (4) podzielenie się doświadczeniem i świadectwem oraz
(5) zachęcenie nauczanych osób, aby postępowały zgodnie z prawdą, jaką
poznały. Poproś klasę, aby skomentowała, co jej się podobało w tym, jak para
„misjonarzy” odpowiedziała na pytanie.

• Składanie świadectwa — Poproś uczniów, aby przejrzeli fragmenty do
opanowania i wybrali ten, który zawiera doktrynę lub zasadę, o której mogą
złożyć świadectwo. Poproś ich, aby zaświadczyli o wybranej prawdzie i
podzielili się doświadczeniami, które doprowadziły ich do zdobycia tego
świadectwa. Kiedy uczniowie będą się nimi dzielić, Duch Święty potwierdzi
prawdy o doktrynach lub zasadach, o których świadczą. Ich świadectwa mogą
też zainspirować innych do tego, by postępowali zgodnie z wiarą.
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Uwaga: Uczniowie powinni dzielić się świadectwami na ochotnika. Nigdy nie
powinni być zmuszani do dzielenia się świadectwami ani nie powinni uważać, że
muszą utrzymywać, iż posiadają pewną wiedzę, której w rzeczywistości nie mają.
Poza tym niektórzy uczniowie niechętnie dzielą się świadectwem, ponieważ
błędnie zakładają, że muszą rozpocząć je od słów: „Chcę złożyć swoje
świadectwo…” lub że ich świadectwo musi nieść ze sobą ładunek emocjonalny.
Powinni pamiętać, że kiedy składają świadectwo, mogą po prostu powiedzieć o
doktrynach czy zasadach, o prawdziwości których wiedzą. Dzielenie się
świadectwem może być równie proste, jak wypowiedzenie zdania: „Wierzę, że to
jest prawdą”, „Wiem, że to prawda” czy „Wierzę w to całym sercem”.

Życie według zasad
Zaproponowanie sposobów, w jakie uczniowie mogą zastosować doktryny i zasady
zawarte we fragmentach z pism świętych (lub poproszenie uczniów, aby sami się
nad tym zastanowili) daje im sposobność do uczenia się w oparciu o wiarę.

Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział:

„Uczeń, który z własnej woli postępuje zgodnie z właściwymi zasadami, otwiera
swoje serce na Ducha Świętego i jest gotowy na Jego nauki, moc świadectwa oraz
Jego potwierdzenie. Nauka przez wiarę wymaga duchowego, umysłowego i
fizycznego wysiłku, nie przychodzi jedynie przez bierne słuchanie. Stale
podejmowane szczere działania, u których podłoża leży natchniona wiara, pokazują
naszemu Ojcu w Niebie i Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi naszą chęć do nauki i
otrzymywania wskazówek od Ducha Świętego” („Seek Learning by Faith”, Ensign,
wrzesień 2007, str. 64).

Dawaj uczniom możliwość dzielenia się i świadczenia o doświadczeniach, jakie
mieli w związku ze stosowaniem doktryn i zasad. Oto jeden ze sposobów na
zachęcenie uczniów do stosowania w swoim życiu fragmentów do opanowania:

• Wyznaczanie celów — Poproś uczniów, aby w oparciu o tekst dotyczący
zastosowania fragmentu, który znajduje się na karcie z wersetami do
opanowania, postawili sobie konkretne cele życia według zasad tam zawartych.
Niech zapiszą je na kartce, którą będą ze sobą nosić jako przypomnienie. Kiedy
będzie to właściwe, poproś uczniów, aby opowiedzieli o sukcesie, który odnieśli
w tym zakresie.

Ćwiczenia, które pomagają uczniom nauczyć się na
pamięć fragmentów do opanowania z pism świętych
Uczenie się na pamięć
Uczenie się fragmentów na pamięć może pogłębić ich zrozumienie i zwiększyć
umiejętność uczniów związaną z nauczaniem ewangelii. Kiedy uczniowie uczą się
fragmentów na pamięć, Duch Święty może przywoływać pewne wyrażenia i idee,
kiedy będą ich potrzebować (zob. Ew. Jana 14:26; NiP 11:21). Pamiętaj, aby
dostosować ćwiczenia związane z uczeniem się na pamięć do możliwości uczniów.

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Apostołów zachęcał do uczenia się
fragmentów na pamięć, kiedy powiedział:
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„Uczenie się na pamięć fragmentów z pism świętych może być źródłem wielkiej
mocy. Zapamiętanie fragmentu przypomina nawiązanie nowej przyjaźni. Jest jak
odkrycie nowej osoby, która może nam pomóc w chwili potrzeby, dać natchnienie i
pocieszenie oraz być źródłem motywacji, kiedy należy coś zmienić” („Moc pism
świętych”, Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 6).

Każde z następujących ćwiczeń może być powtarzane przez kilka kolejnych dni na
początku lub na końcu lekcji, aby wspomóc uczniów w zapamiętaniu fragmentu na
dłuższy czas:

• Wyścig po jednym słowie — Wyzwanie polega na tym, że klasa podaje po
jednym słowie fragmentu do opanowania. Na przykład, podczas uczenia się na
pamięć fragmentu: Ew. Mateusza 5:14–16 pierwszy uczeń mówi słowo: wy,
drugi: jesteście, trzeci: światłością itd., aż powiedzą cały fragment. Mierz czas. Daj
klasie kilka szans na osiągnięcie wyznaczonego wcześniej czasu. Kiedy
powtarzacie to ćwiczenie, zastanów się nad zmianą kolejności uczniów, aby
mogli wypowiedzieć inne słowa.

• Pierwsze litery — Zapisz na tablicy pierwsze litery każdego słowa z fragmentu
do opanowania. Wskazuj litery, kiedy klasa wypowiada fragment razem z tobą,
posiłkując się pismami świętymi, jeśli zachodzi taka potrzeba. Powtarzaj
ćwiczenie do czasu, aż uczniowie będą się czuli pewnie, recytując fragment
jedynie przy pomocy pierwszych liter. Za każdym razem możesz wymazywać
kilka liter. Trudność wyzwania wzrośnie, kiedy będą mogli powtórzyć werset
bez użycia pierwszych liter.

• Puzzle z pasków ze słowami — Zapisz słowa fragmentu do opanowania na
kartce w linie lub poproś o to uczniów. Potnij kartkę na paski, pozostawiając
nienaruszone linie. Potnij paski na krótsze odcinki, aby na każdym z nim było
po kilka słów. Pomieszaj karteczki i daj je parom lub małym grupom. Rzuć
uczniom wyzwanie, aby ułożyli paski we właściwej kolejności, korzystając z
pism świętych jako przewodnika. Niech pracują do czasu, aż nie będą
potrzebować pism. Kiedy skończą, poproś, aby przeczytali fragment na głos.
Możesz też mierzyć czas, aby zobaczyć, która grupa ułoży fragment jako
pierwsza. Możesz też mierzyć czas całej klasie, aby zobaczyć, ile czasu
potrzebują wszystkie grupy na ukończenie zadania (pierwsza grupa może
później pomóc najwolniejszej).
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100 fragmentów z pism
świętych do opanowania

Stary Testament Nowy Testament Księga
Mormona

Nauki i
Przymierza

Mojżesz 1:39 Ew. Mateusza 5:14–16 1 Nefi 3:7 JS —
Historia 1:15–20

Mojżesz 7:18 Ew. Mateusza 11:28–30 2 Nefi 2:25 NiP 1:37–38

Abraham 3:22–23 Ew. Mateusza 16:15–19 2 Nefi 2:27 NiP 6:36

I Ks. Mojżeszowa
1:26–27

Ew. Mateusza 22:36–39 2 Nefi 9:28–29 NiP 8:2–3

I Ks. Mojżeszowa 2:24 Ew. Mateusza 28:19–20 2 Nefi 25:23, 26 NiP 10:5

I Ks. Mojżeszowa 39:9 Ew. Łukasza 24:36–39 2 Nefi 28:7–9 NiP 13:1

II Ks. Mojżeszowa
19:5–6

Ew. Jana 3:5 2 Nefi 31:19–20 NiP 18:10–11

II Ks. Mojżeszowa
20:3–17

Ew. Jana 14:6 2 Nefi 32:3 NiP 18:15–16

Ks. Jozuego 24:15 Ew. Jana 14:15 2 Nefi 32:8–9 NiP 19:16–19

I Ks. Samuela 16:7 Ew. Jana 17:3 Mosjasz 2:17 NiP 19:23

Ks. Psalmów 24:3–4 Dzieje Apostolskie
2:36–38

Mosjasz 3:19 NiP 25:13

Ks. Psalmów 119:105 Dzieje Apostolskie
3:19–21

Mosjasz 4:30 NiP 46:33

Ks. Psalmów 127:3 I List do
Koryntian 6:19–20

Alma 7:11–13 NiP 58:27

Ks. Przyp.
Salomona 3:5–6

I List do Koryntian
15:20–22

Alma 32:21 NiP 58:42–43

Ks. Izajasza 1:18 I List do Koryntian
15:40–42

Alma 37:35 NiP 64:9–11

Ks. Izajasza 5:20 List do Galacjan 5:22–23 Alma 39:9 NiP 76:22–24

Ks. Izajasza 29:13–14 List do Efezjan 4:11–14 Alma 41:10 NiP 76:40–41

Ks. Izajasza 53:3–5 List do Filipian 4:13 Helaman 5:12 NiP 78:19

Ks. Izajasza 58:6–7 II List do
Tesaloniczan 2:1–3

3 Nefi 12:48 NiP 82:10

Ks. Izajasza 58:13–14 II List do
Tymoteusza 3:15–17

3 Nefi 18:15,
20–21

NiP 88:124

Ks. Jeremiasza 1:4–5 List do Hebrajczyków 12:9 Eter 12:6 NiP 89:18–21
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Stary Testament Nowy Testament Księga
Mormona

Nauki i
Przymierza

Ks. Ezechiela 37:15–17 List Jakuba 1:5–6 Eter 12:27 NiP 107:8

Ks. Amosa 3:7 List Jakuba 2:17–18 Moroni 7:41 NiP 121:36, 41–42

Ks. Malachiasza 3:8–10 I List Piotra 4:6 Moroni 7:45,
47–48

NiP 130:22–23

Ks. Malachiasza
3:23–24

Objawienie Jana 20:12 Moroni 10:4–5 NiP 131:1–4
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Wprowadzenie do
podstawowych doktryn
Następujące doktryny powinny być podkreślane podczas zajęć seminarium:

• Boska Trójca

• Plan zbawienia

• Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa

• Dyspensacja, Odstępstwo i Przywrócenie

• Prorocy i objawienie

• Kapłaństwo i klucze kapłańskie

• Obrzędy i przymierza

• Małżeństwo i rodzina

• Przykazania

Zadaniem nauczycieli jest pomoc uczniom w rozpoznawaniu, zrozumieniu,
uwierzeniu, wyjaśnianiu i stosowaniu podstawowych doktryn ewangelii podczas
studiowania pism świętych. Wzmocni to ich świadectwa oraz pozwoli docenić
przywróconą ewangelię Jezusa Chrystusa. Poznawanie podstawowych doktryn
pomoże im także lepiej przygotować się do życia zgodnie z ewangelią oraz do
nauczania tych ważnych prawd. Lekcje zawarte w tym podręczniku zostały
przygotowane z myślą o podstawowych doktrynach. Ważne jest, aby pamiętać o
tym, że w tym podręczniku zostaną podkreślone też inne ważne doktryny
ewangelii, nawet jeżeli nie są wymienione na liście podstawowych doktryn.
Nauczanie podstawowych doktryn ewangelii ma miejsce wtedy, gdy codziennie
studiujesz z uczniami pisma święte i pomagasz im opanować kluczowe fragmenty.
Wzrost zrozumienia, wiary i zaangażowania, by żyć zgodnie z podstawowymi
doktrynami, to proces, który będzie trwał przez cztery lata seminarium, a potem
przez resztę życia ucznia. Możesz dać uczniom listę podstawowych doktryn.

Ocena znajomości podstawowych doktryn
Ocena znajomości podstawowych doktryn ma dostarczyć nauczycielom informacje,
których mogą użyć, aby pobłogosławić życie swoich uczniów. Zalecamy, aby
nauczyciele przeprowadzili taką ocenę w pierwszym tygodniu zajęć, a potem na
koniec roku. Aby znaleźć Ocenę znajomości podstawowych doktryn i innego
rodzaju oceny na stronie internetowej S&I (si.lds.org), użyj słowa kluczowego
assessment (ocena).

Nauczyciele, którzy przekazują wyniki oceny do Biura badań S&I, otrzymają
sprawozdanie, które pomoże im dostosować nauczanie do potrzeb ich uczniów. Na
przykład, jeśli wyniki wskazują, że uczniowie nie rozumieją doktryny pokuty, w
programie nauczania wskazane zostaną te lekcje, które pomogą im pojąć tę
doktrynę. Kiedy nauczyciele wykorzystają te informacje w duchu modlitwy podczas
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sekwencyjnego nauczania pism świętych, nasza młodzież i młodzi dorośli będą
lepiej przygotowani do wypełnienia celu seminariów i instytutów religii.
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Podstawowe doktryny
Podstawowe doktryny powinny być omawiane zarówno na lekcjach seminarium,
jak i instytutu. Zadaniem nauczycieli jest pomoc uczniom w rozpoznawaniu,
zrozumieniu, uwierzeniu, wyjaśnianiu i zastosowaniu tych doktryn ewangelii.
Wzmocni to świadectwa uczniów oraz nauczy ich prawdziwie doceniać
przywróconą ewangelię Jezusa Chrystusa. Studiowanie podstawowych doktryn
pomoże im przygotować się do nauczania tych ważnych prawd.

Większość ze 100 fragmentów pism świętych do opanowania została wybrana
przez zespół ds. seminariów i instytutów religii, aby przybliżyć uczniom
podstawowe doktryny. Większość odsyłaczy do pism świętych wymienionych w
tym dokumencie odnosi się do fragmentów do opanowania. Zostały tu podane, aby
pokazać, jak wiążą się z podstawowymi doktrynami.

1. Boska Trójca
Boską Trójcę stanowią trzy odrębne i oddzielne Osoby: Bóg, Wieczny Ojciec, Jego
Syn, Jezus Chrystus, oraz Duch Święty (zob. Józef Smith — Historia 1:15–20).
Ojciec i Syn mają namacalne powłoki z ciała i kości, a Duch Święty jest osobą
duchową (zob. NiP 130:22–23). Są Oni jednym w celu i doktrynie. Są w doskonały
sposób zjednoczeni w realizowaniu boskiego planu zbawienia Ojca Niebieskiego.

Bóg Ojciec
Bóg Ojciec jest Najwyższym Władcą wszechświata. Jest On Ojcem naszych duchów
(zob. List do Hebrajczyków 12:9). Jest doskonały, posiada wszelką moc i wiedzę o
wszystkich rzeczach. Jest również Bogiem, którego cechują doskonała łaska, dobroć
i miłosierdzie.

Jezus Chrystus
Jezus Chrystus jest pierworodnym Synem Ojca w duchu oraz Jednorodzonym Ojca
w ciele. Jest Jehową Starego Testamentu i Mesjaszem Nowego Testamentu.

Jezus Chrystus żył bez grzechu i dokonał doskonałego Zadośćuczynienia za
grzechy całej ludzkości (zob. Alma 7:11–13). Jego życie to doskonały przykład tego,
jak powinna żyć cała ludzkość (zob. Ew. Jana 14:6; 3 Nefi 12:48). Był pierwszą osobą
na tej ziemi, która zmartwychwstała (zob. I List do Koryntian 15:20–22). Przyjdzie
On ponownie z mocą i w chwale i będzie panował na ziemi podczas Milenium.

Wszystkie modlitwy, błogosławieństwa i obrzędy kapłańskie powinny być czynione
w imię Jezusa Chrystusa (zob. 3 Nefi 18:15, 20–21).

Dodatkowe odsyłacze: Helaman 5:12; NiP 19:23; NiP 76:22–24.

Duch Święty
Duch Święty jest trzecim członkiem Boskiej Trójcy. Jest istotą duchową, niemającą
powłoki z ciała i kości. Często mówi się o Nim jako o Duchu, Duchu Świętym,
Duchu Bożym, Duchu Pana lub Pocieszycielu.

Duch Święty składa świadectwo o Ojcu i Synu, objawia prawdę wszystkich rzeczy
oraz uświęca tych, którzy odpokutują i zostają ochrzczeni (zob. Moroni 10:4–5).
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Dodatkowe odsyłacze: List do Galacjan 5:22–23; NiP 8:2–3.

2. Plan zbawienia
W preegzystencji Ojciec w Niebie przedstawił plan, który umożliwiał nam stanie się
takimi, jak On oraz uzyskanie nieśmiertelności i życia wiecznego (zob. Mojżesz
1:39). Pisma święte nazywają ten plan planem zbawienia, wielkim planem
szczęścia, planem odkupienia i planem miłosierdzia.

Plan zbawienia obejmuje Stworzenie, Upadek, Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa
oraz wszystkie prawa, obrzędy i doktryny ewangelii. Niezbędna w planie Ojca
Niebieskiego jest moralna wolna wola, czyli nasza zdolność dokonywania wyborów
i działania (zob. 2 Nefi 2:27). Dzięki istnieniu tego planu możemy być udoskonaleni
poprzez Zadośćuczynienie, otrzymać pełnię radości i żyć zawsze w obecności Boga
(zob. 3 Nefi 12:48). Nasze relacje rodzinne mogą trwać przez całą wieczność.

Dodatkowe odsyłacze: Ew. Jana 17:3; NiP 58:27.

Życie przed narodzeniem
Zanim narodziliśmy się na ziemi, żyliśmy w obecności naszego Ojca Niebieskiego
jako Jego duchowe dzieci (zob. Abraham 3:22–23). W preegzystencji wraz z innymi
duchowymi dziećmi Ojca Niebieskiego wzięliśmy udział w naradzie. Podczas tej
narady Ojciec Niebieski przedstawił Swój plan, a Jezus Chrystus, przed
narodzeniem na ziemi, zawarł przymierze, że zostanie Zbawicielem.

Korzystając z wolnej woli, postąpiliśmy zgodnie z planem Ojca Niebieskiego.
Przygotowaliśmy się na przyjście na ziemię, gdzie możemy czynić postępy.

Tym, którzy podążyli za Ojcem Niebieskim i Jezusem Chrystusem, pozwolono
przyjść na ziemię, by doświadczyli doczesności i czynili postępy na drodze ku życiu
wiecznemu. Lucyfer, inny duchowy syn Boga, zbuntował się przeciwko temu
planowi. Stał się Szatanem i wraz ze swoimi naśladowcami został wyrzucony z
nieba. Odmówiono im zaszczytu otrzymania ciała fizycznego oraz doświadczenia
doczesności.

Dodatkowy odsyłacz: Ks. Jeremiasza 1:4–5.

Stworzenie
Jezus Chrystus stworzył niebo i ziemię pod kierownictwem Ojca. Ziemia nie została
stworzona z niczego, lecz powstała poprzez zorganizowanie istniejącej materii.
Jezus Chrystus stworzył niezliczoną liczbę światów (zob. NiP 76:22–24).

Stworzenie ziemi było niezbędne w planie Boga. Dzięki temu zyskaliśmy miejsce,
w którym możemy otrzymywać fizyczne ciała, przechodzić testy i próby oraz
rozwijać swoje boskie cechy.

Mamy korzystać z ziemskich dobrodziejstw z mądrością, rozsądkiem i
wdzięcznością (zob. NiP 78:19).

Adam był pierwszym człowiekiem stworzonym na ziemi. Bóg stworzył Adama i
Ewę na Swój obraz. Wszystkie istoty ludzkie — mężczyźni i kobiety — są
stworzone na obraz i podobieństwo Boga (zob. I Ks. Mojżeszowa 1:26–27).
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Upadek
W Ogrodzie Eden Bóg nakazał Adamowi i Ewie, by nie kosztowali owocu z drzewa
poznania dobra i zła, gdyż konsekwencją tego uczynku miała być duchowa i
fizyczna śmierć. Śmierć duchowa jest oddzieleniem od Boga. Śmierć fizyczna to
oddzielenie ducha od doczesnego ciała. Z powodu swego występku Adam i Ewa
zostali wypędzeni sprzed Jego oblicza i stali się śmiertelni. Występek Adama i Ewy
oraz wynikające z niego zmiany — w tym również śmierć fizyczna i duchowa —
nazywa się Upadkiem.

W wyniku Upadku Adam i Ewa oraz ich potomstwo mogą zaznawać radości i bólu,
poznawać dobro i zło oraz mieć dzieci (zob. 2 Nefi 2:25). Jako potomkowie Adama i
Ewy odziedziczyliśmy w życiu doczesnym upadły stan. Jesteśmy oddzieleni od
obecności Pana i podlegamy śmierci fizycznej. Jesteśmy też wypróbowywani przez
trudności życia oraz pokusy przeciwnika. (Zob. Mosjasz 3:19).

Upadek stanowi integralną część planu zbawienia Ojca Niebieskiego. Idzie on w
dwóch kierunkach — w dół i do przodu. Poza wprowadzeniem śmierci fizycznej i
duchowej Upadek daje nam możliwość, byśmy urodzili się na ziemi, uczyli się i
czynili postępy.

Życie doczesne
Doczesny etap naszego życia to czas nauki, czas, w którym możemy przygotować
się do życia wiecznego i dowieść, że będziemy wykorzystywać swoją wolną wolę,
by wykonać wszystko, co nakazał nam Pan. Podczas życia doczesnego mamy
kochać i służyć sobie nawzajem (zob. Mosjasz 2:17; Moroni 7:45, 47–48).

W doczesności nasz duch zjednoczony jest z ciałem fizycznym, dając nam
możliwość wzrastania i rozwijania się w sposób, jaki był niemożliwy w życiu
przedziemskim. Nasze ciała są ważną częścią planu zbawienia i powinny być
traktowane jako dar od naszego Ojca Niebieskiego (zob. I List do Koryntian
6:19–20).

Dodatkowe odsyłacze: Ks. Jozuego 24:15; Ew. Mateusza 22:36–39; 2 Nefi 28:7–9;
Alma 41:10; NiP 58:27.

Życie po śmierci
Kiedy umieramy, nasze duchy udają się do świata duchów, by oczekiwać na
Zmartwychwstanie. Duchy sprawiedliwych trafiają do stanu szczęścia, zwanego
rajem. Wielu z wiernych będzie kontynuować dzielenie się ewangelią z tymi, którzy
będą przebywać w duchowym więzieniu.

Więzienie duchowe to miejsce, w którym w życiu po śmierci tymczasowo
przebywają osoby, które zmarły, nie poznawszy prawdy, lub te, które nie były
posłuszne w życiu doczesnym. Duchy będą tam nauczane ewangelii i będą miały
możliwość odpokutowania i przyjęcia obrzędów zbawienia, które są dokonywane
za nich w świątyniach (zob. I List Piotra 4:6). Te, które przyjmą ewangelię, będą
mogły przebywać w raju aż do Zmartwychwstania.

Zmartwychwstanie to połączenie naszego ciała duchowego z naszą udoskonaloną
powłoką fizyczną składającą się z ciała i kości (zob. Ew. Łukasza 24:36–39). Po
zmartwychwstaniu duch i ciało już nigdy nie rozdzielą się i będziemy nieśmiertelni.
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Każda osoba, która narodziła się na ziemi, zmartwychwstanie dzięki temu, że Jezus
Chrystus przezwyciężył śmierć (zob. I List do Koryntian 15:20–22). Prawi
zmartwychwstaną przed niegodziwymi i powstaną w Pierwszym
Zmartwychwstaniu.

Sąd Ostateczny nastąpi po Zmartwychwstaniu. Jezus Chrystus osądzi każdego
człowieka, by określić, którą z wiecznych chwał otrzyma dana osoba. Ów sąd
odbędzie się na podstawie posłuszeństwa danej osoby wobec przykazań Boga
(zob. Objawienie Jana 20:12; Mosjasz 4:30).

Istnieją trzy królestwa chwały (zob. I List do Koryntian 15:40–42). Najwyższym z
nich jest królestwo celestialne. Osoby, które są dzielne w swym świadectwie o
Jezusie oraz są posłuszne zasadom ewangelii, będą przebywać w królestwie
celestialnym w obecności Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa (zob. NiP
131:1–4).

Drugim z trzech królestw chwały jest królestwo terrestrialne. Osoby, które w nim
zamieszkają, to dobrzy mężczyźni i kobiety, którzy nie byli dzielni w świadectwie o
Jezusie.

Królestwo telestialne jest najniższym z trzech królestw chwały. W tym królestwie
przebywać będą ci, którzy w swym doczesnym życiu wybierali częściej
niegodziwość niż prawość. Osoby te otrzymają swą chwałę po odkupieniu z
więzienia duchów.

Dodatkowy odsyłacz: Ew. Jana 17:3.

3. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa
Zadośćuczynić to odcierpieć karę za grzech; tym samym grzesznik poprzez pokutę
pozbywa się skutków grzechu, co pozwala mu pojednać się z Bogiem. Tylko Jezus
Chrystus mógł w doskonały sposób zadośćuczynić za całą ludzkość. Na
Zadośćuczynienie Jezusa składa się Jego cierpienie za grzechy ludzkości w
Ogrodzie Getsemane, przelanie Jego krwi, Jego cierpienie i śmierć na krzyżu oraz
Jego Zmartwychwstanie z grobu (zob. Ew. Łukasza 24:36–39; NiP 19:16–19).
Zbawiciel mógł dokonać Zadośćuczynienia, gdyż pozostał wolny od grzechu i miał
moc nad śmiercią. Po Swej ziemskiej matce odziedziczył to, że mógł umrzeć. Po
Swym nieśmiertelnym Ojcu odziedziczył moc ponownego powrotu do życia.

Dzięki łasce dostępnej poprzez zadość czyniącą ofiarę Zbawiciela wszyscy ludzie
zmartwychwstaną i otrzymają nieśmiertelność. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa
umożliwia nam otrzymanie życia wiecznego (zob. Moroni 7:41). Aby otrzymać ten
dar, musimy żyć zgodnie z ewangelią Jezusa Chrystusa, to znaczy mieć wiarę w
Niego, odpokutować za swoje grzechy, przyjąć chrzest, przyjąć dar Ducha Świętego
i wiernie wytrwać do końca (zob Ew. Jana 3:5).

Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa to nie tylko cierpienie za nasze grzechy, ale też
wzięcie na siebie boleści, chorób i dolegliwości wszystkich ludzi (zob. Alma
7:11–13). On rozumie nasze cierpienia, ponieważ sam ich doświadczył. Jego łaska,
czyli moc umożliwiająca działanie, wzmacnia nas, kiedy niesiemy brzemiona i
wykonujemy zadania przekraczające nasze siły (zob. Ew. Mateusza 11:28–30; List
do Filipian 4:13; Eter 12:27).
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Dodatkowe odsyłacze: Ew. Jana 3:5; Dzieje Apostolskie 3:19–21.

Wiara w Jezusa Chrystusa
Wiara to „[pokładanie nadziei] w tym, czego nie widziałeś, a co jest prawdą” (Alma
32:21; zob. także Eter 12:6). To dar od Boga.

Wiara musi skupiać się na Jezusie Chrystusie, jeśli ma doprowadzić człowieka do
zbawienia. Posiadanie wiary w Jezusa Chrystusa to całkowite poleganie na Nim i
ufanie Jego Zadośćuczynieniu, mocy i miłości. Oznacza to także wiarę w Jego nauki
oraz w to, że nawet jeśli my nie rozumiemy wszystkiego, On to rozumie
(zob. Ks. Przypowieści Salomona 3:5–6; NiP 6:36).

To coś więcej niż tylko bierne przekonanie — wiara wyraża się w tym, jak żyjemy
(zob. List Jakuba 2:17–18). Wiara może wzrastać, gdy się modlimy, studiujemy
pisma święte i przestrzegamy przykazań Boga.

Święci w Dniach Ostatnich mają również wiarę w Boga Ojca, Ducha Świętego, moc
kapłaństwa i inne ważne aspekty przywróconej ewangelii. Wiara pomaga nam
otrzymywać duchowe i fizyczne uzdrowienie oraz siłę, by iść naprzód, stawiać czoła
naszym trudnościom i pokonywać pokusy (zob. 2 Nefi 31:19–20). Pan dokona w
naszym życiu wielkich cudów, zgodnie z naszą wiarą.

Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa można uzyskać odpuszczenie grzechów, a
ostatecznie dzięki niej przebywa się w obecności Boga.

Dodatkowy odsyłacz: Ew. Mateusza 11:28–30.

Pokuta
Pokuta jest przemianą umysłu i serca, która daje nam nowe spojrzenie na Boga, na
siebie i na świat. Oznacza ona odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Boga z
prośbą o wybaczenie. Powoduje ją miłość do Boga i szczere pragnienie
przestrzegania Jego przykazań.

Nasze grzechy powodują, że jesteśmy nieczyści, niegodni powrotu do Ojca
Niebieskiego i możliwości przebywania w Jego obecności. Poprzez
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa Ojciec Niebieski zapewnił jedyny sposób na to,
by nasze grzechy zostały nam wybaczone (zob. Ks. Izajasza 1:18).

Na pokutę składa się też odczuwanie żalu za popełniony grzech, wyznanie go Ojcu
w Niebie oraz — jeśli to konieczne — innym osobom, wyrzeczenie się grzechu,
staranie się na ile to możliwe zadośćuczynić wszelkim szkodom, jakie spowodował
nasz grzech, oraz życie w posłuszeństwie przykazaniom Boga (zob. NiP 58:42–43).

Dodatkowe odsyłacze: Ks. Izajasza 53:3–5; Ew. Jana 14:6; 2 Nefi 25:23, 26; NiP
18:10–11; NiP 19:23; NiP 76:40–41.

4. Dyspensacja, Odstępstwo i Przywrócenie
Dyspensacja
Dyspensacja to okres, kiedy Pan objawia Swoje doktryny, obrzędy i kapłaństwo. W
tym czasie Pan posiada na ziemi co najmniej jednego upoważnionego sługę, który
dzierży święte kapłaństwo oraz posiada boskie upoważnienie do głoszenia
ewangelii mieszkańcom ziemi i udzielania jej obrzędów. Dzisiaj żyjemy w ostatniej
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dyspensacji — dyspensacji pełni czasów — która rozpoczęła się wraz z
objawieniem ewangelii Józefowi Smithowi.

Poprzednie dyspensacje wyznaczali Adam, Enoch, Noe, Abraham, Mojżesz i Jezus
Chrystus. Oprócz nich były jeszcze inne dyspensacje, między nimi te pośród
Nefitów czy Jeredów. Plan zbawienia oraz ewangelia Jezusa Chrystusa były
objawiane i nauczane w każdej dyspensacji.

Odstępstwo
Kiedy ludzie odwracają się od zasad ewangelii i nie posiadają kluczy kapłańskich,
znajdują się w stanie odstępstwa.

Okresy powszechnego odstępstwa miały miejsce na przestrzeni całej historii świata.
Jednym z przykładów jest Wielkie Odstępstwo, które nastąpiło po tym, jak
Zbawiciel ustanowił Swój Kościół (zob. II List do Tesaloniczan 2:1–3). Po śmierci
Apostołów Zbawiciela zasady ewangelii zostały zniekształcone i bezprawnie
zmieniono organizację Kościoła i obrzędy kapłańskie. Z powodu powszechnej
niegodziwości Pan wycofał z ziemi upoważnienie i klucze kapłańskie.

W czasie Wielkiego Odstępstwa ludzkość pozostawała bez boskiego kierownictwa
żyjących proroków. Powstało wiele kościołów, lecz żaden z nich nie miał
upoważnienia do nadawania daru Ducha Świętego czy dokonywania innych
obrzędów kapłańskich. Część pism świętych została sfałszowana lub zagubiona i
ludzie nie posiadali już właściwego zrozumienia tego, kim jest Bóg.

To odstępstwo trwało do czasu, aż Ojciec Niebieski i Jego Umiłowany Syn ukazali
się Józefowi Smithowi i zapoczątkowali Przywrócenie pełni ewangelii.

Przywrócenie
Przywrócenie to ponowne ustanowienie przez Boga prawd i obrzędów Jego
ewangelii pośród Jego dzieci na ziemi (zob. Dzieje Apostolskie 3:19–21).

Przygotowując Przywrócenie, Pan powołał do życia wielu szlachetnych ludzi w
okresie Reformacji. Starali się oni przywrócić religijne doktryny i praktyki oraz
organizację kościelną do stanu, w jakim ustanowił je Zbawiciel. Nie posiadali
jednak kapłaństwa ani pełni ewangelii.

Przywrócenie rozpoczęło się w 1820 r., kiedy Bóg Ojciec i Jego Syn, Jezus Chrystus,
ukazali się Józefowi Smithowi w odpowiedzi na jego modlitwę (zob. Józef Smith —
Historia 1:15–20). Niektóre z kluczowych wydarzeń Przywrócenia obejmują:
przetłumaczenie Księgi Mormona, przywrócenie Kapłaństwa Aarona i Kapłaństwa
Melchizedeka oraz zorganizowanie Kościoła 6 kwietnia 1830 r.

Kapłaństwo Aarona zostało przywrócone Józefowi Smithowi i Oliverowi
Cowdery’emu przez Jana Chrzciciela 15 maja 1829 roku. Kapłaństwo Melchizedeka
oraz klucze królestwa również zostały przywrócone w 1829 roku, kiedy
Apostołowie Piotr, Jakub i Jan nadali je Józefowi Smithowi i Oliverowi
Cowdery’emu.

Pełnia ewangelii została przywrócona, a Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w
Dniach Ostatnich jest „jedynym prawdziwym i żywym kościołem na powierzchni
całej Ziemi” (NiP 1:30). Z czasem Kościół wypełni całą ziemię i ostoi się na wieki.
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Dodatkowe odsyłacze: Ks. Izajasza 29:13–14; Ks. Ezechiela 37:15–17; List do
Efezjan 4:11–14; List Jakuba 1:5–6.

5. Prorocy i objawienie
Prorok to osoba, która została powołana przez Boga, aby przemawiać do ludzi w
Jego imieniu (zob. Ks. Amosa 3:7). Prorocy świadczą o Jezusie Chrystusie i nauczają
Jego ewangelii. Czynią wiadomymi wolę Boga i Jego prawdziwy charakter.
Potępiają grzech i ostrzegają przed konsekwencjami, jakie ze sobą niesie. Czasami
przepowiadają przyszłe wydarzenia (zob. NiP 1:37–38). Wiele nauk proroków
znajduje się w pismach świętych. Kiedy studiujemy słowa proroków, możemy
poznać prawdę i otrzymać wskazówki (zob. 2 Nefi 32:3).

Popieramy Prezydenta Kościoła jako proroka, widzącego i objawiciela oraz jedyną
osobę na ziemi, która otrzymuje objawienia, by prowadzić cały Kościół. Popieramy
też doradców w Pierwszym Prezydium i członków Kworum Dwunastu Apostołów
jako proroków, widzących i objawicieli.

Objawienie to forma porozumiewania się przez Boga z Jego dziećmi. Kiedy Pan
objawia Swą wolę Kościołowi, przemawia przez Swojego proroka. Pisma święte —
Biblia, Księga Mormona, Nauki i Przymierza oraz Perła Wielkiej Wartości —
zawierają objawienia dane poprzez starożytnych i współczesnych proroków.
Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest dziś
żyjącym prorokiem Boga na ziemi.

Ludzie mogą otrzymywać objawienia, które pomagają im, kiedy mają szczególne
potrzeby, kiedy wykonują swoje obowiązki, gdy mają pytania oraz po to, by
wzmocnić ich świadectwa. Większość objawień dla przywódców i członków
Kościoła przychodzi poprzez podszepty i myśli pochodzące od Ducha Świętego.
Duch Święty przemawia do naszych umysłów i serc cichym, spokojnym głosem
(zob. NiP 8:2–3). Objawienie może przyjść poprzez wizje, sny i przyjście aniołów.

Dodatkowe odsyłacze: Ks. Psalmów 119:105; List do Efezjan 4:11–14; II List do
Tymoteusza 3:15–17; List Jakuba 1:5–6; Moroni 10:4–5.

6. Kapłaństwo i klucze kapłańskie
Kapłaństwo jest wieczną mocą i upoważnieniem od Boga. Poprzez kapłaństwo Bóg
stworzył niebo i ziemię i nimi zarządza. Dzięki tej mocy dokonuje odkupienia i
wywyższenia Swoich dzieci, przynosząc „nieśmiertelność i wieczny żywot
człowiekowi” (Mojżesz 1:39).

Bóg udziela upoważnienia kapłańskiego godnym, należącym do Kościoła
mężczyznom, aby mogli działać w Jego imię dla zbawienia Jego dzieci. Klucze
kapłańskie to prawo do prezydentury, czyli moc udzielona człowiekowi przez Boga,
aby zarządzał i kierował królestwem Boga na ziemi (zob. Ew. Mateusza 16:15–19).
Dzięki tym kluczom posiadacze kapłaństwa mogą otrzymać upoważnienie do
głoszenia ewangelii i sprawowania obrzędów zbawienia. Wszyscy, którzy służą w
Kościele, są powoływani pod kierunkiem tego, który dzierży klucze kapłańskie.
Tym samym są upoważnieni do otrzymania mocy, która jest potrzebna do służenia i
wypełniania obowiązków związanych z ich powołaniami.

Dodatkowy odsyłacz: NiP 121:36, 41–42.
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Kapłaństwo Aarona
Kapłaństwo Aarona jest często nazywane kapłaństwem przygotowawczym. Urzędy
Kapłaństwa Aarona to: diakon, nauczyciel, kapłan i biskup. W dzisiejszym Kościele
Kapłaństwo Aarona mogą otrzymać godni członkowie płci męskiej, z chwilą gdy
ukończą 12 lat.

Kapłaństwo Aarona dzierży „klucze służby aniołów, ewangelii pokuty i chrztu”
(NiP 13:1).

Kapłaństwo Melchizedeka
Kapłaństwo Melchizedeka jest wyższym, czyli większym kapłaństwem i odnosi się
do spraw duchowych (zob. NiP 107:8). To wyższe kapłaństwo dane było Adamowi i
było na ziemi zawsze wtedy, gdy Pan objawiał Swą ewangelię.

Na początku było ono nazywane „Świętym Kapłaństwem podług Systemu Syna
Bożego” (NiP 107:3). Później było znane jako Kapłaństwo Melchizedeka — a jego
nazwa pochodzi od wspaniałego wyższego kapłana, który żył w czasach proroka
Abrahama.

Urzędy Kapłaństwa Melchizedeka to: starszy, wyższy kapłan, patriarcha,
Siedemdziesiąty i Apostoł. Prezydentem Kapłaństwa Melchizedeka jest Prezydent
Kościoła.

Dodatkowy odsyłacz: List do Efezjan 4:11–14.

7. Obrzędy i przymierza
Obrzędy
Obrzęd w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich to święty,
formalny akt o duchowym znaczeniu. Każdy z obrzędów został ustanowiony przez
Boga tak, by ukazywał duchowe prawdy. Obrzędy zbawienia są dokonywane na
mocy upoważnienia kapłańskiego i pod kierownictwem osób, które posiadają
klucze kapłaństwa. Niektóre obrzędy są konieczne do naszego wyniesienia i są
nazywane obrzędami zbawienia.

Pierwszym z obrzędów ewangelii niezbędnym do zbawienia jest chrzest przez
zanurzenie w wodzie, dokonany przez tego, kto ma upoważnienie. Chrzest jest
również konieczny, aby człowiek mógł stać się członkiem Kościoła i wejść do
królestwa celestialnego (zob. Ew. Jana 3:5).

Słowo chrzest (ang. ‘baptism’ — przyp. tłum) pochodzi od greckiego słowa
oznaczającego „zanurzyć”. Zanurzenie w wodzie symbolizuje śmierć danej osoby,
która przerywa ciąg grzesznego życia i odrodzenie w życiu duchowym,
poświęconym służbie Bogu i Jego dzieciom. Jest również symbolem śmierci
fizycznej i zmartwychwstania

Po chrzcie jeden lub kilku posiadaczy kapłaństwa Melchizedeka kładzie dłonie na
głowie danej osoby i konfirmuje ją na członka Kościoła. Częścią tego obrzędu,
zwanego konfirmacją, jest nadanie tej osobie daru Ducha Świętego.

Dar Ducha Świętego różni się od wpływu Ducha Świętego. Przed swoim chrztem
człowiek może od czasu do czasu odczuwać wpływ Ducha Świętego i dzięki temu
wpływowi może otrzymać świadectwo o prawdzie (zob. Moroni 10:4–5). Po
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otrzymaniu daru Ducha Świętego zaś ma prawo do stałego towarzystwa Ducha
Świętego, pod warunkiem, że zachowuje przykazania.

Innymi obrzędami zbawienia są: ustanowienie do Kapłaństwa Melchizedeka
(w przypadku mężczyzn), obdarowanie świątynne oraz zapieczętowanie
małżeństwa (zob. NiP 131:1–4). Wszystkim obrzędom kapłańskim niezbędnym do
zbawienia towarzyszą przymierza. Obrzędy zbawienia mogą być dokonane w
świątyni w zastępstwie osób zmarłych. Obrzędy dokonane w zastępstwie pozostają
w mocy jedynie w sytuacji, gdy osoba zmarła przyjmuje je w świecie duchów i
zachowuje związane z nimi przymierza.

Pozostałe obrzędy, takie jak błogosławienie chorych oraz nadawanie imienia i
błogosławienie dzieci, są również ważne dla naszego duchowego rozwoju.

Dodatkowy odsyłacz: Dzieje Apostolskie 2:36–38

Przymierza
Przymierze to święta umowa pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Bóg ustanawia
warunki przymierza, my zgadzamy się uczynić to, o co On nas prosi, zaś Bóg
obiecuje nam określone błogosławieństwa w zamian za nasze posłuszeństwo
(zob. NiP 82:10).

Wszystkim obrzędom kapłańskim niezbędnym do zbawienia towarzyszą
przymierza. Zawieramy przymierze z Panem podczas chrztu i odnawiamy je,
przyjmując sakrament. Otrzymując Kapłaństwo Melchizedeka, bracia składają
przysięgę i zawierają przymierze kapłańskie. Dalsze przymierza zawieramy w
świątyni.

Dodatkowe odsyłacze: II Ks. Mojżeszowa 19:5–6; Ks. Psalmów 24:3–4; 2 Nefi
31:19–20; NiP 25:13.

8. Małżeństwo i rodzina
Małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest wyświęcone od Boga, a rodzina
zajmuje centralne miejsce w planie zbawienia i szczęścia. Szczęście w życiu
rodzinnym może być najpewniej osiągnięte, kiedy opiera się na naukach Pana
Jezusa Chrystusa.

Święta moc prokreacji ma być wykorzystywana tylko pomiędzy mężczyzną a
kobietą, prawnie zaślubionymi jako mąż i żona. Rodzice powinni rozmnażać się i
zapełniać ziemię, wychowywać swoje dzieci w miłości i prawości, zaspokajać ich
potrzeby fizyczne i duchowe.

Mąż i żona mają święty obowiązek, aby kochać i dbać o siebie nawzajem. Ojcowie
mają przewodniczyć swoim rodzinom w miłości i prawości, i zapewnić swoim
rodzinom niezbędne środki do życia. Głównym obowiązkiem matek jest dbałość o
duchowy i fizyczny rozwój dzieci. W tych świętych obowiązkach, ojcowie i matki,
są zobowiązani pomagać sobie wzajemnie, jako równi partnerzy.

Boski plan szczęścia umożliwia trwanie związków rodzinnych również po śmierci.
Stworzenie ziemi i objawienie ewangelii nastąpiły po to, aby mogły powstać
rodziny, i aby były one zapieczętowane oraz wywyższone na wieczność. (Oparte
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na: „Rodzina: Proklamacja dla świata”, Liahona, listopad 2010, str. 129; zob. także
adres internetowy: LDS.org/topics/family-proclamation).

Dodatkowe odsyłacze: I Ks. Mojżeszowa 2:24; Ks. Psalmów 127:3; Ks. Malachiasza
3:23–24; NiP 131:1–4.

9. Przykazania
Przykazania to prawa Boga dla ludzkości i Jego wymagania względem ludzi.
Okazujemy Mu swoją miłość poprzez przestrzeganie Jego przykazań (zob. Ew. Jana
14:15). Przestrzeganie przykazań przyniesie błogosławieństwa od Pana (zob. NiP
82:10).

Oto dwa najważniejsze przykazania: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego
serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej” i „Będziesz miłował
bliźniego swego jak siebie samego” (Ew. Mateusza 22:36–39).

Dziesięcioro przykazań to nieodłączna część ewangelii, to wieczne zasady
niezbędne dla naszego wyniesienia (zob. II Ks. Mojżeszowa 20:3–17). Pan objawił je
Mojżeszowi w czasach starożytnych i powtórzył w objawieniach w dniach
ostatnich.

Inne przykazania to: codzienna modlitwa (zob. 2 Nefi 32:8–9), nauczanie ewangelii
innych ludzi (zob. Ew. Mateusza 28:19–20), przestrzeganie prawa czystości
moralnej (zob. NiP 46:33), płacenie pełnej dziesięciny (zob. Ks. Malachiasza
3:8–10), post (zob. Ks. Izajasza 58:6–7), wybaczanie bliźnim (zob. NiP 64:9–11),
bycie wdzięcznym (zob. NiP 78:19) i przestrzeganie Słowa Mądrości (zob. NiP
89:18–21).

Dodatkowe odsyłacze: I Ks. Mojżeszowa 39:9; Ks. Izajasza 58:13–14; 1 Nefi 3:7;
Mosjasz 4:30; Alma 37:35; Alma 39:9; NiP 18:15–16; NiP 88:124.

Więcej informacji na te tematy znajdziesz na stronie lds.org, Teachings, Gospel
Topics lub w publikacji Oddani wierze: Leksykon ewangelii (2004).
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Nauczanie czterech
Ewangelii według kolejności
wydarzeń
Zalecamy, abyś korzystał z tego podręcznika w taki sposób, w jaki został napisany i
nauczał czterech Ewangelii sekwencyjnie. Jednakże możesz zdecydować, że
będziesz nauczać czterech Ewangelii według kolejności, czyli nauczać wydarzeń z
życia Zbawiciela zgodnie z chronologią, korzystając z zapisów każdej z Ewangelii.
W celu uzyskania więcej informacji i źródeł pomocniczych w nauczaniu czterech
Ewangelii według kolejności wydarzeń, odnieś się do Aneksu w elektronicznej
wersji tego podręcznika, który jest dostępny na stronie internetowej LDS.org oraz
w Bibliotece ewangelii na urządzeniach przenośnych.
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Doczesna posługa Jezusa
Chrystusa w skrócie
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Wybrane ilustracje do
Nowego Testamentu

Drzewo figowe (zob. Ew. Mateusza 21:18–22)
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

Jezus naucza w świątyni (zob. Ew. Mateusza 21:23–23:39)
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Jezus wybacza i uzdrawia mężczyznę spuszczonego na łożu przez dach
(zob. Ew. Marka 2:1–12 i Ew. Łukasza 5:17–26)

Maria i Elżbieta (zob. Ew. Łukasza 1)
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Jezus oświadcza, że jest Mesjaszem (zob. Ew. Łukasza 4)

Piłat uznaje, że Jezus jest niewinny (zob. Ew. Jana 18–19)
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Paweł pisze listy (zob. II List do Tymoteusza 1–2)
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Jezus Chrystus troszczy się o Swoich wiernych naśladowców (zob. Objawienie Jana 1:12–16)
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Wizja Jana ukazująca niewiastę i smoka (zob. Objawienie Jana 12)
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