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Wprowadzenie do
programu seminarium
opartego na samodzielnym
studiowaniu
Program seminarium oparty na samodzielnym studiowaniu ma pomóc ci w
zrozumieniu ewangelii Jezusa Chrystusa i zastosowaniu jej nauk w codziennym
życiu dzięki studiowaniu pism świętych. W czasie roku szkolnego podczas trwania
tego kursu — kursu poświęconego Nowemu Testamentowi — najpierw będziesz
czytał fragmenty pism świętych, a następnie wykonasz polecenia z poszczególnych
lekcji. Raz w tygodniu spotkasz się z nauczycielem seminarium, aby przekazać
swoje prace i wziąć udział w cotygodniowej lekcji.

Seminarium to program nauki religii
oparty na codziennych lekcjach.
Studiowanie pism świętych w duchu
modlitwy powinno być codzienną
praktyką. Powinieneś pracować nad
zadaniami seminaryjnymi każdego dnia
nauki szkolnej, nawet jeśli nie
uczestniczysz w lekcjach seminarium,
odbywających się codziennie. W czasie
trwania kursu należy przestudiować 32
części zawarte w podręczniku. Wykres czytania znajdujący się na str. 000 pokazuje,
co powinieneś przeczytać w ramach każdej części. Twój nauczyciel pomoże ci
zrozumieć, kiedy mija czas ukończenia każdej z nich. Wykonanie poleceń z każdej
lekcji z tego przewodnika powinno zająć ok. 30 minut, a w ten czas nie wlicza się
codziennego studiowania pism świętych.

Powinieneś mieć dwa dzienniki (lub dwa notatniki) do studiowania pism świętych
— oprócz osobistego dziennika — w których będziesz zapisywał zadania z
przewodnika. Każdego tygodnia, gdy spotkasz się z nauczycielem, powinieneś
wręczyć mu dziennik do studiowania z ukończonymi zadaniami, które zostały
zadane na dany tydzień. Nauczyciel przeczyta twoją pracę, skomentuje ją i zwróci
ci dziennik następnego tygodnia. Możesz też wykonywać prace na kartkach, które
się wpina do segregatora, i przekazywać nauczycielowi to, co zrobiłeś w danym
tygodniu. Następnie, kiedy nauczyciel zwróci kartki, możesz je z powrotem
umieścić w segregatorze.

Korzystanie z tego podręcznika w ramach programu
codziennych zajęć seminarium
Niniejszy przewodnik może być wykorzystywany przez nauczycieli i uczniów w
ramach programu codziennych zajęć seminarium celem wzbogacenia lekcji lub
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nadrobienia materiału. Jednakże nie był on tworzony z myślą o tym, by korzystał z
niego każdy uczeń seminarium. Jeśli uczeń musi nadrobić lekcję, aby ją zaliczyć,
nauczyciel może zadać mu lekcję z podręcznika do samodzielnego studiowania,
która odpowiada opuszczonemu materiałowi.

Korzystanie z przewodnika dla ucznia w ramach
programu samodzielnego studiowania

Wprowadzenie do tekstu pism świętych
Wprowadzenie zawiera informacje dotyczące kontekstu oraz streszczenie danego
fragmentu pism świętych.

Pogrupowane wersety i podsumowanie zawartości
Pogrupowanie wersetów odpowiada zmianom akcji lub tematu. Każdej grupie
towarzyszy krótkie podsumowanie zdarzeń lub nauk zawartych w wersetach.

Doktryny i zasady
Kiedy doktryny i zasady ewangelii w naturalny sposób wynikają z tekstu pism
świętych, są zaznaczone pogrubioną czcionką, dzięki czemu łatwiej je dostrzec.

Pomoce do studiowania
Pomoce do studiowania zawierają wskazówki i wyjaśniają praktyki, dzięki którym
studiowanie materiału będzie bardziej owocne, a zrozumienie pism świętych się
zwiększy.

Fragment do opanowania
Każdy z 25 fragmentów do opanowania z Nowego Testamentu jest omówiony
odrębnie w ramach lekcji, w której się pojawia, abyś mógł pogłębić jego
opanowanie.

Zapisywanie odpowiedzi w podręczniku
Czasami będziesz poproszony o zapisanie odpowiedzi w podręczniku w
wyznaczonych do tego miejscach lub na wykresach bądź diagramach.

Zadania zapisane w dzienniku do studiowania pism świętych
Zadania zapisane w dzienniku do studiowania mają być każdego tygodnia
przekazane nauczycielowi do sprawdzenia. Udzielenie przemyślanych odpowiedzi
będzie stanowić cenne doświadczenie podczas nauki, a także gdy będziesz
stosować w życiu prawdy zawarte w pismach świętych.
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Wykres czytania Nowego
Testamentu

Numer
części

Wyznaczone rozdziały przeczytane w
tym tygodniu

Dni, w których czytałem
pisma święte

1 N P W Ś Cz Pt S

2. Ew. Mateusza 1

2

3

4

5

N P W Ś Cz Pt S

3 Ew. Mateusza 6

7

8

9

10

11

12

13:1–23

N P W Ś Cz Pt S

4 Ew. Mateusza 13:24–58

14

15

16

17

N P W Ś Cz Pt S

5 Ew. Mateusza 18

19

20

21

22

N P W Ś Cz Pt S

6 Ew. Mateusza 23

Józef Smith — Mateusz 1

Ew. Mateusza 25

26:1–30

N P W Ś Cz Pt S
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Numer
części

Wyznaczone rozdziały przeczytane w
tym tygodniu

Dni, w których czytałem
pisma święte

7 Ew. Mateusza 26:31–75

27

28

Ew. Marka 1

2

3

N P W Ś Cz Pt S

8 Ew. Marka 4

5

6

7

8

9

N P W Ś Cz Pt S

9 Ew. Marka 10

11

12

13

14

15

16

Ew. Łukasza 1

2

3

4

N P W Ś Cz Pt S

10 Ew. Łukasza 5

6

7

8

9

10:1–37

N P W Ś Cz Pt S

11 Ew. Łukasza 10:38–42

11

12

13

14

15

16

17

N P W Ś Cz Pt S
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Numer
części

Wyznaczone rozdziały przeczytane w
tym tygodniu

Dni, w których czytałem
pisma święte

12 Ew. Łukasza 18

19

20

21

22

23

24

Ew. Jana 1

N P W Ś Cz Pt S

14 Ew. Jana 2

3

4

5

6

N P W Ś Cz Pt S

14 Ew. Jana 7

8

9

10

N P W Ś Cz Pt S

15 Ew. Jana 11

12

13

14

15

N P W Ś Cz Pt S

16 Ew. Jana 16

17

18

19

20

21

N P W Ś Cz Pt S

17 Dzieje Apostolskie 1

2

3

4

5

N P W Ś Cz Pt S
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Numer
części

Wyznaczone rozdziały przeczytane w
tym tygodniu

Dni, w których czytałem
pisma święte

18 Dzieje Apostolskie 6

7

8

9

10

11

12

N P W Ś Cz Pt S

19 Dzieje Apostolskie 13

14

15

16

17

18

19

N P W Ś Cz Pt S

20 Dzieje Apostolskie 20

21

22

23

24

25

26

27

28

List do Rzymian 1

2

3

4

5

6

7

N P W Ś Cz Pt S
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Numer
części

Wyznaczone rozdziały przeczytane w
tym tygodniu

Dni, w których czytałem
pisma święte

21 List do Rzymian 8

9

10

11

12

13

14

15

16

I List do Koryntian 1

2

3

4

5

6

N P W Ś Cz Pt S

22 I List do Koryntian 7

8

9

10

11

12

13

14

N P W Ś Cz Pt S

23 I List do Koryntian 15

16

II List do Koryntian 1

2

3

4

5

6

7

N P W Ś Cz Pt S
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Numer
części

Wyznaczone rozdziały przeczytane w
tym tygodniu

Dni, w których czytałem
pisma święte

24 II List do Koryntian 8

9

10

11

12

13

List do Galacjan 6

2

3

4

5

6

List do Efezjan 1

N P W Ś Cz Pt S

25 List do Efezjan 2

3

4

5

6

List do Filipian 1

2

3

4

N P W Ś Cz Pt S
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Numer
części

Wyznaczone rozdziały przeczytane w
tym tygodniu

Dni, w których czytałem
pisma święte

27 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

N P W Ś Cz Pt S

27 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

N P W Ś Cz Pt S
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Numer
części

Wyznaczone rozdziały przeczytane w
tym tygodniu

Dni, w których czytałem
pisma święte

28 List do Hebrajczyków 5

6

7

8

9

10

11

12

13

List Jakuba 1

N P W Ś Cz Pt S

29 List Jakuba 2

3

4

5

I List Piotra 1

2

3

4

5

N P W Ś Cz Pt S

30 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

N P W Ś Cz Pt S
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Numer
części

Wyznaczone rozdziały przeczytane w
tym tygodniu

Dni, w których czytałem
pisma święte

31 Objawienie Jana 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

N P W Ś Cz Pt S

32 Objawienie Jana 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

N P W Ś Cz Pt S
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Zaproszenie do studiowania
do Nowego Testamentu
Czym jest Nowy Testament?
Nowy Testament zawiera sporządzone pod natchnieniem Ducha Świętego zapisy
pierwszych Apostołów i uczniów Jezusa Chrystusa. W jego skład wchodzą cztery
Ewangelie, którymi są świadectwa Mateusza, Marka, Łukasza i Jana o tym, że Jezus
Chrystus jest obiecanym Mesjaszem — Zbawicielem i Odkupicielem — oraz
zmartwychwstałym Panem. Te cztery Ewangelie zawierają opis niektórych
wydarzeń z życia Jezusa oraz wiele z Jego nauk. Nowy Testament stanowi zbiór
doktryn i zasad nauczanych przez Zbawiciela i Jego Apostołów, aby pomóc ludziom
poznać sposób na powrót do życia z Bogiem Ojcem i uzyskanie życia wiecznego.
Dla świętych w dniach ostatnich Biblia wraz z Księgą Mormona, Naukami i
Przymierzami oraz Perłą Wielkiej Wartości stanowią pismo święte (zob. Zasady
Wiary 1:8).

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów tak podsumował
istotną zawartość Nowego Testamentu: „Nowy Testament […] opowiada o
wypełnieniu się starożytnych proroctw, mówi o przyjściu na świat, posłudze i
zadość czyniącej ofierze Obiecanego, objaśnia zbawienne doktryny Jego wiecznej
ewangelii, opisuje wzrost i rozwój dzieła ewangelii w połowie dziejów, przepowiada
uniwersalne odstępstwo od wiary, która została powierzona świętym, obiecuje
pełne chwały przywrócenie ewangelii w dniach ostatnich i obrazowo oraz
dramatycznie przedstawia sceny poprzedzające, towarzyszące i następujące po
Drugim Przyjściu Syna Człowieczego. Jego głównym celem jest złożenie
świadectwa o Chrystusie” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], str. 392).

Dlaczego studiowanie Nowego Testamentu jest istotne?
Tak jak pozostałe pisma święte, Nowy Testament naucza i świadczy o Jezusie
Chrystusie i Jego boskości. Jan oświadczył, że spisał swoje świadectwo w formie
Ewangelii wg św. Jana, mając na celu przekonanie innych, aby „wierzyli, że Jezus
jest Chrystusem, Synem Boga, i […] wierząc mieli żywot w imieniu jego” (Ew. Jana
20:31). Studiując Nowy Testament, dowiesz się na temat cudownych narodzin
Zbawiciela, będziesz świadkiem dokonanych przez Niego cudów i uzdrowień,
usłyszysz przekraczające twoje pojęcie prawdy Jego ewangelii, i będziesz przeżywać
na nowo dni, kiedy dokonał On zadość czyniącej ofiary, został ukrzyżowany i
zmartwychwstał w pełni chwały. Studiując życie i nauki Zbawiciela, poznasz
sposób, w jaki możesz do Niego przyjść, aby otrzymać nadzieję, wybaczenie, pokój
i wieczne szczęście. Szczere studiowanie Nowego Testamentu może wzmocnić
twoją wiarę w Jezusa Chrystusa i pomóc ci polegać na Jego naukach i
Zadośćuczynieniu.

Starszy L. Tom Perry z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że Nowy Testament
„jest sednem historii spisanej w pismach świętych, tak jak sam Zbawiciel powinien
być sednem naszego życia. Musimy zobowiązać się do studiowania jej i doceniania!
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Znajdziemy bezcenne skarby wiedzy podczas studiowania Nowego Testamentu”
(„Sabat i sakrament”, Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 6).

Poniżej zostały wymienione niektóre z tych bezcennych skarbów prawdy i wiedzy,
które znajdują się w Nowy Testamencie:

• Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i żywotem, i dzięki Niemu możesz poznać
Ojca Niebieskiego (zob. Ew. Jana 14:6–7).

• Duch Święty jest Pocieszycielem, który „nauczy [cię] wszystkiego i przypomni
[ci] wszystko” (Ew. Jana 14:26).

• Obowiązkiem uczniów Jezusa Chrystusa jest głosić ewangelię całemu światu
(zob. Ew. Mateusza 28:19).

• Zbawiciel nadal kieruje Swoim Kościołem poprzez objawienie przekazywane
Swoim wybranym sługom (zob. Dzieje Apostolskie 1:2).

• Jesteś z rodu lub, innymi słowy, dzieckiem Boga (zob. Dzieje Apostolskie
17:28–29).

• W wyniku zmartwychwstania Zbawiciela wszyscy ludzie przezwyciężą śmierć i
będą żyć ponownie (I List do Koryntian 15:21–26).

• Jeśli brakuje ci mądrości, możesz prosić o nią Boga w modlitwie, a On udzieli ci
odpowiedzi na modlitwy (zob. List Jakuba 1:5–6).

• Wierni święci, którzy przezwyciężą zło, otrzymają życie wieczne
(zob. Objawienie Jana 3).

Doświadczenie z życia Proroka Józefa Smitha stanowi przykład tego, jaki wpływ
studiowanie Nowego Testamentu może wywrzeć na życie studiującego. Będąc
młodym chłopcem, Józef starał się dowiedzieć, który z kościołów był prawdziwy.
Nie było to jednak łatwe zadanie. Zaczął czytać Biblię i pewnego dnia przeczytał
fragment w Liście Jakuba 1:5. Później napisał: „Nigdy żaden ustęp Pisma Świętego
nie przypadł z taką mocą do czyjegoś serca niż ten wyjątek wówczas do mojego.
Wydawało się, że z wielką mocą przenika wszelkie uczucia mego serca.
Rozmyślałem nad nim niejeden raz” (Józef Smith — Historia 1:12).

Po przeczytaniu i rozmyślaniu na temat tych słów z Nowego Testamentu Józef
postanowił zastosować prawdę, której się nauczył, i tak, jak nauczał Jakub, zwrócić
się do Boga w modlitwie. W rezultacie tej decyzji miała miejsce cudowna Pierwsza
Wizja. Poprzez pilne studiowanie Nowego Testamentu, ty także możesz odczuć w
swoim sercu Ducha Świętego, który pomoże ci odnaleźć sposoby na stosowanie
doktryn i zasad ewangelii w twoim życiu.

Kiedy z modlitwą będziesz studiować Nowy Testament, postępuj zgodnie z
podszeptami od Ducha Świętego. Dzięki temu prawdziwie nawrócisz się do Pana.
Prawdziwe nawrócenie przychodzi, gdy stale żyjesz w oparciu o doktryny, które —
jak wiesz — zawierają prawdę, i gdy przestrzegasz przykazań dzień po dniu,
miesiąc po miesiącu, przez całe swoje życie.

Czym jest Nowy Testament?
Biblia to nie jest jedna księga. Stanowi ona zbiór wielu ksiąg. Słowo biblia wywodzi
się z języka greckiego i oznacza dosłownie „księgi”. „Chrześcijańska Biblia składa
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się z dwóch części, powszechnie zwanych Starym i Nowym Testamentem” (Guide
to the Scriptures, „Bible”, strona internetowa: scriptures.lds.org). Słowo, które
zostało przetłumaczone jako testament, może być także tłumaczone jako przymierze.
Dlatego też Nowy Testament stanowi nowe przymierze.

W kontekście ewangelii przymierze to wyjątkowa umowa pomiędzy Panem a
określoną osobą lub grupą ludzi. Stary Testament lub stare przymierze to prawo,
które Pan dał Swojemu ludowi w czasach starożytnych. „Kiedy Zbawiciel narodził
się w połowie czasów, przywrócił ewangelię Żydom w Palestynie. Ponieważ
zbłądzili oni, a nawet porzucili prawo Mojżesza, to przymierze było dla nich nowe”
(Bible Dictionary, „Bible”).

Nowy Testament powszechnie dzieli się na cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie,
listy Pawła, listy pozostałych Apostołów oraz księgę Objawienia Jana.

1. Cztery Ewangelie. Księgi Mateusza, Marka, Łukasza i Jana nazywane są
Ewangeliami, a każda z nich nosi imię swojego autora. Słowo ewangelia oznacza
„dobrą nowinę”. Choć cztery Ewangelie różnią się w szczegółach i
perspektywie, wszystkie przywołują wydarzenia z życia Zbawiciela i Jego
ziemskiej posługi wśród Żydów. Wszystkie cztery Ewangelie nauczają i
świadczą o tym, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i Zbawicielem świata.
„Zapisy Mateusza, Marka i Łukasza przedstawiają nieco podobny materiał i
charakteryzują się znaczną liczbą wspólnych zwrotów frazeologicznych, a także
podobnymi wątkami głównymi i dlatego zwane są czasami ‘Ewangeliami
synoptycznymi’ (czyli ‘podobnymi do siebie’). Mimo tego każda z nich posiada
charakterystyczne cechy i szczegóły, których nie dzieli z pozostałymi. Zapisy
Jana znacznie różnią się od pozostałych trzech pod względem słownictwa,
frazeologii i przedstawionych wydarzeń” (Bible Dictionary, „Gospels”).

2. Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie zostały spisane przez Łukasza i
zawierają one informacje na temat rozwoju Kościoła pod kierownictwem Piotra
i pozostałych Apostołów (zob. Bible Dictionary, „Acts of the Apostles”).

3. Listy Pawła. Listy Pawła noszą nazwę gminy Kościoła, konkretnej osoby lub
grupy ludzi, do których były skierowane. Są ułożone „według długości,
w kolejności malejącej od najdłuższego (List do Rzymian) do najkrótszego (List
do Filemona). Nie ma to zastosowania do Listu do Hebrajczyków, który został
umieszczony na końcu z powodu wątpliwości, czy został on faktycznie napisany
przez Pawła” (Bible Dictionary, „Pauline Epistles”).

4. Listy pozostałych Apostołów. Listy, począwszy od Jakuba po Judę, często
nazywa się listami ogólnymi, gdyż z wyjątkiem II i III Listu Jana, nie są
adresowane do konkretnej osoby lub gminy Kościoła. Zostały nazwane
imieniem ich autora. (Zob. Bible Dictionary, „General Epistles”).

5. Objawienie Jana. Objawienie Jana (czasami nazywane Apokalipsą) zostało
napisane przez Apostoła Jana, który jest także autorem Ewangelii wg św. Jana
oraz listów, które noszą jego imię. Księga ta zawiera zapis objawienia, które Jan
otrzymał od Pana. (Zob. Bible Dictionary, „Revelation of John”).
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Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha]
oraz Józef Smith — Mateusz
Pan nakazał Prorokowi Józefowi Smithowi, aby przetłumaczył lub dokonał rewizji
anglojęzycznej Biblii Króla Jakuba. Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa
Smitha] (do którego często stosowany jest skrót JST) nie jest tłumaczeniem Biblii z
jednego języka na drugi. Zawiera natomiast zmiany w tekście Biblii, do
wprowadzenia których Pan natchnął Proroka.

Józef Smith rozpoczął tłumaczenie Biblii w czerwcu 1830 r. i ukończył je
w lipcu 1833 r., choć kontynuował dalsze prace nad manuskryptem aż do czasu na
krótko przed swoją śmiercią w 1844 r. (zob. Bible Dictionary, „Joseph Smith
Transation”). Choć część tłumaczenia Proroka Józefa Smitha została opublikowana
za jego życia, kompletne natchnione tłumaczenie Biblii zostało po raz pierwszy
opublikowane w 1867 r. przez Zreorganizowany Kościół Jezusa Chrystusa Świętych
w Dniach Ostatnich (zwany teraz Społecznością Chrystusa). Począwszy od
roku 1979, anglojęzyczne wydanie Biblii ŚwDO zawiera setki fragmentów
zawierających istotne fragmenty pod względem doktrynalnym, które znajdują się w
przypisach oraz w Aneksie. (Zob. Robert J. Matthews, „Joseph Smith’s Efforts to
Publish His Bible ‘Translation’”, Ensign, styczeń 1983, str. 57–64; Bible Dictionary,
„Joseph Smith Translation”). Od 2009 r. hiszpańskojęzyczne wydanie Biblii ŚwDO,
wersja Reina–Valera, także zawiera fragmenty JST w przypisach oraz w Aneksie.
W 2015 r. wydano tłumaczenie Biblii ŚwDO na język portugalski.

Księga Józef Smith — Mateusz, która znajduje się w Perle Wielkiej Wartości, to
fragment Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha] (Joseph Smith
Translation, Matthew 23:39–24:56). Jest to natchnione tłumaczenie Ew. Mateusza
23:39–24:55).

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wzbogaca nasze
zrozumienie Nowego Testamentu poprzez przywrócenie niektórych prostych i
cennych prawd, które zostały zagubione z Biblii (zob. 1 Nefi 13:20–41) i dodanie
objaśnień, których autorem jest Pan.
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Chronologia Nowego
Testamentu
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Wprowadzenie do
fragmentów z pism
świętych do opanowania
Programy seminarium i instytutu religii wybrały 25 fragmentów z pism świętych —
z każdego z czterech kursów seminarium — do opanowania. Sto fragmentów
stanowi ważną podstawę pism świętych niezbędną dla zrozumienia i dzielenia się
ewangelią oraz dla wzmacniania wiary.

Zachęcamy cię do dobrego opanowania tych fragmentów. Opanowanie
fragmentów z pism świętych obejmuje:

• Znalezienie wersetów poprzez znajomość powiązanych z nimi odsyłaczy do
pism świętych.

• Rozumienie kontekstu i treści fragmentów z pism świętych.

• Zastosowanie doktryn i zasad ewangelii, które są nauczane w pismach
świętych.

• Uczenie się fragmentów na pamięć.

W tym przewodniku do studiowania będziesz studiować każdy z 25 fragmentów do
opanowania, który pojawia się podczas kursu „Nowy Testament”. Opanowanie
tych fragmentów będzie wymagało od ciebie pewnego wysiłku. Konsekwencja i
powtarzanie fragmentów do opanowania pomogą ci umieścić te prawdy w pamięci
długotrwałej, z której będziesz korzystać w przyszłości. Możesz zdecydować, że
spędzisz kilka minut każdego dnia na przeglądanie fragmentów. Korzystaj z
nadarzających się okazji, by wykorzystywać je, kiedy wyjaśniasz podstawowe
doktryny ewangelii innym ludziom.
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100 fragmentów z pism
świętych do opanowania
Oto lista wszystkich stu wersetów 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 Józef Smith —
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
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Stary Testament Nowy Testament Księga
Mormona

Nauki i Przymierza

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

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

100 FRAGMENTÓW Z P ISM ŚWIĘTYCH DO OPANOWANIA
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Wprowadzenie do
podstawowych doktryn
Oto lista podstawowych doktryn ewangelii:

• 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

Kiedy będziesz studiować pisma święte, staraj się rozpoznać, zrozumieć, uwierzyć,
wyjaśnić i zastosować podstawowe doktryny ewangelii. Pomoże ci to we
wzmocnieniu świadectwa oraz sprawi, że bardziej docenisz przywróconą ewangelię
Jezusa Chrystusa. Poznawanie podstawowych doktryn pomoże ci także lepiej
przygotować się do życia w zgodzie z ewangelią i nauczania tych ważnych prawd.
W podręczniku tym podkreślone będą też inne ważne doktryny ewangelii, nawet
jeżeli nie są wymienione na liście podstawowych doktryn.
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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
od 12 roku życia.

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 wywyższenia 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 robić 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 wywyższenia (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 internetowej: lds.org,
Teachings, Gospel Topics lub w publikacji Oddani wierze: Leksykon ewangelii (2004).
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CZĘŚĆ 1.: DZIEŃ 1.

Plan zbawienia
Wprowadzenie
Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Apostołów podkreślił ważność
przypominania w skrócie planu zbawienia na początku każdego roku seminarium:

„Krótki zarys ‘planu szczęścia’ […] będzie miał ogromną wartość dla uczniów,
jeśli przedstawi się go na początku i czasami będzie się do niego wracać […].

Młodzi ludzie zastanawiają się ‘dlaczego?’ — dlaczego przykazano nam niektóre
rzeczy robić, a niektórych nie? Wiedza o planie szczęścia, nawet przedstawiona
w bardzo prostej formie, odpowie młodym umysłom na pytanie ‘dlaczego’” („The
Great Plan of Happiness”, w: Teaching Seminary: Preservice Readings [podręcznik

Kościelnego Systemu Edukacji, 2004], str. 69–70, adres internetowy: LDS.org; zob. Alma 12:32).

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

Rola Jezusa Chrystusa w życiu przedziemskim
Jak odpowiedziałbyś, gdyby ktoś zapytał cię, dlaczego Jezus Chrystus jest dla
ciebie ważny?

Podczas dzisiejszej lekcji poznasz rolę Jezusa Chrystusa w planie zbawienia Ojca
Niebieskiego. Podczas studiowania zwróć uwagę na prawdy, które mogą ci pomóc
w umocnieniu wiary w Jezusa Chrystusa.

1. Narysuj poniższą tabelę w swoim dzienniku do studiowania.
Podczas tej lekcji będziesz w niej zapisywać doktryny.

Jezus Chrystus zajmuje centralne miejsce w planie zbawienia Ojca
Niebieskiego

Życie przedziemskie Życie doczesne Życie po śmierci

Plan naszego zbawienia, przygotowany przez Ojca Niebieskiego, składa się z trzech
głównych etapów: życia przedziemskiego, poprzedzającego nasze cielesne
narodziny, życia doczesnego i życia po śmierci.

Przeczytaj poniższą wypowiedź i zaznacz słowa lub wyrażenia, które opisują
ograniczenia, jakim podlegaliśmy w życiu przedziemskim:

„Zanim urodziliśmy się na ziemi, żyliśmy jako duchowe dzieci naszego Ojca w Niebie [zob. Dzieje
Apostolskie 17:28–29; Abraham 3:22–26]. Jednakże nie bylibyśmy tacy, jak nasz Ojciec
Niebieski, ani nie moglibyśmy się nawet stać podobni do Niego i cieszyć się wszystkimi
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błogosławieństwami, którymi On się cieszy, gdybyśmy nie doświadczyli życia w śmiertelności i nie
otrzymali ciała fizycznego.

Ostatecznym celem Boga — Jego dziełem i chwałą — jest umożliwienie każdemu z nas
radowania się wszystkimi Jego błogosławieństwami [zob. Mojżesz 1:39]. Dla osiągnięcia Swego
celu stworzył doskonały plan. Zanim przyszliśmy na ziemię, zrozumieliśmy i przyjęliśmy ten
plan […].

Aby robić postępy i stać się podobnym 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).

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. Jest znany jako Szatan.

Przeczytaj fragment: Mojżesz 4:1–3 i zwróć uwagę na to, czego Szatan domagał się
od Ojca Niebieskiego.

Czego Szatan domagał się od Ojca Niebieskiego? ____________________

Z fragmentu: Mojżesz 4:2 dowiadujemy się, że Jezus Chrystus był tym, który został
wybrany od założenia świata, aby pełnić wolę Ojca Niebieskiego. W kolumnie
„Życie przedziemskie” zapisz następującą doktrynę, której uczymy się z tego
fragmentu: Jezus Chrystus został wybrany podczas życia przedziemskiego,
aby stać się Odkupicielem ludzkości.

Kiedy Jezus Chrystus został wybrany do realizacji planu zbawienia przygotowanego
przez Ojca Niebieskiego, musiała zostać stworzona ziemia, na której moglibyśmy
otrzymać fizyczne ciało i zdobywać doświadczenie.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 1:1–2 i zwróć uwagę na rolę Jezusa Chrystusa
w stworzeniu ziemi.

Wersety te zapoznają nas z następującą doktryną: Pod kierunkiem Ojca
Niebieskiego Jezus Chrystus stworzył ziemię. Zapisz tę doktrynę w kolumnie
„Życie przedziemskie” w tabeli w dzienniku do studiowania pism świętych.

2. Pomyśl przez chwilę o
pięknie ziemi oraz o

tych chwilach i miejscach, w których
mogłeś je prawdziwie docenić. W
dzienniku do studiowania wykonaj
poniższe polecenie i udziel
odpowiedzi na pytanie:

a. Opisz sytuację, w której
doceniłeś piękno ziemi.

b. W jaki sposób wiedza o tym, że
Jezus Chrystus stworzył tę ziemię, wpływa na twoje uczucia
względem Niego?

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 1.
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Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa

Rola Jezusa Chrystusa w życiu doczesnym
Po przyjściu na ziemię i otrzymaniu fizycznego ciała napotykamy przeszkody, które
będą powstrzymywać nas od stania się podobnymi do Ojca Niebieskiego i
powrócenia do Jego obecności. Dwie z tych przeszkód to śmierć fizyczna i śmierć
duchowa. Śmierć fizyczna to oddzielenie naszego ciała od ducha, a śmierć duchowa
to oddzielenie nas od Boga. Przeczytaj poniższą wypowiedź i zaznacz słowa lub
wyrażenia, które opisują te dwie przeszkody doświadczane przez nas 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. Jednakże 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 najpierw nie
uzyskamy wybaczenia i nie zostaniemy oczyszczeni […].

Tak jak w przypadku śmierci fizycznej, tak i tu nie moglibyśmy sami przezwyciężyć skutków
grzechu. Bylibyśmy bezradni bez Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa” (Abyście głosili Moją
Ewangelię, str. 50).

Przed narodzinami Jezusa na ziemi, gdy Józef dowiedział się, że Maria oczekuje
dziecka, anioł odwiedził go we śnie. Przeczytaj Ew. Mateusza 1:21 i zwróć uwagę
na to, co anioł ogłosił Józefowi.

Ze słów anioła o tym, co zrobi Jezus, dowiadujemy się, że Jezus Chrystus
przyszedł, aby zbawić nas od naszych grzechów. Zapisz tę doktrynę
w kolumnie: „Życie doczesne” w twojej tabeli.

Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy zostać zbawieni od naszych
grzechów. Zadośćuczynienie obejmuje cierpienie, śmierć i Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa.

3. W dzienniku do
studiowania odpowiedz

na następujące pytania:

a. Co musimy zrobić, abyśmy
zostali zbawieni od naszych
grzechów dzięki
Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa?

b. Co jeszcze musimy zrobić, według fragmentu: Dzieje Apostolskie 2:32?

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 1.
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Zmartwychwstały Pan

Rola Jezusa Chrystusa w życiu po śmierci
Czy cierpiałeś kiedyś z powodu śmierci ukochanego członka rodziny lub
przyjaciela?

Dzięki naszej wiedzy o planie zbawienia przygotowanym przez Ojca Niebieskiego
wiemy, że podczas śmierci fizycznej duchy ludzi wstępują do świata duchów.

Przeczytaj I List Piotra 3:18–20 oraz I List Piotra 4:6 i dowiedz się, co zrobił Jezus
bezpośrednio po Swojej śmierci.

Przeczytaj Nauki i Przymierza 138:18–19, 30–32 i zwróć uwagę na to, co zrobił
Jezus Chrystus, aby ewangelia mogła być głoszona wszystkim w świecie duchów.
(Nauki i Przymierza 138 to objawienie na temat świata duchów, otrzymane przez
Prezydenta Josepha F. Smitha, który rozmyślał o wizycie Zbawiciela u duchów osób
zmarłych, podczas gdy Jego ciało spoczywało w grobie).

Podsumuj to, co zrobił Jezus Chrystus, aby umożliwić nauczanie ewangelii wśród
wszystkich osób w świecie duchów: ____________________

Zbawiciel zmartwychwstał trzeciego dnia po Swojej śmierci (zob I List do
Koryntian 15:4). Gdy ktoś zmartwychwstaje, jego ciało oraz duch zostają ponownie
połączone i nie będą już nigdy rozdzielone (zob. NiP 138:17).

Przeczytaj I List do Koryntian 15:20–22
i zwróć uwagę na to, w jaki sposób
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
wpływa na nas wszystkich.

W kolumnie „Życie po śmierci” zapisz
następującą doktrynę: Dzięki
Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
wszyscy ludzie zmartwychwstaną.

Przeczytaj Objawienie Jana 20:12 i
zwróć uwagę na to, co stanie się z nami
po naszym zmartwychwstaniu.

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

Przeczytaj Ew. Jana 5:22 i dowiedz się, kto będzie nas sądził. (W swojej Biblii
możesz zapisać odnośnik Ew. Jana 5:22, na marginesie, koło wersetu: Objawienie
Jana 20:12).

W kolumnie „Życie po śmierci” zapisz następującą doktrynę: Jezus Chrystus
będzie sądził całą ludzkość.

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 1.
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Ostatecznym celem planu Ojca Niebieskiego jest zapewnienie wszystkim Jego
dzieciom możliwości otrzymania życia wiecznego, czyli wywyższenia, co oznacza
stanie się niczym Ojciec Niebieski i życie wraz z Nim na zawsze w wiecznych
rodzinach. Zastanów się nad swoją obecną rodziną i nad rodziną, którą chcesz mieć
pewnego dnia.

4. W dzienniku do studiowania pism świętych napisz, dlaczego ważne
jest dla ciebie, aby móc mieszkać na zawsze z Ojcem Niebieskim i

członkami twojej rodziny.

Przeczytaj Ew. Jana 3:5, 16–17 i wyszukaj tego, co każdy z nas musi zrobić, aby
otrzymać życie wieczne.

Wiara w Jednorodzonego Syna oznacza wykazywanie się wiarą w Jezusa Chrystusa
i życie według Jego ewangelii.

W kolumnie „Życie po śmierci” zapisz następującą zasadę: Jeśli wykazujemy się
wiarą w Jezusa Chrystusa i żyjemy według Jego ewangelii, możemy otrzymać
życie wieczne.

5. Ponownie zastanów się nad pytaniem zadanym na początku tej
lekcji: „Jak odpowiedziałbyś, gdyby ktoś zapytał cię, dlaczego Jezus

Chrystus jest dla ciebie ważny?”. Opierając się na tym, czego się dzisiaj
nauczyłeś i co poczułeś podczas tej lekcji, w dzienniku do studiowania napisz
odpowiedź na to pytanie.

Rozważ wykorzystanie przygotowanej przez ciebie tabeli do nauczania twojej
rodziny lub innych osób na temat roli Jezusa Chrystusa w przygotowanym przez
Ojca Niebieskiego planie zbawienia.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: „Plan zbawienia” i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym się podzielić
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 1.
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CZĘŚĆ 1.: DZIEŃ 2.

Rola ucznia
Wprowadzenie
Zarówno Duch Święty, nauczyciel, jak i uczeń odgrywają ważną rolę w procesie
uczenia się ewangelii. Niniejsza lekcja pomoże ci zrozumieć każdą z tych ról, aby
twoja nauka była owocna. Możesz regularnie powracać do zasad nauczanych w tej
lekcji, aby przypomnieć sobie o swoim obowiązku związanym z uczeniem się
ewangelii.

Rola nauczyciela, ucznia oraz Ducha Świętego
w procesie uczenia się i nauczania ewangelii

Módl się przed studiowaniem
Szczera modlitwa pomaga w dostosowaniu naszej woli do woli Boga. Zaprasza Ducha Świętego
do naszego życia. Uczyń nawykiem modlitwę przed studiowaniem pism świętych i lekcji z tego
kursu seminarium.

Wyobraź sobie następującą sytuację:

Pewna młoda kobieta czuje się natchniona i podbudowana, gdy samodzielnie
studiuje lekcje seminarium. Czuje wpływ Ducha Świętego. Jest wdzięczna za to,
czego się nauczyła i zastanawia się, w jaki sposób może zastosować tę wiedzę
w swoim życiu. Inna młoda kobieta studiuje te same lekcje, ale często jest
znudzona i czuje, że niewiele z nich wynosi.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jakie są potencjalne przyczyny tego, że te dwie młode kobiety mają

tak odmienne doświadczenia związane z tymi samymi lekcjami seminarium?

Podczas studiowania dzisiejszej lekcji szukaj doktryn i zasad, które pomogą ci
wypełnić twoją rolę, jako osoby uczącej się, i umocnią twoje świadectwo o
ewangelii Jezusa Chrystusa.

Trzy osoby odgrywają kluczową rolę podczas nauczania ewangelii w trakcie
seminarium: Duch Święty, nauczyciel i uczeń.

Przeczytaj Ew. Jana 14:26 oraz Ew. Jana 16:13 i wyszukaj role Ducha Świętego.

Jedna z prawd, której możemy się nauczyć z tych wersetów na temat ról Ducha
Świętego, jest następująca: Duch Święty naucza prawdy.

W jaki sposób, opierając się na własnych doświadczeniach, możemy dowiedzieć się,
kiedy Duch Święty naucza nas prawdy? (Pomocny może być fragment: Nauki i
Przymierza 8:2–3). ____________________

Przeczytaj fragment: Nauki i przymierza 50:13–14 i zwróć uwagę na rolę
nauczyciela ewangelii. Zauważ, że wersety te zostały dane we wczesnych latach
Kościoła tym członkom, którzy byli ustanowieni do nauczania ewangelii.

Jaka jest rola nauczyciela ewangelii?
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Przeczytaj fragment: 2 Nefi 33:1 i zwróć uwagę na to, co robi Duch Święty, gdy
prawda jest nauczana dzięki Jego mocy.

Co, na podstawie fragmentu: 2 Nefi 33:1, robi dla nas Duch Święty?

Przeczytaj werset: Nauki i Przymierza 88:118 i zwróć uwagę na to, w jaki sposób
mamy się uczyć.

Jeden ze sposobów uczenia się prowadzi przez wiarę. Starszy David A. Bednar
z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, co dzieje się, gdy dążymy do
zdobywania wiedzy poprzez wiarę. Po zacytowaniu fragmentu: 2 Nefi 33:1
Starszy Bednar powiedział: „Proszę, zwróćcie uwagę, w jaki sposób moc Ducha
może umieścić przesłanie gdzieś obok serca, ale niekoniecznie w sercu.
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 naszych serc tylko wówczas, gdy mają nasze
pozwolenie, by wejść. Uczenie się z wiarą otwiera drogę do serca” („Seek Learning by Faith”,
Ensign, wrzesień 2007, str. 61).

Z wypowiedzi tej dowiadujemy się, że jeśli dążymy do zdobycia wiedzy poprzez
wiarę, zapraszamy do naszych serc Ducha Świętego, aby nauczał nas i
świadczył o prawdzie.

2. Wiara to coś więcej niż pasywne wierzenia. Wyrażamy naszą wiarę
poprzez działanie. W dzienniku do studiowania odpowiedz na

następujące pytanie: Jak sądzisz, co możemy zrobić, aby uczyć się przez wiarę?

Wyobraź sobie, że nigdy nie grałeś w piłkę nożną, ale nauczyciel obiecał ci, że
nauczy cię grać wystarczająco dobrze, abyś mógł grać w drużynie piłkarskiej.
Wierzysz, że nauczyciel ma zdolności do nauczania, a ty zdolności do uczenia się.
Nauczyciel zabiera cię na boisko piłkarskie. Wyjaśnia i demonstruje, jak dryblować
piłką, ale nie pozwala ci spróbować. Następnie wyjaśnia, w jaki sposób podawać
piłkę, i dokonuje prezentacji, podając piłkę do ciebie. Jednakże zanim będziesz miał
okazję kopnąć piłkę, nauczyciel podchodzi i zabiera ją. Podobnie zachowuje się
przy wyrzuceniu piłki z autu, kiedy wypadła poza boisko. Dziękuje za poświęcony
czas i odchodzi.

Jak po takiej lekcji oceniłbyś swój poziom przygotowania do gry w drużynie
piłkarskiej? Dlaczego?

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

W jaki sposób przykład ten odnosi się 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. Starszy Bednar nauczał o natchnionych wiarą
działaniach, które są powiązane z uczeniem się poprzez wiarę:

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 2.
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Jezus powołał Piotra i Andrzeja, aby za Nim
podążali.

„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 […].

Nauka przez wiarę wymaga zarówno ‘serca, [jak] i ochotnego umysłu’ (NiP 64:34). Zdobywamy
wiedzę przez wiarę dzięki Duchowi Świętemu, który niesie moc słowa Bożego ku i do naszych
serc. 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).

Przypomnij sobie młodą kobietę opisaną na początku lekcji, która często jest
znudzona i czuje, że nie wynosi zbyt wiele z samodzielnego studiowania lekcji
seminarium. Wyobraź sobie, że podzieliła się z tobą swoją frustracją. Z
wcześniejszych rozmów dowiadujesz się, w jaki sposób odbywały się jej
dotychczasowe lekcje; w dzienniku do studiowania często udzielała
powierzchownych odpowiedzi na pytania i często rozpraszała się innymi sprawami
podczas pracy nad lekcją. Nie uczestniczy również w zajęciach klasy lub dyskusjach
podczas cotygodniowych sesji.

3. W dzienniku do studiowania pism świętych zapisz trzy lub cztery
przykłady duchowego, psychicznego i fizycznego wysiłku, do

którego zachęciłbyś tę młodą kobietę, aby wyniosła korzyść z uczenia się
przez wiarę.

Przykłady z życia Apostoła Piotra przedstawiają, w jaki sposób uczenie się przez
wiarę zaprasza Ducha Świętego do naszych serc, aby nauczał i świadczył o
prawdzie. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:18–20 i odszukaj zaproszenie Zbawiciela
skierowane do Piotra i jego brata, Andrzeja.

O co poprosił Zbawiciel Piotra i Andrzeja?

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

Decyzja Piotra dotycząca podążania za
Jezusem Chrystusem pozwoliła mu
towarzyszyć Zbawicielowi podczas Jego
doczesnej służby. Mógł regularnie
słuchać nauk Zbawiciela i być
świadkiem wielu dokonywanych przez
Niego cudów. Po przyjęciu zaproszenia
przez Zbawiciela Piotr mógł nawet
chodzić po wodzie (zob. Ew. Mateusza
14:28–29).

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 2.
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Przy innej okazji Jezus zadał Swoim uczniom dwa pytania. Przeczytaj Ew. Mateusza
16:13–17 i wyszukaj, jakie osobiste pytanie zadał Zbawiciel swoim uczniom i jak
Piotr na nie odpowiedział.

Zwróć uwagę na to, co w wersecie 17. Zbawiciel powiedział na temat sposobu,
w jaki Piotr otrzymał wiedzę. Piotr otrzymał wiedzę dzięki objawieniu od Ojca
Niebieskiego, które przyszło poprzez moc Ducha Świętego. Zastanów się, w jaki
sposób doświadczenie Piotra przedstawia prawdy nauczane w tej lekcji.

4. W swoim dzienniku do studiowania wykonaj następujące
polecenia:

a. Opisz sytuację, w której dążyłeś do zdobycia wiedzy przez wiarę. W jaki
sposób Duch Święty wypełnił Swoją rolę nauczania ewangelii, gdy to
czyniłeś?

b. Co zrobisz, aby uczyć się przez wiarę i zaprosić Ducha Świętego do twojego
serca, aby nauczał cię i świadczył o prawdzie? Jeśli potrzebujesz konkretnych
pomysłów na to, co możesz zrobić, wybierz jedno lub dwa z poniższych
zadań i skup się na nich:

• Codziennie studiuj pisma święte.

• Rozwijaj umiejętności związane ze studiowaniem pism świętych, takie
jak: zaznaczanie fragmentów, umieszczanie odnośników i korzystanie
z pomocy do studiowania.

• Z szacunkiem i uwagą angażuj się w zajęcia związane z uczeniem się i
unikaj rozpraszania się.

• Wnikliwie wypełniaj zadania do każdej lekcji.

• Zapisuj dodatkowe wrażenia, myśli i notatki w swoim dzienniku do
studiowania.

• Wyjaśniaj doktryny i zasady ewangelii innym osobom, zapisuj i dziel się
spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z doktrynami i zasadami
ewangelii oraz składaj świadectwo o ich prawdziwości.

• Stosuj doktryny i zasady ewangelii w swoim życiu (zob. Ew. Jana 7:17).

Gdy starasz się zdobyć wiedzę poprzez wiarę podczas zajęć seminarium,
postępujesz według rady 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).

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: „Rola ucznia” i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym się podzielić
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 2.
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CZĘŚĆ 1.: DZIEŃ 3.

Studiowanie pism świętych
Wprowadzenie
Niniejsza lekcja wyjaśni, dlaczego ważne jest codzienne studiowanie pism świętych
i przeczytanie całego Nowego Testamentu w ramach tego kursu. Możesz również
poznać sposoby, na jakie będziesz mógł udoskonalić studiowanie pism świętych.

Potrzeba efektywnego, codziennego studiowania pism
świętych
Rozważ poniższe wypowiedzi i zaznacz swoje odpowiedzi na skali. Nie będziesz
musiał dzielić się swoimi odpowiedziami z nauczycielem.

Kiedy będziesz przerabiać materiał tej lekcji, zastanów się, w jaki sposób możesz
udoskonalić twoje studiowanie pism świętych.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu
Apostołów:

„Pisma święte zawierają słowa Chrystusa i są źródłem żywej wody, do której
mamy łatwy dostęp i którą możemy pić długo i bez ograniczeń […].

W trakcie normalnych, codziennych zajęć tracimy znaczną ilość wody, z której
w dużej mierze zbudowane są nasze fizyczne ciała. Uczucie pragnienia to
domaganie się przez komórki wody, a wody musimy dostarczać naszym
organizmom codziennie. Naprawdę nie ma sensu sporadyczne ‘napełnianie się’

wodą, z długimi okresami odwodnienia w międzyczasie. 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. 2, 9, adres internetowy: speeches.byu.edu).

Uzupełnij następującą zasadę, której możemy się nauczyć z wypowiedzi Starszego
Bednara o tym, co otrzymujemy dzięki codziennemu czytaniu pism świętych: Gdy
codziennie studiujemy pisma święte, otrzymujemy ____________________
której potrzebujemy.
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Wartość studiowania pism świętych
w dzisiejszych czasach

Zamiast czytania poniższej wypowiedzi Starszego D. Todda Christoffersona
możesz obejrzeć film zatytułowany „The Blessings of Scripture” (3:04),

dostępny na stronie LDS.org, w którym Starszy Christofferson opisuje Williama
Tyndale’a i udziela rady na temat ważności pism świętych.

Starszy D. Todd Christofferson z Kworum Dwunastu Apostołów opisał poświęcenie
pewnego człowieka, który chciał umożliwić większej liczbie ludzi dostęp do
czytania Biblii.

„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 od razu spalono na stosie. Kim był ten człowiek i jaki

popełnił występek […]? 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 pośród 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”, Ensign lub Liahona, maj 2010, str. 32).

Co myślisz o ludziach, którzy dokonali tak wielkich poświęceń, aby mieć dostęp do
pism świętych? ____________________

Starszy Christofferson kontynuował: „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).

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

Starszy Christofferson zakończył swoją wypowiedź następująco: „Rozważajcie znaczenie naszego
błogosławieństwa, że mamy Biblię Świętą i dodatkowe 900 stron pism świętych, 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).

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 3.
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Jedna z prawd, której możemy się nauczyć od Starszego Christoffersona, jest
następująca: Potrzeba studiowania pism świętych jest większa dzisiaj niż
kiedykolwiek w przeszłości.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jak sądzisz, dlaczego potrzeba studiowania pism świętych jest

większa dzisiaj niż kiedykolwiek w przeszłości?

Apostoł Paweł napisał list, w którym
opisał warunki panujące na świecie
w dniach ostatnich. Przeczytaj II List
do Tymoteusza 3:1–5, 13 i zwróć uwagę
na niektóre z grzechów i postaw, które
są powszechne w naszych czasach.

Które z grzechów i postaw wymienione
w tych wersetach zauważasz
w dzisiejszym społeczeństwie?

Przeczytaj II List do Tymoteusza
3:14–17 i wyszukaj, jak możemy osiągnąć bezpieczeństwo w tych niebezpiecznych
czasach. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Jakie, według II Listu do Tymoteusza 3:15–17, są błogosławieństwa dostępne dla
nas, jeśli studiujemy pisma święte i żyjemy według ich nauk? Umieść swoje
odpowiedzi w miejscu przeznaczonym na uzupełnienie następującego
stwierdzenia: Gdy studiujemy pisma święte, możemy otrzymać
____________________ które poprowadzą nas ku zbawieniu.

Uzupełnione przez ciebie zdanie jest przykładem zasady ewangelii. Zasady i
doktryny ewangelii Jezusa Chrystusa są 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.

2. Spójrz na zasadę uzupełnioną przez ciebie powyżej. Następnie
w dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:

Kiedy otrzymałeś mądrość, światło, prawdę, upomnienie lub wskazówkę
w wyniku studiowania pism świętych?

Czytaj Nowy Testament codziennie
Jednym z oczekiwań w związku z tym kursem seminarium jest przeczytanie przez
ciebie całego Nowego Testamentu. Jest to warunek otrzymania dyplomu
seminarium. Przeczytanie całego Nowego Testamentu będzie wymagało
konsekwentnego wysiłku.

Czy kiedykolwiek spróbowałeś napić się wody lub napoju przy użyciu więcej niż
jednej słomki? Jeśli masz słomki, spróbuj wypić szklankę wody lub napoju za
pomocą siedmiu słomek połączonych razem. Trudno jest wypić cały płyn ze
szklanki. Jednakże jeśli powoli i równomiernie pijesz za pomocą jednej słomki,
możesz z łatwością wypić cały płyn (a samo doświadczenie jest przyjemniejsze!).

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 3.
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Jak odniósłbyś to zadanie do przeczytania całego Nowego Testamentu podczas
tego kursu?

Skorzystaj z poniższego równania, aby uświadomić sobie, jak możesz osiągnąć cel
przeczytania całego Nowego Testamentu poprzez codzienne czytanie
małych porcji:

3. W swoim dzienniku do studiowania zapisz, co według ciebie może
pomóc ci w ustanowieniu nawyku codziennego studiowania pism

świętych, abyś mógł osiągnąć mądrość, światło, prawdę, upomnienie i
wskazówki w wyniku studiowania pism świętych. Zapisz również cel związany
z poświęceniem czasu każdego dnia na osobiste studiowanie pism świętych i
przeczytanie całego Nowego Testamentu.

Metody i umiejętności studiowania pism świętych
4. Poniższa lista metod studiowania i umiejętności może ubogacić

twoje studiowanie pism świętych. Wybierz dwie z poniższych
metod i umiejętności i spróbuj je wypróbować przy wskazanych fragmentach
z pism świętych. W dzienniku do studiowania wyjaśnij, w jaki sposób te dwie
umiejętności mogą pomóc ci w codziennym studiowaniu pism świętych.

Metody i umiejętności studiowania pism świętych

Podstawianie własnego imienia: Aby ułatwić sobie stosowanie nauk z pism świętych,
podstawiaj swoje imię w miejsce imienia postaci z pism świętych. Spróbuj wykorzystać tę
umiejętność, zastępując imię Szymona Piotra w Ew. Mateusza 16:15–17 swoim imieniem.

Przyczyna i skutek: Aby odnaleźć zasady ewangelii w pismach świętych, szukaj związków:
„jeżeli — to” i „ponieważ — to”. Wykorzystaj tę umiejętność do przestudiowania
Ew. Mateusza 6:14–15.

Wyliczenia w pismach: Pisma święte czasami zawierają listy różnych rzeczy, na przykład
wytycznych lub przestróg. Kiedy znajdziesz taką listę, możesz ponumerować jej poszczególne
elementy. Wykorzystaj tę umiejętność do przestudiowania Listu do Galacjan 5:22–23.

Przeciwieństwa: W pismach świętych czasami ukazywane są przeciwieństwa pomiędzy różnymi
ideami, zdarzeniami i ludźmi. Przeciwieństwa te zwracają uwagę czytelnika na zasady ewangelii.
Szukaj przeciwieństw w pojedynczych wersetach, rozdziałach, a także w odniesieniu do całych
rozdziałów i ksiąg. Wypróbuj tę umiejętność przy studiowaniu Ew. Mateusza 5:14–16.

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 3.
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Metody i umiejętności studiowania pism świętych

Wizualizacja: Szukaj szczegółów, które pomogą ci wyobrazić sobie to, co czytasz. Wyobrażaj
sobie, że uczestniczysz w danym wydarzeniu. To może wzmocnić twoje świadectwo o
prawdziwości tego, o czym czytasz w pismach świętych. Wypróbuj tę umiejętność przy
studiowaniu Ew. Mateusza 8:23–27.

Symbolika: Wyrazy typu: jak lub na podobieństwo pomagają nam rozpoznać symbole. Staraj
się rozszyfrowywać symbole poprzez badanie ich specyfiki i rozważanie ich cech. Pomoce do
studiowania pism świętych, takie jak przypisy, Bible Dictionary [Słownik biblijny], Topical Guide
[Przewodnik tematyczny] i Guide to the Scriptures [Przewodnik po pismach świętych] mogą
pomóc ci w interpretacji niektórych symboli. Wykorzystaj tę umiejętność do przestudiowania
Ew. Mateusza 13:24–30. (Możesz porównać swoją interpretację tej przypowieści do wyjaśnienia
zawartego we fragmencie: Nauki i Przymierza 86:1–7).

Łączenie fragmentów za pomocą odsyłaczy: Często zdarza się, że jeden fragment wyjaśnia
lub tłumaczy wyrażenie albo myśl, zawarte w innym. Łącz ze sobą fragmenty pism świętych
poprzez korzystanie z przypisów, indeksu, Topical Guide [Przewodnika tematycznego] lub Guide
to the Scriptures [Przewodnika po pismach świętych], aby poznać znaczenie danego wersetu.
Wykorzystaj tę umiejętność podczas czytania Ew. Jana 10:16, a następnie skorzystaj
z odsyłacza a (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) prowadzącego do fragmentu:
3 Nefi 15:21. W jaki sposób czytanie fragmentu: 3 Nefi 15:21 pomaga ci zrozumieć znaczenie
Ew. Jana 10:16?

Rozważanie: Rozważanie oznacza rozmyślanie, medytację, zadawanie pytań i ocenę tego, co
wiesz i czego się nauczyłeś. Rozważanie często pomaga nam zrozumieć, jak możemy stosować
zasady ewangelii. Zastanów się, w jaki sposób możesz zastosować prawdy zawarte w Liście do
Hebrajczyków 12:9.

Stosowanie: Gdy określasz i rozumiesz doktryny i zasady znajdujące się w pismach świętych,
możesz zdobyć głębszą wiedzę, postępując według odkrytych prawd. Jezus nauczał: „Jeśli kto
chce pełnić wolę [Ojca Niebieskiego], ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię
od siebie” (Ew. Jana 7:17). Szukaj możliwości zastosowania lub odniesienia do własnego życia
tego, czego się uczysz, samodzielnie studiując pisma święte (zob. 1 Nefi 19:23).

Szukaj sposobów wykorzystania wszystkich tych umiejętności studiowania
w ciągu następnych tygodni, gdy będziesz studiować Nowy Testament.

5. W dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi ćwiczeniami zapisz
następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: „Studiowanie pism świętych” i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym się podzielić
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 3.
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CZĘŚĆ 1.: DZIEŃ 4.

Wprowadzenie i kontekst
Nowego Testamentu
Wprowadzenie
Nowy Testament to opis doczesnego życia, nauk i Zadośćuczynienia Jezusa
Chrystusa, ustanowienia Jego Kościoła oraz służby i nauczania przez Jego uczniów.
Podczas tej lekcji poznasz historyczny i kulturowy kontekst Nowego Testamentu,
łącznie z powodem, dla którego Żydzi odrzucili Jezusa jako Mesjasza, czyli
Zbawiciela. Przeczytasz również o tych, którzy z pokorą zaakceptowali Jezusa jako
Zbawiciela i postanowili podążać za Nim.

Kontekst Nowego Testamentu

Zakryj dłonią obraz po prawej stronie. Co, według ciebie, jest przedstawione na
obrazie po lewej stronie? Odkryj obraz po prawej stronie.

W jaki sposób pełen obraz pomaga ci zrozumieć to, co się dzieje?
____________________

Mężczyzna z niebieskim nakryciem głowy to Szczepan, uczeń Jezusa Chrystusa.
Zajrzyj do końcowej części Dziejów Apostolskich 7, aby dowiedzieć się, jakie
wydarzenie jest przedstawione na tym obrazie.

Zastanów się, w jaki sposób możesz porównać odkrycie pełnego obrazu do
zrozumienia pism świętych.
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To zadanie przedstawia ważność zrozumienia kontekstu pism świętych. Słowo
kontekst odnosi się do okoliczności, które stanowią tło fragmentu, wydarzenia lub
historię w pismach świętych. Kiedy poznasz historyczny i kulturowy kontekst
Nowego Testamentu, będziesz w stanie zrozumieć i zastosować jego nauki.

Poniższe części tej lekcji zawierają informacje, które pomogą ci poznać kontekst
Nowego Testamentu.

Żydowscy przywódcy religijni podczas posługi
Zbawiciela
Jakub, prorok z Księgi Mormona, zapisał proroctwo, które pomaga nam zrozumieć
okoliczności towarzyszące ziemskiej posłudze Jezusa Chrystusa. Przeczytaj
fragment: 2 Nefi 10:3–5 i wyszukaj słowa oraz wyrażenia, które opisują duchowy
stan Żydów podczas posługi Zbawiciela.

Określenie wypaczanie religii we fragmencie: 2 Nefi 10:5 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 prowadzący lud na manowce.

Dodatki do prawa Mojżesza i inne fałszywe filozofie
Aby dowiedzieć się, w jaki sposób przywódcy religijni prowadzili lud na manowce,
narysuj okręg wokół poniższego okręgu, przedstawiającego prawo Mojżesza, i
nazwij go prawo ustne.

Prawo Mojżesza odnosi się do
przykazań i nauk, jakie Bóg dał
starożytnemu Izraelowi przez proroka
Mojżesza. Żydowscy nauczyciele dodali
do tego prawa swoje własne zasady i
interpretacje. Te dodane zasady i
interpretacje, znane jako prawo ustne
lub ustne tradycje, miały w założeniu
zapobiegać łamaniu prawa Boga. Na
przykład: 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 dłoni było dopuszczalne.

1. W dzienniku do studiowania pism świętych napisz, dlaczego
niebezpieczne może być dodawanie ludzkich zasad do

przykazań Boga.

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 4.
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Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, że „w
czasie pokoleń żyjących przed posługą Pana oraz w jej trakcie” niektórzy
żydowscy przywódcy religijni „wzięli jasne i proste nauki z czystej religii, dodali
do nich szereg własnych interpretacji i ozdobili je dodanymi obrzędami i
ceremoniami, w wyniku czego ze szczęśliwego, pełnego radości sposobu
oddawania czci powstał restrykcyjny, ograniczający i depresyjny system obrzędów

i ceremonii. Żywy duch prawa Pana stał się w ich rękach martwą literą obrzędowości żydowskiej”
(The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 tomy. [1979–1981], 1:238).

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

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). Ustne tradycje dodane przez
przywódców żydowskich miały pierwszeństwo nad czystą religią i zapisanym
słowem Boga.

Przeczytaj Ew. Mateusza 12:14 i zwróć uwagę na to, co faryzeusze chcieli zrobić
z Jezusem, ponieważ lekceważył ich ustne prawa i tradycje.

Obce panowanie i oczekiwanie wybawienia Izraela przez
Mesjasza
Poza odstępnymi tradycjami żydowskimi, również fałszywe oczekiwania wobec
nadchodzącego Mesjasza spowodowały odrzucenie Jezusa przez wielu Żydów.

2. Przeczytaj poniższy akapit, a następnie w swoim dzienniku do
studiowania odpowiedz na towarzyszące mu pytania:

Poza krótkim 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 160 lat przed
narodzeniem Chrystusa. Jednakże do czasu narodzin Chrystusa Izrael został
podbity przez Rzymian. Król Herod, 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.

a. Czego wielu Żydów oczekiwało od Mesjasza?

b. Dlaczego te fałszywe oczekiwania doprowadziły wielu Żydów do odrzucenia
Jezusa jako Mesjasza?

Wielu Żydów było pokornych i zaakceptowało Jezusa
jako Mesjasza, czyli Zbawiciela
Choć niektórzy Żydzi odrzucili Jezusa Chrystusa, inni, którzy byli pokorni i
wrażliwi na wpływ Ducha Świętego, uznali Jezusa jako Mesjasza, czyli Zbawiciela.

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 4.
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Przeczytaj Ew. Łukasza 2:25–33 i dowiedz się, co prawy mężczyzna o imieniu
Symeon zrobił i powiedział, gdy Józef i Maria przynieśli niemowlę Jezus do
świątyni.

Dlaczego, według Ew. Łukasza 2:30–32, Jezus został zesłany na ziemię?

Z tych wersetów uczymy się, że Jezus Chrystus został zesłany na ziemię, aby
przynieść zbawienie wszystkim ludziom.

3. W dzienniku do studiowania napisz, co zrobił Jezus, aby umożliwić
zbawienie wszystkim ludziom.

Jach Chrzciciel został powołany przez
Boga, aby przygotowywać ludzi na
przyjście Jezusa Chrystusa. Następnego
dnia po ochrzczeniu Jezusa Jan złożył o
Nim świadectwo: „Oto Baranek Boży!”
(Ew. Jana 1:36). Przeczytaj Ew. Jana
1:37–42 i zwróć uwagę na to, co zrobili
dwaj uczniowie Jana, gdy usłyszeli jego
świadectwo o Jezusie.

Co zrobił Andrzej, gdy usłyszał
świadectwo Jana o tym, że Jezus jest
Mesjaszem? Jak myślisz, dlaczego tak
bardzo pragnął podzielić się tą
wiadomością ze swoim bratem,
Szymonem Piotrem?

Z zapisu w Ew. Jana 1:43–44 wiemy, że
Zbawiciel zaprosił mężczyznę o imieniu
Filip, aby został Jego uczniem.
Przeczytaj Ew. Jana 1:45–46 i zwróć uwagę na to, co zrobił Filip, gdy dowiedział się,
że Jezus jest Mesjaszem.

Jakie było zaproszenie Filipa wystosowane do Natanaela?

W oparciu o te przykłady z Nowego Testamentu uzupełnij następującą zasadę: Gdy
przychodzimy do Jezusa Chrystusa, mamy większe pragnienie, aby
____________________.

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

Prezydent Henry B. Eyring z Pierwszego Prezydium stwierdził, że otrzymamy
wielkie błogosławieństwo, jeśli będziemy zapraszać inne osoby do przyjścia do
Chrystusa: „Kiedy oddasz swe serce zapraszaniu ludzi do Chrystusa, to zostanie
ono przemienione […]. Kiedy będziesz pomagał innym ludziom przychodzić do
Niego, okaże się, że sam do Niego przychodzisz” („Come unto Christ”, Ensign,
marzec 2008, str. 52).

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 4.
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a. Jak sądzisz, dlaczego zapraszanie innych osób do Chrystusa może pomóc
również nam w zbliżeniu się do Niego?

b. Kto zaprosił cię do przyjścia do Zbawiciela i Jego ewangelii? W jaki sposób
twoje życie zostało dzięki temu pobłogosławione?

c. Zastanów się, kogo możesz zaprosić, aby przyszedł do Jezusa Chrystusa. Co
możesz zrobić, aby zaprosić inne osoby, aby przyszły do Niego?

Gdy w tym roku będziesz studiować Nowy Testament, odczujesz nieustanną
prośbę Zbawiciela, aby przyjść do Niego. Gdy przyjmiesz to zaproszenie, przepełni
cię pragnienie, aby również pomagać innym przyjść do Niego.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: „Wprowadzenie i kontekst Nowego Testamentu” i ukończyłem
ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym się podzielić
z moim nauczycielem:

Na załączonym wykresie przedstawiono kontekst zapisów o życiu Jezusa
Chrystusa, które będziesz studiować w Ewangeliach Mateusza, Marka, Łukasza
i Jana.

CZĘŚĆ 1 . ,  DZIEŃ 4.
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Wprowadzenie do
Ewangelii Mateusza
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W Ew. Mateusza można znaleźć jedne z najpiękniejszych fragmentów Biblii —
Kazanie na górze, a także wiele podobieństw, nauk i cudów dokonanych przez
Jezusa Chrystusa. Studiowanie tej księgi przybliży ci posługę i nauki Jezusa
Chrystusa, a także wzmocni twoje świadectwo 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 się Mateusz został jednym z Dwunastu Apostołów
Zbawiciela (zob. Ew. Mateusza 10:2–4). Apostoł Mateusz był naocznym świadkiem
wielu wydarzeń, jakie opisał. 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 ta księga?
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”). 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 dowodzi, że wywodził się On od Dawida, Judy i Abrahama
(zob. Ew. Mateusza 1:1–3), wykazując w ten sposób, że Jezus miał prawo do tronu
oraz że wypełnił obietnice, jakie Bóg dał Izraelowi.

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. Mateusz wielokrotnie wspomina o „Królestwie
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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 ukazuje nam, w czym są podobne do siebie posługi Mojżesza i
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, uzdrawia
opętanych, wskrzesza córkę Jaira i przywraca wzrok ślepym. 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 za pomocą przypowieści. Jan Chrzciciel zostaje
zabity. Jezus karmi ponad 5000 ludzi. Chodzi po morzu Galilejskim, a Piotr idzie ku
niemu po wodzie. Uczeni w piśmie i faryzeusze spierają się w Jezusem.

Ew. Mateusza 16–18. Po tym, jak Piotr świadczy, że Jezus jest Mesjaszem,
Zbawiciel oświadcza, że przekaże klucze królestwa Bożego Piotrowi i innym
Apostołom. 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 oczyszcza świątynię. 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 powinni przygotować się na
Jego powrót.

Ew. Mateusza 26–27. Jezus obchodzi z uczniami święto Paschy i ustanawia
sakrament. Cierpi w Ogrodzie Getsemane, zostaje zdradzony, 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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Król Dawid Abraham

CZĘŚĆ 2.: DZIEŃ 1.

Ew. Mateusza 1–2
Wprowadzenie
Mateusz przedstawił rodowód Jezusa Chrystusa, a anioł ogłosił Józefowi o boskim
pochodzeniu Jezusa. Mędrcy ze Wschodu udali się w podróż, aby odszukać dziecię
i oddać Mu cześć. Józef dowiedział się we śnie, że ma udać się ze swoją rodziną do
Egiptu, ponieważ Herod miał zamiar zabić Jezusa.

Ew. Mateusza 1:1–17
Mateusz podaje rodowód Jezusa
Spójrz na zdjęcie rodziców i zobacz, jakie cechy fizyczne po nich odziedziczyłeś.
Wypisz je w miejscu wyznaczonym poniżej (np.: kolor oczu, kolor włosów, wzrost,
osobowość, intelekt): ____________________

Studiując Ew. Mateusza 1–2, odszukaj prawdy o rodzicach Zbawiciela i cechy, jakie
On po nich odziedziczył.

W Ew. Mateusza 1:1–17 wymienieni są przodkowie Zbawiciela. W wersecie 1. jest
mowa o tym, że Jezus Chrystus był potomkiem Dawida (który zabił Goliata, a
później został królem Izraela) i Abrahama (który jest znany, jako ojciec ludu
przymierza z Bogiem).

„Starotestamentowe proroctwa głosiły,
że 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
pobłogosławione będą „wszystkie
narody ziemi” (I Ks. Mojżeszowa 22:18;
zob. także Abraham 2:11)” (New
Testament Student Manual [podręcznik
Kościelnego Systemu Edukacji, 2014],
str. 12). Mateusz skierował swoje słowa
bezpośrednio do żydowskich słuchaczy
i chciał, aby wiedzieli, że Jezus wypełnił starotestamentowe proroctwa o Mesjaszu.
Zapis rodowodu z Ew. Mateusza 1:1–17 ukazuje, że Jezus to obiecany Mesjasz i
prawowity dziedzic tronu Dawida. Podczas studiowania Ewangelii Mateusza
odszukaj przykłady tego, w jaki sposób Jezus Chrystus wypełnił starotestamentowe
proroctwa o Mesjaszu.

Przeczytaj Ew. Mateusza 1:16 i odszukaj jak nazwano Jezusa.

Wykształć nawyk codziennego studiowania pism świętych
Niewiele rzeczy będzie miało większy i trwalszy wpływ na twoje życie niż nauczenie się kochania
pism świętych i codziennego ich studiowania. Możesz zastosować prosty system śledzenia
codziennego czytania pism świętych, aby sprawdzać, jak to ci idzie.
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Słowo Chrystus to grecka forma aramejskiego słowa Mesjasz, oznaczającego
„namaszczony”. W życiu przedziemskim Jezus Chrystus został namaszczony przez
Ojca Niebieskiego, aby był naszym „Prorokiem, Kapłanem, Królem i
Wyzwolicielem” (Guide to the Scriptures, „Anointed One”, „Messiah”, adres
internetowy: scriptures.lds.org).

Ew. Mateusza 1:18–25
Anioł zwiastuje Józefowi boskie pochodzenie Jezusa
W Ew. Mateusza 1:16 pod koniec opisu rodowodu Jezusa Mateusz wspomina, że
Maria to żona Józefa. W Ew. Mateusza 1:18–25 jest mowa o wydarzeniach
prowadzących do zawarcia przez nich małżeństwa i narodzenia Jezusa.

Podług zapisu podanego w Ew. Mateusza 1:18 Mateusz wyjaśnił, że Józef i Maria
byli sobie poślubieni. Oznacza to, że byli 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 była w ciąży.

Przeczytaj Ew. Mateusza 1:19 i odszukaj, co miał zamiar zrobić Józef.

„Potajemnie ją opuścić” oznacza, że Józef planował rozstać się z Marią z powodu
ciąży, ale bez narażenia jej na publiczne upokorzenie.

Czego ten werset uczy nas o charakterze Józefa i o miłości, jaką darzył Marię?
____________________

Przeczytaj Ew. Mateusza 1:20 i odszukaj, co stało się, kiedy Józef rozważał zerwanie
zaręczyn z Marią.

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

Starszy Bruce R. McConkie z kworum Dwunastu Apostołów opisał, jak Józef
otrzymał osobiste świadectwo o tej prawdzie:

„Józef rozważał i modlił się. Czy to, co się poczęło w Marii jest z Ducha Świętego,
czy stało się to w inny sposób? Jeśli chodzi o to, kim naprawdę był ojciec
nienarodzonego dziecka, to Maria, Elżbieta i Zachariasz o tym wiedzieli. Wszyscy
uzyskali świadectwa poprzez objawienie, a Józef musiał się sam osobiście
dowiedzieć w tenże sposób […].

Możemy przypuszczać, że Maria powiedziała Józefowi o swoim stanie; że
następnie udała się do Elżbiety; że Józef zmagał się z tym problemem przez niemal trzy miesiące,
a była to dla niego wielka próba; że Gabriel objawił odpowiedź; że Józef posłał do Marii wieść o
swoim nawróceniu; że ona z radością pośpiesznie powróciła; że natychmiast dokonano drugiej
części ceremonii małżeńskiej” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 tomy
[1979–1981], 1:332–333).

CZĘŚĆ 2 . ,  DZIEŃ 1.
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Aby zrozumieć znaczenie wyrażenia: „[poczęte] […] z Ducha Świętego”
(Ew. Mateusza 1:20), przeczytaj następującą wypowiedź Starszego McConkiego:
„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). Zapis Łukasza (Ew. Łukasza 1:35) dokładnie podaje, co się wydarzyło. 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). Nefi przemówił podobnymi słowami, kiedy powiedział, że
w czasie poczęcia Maria ‘została […] zabrana […] przez Ducha’, a konsekwencją było to, że
dziecko z niej narodzone było ‘[Barankiem Bożym, Synem] Wiecznego Ojca’ (1 Nefi 11:19–21)
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:82–83).

Nauki te potwierdzają następującą
doktrynę: Jezus Chrystus jest boskim
Synem Ojca Niebieskiego i Marii.
Możesz zapisać tę doktrynę na
marginesie swoich pism świętych obok
Ew. Mateusza 1:18–25.

Przypomnij sobie zdjęcie swoich rodziców, któremu się przyglądałeś, i listę, jaką
sporządziłeś z cechami po nich odziedziczonymi. Następnie przeczytaj wypowiedź
Starszego Jamesa E. Talmage’a z Kworum Dwunastu Apostołów i odszukaj,
dlaczego istotne jest zrozumieć, że Jezus jest boskim Synem Niebiańskiego Ojca 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).

Co odziedziczył Jezus Chrystus po Swoim Ojcu? Co odziedziczył po Swojej matce?

Ponieważ Jezus był Synem nieśmiertelnego Ojca i śmiertelnej matki, to mógł żyć
wiecznie, jeśli tylko zdecydowałby się na to, albo mógł umrzeć. Ta boska natura
w wyjątkowy sposób dała Mu możliwość cierpienia za nasze grzechy, śmierci na
krzyżu i zmartwychwstania (zob. Alma 34:9–10).

1. Wyobraź sobie, że masz okazję, aby wyjaśnić przyjacielowi, który
nie dorastał w rodzinie chrześcijańskiej, kim jest Jezus Chrystus. Jak

wyjaśniłbyś mu boską naturę Jezusa Chrystusa? Zapisz swoją odpowiedź
w dzienniku do studiowania.

CZĘŚĆ 2 . ,  DZIEŃ 1.
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Ew. Mateusza 2:1–12
Mędrcy są pokierowani do Jezusa
Kto przyniósł dary Zbawicielowi po
Jego narodzinach?

Jedynie w Ewangelii Mateusza podany
jest zapis o Mędrcach. We wskazanym
miejscu po prawej stronie zapisz swoje
odpowiedzi na poniższe pytania
związane z Mędrcami.

Co wiesz na temat Mędrców?

Skąd Mędrcy wiedzieli o narodzinach Mesjasza?

Dlaczego Mędrcy chcieli odszukać Mesjasza?

Skąd arcykapłani i uczeni w piśmie wiedzieli,
gdzie urodzi się Mesjasz?

Co polecił Herod zrobić Mędrcom po tym, jak
odnajdą Mesjasza?

Co zrobili Mędrcy?

Przeczytaj teraz Ew. Mateusza 2:1–12 i poszukaj odpowiedzi na te pytania. Jeśli to
konieczne, skoryguj lub popraw swoje odpowiedzi.

Czy nauczyłeś się czegoś nowego na temat Mędrców? Jeśli tak, to obok pytania,
dzięki któremu nauczyłeś się czegoś nowego, narysuj gwiazdkę.

„Nie ma mowy o tym, kim byli ci mężczyźni, ale pewne jest to, że nie byli zwyczajnymi ludźmi.
Mieli przywilej odszukania Syna Bożego i przekazania Mu darów oraz mieli duchową wrażliwość,
jak i wiedzę, co wskazuje, iż w rzeczywistości byli prorokami, którym powierzono boskie
zadanie” (Bible Dictionary, „Wise Men of the East”).

Mędrcy byli „prowadzeni przez Ducha, aby zobaczyć Syna Boga i […] powrócili do
swego ludu, aby składać świadectwo o tym, że zaprawdę w ciele narodził się Król
Emanuel” (Bible Dictionary, „Magi”).

Ludzie często zakładają, że Mędrcy odwiedzili Zbawiciela w noc Jego narodzin,
razem z pasterzami. Jednakże Ew. Mateusza 2:11 wskazuje na to, iż wydarzyło się
to jakiś czas później, mniej więcej rok lub dwa lata po Jego narodzinach. (Mędrcy
znaleźli Jezusa w domu, a nie w żłobie i był On „[dziecięciem]”, a nie
niemowlakiem). Zwróć także uwagę na to, że Herod chciał, aby Mędrcy donieśli,
gdzie znaleźli Mesjasza, gdyż zamierzał Go zabić (zob. Ew. Mateusza 2:13).
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Skąd Mędrcy wiedzieli, gdzie znajduje się Mesjasz?

Przykład Mędrców pomaga nam
w zrozumieniu następującej zasady:
Jeśli będziemy szczerze i pilnie
szukać Zbawiciela, zostaniemy do
Niego poprowadzeni.

2. W dzienniku do
studiowania odpowiedz

na następujące pytanie: W jaki
sposób możesz pilnie szukać Zbawiciela?

Kiedy Mędrcy znaleźli Zbawiciela, wręczyli Mu dary. Jednym z celów było oddanie
Mu czci i okazanie uwielbienia. Czego możemy się nauczyć z przykładu Mędrców,
którzy dali Jezusowi dary? ____________________

Aby zrozumieć, w jaki sposób możemy ofiarować znaczące dary Zbawicielowi,
przeczytaj 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 wyrobicie i
włączycie w cechy swojego charakteru, to składacie Panu dar. Czasami trudno

jest tego dokonać, ale czy wasze dary nawrócenia i posłuszeństwa byłyby godnymi darami, jeśli
nic by was nie kosztowały? Nie bójcie się wymaganego wysiłku. I pamiętajcie, że nie musicie
robić tego sami. Jezus Chrystus pomoże wam stać się godnym podarunkiem” („Gdy się kiedyś
nawrócisz”, Liahona, maj 2004, str.12).

3. Rozważ słowa Starszego Christoffersona i zastanów się, jakie,
w twoim odczuciu, dary możesz ofiarować Zbawicielowi. W

dzienniku do studiowania zanotuj te pomysły i zaplanuj, w jaki sposób
przekażesz te dary Jezusowi Chrystusowi. (Jeśli dary, które chcesz wręczyć
Zbawicielowi są bardzo osobiste, możesz zapisać ich listę na osobnej kartce,
abyś mógł często do niej zaglądać, a następnie napisz w dzienniku do
studiowania, że wykonałeś to zadanie).

Pisząc na temat pierwszych lat doczesnego życia Jezusa Chrystusa, Starszy Bruce R.
McConkie odnotował:

„Chociaż kolejność podróży i wędrówek w czasie pierwszych lat życia Pana nie
jest do końca jasna, to niemal pewne jest to że:

(1) Podczas zaręczyn i wstąpienia w związek małżeński Józef i Maria mieszkali
w Nazarecie we wschodniej części prowincji Galilei (Ew. Łukasza 1:26–35,; 1 Nefi
11:13).
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(2) Dzięki boskiej opatrzności podróżowali do Betlejem, miasta Dawidowego, gdzie Jezus
narodził się w stajence (Ew. Łukasza 2:1–7).

(3) Ósmego dnia, kiedy wciąż przebywali w Betlejem, Jezus został obrzezany (Ew. Łukasza 2:21).

(4) Kiedy upłynęły dni oczyszczenia Marii, to jest po czterdziestu dniach (II Ks. Mojżeszowa 12),
święta rodzina udała się do Jerozolimy, gdzie Jezus był przedstawiony w świątyni, a Symeon i
Anna złożyli świadectwo o Jego boskim Synostwie. (Ew Łukasza 2:22–38).

(5) Zatem, kiedy ‘wykonali wszystko według zakonu Pańskiego’, udali się niezwłocznie do
Nazaretu (Ew. Łukasza 2:39). Oczywiste jest, że mędrcy jeszcze nie przyszli oddać czci swojemu
Królowi, ponieważ po ich wizycie nastąpiła ucieczka do Egiptu. Jasne jest to, że nie mogli udać
się do Egiptu i powrócić do Betlejem w ciągu czterdziestu dni, ponieważ: (a) przebywali w Egipcie
w czasie śmierci Heroda, która nastąpiła około dwóch lat po narodzeniu Jezusa; (b) z Egiptu
powrócili do Nazaretu, a nie do Betlejem.

(6) Następnie z nieznanego i nieodnotowanego nigdzie powodu Józef, Maria i dziecko powrócili
do Betlejem, gdzie mieli dom i brali udział w życiu społeczności w czasie, kiedy przyszli mędrcy
(Ew. Mateusza 2:1–12).

(7) Po ostrzeżeniu od Boga święta rodzina uciekła do Egiptu, udawszy się w podróż i nie było
wiadomo, ile im ona zajmie, być może tydzień albo kilka tygodni lub kilka miesięcy
(Ew. Mateusza 2:13–15).

(8) Po śmierci Heroda oczywiste było, że powrócili celem osiedlenia się w Betlejem i mieli tam
miejsce, w którym mogli zamieszkać. Ale w obawie przed Archelausem, synem Heroda, ominęli
judzkie prowincje i udali się w strony galilejskie, gdzie było bezpieczniej. Po powrocie zamieszkali
w Nazarecie (Ew. Mateusza 2:19–23).

(9) Od tego czasu do czasu rozpoczęcia oficjalnej posługi, czyli podczas 27 lub 28 lat, nasz Pan
nadal mieszkał w Nazarecie. (Ew. Łukasza2: 51–52)” (Doctrinal New Testament Commentary,
1:108–109).

Ew. Mateusza 2:13–23
Józef, Maria i Jezus uciekają do Egiptu
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 Ew. Mateusza 2:13–14 i odszukaj, skąd Józef wiedział, co ma zrobić, aby
zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie.

Dokąd poszedł Józef z Marią i Jezusem? ____________________

Józef, Maria i Jezus pozostali w Egipcie
do czasu śmierci Heroda. Według tego,
co podaje Ew. Mateusza 2:19–23, Bóg
poinstruował Józefa w snach, aby zabrał
swoją rodzinę z powrotem do Izraela,
gdzie osiedlili się w mieście Nazaret.
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W jaki sposób duchowa wrażliwość Józefa pobłogosławiła życie innych ludzi?

Uzupełnij następujące niepełne zdanie, aby powstała zasada o tym, czego możemy
nauczyć się od Józefa: Jeśli jesteśmy wrażliwi na Ducha, to
____________________.

4. Zastanów się, co możesz zrobić, aby stać się bardziej wrażliwym na
Ducha, żebyś mógł otrzymywać przewodnictwo i wskazówki

w swoim życiu (zob. 2 Nefi 32:3). Zapisz swoje przemyślenia w dzienniku do
studiowania i wyznacz cel, aby postąpić według otrzymanych podszeptów.

Podczas gdy niewiele jest zapisów o dzieciństwie i młodości Jezusa, to Joseph Smith
Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] dodaje trzy wersety po Ew. Mateusza 2:23
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO. Wersety te podają szczegóły
z tego okresu życia Zbawiciela. Kiedy będziesz czytać dodatek z Joseph Smith
Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha], zastanów się nad pokorą, jaką Jezus się
odznaczał jako młody mężczyzna.

„Jezus dorastał ze swymi braćmi i rósł w siłę, i czekał, aż Pan wyznaczy czas Jego
posługi.

I służył pod okiem swego ojca, i nie mówił jak inni ludzie ani nie mógł być
nauczany; bo nie było potrzeby, aby jakikolwiek człowiek go nauczał.

A po wielu latach nadeszła godzina jego służby” (Joseph Smith Translation,
Matthew 3:24–26 w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 1–2 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 2.: DZIEŃ 2.

Ew. Mateusza 3
Wprowadzenie
Jan Chrzciciel nauczał i udzielał chrztów w Judei. Jezus Chrystus udał się z Galilei
nad rzekę Jordan, gdzie został ochrzczony przez Jana. Bóg Ojciec zaświadczył, że
Jezus to Jego Umiłowany Syn.

Ew. Mateusza 3:1–12
Jan Chrzciciel naucza w Judei
Wyobraź sobie, że siedzisz w klasie, a jeden z kolegów zabiera coś, co należy do
ciebie (na przykład twój długopis, książkę czy kurtkę). Przeprasza za to, ale
w dalszym ciągu zabiera innym uczniom rzeczy. Za każdym razem przeprasza, ale
nadal bierze rzeczy, które do niego nie należą. Co pomyślałbyś o jego
przeprosinach?

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

Podczas studiowania Ew. Mateusza 3 odszukaj prawd, które pomagają zrozumieć,
co musimy zrobić, aby prawdziwie odpokutować.

Jezus Chrystus osiągnął wiek, w którym miał zacząć Swoją posługę. (Zazwyczaj
izraelscy mężczyźni zaczynali posługę w wieku 30 lat [zob. IV Ks. Mojżeszowa
4:3]). Przeczytaj Ew. Mateusza 3:1–4 i odszukaj, co działo się w owym czasie, a co
było pomocne w przygotowaniu ludzi na posługę Zbawiciela.

Jan Chrzciciel był „synem Zachariasza i
Elżbiety, potomkiem w linii kapłaństwa
z obojga rodziców. To pochodzenie jest
szczególnie ważne, ponieważ Jan był
uosobieniem prawa Mojżesza i został
wyznaczony, aby przygotować drogę
dla Mesjasza i przygotować ludzi na
Jego przyjęcie” (Bible Dictionary, „John
The Baptist”). Elżbieta była także
spokrewniona z Marią, matką Jezusa.
Jan dzierżył klucze Kapłaństwa Aarona
(zob. NiP 13; NiP 84:27–28]). Jego
ubranie i dieta, które zostały opisane
w Ew. Mateusza 3:4, wskazują na
skromne warunki, w jakich żył.

Czym, w oparciu o to, czego
dowiedziałeś się z Ew. Mateusza 3:1–4,
zajmował się Jan?

Misja Jana była przepowiedziana przez Izajasza 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.
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Żmija palestyńska
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Przeczytaj Ew. Mateusza 3:5–6 i odszukaj, jak ludzie reagowali na przesłanie Jana.

W jaki sposób ludzie reagowali na przesłanie Jana? ____________________

Chęć wyznania grzechów Ojcu Niebieskiemu, a kiedy to konieczne,
wyznaczonemu przywódcy kapłańskiemu, jest niezbędną częścią pokuty
[zob. Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004], str. 110).

Przeczytaj Ew. Mateusza 3:7 i odszukaj, do kogo przemawiał Jan.

Faryzeusze to żydowska grupa religijna, której nazwa wskazuje, że jej członkowie
są oddzieleni lub oddaleni. Szczycili się oni ścisłym posłuszeństwem prawu
Mojżesza i wierzyli, że dodane przez człowieka zasady, znane jako ustny przekaz
prawa, były równie ważne (zob. Bible Dictionary, „Pharisees”). Saduceusze byli
nieliczni, ale stanowili mocną politycznie grupę żydowską. Wierzyli w literę prawa
mojżeszowego, ale nie w doktrynę zmartwychwstania czy życia wiecznego
(zob. Bible Dictionary, „Sadducees”).

Jak Jan nazwał faryzeuszy i saduceuszy? ____________________

Żmija palestyńska jest najpowszechniej występującym wężem w Izraelu. Gady te są
aktywne w nocy i zazwyczaj polują, czyhając w ukryciu na swoją zdobycz. W
sytuacji zagrożenia, zwijają się, syczą i atakują przeciwnika.

Dlaczego, twoim zdaniem, Jan nazwał
faryzeuszy i saduceuszy plemieniem
żmijowym?

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie
Józefa Smitha] zawiera dodatkowe
słowa, wypowiedziane przez Jana do
faryzeuszy i saduceuszy. Po zwróceniu
się do nich w Ew. Mateusza 3:7 Jan
ostrzegł:

„Dlaczego nie przyjmujecie nauk tego,
którego posłał Bóg? Jeśli nie przyjmiecie
tego do swego serca, mnie nie
przyjmujecie; a jeśli mnie nie przyjmujecie, nie przyjmujecie Tego, który mnie
przysłał, abym świadczył; i nie macie wymówki z powodu grzechu swego.

Odpokutujcie zatem i wydajcie owoce pokuty” (Joseph Smith Translation, Matthew
3:34-35 w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

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

Jak byś podsumował przesłanie Jana skierowane do faryzeuszy i saduceuszy?
____________________

Możesz zaznaczyć wyrażenie: „wydawajcie więc owoc godny upamiętania”
w Ew. Mateusza 3:8.
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W pismach świętych ludzie czasami
przyrównywani są do drzew, które
wydają dobre albo złe owoce. Owoce
reprezentują nasze pragnienia i czyny.
Słowo „godny” w wersecie 8. oznacza
„właściwy” (zob. Ew. Mateusza 3:8,
przypis b w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO).

Przypomnij sobie scenariusz z początku
tej lekcji — o osobie, która zabierała
rzeczy innych uczniów. Czy ten uczeń poprzez swoje pragnienia i uczynki był
dobrym przykładem zasady pokuty? Dlaczego nie? ____________________

Z Ew. Mateusza 3:8 dowiadujemy się, że okazujemy Panu prawdziwą pokutę,
kiedy zmieniamy nasze pragnienia i czyny i postępujemy zgodnie z Jego
naukami). Zastanów się nad zapisaniem tej wypowiedzi w pismach świętych obok
wersetu Ew. Mateusza 3:8.

Zastanów się, w jaki sposób twoje pragnienia i czyny mogą wskazywać na to, że
prawdziwie odpokutowałeś za swoje grzechy, kiedy zastanawiasz się nad
następującymi sytuacjami: ściąganie w szkole, dokuczanie rodzeństwu, używanie
wulgarnego języka czy oglądanie pornografii.

1. W dzienniku do studiowania wyjaśnij, co może myśleć i jak będzie
postępować ktoś, kto odpokutował za grzechy.

Przeczytaj Ew. Mateusza 3:10 i odszukaj konsekwencje braku prawdziwej pokuty.

Zastanów się, jakie pragnienia lub czyny musisz zmienić, aby prawdziwie
odpokutować, oraz w jaki sposób możesz okazać, że prawdziwie odpokutowałeś
poprzez zmianę pragnień i uczynków, które nie są zgodne z naukami Boga.

Przeczytaj Ew. Mateusza 3:11 i odszukaj, co powiedział Jan Chrzciciel na temat
tego, co uczyni Zbawiciel.

Jezus miał chrzcić „Duchem Świętym i ogniem” (Ew. Mateusza 3:11). Ten rodzaj
chrztu jest konieczny po chrzcie wodą i odnosi się do otrzymania daru Ducha
Świętego, który uświęca i oczyszcza dusze niczym ogniem (zob. 2 Nefi 31:13–14,
17).

Ew. Mateusza 3:12 symbolicznie opisuje, co stanie się z prawymi, którzy
zaakceptują Chrystusa, i z niegodziwymi, który Go odrzucą.

Ew. Mateusza 3:13–17
Jezus Chrystus zostaje ochrzczony, a Ojciec przyznaje, że jest On Jego
Umiłowanym Synem

2. Przez chwilę pomyśl o swoim chrzcie. W dzienniku do studiowania
zapisz, co pamiętasz z tego ważnego wydarzenia w twoim życiu.

Zapis w Ew. Mateusza 3:13–17 podaje, że Jezus Chrystus został ochrzczony.
Podczas studiowania tych wersetów odszukaj podobieństw pomiędzy twoim
chrztem a chrztem Zbawiciela.
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Przeczytaj Ew. Mateusza 3:13–17 i odszukaj odpowiedzi na poniższe trzy pytania
dotyczące chrztu Jezusa:

Przez kogo? ____________________

W jaki sposób? ____________________

Dlaczego? ____________________

Jeśli to konieczne, skoryguj odpowiedzi w oparciu o poniższe informacje:

Jezus podróżował z Galilei do rzeki Jordan, aby przyjąć chrzest od Jana, ponieważ
dzierżył klucze Kapłaństwa Aarona i miał upoważnienie do dokonania tego
obrzędu. Zapisz: Jan Chrzciciel oraz: właściwe upoważnienie obok słów:
„Przez kogo?”.

To, że Jezus „wystąpił z wody”
(Ew. Mateusza 3:16), wskazuje, iż został
On ochrzczony przez zanurzenie — co
oznacza, że był całkowicie zanurzony
w wodzie. Zapisz: Przez zanurzenie obok
pytania: „W jaki sposób?”.

(Jan Chrzciciel wiedział, że
upoważnienie i pozycja Jezusa były
większe niż te, które sam posiadał.
Jednakże, według Ew. Mateusza 3:15,
Jezus powiedział, że musi przyjąć
chrzest, aby „wypełnić wszelką
sprawiedliwość”. Zapisz to zdanie obok
pytania: „Dlaczego?”.

Aby „wypełnić wszelką
sprawiedliwość” oznacza zrobienie
wszystkiego, co wymaga od nas Ojciec
Niebieski, abyśmy mogli znowu z Nim
żyć. Oznacza przyjęcie obrzędów zbawienia. Poprzez przyjęcie chrztu Jezus dał
doskonały przykład do naśladowania. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 31:4–9 i zapisz go
jako odsyłacz na marginesie obok Ew. Mateusza 3:15. Zaznacz słowa i wyrażenia,
które pomogą ci zrozumieć, co oznacza „wypełnić wszelką sprawiedliwość”.

Użyj odpowiedzi z poprzednich trzech pytań do rozpoznania doktryny na temat
właściwego sposobu dokonywania chrztu na podstawie Ew. Mateusza 3:13–17.
____________________

W jakim zakresie twój chrzest odpowiada przykładowi, jaki dał nam Zbawiciel?

Kolejna ważna doktryna w Ew. Mateusza 3:16–17 dotyczy Boskiej Trójcy. Przeczytaj
ponownie te wersety i odszukaj, czego uczymy się z nich o Ojcu, Synu i Duchu
Świętym.

Poniżej zapisz, gdzie znajdowali się poszczególni członkowie Boskiej Trójcy podczas
chrztu Zbawiciela:

Ojciec: ____________________
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Syn: ____________________

Duch Święty: ____________________

Istotne jest zrozumienie, że Duch Święty nie był przemieniony w gołębicę. Raczej
gołębica była symbolem, że Duch Święty zstąpił na Jezusa (zob. Bible Dictionary,
„Dove, sign of”).

Jakiej doktryny uczymy się z tych wersetów o Boskiej Trójcy? (Zob. także NiP
130:22–23). ____________________

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
ludziom.

3. Przeczytaj wyjaśnienie do hasła „God” w Bible Dictionary lub
„God, Godhead” w Guide to the Scriptures (scriptures.lds.org).

Przeczytaj te wpisy i odszukaj informacje na temat każdego członka Boskiej
Trójcy. W dzienniku do studiowania zapisz jedno lub dwa zdania, które
zawierają istotne informacje o Boskiej Trójcy.

Możesz podzielić się ze znaną ci osobą swoim świadectwem o Ojcu, Synu i Duchu
Świętym.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 3 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 2 . ,  DZIEŃ 2.
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CZĘŚĆ 2.: DZIEŃ 3.

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.

Ew. Mateusza 4:1–11
Jezus opiera się pokusom diabła
Podejdź do najbliższego okna i przez 30 sekund spróbuj skupić się na jednej rzeczy
na zewnątrz bez odwracania od niej wzroku. (Jeśli nie możesz wyjrzeć przez okno,
skup się na rzeczy znajdującej się wewnątrz).

Czy coś ci przeszkadzało w skupieniu się na tej rzeczy? O czym myślałeś podczas
tych 30 sekund?

Kiedy skupiamy się na przestrzeganiu przykazań Ojca Niebieskiego, przeszkody
w formie pokus próbują nas odciągnąć i skłonić do popełnienia grzechu. Pomyśl, na
jakie sposoby Szatan kusi cię do popełnienia grzechu. Podczas studiowania
Ew. Mateusza 4 odszukaj zasadę, którą możesz zastosować, aby oprzeć się
pokusom.

Po Swoim chrzcie Zbawiciel doświadczył czegoś, co przygotowało Go do Jego
ziemskiej posługi. Przeczytaj na głos Ew. Mateusza 4:1–2 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. Podczas czytania odszukaj, czego Jezus doświadczył na
pustyni. (Zwróć uwagę na to, że rozmawiać oznacza tutaj przeżyć wspólnie coś
duchowego).

Jak post i rozmowa z Ojcem Niebieskim pomogły Jezusowi przygotować się do
Jego ziemskiej posługi? ____________________
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Jezus oparł się pokusom Szatana.
Kuszenie Chrystusa — Carl Heinrich Bloch. Dzięki uprzejmości
Narodowego Muzeum Historii na Zamku Frederiksborg w Hillerød
w Danii. Kopiowanie zabronione.

Z poniższej tabeli dowiesz się o
doświadczeniu Jezusa, kiedy był
kuszony przez diabła. Przestudiuj
fragmenty wypisane w lewej kolumnie
poniższej tabeli. Następnie napisz,
w jaki sposób Szatan kusił Jezusa, i
opisz, co zrobił Jezus. Podczas
studiowania nie zapomnij, że Joseph
Smith Translation [Tłumaczenie Józefa
Smitha] zawiera poprawione słowa
z Ew. Mateusza 4:5, 8, które wskazują,
że Duch, a nie diabeł, zabierał
Zbawiciela w różne miejsca (zob. także
Joseph Smith Translation, Luke 4:5
[Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Łukasza 4:5] [w Ew. Łukasza 4:5,
przypis a]; Ew. Łukasza 4:9
[w: Ew. Łukasza 4:9, przypis a]
w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

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

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jakie strategie działania diabła w celu kuszenia nas do popełnienia

grzechu są ujawnione w tym zapisie?

Zwróć uwagę na to, że Zbawiciel podobnie zareagował na każdą pokusę.
Fragmenty z pisma świętego, na które powołał się Zbawiciel, wskazywały na
właściwy kierunek działania w przypadku każdej pokusy, a On zastosował prawdy
nauczane w tychże fragmentach. Oto jedna z zasad, o jakiej możemy nauczyć się
z przykładu Zbawiciela: Kiedy przypominamy sobie nauczane w pismach
prawdy i stosujemy je, to możemy oprzeć się pokusom diabła. Możesz zapisać
tę zasadę na marginesie swoich pismach świętych obok Ew. Mateusza 4:3–11).

Dlaczego, w myśl tej zasady, ważne jest regularne studiowanie pism świętych?

CZĘŚĆ 2 . ,  DZIEŃ 3.
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Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Apostołów udzielił następującej
rady o zapamiętywaniu fragmentów pism świętych: „Korzystajcie z technologii
w mądry sposób. Zaznaczajcie na swoich urządzeniach ważne fragmenty z pism
świętych i często się do nich odnoście. Jeśli wy, młodzi ludzie, bylibyście w stanie
przeczytać choćby jeden werset pisma świętego tak często, jak niektórzy z was
wysyłają SMS-y, to szybko nauczylibyście się na pamięć setek jego fragmentów.

Fragmenty te okazałyby się potężnym źródłem natchnienia i kierownictwa Ducha Świętego, gdy
zajdzie taka potrzeba” („Spokój w domu”, Ensign lub Liahona, maj 2013, str. 30).

Błogosławieństwa studiowania pism świętych
Jedną z możliwości, jakie otrzymasz w tym roku jako uczeń seminarium, jest przeczytanie całego
Nowego Testamentu. Czytanie pism świętych wzmacnia twoje relacje z Panem. Prezydent
Spencer W. Kimball nauczał: „Odkryłem, że kiedy moje relacje z Bogiem są przypadkowe i kiedy
wydaje mi się, że żadne boskie ucho mnie nie słucha, i nie przemawia do mnie żaden boski głos,
oznacza to, że jestem bardzo, bardzo daleko. Kiedy zanurzam się w pisma święte, ta odległość
maleje, a duchowość powraca” (Teachings of Presidents of The Church: Spencer W. Kimball
[2006], str. 67).

2. W swoim dzienniku do studiowania wykonaj następujące zadania:

a. Narysuj na stronie trzy kolumny. W pierwszej kolumnie napisz trzy grzechy,
do popełnienia których młodzi ludzie w twoim wieku mogą być kuszeni. W
drugiej kolumnie napisz, w jaki sposób Szatan próbuje przekonać kogoś do
popełnienia każdego z wymienionych w pierwszej kolumnie grzechów.
Następnie znajdź fragment z pisma świętego, w którym przytoczone zostały
prawdy, na jakie można się powołać i które zastosować, kiedy jesteśmy
kuszeni do popełnienia każdego wymienionego w tabeli grzechu, a
następnie zapisz te odsyłacze do pism w trzeciej kolumnie. (Możesz odnieść
się do fragmentów do opanowania, takich jak: I Ks. Mojżeszowa 39:9 lub
Nauki i Przymierza 10:5).

b. Na osobnej kartce napisz fragment z pisma świętego, jaki sobie
przypomniałeś i który chcesz zastosować, kiedy będziesz kuszony do
popełnienia grzechu. Możesz zapamiętać fragment z pisma, który
wybierzesz.

Ew. Mateusza 4:12–17
Jezus przebywa w Galilei
Kilka wydarzeń miało miejsce pod koniec czterdziestu dni, jakie Zbawiciel spędził
na pustyni (Ew. Mateusza 4:11), zanim Jan Chrzciciel został uwięziony
(Ew. Mateusza 4:12; zob. „Harmony of Gospels”).

Z Ew. Mateusza 4:12–15 dowiadujemy się, 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). Przeczytaj Ew. Mateusza 4:16. Możesz zaznaczyć, co według
Izajasza miało się wydarzyć.

CZĘŚĆ 2 . ,  DZIEŃ 3.
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Z tego proroctwa dowiadujemy się, iż Jezus wnosi światło do życia tych, którzy
przebywają w ciemności. Podczas dalszego studiowania Ew. Mateusza i
pozostałych ewangelii odszukaj, w jaki sposób Zbawiciel to czynił podczas Swojej
posługi.

Według zapisu w Ew. Mateusza 4:17, Zbawiciel zaczął głosić pokutę jako
przygotowanie do ustanowienia pośród tego ludu królestwa niebieskiego (Jego
Kościoła).

Ew. Mateusza 4:18–22
Jezus powołuje Piotra oraz innych, aby za Nim poszli
Spójrz na ilustrację przedstawiającą Zbawiciela, który powołuje Piotra i Andrzeja do
służby i zwróć uwagę, co robią oni z siecią rybacką.

Podczas gdy inni ludzie
prawdopodobnie postrzegali wówczas
Piotra i Andrzeja jako zwyczajnych
rybaków, to Jezus Chrystus widział ich
wielki potencjał i wiedział, kim mogą
się stać. Zastanów się, w jakim sensie
jesteśmy podobni do Piotra i Andrzeja.

Podczas dalszego studiowania
Ew. Mateusza 4 odszukaj, co musimy
zrobić, aby stać się tym, kim Pan chce,
byśmy się stali.

Przeczytaj Ew. Mateusza 4:18–22 i odszukaj, co się stało pomiędzy Zbawicielem a
rybakami.

Postaw siebie na miejscu tych rybaków. Pomyśl, co byś poświęcił, aby podążać za
Zbawicielem i pomagać w Jego dziele przez cały czas. Dlaczego może to być
trudne? ____________________

Zwróć uwagę na to, jak ci rybacy — Piotr, Andrzej, Jakub i Jan — zareagowali na
zaproszenie Zbawiciela. Jaka była ich natychmiastowa reakcja i jak to świadczy o
ich charakterze?

Kim są „[rybacy] ludzi” (Ew. Mateusza 4:19)? ____________________

Zastanów się, dlaczego ci mężczyźni zrobią więcej dobrego w swoim życiu jako
„[rybacy] ludzi” niż jako zwykli rybacy.

Z przykładu tych mężczyzn dowiadujemy się o następującej zasadzie: Jeśli
niezwłocznie odpowiemy na zaproszenia Zbawiciela, aby za Nim pójść,
sprawi On, że nasze życie będzie pełniejsze, niż gdybyśmy sami do
tego dążyli.

Starszy Joseph B. Wirthlin z Kworum Dwunastu Apostołów zadał pytanie związane
z „sieciami” w naszym życiu:

CZĘŚĆ 2 . ,  DZIEŃ 3.
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„‘Gdyby Zbawiciel wezwał was w dzisiejszych czasach, czy chcielibyście tak
po prostu porzucić swoje sieci i pójść za Nim?’ […].

Sieci mają różne rozmiary i kształty. Sieci, które Piotr, Andrzej, Jakub i Jan
pozostawili, były namacalnymi przedmiotami — narzędziami, którymi
zarabiali na życie […].

Sieci generalnie symbolizują sposoby na usidlenie kogoś. W węższym, lecz
ważniejszym znaczeniu, moglibyśmy nazwać siecią wszystko, co odciąga nas i powstrzymuje
przed pójściem za wezwaniem Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego.

Sieci w tym kontekście mogą być naszą pracą, naszym hobby, naszymi przyjemnościami i ponad
to wszystko, naszymi pokusami i grzechami. Mówiąc w skrócie, sieć może być wszystkim, co
odciąga nas od towarzystwa Ojca Niebieskiego lub Jego przywróconego Kościoła” („Pójdźcie za
mną”, Liahona, lipiec 2002, str. 15).

3. W oparciu o definicję „sieci” podaną przez Starszego Wirthlina
zapisz w dzienniku do studiowania 3–4 przykłady, w jaki sposób

współczesne sieci mogą powstrzymać kogoś od szybkiej reakcji na zaproszenie
Zbawiciela, aby za Nim podążać.

Prezydent Ezra Taft Benson nauczał o błogosławieństwach, jakie będą naszym
udziałem, kiedy będziemy podążać za Zbawicielem: „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).

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Kiedy ty lub ktoś, kogo znasz, doświadczyliście podobnych błogosławieństw
za pozostawienie za sobą tego, co jest ze świata, aby pójść za Zbawicielem?

b. Jak myślisz, dlaczego ważna jest natychmiastowa reakcja na zaproszenie
Zbawiciela, aby za Nim pójść, w kontekście błogosławieństw, jakie
otrzymamy, podążając za Nim?

Możesz wyznaczyć cel, żeby zawsze odpowiadać na zaproszenia Zbawiciela, aby za
Nim podążać.

Ew. Mateusza 4:23–25
Jezus naucza, głosi i uzdrawia w Galilei
Przeczytaj Ew. Mateusza 4:23–25 i zaznacz czyny Zbawiciela.

Podczas studiowania Ewangelii dowiesz się o okolicznościach, w jakich nauczał,
głosił i uzdrawiał Zbawiciel podczas Swojej posługi na ziemi.

CZĘŚĆ 2 . ,  DZIEŃ 3.
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5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 4 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 2 . ,  DZIEŃ 3.
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Jezus naucza podczas Kazania na górze.

CZĘŚĆ 2.: DZIEŃ 4.

Ew. Mateusza 5
Wprowadzenie
W Ew. Mateusza 5–7 podany jest zapis kazania, jakie Zbawiciel wygłosił na
początku Swojej posługi. Jest ono znane jako Kazanie na górze. Niniejsza lekcja
dotyczy Ew. Mateusza 5, gdzie znajdują się zasady prowadzące do szczęścia,
których nauczał Zbawiciel. Nakazał On również Swoim uczniom, aby dawali prawy
przykład i nauczał ich wyższego prawa.

Ew. Mateusza 5:1–12
Jezus Chrystus rozpoczyna Kazanie na górze, nauczając na temat błogosławieństw.
Jak byś odpowiedział na następujące
pytania: Czy jesteś szczęśliwy?
Dlaczego tak lub dlaczego nie?
____________________

Zaznacz, co na temat szczęścia
powiedział Prezydent Dieter F.
Uchtdorf 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, nie determinują naszego szczęścia

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

Podczas studiowania Ew. Mateusza 5 odszukaj zasad, które pomogą ci zrozumieć,
co daje prawdziwe szczęście.

Przejrzyj Ew. Mateusza 5:3–11 i odszukaj słowa powtarzane na początku każdego
wersetu (Możesz zaznaczyć definicję słowa Błogosławiony podaną w: Ew. Mateusza
5:3, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Ponieważ słowo błogosławiony jest tłumaczeniem łacińskiego beatus, co oznacza
mieć szczęście, czyli być szczęśliwym, to wersety te często nazywa się
„Błogosławieństwami”.

Kiedy Jezus Chrystus przebywał pośród Nefitów, wygłosił podobne kazanie do
tego, które zostało zapisane w Ew. Mateusza 5. We wstępie do Swojego kazania
wygłoszonego do Nefitów Zbawiciel wyjaśnił, że droga do Niego prowadzi poprzez
chrzest i przyjęcie Ducha Świętego (zob. 3 Nefi 12:1–2). Błogosławieństwa zapisane
w Ew. Mateusza 5:1–12 i 3 Nefi 12:1–12 wskazują nam ścieżkę wiodącą do Niego.

Przeczytaj 3 Nefi 12:3–6 i odszukaj, w jakim sensie przesłanie Pana z tych wersetów
daje nam pełniejsze zrozumienie zapisu w Ew. Mateusza 5:3–6.
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1. Wybierz jedno z Błogosławieństw z Ew. Mateusza 5:3–12. W
dzienniku do studiowania napisz krótkie przemówienie o tym

błogosławieństwie. (Możesz także uwzględnić przemyślenia z rozdziału: 3 Nefi
12). W swoim przemówieniu podaj poniższe informacje:

a. Rozpoznaj, co jest obiecane za życie zgodne z tym błogosławieństwem.

b. Napisz przykłady, w jaki sposób możemy żyć według tego
błogosławieństwa.

c. Wyjaśnij, jak życie według tego błogosławieństwa prowadzi nas do
szczęścia. Możesz także podzielić się doświadczeniem, które obrazuje, jak to
błogosławieństwo dało ci szczęście.

Być może zauważyłeś, że każde z błogosławieństw uczy o cechach Jezusa
Chrystusa. Żyjąc według tych nauk, możemy stać się bardziej do Niego podobni. Z
Ew. Mateusza 5 dowiadujemy się, że kiedy będziemy rozwijać Chrystusowe
cechy charakteru, w większej mierze odczujemy szczęście.

Wybierz cechę z jednego z błogosławieństw i wyznacz sobie cel, który pomoże ci ją
rozwinąć.

Ew. Mateusza 5:13–16
Jezus Chrystus instruuje Swoich uczniów, aby dawali prawy przykład
Pomyśl o znanej ci osobie, jak na przykład o członku rodziny lub przyjacielu, która
może być pobłogosławiona zbliżeniem się do Ojca Niebieskiego. Podczas dalszego
studiowania Ew. Mateusza 5 odszukaj zasad, którymi możesz kierować się, kiedy
będziesz pomagać tej osobie.

Wymień wszystkie znane ci sposoby
użycia soli: ____________________

Uzupełnij swoją listę tym, co Starszy
Carlos E. Asay, Siedemdziesiąty,
powiedział o soli:

„[Sól] jest podstawą zdrowia; daje życie komórkom i umożliwia im działanie. Ma
właściwości antyseptyczne i zabija zarazki. Jest środkiem konserwującym. Jest to
składnik wielu produktów spożywczych. Szacuje się, że sól można używać na
ponad 14 tys. różnych sposobów […].

[Sól], która ma smak, 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).

Przeczytaj Ew. Mateusza 5:13 i odszukaj, kogo Zbawiciel przyrównał do soli.

CZĘŚĆ 2 . ,  DZIEŃ 4.
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Zastanów się, w jakim sensie uczniowie Jezusa Chrystusa mają te same cechy, co
dobra sól.

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

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

Jak myślisz, co to znaczy, że sól straciła swoją słoność? ____________________

Sól wietrzeje, kiedy jest zmieszana z innymi substancjami (zabrudzeniami) i jest
skażona.

Jeśli sól symbolizuje uczniów Jezusa Chrystusa, to co może symbolizować bród i
skażenie?

Z nauk Zbawiciela dowiadujemy się, że skażenie przez grzechy tego świata
może uniemożliwić nam bycie błogosławieństwem dla innych ludzi. Możesz
zapisać tę zasadę na marginesie swoich pism świętych obok Ew. Mateusza 5:13.

Starszy Asay udzielił także rady, jak mamy unikać skażenia przez grzechy tego
świata: „Chciałbym zaproponować te proste wytyczne […] jako sposób na
zachowanie smaku: Jeśli to nie jest czyste, nie myśl o tym; jeśli to nie jest
prawdziwe, nie mów o tym; jeśli to nie jest dobre, nie czyń tego” („Salt of the
Earth”, str. 42–43).

Zastanów się, co możesz dzisiaj zrobić, aby uniknąć skażenia przez grzechy tego
świata. Pamiętaj, że dzięki wierze w Jezusa Chrystusa i pokucie możesz zostać
oczyszczony z jakichkolwiek popełnionych grzechów.

Przeczytaj Ew. Mateusza 5:14–16 i zwróć uwagę, że Zbawiciel przyrównał Swoich
uczniów do świecy. (Ew. Mateusza 5:14–16 jest fragmentem do opanowania.
Możesz zaznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś mógł z łatwością go
odnaleźć).
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Fragment do opanowania — Ew. Mateusza 5:14–16
2. W dzienniku do

studiowania narysuj
świecę i odpowiedz na następujące
pytania:

a. Co to znaczy jaśnieć?

b. Jak myślisz, dlaczego ważne jest
postępowanie zgodne
z przykazaniami Pana, jak
podano w Ew. Mateusza
5:14–16, aby być dobrym
przykładem?

Materiały o fragmentach do opanowania
Możesz zapoznać się z materiałami na temat fragmentów z pism świętych do opanowania, które
są dostępne na stronie LDS.org. Te materiały to: karty z fragmentami do opanowania, zakładki,
ćwiczenia i aplikacje na urządzenia mobilne i strony internetowe. Materiały te pomogą ci
opanować te fragmenty z pism świętych.

Według tych wersetów uczmy się, że nasz prawy przykład może zachęcić innych
ludzi, aby zbliżyli się do Ojca Niebieskiego. Możesz zapisać tę zasadę na
marginesie swoich pism świętych.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Kiedy czyjś prawy przykład pomógł ci zbliżyć się do Ojca

Niebieskiego?

Zastanów się nad tym, co możesz zrobić, aby być dobrym przykładem dla rodziny i
przyjaciół.

Ew. Mateusza 5:17–48
Jezus Chrystus naucza Swoich uczniów, jak mogą stać się doskonali na wzór Ojca
Niebieskiego.
Ew. Mateusza 5:17–20 podaje, że Jezus Chrystus nauczał, że nie przyszedł, aby
niszczyć czy zaniechać wiecznych prawd zawartych w prawie Mojżesza. Raczej
przywrócił On pełnię ewangelii, która została zagubiona w wyniku niegodziwości i
odstępstwa, poprawił fałszywe nauki i wypełnił proroctwa wypowiedziane przez
starotestamentowych proroków.

W Ew. Mateusza 5:21–48 zawarte są nauki Zbawiciela o różnych prawach i
tradycjach, jakie Żydzi rozwinęli i dodali do prawa Mojżesza. Kiedy wyjaśnił On
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prawdziwe znaczenie praw, nauczał wyższej drogi prowadzącej do sprawiedliwości.
Członkowie królestwa Boga muszą żyć według tego wyższego prawa. Abyś mógł
rozpoznać, czego Jezus Chrystus nauczał Swoich uczniów na temat wyższego
prawa, wykonaj następujące ćwiczenie polegające na łączeniu w pary
odpowiednich przykazań:

Życie jedynie według litery prawa W jaki sposób powinni żyć
uczniowie Jezusa Chrystusa

____„Nie będziesz zabijał” (Ew. Mateusza 5:21–26).

____„Nie będziesz cudzołożył” (Ew. Mateusza
5:27–30).

____Rozwód z żoną jest możliwy, jeśli dasz „list”
rozwodowy (zob. Ew. Mateusza 5:31–32).

____Dotrzymuj tylko tych przysiąg, jakie dokonałeś
w imię Pana (zob. Ew. Mateusza 5:33–37).

____„Oko za oko i ząb za ząb” (zob. Ew. Mateusza
5:38–42).

____Musisz miłować tylko bliźniego swego
(zob. Ew. Mateusza 5:43–47).

a. Nie powinno się składać przysięgi; danie
słowa powinno wystarczyć.

b. Miłuj nieprzyjaciół.

c. Nie składaj pozwu o rozwód, chyba że
z powodu cudzołóstwa.

d. Nie złość się.

e. Odwróć drugi policzek.

f. Nie popełniaj cudzołóstwa w sercu
poprzez podsycanie pożądliwych myśli.

4. Przejrzyj prawdy, o jakich dowiedziałeś się podczas tej lekcji. Na
nowej kartce w swoim dzienniku do studiowania napisz słowa

Zacznij, Przestań i Kontynuuj. Oceń swoje życie i zdecyduj o jednej rzeczy, jaką
chcesz zacząć robić, o jednej rzeczy, jaką chcesz zaprzestać i o jednej rzeczy,
jaką chcesz kontynuować, aby zastosować to, czego nauczyłeś podczas tej lekcji.
Obok odpowiedniego słowa w dzienniku do studiowania napisz, co
zdecydowałeś się zacząć, a co kontynuować. Obok słowa Przestań postaw
krzyżyk, aby zaznaczyć, że zdecydowałeś się zaprzestać czynienia czegoś.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 5 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 3.: DZIEŃ 1.

Ew. Mateusza 6–7
Wprowadzenie
W Ew. Mateusza 6–7 jest opisana dalsza część Kazania na górze, które wygłosił
Jezus. W tej części kazania nauczał On, że prawe wyrażające oddanie czyny
powinny być wykonywane po to, aby zadowolić Ojca Niebieskiego. Jezus
poinstruował Swoich uczniów, aby najpierw dążyli do budowania królestwa Boga.

Ew. Mateusza 6:1–18
Zbawiciel naucza Swoich uczniów, aby ich czyny były prawe
Zastanów się nad następującymi pytaniami: Czy kiedykolwiek zrobiłeś coś dobrego
ze złych powodów? Jeśli tak, jaka była twoja motywacja?

Ocena własnego życia
Kiedy poświęcamy czas na rzetelną ocenę, czy w pełni żyjemy zgodnie z określoną zasadą
ewangelii, pozwalamy Duchowi Świętemu na to, aby pomógł nam zrozumieć, co robimy dobrze, a
nad czym powinniśmy popracować. Kiedy oceniasz swoje życie, uzyskaj przewodnictwo Ducha
Świętego i bądź ze sobą całkowicie szczery.

Przeczytaj Ew. Mateusza 6:1–2 i odszukaj, jakie według Zbawiciela są złe motywy
wykonywania dobrych uczynków.

Jałmużna to czyn świadczący o religijnym oddaniu, polegający na udzielaniu
wsparcia biednym (zob. Ew. Mateusza 6:1., przypis b w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO). Czego uczymy się z tych wersetów o powodach, dla których
ludzie ofiarowują jałmużnę? ____________________

Zwróć uwagę, że Zbawiciel powiedział, że ci ludzie to „obłudnicy”, co z greckiego
oznacza tych, którzy udają (zob. Ew. Mateusza 6:2, przypis a w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO).

Przeczytaj Ew. Mateusza 6:3–4 i odszukaj nauki Zbawiciela o tym, z jakich pobudek
Jego uczniowie powinni wykonywać prawe czyny. Możesz zaznaczyć, co Zbawiciel
obiecał tym, których uczynki są prawe z właściwych powodów.

Służba w ukryciu oznacza, że dokonujemy cichych aktów służby wobec bliźnich,
bez rozgłosu czy dążenia do uzyskania korzyści. Wiele można by powiedzieć o
cichych aktach służby, o których nie wie nikt poza usługującym i tym któremu
się służy.

Uzupełnij następujące niedokończone zdanie, aby rozpoznać zasadę, jakiej uczymy
się z nauk Zbawiciela: Jeśli wykonujemy prawe czyny, aby zadowolić Ojca
Niebieskiego, a nie dążymy do przykucia uwagi innych ludzi, wtedy
zostaniemy ____________________.

Wyrażenie „odpłaci tobie” może oznaczać, że Ojciec Niebieski pobłogosławi nas
docześnie lub duchowo na sposoby, które inni mogą lub których nie mogą dostrzec,
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ale które mogą być z łatwością rozpoznawalne, kiedy otrzymamy dane
błogosławieństwo.

Przeczytaj Ew. Mateusza 6:5–6 i Ew. Mateusza 6:16–18 i odszukaj przykłady, jak
Zbawiciel ilustrował zasady dotyczące dokonywania wyrażających oddanie czynów,
aby zadowolić Ojca Niebieskiego. Wyrażenia „smętni” i „szpecą […] twarze swoje”
w wersecie 16. odnoszą się do osób, które chcą pokazać innym wokół, że poszczą.

Publiczna modlitwa nie jest czymś złym, gdyż nie wszystkie modlitwy muszą być
dokonywane w ukryciu. Zmawiać modlitwę oraz wykonywać inne religijne praktyki
można publicznie, jeśli dzieje się to w szczerości i oddaniu, zgodnie z przyjętymi
w Kościele normami.

1. W dzienniku do studiowania opisz, kiedy uczyniłeś coś prawego —
na przykład zmówiłeś modlitwę czy odbyłeś post — aby zadowolić

Ojca Niebieskiego. Napisz, jakie błogosławieństwa odczułeś w swoim życiu za
szczere oddawanie czci.

W Ew. Mateusza 6:7–15 Zbawiciel udzielił wskazówek i dał wzór prawidłowej
modlitwy. Znany jest on jako Modlitwa Pańska. Przeczytaj te wersety i odszukaj
dodatkowe prawdy, jakich możesz się nauczyć o modlitwie z przykładu Pana.

Możesz znaleźć ciche, odosobnione miejsce, aby pomodlić się na głos i zaoferować
szczerą modlitwę Ojcu Niebieskiemu. Jakie zauważyłeś różnice pomiędzy
oferowaniem modlitwy na głos, a po cichu. Na czym skupiłeś swoje myśli, kiedy
modliłeś się na głos?

2. W dzienniku do studiowania zapisz przemyślenia ze studiowania
Ew. Mateusza 6:7–15, które pomogą ci lepiej zmawiać osobiste

modlitwy.

Ew. Mateusza 6:19–24
Jezus Chrystus naucza Swoich uczniów, aby gromadzili skarby w niebie
Skarb to coś, co ma wielką wartość.

Przeczytaj Ew. Mateusza 6:19–21 i
odszukaj, jakich skarbów, według nauk
Zbawiciela, mają szukać Jego
uczniowie.

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

W poniższej tabeli wymień trzy przykłady skarbów, jakie ludzie mogą gromadzić na
ziemi i trzy przykłady skarbów, jakie możemy gromadzić w niebie.

Skarby na ziemi Skarby w niebie
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Przeczytaj Ew. Mateusza 6:22–24 i odszukaj, co według Zbawiciela, pomoże nam
gromadzić skarby w niebie.

Joseph Smith Translation, Matthew 6:22 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Mateusza
6:22] pomaga nam w zrozumieniu, że Zbawiciel nauczał, iż aby gromadzić skarby
w niebie, musimy mieć oczy „zwrócone na chwałę Boga” (Joseph Smith Translation,
Matthew 6:22 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Mateusza 6:22] [w Ew. Mateusza
6:22, przypis b]), co oznacza dostosowanie naszej perspektywy do woli Boga.

Z ostatniego zdania z Ew. Mateusza 6:24 dowiadujemy się o poniższej prawdzie,
która pomoże nam pamiętać, aby gromadzić skarby w niebie: Nie możemy służyć
zarówno Bogu, jak i mamonie. Słowo mamona odnosi się do bogactw lub tego, co
doczesne.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jak myślisz, dlaczego nie możemy jednocześnie służyć Bogu i

mamonie?

Zastanów się i podaj przykłady z własnego życia, kiedy skupienie się w sercu na
sprawach doczesnych sprawiło, że nie mogłeś skupić się na służbie Bogu i
odkładaniu skarbów w niebie.

Ew. Mateusza 6:25–34
Zbawiciel poinstruował Swoich uczniów, aby najpierw dążyli do budowania
królestwa Boga
Według zapisu w Ew. Mateusza 6:25–34, Zbawiciel poinstruował Swoich uczniów,
aby nie troszczyli się o zaspokajanie podstawowych potrzeb. Joseph Smith
Translation, Matthew 6:25–27 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Mateusza 6:25–27]
pomaga nam zrozumieć, że mówił on szczególnie do tych, którzy pójdą w świat i
głosić będą Jego ewangelię (zob. Joseph Smith Translation, Matthew 6:25–27
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Przeczytaj Ew. Mateusza 6:31–34 i odszukaj zasadę nauczaną przez Zbawiciela o
tym, czego Jego uczniowie powinni najpierw szukać w życiu. (Zwróć uwagę na
słownictwo z Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha],
w Ew. Mateusza 33, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Jakiej zasady uczymy się z Ew. Mateusza 6:33? ____________________

„Królestwo Boże” (Ew. Mateusza 6:33) symbolizuje ówczesny i obecny Kościół
Jezusa Chrystusa. W naszych czasach symbolizuje ono Kościół Jezusa Chrystusa
Świętych w Dniach Ostatnich, który został przywrócony, aby przygotowywać dzieci
Ojca Niebieskiego na Jego królestwo niebieskie — królestwo celestialne.

Następująca wypowiedź Prezydenta Ezry Tafta Bensona wyjaśnia, jak można
zastosować tę zasadę w życiu:
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„Musimy postawić Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. On musi być
najważniejszy […].

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, naszymi
zainteresowaniami 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).

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Kiedy doświadczyłeś błogosławieństw od Ojca Niebieskiego,

w miarę jak dążyłeś do postawienia Go na pierwszym miejscu w swoim życiu?

Ew. Mateusza 7:1–5
Jezus Chrystus naucza Swoich uczniów, aby osądzali sprawiedliwie
Przeczytaj Ew. Mateusza 7:1–2, a także Ew. Mateusza 7:1, przypis a, [w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO] i odszukaj nauki Zbawiciela o
osądzaniu.

Werset: Ew. Mateusza 7:1. jest często błędnie rozumiany, gdyż wskazuje, że nigdy
nie powinniśmy sądzić. Jednakże z Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa
Smitha] dowiadujemy się, że Jezus Chrystus nauczał, że powinniśmy „osądzać
sprawiedliwie”.

Jak sądzisz, co to znaczy sprawiedliwie osądzać? ____________________

Przeczytaj Ew. Mateusza 7:3–5 i zastanów się nad analogią, jakiej użył Zbawiciel,
aby nauczać nas, jak mamy unikać niesprawiedliwego osądzania innych ludzi
(zob. także Ew. Jana 7:24).

Starszy Dallin H. Oaks wyjaśnił różne rodzaje osądu:

„Byłem zaintrygowany tym, że niektóre pisma święte nakazują nam, abyśmy nie
sądzili bliźnich, a inne fragmenty instruują, że powinniśmy osądzać i nawet
wskazują, jak to robić. Podczas studiowania tych fragmentów przekonałem się, że
te na pozór przeciwstawne wskazania są spójne, kiedy spojrzymy na nie
z wiecznej perspektywy. Najważniejsze jest zrozumienie, że istnieją dwa rodzaje
osądu: osąd ostateczny, którego nie wolno nam dokonywać, i osąd pośredni,

który jest wskazany, ale na zasadach prawości […].

W odróżnieniu od ostatecznych sądów, które są zabronione, pisma święte zalecają, aby
dokonywać, jak to nazwę, ‘pośrednich osądów’. Te osądy są kluczowe w korzystaniu z osobistej
wolnej woli […].

Każdy z nas dokonuje osądu, kiedy wybiera przyjaciół, decyduje, jak spędzać czas lub na co
wydawać pieniądze, i oczywiście, kiedy wybiera wiecznego towarzysza […].

Podczas dokonywania pośrednich osądów powinniśmy dołożyć starań, aby osądzać
sprawiedliwie. Podejmując decyzje, powinniśmy zawsze starać się o przewodnictwo Ducha.
Powinniśmy ograniczać nasze osądy do naszego własnego szafarstwa. Jeśli to możliwe,
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powinniśmy powstrzymywać się od wydawania sądów do czasu, aż posiądziemy wystarczającą
wiedzę na temat faktów. W miarę możliwości powinniśmy osądzać okoliczności, a nie ludzi. We
wszystkich naszych osądach powinniśmy trzymać się prawych norm. A w tym wszystkim musimy
pamiętać o przykazaniu, aby wybaczać” („‘Judge Not’ and Judging”, Ensign, sierpień 1999,
str. 7, 9, 13).

Prezydent Dieter F. Uchtdorf z Pierwszego Prezydium na temat Ew. Mateusza
7:3–7 powiedział:

„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.

Kilka lat temu przedstawiona została w telewizji historia o człowieku, który
sądził, że jeśli natrze sobie twarz sokiem z cytryny, stanie się niewidzialny dla

kamer. Natarł się więc dokładnie sokiem i obrabował dwa banki. Wkrótce potem go aresztowano,
a jego twarz znalazła się w głównym wydaniu wiadomości. Kiedy policja pokazała mu nagrania
z kamer monitoringu, nie mógł uwierzyć własnym oczom. ‘Przecież natarłem się cytryną!’ —
protestował. [Zob. Errol Morris, ‘The Anosognosic’s Dilemma: Something’s Wrong but You’ll
Never Know What It Is’ (Part 1), New York Times, 20 czerwca 2010; adres internetowy:
opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/the-anosognosics-dilemma-1].

Kiedy o tych wydarzeniach usłyszał pewien naukowiec z Uniwersytetu Cornella, zaintrygował go
fakt, że ten człowiek w tak oczywisty sposób nie przyjmował do wiadomości swojej
niekompetencji. Aby ocenić, czy jest to powszechna przypadłość, dwóch badaczy poprosiło
studentów o udział w serii testów sprawdzających różne życiowe umiejętności, a potem o
samodzielną ocenę, jak im poszło. Studenci, którym poszło słabo, najmniej obiektywnie ocenili
swoje zdolności — niektórzy przyznali sobie pięć razy więcej punktów, niż faktycznie uzyskali.
[Zob. Justin Kruger i David Dunning, ‘Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing
One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments’, Journal of Personality and Social
Psychology, grudzień 1999, str. 1121–1134].

Badania te powtórzono na wiele różnych sposobów i za każdym razem potwierdzano ten sam
wniosek: wielu z nas ma problem z tym, by widzieć siebie takimi, jacy naprawdę jesteśmy, oraz
że nawet ludzie sukcesu przeceniają własny wkład i nie doceniają wkładu pracy innych. [Zob.
Marshall Goldsmith, What Got You Here Won’t Get You There (2007), rozdział 3.].

Być może niezbyt istotne jest, że przeceniamy to, jak dobrze potrafimy prowadzić samochód czy
jak daleko umiemy wybić piłkę golfową. Jednak kiedy zaczynamy wierzyć, że nasze działania
w domu, w pracy czy kościele mają większe znaczenie, niż to jest naprawdę, stajemy się ślepi na
błogosławieństwa i szanse, by się prawdziwie i sensownie rozwijać” („[Czy to] ja, Panie?” Ensign
lub Liahona, listopad 2014, str. 56–57).

Ew. Mateusza 7:6–14
Zbawiciel naucza o dążeniu do uzyskania osobistego objawienia
Joseph Smith Translation Matthew 7:6 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Mateusza
7:6] 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
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z ludźmi, którzy nie byli gotowi ich przyjąć. (Zob. także wersety: Joseph Smith
Translation Matthew 7:9–11 w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Według Joseph Smith Translation, Matthew 7:7 [Tłumaczenia Józefa Smitha,
Ew. Mateusza 7:7] zaczyna się od wyrażenia „Przemów do nich, proście Boga”.
Przeczytaj werset 7., zaczynając od tego wyrażenia i odszukaj, czego według
Zbawiciela mieli nauczać Jego uczniowie.

Z tego wersetu dowiadujemy się o następującej zasadzie: Kiedy poszukując
prawdy, prosimy, szukamy i pukamy, Ojciec Niebieski odpowiada nam i
błogosławi nas osobistym objawieniem.

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

Zastanów się, kiedy w wyniku pytania, szukania i pukania otrzymałeś osobiste
objawienie.

Według tego, co podaje Ew. Mateusza 7:9–11, 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 dążą do uzyskania tego, co jest właściwe, jeśli o to proszą.

Przeczytaj Ew. Mateusza 7:12–14 i odszukaj, jakich dodatkowych prawd, według
Zbawiciela, uczniowie mieli nauczać. Słowo ciasna w tym fragmencie odnosi się do
tego, że brama jest wąska, w przeciwieństwie do szerokiej.

Ew. Mateusza 7:15–27
Zbawiciel obiecuje zbawienie tym, którzy wykonują wolę Ojca
Jakie są niektóre dobrze przyjęte przez świat idee, które są sprzeczne z planem
Ojca Niebieskiego? ____________________

Zastanów się, dlaczego istotna jest dla ciebie umiejętność odróżniania, czy dana
osoba lub grupa promuje coś, co jest sprzeczne z planem Ojca Niebieskiego?

Przeczytaj Ew. Mateusza 7:15 i odszukaj ostrzeżenia, jakich Pan udzielił Swoim
uczniom.

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

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

Przeczytaj Ew. Mateusza 7:16–20 i odszukaj, w jaki sposób możemy odróżnić, czy
ktoś jest fałszywym prorokiem lub fałszywym nauczycielem.

Z wersetów tych dowiadujemy się o następującej prawdzie: Możemy odróżnić
fałszywych proroków po ich owocach. Podobnie do rozpoznania jakości rośliny
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po jakości wydawanych owoców, tak my możemy rozpoznać fałszywych proroków i
proroków po ich naukach, czynach i pomysłach.

Jakie, twoim zdaniem, mogą być owoce fałszywych proroków?
____________________

Przeczytaj Ew. Mateusza 7:21–27 i odszukaj nauki Zbawiciela o tym, jak istotne jest
życie według Jego nauk. Zwróć uwagę, że Joseph Smith Translation [Tłumaczenie
Józefa Smitha] zmienia zwrot w wersecie 23. z: „Nigdy was nie znałem” na: „Nigdy
mnie nie znaliście” (Joseph Smith Translation, Matthew 7:33 [w: Ew. Mateusza
7:23, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

5. W dzienniku do studiowania zapisz, w jaki sposób zastosujesz
w swoim życiu jedną lub dwie zasady rozpoznane podczas tej lekcji.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 6-7 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 3.: DZIEŃ 2.

Ew. Mateusza 8–10
Wprowadzenie
Jezus Chrystus dokonał wielu cudów podczas podróży przez Galileę. Powołał także
Dwunastu Apostołów, dał im moc i udzielił instrukcji, a następnie polecił im
czynienie posługi pośród ludzi.

Ew. Mateusza 8:1–9:34
Jezus dokonuje wielu cudów
Jeśli wiedziałbyś, że Zbawiciel przyjeżdża do twojego miasta, kogo byś do Niego
przyprowadził, aby został uzdrowiony? Dlaczego?

Przeczytaj trzy z poniższych segmentów pism świętych i odszukaj, jakiego rodzaju
cudów dokonał Jezus: Ew. Mateusza 8:1–4; Ew. Mateusza 8:5–13; Ew. Mateusza
8:14–15; 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; Ew. Mateusza 9:32–33.

Czy zauważyłeś, jak rozległą moc posiada Jezus? Posiada moc nad żywiołami ziemi,
a także do uzdrawiania chorych i wypędzania demonów.

Z tych zapisów dowiadujemy się, że Jezus może uzdrowić nas ze słabości
i chorób.

Słabość to chorowitość, wątłość lub ułomność. Zastanów się nad tym, w jaki sposób
Zbawiciel może nas uzdrowić lub wzmocnić w pokonywaniu słabości, nawet jeśli
nie chodzi między nami w dosłownym znaczeniu.

Ew. Mateusza 9:35–10:8
Jezus Chrystus powołuje Dwunastu Apostołów
Jeśli masz taką możliwość, wejdź na stronę LDS.org i odszukaj aktualne zdjęcia
Apostołów Kościoła oraz Pierwszego Prezydium (lub odszukaj te zdjęcia
w konferencyjnym wydaniu czasopisma Ensign lub Liahona).

Dlaczego osoby te wyróżniają się spośród innych ludzi na świecie?

Podczas studiowania Ew. Mateusza 9:35–10:8 odszukaj prawdy na temat roli
Apostołów i błogosławieństw, jakie dzięki nim możesz otrzymać w swoim życiu.

Przeczytaj Ew. Mateusza 9:35 i odszukaj, co Jezus robił oprócz uzdrawiania ludzi.
Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Kiedy Jezus głosił ewangelię i dokonywał cudów w Judei, to znacznie wzrosła liczba
podążających za Nim ludzi.

Przeczytaj Ew. Mateusza 9:36–38 i odszukaj, kto według Zbawiciela, miał Mu
pomóc czynić posługę wobec wszystkich, którzy za Nim podążali.

Przeczytaj Ew. Mateusza 10:1–4 i odszukaj, co zrobił Jezus, aby zaspokoić potrzeby
ludzi. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś. Z tego zapisu dowiadujemy się, że Jezus
Chrystus powołuje Apostołów i przekazuje im Swoje upoważnienie
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w ramach Swojej posługi wobec ludzi na ziemi. Możesz zapisać tę doktrynę
w swoich pismach świętych na marginesie obok Ew. Mateusza 10:1–4.

Zauważ, że wydarzenia podane w Ew. Mateusza nie zawsze są podane w porządku
chronologicznym. Jezus Chrystus najpierw powołał Apostołów, a potem ich szkolił
podczas Kazania na górze (Ew. Mateusza 5–7; zob. Harmony of the Gospels).

Przeczytaj Ew. Mateusza 10:5–8 i odszukaj, co Jezus Chrystus nakazał Swoim
Apostołom.

Grecki odpowiednik słowa apostoł oznacza „posłany”. Na początku Apostołowie
byli posyłani do służby jedynie pośród tych, którzy byli z domu Izraela
(zob. Ew. Mateusza 10:5–6). Później zmartwychwstały Zbawiciel nakazał, że
ewangelia ma także być głoszona pośród ludzi innych narodów, czyli pośród tych,
którzy nie są z domu Izraela (zob. Ew. Mateusza 28:19; Dzieje Apostolskie 1:8).
Apostołowie w dniach ostatnich mają zgodnie z przykazaniem głosić ewangelię i
świadczyć o Jezusie Chrystusie całemu światu (zob. NiP 107:23).

Jakie zauważyłeś podobieństwa w tym, czego dokonywał Jezus, a tym, co nakazał
czynić Swoim Apostołom? Z Ew. Mateusza 10:5–8 dowiadujemy się, że Pan
powołuje Apostołów, aby głosili Jego ewangelię i postępowali tak, jak On.

Jakie są przykłady tego, w jaki sposób współcześni Apostołowie głoszą i czynią
posługę tak, jak czyniłby to Jezus Chrystus, gdyby tutaj był? ____________________

Jeśli masz taką możliwość, wejdź na stronę LDS.org i obejrzyj lub przeczytaj
najnowsze przesłanie z konferencji generalnej wygłoszone przez współczesnego
Apostoła (lub przeczytaj je z konferencyjnego wydania czasopisma Ensign lub
Liahona).

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak zrozumienie tego, że Apostołowie są powołani przez Jezusa Chrystusa,
aby brać udział w Jego dziele, wpływa na naszą reakcję, kiedy słuchamy ich
nauk i rad wzywających nas do działania?

b. W jaki sposób posługa i przesłania współczesnych Apostołów wpływają na
wasze życie?
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Jezus instruuje Swych Apostołów

Rozważ, w jaki sposób możesz z wiarą szukać okazji do słuchania, studiowania i
zastosowania słów Apostołów wybranych przez Pana.

Ew. Mateusza 10:9–42
Jezus instruuje Dwunastu Apostołów, zanim pójdą w świat głosić ewangelię i
czynić posługę
W Ew. Mateusza 10:9–18 czytamy, 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 im schronienie.

Zastanów się, kiedy wyznawca innej
religii zadał ci trudne pytanie związane
z ewangelią lub zapytał o coś, co jest
kontrowersyjne, a dotyczy Kościoła.
Czy byłeś pewny siebie, wiedząc, co
w takiej sytuacji powinieneś
powiedzieć?

Podczas dalszego studiowania
Ew. Mateusza 10 odszukaj zasady
w naukach Zbawiciela skierowanych do
Jego Apostołów, które pomogą nam,
kiedy będziemy musieli wyjaśniać aspekty ewangelii lub dzielić się świadectwem.

Przeczytaj Ew. Mateusza 10:16–20 i odszukaj, z jakimi wyzwaniami, według Jezusa,
zmierzą się Apostołowie, kiedy będą podróżować i głosić ewangelię.

Skąd, według wersetów 19–20, Apostołowie mieli wiedzieć, co powiedzieć
w trudnych sytuacjach? (Wyrażenie „nie troszczcie się” oznacza, że mamy się nie
martwić” [zob. Ew. Mateusza 10:19, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

W oparciu o to, czego dowiedziałeś się z Ew. Mateusza 10:19–20, uzupełnij
następującą zasadę na temat rozmów z ludźmi: Kiedy służymy Panu,
____________________.

2. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub oba
z poniższych pytań:

a. W jaki sposób zasada, jaką rozpoznałeś powyżej, pomoże ci, kiedy ktoś zada
ci trudne pytania na temat Kościoła?

b. Kiedy czułeś, że Pan natchnął cię, dzięki czemu wiedziałeś, co powiedzieć?

Ew. Mateusza 10:21–42 podaje, że Jezus Chrystus nadal udzielał Swoim Apostołom
instrukcji, ostrzeżeń i pocieszenia w obliczu wyzwań, jakim stawiali czoła.

Przeczytaj Ew. Mateusza 10:37–38 i odszukaj, jakich poświęceń, według Zbawiciela,
musimy być gotowi dokonać jako Jego uczniowie. Wyrażenie „mnie godzien”
w tych wersetach oznacza bycie godnym przedstawicielem Pana oraz godnym Jego
błogosławieństw.
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Jak myślisz, dlaczego konieczne jest, aby uczniowie Jezusa Chrystusa kochali Go
ponad wszystko — bardziej niż członków rodziny?

Krzyż, o którym mowa w Ew. Mateusza
10:38, odnosi się do krzyża, jaki niósł
Jezus Chrystus, aby wypełnić wolę Ojca
Niebieskiego i nieść ludziom zbawienie.

Co, twoim zdaniem, oznacza wyrażenie
podjąć swój krzyż i podążać za Nim?

Przeczytaj Ew. Mateusza 10:39 i
odszukaj zasad, jakich Jezus Chrystus
nauczał o poświęceniu. Joseph Smith
Translation [Tłumaczenie Józefa
Smitha] wyjaśnia początek tego wersetu: „Ten, który dąży, by życie swoje
zachować…” (Joseph Smith Translation Matthew 10:39 [Tłumaczenie Józefa
Smitha, Ew. Mateusza 10:39] [w: Ew. Mateusza 10:39, 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 jednie na własnej
woli i samolubnych pragnieniach, ostatecznie „[stracą]” swoje życie? Uzupełnij
własnymi słowami następującą zasadę: Jeśli dążymy do zachowania życia, to
____________________.

Możesz 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 myślisz, co oznacza, że odnajdziemy swoje życie, kiedy stracimy je w Jego
sprawie?

Uzupełnij własnymi słowami następującą zasadę: Jeśli stracimy nasze życie
w sprawie Jezusa Chrystusa, to ____________________.

Podziel się następującą wypowiedzią Prezydenta Thomasa S. Monsona: „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).

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Kto z osób, które znasz, zdecydował, że straci swoje życie w sprawie Jezusa
Chrystusa? W jaki sposób ta osoba tego dokonuje?

b. Jak ta decyzja wpłynęła na życie tej osoby?
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c. Co możesz dzisiaj zrobić lub wkrótce, aby stracić swe życie w służbie
Jezusowi Chrystusowi i bliźnim?

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 8-10 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 3.: DZIEŃ 3.

Ew. Mateusza 11–12
Wprowadzenie
Jezus Chrystus zaświadczył, że Jan Chrzciciel został posłany, aby przygotować
drogę dla Niego i obiecał odpoczynek wszystkim, którzy do Niego przyjdą.
Odpowiedział On na oskarżenia faryzeuszy, którzy twierdzą, że Jego moc pochodzi
od diabła. Ostrzegł ich przed fałszywymi oskarżeniami i dążeniem do uzyskania
znaków i nauczał przypowieści o pustym domu.

Ew. Mateusza 11
Jezus Chrystus świadczy, że Jan Chrzciciel został posłany, aby przygotować dla
Niego drogę

Dlaczego istotna jest wiedza, że ludzie, którzy wyglądają jak policjanci czy lekarze,
są tymi, za kogo się podają? Skąd mamy wiedzieć, czy osoby te mówią prawdę?
____________________

Jezus Chrystus podczas Swojej doczesnej posługi dokonywał cudów i nauczał ludzi,
a wielu chciało wiedzieć, czy On jest tym, za kogo się podawał — obiecanym
Mesjaszem. Wtedy król Herod aresztował i uwięził Jana Chrzciciela. Przeczytaj
Ew. Mateusza 11:2–3 i odszukaj, w jaki sposób Jan Chrzciciel pomógł dwóm swoim
uczniom uzyskać osobiste świadectwo o tym, kim był Jezus.

O co Jan kazał swoim uczniom zapytać Jezusa? ____________________
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Tak, jak na to wskazuje werset 3., uczniowie Jana zapytali Jezusa, czy jest
Mesjaszem. Pamiętaj, że Jan Chrzciciel już wiedział, że Jezus jest Mesjaszem
(zob. Ew. Mateusza 3:11, 13–14; Ew. Jana 1:29–34).

Jak myślisz, dlaczego Jan Chrzciciel posłał swoich uczniów, aby dowiedzieli się, czy
Jezus jest Mesjaszem, skoro już o tym wiedział? ____________________

Przeczytaj Ew. Mateusza 11:4–5 i odszukaj, jak Jezus odpowiedział na ich pytanie.

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

Twórz atmosferę sprzyjającą nauce
Idealną atmosferą, która skłania do nauki ewangelii, jest porządek, poszanowanie i poczucie
spokoju. Postaraj się usunąć wszystko, co rozprasza i może przeszkadzać ci w studiowaniu i
rozważaniu pism świętych. Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że
„natchnienie łatwiej przychodzi w spokojnym otoczeniu” i że „skupienie i poszanowanie
zapraszają objawienie” („Reverence Invites Revelation”, Ensign, listopad 1991, str. 21–22).

Jezus Chrystus mógł po prostu powiedzieć uczniom Jana, że jest Mesjaszem.
Zamiast tego poprosił ich, aby rozważyli Jego dzieła i następnie powrócili do Jana
Chrzciciela i świadczyli o tym, co usłyszeli i zobaczyli, że Jezus dokonał.

W jaki sposób otrzymanie świadectwa przez uczniów Jana Chrzciciela poprzez
rozważanie czynów Jezusa było bardziej pomocne, niż otrzymanie tej wiedzy
bezpośrednio?

Z tego zapisu dowiadujemy się, że kiedy pragniemy uczyć się o Jezusie
Chrystusie i kiedy o Nim świadczymy, to nasze świadectwo zostaje
wzmocnione).

1. W dzienniku do studiowania zapisz, w jaki sposób dowiedziałeś się,
że Jezus Chrystus jest Synem Boga.

Ew. Mateusza 11:7–27 podaje, że kiedy tych dwóch uczniów odeszło, Jezus
powiedział zgromadzonej rzeszy, że Jan Chrzciciel był prorokiem wybranym do
tego, aby przygotować drogę dla Mesjasza. Jezus potępiał tych, którzy odrzucili
Jego i Jana Chrzciciela, pomimo że posiadali świadectwo i jasne dowody
boskości Jezusa.

Przeczytaj Ew. Mateusza 11:28–30 i odszukaj zaproszenie i obietnicę, zaoferowane
przez Jezusa tym, którzy przyjmą Go jako Mesjasza. (Ew. Mateusza 11:28–30 jest
fragmentem do opanowania. Możesz zaznaczyć ten fragment w wyróżniający się
sposób tak, aby go łatwo później odnaleźć).

Uzupełnij następującą zasadę w oparciu o to, czego się dowiedziałeś z wersetów
28–30. Jeżeli przyjdziemy do Jezusa Chrystusa, to On ____________________.

2. W dzienniku do studiowania pism świętych odpowiedz na poniższe
pytanie: Kiedy czułeś, że Zbawiciel ulżył ci w cierpieniach,

ponieważ do Niego przyszedłeś?
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Fragment do opanowania — Ew. Mateusza 11:28–30
3. Aby nauczyć się na pamięć Ew. Mateusza 11:28–30, wymyśl gesty,

które obrazują słowa lub wyrażenia z każdego wersetu. Naucz ich
kogoś (np. członków rodziny podczas domowego wieczoru rodzinnego lub
przyjaciela). Ćwicz wykonywanie tych gestów podczas czytania wersetów, aż
będziesz mógł wyrecytować ten fragment z pamięci. W dzienniku do
studiowania zapisz zdanie o tym, że wykonałeś to ćwiczenie.

Ew. Mateusza 12:1–42
Jezus Chrystus gani faryzeuszy za ich fałszywe oskarżenia i dążenie do
uzyskania znaków
Z Ew. Mateusza 12:1-21 dowiadujemy
się, że po tym, jak Jezus uzdrowił
mężczyznę w sabat, niektórzy
faryzeusze zaczęli dążyć do tego, aby
Go zniszczyć. Kiedy uzdrowił 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.

Przeczytaj Ew. Mateusza 12:30 i odszukaj nauki Jezusa na temat tych, którzy nie
przyłączą się do Niego.

W oparciu o werset 30. wiemy, że jeśli pragniemy być częścią królestwa Boga,
musimy być w pełni oddani Jezusowi Chrystusowi.

Zastanów się nad tym, w jaki sposób możesz okazać pełne zobowiązanie wobec
Jezusa Chrystusa.

Ew. Mateusza 12:31–42 podaje, 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. Niektórzy uczeni i faryzeusze
następnie poprosili o znak, za co zostali zganieni przez Jezusa. Zostali upomnieni
także za to, że nie dostrzegli, iż był On większy niż każdy poprzedni prorok czy król
Izraela. Pan także potępił szukanie znaków w naszych czasach i nauczał, że wiara
nie przychodzi przez znaki (zob. NiP 63:7–11).

Co oznacza popełnienie „[bluźnierstwa] przeciwko Duchowi Świętemu”
(Ew. Mateusza 12:31)?

Prorok Józef Smith wyjaśnił, jak ktoś popełnia ten grzech: „Musi otrzymać Ducha
Świętego, ujrzeć otwarte przed sobą niebiosa i poznać Boga, a następnie
zgrzeszyć przeciwko Niemu. Kiedy człowiek zgrzeszy przeciwko Duchowi
Świętemu, nie ma dla niego pokuty. Musiałby powiedzieć, że słońce nie świeci,
choćby widział, jak świeci; musiałby wyprzeć się Jezusa Chrystusa, kiedy niebiosa
otworzyły się przed nim i zaprzeczyć planowi zbawienia, mając oczy otwarte na
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prawdę. I od tej chwili staje się wrogiem” (w: History of the Church, 6:314).

Czasami członkowie Kościoła niepokoją się grzechem zaprzeczenia lub bluźnierstwa przeciwko
Duchowi Świętemu. Prezydent Spencer W. Kimball nauczał: „Grzech przeciwko Duchowi
Świętemu wymaga takiego poznania, że możliwość jego popełnienia jest całkowicie poza
zasięgiem szeregowego członka” (The Miracle of Forgiveness [1969], str. 123).

W Ew. Mateusza 12:39–40 Zbawiciel potępiał szukania znaków. Prorok Józef Smith powiedział o
tej nauce Zbawiciela: „Ten, który żąda znaku, cudzołoży; a zasada ta jest wieczna, niezawodna i
pewna jak filary niebios; gdyż kiedykolwiek widzicie człowieka, który żąda znaku, możecie być
pewni, że jest cudzołożnikiem” (w: History of the Church, 3:385).

Prorok Józef Smith później dodał: „Kiedy głosiłem ewangelię w Filadelfii pewien kwakier zażądał
znaku. Poprosiłem go o ciszę. Po wygłoszeniu kazania on ponownie poprosił o znak.
Powiedziałem tej kongregacji, że mężczyzna ten jest cudzołożnikiem; to niegodziwe i cudzołożne
pokolenie żąda znaku; a Pan powiedział mi w objawieniu, że ten, kto prosi o znak, jest
cudzołożnikiem. ‘To prawda — ktoś powiedział — przyłapałem go na tym czynie’, a później ten
człowiek przyznał się do niego, kiedy został ochrzczony” (w: History of the Church, 5:268).

Ew. Mateusza 12:43–50
Jezus przytacza przypowieść o pustym domu
Wyobraź sobie, że jeden z twoich przyjaciół poprosił o radę, jak unikać grzechu,
którego próbuje zaniechać. Jakiej udzieliłbyś mu rady w takiej sytuacji?
____________________

Jezus Chrystus opowiedział przypowieść o nieczystym duchu, który został
wypędzony z człowieka. Podczas studiowania tej przypowieści odszukaj zasadę,
która pomoże twojemu przyjacielowi dowiedzieć się, jak pokonać pokusy.

Przeczytaj Ew. Mateusza 12:43–44 i odszukaj, co zrobił nieczysty duch po tym, jak
został wypędzony z człowieka.

Co robią nieczyste duchy, które nigdzie nie znalazły ukojenia?

Jakie słowa opisują stan „domu”, czyli człowieka, po tym, jak powraca
nieczysty duch?

Przeczytaj Ew. Mateusza 12:45 i odszukaj, co zrobił nieczysty duch po tym, jak
znalazł „[dom]” lub człowieka, który był pusty.

W jakim sensie doświadczenie tego człowieka z przypowieści ilustruje osobę, która
pokutuje za grzechy i próbuje oprzeć się pokusie?

Czego ten człowiek nie zrobił, a co umożliwiło powrót złemu duchowi, po tym, jak
Pan wypędził diabła?

Podczas czytania poniższej wypowiedzi Prezydenta Spencera W. Kimballa rozważ,
jak osoba z przypowieści może być podobna do kogoś, kto opiera się pokusom:
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„Diabeł wie, jak kusić, jak zadawać ciosy. Znajduje nasze słabe strony. Uderzy
ponownie w to, w czym już kiedyś byliśmy słabi.

Porzucając grzech, człowiek nie może jedynie pragnąć lepszych okoliczności. Sam
musi je stworzyć […]. Musi upewnić się, że porzucił nie tylko grzechy, ale że
zmienił sytuacje, które prowadziły do grzechów. Powinien unikać miejsc,
warunków i okoliczności, w których panuje grzech, bo mogłyby one bardzo

szybko ponownie go zrodzić. Człowiek ten powinien unikać ludzi, z którymi popełniał grzech. Nie
musi nienawidzić osób, które były zaangażowane w grzech, ale musi unikać tych osób i
wszystkiego, co jest związane z grzechem […]. Musi wyeliminować wszystko, co może wzbudzić
stare wspomnienia.

Czy to oznacza, że człowiek […] czasem uważa życie za puste? 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 […].

Wielu tych, którzy zmienili złe nawyki, przekonali się, że częścią odpowiedzi jest zastępowanie
jednej rzeczy drugą, toteż pokonali zły nawyk poprzez zastąpienie go czymś dobrym czy
nieszkodliwym” (The Miracle of Forgiveness, str. 171–173; kursywa dodana).

Zasada, jakiej możemy nauczyć się z przypowieści Zbawiciela, brzmi: Możemy
odeprzeć złe wpływy po wyzbyciu się ich z życia, zastępując je prawością.
Możesz zapisać następującą prawdę w swoich pismach świętych na marginesie
obok fragmentu: Ew. Mateusza 12:43–45.

Przestudiuj poniższą wypowiedź i zaznacz sposoby, na jakie możemy oprzeć się
złym wpływom poprzez wypełnianie życia prawością:

„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. [Zanurz się]
w pismach świętych. Codziennie módl się, by Pan dał ci siłę przekraczającą twoją własną.
Czasami módl się o szczególne błogosławieństwa.

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).

4. Zastanów się nad tym, co możesz zrobić, aby twoje życie było
wypełnione prawością. Wypisz to w dzienniku do studiowania i

wyjaśnij, w jakim sensie zrobienie tych rzeczy da ci większą duchową moc
w życiu oraz pomoże ci pokonać złe wpływy.

Pozostała część Ew. Mateusza 12 podaje, 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 częścią Jego rodziny.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 11–12 i ukończyłem ją w dniu (data).
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Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 3.: DZIEŃ 4.

Ew. Mateusza 13:1–23
Wprowadzenie
Kiedy Jezus przebywał w Galilei, przyszła do niego wielka rzesza. Nauczał On ich
za pomocą podobieństw, zaczynając od przypowieści o siewcy.

Ew. Mateusza 13:1–17
Zbawiciel naucza przypowieści o siewcy
Pomyśl o ogrodzie lub roślinie doniczkowej. Jakie są cechy charakterystyczne żyznej
ziemi? Jakie są cechy charakterystyczne ziemi, która nie jest żyzna?

W Ew. Mateusza 13:1–23 czytamy, że Zbawiciel porównał różne rodzaje ziemi do
serc ludzi. Podczas czytania tych wersetów zastanów się nad tym, który rodzaj
ziemi odpowiada obecnemu stanowi twojego serca.

Przeczytaj Ew. Mateusza 13:1–3 i odszukaj, o czym nauczał Jezus rzeszę ludzi
zgromadzoną w Galilei.

W jaki sposób Zbawiciel nauczał rzeszę ludzi w Galilei?

Co to jest przypowieść? (Zob. Guide to the Scriptures, „Parable”).

Przypowieść to „prosta opowieść, która ilustruje i przekazuje duchowe prawdy lub
zasady. Przypowieść polega na porównaniu zwykłych przedmiotów do wydarzenia
lub prawdy” (Guide to the Scriptures, „Parable”, adres internetowy:
scriptures.lds.org).

O czym, według Ew. Mateusza 13:3, była przypowieść Zbawiciela?
____________________

Siać oznacza wysiewać lub rozrzucać nasiona. Przeczytaj Ew. Mateusza 13:4–9 i
odszukaj cztery rodzaje gleby, na jakie spadły nasiona.
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Na jakie rodzaje gleby spadły nasiona?

1. W dzienniku do studiowania narysuj obrazki przedstawiające cztery
rodzaje gleby. W miarę jak poznajesz znaczenie przypowieści, dodaj

opisy do rysunków.

• Droga to ścieżka w pobliżu pola, która została wydeptana przez chodzących nią
ludzi. Twardość tej ziemi uniemożliwia roślinom zakorzenienie się.

• Grunt skalisty to powierzchnie skalne pokryte cienką warstwą żyznej 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.

Ew. Mateusza 13:10 podaje, że uczniowie Jezusa zapytali Go, dlaczego nauczał
w przypowieściach. Wyjaśnił On, że przypowieści ujawniają tajniki, 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).

Przeczytaj Ew. Mateusza 13:14–15 i odszukaj, co przeszkadzało ludziom
w zrozumieniu prawd nauczanych przez Zbawiciela.

Co, według Jezusa, uniemożliwiło ludziom dostrzeżenie, usłyszenie i zrozumienie
prawd przez Niego nauczanych? ____________________

CZĘŚĆ 3 . ,  DZIEŃ 4.

65



Prorok Józef Smith powiedział: „Potępienie, które spadło na nieprzyjmujące Jego
nauk rzesze, spotkało ich, ponieważ nie chcieli widzieć swymi oczami i słuchać
swoimi uszami; nie dlatego, że nie mogli i nie mieli możliwości widzenia i
słuchania, ale dlatego że ich serca były pełne niegodziwości i występków”.
Nauczał także, iż „powodem, dla którego tłum, czyli świat — jak określił ich
Zbawiciel — nie otrzymał wyjaśnienia Jego przypowieści, był brak wiary”

(Teachings of the Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], str. 296, 298).

Wyrażenie: „otępiało serce tego ludu” z wersetu 15. oznacza, że serca ludzi stały się
twarde i niewrażliwe. Jakie błogosławieństwa możemy stracić, według wersetu 15.,
jeśli utwardzimy serce? ____________________

Z tych wersetów dowiadujemy się, że jeśli utwardzimy serce, to nie zrozumiemy
słowa Bożego, nie nawrócimy się do Zbawiciela i nie zostaniemy przez Niego
uzdrowieni. W dzienniku do studiowania zapisz tę zasadę obok rysunku, który
przedstawia drogę.

Rozważ, co to znaczy być nawróconym do Zbawiciela i zostać uzdrowionym.

Nawrócenie niesie ze sobą przemianę i oczyszczenie poprzez Zadośćuczynienie
Zbawiciela. Wtedy to twoja wiara, serce i życie znajdują się w harmonii z wolą Ojca
Niebieskiego i zostają uwolnione od ciężaru grzechu.

W Ew. Mateusza 13:16–17 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 spójrz na rysunek przedstawiający drogę. Przeczytaj Ew. Mateusza
13:18–19 i odszukaj, do czego Zbawiciel przyrównał ziarna, drogę i ptactwo
z Ew. Mateusza 13:4. Następnie podpisz rysunek zgodnie z wyjaśnieniem
Zbawiciela. W wersecie 19. wyrażenie „nie rozumie” może odnosić się do skutków
utwardzonego serca, a „Zły” może symbolizować Szatana i jego sługi.

Rozważ, w jaki sposób nauki Zbawiciela o drodze pomogą ci lepiej zrozumieć
zasadę, że jeśli utwardzimy serce, to nie zrozumiemy słowa Bożego, nie nawrócimy
się do Zbawiciela lub nie zostaniemy przez Niego uzdrowieni.

Spójrz na swój rysunek skalistej ziemi w dzienniku do studiowania. Przeczytaj
Ew. Mateusza 13:20–21 i Ew. Łukasza 8:13 i odszukaj, jak Zbawiciel wyjaśnił
symbolikę skalistego gruntu. Słowo zaraz w wersecie 20. oznacza od razu
lub szybko.

W tych wersetach Jezus nauczał, że rośliny, które wyrosły na skalistym gruncie,
symbolizują tych, którzy mają świadectwo, ale nie jest ono jeszcze głęboko
zakorzenione. Przy rysunku roślin na gruncie skalistym napisz: Świadectwo nie
zostało głęboko zakorzenione.

Co, według Ew. Mateusza 13:20–21 i Ew. Łukasza 8:13, symbolizuje żar słońca?
Ponad rysunkiem roślin o płytkich korzeniach, napisz, co symbolizuje żar słońca.
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Zapisz następującą zasadę obok rysunku przedstawiającego grunt skalisty: Jeśli nie
dążymy do pogłębienia naszych świadectw, może zabraknąć nam sił
potrzebnych, by przetrwać ucisk, prześladowania i pokusy.

Spójrz na swój rysunek ciernistej gleby. Przeczytaj Ew. Mateusza 13:22 i odszukaj,
co symbolizują ciernie. Napisz na swoim rysunku, co symbolizują ciernie.

Jakie są przykłady trosk świata, które mogą „[zdusić] słowo”?

Przyziemność, chciwość, rozpraszanie przez świat, to zaledwie kilka przykładów
trosk, które mogą „[zdusić] słowo” i odciągnąć nas od Boga. Obok rysunku
ciernistej gleby napisz następującą zasadę: Troski świata mogą zachwiać naszą
wiarą i świadectwem o słowie Boga.

Spójrz na rysunek przedstawiający dobrą ziemię. Przeczytaj Ew. Mateusza 13:23 i
część Joseph Smith Translation, Matthew 13:23 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Mateusza 13:23], przypis b (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Zwróć uwagę, że Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] pomaga
nam zrozumieć, że rośliny, które wyrosły na dobrej ziemi, przetrwały. Zwróć także
uwagę, że rośliny na dobrej ziemi były wystawione na taki sam żar słońca (który
symbolizuje trudności, prześladowania i pokusy), co obumarłe rośliny na skalistym
gruncie. Zastanów się, jak byś podsumował, co symbolizuje dobra ziemia i tak
opisz swój rysunek.

Co, w oparciu o to, czego się nauczyłeś
z Ew. Mateusza 13:15, mogą
reprezentować owoce, o których mowa
w wersecie 23.?

Z nauk Zbawiciela na temat dobrej
ziemi uczymy się następującej zasady:
Kiedy otrzymujemy słowo Boże,
rozumiemy je i znosimy ucisk,
prześladowania i pokusy,
nawracamy się do Zbawiciela. Zapisz
tę zasadę obok rysunku przedstawiającego dobrą ziemię.

Przeczytaj poniższe scenariusze. Narysuj linie prowadzące od każdego rodzaju
gleby do scenariusza, który ilustruje zasadę nauczaną za pomocą danego rodzaju
ziemi w przypowieści o siewcy.

a. Droga 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.

b. Skalista
gleba

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.
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c. Ciernista
gleba

Młody mężczyzna regularnie uczęszcza do kościoła, ale rzadko uczestniczy
w spotkaniach, a jego serce nie jest otwarte na wpływ Ducha Świętego. Czytał
informacje ze stron internetowych, które podważają ważne doktryny Kościoła i
powątpiewa, czy nadal wierzy w prawdziwość ewangelii.

d. Dobra
ziemia

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.

Istotne jest pamiętanie, że serce, podobnie jak glebę, można zmieniać i ulepszać.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Co można zrobić, aby zmienić lub utrzymać kondycję każdego rodzaju
gleby, aby była miejscem sprzyjającym do wzrostu zdrowych roślin i ich
obfitości?

b. Jak można przyrównać ulepszenie każdego rodzaju gleby do tego, co
możemy zrobić, aby zmienić serce i być bardziej podatnym na słowo Boże?

c. W jaki sposób dążenie do otrzymania słowa Bożego i zrozumienie go
pomogło ci w głębszym nawróceniu do Zbawiciela?

Rozważ, który rodzaj gleby najlepiej oddaje stan twojego serca.

3. W dzienniku do studiowania zapisz cel — co zrobisz, aby pilnie
przyjmować słowo Boże i rozumieć je oraz znosić ucisk,

prześladowania i pokusy.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 13:1–23 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 3 . ,  DZIEŃ 4.
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CZĘŚĆ 4.: DZIEŃ 1.

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.

Ew. Mateusza 13:24–30, 36–43
Jezus naucza przypowieści o pszenicy i kąkolu
Rozważ poniższe pytania i napisz odpowiedź na ostatnie z nich:

• Czy kiedykolwiek byłeś zdenerwowany lub wzburzony z powodu ogromu zła na
świecie?

• Dlaczego Pan po prostu nie usuwa otaczającego nas zła?

• Dlaczego masz dokonywać prawych wyborów, kiedy tak wielu otaczających cię
ludzi zdaje się nie ponosić konsekwencji swoich nieprawych wyborów?
____________________

Podczas studiowania Ew. Mateusza 13:24–30, 36–43 odszukaj prawdę, która
pomoże ci znaleźć pocieszenie, kiedy będziesz dążyć do tego, aby wieść prawe
życie w niegodziwym świecie. Po przestudiowaniu zapisu z Ew. Mateuszamożesz
przeczytać fragment: Nauki i Przymierza 86:1–7, gdzie Pan rzuca dodatkowe
światło na przypowieść o pszenicy i kąkolu.

W Ew. Mateusza 13:24–30 Zbawiciel naucza przypowieści o pszenicy i kąkolu.

Kąkol jest jednym z gatunków trujących
chwastów. Pszenica i kąkol podczas
kiełkowania wyglądają bardzo
podobnie, ale kiedy rośliny te urosną,
można je łatwo rozróżnić.

Przeczytaj Ew. Mateusza 13:24–30 oraz
część Joseph Smith Translation
[Tłumaczenia Józefa Smitha],
Ew. Mateusza 13:30, przypis b
(w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO), i odszukaj, co stało
się z pszenicą i kąkolem.

Co się stało z pszenicą i kąkolem?

Dlaczego, twoim zdaniem, siewca, który posiał dobre nasiona, nakazał swoim
sługom, aby pozwolili pszenicy i kąkolowi „róść razem aż do żniwa” (Ew. Mateusza
13:30)? ____________________

Co, według Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha], zostało
najpierw zebrane — pszenica czy kąkol?
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Kiedy Zbawiciel opowiedział przypowieść o pszenicy i kąkolu, Jego uczniowie
poprosili, aby wyjaśnił jej znaczenie. Przeczytaj Ew. Mateusza 13:36–43 i odszukaj,
jak Zbawiciel wyjaśnił tę przypowieść. (Możesz zapisać odpowiedzi na poniższe
pytania w swoich pismach świętych).

• Kto sieje dobre nasiona?

• Kto sieje kąkol?

• Co symbolizują pszenica i kąkol? (Kiedy będziesz odpowiadać na to pytanie,
pamiętaj, że niegodziwi to ci, którzy nie chcą odpokutować [zob. Nauki i
Przymierza 29:17]).

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia, że słowa: „żniwo”
lub „koniec świata” z wersetu 39. odnoszą się do zniszczenia niegodziwych, które
nastąpi podczas Drugiego Przyjścia Zbawiciela. Dzięki temu tłumaczeniu możemy
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).

Wspomniana przypowieść uczy prawdy o tym, że Pan zgromadzi prawych
w dniach ostatnich, a następnie zniszczy niegodziwych podczas Swojego
Przyjścia.

Zastanów się nad tym, w jaki sposób znajomość tej prawdy daje ci pocieszenie, jako
że żyjesz w złym świecie. W jaki sposób wyjaśnia, dlaczego powinieneś dokonywać
prawych wyborów, kiedy tak wielu otaczających cię ludzi zdaje się nie ponosić
konsekwencji swoich nieprawych wyborów?

Dzieje się tak dlatego, że poprzez naszą wolną wolę określamy za pomocą
dokonywanych wyborów, czy będziemy zgromadzeni z prawymi czy będziemy
cierpieć z niegodziwymi. Pamiętaj, że chociaż wszyscy popełniamy błędy, to
Zbawiciel zaprasza nas do odpokutowania, abyśmy mogli zostać zgromadzeni
z prawymi.

Odnoszenie pism świętych do siebie
Odnoszenie pism świętych oznacza porównywanie ich z własnym życiem. Możesz zadać sobie
pytanie: „W jaki sposób jestem podobny do ludzi, o których się uczę z pism świętych?”. Poprzez
dostrzeganie podobieństw pomiędzy swoimi doświadczeniami a doświadczeniami ludzi z pism
świętych, będziesz w stanie rozpoznać doktryny i zasady ewangelii oraz otrzymasz objawienie,
jak zastosować je w swoim życiu.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu
Apostołów i odszukaj, co musimy zrobić, abyśmy mogli zostać zgromadzeni
przez Pana:

CZĘŚĆ 4 . ,  DZIEŃ 1.
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„Pan gromadzi Swój lud, kiedy ten akceptuje Go i przestrzega Jego
przykazań […].

Pan gromadzi Swój lud, aby oddawał Mu cześć, budował Kościół, dla obrony i do
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” [Przemówienie wygłoszone
podczas uroczystego spotkania na Uniwersytecie Brighama Younga w Idaho,
31 października 2006], adres internetowy: byui.edu/devotionals).

Co, według Starszego Bednara, musimy robić, aby Pan mógł nas zgromadzić?

Rozważ, jakie błogosławieństwa otrzymałeś, kiedy byłeś gromadzony przez Pana.

Przyjrzyj się następującym ilustracjom:

Zastanów się, jak te ilustracje przedstawiają to, co możemy zrobić, aby pomóc
Zbawicielowi w gromadzeniu dzieci Ojca Niebieskiego.

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Russella M. Nelsona z Kworum
Dwunastu Apostołów:

CZĘŚĆ 4 . ,  DZIEŃ 1.
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„Ta nauka o zgromadzeniu jest jedną z ważniejszych nauk Kościoła Jezusa
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Nie tylko uczymy tej nauki, lecz
uczestniczymy w niej. Czynimy tak, gdy pomagamy w gromadzeniu wybranych
Pana po obu stronach zasłony […].

Gromadzimy rodowody, tworzymy grupowe rejestry rodzinne, wykonujemy pracę
świątynną w zastępstwie, by zgromadzić osoby przed Panem i w ich rodzinach.

Tutaj na ziemi praca misjonarska jest kluczowa dla zgromadzenia Izraela” („Zgromadzenie
rozproszonego Izraela”, Ensign lub Liahona, listopad 2006, str. 80–81).

Pomyśl o błogosławieństwach, jakie otrzymałeś, pomagając Panu w zgromadzeniu
prawych poprzez pracę misjonarską i świątynną.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób udział w zgromadzeniu pomoże ci żyć w prawości pomimo
tego, że żyjesz w świecie przepełnionym pokusami i grzechem?

b. Co zrobisz, aby zgromadzić siebie, swoją rodzinę i innych do Zbawiciela i
Jego Kościoła?

Ew. Mateusza 13:31–35, 44–52
Jezus za pomocą przypowieści naucza o królestwie niebios

W kilku różnych przypowieściach Zbawiciel przyrównał królestwo niebieskie (czyli
Jego Kościół i ewangelię) do ziarnka gorczycy, kwasu (czyli zaczynu lub drożdży,
które są używane podczas pieczenia i są dodawane do chleba, aby urósł), ukrytego
skarbu, perły i sieci rybackiej.

2. Przeczytaj każdy z poniższych fragmentów z pism i odszukaj, o
czym Zbawiciel nauczał Swoich uczniów w tej przypowieści. W

dzienniku do studiowania napisz, o jakich prawdach, twoim zdaniem, nauczał
Zbawiciel.

a. Ew. Mateusza 13:31–32

b. Ew. Mateusza 13:33

c. Ew. Mateusza 13:44

d. Ew. Mateusza 13:45–46

e. Ew. Mateusza 13:47–50

Prawda, jakiej nauczał Zbawiciel w przypowieściach o ziarnku gorczycy i zaczynie,
brzmi: Przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa będzie wzrastał od skromnych
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początków, aż wypełni całą ziemię. Możesz zapisać tę prawdę w swoich pismach
świętych na marginesie obok Ew. Mateusza 13:31–33.

Prezydent Joseph F. Smith nauczał, jak można przyrównać naśladowców Jezusa
Chrystusa 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).

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Apostołów także nauczał o tej
przypowieści: „Mamy żyć w świecie, ale nie być z tego świata. Musimy żyć
w świecie, ponieważ tak, jak Jezus nauczał w przypowieści, Jego królestwo jest
‘jak kwas’, który poprzez swój wpływ może unieść i nadać objętość danej
substancji (zob. Ew. Łukasza 13:21; Ew. Mateusza 13:33; zob. także I List do
Koryntian 5:6–8). Ci, którzy naśladują Pana, nie mogą tego uczynić, przebywając

jedynie pośród tych, którzy podzielają ich wierzenia i praktyki religijne” („Miłowanie bliźnich i
życie pomimo różnic”, Ensign lub Liahona, listopad 2014, str. 25).

Zastanów się nad tym, co możesz zrobić jako święty w dniach ostatnich, aby
pomóc wzrastać Kościołowi Zbawiciela.

Kolejna zasada, jakiej nauczał Zbawiciel w przypowieściach o skarbach na polu i
perle wielkiej wartości, brzmi: Ponieważ błogosławieństwa ewangelii mają
wieczną wartość, są warte każdego poświęcenia. Możesz zapisać tę prawdę
w swoich pismach świętych na marginesie obok Ew. Mateusza 13:44–46.

3. Aby zrozumieć tę zasadę, narysuj w swoim dzienniku do
studiowania dwie kolumny. W nagłówku pierwszej kolumny

napisz: Błogosławieństwa ewangelii, a w drugiej: Poświęcenie, aby otrzymać
błogosławieństwa.

W kolumnie „Błogosławieństwa ewangelii” wypisz niektóre z nich (na przykład:
wiedza z pism świętych, przewodnictwo od żyjących proroków, obrzędy
niezbędne do zbawienia i wieczne małżeństwo). Do każdego wymienionego
błogosławieństwa w kolumnie: „Poświęcenie, aby otrzymać błogosławieństwa”
dopisz, jakich poświęceń musisz dokonać, aby uzyskać dane błogosławieństwo.
Na przykład, aby otrzymać błogosławieństwo, jakim jest wiedza z pism świętych,
musimy codziennie badać pisma święte.

Przemyśl wymienione błogosławieństwa i zastanów się, dlaczego otrzymanie ich
jest warte poświęcenia.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jakie błogosławieństwo ewangelii pragniesz otrzymać?

b. Dlaczego pragniesz otrzymać to błogosławieństwo?

c. Jakich poświęceń będziesz musiał dokonać, aby je otrzymać?
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Ew. Mateusza 13:53–58
Jezus naucza w Nazarecie i zostaje odrzucony przez Swój lud
Według zapisu w Ew. Mateusza 13:53–58, lud nazareński odrzucił Zbawiciela i Jego
nauki. W wyniku ich niewiary Zbawiciel nie mógł dokonać pośród nich
wielu cudów.

5. W dzienniku do
studiowania napisz pod

dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza
13:24–58 i ukończyłem ją
w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i
spostrzeżenia, którymi chciałbym
podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 4.: DZIEŃ 2.

Ew. Mateusza 14
Wprowadzenie
Kiedy Jezus dowiedział się o śmierci Jana Chrzciciela, szukał odosobnienia, ale
podążała za Nim rzesza ludzi. Okazał im współczucie, uzdrawiał ich chorych i
w cudowny sposób nakarmił ponad pięć tysięcy z nich. Tamtej nocy Jezus chodził
po morzu i doszedł do łodzi, na której byli Jego uczniowie.

Ew. Mateusza 14:1–21
Jezus szuka odosobnienia, a następnie karmi ponad pięć tysięcy osób
Przypomnij sobie, kiedy czułeś wielki smutek. Co zrobiłeś, aby przetrwać i
przezwyciężyć to uczucie?

Wymień sposoby, na które ludzie próbują przetrwać i przezwyciężyć smutek:
____________________

Podczas studiowania Ew. Mateusza 14:1–21 odszukaj sposoby, jakie pomogą ci
przetrwać i przezwyciężyć smutek.

Ew. Mateusza 14:1–11 podaje, że król Herod niesprawiedliwie uwięził Jana
Chrzciciela za namową swej żony, Herodiady, która chciała powstrzymać Jana
Chrzciciela, aby jej nie potępił za nieprawe poślubienie króla Heroda
(zob. Ew. Marka 6:17–19). Po tym, jak córka Salome zatańczyła przed Herodem, ten
publicznie jej obiecał, że da jej wszystko, „czegokolwiek by zażądała”
(Ew. Mateusza 14:7). Córka za namową swej matki poprosiła o głowę Jana
Chrzciciela, a Herod spełnił jej prośbę, nakazując jego dekapitację.

Jan Chrzciciel był przyjacielem i krewnym Jezusa Chrystusa, jak też prorokiem
wybranym przez Boga, którego zadaniem było przygotowanie drogi dla Mesjasza.

Wyobraź sobie, że jesteś bliskim przyjacielem Jana Chrzciciela. Jak byś zareagował,
usłyszawszy o jego niesprawiedliwej śmierci?

Przeczytaj Ew. Mateusza 14:12–13 i odszukaj, co Jezus zrobił, kiedy usłyszał o
śmierci Jana.

Wyrażenie „na miejsce puste” w wersecie 13. odnosi się do miejsca ustronnego
[zob. Ew. Marka 6:31, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO].

Co stało się, kiedy Jezus chciał być sam?

Jak byś się czuł, gdybyś pogrążony w smutku chciał pozostać sam, a inni ludzie
pragnęliby, abyś poświęcił im uwagę? ____________________

Przeczytaj Ew. Mateusza 14:14 i odszukaj, jak zareagował Jezus, kiedy zobaczył
podążającą za Nim rzeszę.

Z tego zapisu dowiadujemy się, że okazując współczucie bliźnim, nawet kiedy
doświadczamy smutku, podążamy za przykładem Jezusa Chrystusa.

1. Streść komuś z rodziny lub przyjacielowi zapis o Jezusie
okazującym współczucie po tym, jak usłyszał o śmierci Jana

75



Chrzciciela. Następnie przedyskutuj z tą osobą poniższe pytania. W dzienniku
do studiowania napisz, z kim rozmawiałeś i opisz krótko waszą dyskusję.

a. Jak okazywanie współczucia bliźnim pomaga nam w naszym własnym
cierpieniu?

b. Dlaczego może być trudno okazywać współczucie innym ludziom, kiedy my
sami cierpimy?

c. Kiedy ty lub ktoś, kogo znasz, doświadczył wielkiego smutku i nadal
okazywał ludziom współczucie? W jaki sposób służba innym może
ci pomóc?

Przeczytaj Ew. Mateusza 14:15–21 i odszukaj, w jaki sposób Jezus nadal okazywał
współczucie zgromadzonej rzeszy.

Ew. Mateusza 14:22–36
Jezus chodzi po morzu podczas burzy
Wyobraź sobie następujące sytuacje:

Sytuacja 1.: Młoda kobieta, będąc świadkiem poważnej nieuleczalnej choroby
mamy, czuje się bezradna. Zaczyna kwestionować to, czy Ojciec Niebieski jest
świadom bólu odczuwanego przez jej rodzinę. Desperacko pragnie wierzyć w Boga,
ale jej wątpliwości zaczynają ją przytłaczać.

Sytuacja 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 innych przyczyn ludzie mogą odczuwać wątpliwości czy obawy
w zwi,ązku z podążaniem za Jezusem Chrystusem? ____________________

Podczas studiowania dalszej części Ew. Mateusza 14 odszukaj zdania zawierające
prawdę, które pomogą ci pokonać strach, wątpliwości i zniechęcenie.

Przeczytaj Ew. Mateusza 14:24–25 i odszukaj, co stało się, kiedy uczniowie
z polecenia Zbawiciela płynęli przez Morze Galilejskie.

Wyrażenie „wiatr bowiem był przeciwny” w wersecie 24. oznacza, że wiatr wiał
w przeciwnym kierunku do miejsca przeznaczenia.

W Ew. Mateusza 14:23 zwróć uwagę na to, że nastał wieczór, kiedy Jezus był sam
na górze, a uczniowie przepływali przez Morze Galilejskie. Aby przepłynąć morze,
mieli do pokonania około ośmiu kilometrów, a podczas dobrej pogody zajęłoby im
zaledwie dwie lub trzy godziny. Zbawiciel przyszedł do nich podczas czwartej
straży, czyli pomiędzy trzecią a szóstą rano (Ew. Mateusza 14:25, przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Oznacza to, że uczniowie
zmagali się z wiatrem przez całą noc.

Przeczytaj Ew. Marka 6:47–48 i odszukaj dodatkowe informacje, jakie na temat tych
wydarzeń podał Marek.

Czy, twoim zdaniem, skoro Jezus wiedział o zmaganiach Swoich uczniów, mógł
wcześniej ich od nich wybawić? Dlaczego uczniowie zmagali się przez jakiś czas,
zanim zostali wybawieni z kłopotów?
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Z tych zapisów dotyczących uczniów, którzy przemierzali morze, uczymy się, że
chociaż Bóg nie zawsze uratuje nas przed kłopotami, to wie, czego
doświadczamy, i w Swoim czasie przyjdzie nam z pomocą.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Co dobrego może stać się w wyniku tego, że przez jakiś czas jest nam
trudno, a co by się stało, gdyby Pan od razu wybawił nas od prób?

b. 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?

Wyobraź sobie, że jesteś na łodzi i od wielu godzin w ciągu nocy zmagasz się
z potężnym wiatrem i falami, a następnie widzisz kogoś idącego po wodzie. Co byś
pomyślał lub poczuł w takiej sytuacji?

Przeczytaj Ew. Mateusza 14:26–27 i odszukaj, jak uczniowie zareagowali, kiedy
zobaczyli Jezusa. Możesz zaznaczyć to, co Jezus do nich powiedział.

Przeczytaj Ew. Mateusza 14:28–30 i odszukaj, czego zapragnął Piotr, kiedy usłyszał
głos Pana.

W jaki sposób Piotr początkowo okazał wiarę?

Co zobaczył Piotr, że zląkł się, powątpiewał i zaczął tonąć?

Zastanów się, co mogą w twoim życiu symbolizować wiatr i fale, z powodu których
możesz odczuwać strach lub wątpliwości.

Z doświadczenia Piotra uczymy się, że jeśli zachowujemy wiarę w Jezusa
Chrystusa, nie przemogą nas obawy i wątpliwości.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Howarda W. Huntera i zaznacz, jakie,
według niego, są niebezpieczeństwa zaniechania zachowania 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 tak łatwo zrobić 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 o Peace”, Ensign,
listopad 1992, str. 19).

3. W dzienniku do studiowania zapisz kilka sposobów na to, aby
„zwrócić swe oczy ku Jezusowi”, jak to na początku uczynił Piotr.

Ponadto napisz o tym, kiedy widziałeś, że osobista wiara w Jezusa Chrystusa
umożliwiła komuś uniknięcie bycia przemożonym przez obawy lub wątpliwości.

Pomyśl, jakie możesz w swoim życiu wprowadzić zmiany, aby mieć oczy zwrócone
ku Jezusowi Chrystusowi i wyznacz cel, że dokonasz tych zmian.

Podobnie jak Piotr możemy czasami nie być w stanie zachować wiary w Jezusa
Chrystusa i ulec obawom, wątpliwościom i zniechęceniu.
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Przeczytaj Ew. Mateusza 14:30–32 i odszukaj, co stało się, kiedy Piotr szedł ku
Zbawicielowi.

Co, według wersetu 30., Piotr zrobił,
kiedy zdał sobie sprawę, że tonie?
(Możesz zaznaczyć to, co
powiedział Piotr).

Podobnie, jak Piotr, jeśli chcemy
pomocy Boga, kiedy nasza wiara się
osłabia, On podniesie nas na duchu i
uwolni od obaw i wątpliwości).

4. W dzienniku do
studiowania odpowiedz

na następujące pytanie: W jaki sposób Bóg podnosi nas na duchu, kiedy mamy
obawy i wątpliwości?

Przeczytaj na głos Ew. Mateusza 14:33 i odszukaj, jak zareagowali uczniowie po
tym, jak Jezus i Piotr weszli do łodzi.

Z Ew. Mateusza 14:34–36 dowiadujemy się, że po tym wydarzeniu Jezus i Jego
uczniowie kontynuowali podróż i dopłynęli do odległego brzegu Galilei. Kiedy
ludzie dowiedzieli się, że Jezus tam był, przyprowadzili do Niego chorych. Ich wiara
była tak wielka, że wszyscy, którzy przyszli, zostali uzdrowieni po dotknięciu kraju
Jego ubrania. Porównaj to z tym, co stało się z ludźmi opisanymi w Ew. Mateusza
13:57–58.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 14 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 4.: DZIEŃ 3.

Ew. Mateusza 15
Wprowadzenie
Kiedy Jezus przebywał w Galilei, wyjaśnił uczonym w piśmie i faryzeuszom,
dlaczego Jego uczniowie nie postępują według tradycji 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.

Ew. Mateusza 15:1–20
Faryzeusze pytają, dlaczego uczniowie Jezusa nie myją rąk przed posiłkiem.
Przeczytaj następujące przykłady i odszukaj, co mają one ze sobą wspólnego.

• Młoda kobieta jest zachęcana przez swoich przyjaciół, aby na szkolną
potańcówkę założyła coś niestosownego. Wie, że ubranie nie spełnia norm
skromności Pana, nawet jeśli taki sposób ubierania jest powszechnie
akceptowany w jej kulturze.

• 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.

• Młoda para przygotowuje się do ślubu. Mieszkają tam, gdzie powszechnie
akceptowalne są przedmałżeńskie stosunki seksualne. Niektórzy ludzie
powiedzieli tej parze, że są staromodni, gdyż czekają z rozpoczęciem współżycia
do ślubu.

(Być może zauważyłeś, że każda z tych sytuacji przedstawia konflikt pomiędzy
przestrzeganiem przykazań Boga a postępowaniem według tradycji czy
zwyczajów). Tradycje czy zwyczaje to wierzenia lub praktyki kulturowe, społeczne,
rodzinne lub czyny grupy przyjaciół.

1. W dzienniku do studiowania wypisz jedną lub dwie tradycje czy
zwyczaje, które mogą powstrzymać cię od bycia posłusznym

przykazaniom Boga. Podczas studiowania Ew. Mateusza 15 poszukaj prawd,
które pomogą ci, kiedy będziesz musiał wybrać pomiędzy posłuszeństwem
przykazaniom Boga a tradycjami czy zwyczajami.

Przeczytaj Ew. Mateusza 15:1–2 i odszukaj tradycje, o jakie uczeni w piśmie i
faryzeusze zapytali Jezusa. Według jakich tradycji nie postępowali uczniowie
Jezusa? ____________________
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Obmycie rąk, o którym mówili
faryzeusze i uczeni w piśmie, odnosi się
do ceremonialnego obmycia w celu
oczyszczenia, a nie mycia dla celów
higienicznych.

Przeczytaj Ew. Mateusza 15:3 i
odszukaj, jak Jezus odpowiedział na ich
pytanie. Możesz zaznaczyć w pismach
świętych, co, według słów Zbawiciela,
uczeni w piśmie i faryzeusze robili,
praktykując swoje tradycje.

Jak to zapisano w Ew. Mateusza 15:4–6, Jezus wskazał, jak uczeni w piśmie i
faryzeusze przekraczali przykazanie Boga poprzez praktykowanie swych tradycji.
Unikali wypełniania obowiązku troski o starzejących się rodziców, twierdząc, że te
pieniądze są przeznaczone na dar dla Boga, czyli Korban (zob. Ew. Marka 7:10–12;
Bible Dictionary, „Corban”). Czyniąc to, łamali przykazanie mówiące, że trzeba
czcić ojca i matkę.

Przeczytaj Ew. Mateusza 15:7–9 i odszukaj, do czego uczeni w piśmie i faryzeusze
nakłaniali ludzi, aby czynili, używając tradycji jako wymówki, żeby nie być
posłusznym przykazaniom Boga.

Z wersetów tych dowiadujemy się o następującej zasadzie: Jeśli pragniemy
przybliżyć się do Boga, musimy postawić Jego przykazania na pierwszym
miejscu, przed jakimikolwiek tradycjami czy zwyczajami.

Przeczytaj ponownie przykładowe sytuacje z początku tej lekcji. Przemyśl każdą
z nich w oparciu o następujące dwa pytania:

• Co ta osoba lub osoby mogą zrobić, aby okazać posłuszeństwo
przykazaniom Boga?

• Jak uczynienie tego pomoże tej osobie lub osobom zbliżyć się do Boga?

2. Zastanów się nad tradycjami i zwyczajami, jakie wypisałeś
w ramach ćwiczenia 1. podczas tej lekcji. W dzienniku do

studiowania napisz, kiedy wybrałeś, że będziesz posłuszny przykazaniom Boga i
nie będziesz praktykować powszechnie akceptowalnych tradycji czy zwyczajów.
Następnie odpowiedz na poniższe pytania:

a. Co musiałeś zrobić, aby postawić przykazania Boga na pierwszym miejscu,
przed tradycjami czy zwyczajami, i dzięki temu się do Niego zbliżyć?

b. W jaki sposób pomogło ci to zbliżyć się do Ojca Niebieskiego?

Pamiętaj, że uczeni w piśmie i faryzeusze wierzyli, iż jedzenie bez dokonania
ceremonialnego umycia rąk kala daną osobę, czyli sprawia, że ta osoba staje się
duchowo nieczysta. Przeczytaj Ew. Mateusza 15:10–11 i odszukaj, co według nauk
Zbawiciela nas kala. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Zbawiciel powiedział: „To, co z ust wychodzi […], kala człowieka” (Ew. Mateusza
15:11). Następnie po oznajmieniu Swoim uczniom, aby nie przejmowali się
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faryzeuszami, którzy byli urażeni Jego słowami (zob. Ew. Mateusza 15:12–16),
dokładniej wyjaśnił, co nas naprawdę kala.

Przeczytaj Ew. Mateusza 15:17–20 i odszukaj, co według nauk Zbawiciela nas kala.

W pismach świętych serce często symbolizuje nasze myśli i pragnienia. Co,
zdaniem Zbawiciela, tak naprawdę nas kala? ____________________

Uzupełnij poniższą zasadę w oparciu o nauki Zbawiciela w Ew. Mateusza 15:19–20:
Jeśli postanowimy, że będziemy kultywować złe myśli i pragnienia, to
____________________.

3. W dzienniku do studiowania napisz o jednej lub dwóch rzeczach,
które nas kalają, czyli poprzez które stajemy się duchowo nieczyści,

jeśli wciąż kultywujemy złe myśli i pragnienia.

Ew. Mateusza 15:21–28
Zbawiciel uzdrawia córkę niewiasty kananejskiej
Poniżej wypisz jedno lub więcej prawych pragnień: ____________________

Podczas studiowania dalszej części Ew. Mateusza 15 odszukaj zasad, które pomogą
ci zrozumieć, co musisz zrobić, aby otrzymać prawe pragnienia.

Jeśli masz dostęp do anglojęzycznego wydania pism świętych ŚwDO, otwórz Bible
Map [Atlas biblijny] na mapie nr 11 „The Holy Land in New Testament Times”
[Ziemia Święta w czasach Nowego Testamentu]. Znajdź na mapie miasta Tyra i
Sydon. Kiedy Jezus podróżował z Galilei do brzegów Tyru 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 misją
Jezusa było głoszenie ewangelii jedynie Żydom, a nie osobom spoza domu Izraela
(zob. Ew. Mateusza 10:5–6).

Przeczytaj Ew. Mateusza 15:21–27 i odszukaj odpowiedzi na następujące pytania:

• Jakie prawe pragnienia miała niewiasta kananejska?

• Co zrobiła i powiedziała, potwierdzając zarazem swą wiarę w Jezusa Chrystusa?

Zwróć uwagę na analogię Zbawiciela, w której porównał ludzi innych narodów do
szczeniąt, i jak to się ma do próby wiary tej kobiety. Jak reakcja tej kobiety
w kontekście tej analogii głębiej wskazuje na jej wiarę w Jezusa Chrystusa?

Przeczytaj Ew. Mateusza 15:28 i odszukaj, co Zbawiciel zrobił dla tej kobiety.

Dlaczego to zrobił? ____________________

Z tego zapisu dowiadujemy się, że kiedy rozwijamy wiarę w Jezusa Chrystusa,
możemy otrzymywać błogosławieństwa według naszych prawych pragnień.

Zastanów się nad następującym pytaniem: Co, oprócz stałego proszenia Ojca
Niebieskiego, aby pobłogosławił nas zgodnie z naszymi pragnieniami, możemy
zrobić, aby rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu
Apostołów:
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„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 […]. Praktykowanie wiary w Pana Jezusa
Chrystusa zawsze podlega porządkowi niebios, dobroci, woli, mądrości oraz

czasowi Pana. Dlatego 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, kiedy Pan od razu nas nie błogosławi według naszych
prawych pragnień?

Rozważaj doktryny i zasady
Rozważanie, dlaczego doktryny i zasady są istotne w naszym życiu, pomoże ci poczuć ich prawdę
i ważność. Możesz także zastanowić się nad tym, jak Pan chce, abyś zastosował to, o czym się
uczysz. Poświęcenie czasu na rozważanie umożliwia Duchowi Świętemu pokierowanie tobą
podczas studiowania i stosowania prawd.

4. Przejrzyj prawe pragnienia, które wcześniej zapisałeś. W dzienniku
do studiowania wyjaśnij, co możesz zrobić, aby rozwijać wiarę

w Jezusa Chrystusa, kiedy dążysz do uzyskania tych pragnień. Napisz także o
doświadczeniu, jakie stało się twoim udziałem, kiedy spełniło się jedno z twoich
prawych pragnień (według woli i czasu Pana), w miarę jak rozwijałeś wiarę
w Jezusa Chrystusa, lub opisz doświadczenie znanej ci osoby. (Pamiętaj, aby
w dzienniku do studiowania unikać pisania o doświadczeniach, które są zbyt
święte lub osobiste).

Ew. Mateusza 15:29–39
Jezus karmi ponad cztery tysiące naśladowców siedmioma bochenkami chleba i
kilkoma rybami
Zapis w Ew. Mateusza 15:29–39 podaje, że Jezus Chrystus powrócił do Galilei.
Kiedy tam przebywał, zgromadziło się wokół Niego wielu ludzi. Pisma święte
podają, że „było cztery tysiące mężów, oprócz kobiet i dzieci” (Ew. Mateusza 15:38),
jak też ludzie cierpiący na różne dolegliwości fizyczne 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.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 15 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 4 . ,  DZIEŃ 3.

82



Górny dopływ rzeki Jordan w pobliżu Cezarei
Filipowej

CZĘŚĆ 4.: DZIEŃ 4.

Ew. Mateusza 16–17
Wprowadzenie
Jezus skarcił faryzeuszy i saduceuszy, którzy proszą Go o znak Jego boskości.
Złożywszy świadectwo, że Jezus jest Chrystusem, Piotr otrzymał obietnicę, iż
zostaną mu dane klucze królestwa niebieskiego. Jezus Chrystus, Mojżesz i Eliasz
nadali klucze kapłaństwa Piotrowi, Jakubowi i Janowi na Górze Przemienienia. Po
zejściu z góry Jezus wypędził z chłopca diabła. W Kafarnaum Jezus w cudowny
sposób zapłacił podatek.

Ew. Mateusza 16
Zbawiciel karci faryzeuszy i saduceuszy i obiecuje, że nada Piotrowi klucze
kapłaństwa.
Co powiedziałbyś komuś, aby pomóc mu zrozumieć, dlaczego wierzysz, że Kościół
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest jedynym prawdziwym
Kościołem na ziemi? ____________________

Podczas dalszego studiowania Ew. Mateusza 16 poszukaj prawd, które pomogą ci
zrozumieć i wyjaśnić ludziom, co wyróżnia Kościół Jezusa Chrystusa Świętych
w Dniach Ostatnich na ziemi (zob. NiP 1:30).

W Ew. Mateusza 16:1–12 czytamy, że Zbawiciel skarcił faryzeuszy i saduceuszy,
kiedy poprosili Go o znak Jego boskości. Następnie ostrzegł Swoich uczniów, aby
nie podążali za tymi niegodziwymi mężczyznami.

Zbawiciel następnie udał się ze Swoimi uczniami w „okolice Cezarei Filipowej”
(Ew. Mateusza 16:13; w tym wersecie słowo okolice odnosi się do regionu lub
obszaru). Co widzisz na załączonej ilustracji Cezarei Filipowej za rzeką i drzewami?

Przeczytaj Ew. Mateusza 16:13–19 i
odszukaj, w jaki sposób Zbawiciel
porównał skałę do fundamentu Swego
Kościoła. (Ew. Mateusza 16:15–19 jest
fragmentem do opanowania. Możesz
zaznaczyć ten fragment w wyróżniający
się sposób tak, abyś mógł go później
z łatwością odnaleźć).

Zwróć uwagę na to, że w wersetach
16–17 jest mowa o tym, że to poprzez
objawienie od Ojca Niebieskiego Piotr
wiedział, że Jezus Chrystus jest Synem
Bożym. Jezus następnie odniósł się do
objawienia, opisując fundament Swojego Kościoła.
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Prorok Józef Smith wyjaśnił: „Jezus w Swoich naukach mówi: ‘Na tej opoce
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go’ [Ew. Mateusza 16:18].
Na jakiej opoce? Objawienia” (Teachings of the Presidents of the Church: Joseph
Smith (2007), str. 195).

Świadczył on także: „Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
został założony na bezpośrednim objawieniu, tak jak zawsze zakładany był

prawdziwy Kościół Boga, jak podają pisma święte” (Ks. Amosa 3:7 i Dzieje Apostolskie 1:2)”
(Teachings: Joseph Smith, str. 195).

Przemyśl poniższe informacje: „Kiedy Zbawiciel nauczał Piotra o objawieniu, użył
jego imienia w przenośni, głosząc Szymonowi: „Ty jesteś Piotr [Petros], i na tej
opoce [petra] zbuduję Kościół mój” (Ew. Mateusza 16:18). Greckie słowo petros
oznacza odizolowaną małą skałę lub kamień. Greckie słowo petra może także
oznaczać ‘kamień’, ale może się także odnosić do kamienistej ziemi, kamiennego
podłoża lub dużego skupiska kamieni [zob. Ew. Mateusza 16:18, przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]. Z tych słów dowiadujemy się,
że na Piotrze, człowieku, Kościół będzie zbudowany, ale podłożem będzie
objawienie” (New Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu
Edukacji, 2014], str. 53).

Możesz zapisać uzupełnioną zasadę w swoich pismach świętych obok
Ew. Mateusza 16:18: Kościół Jezusa Chrystusa jest zbudowany na objawieniu
od Boga.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego istotna jest wiedza o tym, na czym zbudowany jest Kościół Jezusa
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, i że jego podstawą jest objawienie
od Boga?

b. Jak to wpływa na sposób podążania za radami współczesnych proroków,
którzy otrzymują objawienia w naszych czasach?

Przejrzyj Ew. Mateusza 16:19 i odszukaj, co Zbawiciel obiecał Piotrowi.

Ze słów Zbawiciela: „Dam ci klucze Królestwa Niebios” dowiadujemy się, że Jezus
Chrystus powierza klucze Swojego królestwa Swoim wybranym prorokom i
apostołom. Klucze Jego królestwa to klucze kapłaństwa, a królestwo, o jakim
mówił Zbawiciel, to Kościół Jezusa Chrystusa.

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, czym są klucze
kapłaństwa i dlaczego są one ważne: „‘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).
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Klucze, jakie Zbawiciel obiecał Piotrowi, to także moc pieczętowania — moc
wiązania lub rozwiązywania na ziemi i w niebie. Moc ta sprawia, że obrzędy
dokonywane na ziemi z upoważnienia przywódców Kościoła są wiążące w niebie.
Korzysta się z nich, aby łączyć rodziny razem na wieczność. Ew. Mateusza 16:19
pomaga nam zrozumieć, dlaczego Jezus Chrystus daje klucze kapłaństwa Swoim
prorokom i apostołom: Klucze kapłaństwa są niezbędne do zarządzania
Kościołem Pana na ziemi. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
jest jedynym Kościołem na ziemi, który otrzymał i obecnie dzierży upoważnienie
kapłańskie i klucze dane przez Pana.

Z Ew. Mateusza 16:21–28 dowiadujemy się, że Jezus przemówił o Swej zadość
czyniącej ofierze i nauczał Swoich uczniów, aby byli gotowi dokonać poświęceń, by
za Nim podążać. Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] rozjaśnia,
co oznacza wziąć na siebie swój krzyż:

„I tak dla człowieka wzięcie swego krzyża to wyrzeczenie się wszelkiej bezbożności
i każdej ziemskiej żądzy i przestrzeganie moich przykazań.

Nie łam moich przykazań, aby zachować swoje życie; bowiem ten, kto zachowa
swoje życie w tym świecie, straci je w świecie który nastanie” (Joseph Smith
Translation, Matthew 16:26–27 w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Fragment do opanowania — Ew. Mateusza 16:15–19
2. Znajdź członka rodziny lub przyjaciela, który pomoże ci odegrać

następującą scenkę:

Wyobraź sobie, że rozmawiasz ze swoim przyjacielem, który jest spoza Kościoła.
Twój przyjaciel zadaje poniższe pytania. Aby odpowiedzieć na pytania
przyjaciela, użyj prawd, jakich nauczyłeś się z Ew. Mateusza 16:15–19.

• Słyszałem, że w twój Kościół twierdzi, iż jest jedynym prawdziwym
Kościołem Jezusa Chrystusa. Czy naprawdę w to wierzysz?

• Mój Kościół także wierzy w Jezusa Chrystusa, dlaczego więc myślisz, że twój
Kościół jest jedynym prawdziwym kościołem?

Po zakończeniu odgrywania ról poproś członka rodziny lub przyjaciela, aby
napisał w twoim dzienniku do studiowania, że ukończyłeś to zadanie. Jeśli
członek rodziny lub przyjaciel nie jest obecny, możesz po prostu odpowiedzieć
na powyższe pytania w dzienniku do studiowania.

Ew. Mateusza 17
Jezus Chrystus, Mojżesz i Eliasz nadają klucze kapłaństwa Piotrowi, Jakubowi
i Janowi
Zastanów się, jak można porównać upoważnienie kapłańskie do prawa jazdy, a
klucze kapłaństwa do kluczy potrzebnych do uruchomienia samochodu.
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Zastanów się nad poniższymi
pytaniami: Do czego uprawnia
posiadanie prawa jazdy? 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?

Kiedy Pan obiecał Piotrowi „klucze
Królestwa Niebios” (Ew. Mateusza 16:19), czyli upoważnienie, aby kierować pracą
Boga na ziemi, Piotr i inni Apostołowie już mieli nadane upoważnienie kapłańskie,
ale jeszcze nie mieli nadanych kluczy kapłaństwa, aby kierować królestwem —
Kościołem Jezusa Chrystusa. Podczas studiowania Ew. Mateusza 17 odszukaj,
w jaki sposób Piotr, Jakub i Jan otrzymali klucze królestwa.

Przeczytaj Ew. Mateusza 17:1–2 i odszukaj, gdzie Jezus zabrał Piotra, Jakuba i Jana,
aby otrzymali klucze kapłaństwa.

Co stało się ze Zbawicielem na górze? ____________________

Przemienienie odnosi się do tego, 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; zob. także
Bible Dictionary, „Transfiguration, Mount of”). Piotr, Jakub i Jan także zostali
wówczas przemienieni (zob. NiP 67:11–12).

Podczas czytania Ew. Mateusza 17:3 dodaj do poniższej tabeli imiona dwóch innych
istot, które były obecne na Górze Przemienienia. Zwróć uwagę na to, że Eliasz
odnosi się tutaj do starotestamentowego proroka Eliasza (zob. Ew. Mateusza 17:3,
przypis bw anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). „Jest kilka znaczeń
użycia słowa [Eliasz] w pismach świętych: (1) to imię proroka tłumaczone z języka
greckiego oraz hebrajskiego jako Eliasz, i jest o nim mowa w Nowym Testamencie:
Ew. Łukasza 4:25–26, List Jakuba 5:17 i Ew. Mateusza 17:1–4. W tych przypadkach
Eliasz to starożytny prorok Eliasz, którego posługa jest zapisana w I i
II Ks. Królewskiej” (Bible Dictionary, „Elias”; zob. Guide to the Scriptures, „Elias”,
adres internetowy: scriptures.lds.org).
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Osoby, które były obecne na Górze Przemienienia

Ew. Mateusza 17:1–2 Jezus
Chrystus

A.

Ew. Mateusza 17:1–2 Piotr,
Jakub
i Jan

B.
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Osoby, które były obecne na Górze Przemienienia

Ew. Mateusza 17:3; Joseph
Smith Translation Mark 9:3
[Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Marka 9:3]
(w: Ew. Mateusza 9:4, przypis a
w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO)

C.

Ew. Mateusza 17:4–9 D.
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Przeczytaj poniższą wypowiedź Proroka Józefa Smitha i zaznacz, dlaczego
Mojżesz i Eliasz byli obecni na górze: „Zbawiciel, Mojżesz i Eliasz [prorok Eliasz]
nadali klucze [kapłaństwa] Piotrowi, Jakubowi i Janowi na górze, kiedy zostali
przed nimi przemienieni” (Teachings: Joseph Smith (2007), str. 105).

Mojżesz dzierży klucze zgromadzenia Izraela [zob. NiP 110:11], Eliasz dzierży
klucze związane z mocą pieczętowania [zob. NiP 110:13–16].

Wyjaśnij, że według Joseph Smith Translation (Tłumaczenia Józefa Smitha) 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”). W Bible
Dictionary [Słowniku biblijnym] jest mowa o tym, że „słownictwo JST, Mark 9:3
[TJS, Ew. Marka 9:3] nie wskazuje, że Eliaszem, który był podczas Przemienienia,
był Jan Chrzciciel, chociaż oprócz Proroka Eliasza obecny był Jan Chrzciciel” (Bible
Dictionary, „Elias”). Dodaj Jan Chrzciciel do powyższej tabeli.

Przeczytaj Ew. Mateusza 17:4–9 i odszukaj, kto jeszcze był obecny na Górze
Przemienienia.

Dodaj do tabeli Bóg Ojciec.

Doświadczenie Piotra, Jakuba i Jana na Górze Przemienienia było ważnym
wydarzeniem w ustanowieniu Kościoła Jezusa Chrystusa na ziemi. Starszy Bruce
R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów oświadczył: „Dopóki mężczyźni nie
uzyskają wyższego stanu duchowego zrozumienia niż ten, którym aktualnie się
cieszą, to tylko częściowo zrozumieją wydarzenia, które miały miejsce na Górze
Przemienienia” i to, co wiemy z „zapisu z Nowego Testamentu i z dodanego

światła objawionego poprzez Józefa Smitha” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy
[1965–1973], 1:399).

Być może pamiętasz, że dyspensacja ewangelii to czas, kiedy Ojciec Niebieski daje
upoważnienie kapłaństwa, obrzędy i wiedzę o Jego planie zbawienia ludziom na
ziemi poprzez Swoje upoważnione sługi (zob. Bible Dictionary, „Dispensations”
lub Guide to the Scriptures, „Dispensation”, adres internetowy: scriptures.lds.org).
Każda osoba wskazana w tabeli, która była obecna na Górze Przemienienia,
ukazała się także Prorokowi Józefowi Smithowi w naszej dyspensacji.

Narysuj linię prowadzącą od wymienionych w tabeli osób do odpowiadających im
ilustracji przedstawiających sytuację, kiedy ukazały się one Prorokowi Józefowi
Smithowi. Kiedy zakończysz, sprawdź swoje odpowiedzi, używając poniższych
informacji:

A. Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus ukazali się Józefowi Smithowi w czasie
Pierwszej Wizji (zob. Józef Smith — Historia 1:16–17).

B. Jan Chrzciciel nadał klucze Kapłaństwa Aarona Józefowi Smithowi i Oliverowi
Cowdery’emu (zob. NiP 13).

CZĘŚĆ 4 . ,  DZIEŃ 4.

89



C. Piotr, Jakub i Jan nadali klucze Kapłaństwa Melchizedeka Józefowi Smithowi i
Oliverowi Cowdery’emu (zob. NiP 27:12).

D. Eliasz nadał klucze mocy pieczętowania Józefowi Smithowi i Oliverowi
Cowdery’emu w Świątyni Kirtland. Mojżesz nadał im tego samego dnia klucze
zgromadzenia Izraela (zob. NiP 110).

Z wydarzeń, które miały miejsce na Górze Przemienienia oraz z doświadczeń
Proroka Józefa Smitha na początku Przywrócenia, dowiadujemy się, że w każdej
dyspensacji Bóg nadaje klucze kapłaństwa Swym wybranym sługom, aby
kierowali Jego pracą na ziemi.

Obecni prorocy i apostołowie dzierżą te same klucze kapłaństwa, jakie otrzymał
Prorok Józef Smith. Klucze te zostały przekazane przez Józefa Smitha Brighamowi
Youngowi, a następnie kolejnym prorokom, którzy po nich nastąpili.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak myślisz, dlaczego istotna jest wiedza, że ten sam wzorzec nadawania
kluczy kapłaństwa, jaki miał miejsce za czasów Jezusa Chrystusa, został
powtórzony także współcześnie, kiedy to klucze zostały nadane Prorokowi
Józefowi Smithowi?

b. Jak byś wyjaśnił przyjacielowi, że przekazanie przez niebiańskich posłańców
(anioły) kluczy kapłaństwa Prorokowi Józefowi Smithowi jest wzorcem
ustanowionym przez Boga?

4. W dzienniku do studiowania zapisz cel dotyczący tego, co zrobisz,
aby podążać za tymi, którzy dzierżą klucze królestwa niebios

w naszych czasach, i popierać ich.

Na zakończenie uświęconych wydarzeń na Górze Przemienienia Zbawiciel nakazał
uczniom: „Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie
wskrzeszony z martwych” (Ew. Mateusza 17:9).

Zastanów się, jak to polecenie jest podobne do podążania za radą Prezydenta
Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Apostołów: „Przekonałem się też, że
niemądrze jest ciągle mówić o niezwykłych doświadczeniach duchowych. Mają
one być traktowane z troską i można się nimi dzielić jedynie wówczas, gdy sam
Duch podpowie nam, byśmy opowiedzieli o nich w celu pobłogosławienia
innych” („The Candle of the Lord”, Ensign, styczeń 1983, str. 53).

Dlaczego powinniśmy zachować ostrożność, kiedy dzielimy się świętymi
doświadczeniami i czynić to tylko wtedy, kiedy poczujemy natchnienie od Ducha?

Z Ew. Mateusza 17:10–27 dowiadujemy się, że Jezus Chrystus wypędził diabła
z chłopca i w cudowny sposób zapłacił daninę za siebie i Piotra.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 16–17 i ukończyłem ją w dniu (data).
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Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 5.: DZIEŃ 1.

Ew. Mateusza 18–20
Wprowadzenie
Jezus Chrystus nauczał Swoich uczniów o zasadach, które pomogą im prowadzić
Kościół po Jego Wniebowstąpieniu. Opowiedział też przypowieść o niemiłosiernym
słudze w odpowiedzi na pytanie Piotra na temat przebaczania i nauczał o świętości
małżeństwa. Zbawiciel podkreślił ważność wyboru życia wiecznego ponad
doczesne bogactwo i nauczał przypowieści o robotnikach w winnicy.

Ew. Mateusza 18
Jezus Chrystus naucza Swoich uczniów zasad, które pomogą im przewodzić
Kościołowi i opowiada przypowieść o niemiłosiernym słudze

Poniższa historia, którą opowiedział Prezydent Thomas S. Monson, dotyczy
rodziny, 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”, Liahona, lipiec 2002, str. 19).

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jeśli byłbyś członkiem tej rodziny, jakbyś się czuł, gdyby biskup nie przyszedł
na pogrzeb?

b. Dlaczego trudno by ci było przebaczyć biskupowi?

W Ew. Mateusza 18:1-20 czytamy, że Jezus polecił Swoim uczniom, aby ukorzyli się
i stali się, jak małe dzieci. Wyjaśnił także, że ten, kto „zgorszy” Jego naśladowców,
którzy są jak dzieci, czyli sprowadzi ich na manowce, będzie cierpieć (zob. wersety
6–7, a także Ew. Mateusza 18:6, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

Pokorę dzieci można przyrównać do pokory nowo nawróconych do Kościoła.
Czego możemy nauczyć się od nowo nawróconych? W jaki sposób możemy dbać
zarówno o dzieci, jak i o nowo nawróconych do Kościoła?

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.).
Nauczał także Apostołów, że jeśli ktoś popełni wykroczenie lub zgrzeszy przeciw
nim, to powinni najpierw rozwiązać problem z tą osobą na osobności. Jeśli osoba ta
odrzuci pokutę, powinna zostać przyprowadzona przed urzędników Kościoła.
(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).
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Po tych wytycznych Piotr zadał Panu pytanie na temat przebaczania. Przeczytaj
Ew. Mateusza 18:21 i odszukaj pytanie Piotra.

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 prawdopodobnie myślał, że jest wspaniałomyślny
(zob. Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 tomy
[1979–1981], 3:91). Przeczytaj Ew. Mateusza 18:22 i odszukaj, jakiej odpowiedzi
Zbawiciel udzielił Piotrowi.

„Siedemdziesiąt siedem” oznacza, że nie powinniśmy ograniczać tego, ile razy
wybaczymy bliźnim. Odpowiedź, jakiej Zbawiciel udzielił Piotrowi, ukazuje prawdę
o tym, że Pan nakazał nam, abyśmy przebaczali tym, którzy obrazili nas lub
zgrzeszyli przeciwko nam.

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 pozwalasz się nadal ranić albo nie chcesz, aby ten,
który zawinił, odpowiedział za swoje czyny pod względem prawnym lub
w inny sposób.

Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie Piotra Zbawiciel nauczał Swoich uczniów
przypowieści, która wyjaśnia, dlaczego powinniśmy przebaczać bliźnim.

Przeczytaj Ew. Mateusza 18:23–30 i odszukaj, ile pieniędzy byli dłużni sługa i
współsługa.

Ile sługa był winien królowi? ____________________

Ile współsługa był winien słudze? ____________________

Użyj poniższych informacji do obliczenia, ile czasu mogłaby zająć każdemu
z dłużników spłata należności:

W czasach Jezusa „10 tysięcy talentów równało się 100 milionom 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).
Oblicz, ile lat zajęłoby słudze spłacenie tego długu, dzieląc 100 milionów denarów
przez 365 dni.

Jeśli by wypłacono wszystkie płace, to ile dni zajęłaby spłata długu przez sługę?
____________________

Wartość 100 pensów to kwota równa 100 denarom. (Pamiętaj, że większość
robotników zarabiała jeden denar na dzień). Oblicz, ile czasu zajęłaby spłata długu
przez współsługę.

Jeśli wypłacono by wszystkie płace, to ile dni zajęłaby spłata długu przez
współsługę? ____________________

Przeczytaj Ew. Mateusza 18:31–35 i odszukaj, co zrobił król, kiedy dowiedział się o
postępowaniu sługi wobec współsługi.

Jak myślisz, dlaczego król powiedział słudze, że był zły, bo nie odpuścił długu
swemu współsłudze?
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W oparciu o to, co przeczytałeś w wersecie 35., zapisz, kogo, twoim zdaniem,
reprezentują trzy osoby z tej przypowieści:

Król = ____________________

Sługa = ____________________

Współsługa = ____________________

Korzystając z tego, czego nauczyłeś się na podstawie tej przypowieści, uzupełnij
następującą zasadę: Jeśli chcemy, aby Bóg nam przebaczył, to
____________________. Możesz zapisać tę zasadę w swoich pismach świętych na
marginesie obok Ew. Mateusza 18:24–35.

Co może zrobić osoba, jeśli jest jej trudno komuś przebaczyć?

Prezydent James E. Faust z Pierwszego Prezydium nauczał:

„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], nawet tym, którzy popełnili poważne zbrodnie, Zadośćuczynienie przynosi pewną
miarę pokoju i pocieszenia” („Uzdrawiająca moc przebaczenia”, Ensign lub Liahona,
maj 2007, str. 69).

2. W dzienniku do studiowania napisz o tym, kiedy Pan pomógł ci
wybaczyć komuś, kto zgrzeszył przeciwko tobie lub cię zranił.

Poniżej znajduje się zakończenie historii przytoczonej we wcześniejszej części tej
lekcji: „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”, str. 19).

Pomyśl o tych, wobec których powstrzymujesz się od przebaczenia. Pomódl się o
pragnienie przebaczenia i umiejętność pozbycia się zranionych uczuć i złości, aby
Jezus Chrystus pomógł ci odczuć spokój i pocieszenie poprzez Swoje
Zadośćuczynienie.
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Ew. Mateusza 19:1–12
Zbawiciel naucza o świętości małżeństwa
Doktryna Pana dotycząca małżeństwa i
rozwodu różni się od tego, w co
wierzy świat.

Jakie są przykłady tego, w co wierzy
świat w kwestii małżeństwa i rozwodu?
____________________

Podczas studiowania Ew. Mateusza
19:1–12 odszukaj nauki Pana o
małżeństwie i rozwodzie, a następnie
zastanów się nad tym, jak ważne są te nauki dla ciebie.

Przeczytaj Ew. Mateusza 19:1-3 i odszukaj pytanie, jakie uczeni w piśmie i
faryzeusze zadali Jezusowi.

Wyrażenie „odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny” (Ew. Mateusza 19:3)
odnosi się do mężczyzny, który rozwodzi się ze swoją żoną z jakiegokolwiek
powodu, nawet błahego czy samolubnego.

Przeczytaj Ew. Mateusza 19:4–6 i odszukaj nauki Zbawiciela o małżeństwie i
rozwodzie.

Z wersetów tych uczymy się, że małżeństwo pomiędzy mężczyzną a kobietą to
święta relacja, która została zamierzona i ustanowiona przez Boga. Możesz
zapisać tę doktrynę w swoich pismach świętych na marginesie obok Ew. Mateusza
19:6 We współczesnym objawieniu Pan potwierdził, że „[nowe i wieczne
przymierze] małżeństwa” (małżeństwo zawarte w świątyni) jest niezbędne do
wywyższenia (zob. NiP 131:1–4).

Przeczytaj Ew. Mateusza 19:7 i odszukaj kolejne pytanie, jakie uczeni w piśmie i
faryzeusze zadali Jezusowi.

Ew. Mateusza 19:8–9 podaje, że Zbawiciel powiedział faryzeuszom, że Mojżesz
pozwolił, aby w jego czasach rozwody odbywały się ze względu na zatwardziałość
serc ludzkich. Termin „odprawiać” w tych wersetach może także oznaczać
separację lub opuszczenie.

Poniższa wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów
wyjaśnia, jakie ta nauka ma zastosowanie w naszych czasach: „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).
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3. W dzienniku do studiowania wymień kilka sposobów, w jakie
przygotowujesz się do „małżeństwa godnego wyniesienia”

opisanego przez Starszego Oaksa. Co możesz zrobić, aby zawrzeć wieczne
małżeństwo z silnym zobowiązaniem, że będziesz pracować nad różnicami bez
rozwodu?

Ew. Mateusza 19:13–20:34
Jezus naucza o życiu wiecznym i opowiada przypowieść o robotnikach w winnicy
Ew. Mateusza 19:13–17 podaje, że Jezus zachęcał Swoich naśladowców, aby dążyli
do uzyskania życia wiecznego, a nie zabiegali o doczesne bogactwa. Piotr zapytał,
co otrzymają uczniowie za to, że wyrzekli się doczesnych rzeczy, aby podążać za
Zbawicielem. (Uwaga: Wydarzenia poruzone w tych wersetach będą bardziej
szczegółowo omówione podczas lekcji na temat Ew. Marka 10).

W Ew. Mateusza 20:1–16 czytamy, że
Zbawiciel nauczał wówczas Swoich
uczniów przypowieści, aby zrozumieli
oni, że Ojciec Niebieski pragnie dać
wszystkim Swoim dzieciom możliwość
otrzymania życia wiecznego. W tej
przypowieści gospodarz najmuje
robotników o różnej porze dnia do
pracy w jego winnicy, a potem na
koniec dnia płaci każdemu z nich taką
samą kwotę.

Ew. Mateusza 20:17–34 podaje, że Jezus Chrystus 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.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 18–20 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 5.: DZIEŃ 2.

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.

Ew. Mateusza 21:1–11
Jezus triumfalnie wjeżdża do Jerozolimy

1. Pomyśl, jakie zajęcia byłyby ciekawe dla twoich przyjaciół lub
rodziny. W dzienniku do studiowania napisz parę zdań o tym, co

byś powiedział lub zrobił, aby przekonać przyjaciół lub rodzinę do wzięcia
w nich udziału.

Wielu ludzi ma znikomą wiedzę o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii, a naszym
obowiązkiem jest sprawić, że dowiedzą się o Nim. Podczas studiowania
Ew. Mateusza 21:1–11 zastanów się, co możesz zrobić, aby inni ludzie dowiedzieli
się o Jezusie Chrystusie.

Na końcu tej lekcji znajduje się ilustracja zatytułowana „Ostatni tydzień z życia
Jezusa Chrystusa, Zadośćuczynienie i Zmartwychwstanie”. To krótkie omówienie
ostatniego tygodnia doczesnego życia Zbawiciela podsumowuje wydarzenia, które
doprowadziły do Jego śmierci i Zmartwychwstania. Pomoże ci to pogłębić
zrozumienie historii, nauk, doktryn i zasad związanych z ostatnim tygodniem
doczesnej posługi Jezusa Chrystusa.

Ew. Mateusza 21 podaje wydarzenia, które miały miejsce na pięć dni przed
ukrzyżowaniem Zbawiciela, począwszy od Jego triumfalnego wjazdu do Jerozolimy.
Pamiętaj, że rzesza ludzi podążała za Jezusem i Jego Apostołami podczas ich
podróży z Jerycha do Jerozolimy (zob. Ew. Mateusza 20:17–18, 29).

Przeczytaj Ew. Mateusza 21:1-5 i odszukaj, co Jezus Chrystus polecił Swoim
uczniom.

Proroctwo, o którym mowa w Ew. Mateusza 21:4–5, znajduje się w Ks. Zachariasza
9:9–10. Możesz zapisać ten odnośnik w swoich pismach świętych na marginesie
obok Ew. Mateusza 21:4–5. 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). 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).

Przeczytaj Ew. Mateusza 21:6–8 i odszukaj, co zrobił „wielki tłum ludu” (werset 8.),
aby z szacunkiem powitać Jezusa jako Mesjasza, kiedy wjeżdżał On do Jerozolimy.

Ewangelia Jana nadmienia, że tłum użył „gałązek palmowych” (Ew. Jana 12:13).
Gałązki palmowe to żydowski symbol pokoju i triumfu nad wrogami. Taka usłana
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ścieżka, podobna do tej, którą lud przygotował, 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.

Spójrz na ilustrację Triumfalny wjazd (Album: Ewangelia w malarstwie [2009], nr 50;
zob. także stronę: LDS.org). Wyobraź sobie, że jesteś pośród tej rzeszy ludzi.
Przeczytaj Ew. Mateusza 21:9 i wyobraź sobie, że wraz z nimi wykrzykujesz
te słowa.

Zwróć uwagę na to, że ludzie
powtórzyli słowo hosanna, które
oznacza: „zbaw teraz” (Bible Dictionary,
„Hosanna”). Możesz zapisać tę
definicję na marginesie obok
Ew. Mateusza 21:9.

Zaznaczanie i notowanie w pismach świętych
Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zapamiętanie tego, czego się uczysz, jest zaznaczanie
i notowanie w pismach świętych. Możesz to robić poprzez podkreślanie, zacienianie lub
zakreślanie najważniejszych słów i wyrażeń. Możesz również zapisywać w swoich pismach
zasady, prorocze wyjaśnienia oraz osobiste przemyślenia i odczucia.

Okrzyki wydawane przez tłum stanowią wypełnienie mesjanistycznego proroctwa
z Ks. Psalmów 118:25–26 Możesz zapisać ten odnośnik obok Ew. Mateusza 21:9
lub zaznaczyć go w Ew. Mateusza 21:9, przypis b (w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Królewski i mesjanistyczny tytuł „Syna Dawidowego”
(Ew. Mateusza 21:9) jest zarezerwowany dla dziedzica tronu Dawida.
Powiedziawszy te słowa, lud ten głosił, że Jezus jest Mesjaszem wybranym i
posłanym przez Boga, aby wyzwolić Jego lud i jemu przewodzić.

Wyobraź sobie, że mieszkałeś wtedy w Jerozolimie. Jakie myśli lub uczucia
towarzyszyłyby ci, gdybyś był świadkiem triumfalnego wjazdu Zbawiciela do
Jerozolimy?

Dodatkowo w Jerozolimie zgromadziło się tysiące ludzi z okazji święta Paschy.
Przeczytaj Ew. Mateusza 21:10–11 i odszukaj, jaki wpływ miało zachowanie rzeszy
na innych ludzi w Jerozolimie.

Jakie pytanie, w wyniku zachowania rzeszy, zadali inni ludzie?

Zapis tego wydarzenia przedstawia następującą obietnicę: Kiedy publicznie
uznajemy Jezusa Chrystusa i mówimy o Nim, sprawiamy, że inni ludzie
pragną się o Nim dowiedzieć.

2. W dzienniku do studiowania wypisz, w jakich okolicznościach,
poza spotkaniami kościelnymi, możesz publicznie uznać Jezusa

Chrystusa i mówić o Nim. Następnie napisz, na jakie stosowne sposoby możesz
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publicznie uznać Jezusa Chrystusa i mówić o Nim, aby inni ludzie zapragnęli
Go lepiej poznać.

3. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub oba
z poniższych pytań:

a. Kiedy podjęte przez kogoś wysiłki, aby publicznie uznać Jezusa Chrystusa i
mówić o Nim, przyczyniły się do tego, że chciałeś dowiedzieć się o
Nim więcej?

b. Kiedy ty (lub ktoś, kogo znasz) sprawiłeś, że ktoś zapragnął dowiedzieć się
więcej o Jezusie Chrystusie, ponieważ publicznie uznałeś Go i mówiłeś
o Nim?

Szukaj możliwości i z nich korzystaj, 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
Przypomnij sobie, jakie myśli i uczucia
towarzyszyły ci podczas pobytu
w świątyni. Jeśli jeszcze nie byłeś
w świątyni, wyobraź sobie, jakie myśli i
uczucia mogą ci tam towarzyszyć.

Co dzieje się w świątyni, co pomaga
nam odczuć, że jest to święte miejsce?

Po tym, jak Zbawiciel wjechał do
Jerozolimy, udał się do świątyni.

Przeczytaj Ew. Mateusza 21:12–13 i
odszukaj, co niektórzy ludzie robili
w świątyni, a co było obraźliwe dla Ojca
Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.

Ci, którzy przybyli do Jerozolimy na
święto Paschy, musieli zakupić
zwierzęta, by złożyć je jako ofiarę, tym
samym oddając cześć w świątyni.
Wekslarze wymieniali rzymskie i inne
waluty na tę używaną w świątyni, aby
można było zakupić zwierzęta, a inni
handlarze sprzedawali potrzebne
zwierzęta. Chociaż prowadzenie tego
rodzaju działalności było konieczne i
służyło dobremu celowi, to sposób,
w jaki to się odbywało, był
nieodpowiedni i pozbawiony szacunku.
Ponadto Ew. Mateusza 21:13 sugeruje,
że wekslarze i handlarze byli bardziej
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zainteresowani zyskiem niż oddawaniem czci Bogu i umożliwianiem tego innym
ludziom.

Zwróć uwagę na to, że w Ew. Jana 2:16, podczas pierwszego oczyszczenia świątyni,
Jezus nazwał ją „[domem] Ojca [Swego]”. W Ew. Mateusza 21:13, podczas
drugiego oczyszczenia, Jezus nazwał świątynię „[Domem Swoim]”.

Prawdą na temat świątyni, jakiej uczymy się ze słów i czynów Zbawiciela
w Ew. Mateusza 21:12–13, jest to, że dom Pana to święte miejsce, i pragnie On,
abyśmy traktowali je z szacunkiem.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób możemy okazać szacunek dla domu Pana?

b. Co musimy zrobić, abyśmy byli godni wejścia do świątyni?

Przeczytaj Ew. Mateusza 21:14 i odszukaj, co Zbawiciel zrobił w świątyni po
oczyszczeniu jej po raz drugi.

Pomocna może być wiedza, że „chromi” w Ew. Mateusza 21:14 to osoby kalekie lub
te, które mają trudności z poruszaniem się.

Na podstawie tego, co Pan uczynił dla ślepych i chromych, którzy przyszli do Niego
do świątyni, możemy nauczyć się następującej prawdy: Kiedy uczęszczamy do
świątyni, Pan może nas uzdrowić.

Jak myślisz, na jakie sposoby Pan może nas uzdrowić, kiedy uczęszczamy do
świątyni? ____________________

Prezydent James E. Faust z Pierwszego Prezydium świadczył o uzdrowieniu,
jakiego możemy doświadczyć podczas uczęszczania do świątyni: „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).

Uzdrowienie, jakiego doświadczamy podczas oddawania czci w świątyni, może być
natychmiastowe, jak to było w przypadku ślepych i chromych opisanych
w Ew. Mateusza 21:14, albo może nastąpić z czasem.

Zastanów się, kiedy ty lub ktoś, kogo znasz, doświadczył uzdrawiającego wpływu
Pana poprzez oddawanie czci w świątyni.

Według zapisu w Ew. Mateusza 21:15–16 arcykapłani i uczeni w piśmie byli
niezadowoleni z tego, co Jezus zrobił w świątyni, a także dlatego że lud zawołał do
Niego: „Hosanna”. Jezus wskazał, że publiczne uznanie Go przez ludzi było
wypełnieniem proroctwa (zob. Ks. Psalmów 8:3).

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:
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Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 21:1–16 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 5 . ,  DZIEŃ 2.
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CZĘŚĆ 5.: DZIEŃ 3.

Ew. Mateusza 21:17–22:14
Wprowadzenie
Po pobycie 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.

Ew. Mateusza 21:17–32
Jezus przeklina drzewo figowe i karci przywódców żydowskich
Czasami jedzenie, sposób spędzania wolnego czasu, przedmioty, a nawet samo
życie nie są tak dobre, jak mogłyby się wydawać.

1. W dzienniku do studiowania napisz, kiedy odkryłeś coś, co było nie
takie, jak się najpierw wydawało.

W Ew. Mateusza 21 znajduje się zapis o tym, jak Jezus myślał, że coś nie było tak
dobre, jak się najpierw wydawało. Podczas dalszego studiowania tego rozdziału
odszukaj prawd, które pomogą ci żyć w prawości.

Po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy i oczyszczeniu świątyni Jezus został
w Betanii, w małej wiosce znajdującej się w pobliżu Jerozolimy. Przeczytaj
Ew. Mateusza 21:18–22 i odszukaj, co Zbawiciel zrobił następnego dnia, podczas
podróży z Betanii z powrotem do świątyni w Jerozolimie.

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 nauki o obłudzie
żydowskich przywódców religijnych. Wielu z tych przywódców zdawało się
podążać za Bogiem, ale nie wydawali owoców, czyli nie postępowali w prawości.
Byli obłudnikami.

„Słowo obłudnik jest tłumaczone z greckiego słowa o znaczeniu ‘aktor’ i wskazuje na kogoś, kto
udaje, wyolbrzymia lub jest zwodniczo niezgodny w swoich czynach. Pan potępił [tych, którzy
zwodzili] swoim zewnętrznym zachowywaniem [czyli przestrzeganiem przykazań], podczas gdy
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w sercu byli hardzi i nieszczerzy” (New Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego
Systemu Edukacji, 2014], str. 68).

W Ew. Mateusza 21:23–27 czytamy, że niektórzy z tych żydowskich przywódców
podeszli do Jezusa w świątyni i zakwestionowali Jego upoważnienie, na mocy
którego triumfalnie wjechał do Jerozolimy i dokonał oczyszczenia świątyni.
Zbawiciel odpowiedział, pytając ich, czy chrzest (czyli posługa) Jana Chrzciciela był
wyznaczony przez Boga czy przez 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, jeśli oni nie udzielą odpowiedzi na Jego pytanie, 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. Przeczytaj Ew. Mateusza 21:28–30 i odszukaj, który z synów był bardziej
podobny do drzewa figowego i żydowskich przywódców.

Przeczytaj Ew. Mateusza 21:31–32 i odszukaj w tej przypowieści nauki Zbawiciela o
skorumpowanych przywódcach żydowskich. (Pamiętaj, 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, którzy uwierzyli w przesłanie Jana
Chrzciciela, byli podobni do pierwszego syna w tej przypowieści?

Z tej przypowieści dowiadujemy 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.

2. Zapoznaj się z poniższymi sytuacjami, a następnie odpowiedz na
dwa pytania w swoim dzienniku do studiowania:

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, jakby przestrzegał
przykazań Ojca Niebieskiego, ale poza środowiskiem kościelnym łamie wiele
z tychże przykazań.

Młoda kobieta plotkuje z koleżankami o kilku dziewczynach ze szkoły, ale kiedy
przebywa w towarzystwie tych dziewczyn, udaje, że jest ich przyjaciółką.
Regularnie uczęszcza do kościoła i przyjmuje sakrament, ale podczas spotkań
kościelnych często wysyła do przyjaciół SMS-y, w których krytykuje otaczające
ją osoby.

a. Co możesz powiedzieć tym młodym ludziom, aby pomóc im zmienić ich
zachowanie?

b. Oprócz przykładów podanych w tych sytuacjach, na jakie jeszcze sposoby
możemy być kuszeni, by udawać, że przestrzegamy przykazań Ojca
Niebieskiego zamiast po prostu żyć w posłuszeństwie wobec Niego?

CZĘŚĆ 5 . ,  DZIEŃ 3.
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Podczas dalszego studiowania Ew. Mateusza 21 odszukaj, co możesz 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
Przeczytaj Ew. Mateusza 21:33–41 i
uzupełnij poniższą tabelę słowami,
które odzwierciedlają to, co twoim
zdaniem oznaczają trzy ostatnie
symbole. Pamiętaj, że wieśniacy to
opiekunowie i osoby chroniące, które są
odpowiedzialne za to, że w winnicy są
plony. (Gdy skończysz, porównaj swoje
odpowiedzi z tymi podanymi na końcu
lekcji).

Przypowieść o niegodziwych wieśniakach

(Ew. Mateusza 21:33-41).

Symbol Znaczenie

Gospodarz Ojciec Niebieski

Wieśniacy

Słudzy

Syn gospodarza

3. W dzienniku do studiowania podsumuj, co Jezus przedstawił za
pomocą tej przypowieści.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział o
przypowieści Zbawiciela na temat niegodziwych wieśniaków następujące słowa:

CZĘŚĆ 5 . ,  DZIEŃ 3.
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„Poczynania [Boga] wobec człowieka, począwszy od stworzenia Adama do
Drugiego Przyjścia Syna Człowieczego, są podsumowane w Przypowieści o
niegodziwych wieśniakach.

Bóg to gospodarz, jego winnica to ziemia i jej mieszkańcy, a wieśniacy
wyznaczeni do pracy w winnicy to duchowi opiekunowie ludzi. Ci, którzy są
ukamienowani, bici, prześladowani i zabijani, to prorocy i widzący posłani do

wykonywania posługi pośród ludzi; a Syn i Dziedzic, zabity i wyrzucony z winnicy w wyniku
działań niegodziwych wieśniaków, to oczywiście Jezus” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 tomy [1965–1973], 1:593–594).

Za pomocą tej przypowieści Jezus Chrystus przedstawił, że na przestrzeni wieków
niektórzy izraelscy przywódcy odrzucili proroków Boga i wiedział On, że ówcześni
przywódcy żydowscy mieli zamiar Go zabić.

Przeczytaj Ew. Mateusza 21:43 i odszukaj, komu zostanie dane królestwo Boga (to
znaczy Kościół Jezusa Chrystusa i błogosławieństwa ewangelii) po tym, jak
żydowscy przywódcy je odrzucą.

Joseph Smith Translation, Matthew 21:53, (Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Mateusza 21:53] w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) wskazuje,
że ludziom innych narodów zostanie dane królestwo Boga. „Czasami [termin ludzie
innych narodów] odnosi się do ludzi, którzy nie mają pochodzenia izraelskiego,
czasami do ludzi, którzy nie mają pochodzenia żydowskiego, a czasami do
narodów, które żyją bez ewangelii — choć może w nich płynąć krew ludu
izraelskiego” (Guide to the Scriptures, „Gentiles”, adres internetowy:
scriptures.lds.org). Przekazanie królestwa ludziom innych narodów rozpoczęło się,
kiedy ewangelia została najpierw wzięta do ludzi innych narodów przez Apostołów
po Zmartwychwstaniu Zbawiciela. Następnie było kontynuowane w dniach
ostatnich, kiedy to nastąpiło Przywrócenie ewangelii poprzez Proroka Józefa
Smitha, który mieszkał pośród ludzi innych narodów.

Jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa jesteśmy pośród tych, którym królestwo
Boga zostało dane. Zatem, według nauk Zbawiciela w Ew. Mateusza 21:43, jako
członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa, jesteśmy odpowiedzialni za
wydawanie owoców prawości.

Zapisywanie doświadczeń związanych z ewangelią
Zapisywanie znaczących doświadczeń związanych z ewangelią może rozjaśnić twoje zrozumienie
doktryn i zasad ewangelii. Przypominając sobie i zapisując takie doświadczenia, możesz być
prowadzony przez Ducha Świętego do głębszego zrozumienia i świadectwa o rzeczach, o których
piszesz.

4. W swoim dzienniku do studiowania narysuj drzewo figowe
z owocami. Podpisz każdy owoc słowami opisującymi to, co jako

członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa powinniśmy czynić w prawości. Pomyśl,
dlaczego ważne jest, aby wydać tego rodzaju owoce. Następnie napisz, kiedy
widziałeś, jak członek Kościoła ze szczerością wydawał jeden z tych
prawych owoców.

CZĘŚĆ 5 . ,  DZIEŃ 3.
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Ew. Mateusza 21:45–46 opisuje, że arcykapłani i faryzeusze byli źli, kiedy zdali
sobie sprawę z tego, że byli reprezentowani w przypowieści przez niegodziwych
wieśniaków. Powstrzymali się jednak od pojmania Zbawiciela, gdyż obawiali się
reakcji ludzi.

W Ew. Mateusza 22:1–10 czytamy, że Jezus Chrystus przyrównał w przypowieści
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 przyjścia. Ci, którzy zostali potem zaproszeni
(którzy reprezentują ludzi innych narodów), zdecydowali się przyjść i cieszyć
się ucztą.

Przeczytaj Ew. Mateusza 22:11–14 i odszukaj, co stało się podczas uczty weselnej.

Dlaczego ten gość został wyrzucony z uczty?

Król postąpił według starożytnego zwyczaju i podarował gościom czyste i
odpowiednie do noszenia podczas wesela szaty. Jednakże ten człowiek
zdecydował, że ich nie założy. W pismach świętych czyste ubranie i szaty często
symbolizują prawość i czystość tych, którzy zostali oczyszczeni poprzez
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa (zob. 3 Nefi 27:19).

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 i akceptuje zaproszenie, aby być częścią królestwa,
zostanie przygotowany i będzie godny, aby przez wieczność przebywać razem
z Nim i z Ojcem Niebieskim. Niniejsza przypowieść może odnosić się do osób,
które jeszcze nie przyłączyły się do Kościoła — królestwa Boga na ziemi — i do
osób, które przyłączyły się do Kościoła, ale nie przygotowały się odpowiednio na
życie wieczne z Bogiem.

Zastanów się, co obecnie czynisz, aby przyjąć zaproszenie Ojca Niebieskiego do
otrzymania błogosławieństw ewangelii. Zastosowanie tego, czego się nauczyłeś
podczas tej lekcji, pomoże ci przygotować się na otrzymanie wszystkich tych
błogosławieństw.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję Ew. Mateusza 21:17–22:14 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

Tabela z odpowiedziami do „Przypowieści o niegodziwych wieśniakach”
Wieśniacy reprezentują skorumpowanych przywódców izraelskich, słudzy symbolizują
proroków Boga, a syn gospodarza reprezentuje Jezusa Chrystusa.

CZĘŚĆ 5 . ,  DZIEŃ 3.
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Rzymska moneta z wizerunkiem cesarza

CZĘŚĆ 5.: DZIEŃ 4.

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 odpowiedział na ich
pytania i powiedział im o posłuszeństwie prawom kraju i przestrzeganiu dwóch
wielkich przykazań.

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
myślisz, dlaczego są one ważne? ____________________

Podczas studiowania Ew. Mateusza 22:15–22 odszukaj nauki Jezusa Chrystusa o
posłuszeństwie prawom kraju.

Pamiętaj, że podczas ostatniego tygodnia Swojego życia Zbawiciel nauczał
codziennie w świątyni w Jerozolimie. Przeczytaj Ew. Mateusza 22:15 i odszukaj, co
faryzeusze próbowali Mu zrobić. „Usidlić słowem” oznacza, że faryzeusze
próbowali skłonić Zbawiciela do powiedzenia rzeczy, które by Go zdyskredytowały.

Przeczytaj Ew. Mateusza 22:16 i odszukaj, w jaki sposób faryzeusze starali się
zmylić Zbawiciela. Wyjaśnij, że słowo podatek w wersecie 17. oznacza daninę, a
Imperium Rzymskim władał wówczas cesarz, który jednocześnie panował nad
Izraelem.

Pytanie, jakie faryzeusze zadali Jezusowi, było potencjalną pułapką, ponieważ jeśli
powiedziałby, że należy płacić podatki Imperium Rzymskiemu, Żydzi uznaliby, że
popiera On Rzym i nie jest lojalny wobec Swojego własnego ludu. Jeśli Zbawiciel
powiedziałby, że nie należy płacić podatków, to faryzeusze oskarżyliby Go o zdradę
i donieśliby na Niego urzędnikom rzymskim.

Przeczytaj Ew. Mateusza 22:18–21 i
odszukaj, w jaki sposób Zbawiciel
odpowiedział na pytanie faryzeuszy.

1. W dzienniku do
studiowania odpowiedz

na następujące pytanie: Dlaczego,
twoim zdaniem, Zbawiciel udzielił
doskonałej odpowiedzi na pytanie
faryzeuszy?

Wyrażenie „oddawajcie więc, co jest
cesarskiego, cesarzowi” w wersecie 21.
odnosi się do naszego obowiązku
przestrzegania praw kraju, m.in. prawa
podatkowego.
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Z wersetów tych dowiadujemy się o następującej prawdzie: Pan oczekuje, że
będziemy dobrymi obywatelami i będziemy przestrzegać praw kraju.

Dlaczego ważne jest, abyśmy my, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, byli dobrymi
obywatelami i przestrzegali praw kraju? (Zob. Zasady Wiary 1:12). Dlaczego Pan
oczekuje od nas, że będziemy zarówno dobrymi obywatelami, jak i dobrymi
członkami Kościoła oraz że będziemy posłuszni zarówno prawom kraju, jak i
Jego prawom?

Przeczytaj Ew. Mateusza 22:22 i odszukaj, jak faryzeusze zareagowali na odpowiedź
Zbawiciela.

Ew. Mateusza 22:23–34
Zbawiciel naucza saduceuszy o małżeństwie i zmartwychwstaniu
Oprócz faryzeuszy także saduceusze próbowali złapać Zbawiciela w pułapkę gry
słów, gdy nauczał w świątyni. Przeczytaj Ew. Mateusza 22:23–28 i odszukaj, w jaki
sposób saduceusze starali się zmylić Zbawiciela. Zwróć uwagę na to, że saduceusze
utrzymywali, że „nie ma zmartwychwstania” (werset 23.).

Jak podsumowałbyś pytanie zadane Zbawicielowi przez saduceuszy?
____________________

Saduceusze celowo błędnie przytoczyli starotestamentowy zwyczaj, który dotyczył
zapewnienia wdowom utrzymania (zob. V Ks. Mojżeszowa 25:5–6; Bible
Dictionary, „Levirate marriage”). Próbowali wyolbrzymić ten zwyczaj, aby
zdyskredytować doktrynę Zmartwychwstania.

Przeczytaj Ew. Mateusza 22:29–30 i odszukaj odpowiedź, jakiej udzielił Zbawiciel
na pytanie saduceuszy. Zwróć uwagę na to, co Jezus powiedział, że nie może się
zdarzyć podczas Zmartwychwstania.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił
Ew. Mateusza 22:29–30 z perspektywy planu zbawienia:

„[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’.

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; ci, którzy są niegodziwi i bezbożni; ci, którzy żyją na sposób świata; te wielkie rzesze
ludzi, które nie są skore do pokuty. Wszyscy ci nie zasłużą na pełnię nagrody w życiu przyszłym”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:606).

Pan objawił Prorokowi Józefowi Smithowi wiele ważnych prawd na temat
małżeństwa na wieczność. Przeczytaj fragment: Nauki i Przymierza 132:15–17 i
odszukaj, co Pan objawił w tych wersetach Prorokowi na temat małżeństwa.

CZĘŚĆ 5 . ,  DZIEŃ 4.
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Kto, według Pana, „się nie [żeni], ani nie [jest oddany] w małżeństwie” (NiP
132:16) po Zmartwychwstaniu?

Zaślubiony „nie […] przeze mnie ani przez słowo moje” (NiP 132:15) oznacza, że
osoba nie została zapieczętowana do swego małżonka lub swej małżonki
w świątyni poprzez upoważnienie kapłańskie.

Z Ew. Mateusza 22:30 oraz Nauk i Przymierzy 132:15–17 dowiadujemy się, że ci,
którzy nie zostali zapieczętowani poprzez upoważnienie kapłańskie do
swoich małżonków za życia lub poprzez obrzędy dokonane w zastępstwie
w świątyni, nie pozostaną w związku małżeńskim w świecie, który nastanie.

Przeczytaj Ew. Mateusza 22:31–33 i odszukaj, jakich innych prawd Zbawiciel
nauczał saduceuszy o Zmartwychwstaniu. Zastanów się, co Zbawiciel powiedział
w wersecie 32., co wskazuje na to, że Zmartwychwstanie naprawdę się wydarzy.

Jak ludzie zareagowali, kiedy usłyszeli, że Zbawiciel naucza o tych doktrynach?

Ew. Mateusza 22:34–40
Zbawiciel naucza o dwóch największych przykazaniach

2. W dzienniku do studiowania zapisz w ciągu minuty tyle przykazań,
ile tylko przyjdzie ci na myśl.

Niektórzy żydowscy rabini wierzyli, że prawo Mojżesza składało się z 613 praw, to
jest przykazań. Przeczytaj Ew. Mateusza 22:34–36 i odszukaj pytanie, jakie jeden
z faryzeuszy zadał Jezusowi na temat tych przykazań. Możesz podkreślić to pytanie
w swoich pismach świętych.

Nie spoglądając na odpowiedź Zbawiciela, zakreśl przykazanie ze swojej listy, jaką
sporządziłeś w dzienniku, które twoim zdaniem jest „największe”, czyli
najważniejsze.

Przeczytaj Ew. Mateusza 22:37–40 i odszukaj, w jaki sposób Zbawiciel
odpowiedział na pytanie faryzeuszy. (Ew. Mateusza 22:36–39 jest fragmentem do
opanowania. Możesz zaznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś mógł
z łatwością go odnaleźć).

Polecenie Pana, aby „[miłować] bliźniego swego” odnosi się do tego, jak mamy
traktować innych ludzi.

Dlaczego, twoim zdaniem, te przykazania są uważane za największe?

Wyrażenie: „na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy”
(Ew. Mateusza 22:40) oznacza, że wszystkie przykazania, jakie Bóg objawił
w prawie Mojżesza i poprzez starotestamentowych proroków, miały na celu pomóc
ludziom w okazywaniu miłości Bogu i bliźnim.

Z wersetów tych dowiadujemy się o następującej zasadzie: Jeśli naprawdę
kochamy Boga i naszych bliźnich tak, jak samych siebie, to będziemy dążyć
do tego, aby przestrzegać wszystkich przykazań Boga.

Odnieś się do listy, którą sporządziłeś w dzienniku do studiowania. Narysuj
gwiazdkę przy przykazaniach, za pomocą których okazujemy Bogu miłość i narysuj

CZĘŚĆ 5 . ,  DZIEŃ 4.

110



kwadrat przy tych, za pomocą których okazujemy miłość wobec naszych bliźnich.
(Przy niektórych przykazaniach może być zarówno gwiazdka, jak i kwadrat).

Zastanów się, kiedy zdecydowałeś się przestrzegać jakiegoś przykazania, aby
okazać miłość Bogu lub innej osobie.

Zastanów się, które przykazanie mógłbyś przestrzegać bardziej, aby okazać miłość
Ojcu Niebieskiemu lub innej osobie. Wyznacz cel być bardziej posłusznym temu
przykazaniu.

Fragment do opanowania — Ew. Mateusza 22:36–39
Powinieneś znać kontekst, doktrynę lub zasadę dotyczącą każdego fragmentu do
opanowania oraz wiedzieć, jak zastosować tę prawdę w swoim życiu. (Korzystaj
z materiałów dotyczących fragmentów do opanowania na stronie LDS.org jako
źródła do studiowania).

Dla Ew. Mateusza 22:36–39 kontekstem jest odpowiedź Jezusa Chrystusa udzielona
faryzeuszom, którzy zapytali o najważniejsze przykazanie. Jedna doktryna lub
zasada nauczana w tym fragmencie to: dwa największe przykazania to miłować
Boga i miłować bliźnich. Zwróć uwagę na to, że w wersecie 37. jest mowa o tym, że
będziesz „miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i
z całej myśli swojej” (kursywa dodana). Zastosowanie tego fragmentu do
opanowania polega na zastanowieniu się nad poniższymi pytaniami: W jaki sposób
możesz pokazać, że miłujesz Boga z całego serca, duszy i myśli? Co możesz robić,
aby okazywać miłość dzieciom Boga?

3. Pomyśl, co oznacza, że miłuje się Boga całym sercem. Potem
zastanów się nad tym, co oznacza, że miłuje się Go całą duszą. A

następnie, jak możesz miłować Go całym swym umysłem. W dzienniku do
studiowania zapisz swoje przemyślenia na temat tych trzech propozycji.

Ew. Mateusza 22:41–46
Jezus pyta faryzeuszy, co sądzą o Chrystusie
Po tym, jak Zbawiciel odpowiedział na pytania faryzeuszy i saduceuszy, zadał im
kilka pytań. Przeczytaj Ew. Mateusza 22:41–42 i odszukaj, o co Zbawiciel zapytał
faryzeuszy.

Jakie pytania, według tych wersetów, Jezus Chrystus zadał faryzeuszom? Jak na to
zareagowali?

Większość Żydów wiedziała, że Chrystus, czyli Mesjasz, jest potomkiem króla
Dawida. Faryzeusze wierzyli, że Mesjasz zostanie ukoronowany na króla Izraela i
pomoże im pokonać Rzym i odzyskać wolność, jak to w przeszłości uczynił król
Dawid. W Ew. Mateusza 22:43–46 czytamy, że Zbawiciel nauczał faryzeuszy, iż
według ich własnych pism, Chrystus był kimś więcej niż synem Dawidowym — był
również Synem Bożym. Jezus przytoczył faryzeuszom Ks. Psalmów 110:1 jako
wyjaśnienie (zob. Ew. Mateusza 22:44).
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Starszy Bruce R. McConkie wyjaśnił: „Czy istnieją wątpliwości, co do tego, jak
Jezus zinterpretował słowa Psalmu? Wyjaśnił ich znaczenie następująco: ‘Ojciec
rzekł do Syna, Elohim powiedział do Jehowy, siądź po prawicy mojej, po twojej
doczesnej posłudze; a potem podniosę cię do wiecznej chwały i wywyższenia
razem ze mną, gdzie zasiądziesz po mojej prawicy na wieki’. Czy może dziwić to,
że natchniony zapis podsumowuje tę kwestię tymi słowy: ‘I nikt nie mógł mu

odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać’ (Ew. Mateusza
22:41–46)” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], str. 102).

4. Zastanów się, jak odpowiedziałbyś na poniższe pytania: Co sądzisz
o Chrystusie? Czyim jest Synem? Zapisz swoje przemyślenia

w dzienniku do studiowania.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 22:15–26 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 6.: DZIEŃ 1.

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.

Ew. Mateusza 23:1–12
Zbawiciel potępia obłudę uczonych w piśmie i faryzeuszy
Zastanów się, jak twój zestaw pism świętych wygląda w porównaniu z tymi, które
mają członkowie twojej rodziny, okręgu czy przyjaciele. Kto ma największy
rozmiarem zestaw? Kto ma najwięcej zaznaczeń i notatek w pismach świętych? Kto
ma najładniejszy zestaw?

Co byś zrobił, gdyby ktoś stwierdził, że osoba, która ma największy zestaw pism
świętych, najwięcej zaznaczeń i notatek lub najładniejszy zestaw, jest najbardziej
prawą osobą? ____________________

Dlaczego nie jest to dobry sposób na określenie czyjejś prawości?
____________________

Jeśli prawość byłaby określana według zewnętrznego wyglądu, to mogłoby to
doprowadzić do tego, że ludzie postępowaliby obłudnie. „Słowo [obłudnik] mówiąc
ogólnie, potępia tego, który udaje religijność, ale tak naprawdę taki nie jest” (Bible
Dictionary, „Hypocrite”). Może także odnosić się do osoby, która udaje, że nie jest
religijna, a tak naprawdę taka jest.

Częścią ostatniego przesłania przekazanego publicznie przez Zbawiciela w świątyni
w Jerozolimie podczas ostatniego tygodnia Jego doczesnej posługi było potępienie
obłudy uczonych w piśmie i faryzeuszy.

Podczas studiowania Ew. Mateusza 23 odszukaj prawd, które pomogą ci
zareagować, kiedy widzisz, jak ktoś postępuje obłudnie oraz co możesz zrobić, aby
przezwyciężyć obłudę we własnym życiu.

Przeczytaj Ew. Mateusza 23:1–7 i odszukaj, co powiedział Zbawiciel o tym, na jakie
sposoby uczeni w piśmie i faryzeusze byli obłudni. Wyrażenie „na mównicy
Mojżeszowej” (werset 2.) oznacza, że uczeni w piśmie i faryzeusze zajmowali
pozycje urzędnicze upoważniające do nauczania doktryny, interpretowania i
zarządzania prawem. Uczeni w piśmie to prawnicy, którzy studiowali prawo
Mojżesza, a faryzeusze to nauczyciele religii.
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Jak podaje tradycja przekazywana
ustnie, Żydzi nosili rzemyki
modlitewne, które także były zwane
tefilinami. Były to małe skórzane
pudełeczka przywiązywane do czoła i
lewego ramienia, aby okazać, że ich
umysł i serce są stale oddane prawu
Boga. Wewnątrz tefilinu były małe
zawiniątka papirusu z zapisanymi
fragmentami starotestamentowego
tekstu. Żydzi nosili tefiliny, aby
pamiętać, że mają przestrzegać
przykazań Boga
(zob. II Ks. Mojżeszowa 13:5–10; 14–16;
V Ks. Mojżeszowa 6:4–9, 11:13–21). Pan
nie potępiał tych, którzy nosili tefiliny,
ale potępiał tych, którzy nosili je
obłudnie lub powiększali je, aby inni
ludzie widzieli, że je noszą.

Rozumienie kontekstu pism świętych
Uczenie się o kulturze i zwyczajach z czasów Nowego Testamentu pomaga nam lepiej zrozumieć
pisma święte. Kontekst pism świętych obejmuje okoliczności towarzyszące wydarzeniu
zapisanemu we fragmencie z pisma świętego. Zrozumienie kontekstu przygotuje cię do
rozpoznania przesłań od natchnionych autorów pism świętych. Pomoże to ci także wkroczyć
w świat autora na tyle, na ile to możliwe, aby dostrzec wydarzenia takimi, jakimi widział je
sam autor.

Możesz zaznaczyć wyrażenie w Ew. Mateusza 23:5, które wyjaśnia, dlaczego uczeni
w piśmie i faryzeusze powiększali swoje tefiliny i „[wydłużali] frędzle szat swoich”.

Jakiej rady, zgodnie z tym, co napisano w Ew. Mateusza 23:3, udzielił Pan Swoim
Apostołom na temat obłudy?

W oparciu o tę radę dowiadujemy się o następującej prawdzie: Możemy wybrać,
że będziemy posłuszni prawom Boga, nawet jeśli widzimy, iż inni ludzie
postępują obłudnie.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Dlaczego ważne jest, abyśmy wybrali, że będziemy posłuszni

prawom Boga, nawet jeśli inni ludzie postępują obłudnie?

Przeczytaj Ew. Mateusza 23:8–10 i odszukaj, czego, według zalecenia Zbawiciela,
ludzie nie mogli robić.

Zbawiciel użył wyrażenia: „wy wszyscy jesteście braćmi” (werset 8.), aby nauczać
ludzi, że nie powinni postrzegać siebie jako lepszych od innych, ponieważ wszyscy
są dziećmi Boga, które są równe w Jego oczach.
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Uczeni w piśmie i faryzeusze myśleli, że ich pozycja i status czyni ich wielkimi.
Przeczytaj Ew. Mateusza 23:11–12 i odszukaj, kogo Zbawiciel będzie uważał za
największego w królestwie Boga. Możesz także zaznaczyć to, co odnalazłeś
w wersecie 11.

Jak podają te wersety, Zbawiciel nauczał ludzi następującej zasady: Jeśli
próbujemy się wywyższać ponad innych ludzi, zostaniemy ukorzeni. Bycie
ukorzonym oznacza, że zostaniemy uniżeni lub upokorzeni, czyli mniej szanowani.

Jezus także nauczał tych ludzi, że jeśli będziemy pokorni i będziemy służyć
bliźnim, Pan nas wywyższy. Wyrażenie: „będzie wywyższony” (Ew. Mateusza
23:12) wskazuje na to, że Pan nas podniesie i pomoże nam stać się takimi, jak On, i
wywyższy nas w królestwie celestialnym.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego musimy służyć bliźnim, aby Pan nas podniósł i pomógł nam
bardziej się do Niego upodobnić?

b. W jaki sposób bycie pokornym pomoże nam przezwyciężyć obłudę?

Pomyśl o dobrych rzeczach, jakie możesz zrobić w szkole, domu, w kościele.
Rozważ, gdzie umiejscowiłbyś siebie na tym obrazku w oparciu o swoje motywy
czynienia dobra i wysiłków podejmowanych, aby być pokornym:

Wyznacz cel, aby codziennie służyć bliźnim i pamiętaj, że wszyscy jesteśmy dziećmi
Ojca Niebieskiego.

Ew. Mateusza 23:13–36
Jezus Chrystus ostro potępia uczonych w piśmie i faryzeuszy
Wyobraź sobie, że masz do wyboru trzy
kubeczki, z których możesz się napić.
Pierwszy kubeczek jest brudny na
zewnątrz, drugi w środku, a trzeci jest
czysty. Dlaczego wolisz napić się
z kubeczka, który jest całkowicie czysty,
a nie z tego, który jest tylko w połowie
czysty? Podczas studiowania
Ew. Mateusza 23:13, zastanów się,
w jaki sposób możesz przyrównać te
trzy kubeczki do tego, co
powiedział Jezus.

Z Ew. Mateusza 23:13–36 uczymy się, że Zbawiciel potępił uczonych w piśmie i
faryzeuszy za obłudę. Przejrzyj te wersety i odszukaj, ile razy Zbawiciel użył słowa
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biada, kiedy zwracał się do uczonych w piśmie i faryzeuszy. Możesz zaznaczyć
każde miejsce, w którym występuje słowo biada w tych wersetach. Słowo biada
odnosi się do niedoli, niepokoju i smutku.

3. Przeczytaj poniższe odsyłacze do pism świętych, a następnie
odpowiedz na dwa pytania w dzienniku do studiowania:

• Ew. Mateusza 23:23–24 (zob. także Ew. Mateusza 23:24., 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 Ew. Mateusza 23:36, przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO)

a. Na jakie sposoby uczeni w piśmie i faryzeusze byli obłudni?

b. Jakie przykłady tego rodzaju obłudy widzimy współcześnie?

Przeczytaj Ew. Mateusza 23:26 i odszukaj, co Zbawiciel powiedział faryzeuszom, że
mają zrobić, aby przezwyciężyć obłudę. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Z tego wersetu dowiadujemy się, że jeśli będziemy dążyć do duchowego
oczyszczenia od wewnątrz, będzie to zewnętrznie odzwierciedlone
w dokonywanych przez nas wyborach).

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Co musimy zrobić, aby oczyścić się duchowo od wewnątrz?

b. W jaki sposób nasze wysiłki, aby być wewnętrznie duchowo czystym,
pomogą nam przezwyciężyć obłudę?

Pomyśl o trzech kubeczkach, o których była mowa na początku tej części lekcji i
pomyśl, który kubeczek najlepiej przedstawia twój stan duchowy. Wyznacz sobie
taki cel, abyś dążąc do niego, mógł stać się całkowicie czysty pod względem
duchowym.

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] pogłębia nasze zrozumienie
Ew. Mateusza 23:23–35, gdyż dodaje następujące wyjaśnienia:

• Uczeni w piśmie i faryzeusze stwarzali pozory, że „nie popełniają najmniejszego
grzechu”, a faktycznie byli winni przekraczania „całego prawa” (Joseph Smith
Translation, Matthew 23:21 [w: Ew. Mateusza 23:24, przypis a]
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

• Uczeni w piśmie i faryzeusze „[składali] świadectwo przeciwko [swoim] ojcom,
kiedy [oni sami byli] uczestnikami takiej samej niegodziwości” (Joseph Smith
Translation, Matthew 23:34 [w: Ew. Mateusza 23:36, przypis a] w w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

• Podczas gdy ich ojcowie grzeszyli w nieświadomości, uczeni w piśmie i
faryzeusze czynili to świadomie i odpowiedzą za swoje przekroczenie prawa
(zob. Joseph Smith Translation, Matthew 23:35 [w: Ew. Mateusza 23:36,
przypis a] w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).
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Z Ew. Mateusza 23:29–33 dowiadujemy się, że Jezus potępił żydowskich
duchowych przywódców za akceptowanie nieżyjących już proroków i odrzucanie
tych, którzy żyją. Podobnie jak za czasów Jezusa, my także musimy być ostrożni,
aby nie czcić nieżyjących proroków, podczas gdy odrzucamy tych żyjących
współcześnie.

Ew. Mateusza 23:37–39
Zbawiciel ubolewa nad losem ludu jerozolimskiego, gdyż ci nie chcą do Niego przyjść
W jaki sposób kokosz chroni swoje pisklęta?

Kiedy nadciąga niebezpieczeństwo,
kokosz zbiera swoje pisklęta pod
skrzydła, aby je chronić. Kokosz kocha
swoje pisklęta i poświęci swe życie
w ich obronie.

Przeczytaj Ew. Mateusza 23:37–39 i
odszukaj, pod jakim względem
Zbawiciel powiedział, że jest
jak kokosz.

Jak ludzie w Jerozolimie zareagowali na
próby Jezusa, aby ich zgromadzić?

Możesz zaznaczyć wyrażenie „oto wam dom wasz pusty zostanie” (werset 38.). W
tym kontekście pusty oznacza opuszczony lub opustoszały. Ze względu na to, że ci
ludzie nie chcieli być zgromadzeni przez Zbawiciela, pozostali bez ochrony. To
wyrażenie może między innymi oznaczać duchowy stan ludzi za czasów Jezusa, jak
też może odnosić się do przyszłości, kiedy to Jerozolima zostanie zniszczona. Może
także odnosić się do świątyni i utraty błogosławieństw świątynnych.

Co, w oparciu o nauki Jezusa na temat kokoszy i piskląt, możemy otrzymać, jeśli
chcemy być zgromadzeni przez Zbawiciela? Odpowiedz na to pytanie, uzupełniając
następujące zdanie: Jeśli chcemy być zgromadzeni przez Zbawiciela, to
____________________.

W poniższej wypowiedzi Prezydenta Henry’ego B. Eyringa z Pierwszego
Prezydium zaznacz wytyczne, które wskazują, jak możemy okazać Zbawicielowi, że
chcemy być przez Niego zgromadzeni:

„Nie raz powiedział On, że będzie gromadził nas wokół Siebie, jak kurczęta pod
skrzydłami. Powiedział, że musimy wybrać, czy przyjdziemy do Niego potulnie i
z wystarczającą wiarą w Niego, aby odpokutować ‘całym sercem’ [3 Nefi 10:6].

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).

Zdecyduj, co zrobisz, abyś mógł być zgromadzony przez Zbawiciela i nadal
otoczony Jego troską i ochroną.
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5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 23 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 6.: DZIEŃ 2.

Józef Smith — Mateusz;
Ew. Mateusza 24
Wprowadzenie
Jezus Chrystus prorokował o zniszczeniu Jerozolimy i świątyni. Objawił także znaki
Swojego Drugiego Przyjścia i poinstruował wiernych, aby byli czujni i przygotowali
się na ten dzień.

Józef Smith — Mateusz 1:1–20
Jezus prorokuje o zniszczeniu Jerozolimy i świątyni

1. W dzienniku do
studiowania zapisz

jedno lub więcej pytań, jakie cię
nurtuje o Drugim Przyjściu Jezusa
Chrystusa. Podczas dzisiejszego
studiowania Józef Smith — Mateusz
odszukaj odpowiedzi na zapisane
pytania.

Księga Józef Smith — Mateusz to
Joseph Smith Translation, Matthew
23:39–24:56 [Tłumaczenie Józefa
Smitha, Ew. Mateusza 23:39–24:56].
Znajduje się w Perle Wielkiej Wartości
po księdze Abrahama.

Przeczytaj werset: Józef Smith —
Mateusz 1:4 i odszukaj dwa pytania,
jakie uczniowie zadali Jezusowi.
Możesz zaznaczyć je w swoich pismach
świętych.

W werstach: Józef Smith — Mateusz 1:5–20 Zbawiciel odpowiedział na pierwsze
pytanie — dotyczące tego, kiedy Jerozolima i świątynia zostaną zniszczone. W
wersetach 21–37 odpowiedział On na drugie pytanie — o znakach Jego Drugiego
Przyjścia i o zniszczeniu niegodziwych.

Przeczytaj wersety: Józef Smith — Mateusz 1:5–12 i odszukaj znaki dotyczące
zniszczenia Jerozolimy.

I chociaż, jak powiedział Jezus, Jego uczniowie będą w tym czasie cierpieć, obiecał
im On coś ważnego, że jeśli pozostaną silni nie poddadzą się, dostąpią
zbawienia. Możesz zaproponować uczniom, aby zaznaczyli tę prawdę w wersecie
11.
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Pozostanie niewzruszonym oznacza wytrwanie w obliczu pokus i zła. W pismach
świętych słowo niewzruszony czasami występuje obok słowa niezachwiany (jak na
przykład, zob. Mosjasz 5:15).

Generalne prezydia Młodych Mężczyzn i Młodych Kobiet wyjaśniły znaczenie wyrażenia
„niezłomny i niezachwiany”: „Co to znaczy, że mamy być niezłomni i niezachwiani? Bycie
niezłomnym oznacza bycie mocno ugruntowanym i nie podatnym na zmiany, bycie mocnym
w wierze i postanowieniach oraz bycie lojalnym i wiernym. Podobnie, bycie niewzruszonym
oznacza siłę i odporność na to, co nas odwodzi z podjętego kursu. Bycie wytrwałym i
niezachwianym w ewangelii Jezusa Chrystusa oznacza zobowiązanie, aby podążać za Nim, aby
zawsze czynić wiele dobra” („Stedfast and Immovable”, New Era, styczeń 2008, str. 8).

Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów podzielił się poniższymi
przemyśleniami. Zaznacz, jakie cechy posiada „osoba, która jest wytrwała i
niezachwiana”. (Możesz zapisać słowa, jakich użył Starszy Bednar, na marginesie
swoich pism świętych obok słowa silny w wersecie: Józef Smith — Mateusz 1:11).

„Słowo ‘wytrwale’ jest używane, aby określić stałą pozycję, solidność i siłę,
niezłomność i stanowczość (Oxford English Dictionary Online, wyd. 2. [1989],
„Steadfast”) […]. Osoba, która jest wytrwała i niezachwiana, jest solidna,
stanowcza, pewna siebie i nie daje się odwieść od głównego celu czy misji”
(„Steadfast and Immovable, Always Abounding in Good Works”, New Era,
styczeń 2008, str. 2).

Słowo zbawiony w wersecie: Józef Smith — Mateusz 1:11 nie oznacza, że jest się
oszczędzonym przed wszelkim uciskiem w życiu.

Przeczytaj poniższe oświadczenie Józefa Smitha i zaznacz, co oznacza dostąpić
zbawienia: „Pogląd, że święci unikną wszelkich wyroków, podczas gdy
niegodziwi będą cierpieć, jest fałszywy, albowiem wszelkie ciało podlega
cierpieniu. ‘Sprawiedliwi ledwo umkną’ [zob. NiP 63:34], […] wielu świętych
umknie, gdyż sprawiedliwi żyją wedle wiary, mimo to wielu pośród
sprawiedliwych padnie ofiarą chorób, zarazy itd., z powodu słabości ciała, lecz

zostaną oni zbawieni w Królestwie Boga” (Teachings of the Presidents of the Church: Joseph
Smith [2007], str. 253).

Z fragmentu: Józef Smith — Mateusz 1:13–20 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 w owych czasach będzie najgorszym, jaki dotychczas widział Izrael.

W 70 roku n.e., około 40 lat po tym, jak Jezus wypowiedział te słowa, Rzymianie
oblężyli Jerozolimę i zabili ponad milion Żydów, a ponad 100 tys. zostało wziętych
do niewoli. Świątynia została zniszczona i nie pozostał żaden kamień na kamieniu
— tak, jak prorokował Zbawiciel (zob. Józef Smith — Mateusz 1:3). Jednakże ci,
którzy dali posłuch ostrzeżeniu Jezusa, bezpiecznie uciekli do miasta Pella,
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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? ____________________

Zastanów się, jak posłuszeństwo wobec żyjących proroków i podążanie za nimi
w naszych czasach jest równie ważne, jak to, że Żydzi mieli dać posłuch
ostrzeżeniu Jezusa.

Józef Smith — Mateusz 1:21–37
Jezus prorokuje o znakach Swojego Drugiego Przyjścia
Przeczytaj fragment: Józef Smith — Mateusz 1:21–23 i odszukaj, dlaczego Pan
objawił znaki Swojego Drugiego Przyjścia.

Zauważ, że Zbawiciel ostrzegł przed „fałszywymi Chrystusami” i „fałszywymi
prorokami” (Józef Smith — Mateusz 1:22). Terminy: „fałszywi Chrystusowie” i
„fałszywi prorocy” odnoszą się do osób — z Kościoła i spoza niego — które
twierdzą, że mówią w imieniu Pana, a nie posiadają upoważnienia lub które
promują nauki, sprzeczne ze słowami żyjących proroków. Wyrażenie: „wybrani
zgodnie z przymierzem” w wersecie 22. odnosi się do członków Kościoła Jezusa
Chrystusa.

Na temat fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków czytamy, że „jeżeli to
możliwe, zwiodą samych wybranych” (Józef Smith — Mateusz 1:22).

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów dał następujące
ostrzeżenie, jeśli chodzi o fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków: „Ci
fałszywi Chrystusowie to będą fałszywe światowe systemy religijne, a fałszywi
prorocy będą nauczycielami i propagatorami tych systemów. Tak wnikliwe i
uczone będą ich doktryny, tak wielkie i cudowne ich czyny […], że sami wybrani
mogą zostać zwiedzeni” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy

[1965–1973], 1:647).

Jakie są rzeczy, które możemy zrobić, aby uniknąć bycia zwiedzionym, nawet przez
niektórych członków Kościoła?

Prezydent Joseph F. Smith podał następujące ostrzeżenie skierowane do członków
Kościoła:

„Nie możemy przyjąć czegoś, jako pochodzącego z upoważnionego źródła, jeśli
nie zostało nam przekazane we właściwy sposób, za pośrednictwem
zorganizowanego kapłaństwa, które Bóg ustanowił po to, aby przekazywać
światu Swój zamysł i wolę […].

Kiedy ktoś korzysta z jakichkolwiek innych źródeł, wtedy jest podatny na
kusicielski wpływ Szatana i czyni siebie odpowiedzialnym za stanie się sługą

diabła; nie widzi wtedy prawdziwego porządku, według którego można cieszyć się
błogosławieństwami kapłańskimi; wychodzi z [granic] królestwa Boga i staje na niebezpiecznym
gruncie. Kiedykolwiek widzicie osobę, która twierdzi, że otrzymała objawienie bezpośrednio od
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Pana, niezależnie od porządku, w jakim otrzymywane są objawienia poprzez upoważnienie
kapłańskie, możecie być pewni, że jest ona oszustem” (Gospel Doctrine, wyd. 5. [1939], str. 42).

Przeczytaj wersety: Józef Smith — Mateusz 1:24–26 i odszukaj, co Zbawiciel
powiedział o tym, jak ukaże się podczas Swojego Drugiego Przyjścia.

Przeczytaj fragment: Józef Smith — Mateusz 1:27–31 i odszukaj znaki, które
poprzedzą Drugie Przyjście.

Wymień te znaki: ____________________

Zauważ, że nie wszystkie znaki są negatywne. Według wersetów 27. i 31., przed
Drugim Przyjściem Jezusa Chrystusa wybrani Pana będą zgromadzeni, a
ewangelia będzie głoszona na całym świecie.

2. W dzienniku do studiowania napisz o tym, jak to proroctwo jest
dzisiaj wypełniane. Podaj pomysły, w jaki sposób możesz być

częścią wypełniania tego proroctwa.

Zbawiciel ostrzegł, że w dniach ostatnich będą fałszywi Chrystusowie i fałszywi
prorocy, którzy będą chcieli „[zwieść] samych wybranych” (Józef Smith — Mateusz
1:22). Przeczytaj werset: Józef Smith — Mateusz 1:37 i odszukaj, jak możemy
uniknąć bycia zwiedzionym.

W swoich pismach obok wersetu: Józef Smith — Mateusz 1:37 możesz zapisać
następującą zasadę: Jeśli cenimy słowa Pana, nie zostaniemy zwiedzeni.

Przeczytaj poniższą historię opowiedzianą przez Starszego M. Russella Ballarda
z Kworum Dwunastu Apostołów: Zaznacz te części historii, które ilustrują zasadę
nauczaną w wersecie: Józef Smith — Mateusz 1:37.

„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. 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).

Czy ty lub ktoś, kogo znasz, doświadczył czegoś podobnego, co ten były misjonarz?
Jakiej rady udzieliłbyś komuś w tej sytuacji? Dlaczego? ____________________

Starszy Ballard kontynuował:

„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
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materiałów, abym mógł udzielić znamiennych odpowiedzi. Umówiliśmy się więc na spotkanie za
dziesięć dni i 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).

3. W dzienniku do studiowania napisz, co możesz zrobić, aby bardziej
cenić słowo Pana (Józef Smith — Mateusz 1:37).

Cenienie słowa Pana pomaga nam uniknąć bycia zwiedzionym, a współczesne
objawienie ostrzega nas, abyśmy „stali na świętych miejscach i nie [dali] się
poruszyć, aż nadejdzie dzień Pana” (NiP 87:8). Oprócz studiowania pism świętych,
które pomagają nam cenić słowo Pana, możemy otrzymać słowa Boga poprzez
stanie lub przebywanie na świętych miejscach, takich jak świątynie i kaplice oraz
dążyć do tego, aby nasze domy stały się świętymi miejscami. Zastanów się, jak te
miejsca pomogą ci nauczyć się prawdziwej doktryny i uniknięcia bycia
zwiedzionym.

Józef Smith — Mateusz 1:38–55
Jezus instruuje Swoich uczniów, aby byli przygotowani na Jego Drugie Przyjście
Zbawiciel zakończył ten dyskurs, instruując Swoich uczniów, jak mają cenić Jego
słowo i przygotować się na Jego Drugie Przyjście.

W polach poniższej tabeli narysuj proste ilustracje, które przedstawiają przykłady,
jakich używał Zbawiciel do nauczania o przygotowaniu się na Jego Drugie
Przyjście. Następnie pod każdą ilustracją zapisz prawdę, którą rozpoznałeś na
temat przygotowania się na Drugie Przyjście.

Józef Smith — Mateusz 1:38–39 Józef Smith — Mateusz 1:40–43

Józef Smith — Mateusz 1:46–47 Józef Smith — Mateusz 1:48–54
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Z tych przykładów dowiadujemy się, że 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 pomyśl, jak te
prawdy pomagają odpowiedzieć na pytania, które napisałeś na początku lekcji.

Jednym z najlepszych sposobów na przygotowanie się na Drugie Przyjście Jezusa
Chrystusa jest podążanie za naukami żyjących proroków i apostołów. Przemyśl
następującą wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu
Apostołów:

„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 świadectwa?

Jeżeli wówczas zrobilibyśmy te wszystkie rzeczy, to dlaczego nie zrobić ich
teraz?” („Przygotowanie na Drugie Przyjście”, Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 9).

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jeśli jutro miałbyś spotkać Zbawiciela, co byś dzisiaj zmienił?

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Józef Smith — Mateusz; Ew. Mateusza 24 i ukończyłem ją
w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 6.: DZIEŃ 3.

Ew. Mateusza 25
Wprowadzenie
Jezus nauczał Swoich uczniów na osobności na Górze Oliwnej o Drugim Przyjściu,
nauczał przypowieści o dziesięciu pannach i o talentach. Wyjaśnił także, że kiedy
powróci, oddzieli prawych od niegodziwych.

Ew. Mateusza 25:1–13
Jezus przytacza przypowieść o dziesięciu pannach
Wyobraź sobie, jak byś się czuł, gdybyś był na miejscu młodego mężczyzny
z poniższej historii opowiedzianej przez Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum
Dwunastu Apostołów, który usłyszał, jak ten młody były misjonarz dzieli się
osobistym doświadczeniem podczas spotkania świadectw.

„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. Wyjaśniła za chwilę, 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’ […].

Pomimo to, 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).

Jakie byłyby twoje myśli, gdybyś był na miejscu tego młodego mężczyzny?
Dlaczego tak ważne jest być zawsze przygotowanym? ____________________

Ew. Mateusza 25 to kontynuacja nauk Zbawiciela na Górze Oliwnej i zawiera trzy
przypowieści na temat przygotowania, które podają, jak możemy się przygotować
na spotkanie z Panem, kiedy On ponownie przyjdzie.

Na Górze Oliwnej Jezus Chrystus nauczał Swoich uczniów o Drugim Przyjściu
(zob. Ew. Mateusza 24). Za pomocą przypowieści o dziesięciu pannach Jezus
nauczał, że musimy przygotowywać się na Jego Drugie Przyjście.
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Przeczytaj Ew. Mateusza 25:1–4 i
odszukaj główne elementy tej
przypowieści. Możesz zaznaczyć to, co
znalazłeś.

Według żydowskich tradycji,
„oblubieniec w towarzystwie swych
bliskich przyjaciół udawał się w nocy do
domu panny młodej. Po ukończeniu
ceremonii weselnych 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, aby dodać światła i piękna tej okazji (New Testament
Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 78).

Przeczytaj ciąg dalszy przypowieści w Ew. Mateusza 25:5–13 i odszukaj, co zrobiło
pięć mądrych panien, a co zrobiło pięć głupich panien.

Zamiast czytać Ew. Mateusza 25:5–13, możesz obejrzeć fragment filmu pt.:
„They That Are Wise” [Te, które są mądre] (czas 0:00–5:46), w którym

pokazano przypowieść o dziesięciu pannach. Film jest dostępny na stronie
internetowej: LDS.org. Podczas oglądania filmu odszukaj, co zrobiło pięć mądrych
panien oraz co zrobiło pięć głupich.

Przemyśl poniższe elementy przypowieści i napisz, co twoim zdaniem, oznacza
każdy z nich:

Oblubieniec ____________________

Mądre panny ____________________

Głupie panny ____________________

Lampy ____________________

Oliwa ____________________

Wyrażenia: „a gdy oblubieniec długo nie nadchodził” (Ew. Mateusza 25:5) i „o
północy powstał krzyk” (Ew. Mateusza 25:6) odnoszą się do Drugiego Przyjścia
Jezusa Chrystusa. Zastanów się nad tym, czego możesz nauczyć się o Drugim
Przyjściu z tych wyrażeń. Możesz zapisać Jezus Chrystus w swoich pismach świętych
na marginesie obok wersetów 5–6.

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał o tym, kogo
reprezentuje dziesięć panien: „Dziesięć panien reprezentuje oczywiście członków
Kościoła Chrystusa, ponieważ wszystkie zostały zaproszone na ucztę weselną i
wszystkie wiedziały, co było potrzebne, by zostać wpuszczonym, kiedy przybędzie
oblubieniec. Lecz kiedy przybył, tylko połowa była przygotowana”
(„Przygotowanie na Drugie Przyjście”, Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 8).

Możesz zapisać: członkowie Kościoła w swoich pismach świętych na marginesie obok
Ew. Mateusza 25:1–2.
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Przejrzyj Ew. Mateusza 25:8–9 i pomyśl, dlaczego mądre panny nie użyczyły swojej
oliwy głupim pannom. Prezydent Spencer W. Kimball nauczał, co oliwa może
reprezentować i dlaczego nie można 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).

1. Zastanów się, co symbolizuje oliwa w tej przypowieści. W
dzienniku do studiowania zrób listę czynów poświęcenia i

posłuszeństwa, które mogą być dokończeniem następującego zdania: Według
Prezydenta Spencera W. Kimballa, oliwa z tej przypowieści może oznaczać
między innymi…

Poniżej znajduje się prawda, jakiej uczymy się z tej przypowieści i z uwag
Prezydenta Kimballa: Nie możemy pożyczyć przygotowania duchowego od
innych ludzi. Przygotowanie duchowe obejmuje świadectwo, nawrócenie, wiarę
oraz inne dary, które otrzymujemy osobiście od Ducha Świętego.

Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił:

„Chciałbym teraz wykorzystać jedną z wielu możliwych interpretacji przypowieści
o dziesięciu pannach, aby podkreślić związek między świadectwem a
nawróceniem. Dziesięć panien, z których pięć było mądrych, a pięć głupich,
zabrało swoje lampy i wyszło na spotkanie oblubieńca. Przyjmijmy, proszę, że
lampy niesione przez panny to lampy świadectwa. Panny głupie wzięły ze sobą
lampy świadectwa, lecz nie zabrały oliwy. Przyjmijmy, że oliwa w tej opowieści to

oliwa nawrócenia […].

Czy tych pięć panien było samolubnych i nie chciało się dzielić czy też prawidłowo rozumiało, że
oliwy nawrócenia nie da się pożyczyć? Czy duchowa siła wynikająca z wytrwałego posłuszeństwa
przykazaniom to coś, co można przekazać drugiej osobie? Czy wiedzę zdobytą poprzez pilne
studiowanie i rozważanie pism świętych można przekazać komuś, kto jej potrzebuje? Czy pokój,
jaki ewangelia przynosi wiernym świętym w dniach ostatnich, można przenieść na osobę, która
przeżywa trudności lub zmaga się z wyzwaniami? Oczywista odpowiedź na wszystkie powyższe
pytania brzmi: nie.

Jak właściwie wytłumaczyły to mądre panny, każdy z nas musi ‘kupić dla siebie’. Te natchnione
kobiety nie opisywały tu żadnej transakcji handlowej, podkreślały raczej naszą osobistą
odpowiedzialność za to, by utrzymywać płomień w naszych lampach świadectwa, i za to, by
zdobyć wystarczającą ilość oliwy nawrócenia. Tę cenną oliwę gromadzi się kropla po kropli —
‘słowo po słowie, przykazanie po przykazaniu’ (2 Nefi 28:30), cierpliwie i wytrwale. Nie ma tu
żadnych skrótów, nic nie da się przygotować w ostatniej chwili.
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‘Przeto bądźcie wierni, modląc się stale, mając wasze lampy przycięte i świecące i mając ze sobą
oliwę, abyście byli gotowi, gdy przyjdzie Oblubieniec’ (NiP 33:17)” („Nawróceni do Pana”,
Ensign lub Liahona, listopad 2012, str. 109).

Poniżej znajduje się kolejna prawda, której możemy się nauczyć z tej przypowieści:
Przygotowujemy się na Drugie Przyjście, pogłębiając świadectwo i
nawrócenie poprzez codzienne życie w prawości.

2. Narysuj duży obrazek
lampy oliwnej

w dzienniku do studiowania.
Pamiętając, że oliwa w tej
przypowieści symbolizuje
przygotowanie na Drugie Przyjście
Jezusa Chrystusa, przygotuj listę i na
lampie napisz, na jakie sposoby możesz dolać „oliwy” do swojej „lampy”. Jeżeli
to możliwe, podziel się swoimi pomysłami z członkami rodziny lub przyjaciółmi
i zapytaj ich, co mogliby dodać do twojej listy.

Aby zrozumieć inne sposoby gromadzenia oliwy kropla po kropli poprzez
prawe życie, możesz obejrzeć pozostałą część filmu pt.: „They That Are

Wise” [Te, które są mądre] (czas 5:46–8:44). Kiedy będziesz oglądać ten film, dodaj
pomysły do swojej listy w dzienniku do studiowania.

We współczesnym objawieniu Pan potwierdził: „Tego dnia, gdy przyjdę w mojej
chwale, wypełni się przypowieść o dziesięciu dziewicach, którą opowiedziałem”
(NiP 45:56).

Przeczytaj Ew. Mateusza 25:10–12 i odszukaj, co powiedział oblubieniec głupim
pannom. Pamiętaj, że Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha]
wyjaśnia, że oblubieniec powiedział: „Nie znacie mnie” (Joseph Smith Translation,
Matthew 25:11 [w: Ew. Mateusza 25:12, przypis a] w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO).

Co możemy wywnioskować na temat głupich panien ze zdania: „Nie znacie mnie”.
W jakim sensie poznanie Pana różni się od jako takiej wiedzy o Nim? (Zob. Ew. Jana
17:3).

Z wersetów tych dowiadujemy się, że aby być gotowym na przyjście Pana i
godnym pozostania w Jego obecności, musimy Go poznać.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób ostatnio lepiej poznałeś Zbawiciela?

b. Jaki wpływ będzie miało poznanie Zbawiciela na twoje przygotowanie
duchowe na Jego Drugie Przyjście?

Kontynuując historię z początku lekcji — o młodym posiadaczu kapłaństwa, który
był nieprzygotowany — Starszy Holland wyjaśnił, że młody mężczyzna pospieszył
do domu starszego mężczyzny z jego okręgu. Starszy mężczyzna dał młodszemu
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bratu błogosławieństwo, co ustabilizowało jego stan do momentu przybycia karetki.
Starszy Holland kontynuował:

„Potem ów były misjonarz, o którym mówię, powiedział: ‘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).

Zastanów się, co możesz zrobić, aby być duchowo przygotowanym na przyjście
Pana. Możesz zakreślić jeden lub dwa czyny, jakie wymieniłeś na swoim rysunku
lampy oliwnej, i wyznacz cel, którym będzie postępowanie zwiększające twoje
przygotowanie duchowe.

Ew. Mateusza 25:14–46
Jezus Chrystus naucza Swoich uczniów przypowieści o talentach, a także o owcach
i kozłach
Jeśli twoi rodzice weszliby do twojego pokoju i daliby ci dużą sumę pieniędzy, co
byś z nią zrobił?

Kiedy Zbawiciel kontynuował nauczanie Swoich uczniów o Swoim Drugim
Przyjściu, przytoczył przypowieść o talentach. W przypowieści tej pan, który
udawał się w podróż, dał pieniądze trzem swoim sługom: pięć talentów
pierwszemu słudze, dwa talenty drugiemu i jeden trzeciemu. (Talent to pewna
suma pieniędzy).

Przeczytaj Ew. Mateusza 25:16–18 i
odszukaj, co słudzy zrobili z tymi
pieniędzmi.

Z Ew. Mateusza 25:19–23 dowiadujemy
się, że po powrocie pana poprosił on
swe sługi, aby powiedzieli, co zrobili
z tymi pieniędzmi. Słudzy z pięcioma i
dwoma talentami użyli ich, aby
podwoić sumę pieniędzy, którą
otrzymali od pana. Ale sługa, który miał
jeden talent, ukrył go i nie miał żadnego zysku, który mógłby oddać swemu panu.

Przeczytaj Ew. Mateusza 25:24–25 i odszukaj, dlaczego sługa ten ukrył talent.
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W przypowieści tej talenty mogą być przyrównane do darów i zdolności, jakie dał
nam Pan. Strach może powstrzymać nas od używania darów i zdolności, jakie
dał nam Pan.

Jak myślisz, co dzieje się, kiedy nie rozwijamy naszych darów i zdolności z powodu
strachu?

Przeczytaj Ew. Mateusza 25:26–30 i odszukaj, co stało się ze sługą nieprzynoszącym
korzyści.

Prawda, jakiej możemy nauczyć się z tej przypowieści, to: Jeśli nie będziemy
rozwijać i używać naszych duchowych darów w dobrej sprawie, to je
stracimy.

Pomyśl, w jaki sposób możesz używać swoich darów i zdolności, aby przyczynić się
do postępu naprzód dzieła Pana. Jednym z talentów, jakie możesz używać, jest
twoje świadectwo (zob. NiP 60:2–3). Możesz zaplanować, że z wiarą będziesz
używać i doskonalić swoje talenty i zdolności.

Z Ew. Mateusza 25:31–46 dowiadujemy
się, że podczas Drugiego Przyjścia Jezus
oddzieli prawych od niegodziwych
w taki sam sposób, jak pasterz oddziela
owce od kozłów. Jak Pan rozróżni tych,
którzy Go kochają (owce), od tych,
którzy Go nie kochają (kozły)?

Przeczytaj Ew. Mateusza 25:40 i
odszukaj nauki Zbawiciela o tym, w jaki
sposób powinniśmy okazywać
Mu miłość.

Z tego wersetu uczymy się, że kiedy kochamy i służymy bliźnim, okazujemy
naszą miłość Panu.

Aby dowiedzieć się, jak okazywać miłość Panu poprzez kochanie bliźnich i
służbę im, obejrzyj film pt.: „The Coat” [Płaszcz], który przedstawia

wydarzenie z dzieciństwa Prezydenta Hebera J. Granta. Kiedy będziesz go oglądać,
odszukaj, komu służyli chłopiec i jego matka.

Pomyśl, jak przez ostatnie 24 godziny traktowałeś bliźnich. Czy postanowisz, że
postąpisz inaczej w podobnej sytuacji, jeśli będzie miała miejsce w przyszłości.
Podczas najbliższych 24 godzin szukaj możliwości podążania za podszeptami
Ducha Świętego i służ bliźnim.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 25 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 6.: DZIEŃ 4.

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.

Ew. Mateusza 26:1–16
Judasz spiskuje z przywódcami żydowskimi, którzy pragną zabić Jezusa
Czy kiedykolwiek widziałeś film lub czytałeś historię, w których ktoś został
zdradzony? Dlaczego ktoś zdradził tę osobę? Jak byś się czuł, gdyby bliski przyjaciel
cię zdradził? Kiedy będziesz czytać o ostatnich godzinach życia Jezusa Chrystusa,
pamiętaj, że zdradził Go bliski przyjaciel.

Dla starożytnych Izraelitów tydzień
paschalny był najważniejszym
tygodniem w roku. Uczta paschalna
została ustanowiona za czasów
Mojżesza, aby pomóc dzieciom Izraela
pamiętać, że anioł zagłady ominął ich
domy i zostali wyzwoleni od Egipcjan
[zob. II Księga Mojżeszowa 12:21–28;
13:14–15]. Podczas Paschy Izraelici
składali ofiarę z baranka i skrapiali jego
krwią odrzwia. „Nieskalane baranki,
których krwi użyto w starożytności na
znak, aby wybawić Izrael, to symbol
Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego,
którego ofiara odkupiła całą ludzkość”
(Guide to the Scriptures, „Passover”,
adres internetowy: scriptures.lds.org).

Przeczytaj Ew. Mateusza 26:1–2 i
odszukaj, co zgodnie ze słowami Jezusa
Chrystusa miało stać się po
święcie Paschy.

Następnie przeczytaj Ew. Mateusza 26:3–5 i odszukaj, kto wówczas planował
zabić Jezusa.

Dlaczego uczeni i arcykapłani zdecydowali, że zabiją Jezusa po święcie Paschy?

W Ew. Mateusza 26:6–13 czytamy, 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).
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Przeczytaj Ew. Mateusza 26:14–16 i odszukaj, co zrobił Judasz, po tym, jak Jezus
zganił go za narzekanie.

Zwróć uwagę na to, jaką zapłatę otrzymał Judasz za zdradę Jezusa. „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, jak Zbawiciel został zdradzony
(zob. Ks. Zachariasza 11:12).

Ew. Mateusza 26:17–25
Jezus i Jego uczniowie spożywają paschalny posiłek
Zastanów się, kiedy ostatnio patrzyłeś
w lustro. Dlaczego lustro jest dla nas
przydatne?

Przeczytaj poniższą wypowiedź
Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa
z Pierwszego Prezydium i odszukaj oraz
zaznacz, dlaczego istotne jest, abyśmy
patrzyli na siebie obiektywnie, jak Bóg
nas widzi:

„Żaden z nas nie lubi przyznawać, że zbacza z właściwego kursu. Często staramy
się unikać głębokiego badania swej duszy i konfrontacji z naszymi słabościami,
ograniczeniami i lękami. Z tego powodu, kiedy oceniamy swoje życie, patrzymy
stronniczo, przez filtr wymówek i historii, które sobie wmawiamy, aby
usprawiedliwić niegodne myśli i uczynki.

Jednakże zdolność, by spojrzeć na siebie obiektywnie jest niezbędna dla naszego
duchowego rozwoju i dobra. Kiedy nasze słabości i braki pozostają ukryte w cieniu, niosąca
odkupienie moc Zbawiciela nie może ich uzdrowić i zamienić w siłę […].

Jakże więc możemy skierować nieskalane światło Boskiej prawdy na nasze dusze i zobaczyć
siebie takimi, jakimi widzi nas On?

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).

Zastanów się, jak pisma święte i przemówienia wygłoszone podczas konferencji
generalnej mogą być jak lustro i pomóc nam dostrzec to, co musimy w życiu
udoskonalić.

Podczas studiowania Ew. Mateusza 26:17–25 odszukaj zasadę, która pomoże ci
rozpoznać twoje słabości, abyś mógł dołożyć starań, żeby je pokonać.

W Ew. Mateusza 26:17–19 czytamy, że Jezus powiedział Swoim uczniom, aby
znaleźli pokój w Jerozolimie, w którym mogliby spożyć wieczerzę paschalną.
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Przeczytaj Ew. Mateusza 26:20–21 i odszukaj, co Jezus powiedział Swoim
Apostołom podczas wieczerzy paschalnej.

Jeśli byłbyś tam, co pomyślałbyś, usłyszawszy słowa Jezusa?

Przeczytaj Ew. Mateusza 26:22 i odszukaj pytanie, jakie Apostołowie zadali
Jezusowi.

Czego możesz nauczyć się z pytania: „Chyba nie ja, Panie?”, które zadało jedenastu
wiernych Apostołów?

Zasada, jaką poznajemy z tego zapisu, brzmi: Kiedy uczniowie Jezusa Chrystusa
słyszą słowa Pana, oceniają własne życie, aby dostrzec, jak te słowa
zastosować.

Prezydent Uchtdorf o tym zapisie powiedział:

„Uczniowie nie wątpili w prawdziwość […] słów [Jezusa]. Nie rozglądali się
wokół siebie, nie wskazywali nawzajem palcami i nie pytali: ‘Czy to on?’ […].

Zastanawiam się, co my byśmy zrobili, gdyby to nam Zbawiciel zadał to pytanie.
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).

Czy kiedykolwiek uległeś pokusie ignorowania słów Pana i założyłeś, że są one
skierowane do kogoś innego? Przeczytaj poniższą wypowiedź i odszukaj, do
zrobienia czego zachęcał 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, abyśmy z pokorą ją przyjęli, przyznali
się do swoich grzechów i potknięć i zmienili swoje postępowanie, abyśmy stali się lepszymi”
(„Czy to ja, Panie?”, str. 56, 58).

1. W dzienniku do studiowania opisz, w jakiej sytuacji zostałeś
pobłogosławiony dzięki temu, że zastosowałeś słowa Pana w swoim

życiu. Następnie wyznacz sobie i zapisz cel związany z tym, co zrobisz, aby
dokładniej przyglądać się swojemu życiu, kiedy tylko usłyszysz lub przeczytasz
słowa Pana.

Przeczytaj Ew. Mateusza 26:23–25 i odszukaj odpowiedź, jakiej Zbawiciel udzielił
na pytanie zadane przez Apostołów. Kiedy tylko Jezus powiedział, kto Go zdradzi,
Judasz wyszedł (zob. Ew. Jana 13:30).
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Ew. Mateusza 26:26–30
Jezus Chrystus ustanawia sakrament podczas święta Paschy
Kiedy Zbawiciel spożywał wieczerzę Paschalną ze Swoimi Apostołami, ustanowił
obrzęd sakramentu.

Zastanów się nad odpowiedziami na
poniższe pytania: Co robiłeś, kiedy
ostatnio przyjmowałeś sakrament? O
czym myślałeś? Co czułeś?

Przeczytaj Ew. Mateusza 26:26–29 i
odszukaj, co Pan zrobił z chlebem i
zawartością kielicha.

Z tych wersetów uczymy się, że
symbole sakramentu reprezentują
ciało i krew Jezusa Chrystusa, które
za nas ofiarował.

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] daje głębszy wgląd
w wersety z Ew. Mateusza 26:26–28. Przeczytaj Joseph Smith Translation, Matthew
26:22, 24–25 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Mateusza 26:22, 24–25]
(w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Odszukaj natchnionych zmian. W jaki sposób pomagają one nam zrozumieć istotę
i cel sakramentu?

Z tych natchnionych zmian dowiadujemy się, że Jezus Chrystus ustanowił
sakrament dla nas, abyśmy pamiętali o Nim i o Jego Zadośćuczynieniu za
nasze grzechy.

Jeśli jest to możliwe, obejrzyj film pt.: „Always Remeber Him” [Zawsze o
Nim pamiętać] (5:28), aby zrozumieć cel i istotę sakramentu. W filmie tym

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnia, że celem
sakramentu jest pamięć o Jezusie Chrystusie i Jego zadość czyniącej ofierze. Film
jest dostępny na stronie internetowej: LDS.org.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak starania, aby pamiętać o Zbawicielu i Jego Zadośćuczynieniu, wpłynęły
na twoje uczucia i doświadczenia podczas przyjmowania sakramentu?

b. Co może cię rozproszyć podczas udzielania sakramentu?

c. Jak unikanie tego, co cię rozprasza podczas spotkania sakramentalnego,
pomoże ci bardziej duchowo go przeżywać?

d. Co możesz zrobić, aby skupić się na Zbawicielu i istocie tego obrzędu
podczas spotkania sakramentalnego i aby pamiętać o Nim przez cały
tydzień?

Co, według Ew. Mateusza 26:27–28, możemy otrzymać podczas przyjmowania
sakramentu dzięki temu, że Chrystus przelał za nas krew?
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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.

Możesz zapisać następującą zasadę na marginesie swoich pism świętych: Kiedy
pokutujemy i przyjmujemy sakrament ze szczerym zamiarem, otrzymujemy
odpuszczenie grzechów.

3. W dzienniku do studiowania napisz, w jaki sposób zastosujesz
prawdy dotyczące sakramentu rozpoznane w Ew. Mateusza

26:26–30.

Przeczytaj ponownie Ew. Mateusza 26:29 i odszukaj, kiedy Zbawiciel, zgodnie
z tym, co powiedział, następnym razem przyjmie sakrament.

Według tego, co podaje Ew. Mateusza 26:29, Zbawiciel powiedział Swoim uczniom, że nie będzie
odtąd pić owocu winorośli aż do dnia, gdy go będzie pił w królestwie Jego Ojca. Zatem
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).

„W dniach ostatnich Pan objawił Prorokowi Józefowi Smithowi szczegóły tego wydarzenia, kiedy
będzie pił owoc winorośli na ziemi. Według zapisu w rozdziale: Nauki i Przymierza 27, Pan
objawił, że ponownie spożyje sakrament na ziemi wraz ze Swoimi naśladowcami, łącznie
z wieloma starożytnymi prorokami, takimi jak: Moroni, Eliasz, Jan Chrzciciel, Prorok Eliasz,
Abraham, Izaak, Jakub, Józef, który został sprzedany do Egiptu, Piotr, Jakub i Jan, ‘a także
z Michałem, czyli Adamem, ojcem wszystkich’ (zob. NiP 27:4–14). Naśladowcy Pana to ‘[wszyscy
ci], których Ojciec […] dał [Mu] ze świata’ (NiP 27:14). Oznacza to, że jeśli pozostaniemy oddani
i wierni zawartym przymierzom i wytrwamy do końca, to będziemy pośród tych, którzy spożyją
symbole sakramentu razem ze Zbawicielem podczas tego wydarzenia, które nastąpi
w przyszłości” (New Testament Student Manual, str. 83–84).

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 26:1–30 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 7.: DZIEŃ 1.

Ew. Mateusza 26:31–75
Wprowadzenie
W Ogrodzie Getsemane, w ramach dokonywanego Zadośćuczynienia, Jezus
Chrystus wziął na Siebie grzechy wszystkich ludzi. Judasz wydał Jezusa żydowskim
przywódcom. Następnie Jezus został nielegalnie postawiony pod sąd przed
arcykapłanem Kajfaszem (Kaifaszem), kiedy to zostały wniesione przeciwko Niemu
fałszywe oskarżenia. W tym czasie Piotr trzykrotnie zaparł się Zbawiciela przed
tymi, którzy rozpoznali w nim jednego z uczniów Jezusa Chrystusa.

Ew. Mateusza 26:31–46
Jezus Chrystus cierpi w Ogrodzie
Getsemane
Przemyśl poniższe sytuacje: Pewien
młody mężczyzna od dzieciństwa był
nauczany, że służba na pełnoetatowej
misji to powinność kapłańska. Jako
nastolatek, czuje, 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?

Przypomnij sobie, kiedy było ci trudno poddać się woli Ojca Niebieskiego. Podczas
studiowania pozostałej części Ew. Mateusza 26, odszukaj zasad, które pomogą ci,
kiedy będzie ci trudno postąpić zgodnie z wolą Ojca Niebieskiego.

Pamiętaj, że Ew. Mateusza 26:1–30 mówi o wieczerzy Paschalnej Pana
z Apostołami, jak też o tym, że ustanowiony został sakrament. Przeczytaj
Ew. Mateusza 26:31–35 i odszukaj, jakie było proroctwo Jezusa o tym, co stanie się
z Jego Apostołami.

W tym kontekście słowo zgorszyć oznacza upaść lub odwrócić się czy porzucić.

Zwróć uwagę na to, jak Piotr oraz pozostali Apostołowie zareagowali na słowa
Zbawiciela.

Przeczytaj Ew. Mateusza 26:36–38 i odszukaj, gdzie udał się Jezus i Apostołowie po
wieczerzy paschalnej.

Przyjrzyj się ilustracjom nr 11 i 12: Mount of Olives [Góra Oliwna] i Garden of
Gethsemane [Ogród Getsemane] w części Bible Photographs [Zdjęcia miejsc
biblijnych] (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Getsemane to sad
oliwny, który mieścił się na Górze Oliwnej lub w jej pobliżu, za murami Jerozolimy.
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„Słowo getsemane oznacza ‘prasę oliwną’” (Guide to the Scriptures, „Gethsemane”,
adres internetowy: scriptures.lds.org).

Zaznacz wyrażenia w Ew. Mateusza 26:36–38, które opisują uczucia Jezusa, kiedy
wszedł do Getsemane.

Przeczytaj Ew. Mateusza 26:39 i odszukaj, co zrobił Jezus, kiedy poszedł
„nieco dalej”.

Kielich, do jakiego odnosił się Zbawiciel, symbolizował gorzkie cierpienie, jakiego
doświadczał w ramach Zadośćuczynienia. W Getsemane Jezus wziął na siebie
grzechy i cierpienie wszystkich ludzi w ramach wielkiej zadość czyniącej ofiary.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, o co Jezus
prosił Ojca w modlitwie, aby minął Go ten kielich: „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 zaznaczyć wyrażenie: „wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty”
(Ew. Mateusza 26:39; zob. także NiP 19:19).

Chociaż poprosił o inny sposób na wykonanie celów Ojca, to ostatecznie Jezus
Chrystus poddał Swoją wolę woli Ojca, aby wypełnić Zadośćuczynienie.

Zastanów się, czego możemy się nauczyć o Jezusie z Jego gotowości poddania się
woli Ojca Niebieskiego, nawet jeśli oznaczało to ogromne cierpienie i śmierć.

Uzupełnij następujące niepełne zdanie w oparciu o to, czego się dowiedziałeś
z Ew. Mateusza 26:39: Podążamy za przykładem Jezusa Chrystusa, kiedy
____________________.

1. Przypomnij sobie sytuacje z początku tej lekcji. W dzienniku do
studiowania odpowiedz na poniższe pytanie: Jak przykład

Zbawiciela może nas wzmocnić w tych sytuacjach?

2. Pomyśl, kiedy pomimo tego, że twoje pragnienia różniły się od woli
Ojca Niebieskiego, ostatecznie zdecydowałeś, że postąpisz zgodnie

z Jego wolą. Napisz o jednym z doświadczeń w dzienniku do studiowania, jeśli
nie jest to zbyt osobiste, i wyjaśnij, dlaczego dokonałeś takiego wyboru oraz co
wtedy czułeś.

Rozpoznawaj sposoby, w jakie możesz podążać za przykładem Jezusa Chrystusa
poprzez poddanie swojej woli woli Ojca Niebieskiego. Możesz wyznaczyć sobie cel,
aby postąpić według wniosków, do jakich doszedłeś.

Przejrzyj Ew. Mateusza 26:37–38 i odszukaj wskazówki, jakie Zbawiciel dał
Piotrowi, Jakubowi i Janowi w Getsemane.

Polecenie: „czuwajcie ze mną” z wersetu 38. oznacza być uważnym, czujnym i
bacznym. Aby zrozumieć, dlaczego uczniowie Zbawiciela musieli wtedy otrzymać
wskazówki, żeby z Nim czuwać, zwróć uwagę, że Joseph Smith Translation
[Tłumaczenie Józefa Smitha] podaje, iż kiedy przyszli oni do ogrodu, „byli
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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.

Przeczytaj Ew. Mateusza 26:40 i odszukaj, co Jezus odkrył w związku z tym, co Piotr
oraz dwaj synowie Zebedeuszowi [Jakub i Jan] (Ew. Mateusza 26:37) robili, podczas
gdy On się modlił.

Joseph Smith Translation Luke 22:45
[Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Łukasza 22:45] wskazuje, że
uczniowie spali, gdyż „ogarnął ich
smutek”.

Przeczytaj Ew. Mateusza 26:41 i
odszukaj, co zgodnie ze słowami Jezusa
Chrystusa mieli zrobić.

Oto jedna z zasad wynikająca
z polecenia, jakie Zbawiciel dał tym
Apostołom: Jeśli jesteśmy czujni i stale się modlimy, będziemy mieli siłę, aby
oprzeć się pokusie.

Jak myślisz, co oznacza wyrażenie: „duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe”
(Ew. Mateusza 26:41)?

Jednym z możliwych znaczeń jest to, że uczniowie chcieli być posłuszni
Zbawicielowi, ale ulegli fizycznej potrzebie snu, co przemogło ich duchowe
pragnienie czuwania i modlitwy. Zastanów się, jak zrozumienie tego wyrażania
pomoże nam w opieraniu się pokusom.

Po przytoczeniu Ew. Mateusza 26:41 Prezydent Henry B. Eyring z Pierwszego
Prezydium powiedział: „Ostrzeżenie [Zbawiciela] skierowane do Piotra jest
skierowane także do nas. Wilk, który zabiłby owcę, na pewno zaatakuje pasterza.
Więc musimy czuwać zarówno nad sobą, jak i nad innymi” („Czuwajcie ze mną”,
Liahona, lipiec 2001, str. 39).

Przypomnij, że czuwać oznacza być uważnym, czujnym i bacznym. Zastanów się,
jak duchowa czujność i modlitwa pomogą nam pokonać własne słabości i oprzeć
się pokusom.

Przypomnij sobie, czy kiedykolwiek uległeś pokusie, ponieważ nie modliłeś się i nie
byłeś czujny. Zastanów się, jaki wpływ na ciebie miał ten wybór. Następnie
przypomnij sobie, kiedy oparłeś się pokusom poprzez modlitwę i bycie czujnym.
Co pomogło ci w byciu stałym w zachowaniu duchowej czujności i nie ustawaniu
w modlitwie?

Na innej kartce lub fiszce napisz, co chciałbyś zrobić lepiej, aby stale być czujnym i
się modlić. Możesz nosić przy sobie tę kartkę dla przypomnienia o
wyznaczonym celu.
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Zwróć uwagę, że Ew. Mateusza 26:42–36 podaje, iż Jezus modlił się trzy razy
w Ogrodzie Getsemane. Za każdym razem wyraził, że pragnie być posłuszny
woli Ojca.

Ew. Mateusza 26:47–75
Jezus Chrystus zostaje aresztowany i postawiony pod sąd przed Kajfasza
Arcykapłani i uczeni w piśmie spiskują, by zabić Jezusa Chrystusa. Ten zły spisek
polegał na przekupieniu Judasza, złożeniu fałszywego świadectwa, ośmieszeniu, a
nawet torturowaniu Jezusa. Zbawiciel był zmuszony poddać się dwóm oficjalnym
sądom: Pierwszy z nich, to sąd żydowski, jerozolimski Sanhedryn — zgromadzenie
składające się z 71 członków, którymi byli Lewici, arcykapłani, uczeni w piśmie,
faryzeusze, saduceusze oraz inni polityczni przedstawiciele, którym przewodził
arcykapłan, a był nim wówczas Kajfasz. Drugi to sąd rzymski przed Piłatem.
Podczas żydowskiego sądu Jezus został oskarżany o bluźnierstwo (że szydził,
uwłaczał lub przeklinał Boga), ponieważ nazywał Siebie Synem Boga
(zob. Ew. Mateusza 26:64–65). Ze względu na to, że bluźnierstwo było kwestią
żydowską i nie dotyczyło Rzymian, przywódcy żydowscy zmienili oskarżenie na
zdradę, kiedy przyprowadzono Jezusa przed Piłata. Przywódcy żydowscy próbowali
przekonać Rzymian, że Jezus próbował ustanowić siebie królem. Mieli nadzieję, że
Rzymianie skażą Go na śmierć za zdradę cesarza. Mimo tych prób podczas
rzymskiego procesu Piłat uznał, że Jezus jest niewinny. Ostatecznie jednak
zarządził karę śmierci, aby przypodobać się przywódcom żydowskim.

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Geralda N. Lunda, który później został członkiem
Kworum Siedemdziesiątych: „Wyobraźcie sobie Istotę [Jezusa Chrystusa], której 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
sądzona i uznana za bezwartościową 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).

Chociaż Jezus Chrystus miał moc, aby zniszczyć tych, którzy Go bili i na Niego
pluli, to cierpiał i dobrowolnie to przetrwał. Rzymscy przywódcy i żołnierze nie
zdawali sobie sprawy z nieskończonej mocy Jezusa, na jaką mógł się On powołać,
gdyby taka była wola Ojca.

Przestudiuj Ew. Mateusza 26:47–68 i odszukaj, w jaki sposób Jezus pozostawał pod
kontrolą i poddał się woli Swojego Ojca, nawet kiedy był źle traktowany i sądzony
przez niegodziwych mężczyzn (zob. także 1 Nefi 19:9). Możesz zaznaczyć to, co
znalazłeś.

3. W dzienniku do studiowania napisz, co zwróciło twoją uwagę
w determinacji Jezusa, aby wykonać wolę Ojca Niebieskiego bez

względu na okoliczności. Napisz też, jak możesz naśladować Zbawiciela
w kwestii Jego posłuszeństwa.

W Ew. Mateusza 26:56 podane jest wypełnienie się proroctwa Zbawiciela, że
Apostołowie odwrócą się od Niego. Jednakże było to tymczasowe.
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Ew. Mateusza 26:69–75 podaje, że po aresztowaniu Jezusa, kiedy był sądzony, Piotr
trzykrotnie zaparł się Go. (Uwaga: Zaparcie się Piotra będzie bardziej szczegółowo
omówione podczas lekcji na temat Ew. Łukasza 22).

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 26:31–75 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 7.: DZIEŃ 2.

Ew. Mateusza 27–28
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.

Ew. Mateusza 27:1–25
Jezus przyprowadzony przez Piłata zostaje skazany na ukrzyżowanie
Jeśli mógłbyś być naocznym świadkiem jednego wydarzenia z pism świętych, to
które byś wybrał? Dlaczego? ____________________

Podczas tej lekcji będziesz studiował jedno z najistotniejszych wydarzeń w dziejach
świata. Podczas studiowania wyobraź sobie, że jesteś naocznym świadkiem tego, co
się stało.

W Ew. Mateusza 26 czytamy, że Jezus został aresztowany, niesprawiedliwie
osądzony i skazany przez przywódców żydowskich. Pod panowaniem rzymskim
Żydzi nie mogli skazywać kogoś na śmierć. Tak więc przywódcy żydowscy dążyli,
by oskarżyć i skazać na śmierć Jezusa na mocy prawa rzymskiego.

Z Ew. Mateusza 27:1–10 uczymy się, 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. Joseph
Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia, że Judasz „powiesił się na
drzewie. I od razu spadł, a jego wnętrzności rozprysły się i umarł” (Joseph Smith
Translation, Matthew 27:6 [w: Matthew 27:5, przypis a w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO]).

Ponieważ srebrniki były „zapłatą za krew” (Ew. Mateusza 27:6) i 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 (zob. Ks. Zachariasza 11:12–13).

Ze względu na presję wywieraną przez Żydów i z obawy przed utratą kontroli nad
ludem Piłat skazał Jezusa na ukrzyżowanie (zob. Ew. Mateusza 27:11–26). (Będziesz
miał możliwość szczegółowego studiowania tych wydarzeń podczas lekcji na temat
Ew. Jana 18–19).
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Ew. Mateusza 27:26–50
Jezus zostaje poddany chłoście, jest wyszydzany i ukrzyżowany
Zanim Jezus został ukrzyżowany, Piłat
nakazał Go wychłostać
(zob. Ew. Mateusza 27:26). Chłosta
polegała na tym, że dana osoba była
wielokrotnie uderzana biczem
zakończonym ostrymi kamykami lub
kawałkami kości wplecionymi w kilka
rzemieni. Taki rodzaj kary był zazwyczaj
wykonywany wobec służby, a ludzie
szlachetnego pochodzenia lub wolni
Rzymianie byli bici rózgami. Ze
względu na poważne uszkodzenia ciała
wielu ludzi nie przetrwało biczowania.

Przeczytaj Ew. Mateusza 27:27–32 i
odszukaj, co zrobili Jezusowi rzymscy
żołnierze.

Dlaczego, twoim zdaniem, żołnierze
znaleźli kogoś, kto miał nieść
krzyż Jezusa?

1. Wyobraź sobie, że jesteś na miejscu Szymona Cyrenejczyka. Co byś
pomyślał lub poczuł, gdybyś był pośród ludu i zmuszono by cię do

niesienia krzyża Jezusa? Zapisz swoją odpowiedź w dzienniku do studiowania.

Ew. Mateusza 27:33 podaje, że Jezusa poprowadzono „na miejsce, zwane Golgota,
co znaczy Miejsce Trupiej Czaszki”.

Starszy James E. Talmage z Kworum Dwunastu Apostołów przemawiał na temat
nazwy tego miejsca: „Nazwa ta odnosiła się do cech topograficznych, do szczytu
góry lub miejsca, w którym zazwyczaj odbywały się egzekucje; mogła także
odnosić się do śmierci, czego symbolem jest czaszka” (Jesus the Christ, wyd. 3.
[1916], str. 667).

W Ew. Mateusza 27:34–45 podane jest, że Jezus odmówił wypicia tego, co
oferowano ukrzyżowanym dla uśmierzenia bólu. Inni ludzie, przyglądający się
ukrzyżowaniu, szydzili z Jezusa i kusili Go.

Przeczytaj Ew. Mateusza 27:46 i odszukaj, co Jezus powiedział, gdy wisiał na
krzyżu. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Aby w pełni zrozumieć, co się wtedy wydarzyło, przeczytaj następującą wypowiedź
Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów:
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„Powiem teraz bardzo uważnie, wręcz z nabożną czcią dobierając słowa, o tych,
chyba, najtrudniejszych chwilach w tej samotnej podróży ku Zadośćuczynieniu.
Mówię o tych ostatnich chwilach — na które Jezus musiał być przygotowany
intelektualnie i fizycznie, ale na które, być może, nie mógł w pełni przygotować
się pod względem emocjonalnym i duchowym — ostatecznego pogrążenia się
w paraliżującej rozpaczy, że Bóg się wycofał, kiedy krzyczał w najgłębszej

samotności: ‘Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?’ [NiP 27:46; kursywa dodana] […].

Z pełnym przekonaniem mej duszy świadczę, że […] doskonały Ojciec nie opuścił 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,
str. 87–88).

Dlaczego, twoim zdaniem, Ojciec Niebieski wówczas wycofał Swojego Ducha
sprzed oblicza Jezusa?

Przeczytaj pozostałą część wypowiedzi Starszego Hollanda i zaznacz wyjaśnienie, dlaczego Jezus
Chrystus doświadczył wycofania się Ducha: „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, musiał poznać, 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).

Z Ew. Mateusza 27:46 i z wypowiedzi Starszego Hollanda uczymy się, że w ramach
Zadośćuczynienia Jezus Chrystus poczuł wycofanie się Ducha Ojca
Niebieskiego.

Kiedy grzeszymy, doświadczamy śmierci duchowej — wycofania się Ducha Ojca
Niebieskiego. Ponieważ Jezus Chrystus doświadczył śmierci duchowej na krzyżu,
może pomóc nam, kiedy jesteśmy oddzieleni od Ducha naszego Ojca Niebieskiego
z powodu podjętych przez nas złych decyzji. Może pomóc nam także, kiedy
czujemy się samotni.

Przeczytaj Ew. Mateusza 27:50–20. W Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu
Józefa Smitha] czytamy: „Kiedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, dokonało
się, Twoja wola się spełniła, wówczas oddał ducha” (Joseph Smith Translation,
Matthew 27:54w: Ew. Mateusza 27:50, przypis a, w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

Według Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha] werset ten wskazuje
na to, że Jezus Chrystus cierpiał, aby wypełnić wolę Ojca Niebieskiego.

Podczas studiowania Ew. Mateusza 26 na poprzedniej lekcji dowiedziałeś się o
cierpieniu Zbawiciela w ogrodzie Getsemane oraz o tym, że dobrowolnie poddał
Swoją wolę, woli Ojca. Możesz zapisać Ew. Mateusza 26:39 jako odsyłacz w swoich
pismach świętych obok Ew. Mateusza 27:50, aby zapamiętać, co Jezus zrobił tak, jak
to obiecał.
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Przeczytaj Ew. Mateusza 27:51 i odszukaj, co stało się w świątyni, kiedy
zmarł Jezus.

Za czasów Jezusa świątynia składała się
z dwóch pomieszczeń: Świętego
Miejsca i Najświętszego Miejsca. Te dwa
pomieszczenia były przedzielone
zasłoną, czyli kurtyną. „Najświętsze
Miejsce to najświętszy pokój
w starożytnej świątyni, symbolizuje
przebywanie w obecności Boga. Raz
w roku, w Dniu Zadośćuczynienia,
wyższy kapłan przechodził 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
(Ew. Mateusza 27:51), był to drastyczny
symbol tego, że Zbawiciel, Wielki
Wyższy Kapłan, przeszedł przez zasłonę
śmierci i wkrótce miał wejść do
obecności Boga” (New Testament Student
Manual [podręcznik Kościelnego
Systemu Edukacji, 2014], str. 94).

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał o tym, co
oznaczało rozdarcie się zasłony w świątyni: „Chrystus został poświęcony; prawo
zostało wypełnione; dyspensacja Mojżesza została zakończona; pełnia ewangelii
nabrała całego swojego światła i mocy; i tak — aby przedstawić to, w taki
sposób, by wszyscy z ziemi judzkiej rozpoznali, że królestwo zostało zabrane od
nich i przekazane innym — Bóg rozdarł zasłonę świątyni ‘od góry do dołu’.

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 wywyższenia”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:830; kursywa dodana).

Z rozdarcia zasłony świątyni podczas śmierci Chrystusa możemy nauczyć się, że
dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, my wszyscy możemy wejść do
obecności Boga, jeśli odpokutujemy i będziemy dotrzymywać naszych
przymierzy.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:
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a. W jaki sposób Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa umożliwia nam powrót
do obecności Boga?

b. Co my musimy zrobić, aby być godnymi przebywania z naszym Ojcem
Niebieskim przez wieczność?

W Ew. Mateusza 27:52–66 podano więcej informacji na temat tego, co stało się po
śmierci Jezusa. Zwróć uwagę na to, że „po […] zmartwychwstaniu [Jezusa]”
(Ew. Mateusza 27:53; kursywa dodana) wielu sprawiedliwych zmarłych ludzi także
zmartwychwstało i ukazało się w Jerozolimie (zob. także NiP 133:54–56).

Po śmierci Jezusa Józef z Arymatei, bogaty uczeń, „prosił o ciało Jezusa”
(Ew. Mateusza 27:58; zob. także Ew. Jana 19:39). Ciało Zbawiciela zostało owinięte
w czyste prześcieradło i umieszczone w grobowcu, którego właścicielem był Józef
z Arymatei, a wejście było zastawione dużym kamieniem. Za namową niektórych
arcykapłanów i faryzeuszy Piłat nakazał, żeby strażnicy pełnili przy grobowcu straż,
a kamień został opieczętowany. Dlaczego, według Ew. Mateusza 27:63–64,
arcykapłani i faryzeusze tego chcieli?

Ew. Mateusza 28
Jezus zmartwychwstaje i ukazuje się wielu ludziom
Według Ew. Mateusza 28:1–5, rankiem pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę,
Maria Magdalena oraz inna kobieta o imieniu Maria przyszły do grobowca. Joseph
Smith Translation, Matthew 28:2 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Mateusza 28:2]
podaje, że widziały dwóch aniołów (zob. Ew. Mateusza 28:2, przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa członkowie Kościoła przestrzegali i święcili
pierwszy dzień tygodnia jako dzień sabatu, aż w końcu zaprzestano święcenia dnia
sabatu w dzień siódmy. Ta zmiana w święceniu ostatniego dnia tygodnia na
pierwszy dzień tygodnia nie jest aż tak istotna, jak koncept i zasada związane
z sabatem.

Przeczytaj Ew. Mateusza 28:6–7 i odszukaj, co aniołowie powiedzieli kobietom.

W Ew. Mateusza 28:8–10, 16–18 czytamy, że kobiety te udały się, aby obwieścić
uczniom, co zobaczyły i usłyszały. Po drodze ukazał im się Jezus, a kobiety te
„objęły go za nogi i złożyły mu pokłon” (Ew. Mateusza 28:9). Później uczniowie dali
posłuch słowom tych kobiet i udali się do Galilei, gdzie im także ukazał się
Zbawiciel. Aby dowiedzieć się więcej o innych sytuacjach, w których ludziom
ukazał się Jezus przed wniebowstąpieniem, przejdź do części Harmony of the
Gospels [Zgodność Ewangelii].

Przeczytaj Ew. Mateusza 28:19–20 i odszukaj, co Zbawiciel nakazał Swoim
Apostołom. (Ew. Mateusza 28:19–20 to fragment do opanowania. Możesz go
zaznaczyć w wyróżniający się sposób).

Zasada, jakiej możemy nauczyć się z tego, co Zbawiciel polecił Swoim Apostołom,
brzmi: Kiedy uzyskamy świadectwo o Jezusie Chrystusie, mamy obowiązek
świadczenia o Nim innym ludziom.
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Fragment do opanowania — Ew. Mateusza 28:19–20
3. W swoim dzienniku do studiowania wykonaj następujące

polecenia:

a. Wypisz co najmniej trzy sposoby, w jakie możemy świadczyć o Jezusie
Chrystusie innym ludziom. Następnie wybierz jeden z nich, wyznacz cel i
napisz, jak możesz dążyć do świadczenia o Jezusie Chrystusie innym
ludziom.

b. Odpowiedz na następujące pytanie: Co możesz zrobić, aby przygotowywać
się do służby na misji, zgodnie z tym, co Jezus powiedział w Ew. Mateusza
28:19–20?

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Mateusza 27–28 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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Wprowadzenie do
Ew. Marka
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Ewangelia Marka wartko relacjonuje historię o służbie, śmierci i Zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa, często 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, możesz 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),
wskazując na to, że łączyła ich serdeczna przyjaźń.

Kiedy i gdzie została napisana ta księga?
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, na których składają się głównie osoby
pochodzenia rzymskiego i ludzie innych narodów, jak również osoby, 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.

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
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w obliczu prześladowań, prób, a nawet śmierci, 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 bardziej docenić miłosierdzie Zbawiciela
i zrozumieć reakcje otaczających Go ludzi (por. Ew. Marka 9:14–27 z Ew. Mateusza
17:14–18). Marek, na przykład, 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, posługując się przypowieściami.

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
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CZĘŚĆ 7.: DZIEŃ 3.

Ew. Marka 1
Wprowadzenie
Jan Chrzciciel głosił „chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów” (Ew. Marka
1:4). Jan ochrzcił Jezusa, po czym Zbawiciel zaczął głosić ewangelię i dokonywać
cudów dzięki Swojej boskiej mocy i upoważnieniu. Wypędzał nieczyste duchy i
uzdrowił trędowatego. Wieści o Jego czynach rozeszły się po Galilei.

Ew. Marka 1:1–20
Jezus rozpoczyna Swoją posługę

1. Poproś przynajmniej dwie osoby (członków rodziny, przyjaciół,
kolegów z klasy lub kogoś innego), aby podzieliły się z tobą swoim

świadectwem o Jezusie Chrystusie. Zanim to uczynią, daj im trochę czasu na
zastanowienie się i przygotowanie. W dzienniku do studiowania zapisz
pokrótce prawdy, którymi się z tobą podzieliły.

Rozważ odpowiedzi na poniższe pytania:

• Jaką korzyść daje nam wysłuchanie świadectw kilku osób, a nie tylko jednej?

• Jak myślisz, jaką korzyść może przynieść ci studiowanie świadectwa Marka,
skoro przestudiowałeś już świadectwo Mateusza?

Przeczytaj Ew. Marka 1:1–4, 9–11 i wyszukaj wydarzenie, od którego rozpoczyna on
swój opis życia Zbawiciela.

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 na boską naturę Zbawiciela, skupiając się na Jego czynach i cudach. Marek
prawdopodobnie spisał swoje świadectwo w oparciu o to, czego dowiedział się od
Apostoła Piotra. Wielu uczonych uważa, że zostało ono spisane między 66
a 73 r. n.e., w czasach, kiedy chrześcijanie na terenie całego Cesarstwa Rzymskiego
cierpieli srogie prześladowania.

W Ew. Marka 1:12–20 czytamy, że po 40 dniach postu Jezus był kuszony przez
diabła (zob. także Ew. Mateusza 4:1–11). Głosił również pokutę w Galilei i powołał
uczniów, którzy mieli Go naśladować.

Ew. Marka 1:21–39
Jezus wypędza demony i uzdrawia chorych
Jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na żołnierza na terytorium wroga?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu
Apostołów.
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„Żyjąc w świecie pełnym zawirowań i coraz niższych norm moralnych, 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).

2. W dzienniku do
studiowania wykonaj

poniższe zadanie: Na podstawie
nauk Prezydenta Packera i własnych
doświadczeń opisz, pod jakimi
względami nasze życie na ziemi
przypomina przebywanie na
terytorium wroga.

Zastanów się, w jakich sytuacjach
w swoim życiu czułeś się przytłoczony
z powodu złych wpływów i pokus,
które cię otaczają. Kiedy będziesz studiować Ew. Marka 1:21–37, odszukaj prawdę,
która pomoże ci stawić czoła złym wpływom i pokusom.

Przeczytaj Ew. Marka 1:21–22 i wyszukaj, co Jezus uczynił w Kafarnaum i jak Żydzi
na to zareagowali.

Dlaczego nauka Zbawiciela ich zdumiała?

Uczeni w piśmie, o których mowa w wersecie 22., uważani byli za wybitnych
znawców prawa Mojżesza. „Czasami nazywano [ich] prawnikami lub doktorami
prawa. Szczegółowo rozważali prawo i znajdowali jego zastosowanie w swoich
czasach” (Guide to the Scriptures, „Scribe”, strona internetowa: scriptures.lds.org).
Nauczając, często cytowali wcześniejsze prawne autorytety. Jezus zaś przemawiał
z mocą i upoważnieniem, które pochodziły od Jego Ojca. Był również Wielkim
Jehową, który przekazał ludziom prawo Mojżeszowe. Joseph Smith Translation
[Tłumaczenie Józefa Smitha] mówi, że „nauczał ich jako mający upoważnienie od
Boga, a nie od uczonych w piśmie” (Joseph Smith Translation, Matthew 7:37
[Ew. Mateusza 7:29, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

Gdy Jezus nauczał w synagodze, podszedł do niego mężczyzna opętany przez
nieczystego, czyli złego, ducha. Przeczytaj Ew. Marka 1:23–26 i wyszukaj, co
nieczysty duch wiedział o Jezusie.

Jeśli masz taką możliwość, możesz obejrzeć film zatytułowany: „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: LDS.org, i zwrócić uwagę na to, co nieczysty duch wiedział o Jezusie.

(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).
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Co pomyślałbyś o Jezusie, gdybyś był świadkiem tego, co wydarzyło się wówczas
w synagodze?

Przeczytaj Ew. Marka 1:27–28 i odszukaj, jaka była reakcja ludzi po tym, jak ujrzeli
Jezusa wypędzającego z człowieka nieczystego ducha.

Jedną z prawd, jakich możemy nauczyć się z tej historii, jest to, że Zbawiciel
posiada moc nad diabłem i jego naśladowcami.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie: W
jaki sposób pamiętanie o tym, że Zbawiciel posiada moc nad

diabłem i jego naśladowcami, może pomóc ci, kiedy czujesz się przytłoczony
otaczającymi cię zewsząd pokusami?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Jamesa E. Fausta z Pierwszego
Prezydium i zaznacz, co możemy robić, aby otrzymać więcej mocy, by opierać
się diabłu:

„Prorok 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. Pokorni naśladowcy boskiego
Mistrza nie muszą być zwodzeni przez diabła. Szatan nie wspiera, nie podnosi na

duchu ani nie błogosławi. Tych, których schwyta, pozostawia w poczuciu wstydu i cierpieniu.
Wpływ ducha Bożego wspiera i podbudowuje” („Serving the Lord and Resisting the Devil”,
Ensign, wrzesień 1995, str. 6, 7).

Prorok Józef Smith nauczał: „Przyszliśmy na tę ziemię, aby otrzymać ciało i
okazać je czyste przed Bogiem w królestwie celestialnym. Kryje się w tym wielka
zasada szczęścia. Diabeł nie ma ciała i na tym polega jego kara. Cieszy się, kiedy
może opanować ciało człowieka, a wypędzony przez Zbawiciela poprosił, aby
posłał go w stado świń [zob. Ew. Marka 5:1–13], co świadczy o tym, że woli
posiąść ciało świni niż nie mieć żadnego. Wszystkie istoty, które posiadają ciało,

mają władzę nad tymi, które go nie posiadają” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph
Smith [2007], str. 211).

Przeczytaj Ew. Marka 1:28 i wyszukaj, co się stało, kiedy Zbawiciel wypędził
złego ducha.

Szymon Piotr miał żonę. W Ew. Marka 1:29–31 czytamy, że Zbawiciel uzdrowił
teściową Piotra z gorączki. Dalej, w Ew. Marka 1:32–39 czytamy, że Jezus uzdrowił
wiele innych chorych osób, wypędził wiele demonów i nadal głosił ewangelię
w Galilei.

Ew. Marka 1:40–45
Jezus uzdrawia trędowatego
Przeczytaj Ew. Marka 1:40 i odszukaj, kto przyszedł do Zbawiciela, kiedy głosił On
ewangelię w Galilei.
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Jeśli masz taką możliwość, możesz obejrzeć film zatytułowany: „Lesson 18:
New Testament Customs — Leprosy” [Lekcja 18: Zwyczaje w czasach

Nowego Testamentu — Trąd] (1:01), dostępny na stronie internetowej: LDS.org.

W starożytności ludzi, którzy chorowali na trąd, nazywano trędowatymi. „Trąd to
chroniczna choroba, która atakuje skórę, system nerwowy, oczy, kości i kończyny.
Nieleczona, stopniowo prowadzi do niepełnosprawności, a ostatecznie do pełnej
bólu śmierci. Osoby trędowate były w starożytnym Izraelu izolowane [zmuszane do
życia poza granicami miasta] i musiały ostrzegać przed sobą zbliżających się
przechodniów, wołając: ‘Nieczysty!’, gdyż uważano, że swoją nieczystością zarażają
wszystkich, którzy się z nimi zetkną (zob. III Ks. Mojżeszowa 13:45–46)” (New
Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014],
str. 103).

Wyobraź sobie, że jesteś osobą trędowatą w czasach Jezusa Chrystusa. Jak choroba
wpłynęłaby na twoje życie?

Przeczytaj Ew. Marka 1:40 i odszukaj, co zrobił trędowaty, kiedy zobaczył
Zbawiciela. (Zwrot upadł na kolana oznacza błaganie).

W jaki sposób trędowaty okazał wiarę w Jezusa Chrystusa?

Zwrot „jeśli chcesz” oznacza, że mężczyzna wiedział, iż jego uzdrowienie zależy od
woli Zbawiciela. Przeczytaj Ew. Marka 1:41–42 i zobacz, w jaki sposób Zbawiciel
odpowiedział na jego prośbę.

Zastanów się nad poniższymi pytaniami:

• Jakie znaczenie miałby dla ciebie dotyk Zbawiciela, gdybyś to ty był trędowaty?
Dlaczego?

• Co zmieniłoby się w twoim życiu, gdyby Jezus Chrystus uzdrowił cię z trądu?

W trakcie czytania wypowiedzi Starszego Bruce’a R. McConkiego z Kworum
Dwunastu Apostołów zaznacz wymienione przez niego podobieństwa pomiędzy
trądem a grzechem (zob. III Ks. Mojżeszowa 14): „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 […]. W Starym

Testamencie miały miejsce przypadki — Miriam, Gehaziego i Uzzjasza — w których zbuntowane
osoby były przeklęte trądem w ramach kary za swoje złe uczynki” (The Mortal Messiah: From
Bethlehem to Calvary, 4 tomy [1979–1981], 2:45).

Ważne jest, aby pamiętać, że choroby, takie jak trąd, nie są wynikiem grzechu.
Istnieją jednak podobieństwa pomiędzy skutkami trądu a skutkami grzechu.
Ponownie przeczytaj Ew. Marka 1:40–42. Tym razem zastąp słowo trędowaty
słowem grzesznik, a słowo trąd słowem grzech. W trakcie czytania wyszukaj, w jaki
sposób uleczenie trędowatego przypomina oczyszczenie nas z grzechu.
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Odnoszenie pism świętych do siebie
Odnoszenie pism świętych do siebie oznacza porównywanie ich z własnym życiem. Kiedy
dostrzegasz podobieństwa pomiędzy własnymi doświadczeniami a doświadczeniami postaci
z pism świętych, możesz efektywniej rozpoznawać doktryny i zasady ewangelii. Lepiej rozumiesz
również, w jaki sposób możesz stosować je w swoim życiu.

Które słowa oznaczają wybaczenie w trakcie czytania tych wersetów w ten sposób?

W jaki sposób możemy porównać to, co trędowaty uczynił, żeby zostać
oczyszczonym z trądu, do tego, co musimy zrobić, abyśmy zostali oczyszczeni
z grzechu? ____________________

Jedną z zasad, jakich możemy się nauczyć, porównując uzdrowienie trędowatego
do bycia oczyszczonym z grzechu, jest to, że kiedy wykazujemy się wiarą i
przychodzimy do Zbawiciela, okazuje nam On współczucie i oczyszcza nas
z grzechu. Możesz zapisać tę prawdę w swoich pismach świętych na marginesie
obok fragmentu: Ew. Marka 1:40–42.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób musimy wykazać się wiarą i przyjść do Zbawiciela, żeby mógł
oczyścić nas z naszych grzechów?

b. Ponownie zastanów 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?

c. Podaj przykład sytuacji, w której czyjeś życie uległo zmianie po tym, jak
osoba ta została oczyszczona z grzechu dzięki mocy Zadośćuczynienia
Chrystusa?

Zastanów się, z jakich grzechów musisz zostać oczyszczony. Kiedy przyjdziesz do
Niego, wykazując wiarę w Niego poprzez modlitwę, pokutę i posłuszeństwo,
Zbawiciel może cię oczyścić.

Przeczytaj Ew. Marka 1:43–45 i poszukaj, jakich instrukcji Zbawiciel udzielił
uzdrowionemu trędowatemu. Zgodnie z wymaganiami prawa Mojżesza osoby
wyleczone z trądu miały stawić się przed kapłanem w świątyni. Kiedy kapłan
ogłosił, że trędowaty został uzdrowiony, składano ofiarę, dzięki której można
ogłosić, że został on oczyszczony, pozwalając tym samym osobie trędowatej na
pełne zjednoczenie się z rodziną i na powrót do życia w społeczeństwie.

Co zrobił ten człowiek, kiedy Zbawiciel ostrzegł go, aby nie mówił o tym innym?

Co się stało, kiedy zaczął on rozpowiadać o swoim uzdrowieniu?

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Marka 1 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 7.: DZIEŃ 4.

Ew. Marka 2–3
Wprowadzenie
Jezus wybaczył sparaliżowanemu i uzdrowił go oraz 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.

Ew. Marka 2:1–12
Jezus wybacza sparaliżowanemu i uzdrawia go
Wyobraź sobie, że bliska ci osoba cierpi na zagrażającą jej życiu chorobę, która
wymaga specjalistycznego leczenia. Do kogo zwróciłbyś się o pomoc dla tej osoby?
Dlaczego? Co byłbyś gotowy zrobić, jeśli pomocy mógłby jej udzielić tylko jeden
lekarz, z którym trudno jest umówić się na wizytę?

Ew. Marka 2:1–4 podaje, że w wiosce Kafarnaum w Galilei mieszkał „paralityk”
(Ew. Marka 2:3), czyli mężczyzna cierpiący na paraliż. Czterech innych mężczyzn
przyniosło go do domu, w którym przebywał Jezus, ale dom był tak pełen ludzi, że
nie sposób było do niego wejść. Rozebrali więc część dachu i spuścili
sparaliżowanego do Zbawiciela na łożu.

Przeczytaj Ew. Marka 2:5 i odszukaj, co
Jezus powiedział paralitykowi.

Przeczytaj Ew. Marka 2:6–12 i zobacz,
jak potoczyły się wydarzenia.

Zwróć uwagę na to, że „niektórzy
z uczonych w Piśmie” (Ew. Marka 2:6)
sceptycznie odnosili się do faktu, iż
Zbawiciel posiada moc wybaczania
grzechów. Zastanów się nad pytaniem,
jakie Jezus zadał uczonym w piśmie
(zob. Ew. Marka 2:9).

Oto jedna z prawd, które znajdują się
w tej historii: Jezus Chrystus posiada
moc, by nas duchowo i fizycznie
uzdrowić.

Ew. Marka 2:13–22
Jezus powołuje Mateusza, by za Nim poszedł oraz spożywa posiłek z celnikami i
grzesznikami
Kiedy uczeni w piśmie zobaczyli, iż paralityk powstał z noszy i chodzi, otrzymali
niezaprzeczalne świadectwo, że Jezus Chrystus ma wielką moc uzdrawiania
chorych i usłyszeli, jak złożył świadectwo, że może wybaczać grzechy. Ten opis
wydarzeń nie mówi nam jednak nic o tym, czy ci mężczyźni zwrócili się później do
Jezusa z prośbą o wybaczenie grzechów.
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1. W dzienniku do studiowania wypisz powody, dla których ludzie nie
zwracają się do Pana o wybaczenie grzechów. Poproś członka

rodziny lub kolegę, żeby ci pomógł w stworzeniu takiej listy.

W trakcie dalszego studiowania Ew. Marka 2 wyszukaj prawdy, które zachęcają cię
do proszenia Pana o wybaczenie.

Przeczytaj Ew. Marka 2:13–15 i odszukaj, co Zbawiciel uczynił po uzdrowieniu
paralityka.

Lewi znany był później pod imieniem Mateusz. To ten sam Mateusz, który napisał
Ewangelię Mateusza. Zwrot „siedzący przy cle” (Ew. Marka 2:14) oznacza, że
Mateusz był celnikiem i „poborcą podatków w Kafarnaum, [i] prawdopodobnie
pracownikiem Heroda Antypasa” (Guide to the Scriptures, „Matthew”, strona
internetowa: scriptures.lds.org). Wielu Żydów nienawidziło celników, gdyż
uważano ich za zdrajców, którzy w imieniu Rzymian pobierali pieniądze od
własnego ludu.

Zwróć uwagę na to, że posiłek z Mateuszem, Jezusem i Jego uczniami spożywało
również wielu innych celników i grzeszników. Spożycie wspólnego posiłku
w tamtych czasach oznaczało nie tylko wspólne jedzenie. Wskazywało, że
pomiędzy biesiadnikami istniała więź przyjaźni i pokoju.

Przeczytaj Ew. Marka 2:16 i odszukaj, w jaki sposób uczeni w piśmie i faryzeusze
zareagowali, gdy zobaczyli, że Zbawiciel spożywa posiłek z tymi ludźmi.

Jak myślisz, dlaczego uczeni w piśmie i faryzeusze skrytykowali Jezusa za to, że
spożywał posiłek z celnikami i grzesznikami? ____________________

Przeczytaj Ew. Marka 2:17 i odszukaj, jak Zbawiciel odpowiedział na ich krytykę.
Możesz zakreślić słowo, którym określił się Zbawiciel.

Używając słowa lekarz, Zbawiciel przypomniał jeszcze raz o tym, że posiada moc
uzdrawiania duchowych i fizycznych cierpień. Z wersetu 17. dowiadujemy się, że
Zbawiciel pragnie pomóc nam odpokutować za nasze grzechy i pragnie nas
uzdrowić.

Zastanów się, dlaczego ważne jest, by wierzyć, że Jezus pragnie pomóc nam
odpokutować i nas uzdrowić.

Starszy Craig A. Cardon, Siedemdziesiąty, powiedział:

„Pan nas kocha i chce, abyśmy rozumieli, że chce nam odpuszczać grzechy […].

W Swym miłosierdziu pozwala na stopniowe doskonalenie się raczej, niż wymaga
natychmiastowej doskonałości. Nawet wobec ogromu grzechów wynikających ze
słabości życia doczesnego, zawsze — kiedy odpokutujemy i będziemy dążyć do
uzyskania Jego przebaczenia — On nam przebaczy, raz za razem [zob. Moroni
6:8].

Z tego powodu 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 […]. Nie
oznacza to jednak, że można bezkarnie, dobrowolnie powracać do grzechu” („Zbawiciel chce
przebaczać”, Ensign lub Liahona, maj 2013, str. 16).
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Zastanów się, czy zachowujesz 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). Podejmij dzisiaj decyzję, że przyjdziesz do
Zbawiciela i pozwolisz Mu, żeby pomógł ci w fizycznych i duchowych potrzebach.

Jak podaje Ew. Marka 2:18–22, Jezus nauczał, dlaczego Jego uczniowie nie poszczą,
kiedy On jest wśród nich. Wyjaśnił również, dlaczego niektórym ludziom trudno
było przyjąć Jego ewangelię (zob. także Ew. Mateusza 9:14–17).

Ew. Marka 2:23–3:6
Jezus naucza o dniu sabatu
Czy zdecydowałeś się kiedyś nie brać udziału w jakimś wydarzeniu, żeby
przestrzegać przykazania mówiącego, że mamy zachowywać dzień sabatu
świętym? W trakcie dalszego studiowania Ew. Marka 2–3 zastanów się nad
następującym pytaniem: Skąd wiesz, czy uczestniczenie w jakimś zajęciu w dniu
sabatu jest właściwe?

Przeczytaj Ew. Marka 2:23–24 i Ew. Marka 3:1–2 i odszukaj, co takiego uczynili
Zbawiciel i Jego uczniowie, a co saduceusze uznali za złamanie prawa sabatu.

Pamiętaj, 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 zachowywania dnia sabatu
świętym.

Przeczytaj Ew. Marka 2:27–28, a następnie zwróć uwagę na to, w jaki sposób Joseph
Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia, dlaczego Pan dał nam
dzień sabatu:

„Przeto sabat dano człowiekowi na dzień odpoczynku, jak również po to, żeby
mógł wielbić Boga, a nie żeby miał nie jeść;

Gdyż Syn człowieczy ustanowił dzień sabatu, dlatego też Syn człowieczy jest także
Panem sabatu” (Joseph Smith Translation, Mark 2:26–27 [w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO]).

Przeczytaj Ew. Marka 3:3–5 i odszukaj, czego Zbawiciel nauczał w związku
z uzdrowieniem w sabat człowieka z uschniętą ręką.

Na podstawie tego, czego dowiedziałeś się z Joseph Smith Translation
[Tłumaczenia Józefa Smitha] i z Ew. Marka 3:3–5 uzupełnij następującą prawdę:
Możemy zachowywać świętość dnia sabatu, kiedy… ____________________.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób możemy oddawać Bogu cześć w Jego świętym dniu?

b. Podaj kilka przykładów czynienia dobra w dniu sabatu.
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Przeczytaj Nauki i Przymierza 59:9–13. Następnie przeczytaj poniższą wypowiedź
Prezydenta Jamesa E. Fausta z Pierwszego Prezydium i zastanów się, w jaki sposób
możesz zdecydować, jakie zajęcia są odpowiednie w dniu sabatu.

„Gdzie znajduje się granica pomiędzy tym, co dopuszczalne a 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 ofiarowujemy 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).

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jakie otrzymujesz błogosławieństwa, kiedy starasz się oddawać cześć Bogu i
czynić dobro w dniu sabatu?

b. W jaki sposób możesz wierniej zachowywać świętość dnia sabatu?

Ew. Marka 3:7–35
Jezus uzdrawia wiele osób, posyła Swoich Apostołów, aby głosili ewangelię, a innych
ostrzega, by nie bluźnili
Jak podaje Ew. Marka 3:7–35, 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. O niektórych z tych
wydarzeń dowiedziałeś się w trakcie studiowania Ew. Mateusza 12:22–35.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Marka 2–3 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 8.: DZIEŃ 1.

Ew. Marka 4–5
Wprowadzenie
Jezus nauczał nad brzegiem Morza Galilejskiego, przytaczając przypowieści.
Uciszył burzę na morzu, a Jego uczniowie ze zdumieniem podziwiali Jego moc nad
żywiołami. Jezus okazał Swoją wyższość nad demonami, wypędzając je
z opętanego mężczyzny. Pełniąc posługę w Kafarnaum, uzdrowił niewiastę
cierpiącą na krwotok i wskrzesił córkę Jaira.

Ew. Marka 4
Jezus naucza o królestwie Bożym, przytaczając przypowieści i ucisza burzę
Przypomnij sobie największą burzę,
jaką pamiętasz. Zastanów się, w jaki
sposób opisałbyś to wydarzenie osobie,
której wtedy z tobą nie było.

Pod jakim względem pewne życiowe
wyzwania i trudności
przypominają burzę?

1. Przerysuj do dziennika
do studiowania

poniższą tabelę. Następnie pod
każdą kategorią wypisz przykłady
fizycznych, duchowych,
psychicznych i społecznych burz,
jakich doświadcza młodzież.

fizyczne duchowe psychiczne społeczne

W trakcie studiowania Ew. Marka 4–5 wyszukaj zasady, które mogą ci pomóc, kiedy
będziesz doświadczać życiowych zawirowań.

Ew. Marka 4:1–34 podaje, że nad brzegiem Morza Galilejskiego Jezus Chrystus,
zwracając się do rzeszy ludzi, przytoczył kilka przypowieści. (Podczas tej lekcji nie
będziesz omawiać tych wersetów, ponieważ przypowieści te przestudiowałeś już
podczas lekcji na temat Ew. Mateusza 13).

Przeczytaj Ew. Marka 4:35–38 i wyszukaj, jaki problem pojawił się, kiedy Zbawiciel
wraz z uczniami przeprawiał się przez Morze Galilejskie.
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Morze Galilejskie położone jest
w depresji 215 metrów p.p.m. i z trzech
stron otoczone jest górami. Czasami ze
strony stoków górskich nadciągają
wiatry, które na tym stosunkowo
małym zbiorniku wodnym wywołują
intensywne burze, którym towarzyszą
duże fale. Wśród uczniów byli
doświadczeni rybacy, ale w trakcie
sztormu, który sprawiał, że fale
zalewały łódź, „przepełniał ich strach, i byli w niebezpieczeństwie” (Joseph Smith
Translation, Luke 8:23 [w: Ew. Łukasza 8:23, przypis a w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO]).

Co byś pomyślał i jak byś się poczuł, gdybyś był wówczas na łodzi z Jezusem i Jego
uczniami, zwrócił się do Niego o pomoc i zobaczył, że On śpi?

Przeczytaj Ew. Marka 4:39–40 i odszukaj, jak Zbawiciel odpowiedział na błaganie
uczniów o pomoc. Możesz zaznaczyć w pismach świętych zwroty: „Umilknij! Ucisz
się!” i „wielka cisza” (Ew. Marka 4:39). Możesz również zapisać poniższą zasadę
w swoich pismach świętych lub w dzienniku do studiowania: Kiedy zwracamy się
do Zbawiciela z naszymi problemami i obawami, On może dać nam
spokój ducha.

Zastanów się przez chwilę, co to znaczy zwracać się o pomoc do Zbawiciela
z naszymi problemami i obawami. Zastanów się, w jaki sposób mógłbyś to uczynić.

Przeczytaj Ew. Marka 4:41 i wyszukaj, jakie pytanie zadawali sobie uczniowie na
temat Jezusa. Możesz zaznaczyć to pytanie w pismach świętych.

Gdybyś tam wtedy był, jak odpowiedziałbyś uczniom na ich pytanie i co
powiedziałbyś im o Jezusie Chrystusie i Jego mocy? ____________________

W jaki sposób pamięć o tym, że Jezus Chrystus posiada moc, która pozwala Mu
uciszać burze i zaprowadzać spokój, wpływa na twoją wiarę, kiedy masz problemy?

2. Przeczytaj słowa lub wysłuchaj hymn zatytułowany: „Panie, w krąg
burza szaleje” (Hymny, nr 50) i zastanów się nad zawartym w nim

przesłaniem. Przypomnij sobie sytuację, w której ty lub ktoś, kogo znasz,
zwrócił się do Pana podczas życiowych zawirowań. Co Zbawiciel uczynił, by
uciszyć tę burzę lub zapewnić ci spokój duszy? Napisz w dzienniku do
studiowania, w jaki sposób możesz zwracać się o pomoc do Zbawiciela, kiedy
doświadczasz wyzwań w życiu.

Ew. Marka 5:1–20
Jezus uzdrawia opętanego, wypędzając z niego demony
Ew. Marka 5:1–18 podaje, że Jezus uzdrowił mężczyznę, którego opętały
„nieczyste”, czyli złe, duchy. Kiedy nieczyste duchy wyszły z opętanego, weszły
w stado świń, które następnie rzuciły się ze stromego zbocza do morza.
Uzdrowiony mężczyzna chciał pozostać z Jezusem.

Przeczytaj Ew. Marka 5:19–20 i odszukaj, co Zbawiciel kazał mu uczynić.
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Jedna z zasad, jakiej możemy nauczyć się z tej historii, mówi, że kiedy
doświadczamy w życiu mocy Zbawiciela, możemy świadczyć bliźnim o Jego
błogosławieństwach i miłosierdziu. Jeśli jednak dane doświadczenie jest
szczególnie święte, nie powinieneś się nim dzielić z innymi, chyba że nakłania cię
do tego Duch Święty.

Zastanów się, w jaki sposób lub komu mógłbyś złożyć świadectwo o
błogosławieństwach i miłosierdziu Zbawiciela, których doświadczasz
w swoim życiu.

Ew. Marka 5:21–43
Jezus uzdrawia niewiastę cierpiącą na krwotok i wskrzesza córkę Jaira
Starszy Shayne M. Bowen, Siedemdziesiąty, opowiedział o bolesnym
doświadczeniu z życia swojej rodziny:

„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 spieszą’. Potem pani doktor wyszła” („Bo Ja żyję i wy żyć będziecie”, Ensign lub
Liahona, listopad 2012, str. 16).

Co byś wówczas pomyślał lub poczuł, gdyby Tyson był twoim bratem?

W jaki sposób tego rodzaju doświadczenie może poddać próbie czyjąś wiarę?

Przeczytaj Ew. Marka 5:21–24 i zobacz, jak przełożony synagogi o imieniu Jair
poradził sobie z podobnym wyzwaniem, które było próbą dla jego wiary.

Przeczytaj Ew. Marka 5:25–26 i zobacz, kto znajdował się w tłumie, który podążał
za Jezusem do domu Jaira.

Chociaż historie z Nowego Testamentu nie podają szczegółów dotyczących
„krwotoku” niewiasty (Ew. Marka 5:25), 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 ta kobieta 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).

Przeczytaj Ew. Marka 5:27–34 i wyszukaj, co niewiasta uczyniła, żeby uzyskać
pomoc Zbawiciela. Wyrażenie „w tłumie z tyłu” (Ew. Marka 5:27) świadczy o tym,
jak trudno było przedostać się wystarczająco blisko Jezusa, by móc dotknąć Jego
szat. Słowo moc w wersecie 30. oznacza również „siłę”.
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Z historii o doświadczeniu tej niewiasty uczymy się, że Jezus Chrystus może nas
uzdrowić, jeśli okażemy wiarę w Niego i będziemy starać się do Niego
przyjść.

Bądź wierny temu, w co wierzysz
Przemyśl słowa Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów na temat
radzenia sobie z trudnymi problemami i pytaniami, jakie mogą pojawić się w naszym życiu:

„Kiedy zaczynają się problemy i rodzą pytania, nie rozpoczynajcie swych poszukiwań wiary od
mówienia, czego wam brakuje, jakby prowadziło was ‘[niedowiarstwo]’. Nie proszę was, abyście
pretendowali do wiary, której nie macie […]. Proszę was natomiast, abyście z oddaniem działali
zgodnie z wiarą, którą posiadacie […].

Oto roztacza się przed wami boskie dzieło, a dowody i błogosławieństwa widać na każdym
kroku, więc nie [denerwujcie się zbytnio], jeśli od czasu do czasu rodzą się problemy, które należy
zbadać, zrozumieć i rozwiązać. Rodzą się i będą się rodziły. W tym Kościele to, co wiemy,
zwycięży nad tym, czego nie wiemy. I pamiętajcie, że na tym świecie każdy ma kroczyć z wiarą”
(„Wierzę”, Ensign lub Liahona, maj 2013, str. 94).

Ważne jest, abyśmy pamiętali, że uzdrowienie jakiejkolwiek przypadłości poprzez
wiarę w Jezusa Chrystusa zależy nie tylko od naszych wysiłków, ale także od woli i
planu Boga, tak jak miało to miejsce w przypadku niewiasty, która dotknęła
Jego szaty.

Zwróć uwagę na to, że kiedy Jezus Chrystus zatrzymał się, żeby pomóc niewieście,
która cierpiała na krwotok, Jair prawdopodobnie z niecierpliwością czekał na to, by
Zbawiciel poszedł z nim do domu i pomógł jego córce.

Przeczytaj Ew. Marka 5:35 i odszukaj, jaką wiadomość przekazano Jairowi, kiedy
Jezus zatrzymał się, aby pomóc niewieście.

Co byś pomyślał i czuł, gdybyś był na miejscu Jaira?

Przeczytaj Ew. Marka 5:36 i odszukaj, co Zbawiciel powiedział, by wzmocnić wiarę
Jaira. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Z tej historii uczymy się, że okazywanie wiary w Jezusa Chrystusa wymaga od
nas wiary w Niego nawet w okresach niepewności.

Zastanów się nad poniższymi pytaniami: W jaki sposób możemy stosować tę
zasadę w naszym życiu? Jak myślisz, dlaczego Bóg poddaje czasami naszą
wiarę próbom?

Przeczytaj Ew. Marka 5:37–43 i zobacz, co stało się z córką Jaira. Zwróć uwagę na
to, że ci, którzy „wyśmiali [Jezusa]” (Ew. Marka 5:40), to „[fleciści] oraz zgiełkliwy
tłum” (zob. Ew. Mateusza 9:23–24), a nie Piotr, Jakub i Jan czy rodzice dziewczynki.
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Jezus wskrzesił córkę Jaira z martwych.

Czasami Zbawiciel ucisza w naszym
życiu burze, usuwając trudności lub
strach, których doświadczamy. W
innych przypadkach nie kończy naszej
próby, tak jak w historii o śmierci syna
Starszego Bowena. Jednakże, kiedy
w okresach niepewności nieustannie
okazujemy wiarę w Jezusa Chrystusa,
zapewnia On nam spokój, gdy
zmagamy się z naszymi wyzwaniami.

Przeczytaj poniższe świadectwo
Starszego Bowena i zastanów się, w jaki
sposób możemy zachować wiarę
niezależnie od wyniku naszych prób:

„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).

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Podaj przykład sytuacji, w której ty lub znajoma ci osoba zachowaliście wiarę
w Jezusa Chrystusa w okresie niepewności.

b. Jakich błogosławieństw doświadczyłeś dzięki temu, że pozostałeś wierny?
(Możesz odnieść się do tabeli, którą narysowałeś w dzienniku do
studiowania na początku tej lekcji i napisać kilka zdań o tym, w jaki sposób
Zbawiciel pomógł ci w każdej kategorii prób — w próbach natury fizycznej,
duchowej, psychicznej i społecznej).

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Marka 4–5 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia lub spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 8.: DZIEŃ 2.

Ew. Marka 6–8
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. Następnie ze 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.

Ew. Marka 6:1–44
Jezus zostaje wzgardzony w Nazarecie i posyła Dwunastu Apostołów; historia
śmierci Jana Chrzciciela; Jezus w cudowny sposób karmi ponad pięć tysięcy osób
Zastanów się nad następującą sytuacją: Nowo powołany misjonarz bardzo
denerwuje się wyjazdem z domu na misję. Jest mu trudno przemawiać i odnaleźć
się w sytuacjach towarzyskich.

Jakiej rady udzieliłbyś temu młodemu człowiekowi? ____________________

W tracie studiowania Ew. Marka 6 odszukaj prawdę, która może pomóc temu
misjonarzowi i nam wszystkim, kiedy czujemy, że brak nam umiejętności do
wykonania powierzonego nam przez Pana zadania.

Ew. Marka 6:1–13 mówi o tym, jak Jezus został wzgardzony w Swoim rodzinnym
Nazarecie. (Temat ten zostanie szerzej omówiony, kiedy będziesz studiował
Ew. Łukasza 4:14–30). W tamtym okresie Jezus wysyłał dwójkami Dwunastu
Apostołów, by głosili ewangelię. Czyniąc to, wypędzali również demony i
uzdrawiali chorych. Marek wspomina także o tym, że Apostołowie Zbawiciela
namaszczali chorych olejkiem.

Kiedy Herod Antypas dowiedział się, że
Jezus dokonuje wielu cudów, wystraszył
się, że to Jan Chrzciciel powstał
z martwych i ich dokonuje
(zob. Ew. Marka 6:14). (Z Ew. Marka
6:17–29 dowiadujemy się, że Herod
ściął Jana Chrzciciela, żeby zadowolić
swoją żonę).

Ew. Marka 6:30–33 podaje, że
Dwunastu Apostołów powróciło
z głoszenia ewangelii, a Jezus wszedł
z nimi do łodzi, by udać się w ustronne
miejsce, gdzie mogliby odpocząć.
Jednak ludzie z kilku pobliskich
miejscowości zbiegli się w miejscu,
gdzie mieli oni przybić do brzegu i już
na nich czekali.
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Przeczytaj Ew. Marka 6:34 i wyszukaj, jak Zbawiciel zareagował na rzeszę ludzi,
kiedy On i uczniowie pragnęli odpocząć na osobności.

Zastanów się nad współczesnym przykładem tego, jak ktoś poświęca swój
prywatny czas na służbę bliźnim podobnie jak Jezus.

Po całym dniu spędzonym na nauczaniu Jezus dokonał wielkiego cudu. Przeczytaj
Ew. Marka 6:35–44 oraz Ew. Mateusza 14:18 i ułóż poniższe wydarzenia
w porządku chronologicznym. (Odpowiedzi znajdują się na końcu lekcji).

• 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.

Grecki tekst Ew. Marka 6:44 wyjaśnia, że zwrot: „pięć tysięcy mężów” oznacza pięć
tysięcy dorosłych mężczyzn. Tak więc liczba nakarmionych osób była większa,
ponieważ były tam też kobiety i dzieci (zob. Ew. Mateusza 14:21).

Zwróć uwagę na to, że przed dokonaniem tego cudu Zbawiciel najpierw poprosił
uczniów, aby dali Mu owe pięć chlebów i dwie ryby — czyli wszystko, co mieli.
Zbawiciel pomnożył pożywienie, aby nakarmić lud.

Jedną z zasad, których możemy nauczyć
się z tej historii, jest to, że kiedy
oferujemy Zbawicielowi wszystko,
co mamy, może On spotęgować naszą
ofiarę, by osiągnąć Swoje cele.

Choć Zbawiciel nie prosi nas, żebyśmy
dali Mu całe nasze pożywienie, to
zachęca jednak tych, którzy starają się
osiągać Jego cele, by powierzyli Mu
wszystkie swoje pragnienia, zdolności,
talenty, umiejętności, silne strony, dary i
wysiłki (zob. 2 Nefi 25:29; Omni 1:26).

1. Jeszcze raz zastanów się nad sytuacją stremowanego nowo
powołanego misjonarza, o którym była mowa wcześniej, i

w dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak myślisz, co zgodnie z powyższą zasadą może zrobić ten misjonarz, by
wszystko powierzyć Panu? Jak myślisz, co zrobi wtedy Zbawiciel?

b. W jakich innych sytuacjach znajomość tej zasady może pomóc młodym
członkom Kościoła?

c. W jaki sposób Pan potęguje twoje wysiłki, żebyś mógł osiągać Jego cele?
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Ew. Marka 6:45–56
Jezus chodzi po wodzie i uzdrawia chorych
Ew. Marka 6:45–56 podaje, że po nakarmieniu ponad pięciu tysięcy osób Jezus
kazał Swoim uczniom przeprawić się łodzią na drugą stronę Morza Galilejskiego.
Następnie odprawił lud i udał się na górę, żeby oddać się modlitwie. Kiedy w nocy
rozszalała się burza, Zbawiciel widział ze szczytu, że pomimo starań Jego uczniowie
nie mogą poradzić sobie z wichurą. Udał się do nich, idąc po wodzie i uciszył burzę.
Informacje podane w tych wersetach zostały bardziej szczegółowo omówione
wcześniej przy okazji studiowania Ew. Mateusza 14.

Ew. Marka 7:1–8:21
Jezus gani faryzeuszy, uzdrawia cierpiących i karmi cztery tysiące osób
W trakcie studiowania Ew. Marka 7–8 wyszukaj, czego Zbawiciel uczył nas na
temat tego, co mamy czynić, kiedy spotkamy kogoś w potrzebie.

W Ew. Marka 7:1–23 czytamy, że Zbawiciel zganił faryzeuszy za przestrzeganie
błędnych tradycji i nauczał ich oraz Swoich uczniów, że to „z wnętrza, z serca
ludzkiego” (Ew. Marka 7:21) pochodzą złe myśli i czyny, które w rezultacie kalają
człowieka.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział na temat
„nauki starszych” (Ew. Marka 7:5):

„Rabiniczne obrzędy i interpretacje były na przestrzeni lat dodawane do prawa
Mojżeszowego przez uczonych w piśmie i nauczycieli. Tradycje te były w oficjalnej
praktyce uważane za ważniejsze i bardziej wiążące od samego prawa. Zaliczały
się do nich uważane za strażników ceremonialnej czystości rytualne obmycia,
których nie przestrzegali Jezus i Jego uczniowie.

Dokładnie ten sam proces polegający na zamienianiu prawdy na tradycje —
zmienianiu prawa Boga na ‘nauki i przykazania ludzkie’ [Joseph Smith Translation, Mark 7:7] za
pomocą interpretacji i uzupełnień dokonywanych przez nauczycieli niedziałających pod
natchnieniem Ducha — miał miejsce w okresie wielkiego odstępstwa ery chrześcijańskiej. Do
czystych i prostych doktryn Chrystusa uczeni w piśmie i kapłani wczesnego chrześcijaństwa
dodali takie rzeczy, jak: odpusty, które uwalniały niegodziwych od popełnionych grzechów i
pozwalały im dopuszczać się kolejnych występków bez boskiej kary; (rzekome) odpuszczanie
grzechów udzielane na podstawie powtarzanych i powierzchownych [nieszczerych] spowiedzi;
kierowanie modlitw do […] świętych zamiast do Pana; czczenie wizerunków […]; zakazywanie
kapłanom i innych urzędnikom kościelnym zawierania małżeństw […]; noszenie drogich szat i
strojów przez kapłanów i innych urzędników kościelnych; używanie wyszukanych tytułów
duszpasterskich; zasilanie skarbu Kościoła środkami zdobytymi z hazardu i tak dalej.

Wszystkie te zasady, i inne podobne im tradycje, uważane są przez niektóre osoby za ważniejsze
od prawa Bożego, które zostało pierwotnie dane przez Mistrza. Zaprawdę tak zwany kościół
chrześcijański w naszych czasach opiera się w dużej mierze na tradycjach ‘starszych’, a nie na
objawieniach z nieba” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973],
1:366–367).

W Ew. Marka 7:24–30 czytamy, że Jezus uzdrowił opętaną przez demona córkę
niewiasty greckiej. Jak pamiętasz, w owym okresie misja Zbawiciela skierowana
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była do ludu Izraela, a nie do ludzi innych narodów, jednak okazując współczucie,
pomógł kobiecie innego wyznania, która znalazła się w potrzebie, a miała wiarę
w Niego.

Znajdź położenie miast Tyr i Sydon oraz Morza Galilejskiego na mapie nr 11
w Bible Maps [Atlasie biblijnym], „The Holy Land in New Testament Times”
[Ziemia Święta w czasach Nowego Testamentu] w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO. Po opuszczeniu Tyru i Sydonu Zbawiciel udał się na wschodnie
wybrzeże Morza Galilejskiego w rejon Dziesięciogrodzia, który zamieszkiwali
głównie ludzie innych narodów.

Przeczytaj Ew. Marka 7:31–37 i odszukaj, w jaki sposób Zbawiciel okazał
miłosierdzie głuchoniememu.

Przeczytaj Ew. Marka 8:1–3 i odszukaj, jaką Jezus dostrzegł potrzebę.

Zwróć uwagę na to, jakie uczucia Zbawiciel żywił względem ludu w wersecie 2.

Przeczytaj Ew. Marka 8:4–9 i zobacz, co Zbawiciel uczynił, mimo że Go o to nie
poproszono.

Współczucie i czyny Pana względem głodnej rzeszy ludzi mówią nam, że możemy
podążać za przykładem Zbawiciela, dostrzegając potrzeby bliźnich, a
następnie starając się je zaspokoić.

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). Możesz zapisać ten
zwrot w swoich pismach świętych obok fragmentu: Ew. Marka 8:4–9.

Modlitwa i proszenie Ojca Niebieskiego o pomoc oraz skupianie myśli na bliźnich
zamiast na sobie samych może pomóc nam rozumieć i zaspokoić potrzeby innych
ludzi. Pamiętaj, że niektóre potrzeby mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka.

Jaką korzyść może przynieść nam umiejętność zauważania potrzeb bliźnich i
pomagania w ich zaspakajaniu? ____________________

Podziel się następującą wypowiedzią Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„Ile razy wasze serca drgnęły, gdy widzieliście kogoś w potrzebie? Ile razy
planowaliście, że pomożecie? A ile razy przeszkodziło wam 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).

2. W dzienniku do studiowania opisz sytuację, w której zdałeś sobie
sprawę z jakiejś potrzeby bliźniego i przerwałeś swoje sprawy, żeby
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mu pomóc. Opisz także sytuację, w której ktoś inny zauważył twoją potrzebę i
pomógł ją zaspokoić.

Módl się i szukaj okazji do zaspokojenia potrzeb bliźnich dzisiaj i w przyszłości.

W Ew. Marka 8:10–21 czytamy, że po cudownym nakarmieniu czterech tysięcy
Jezus przeprawił się z uczniami łodzią w okolice Dalmanuty. Faryzeusze żądali tam
od Niego znaku z nieba. Jezus im odmówił i, jak dowiadujemy się z Joseph Smith
Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha], pouczył ich, że „temu rodowi żaden znak
nie będzie dany, tylko znak proroka Jonasza; gdyż jak Jonasz przez trzy dni i trzy
noce przebywał w brzuchu ryby, tak Syn człowieczy zostanie pochowany w ziemi”
(Joseph Smith Translation, Mark 8:12).

Ew. Marka 8:22–38
Jezus stopniowo uzdrawia ślepca
W Betsaidzie przyprowadzono do Zbawiciela ślepca, żeby go uzdrowił. Przeczytaj
Ew. Marka 8:22–26 i poszukaj, w jaki sposób Zbawiciel to uczynił.

Zwróć uwagę na to, że werset 24. podaje, iż ślepiec przejrzał, kiedy Zbawiciel po
raz pierwszy włożył na niego ręce, ale nie widział wyraźnie.

W Ew. Marka 8:25 czytamy, że kiedy
Zbawiciel położył ręce na jego oczy po
raz drugi, wzrok został mu całkowicie
przywrócony.

Dlaczego ważne jest rozumieć, że
niektóre błogosławieństwa, takie jak
zdobycie świadectwa o ewangelii lub
fizyczne albo duchowe uzdrowienie,
często otrzymujemy stopniowo lub
etapami, a nie od razu?

W Ew. Marka 8:27–38 czytamy o tym,
jak Piotr oświadcza, że Jezus jest
Chrystusem. Zbawiciel nakazał Swoim
uczniom, aby nie ujawniali jeszcze
publicznie, że jest Chrystusem, czyli
Mesjaszem. Zaczął również nauczać ich
o tym, że będzie cierpiał i umrze
w Jerozolimie.

3. W dzienniku do
studiowania napisz pod

dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Marka 6–8 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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Poprawna kolejność odpowiedzi, dotyczy ćwiczenia z lekcji: 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6.
(Zaadaptowane z New Testament Teacher Manual [podręcznik Kościelnego
Systemu Edukacji, 2014], str. 68).
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CZĘŚĆ 8.: DZIEŃ 3.

Ew. Marka 9:1–29
Wprowadzenie
Około 6 miesięcy przed Ukrzyżowaniem Jezus został przemieniony (ukazał się
w stanie chwały) w obecności Piotra, Jakuba i Jana podczas pobytu na górze.
Następnie nauczał tych uczniów, że Jan Chrzciciel był Eliaszem, czyli prorokiem,
który przygotowuje drogę Mesjaszowi. Po powrocie Jezusa do pozostałych uczniów
pewien mężczyzna poprosił Go, by wypędził złego ducha z jego syna. Jezus
wypędził demona i nauczał Swych uczniów o potrzebie modlitwy i postu.

Ew. Marka 9:1–13
Jezus zostaje przemieniony i naucza Piotra, Jakuba i Jana o Eliaszu
Sprawdź, ile pompek i przysiadów jesteś w stanie zrobić w ciągu jednej minuty.
Zapisz swój wynik tutaj: ____________________

Dlaczego chcemy lub powinniśmy wzmacniać naszą siłę fizyczną?

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Pod jakim względem siła fizyczna przypomina siłę duchową lub wiarę
w Jezusa Chrystusa?

b. W jakich sytuacjach możesz potrzebować wzmocnienia swojej wiary
w Jezusa Chrystusa?

W trakcie studiowania Ew. Marka 9:1–29 wyszukaj prawdy, które pomogą ci
wzmocnić twoją wiarę.

Ew. Marka 9:1–13 zawiera historię o przemienieniu Jezusa na górze w obecności
Piotra, Jakuba i Jana oraz o tym, jak ukazali im się Mojżesz i prorok Eliasz, o czym
uczyłeś się podczas lekcji na temat Ew. Mateusza 17. Jezus nauczał także tych
Apostołów, że Jan Chrzciciel wypełnił rolę Eliasza, o którym mówiły proroctwa.
„Eliasz” [czyli posłaniec] to tytuł nadawany osobom, które przygotowują drogę
przed przyjściem Mesjasza.

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia nam odpowiedź
Zbawiciela na zadane przez Apostołów pytanie: „Cóż to mówią uczeni w Piśmie, że
Eliasz ma przyjść pierwej?” (Ew. Marka 9:11):

„A On im odrzekł, mówiąc: Eliasz wprawdzie przyjdzie najpierw i wszystko
przygotuje; i nauczy was o prorokach; ale jakże napisano o Synu Człowieczym?
Musi wiele ucierpieć i za nic być poczytanym.

Ale powiadam wam, że i Eliasz przyszedł, i uczynili mu, co chcieli, jak o nim jest
napisane; i złożył o mnie świadectwo, i nie przyjęli go. Zaprawdę był to Eliasz”
(Joseph Smith Translation, Mark 9:10–11 [Ew. Marka 9:12, przypis a; Ew. Marka
9:13, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

Kim jest Eliasz? Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów
wyjaśnił rolę, jaką Eliasz odgrywa w Przywróceniu:
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„Istnieją trzy różne objawienia, które wymieniają Eliasza jako trzy różne osoby.
Jaki mamy wyciągnąć z tego wniosek? […]

Z dworów na wysokości wysyłano wielu anielskich pomocników, by nadawali
klucze i moce, by ponownie przekazywali człowiekowi na ziemi dyspensacje i
chwałę. Na pewno przybyli:: Moroni, Jan Chrzciciel, Piotr, Jakub i Jan, Mojżesz,
prorok Eliasz, Eliasz, Gabriel, Rafael i Michał. (NiP 13; 110; 128:19–21). Jako że

oczywiście żadnego z posłańców nie obciążono brzemieniem całego przywrócenia, lecz każdy
przyniósł ze sobą konkretne obdarowanie z wysokości, jasne jest, że Eliasz to postać zbiorowa.
Wyrażenie to musi być rozumiane jako imię i tytuł nadawany tym, których misją było przekazanie
człowiekowi kluczy i mocy w tej ostatniej dyspensacji [zob. Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R.
McConkie, 3 tomy (1954–1956), 1:170–174]” (Mormon Doctrine, 2. wyd. [1966], str. 221).

Ew. Marka 9:14–29
Jezus wypędza złego ducha z epileptyka
Przeczytaj Ew. Marka 9:14–18 i odszukaj, co się działo, kiedy Zbawiciel zszedł
z góry do reszty Swoich uczniów.

Syn mężczyzny był opętany przez złego
ducha, który spowodował utratę mowy,
głuchotę i inne problemy
(zob. Ew. Marka 9:17–18, 22, 25).
Wyobraź sobie, że jesteś ojcem tego
młodego człowieka. Jaki wpływ na
twoją wiarę w Zbawiciela i Jego moc
mógł mieć fakt, że Jego uczniowie nie
byli w stanie uzdrowić twojego syna?

Stawiaj się w sytuacji osób, które pisały pismo święte
Prezydent Brigham Young zadał kiedyś pytanie: „Czy czytacie pisma święte […] tak, jak byście
byli na miejscu ludzi, którzy je spisywali? […] Macie przywilej tak czynić, abyście byli tak samo
zaznajomieni z duchem i znaczeniem spisanego słowa Bożego, jak jesteście zaznajomieni ze
swoimi codziennymi obowiązkami i rozmowami” (Teachings of Presidents of the Church:
Brigham Young [1997], str. 119).

Przeczytaj Ew. Marka 9:19–22 i wyobraź sobie, co ten ojciec musiał czuć w trakcie
rozmowy ze Zbawicielem.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów przekazał własne
przemyślenia na temat uczuć i błagań tego ojca: „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

CZĘŚĆ 8 . ,  DZIEŃ 3.

170



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).

Przeczytaj Ew. Marka 9:23 i wyszukaj, czego Zbawiciel nauczył tego ojca.

Możesz zaznaczyć w wersecie 23. wyrażenia, które nauczają następującej zasady:
Jeśli będziemy wierzyć w Jezusa Chrystusa, wszystko będzie dla nas
możliwe. (Zwróć uwagę na to, że słowo „wszystko” odnosi się do wszelkich
prawych błogosławieństw, które są zgodne z celami i planem Ojca Niebieskiego).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie: W
jaki sposób wiara w prawdziwość tej zasady może pomóc osobie,

która zmaga się z trudnościami, które wydają się niemożliwe do pokonania?

Przeczytaj Ew. Marka 9:24 i odszukaj, co ojciec odpowiedział na zasadę, jakiej
nauczył go Zbawiciel. Zwróć uwagę na obie części odpowiedzi ojca.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Hollanda, który nauczał, 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).

Zastanów się nad drugą częścią odpowiedzi ojca: „Pomóż niedowiarstwu memu”
(Ew. Marka 9:24). Zastanów się, co możesz robić w chwilach, gdy brakuje ci wiary,
w okresach zwątpienia i gdy ogarnia cię strach.

Przeczytaj Ew. Marka 9:25–27 i odszukaj, co Zbawiciel uczynił w odpowiedzi na
błaganie ojca.

Jedna z zasad, jakich możemy nauczyć się z tej historii, mówi, że jeśli będziemy
trzymać się tego, w co wierzymy i zwracać się do Pana o pomoc, wzmocni On
naszą wiarę.

3. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub oba
z poniższych pytań:

a. Przyjrzyj się sytuacjom, które wypisałeś w ćwiczeniu 1. z dzisiejszej lekcji.
Jak ta zasada odnosi się do tych sytuacji?
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b. W jakich sytuacjach Pan pomógł tobie lub twoim znajomym w chwilach
niedowiarstwa, zwątpienia lub strachu, kiedy trzymaliście się wiary i
zwracaliście się do Niego o pomoc?

Staraj się stosować tę zasadę w okresach, gdy brak ci wiary, w chwili zwątpienia i
gdy ogarnia cię strach. Możesz również podzielić się nią z członkiem rodziny, który
przechodzi trudne chwile.

Pamiętaj, że na początku ojciec przyprowadził chłopca do uczniów Jezusa, żeby go
uzdrowili. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z tych uczniów. Co byś czuł i myślał,
gdyby nie udało ci się wypędzić z chłopca złego ducha?

Przeczytaj Ew. Marka 9:28 i wyszukaj, jakie pytanie uczniowie zadali Jezusowi.

W Ew. Marka 9:19 Jezus nazywa ludzi „rodem bez wiary”. To napomnienie mogło
być również skierowane do Jego uczniów, którzy byli wówczas obecni. Zwrot bez
wiary odnosi się tutaj do braku wiary w Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa
jest niezbędna, żeby błogosławieństwa kapłańskie odniosły pożądany efekt.

Przeczytaj Ew. Marka 9:29–40 i odszukaj, jak Zbawiciel odpowiedział na pytanie
uczniów.

Uczymy się z tego wersetu, że poprzez modlitwę i post możemy zwiększyć
naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Możesz zapisać tę zasadę w swoich pismach
świętych obok wersetu 29.

Poniższa wypowiedź pomaga nam zrozumieć różne sytuacje, do których może się odnosić ta
prawda. „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], hasło: „Post i ofiary postne”, str. 117).

4. W dzienniku do studiowania opisz sytuację, w której ty lub twoi
znajomi doświadczyliście wzrostu wiary poprzez post i modlitwę.

W jaki sposób modlitwa i post pomagają ci uzyskać prawe błogosławieństwa, o
które się starasz?

Zastanów się, jakie aspekty twojej wiary mogą potrzebować wzmocnienia. Zaplanuj
sobie, kiedy będziesz starać się wzmocnić swoją wiarę przez post i modlitwę.
Możesz zapisać swoje plany na oddzielnej kartce i umieścić ją w takim miejscu,
w którym będzie ci przypominać o tym celu.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Marka 9:1–29 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 8.: DZIEŃ 4.

Ew. Marka 9:30–50
Wprowadzenie
Jezus powiedział uczniom, że zbliża się chwila Jego śmierci i Zmartwychwstania i
nauczał ich, kto będzie największy w królestwie Bożym. Ostrzegł przed
konsekwencjami prowadzenia bliźnich do grzechu i poinstruował uczniów, by
odcinali się od wpływów, które prowadzą do grzechu.

Ew. Marka 9:30–37
Jezus przepowiada Swoją śmierć oraz Zmartwychwstanie i uczy o tym, kto będzie
największy w królestwie Bożym
Po wypędzeniu złego ducha z młodego mężczyzny (zob. Ew. Marka 9:17–29)
Zbawiciel podróżował z uczniami po Galilei. Przeczytaj Ew. Marka 9:31–32 i
odszukaj, o jakich wydarzeniach prorokował Zbawiciel.

Zwróć uwagę na to, że kiedy Jezus powiedział uczniom w tych wersetach, że
zostanie zabity i powstanie z martwych trzeciego dnia, oni ponownie nie
zrozumieli, o czym mówił i bali się Go o to zapytać.

W Ew. Marka 9:33–37 uczymy się, że po
przybyciu do Kafarnaum Jezus nauczał
Swoich uczniów, że ci, którzy pokornie
służą innym, będą uważani za
największych, czyli będą zajmować
najbardziej zaszczytne miejsca
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]).

Ew. Marka 9:38–50
Jezus ostrzega przed prowadzeniem bliźnich do grzechu i nieodcinaniem się od
złych wpływów
Jakbyś zareagował, gdybyś napotkał grupę osób, które patrzą w niebo i pokazują
coś palcami w górze? Czy również spojrzałbyś w tym kierunku, żeby zobaczyć, na
co patrzą?

Zachowanie ludzi często wpływa na zachowanie innych i sprawia, że zaczynają
używać podobnego słownictwa, podobnie się zachowują i mają podobne podejście
do różnych spraw. W jakich sytuacjach zauważyłeś, że ktoś zmienia swoje
słownictwo, zachowanie lub nastawienie pod wpływem innych osób?
____________________
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W trakcie studiowania Ew. Marka 9:38–50 wyszukaj prawdy, które pomogą ci
zastanowić się, jaki masz wpływ na to, w jaki sposób inni ludzie podążają za
Zbawicielem i jaki wpływ oni mają na ciebie.

Przeczytaj Ew. Marka 9:38 i wyszukaj, o czym Apostoł Jan powiedział Zbawicielowi.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, że
Apostołowie zabronili pewnemu człowiekowi wypędzać demony, gdyż nie
podróżował w towarzystwie Dwunastu Apostołów: „Nie należał do ścisłego
grona uczniów, którzy chodzili, jedli, spali i przebywali z Nauczycielem […]. Ale
z odpowiedzi Pana wynika, że był członkiem królestwa, pełnoprawnym
urzędnikiem, który działał z upoważnienia kapłaństwa i na mocy wiary”

(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:417).

Zbawiciel powiedział uczniom, żeby nie zabraniali temu mężczyźnie działać, i
nauczał, że ludzie, którzy pomagają Jego przedstawicielom, zostaną za to
wynagrodzeni (zob. Ew. Marka 9:39–41).

Przeczytaj Ew. Marka 9:42 i wyszukaj ostrzeżenie, jakiego udzielił Zbawiciel. W tym
kontekście zgorszyć oznacza sprowadzić na złą drogę lub nakłaniać do grzechu.

Do „maluczkich, którzy wierzą [w Jezusa]” zaliczają się pokorni, ufni uczniowie
Zbawiciela niezależnie od wieku. Zaliczają się do nich również osoby młode
w wierze, na przykład młodzież lub osoby nowo nawrócone.

Starszy McConkie wyjaśnił, że „lepiej jest umrzeć i wyrzec się błogosławieństw reszty
doczesnego istnienia, niż żyć i odwodzić dusze od prawdy, zasługując tym samym na wieczne
potępienie” i musieć doświadczyć srogiego cierpienia i oddzielenia od Boga, które będą
konsekwencją naszych czynów (Doctrinal New Testament Commentary, 1:420).

Jedna z zasad, jakich możemy się nauczyć z ostrzeżenia Zbawiciela w Ew. Marka
9:42, mówi, że jeśli będziemy prowadzić osoby, które wierzą w Jezusa
Chrystusa, do grzechu, zostaniemy za to pociągnięci do odpowiedzialności
przed Bogiem.

Zastanów się, w jaki sposób ktoś może prowadzić osoby, które wierzą w Jezusa
Chrystusa, do grzechu.

Zastanów się, jaki masz wpływ na ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Czy
wywierasz na nich wpływ, który zwraca ich ku Niemu, czy od Niego odwraca?

1. W dzienniku do studiowania wypisz, w jaki sposób możesz
wpływać na innych ludzi, aby wierzyli w Jezusa Chrystusa i unikali

grzechu. Zakreśl jeden z pomysłów i postaw go sobie za cel.

Spróbuj rozwiązać i ponownie zawiązać sznurówkę w bucie, krawat lub węzeł,
używając tylko jednej ręki.

Z jakimi wyzwaniami musiałbyś się zmagać, gdybyś stracił rękę? Kiedy lepiej jest
stracić rękę niż zachować ją?
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Amputacja to celowe odcięcie części ciała, na przykład ręki lub nogi, która uległa
poważnemu urazowi, zakażeniu lub chorobie. Chociaż amputacja i towarzyszący jej
proces gojenia mogą być bolesne i traumatyczne, zabieg ten może zapobiec
rozprzestrzenieniu się choroby lub zakażenia na inne części ciała oraz dalszym
uszkodzeniom lub śmierci.

Przeczytaj Ew. Marka 9:43 i wyszukaj, czego Zbawiciel nauczał o tym, w jakim
przypadku lepiej jest stracić rękę, niż ją zachować.

Zbawiciel symbolicznie nauczał, że lepiej byłoby stracić rękę niż zachować ją, gdyby
sprawiała, że grzeszymy i miała prowadzić nas do grzechu. Nie namawiał nas
oczywiście, żebyśmy odcinali sobie kończyny, ale użył przenośni, żeby podkreślić
znaczenie tego, czego nauczał. Jezus użył wizerunku odcinanej ręki, aby pokazać,
jak ważne i trudne może być odcięcie się od niektórych złych wpływów.

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] pogłębia nasze zrozumienie
nauk Zbawiciela z Ew. Marka 9:43–48. Z wersetów tych uczymy się, że Zbawiciel
mówił o ręce, nodze i oku jako o symbolach występujących w naszym życiu
wpływów, które prowadzą nas do grzechu.

2. W dzienniku do
studiowania narysuj

wizerunek człowieka. Zakreśl na
nim rękę, nogę i oko. Przeczytaj
Joseph Smith Translation, Mark
9:40–48 [Tłumaczenie Józefa
Smitha, Ew. Marka 9:40–48]
(w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO) i wyszukaj, do
czego Zbawiciel porównał rękę,
nogę i oko, które kogoś „gorszy” lub
prowadzi do grzechu. Opisz
zakreśloną rękę, nogę i oko zgodnie
z tym, co symbolizują. Słowo żywot
oznacza w tych wersetach życie
wieczne.

Zbawiciel nauczał, że 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. Zastanów się,
dlaczego odcinanie się od nieprawych
wpływów lub wpływów, które
prowadzą nas do grzechu lub utraty wiary, przypomina odcinanie sobie ręki lub
nogi. Co, według przeczytanych wersetów, może się stać, jeśli nie odetniemy się od
złych wpływów?

Możesz zapisać następującą prawdę w swoich pismach świętych obok fragmentu:
Ew. Marka 9:43–48: Lepiej jest odciąć się od nieprawych wpływów niż zostać
odciętym od Boga.
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Starszy Walter F. González, Siedemdziesiąty, nauczał o innych wpływach, od
których powinniśmy się odciąć: „Idąc dalej, takie odcinanie [się] nie dotyczy tylko
znajomych, ale wszystkiego, co ma na nas 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).

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.

Zastanów się, jakie wyzwania możemy napotkać, kiedy odetniemy się od
nieprawych wpływów. Skąd możemy dowiedzieć się, jak we właściwy sposób
odciąć się od nieprawych wpływów?

3. Przeczytaj poniższe przykłady sytuacji. W dzienniku do
studiowania odpowiedz na towarzyszące im pytania.

a. 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. Jaki powinienem mieć
z nimi związek? Co powinienem zrobić lub powiedzieć, aby w odpowiedni
sposób odciąć się od tych kolegów?

b. 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, prawda? Więc co jest złego w tym, że nadal
będę słuchał tego zespołu i obserwował go w mediach społecznościowych?

c. Bez przerwy słyszę o popularnym serialu telewizyjnym i chciałbym go
obejrzeć. Znajomi mówią mi, że używa się w nim wulgarnego języka i że
jego fabuła jest niemoralna i pełna przemocy, ale przecież nie mam zamiaru
naśladować tego co, zobaczę i usłyszę. Więc dlaczego nie powinienem go
oglądać?

Mimo że odcięcie się od wpływów, które mogą prowadzić nas do grzechu, może
być czasami trudne, dlaczego nagroda, którą w zamian otrzymamy, czyli życie
wieczne, jest warta naszego poświęcenia?

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jakiej sytuacji ty lub twoi znajomi zdecydowaliście się odciąć od złych
wpływów? (Staraj się nie pisać o niczym zbyt prywatnym lub osobistym).

b. Jakie przyniosło to błogosławieństwa?
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Zastanów się, czy jakieś wpływy w twoim życiu mogą prowadzić cię do grzechu. Na
oddzielnej kartce zapisz, w jaki sposób planujesz się od nich odciąć. Umieść ją
w widocznym miejscu.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Marka 9:30–50 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 9.: DZIEŃ 1.

Ew. Marka 10–16
Wprowadzenie
Pod koniec Swojej doczesnej posługi Zbawiciel opuścił Galileę i w drodze do
Jerozolimy udał się do Perei położonej na wschód od rzeki Jordan. Podczas pobytu
w Perei zaprosił do siebie małe dzieci i wezwał bogatego młodzieńca, by sprzedał
wszystko, co ma i podążał za Nim. W Jerozolimie Zbawiciel zobaczył, jak biedna
wdowa wrzuciła dwa grosze do skarbnicy w świątyni. Później w trakcie posiłku
w Betanii Maria namaściła Jezusa w przygotowaniu na Jego pochówek. Zbawiciel
cierpiał w Getsemane, a następnie 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.

Ew. Marka 10:1–16
Jezus naucza doktryny o małżeństwie i zaprasza do siebie małe dzieci
Pomyśl o małych dzieciach, które znasz.

Jakie cechy charakteru podziwiasz u
małych dzieci? ____________________

W trakcie studiowania Ew. Marka
10:1–16 wyszukaj prawdę, z której
uczymy się, że powinniśmy być jak
małe dzieci.

W Ew. Marka 10:1–12 czytamy, czego
Zbawiciel nauczał ludzi o znaczeniu
małżeństwa. Aby uzyskać więcej
informacji dotyczących nauk
Zbawiciela, możesz odnieść się do
materiału z lekcji na temat
Ew. Mateusza 19:1–12.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum
Dwunastu Apostołów nauczał na temat
nauk Jezusa Chrystusa dotyczących
małżeństwa i rozwodu, które znajdują
się w Ew. Mateusza 19:1–12 i w Ew. Marka 10:1–12:
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„Zapisane tutaj nauki naszego Pana na temat małżeństwa i rozwodu są
fragmentaryczne i niepełne. Można je zrozumieć jedynie w kontekście prawa
małżeństwa celestialnego, które zostało na nowo objawione w czasach
współczesnych. Uczniowie w czasach Jezusa, jak również, przynajmniej
częściowo, faryzeusze, znali i rozumieli te same ogólne zasady, jakimi rządzi się
małżeństwo na wieczność. Jednakże zapisy Mateusza i Marka o naukach Mistrza

na temat małżeństwa i rozwodu są tak skondensowane i streszczone, że nie przedstawiają nam
pełnego obrazu sytuacji […].

Rozwód nie jest częścią ewangelii, niezależnie od rodzaju małżeństwa. Ale ponieważ w praktyce
ludzie nie zawsze żyją zgodnie z normami ewangelii, Pan zezwala na rozwody z takiej czy innej
przyczyny, w zależności od duchowej stabilności zainteresowanych osób […]. W dzisiejszych
czasach rozwody przeprowadza się zgodnie z prawem cywilnym, a Kościół pozwala
rozwiedzionym osobom na ponowne wstąpienie w związek małżeński bez narażania się na skazę
niemoralności, która splamiłaby je w takim przypadku zgodnie z zasadami systemu wyższego
prawa” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:546–547).

Przeczytaj Ew. Marka 10:13–14 i wyszukaj, co się stało, kiedy ludzie przyprowadzili
do Jezusa małe dzieci.

Przeczytaj Ew. Marka 10:15–16 i wyszukaj, jaka nauka Zbawiciela dla Jego uczniów
wypływa z faktu, że zaprosił dzieci, aby do Niego przyszły. Zwrot: „przyjąć
Królestwo Boże” w wersecie 15. odnosi się do przyjęcia ewangelii i zostania
członkiem Jego Kościoła.

Co się dzieje, na podstawie tych wersetów, kiedy przyjmujemy ewangelię jak
dziecię? Odpowiedz na to pytanie, uzupełniając następującą zasadę: Kiedy
przyjmujemy ewangelię jak małe dzieci, jesteśmy przygotowani, by
____________________.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak myślisz, co to znaczy przyjąć ewangelię „jak dziecię” (Ew. Marka 10:15)?

b. Jak myślisz, jeśli ktoś przyjął ewangelię jak dziecię, to w jaki sposób czyta
pisma święte, modli się i oddaje cześć w Kościele?

Ew. Marka 10:17–45
Zbawiciel wzywa bogatego młodzieńca, by sprzedał cały swój majątek i podążył za
Nim; poucza Swoich uczniów, aby służyli sobie nawzajem
Przeczytaj Ew. Marka 10:17–20 i wyszukaj, co się stało, kiedy Jezus pobłogosławił
małe dzieci. Możesz zaznaczyć, o co młodzieniec zapytał Zbawiciela i jaką otrzymał
odpowiedź.

W jaki sposób opisałbyś mężczyznę, który przyszedł do Jezusa?
____________________

Ew. Mateusza 19 również zawiera zapis o tym, jak ów młodzieniec przyszedł do
Zbawiciela. Przeczytaj Ew. Mateusza 19:20 i wyszukaj, jak młodzieniec zareagował
na wezwanie Zbawiciela, żeby przestrzegał przykazań. Możesz zaznaczyć
dodatkowe pytanie, jakie zadał Mu młodzieniec.
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2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Czego mi jeszcze nie dostaje? Później podczas tej lekcji odpowiesz na

dodatkowe pytania związane z tą kwestią.

Przeczytaj Ew. Marka 10:21 i odszukaj, co Zbawiciel odpowiedział młodzieńcowi.

Zwróć uwagę na zwrot: „Jezus spojrzał nań z miłością” w wersecie 21. Jak myślicie,
dlaczego ważna jest świadomość, że Jezus kochał tego młodzieńca, zanim
powiedział mu, czego mu nie dostaje?

Z tych wersetów dowiadujemy się, że ponieważ Pan nas kocha, pomaga nam
rozpoznawać, czego nam jeszcze nie dostaje w naszych wysiłkach, by za Nim
podążać, i że jeśli Go poprosimy, nauczy nas, co musimy uczynić, aby
odziedziczyć życie wieczne.

Przeczytaj Ew. Marka 10:22 i odszukaj, jaka była reakcja młodzieńca, kiedy
Zbawiciel powiedział mu, żeby sprzedał wszystko, co ma. Dlaczego, według
wersetu 22., zareagował w ten właśnie sposób?

Nadawanie osobistego charakteru tekstom w pismach świętych
Wstawianie własnego imienia w tekst pism świętych może pomóc w nadaniu większego
znaczenia prawdom z danego fragmentu. Czytanie pism świętych tak, jak by były napisane dla
ciebie, może pomóc ci słuchać głosu Ducha, który do ciebie przemawia.

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.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz pod pytaniem: „Czego mi
jeszcze nie dostaje?” na następujące pytania:

a. Które z rzeczy, o jakich poświęcenie prosi nas Pan, mogą być dla nas trudne
do zrealizowania?

b. Napisz o poświęceniu, jakiego wymagał (lub wymaga) od ciebie Pan, które
jest trudne do zrealizowania?

W duchu modlitwy przemyśl pytanie: „Czego mi jeszcze nie dostaje?” i bądź
posłuszny podszeptom, jakie otrzymasz odnośnie do poświęcenia, jakiego Pan
będzie od ciebie wymagał.

Przeczytaj Ew. Marka 10:23–27. Zwróć uwagę na wyjaśnienie słów Zbawiciela
z wersetu 27., jakie Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] podaje
w Ew. Marka 10:27, przypis a (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO):
„U ludzi, którzy pokładają ufność w bogactwach, [zbawienie] to rzecz niemożliwa,
lecz nie u ludzi, którzy pokładają ufność w Bogu i dla [Niego] porzucają wszystko,
albowiem u tych wszystko jest możliwe”, i wyszukaj, czego Jezus nauczał o
porzuceniu dla Niego wszystkiego.

Jak myślisz, dlaczego tak trudno jest wejść do królestwa Bożego osobom, które
pokładają ufność w bogactwach i innych rzeczach tego świata? Jak myślisz, co to
znaczy, że wszystko jest możliwe dla tych, którzy pokładają ufność w Bogu?
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Przeczytaj Ew. Marka 10:28–31 i wyszukaj, co Jezus obiecał tym, którzy są gotowi
wszystko oddać, żeby za Nim podążać? Poniższy fragment z Joseph Smith
Translation, Mark 10:30–31 [Tłumaczenia Józefa Smitha, Ew. Marka 10:30–31]
wyjaśnia słowa Zbawiciela w wersecie 31.: „Jest wielu, którzy czynią się
pierwszymi, którzy będą ostatnimi, zaś ostatni będą pierwszymi. To rzekł, ganiąc
Piotra”.

Z tych wersetów uczymy się następującej zasady: Aby otrzymać życie wieczne,
musimy być gotowi poświęcić wszystko, czego wymaga od nas Pan.

Dlaczego życie wieczne warte jest wszelkich poświęceń?

Z Ew. Marka 10:35–45 dowiadujemy się, że Jakub i Jan poprosili Zbawiciela, aby
mogli zasiąść na zaszczytnych miejscach po prawicy i po lewicy Jezusa w wiecznym
królestwie. Zbawiciel następnie pouczył Dwunastu Apostołów, że nie wolno im
zachowywać się, jak przywódcy innych narodów, którzy mają władzę nad innymi
ludźmi. Ci, którzy są najwięksi w królestwie Bożym, są sługami wszystkich.

Ew. Marka 11–13
Zbawiciel naucza w świątyni i obserwuje, jak wdowa wrzuca do skarbnicy
świątynnej drobne monety
W każdej z poniższych sytuacji dwie osoby składają Panu ofiary. Zastanów się,
czym różnią się od siebie ich ofiary.

• Kobieta dała biskupowi znaczną sumę pieniędzy na ofiarę postną. Inna kobieta,
która mieszka w tym samym okręgu, przekazała biskupowi bardzo małą
ofiarę postną.

• Mężczyzna służy jako prezydent palika. Inny mężczyzna w tym samym paliku
jest nauczycielem w Organizacji Podstawowej.

Jakie uczucia może mieć człowiek, kiedy jego ofiara dla Pana wydaje się nieznaczna
w porównaniu z ofiarami innych ludzi? ____________________

W trakcie studiowania Ew. Marka 11–13 wyszukaj prawdy, które pomogą ci
przekonać się, jak Pan postrzega ofiary, które mu składasz.

Z Ew. Marka 11:1–12:40 dowiadujemy
się, że pod koniec Swojej doczesnej
służby Zbawiciel triumfalnie wjechał do
Jerozolimy, wypędził przekupniów ze
świątyni i nauczał w niej lud.

Jezus obserwował w świątyni, jak ludzie
przynoszą pieniądze do skarbnicy na
ofiarę dla Boga. Przeczytaj Ew. Marka
12:41–44 i wyszukaj, co Zbawiciel
zobaczył przy skarbnicy.

Co Zbawiciel powiedział o ofierze wdowy w porównaniu z ofiarami innych ludzi?

Zastanów się, która moneta ma w twoim kraju najmniejszą wartość. Grosz był
„najmniejszej wartości monetą z brązu używaną przez Żydów” (Bible Dictionary,
„Money”).
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4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jak myślisz, dlaczego Zbawiciel uważał ofiarę wdowy za większą

od innych?

Z tego, co Pan powiedział o wdowie, możemy nauczyć się następującej zasady:
Jeśli jesteśmy gotowi oddać Panu wszystko, co posiadamy, przyjmie On
naszą ofiarę, nawet jeśli zdaje się ona nieznaczna w porównaniu z ofiarami
innych ludzi.

Oddanie Panu wszystkiego, co posiadamy, wymaga wiary. Zasady tej nauczano
w Lectures on Faith [Wykłady o wierze]: „Zwróćmy tutaj uwagę na to, że religia,
która nie wymaga poświęcenia wszystkiego, nigdy nie posiada wystarczającej mocy,
aby wydać wiarę konieczną do życia i zbawienia” (Lectures on Faith [1985], str. 69).

Z Ew. Marka 13 dowiadujemy się, że Zbawiciel nauczał Swoich Apostołów o
Drugim Przyjściu. Uczyłeś się już o tym przy okazji lekcji na temat: Józef Smith —
Mateusz (zob. lekcję z Części 6.: Dzień 2.).

Ew. Marka 14:1–9
Maria namaszcza Zbawiciela
Pouczywszy uczniów w kwestii znaków towarzyszących Drugiemu Przyjściu,
Zbawiciel opuścił Jerozolimę i udał się do Betanii, do domu mężczyzny o imieniu
Szymon, który cierpiał wcześniej na trąd. W ciągu ostatnich dwóch tygodni
Swojego życia Zbawiciel wielokrotnie pokonywał trasę z Betanii do Jerozolimy.

Przeczytaj Ew. Marka 14:3 i Ew. Jana 12:3 i wyszukaj, co zrobiła dla Jezusa Maria,
okazując w ten sposób swoją wiarę i miłość do Niego.

Starszy James E. Talmage z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział:
„Namaszczenie głowy gościa zwykłym olejkiem było oznaką czci; namaszczenie
stóp było symbolem szczególnego szacunku; ale namaszczenie głowy i stóp
olejkiem nardowym, i to w takiej ilości, było aktem czcigodnego hołdu, na który
rzadko zasługiwali nawet królowie. Czyn Marii był wyrazem uwielbienia; wonnym
dowodem uczuć serca, które przepełniały cześć i miłość” (Jesus the Christ, wyd.

3. [1916], str. 512).

Przejrzyj Ew. Marka 14:4–9 i wyszukaj, jak na czyn Marii zareagowali niektórzy
z biesiadników.

W jaki sposób Zbawiciel odpowiedział na krytykę wobec Marii?

Zwrot: „wszak dobry uczynek spełniła względem mnie” w wersecie 6. wskazuje na
to, że czyn Marii był miły Zbawicielowi. Zwrot: „ona, co mogła, to uczyniła”
w wersecie 8. ukazuje, że Maria ofiarowała Panu to, co miała najlepszego.

Z wersetów tych dowiadujemy się, że Zbawiciel cieszy się, kiedy ofiarowujemy
Mu to, co mamy najlepszego.

5. Rozważ tę i poprzednią zasadę, które rozpoznaliśmy w historii o
wdowim groszu, a następnie w dzienniku do studiowania wykonaj

następujące polecenia:
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a. Wyjaśnij, że pokładanie wiary w tych prawdach może pomóc osobom, które
uważają, że nie mają Panu wiele do zaoferowania.

b. Opisz sytuację, w której zaobserwowałeś, jak ktoś dał Panu to, co ma
najlepszego.

Zastanów się, czy obecnie ofiarowujesz Panu to, co masz najlepszego. Wybierz
jeden aspekt swojego życia, który możesz poprawić i wyznacz sobie cel, który
pomoże ci ofiarować Panu to, co masz najlepszego.

Ew. Marka 14:10–16:20
Cierpiąc w Getsemane, Jezus rozpoczyna akt Zadośćuczynienia, zostaje zdradzony
przez Judasza Iskariotę i przywiedziony przed przywódców żydowskich
Z Ew. Marka 14:10–16:20 dowiadujemy się, że Jezus obchodził z Apostołami święto
Paschy i ustanowił symbole sakramentu. Następnie udali się do Ogrodu
Getsemane, gdzie Jezus cierpiał za nasze grzechy, po czym został zdradzony przez
Judasza Iskariotę, bezprawnie postawiony przed Sanhedrynem i skazany na śmierć.
Po śmierci na krzyżu i Zmartwychwstaniu Zbawiciel ukazał się Swoim Apostołom i
nakazał im, by nieśli ewangelię na cały świat, obiecując, że osobom wierzącym
towarzyszyć będą znaki. (Z tym materiałem zapoznałeś się już podczas lekcji na
temat Ew. Mateusza 26–28).

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Marka 10–16 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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Wprowadzenie do
Ew. 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 twoje zrozumienie nauk Jezusa Chrystusa oraz pomóc ci pełniej
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 ta księga?
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
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
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(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 naucza w świątyni. Jan Chrzciciel głosi ewangelię
pokuty i chrzci Jezusa. Łukasz podaje rodowód Jezusa.

Ew. Łukasza 4–8. Jezus Chrystus jest kuszony na pustyni. Jezus ogłasza
w Nazarecie, że jest Mesjaszem i zostaje wzgardzony. 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 ponad pięć tysięcy osób i zostaje przemieniony na
górze. Powołuje Siedemdziesiątych i posyła ich, by nauczali. Naucza o byciu
uczniem, hipokryzji i sądzie. Przytacza przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

Ew. Łukasza 15–17. Jezus Chrystus naucza, przytaczając przypowieści. Uczy o
przewinieniach, wierze i przebaczeniu. Uzdrawia dziesięciu trędowatych i naucza o
Swoim Drugim Przyjściu.

Ew. Łukasza 18–22. Jezus Chrystus kontynuuje nauczanie, przytaczając
przypowieści. Uzdrawia ślepca i poucza Zacheusza. Triumfalnie wjeżdża do
Jerozolimy, płacze nad miastem i wypędza przekupniów ze świątyni. Przepowiada
zniszczenie Jerozolimy i naucza 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
ukazuje się uczniom w Jerozolimie, obiecuje Apostołom, że otrzymają moc od Boga
i wstępuje do nieba.

EW. ŁUKASZA
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CZĘŚĆ 9.: DZIEŃ 2.

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, znanego jako Jan Chrzciciel.

Ew. Łukasza 1:1–4
Łukasz wyjaśnia, dlaczego napisał swoją Ewangelię
Czy jesteś w stanie rozpoznać wydarzenia przedstawione na następujących
ilustracjach? Pod każdą ilustracją opisz przedstawione na niej wydarzenie.

Ilustracje te przedstawiają niektóre
wydarzenia i nauki z doczesnej służby
Zbawiciela, które zostały opisane przez
Łukasza, ale nie znajdują się
w Ewangeliach Mateusza, Marka
ani Jana.

Łukasz rozpoczyna swoją ewangelię od
zwrócenia się do kogoś o imieniu Teofil
(zob. Ew. Łukasza 1:3) i wyjaśnienia,
dlaczego ją napisał. Teofil znaczy
„przyjaciel Boga” (Bible Dictionary,
„Theophilus”).

Przeczytaj Ew. Łukasza 1:1–4 i
wyszukaj, dlaczego Łukasz napisał tę
Ewangelię.

W jaki sposób, według Ew. Łukasza 1:4,
możesz skorzystać na studiowaniu
Ewangelii Łukasza?

W trakcie studiowania Ewangelii
Łukasza będziesz mógł „upewnić się o
prawdziwości nauki” (Ew. Łukasza 1:4),
jaką przekazano ci 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
narodziny Jana, a Elżbieta
zachodzi w ciążę
Jak myślisz, jak długo jesteś w stanie
wstrzymać oddech? Ustaw stoper na 10
do 30 sekund i włącz go, kiedy
zaczniesz wstrzymywać oddech albo
obserwuj wskazówkę sekundnika na
zegarku. Jeśli ci się uda, postaraj się
wstrzymać oddech do chwili, aż włączy
się alarm, czyli skończy się czas.

O czym myślałeś w ciągu ostatnich
kilku sekund, zanim włączył się alarm i
czas dobiegł końca? Pod jakim
względem wstrzymywanie oddechu
przypomina oczekiwanie na
wypełnienie się Bożych obietnic?

Zastanów się, na jakie
błogosławieństwo lub odpowiedź od
Boga czekasz z utęsknieniem. W trakcie
studiowania Ew. Łukasza 1 wyszukaj
prawdy, które mogą ci pomóc, kiedy
czekasz na wypełnienie się obietnic
Boga w twoim życiu.

Przeczytaj Ew. Łukasza 1:5–7 i
odszukaj, na jakie błogosławieństwo
oczekiwali przez większość swego życia
Zachariasz i Elżbieta.

Czego dowiadujemy się z tych wersetów na temat Zachariasza i Elżbiety?

Zachariasz i Elżbieta należeli do potomków Aarona, spośród których wybierani byli
wszyscy kapłani i wyżsi kapłani w Izraelu. Oznacza to, że Jan był prawowitym
dziedzicem Kapłaństwa Aarona i związanego z nim przywództwa. Prorok Józef
Smith powiedział: „Zachariasz był kapłanem Boga, który usługiwał w świątyni, a
Jan był kapłanem po ojcu i dzierżył klucze Kapłaństwa Aarona” (w: History of the
Church, 5:257).

Ew. Łukasza 1:8–10 podaje, że Zachariaszowi powierzono zadanie palenia kadzidła
w świątyni w Jerozolimie, co było przywilejem, jaki kapłan otrzymywał jedynie raz
w życiu.

Przeczytaj Ew. Łukasza 1:11–13 i wyszukaj, co się stało, kiedy Zachariasz przebywał
w świątyni.

Zwróć uwagę na to, że w wersecie 13. anioł powiedział: „Wysłuchana została
modlitwa twoja”. Zachariasz i Elżbieta prawdopodobnie od wielu lat modlili się o
dziecko. Możesz zaznaczyć to zdanie w swoich pismach świętych.
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Co musiał czuć Zachariasz, kiedy usłyszał, że będą mieli z Elżbietą syna, mimo że
byli w „podeszłym wieku” (Ew. Łukasza 1:7)?

Ew. Łukasza 1:14–17 podaje, że anioł Gabriel powiedział Zachariaszowi, że będą
mieli z Elżbietą „radość i wesele” (Ew. Łukasza 1:14) i że ich syn przygotuje wiele
osób na przyjście Pana.

Przeczytaj Ew. Łukasza 1:18–20 i poszukaj, w jaki sposób Zachariasz odpowiedział
na przesłanie Gabriela. Prorok Józef Smith nauczał, że Gabriel to Noe, i że „jego
upoważnienie w Kapłaństwie jest zaraz po Adamie” (Teachings of Presidents of the
Church: Joseph Smith [2007], str. 104).

Zwróć uwagę na to, co się stało z Zachariaszem, ponieważ nie uwierzył w słowa
anioła. Możesz zaznaczyć w wersecie 20., co miało się stać ze słowami, które anioł
powiedział Zachariaszowi?

Jedna z prawd, których dowiadujemy się od Gabriela, mówi, że słowa
wypowiedziane przez sługi Pana wypełnią się w swoim czasie. „W swoim
czasie” oznacza w czasie wyznaczonym przez Pana.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób świadomość, że słowa Pana wypełnią się w wyznaczonym
przez Niego czasie, może wpływać na to, w jaki sposób odpowiadamy na
obietnice Pana?

b. W jaki sposób prawda ta może pomóc komuś, kto z utęsknieniem czeka na
to, żeby wypełniła się boska obietnica?

Z Ew. Łukasza 1:21–24 dowiadujemy się, że Zachariasz stracił mowę, kiedy wyszedł
ze świątyni. Zgodnie z obietnicą anioła Elżbieta zaszła później w ciążę.

Przeczytaj słowa Elżbiety w Ew. Łukasza 1:25 i zastanów się, jakie uczucia mogła
żywić Elżbieta, przygotowując się na narodziny dziecka. Stwierdzenie Elżbiety, że
Pan „zdjął z [niej] hańbę wśród ludzi”, odnosi się do wstydu, jaki odczuwała jako
kobieta bezdzietna. W owych czasach i kulturze narodziny dziecka były wysoce
poważane, a bezdzietność uważana była za hańbę i powodowała poczucie
niższości.

Ew. Łukasza 1:26–38
Anioł Gabriel zwiastuje Marii zbliżające się narodziny Jezusa
Z Ew. Łukasza 1:26–27 dowiadujemy się, że w szóstym miesiącu ciąży Elżbiety
anioł Gabriel posłany został do Nazaretu, do młodej kobiety o imieniu Maria.

Przeczytaj Ew. Łukasza 1:28–33 i wyszukaj zwroty, które mogły pomóc Marii
zrozumieć znaczenie zadania, które powierzył jej Bóg. Możesz podkreślić to, co
znajdziesz. Jezus to „grecka forma imienia Joszua lub Jeszua, czyli ‘Bóg jest pomocą’
lub ‘zbawicielem’” (Bible Dictionary, „Jesus”).

Zwróć uwagę na to, że „Syn Najwyższego” (Ew. Łukasza 1:32) odnosi się do
doktryny, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Ojca.
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Przeczytaj Ew. Łukasza 1:34 i odszukaj pytanie Marii. Stwierdzenie Marii, że „nie
[zna] męża” oznacza, że była dziewicą.

Przeczytaj Ew. Łukasza 1:35–37 i wyszukaj, w jaki sposób anioł odpowiedział na
zadane przez nią pytanie.

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, miało być Synem Bożym.

W Ew. Łukasza 1:37 zwróć uwagę na prawdę, która pomaga wyjaśnić to cudowne
wydarzenie. Możesz podkreślić ją w swoich pismach świętych.

Zastanów się, w jakich okolicznościach przestrzeganie pewnych przykazań może
wydawać się trudne lub nawet niemożliwe. Wypisz poniżej trzy lub cztery
przykłady: ____________________

2. Zastanów się nad prawdą stwierdzenia, że u Boga żadna rzecz nie
jest niemożliwa. W dzienniku do studiowania odpowiedz na

następujące pytanie: Jak myślisz, jakie słowa otuchy mogłyby nam przekazać
Maria lub Elżbieta, kiedy wydaje nam się, że coś, co Pan nakazuje nam zrobić,
jest trudne lub niemożliwe? Następnie opisz wydarzenie, które wzmocniło
twoją wiarę w to, że u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa.

Przeczytaj Ew. Łukasza 1:38 i odszukaj, co Maria odpowiedziała aniołowi.

Jaki znajdujesz w tym wersecie dowód na to, że Maria uwierzyła w słowa anioła?

Zastanów się, czym różniła się reakcja Marii na słowa anioła od reakcji Zachariasza
w świątyni? Zastanów się, w jaki sposób możesz naśladować Marię i Elżbietę i
wierzyć w to, że również w twoim własnym życiu nic, o co Pan cię prosi, nie jest
niemożliwe z Jego pomocą.

Ew. Łukasza 1:39–56
Maria odwiedza Elżbietę i składają świadectwo o Zbawicielu
Maria i Elżbieta odegrały ważne role,
które wpłynęły na historię świata.
Przeczytaj Ew. Łukasza 1:41–45 i
odszukaj świadectwo Elżbiety, kiedy
„napełniona została Duchem Świętym”
(Ew. Łukasza 1:41).

Co Elżbieta już wiedziała o Marii dzięki
świadectwu, jakie otrzymała od Ducha
Świętego?

Przeczytaj Ew. Łukasza 1:46–49 i
odszukaj, w jaki sposób Maria
wielbiła Pana.

Zwróć uwagę na to, że w wersecie 49. Maria powiedziała, iż Pan uczynił dla niej
„wielkie rzeczy”. Ponownie przeczytaj Ew. Łukasza 1:34, 38, 45–46 i wyszukaj, co
takiego zrobiła Maria, że Pan uczynił dla niej „wielkie rzeczy”.
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Podobnie jak Zachariasz, Elżbieta i Maria mieli do odegrania własne role w boskim
planie, tak i my mamy powierzone nam ważne zadania. Z tej historii uczymy się, że
jeśli będziemy starali się wiernie wypełniać zadania, które powierza nam
Pan, uczyni On dla nas wielkie rzeczy.

3. Zastanów się, jakie role powinieneś, zgodnie z wolą Pana,
wypełniać w Jego planie, a w dzienniku do studiowania odpowiedz

na następujące pytanie: Co może mieć miejsce w twoim życiu, jeśli odpowiesz
Panu tak, jak Maria?

Prezydent Ezra Taft Benson złożył świadectwo o błogosławieństwach, jakie
wynikają z oferowania naszego życia Bogu i wiernego wypełniania Jego woli:
„Mężczyźni i kobiety, którzy oddadzą swoje życie w ręce Boga, odkryją, że może
On uczynić więcej z ich życiem niż oni sami. On pogłębi ich radość, poszerzy
wizję, przyśpieszy pracę umysłu, wzmocni mięśnie, podniesie ich na duchu,
pomnoży błogosławieństwa, zwiększy możliwości, pocieszy ich dusze, wzbudzi

przyjaciół i wyleje na nich pokój. Każdy, kto straci swe życie dla służby Bogu, zyska życie
wieczne” („Jesus Christ — Gifts and Expectations”, Ensign, grudzień 1988, str. 4).

Ew. Łukasza 1:57–80
Narodziny Jana Chrzciciela
Ew. Łukasza 1:57–80 wyjaśnia, że kiedy Elżbieta urodziła syna, Zachariasz
potwierdził na piśmie, że mają dać mu na imię Jan. Imię Jan oznacza: „Jehowa jest
łaskawy”. Kiedy to uczynił, natychmiast odzyskał mowę i prorokował o misji Jezusa
Chrystusa i Jana. 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. Zastanów się, w jaki sposób możesz wypełnić swoje własne role
w planie Pana.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 1 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 9.: DZIEŃ 3.

Ew. Łukasza 2
Wprowadzenie
Józef i Maria udali się do Betlejem, gdzie na świat przyszedł Jezus. Pasterze
posłuchali nakazu anioła i odnaleźli dzieciątko Jezus, a następnie ogłosili Jego
przyjście na świat 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).

Ew. Łukasza 2:1–20
Narodziny Jezusa w Betlejem
Jak pewny jesteś swojej wiedzy na
temat wydarzeń towarzyszących
narodzinom Zbawiciela? Sprawdź
swoje wiadomości, rozwiązując
poniższy test. Zaznacz, czy zdania są
prawdziwe (P) czy fałszywe (F).

____ 1. Maria i Józef udali się do
Betlejem, żeby zapłacić podatek.

____ 2. Maria i Józef przebyli trasę o
długości 44 kilometrów z Nazaretu
do Betlejem.

____ 3. Mały Jezus został położony
w żłobie, gdyż nie było 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.

W trakcie studiowania Ew. Łukasza 2 wyszukaj odpowiedzi na te pytania, żeby
sprawdzić, czy poprawnie na nie odpowiedziałeś.

Przeczytaj Ew. Łukasza 2:1–5 i odszukaj, z jakiego powodu Józef i Maria udali się
do Betlejem.

Zwróć uwagę 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 podwładnych, w celach podatkowych.

Jeśli masz taką możliwość, spójrz na Bible Maps [Atlas biblijny], mapę nr 11, „The
Holy Land in New Testament Times” [Ziemia Święta w czasach Nowego
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Testamentu] [w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]. Znajdź na niej
miasta Nazaret i Betlejem.

Zwróć uwagę na to, że „przebycie pieszo odległości 140–145 kilometrów
z Nazaretu do położonego na południe od niego Betlejem zajmowało zapewne
przynajmniej cztery do pięciu dni, a w przypadku Józefa i Marii prawdopodobnie
jeszcze więcej ze względu na jej stan” (New Testament Student Manual [podręcznik
Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 143).

Zastanów się, jakie twoim zdaniem byłyby najwłaściwsze warunki dla narodzin
Stworzyciela i Zbawiciela świata. Przeczytaj Ew. Łukasza 2:6–7 i wyszukaj, w jakich
warunkach Jezus przyszedł na świat.

Przeczytaj Ew. Łukasza 2:8–14 i wyszukaj, w jaki sposób ogłoszono narodziny
Zbawiciela.

Zwróć uwagę na to, że w Ew. Łukasza
2:10 opisane są uczucia, jakich możemy
doświadczać z powodu narodzin
Zbawiciela. Możesz zapisać w swoich
pismach świętych następującą zasadę:
Możemy odczuwać wielką radość
z powodu przyjścia na świat
Zbawiciela.

W trakcie studiowania Ew. Łukasza 2
wyszukaj przykłady tego, w jaki sposób
wiedza o narodzinach Zbawiciela
przyniosła ludziom radość.

Przeczytaj Ew. Łukasza 2:15–20 i
zaznacz słowa lub zwroty, które
wskazują, w jaki sposób pasterze
zareagowali na wytyczne anioła.

Zwróć uwagę na to, że pasterze
natychmiast zareagowali na przesłanie anioła. Czego świadkami stali się pasterze,
czyli o czym zyskali świadectwo, ponieważ posłuchali tego przesłania?

Przejrzyj Ew. Łukasza 2:17–20 i wyszukaj, co pasterze uczynili, kiedy otrzymali swe
świadectwo o Jezusie Chrystusie. Jak myślisz, dlaczego pasterze opowiadali
ludziom o tym, czego doświadczyli i co usłyszeli?

1. W dzienniku do studiowania wykonaj następujące polecenia:

a. Na podstawie tego, czego dowiedziałeś się o pasterzach, uzupełnij
następującą zasadę: Kiedy otrzymujemy osobiste świadectwo o Jezusie
Chrystusie, pragniemy ____________________.

b. Przypomnij sobie sytuację, w której czułeś pragnienie podzielenia się
z ludźmi swoim świadectwem o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii. Napisz,
z czego wynikało to pragnienie.
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Ew. Łukasza 2:21–39
Symeon i Anna dają świadectwo, że Jezus jest Zbawicielem świata
W Ew. Łukasza 2:21–24 czytamy, że osiem dni po narodzinach Jezusa Maria i Józef,
zgodnie z żydowskim prawem, poświęcili Go Panu w świątyni
(zob. II Ks. Mojżeszowa 13:2). Dwie osoby znajdujące się tego dnia w świątyni
rozpoznały w dzieciątku Jezus Mesjasza.

Przeczytaj historię o Symeonie z Ew. Łukasza 2:25–32. (Zwróć uwagę na to, że
zwrot: „oczekiwał pociechy Izraela” w Ew. Łukasza 2:25 oznacza oczekiwanie na
przyjście Mesjasza). Przeczytaj historię Anny z Ew. Łukasza 2:36–38. Wyszukaj
w obu historiach, z jakiego powodu wiedza o narodzinach Zbawiciela przyniosła
tym osobom radość.

W jaki sposób Symeon i Anna świadczyli potem o Jezusie Chrystusie?

W Ew. Łukasza 2:34–35 czytamy, że Symeon pobłogosławił także Marię i Józefa.
Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia proroctwo, które
Symeon przekazał Marii: „I aby były ujawnione myśli wielu serc; włócznia przebije
go tak, że ugodzi twoją własną duszę” (Joseph Smith Translation, Luke 2:35).

2. W dzienniku do studiowania wyjaśnij, dlaczego wiedza o przyjściu
na świat Zbawiciela przynosi ci radość. Możesz podzielić się tym

świadectwem z kolegą lub podczas domowego wieczoru rodzinnego.

Ew. Łukasza 2:39 podaje, że po poświęceniu Jezusa w świątyni Maria i Józef
powrócili z nim do swojego domu w Nazarecie.

Ew. Łukasza 2:40–52
Młodemu Jezusowi „przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi”
Napisz, co chciałbyś w sobie zmienić na
lepsze: ____________________

W jaki sposób wiedza o tym, jaki Jezus
był w twoim wieku, może pomóc ci stać
się takim, jaki chciałbyś być?

Pisma święte nie podają wielu
szczegółów na temat młodości Jezusa,
ale te, które znamy, mogą okazać się dla
nas wielkim błogosławieństwem i
przewodnikiem, kiedy będziemy starać
się zmienić na lepsze. Przeczytaj Ew. Łukasza 2:40 i wyszukaj, w jaki sposób Łukasz
opisał młode lata Jezusa.

Następnie przeczytaj Ew. Łukasza 2:41–49 i wyszukaj, co Jezus zrobił, kiedy
miał 12 lat.

Dlaczego Jezus został w świątyni? (Przeczytaj Ew. Łukasza 2:46, przypis c
[w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO] i wyszukaj, w jaki sposób
Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia, co Jezus robił
w świątyni).
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Jeśli masz taką możliwość,
możesz obejrzeć 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], dostępny na
stronie internetowej: LDS.org, aby
zobaczyć, co się stało, kiedy Józef i
Maria odnaleźli Jezusa w świątyni. Jeśli
nie masz możliwości obejrzenia filmu,
przeczytaj Ew. Łukasza 2:48–50 i
wyszukaj, co Jezus powiedział Marii i
Józefowi, kiedy Go znaleźli.

Czego uczymy się z tej historii o wiedzy,
jaką młody Jezus posiadał na temat
Swego boskiego pochodzenia?

Prorok Józef Smith nauczał o młodości Jezusa Chrystusa: „Będąc jeszcze
chłopcem, posiadał wszelką inteligencję konieczną, by mógł panować i rządzić
królestwem Żydów, dyskutować z najmądrzejszymi i najbardziej wybitnymi
doktorami prawa i teologii i sprawiać, że ich teorie i praktyki wydawały się błahe
w porównaniu z Jego mądrością; a był jedynie chłopcem i nie miał tyle siły
fizycznej, żeby się obronić, i podlegał wpływowi zimna, głodu i śmierci”

(w: History of the Church, 6:608).

Przeczytaj Ew. Łukasza 2:51–52 i wyszukaj, w jaki sposób Jezus wzrastał (zob. także
Joseph Smith Translation, Matthew 3:24–26 [w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO]).

Ew. Łukasza 2:52 naucza nas, że Jezusowi „przybywało mądrości”. Z tego wersetu
dowiadujemy się również o trzech innych aspektach, w jakich wzrastał. Kiedy
komuś „przybywa wzrostu” oznacza, że dana osoba rośnie fizycznie. Zwrot
przybywało Mu „łaski u Boga” odnosi się do stanu Jego duchowości, a zwrot „łaski
u ludzi” odnosi się do jego relacji międzyludzkich. Tak więc na podstawie naszych
studiów tego wersetu możemy wysnuć następującą zasadę: Możemy naśladować
Jezusa, zdobywając mądrość oraz wzrastając fizycznie, duchowo i społecznie.
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Zastanów się nad poniższymi pytaniami:

• Dlaczego ważne jest, abyśmy rozwijali się w każdym z tych czterech aspektów?

• Jakie otrzymałeś błogosławieństwa, kiedy starałeś się naśladować Jezusa,
rozwijając się w tych dziedzinach życia?

3. Przerysuj do dziennika do studiowania poniższą tabelę. Następnie
pod każdą kategorią zapisz sobie cel osobistego rozwoju i plan,

w jaki sposób masz zamiar go osiągnąć w najbliższych tygodniach.

Mogę naśladować Jezusa, wzrastając…

Kategoria: intelektualnie fizycznie duchowo społecznie

Mój cel i plan jego osiągnięcia:

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 2 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

Odpowiedzi do testu prawda-fałsz: 1. prawda; 2. fałsz; 3. prawda; 4. fałsz;
5. prawda; 6. fałsz.
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CZĘŚĆ 9.: DZIEŃ 4.

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 ludziom w Nazarecie, że jest Mesjaszem. Wzgardzony przez
ludzi w Nazarecie udał się do Kafarnaum, gdzie uzdrawiał chorych i
wypędzał demony.

Ew. Łukasza 3:1–22
Jan Chrzciciel prorokuje o Jezusie Chrystusie
Zastanów się przez chwilę nad następującymi pytaniami:

• Czy ktoś kiedyś kpił lub szydził z ciebie ze względu na to, że jesteś członkiem
Kościoła?

• Czy ktoś kiedyś wyśmiewał się z ciebie lub próbował podważyć twoje wierzenia
lub standardy, według których starasz się żyć?

• Czy były przyjęcia lub spotkania, na które cię nie zaproszono lub na których źle
się czułeś z powodu swojej religii?

W trakcie studiowania Ew. Łukasza 3:1–22 wyszukaj prawdę, która może wyjaśnić,
dlaczego osoby żyjące zgodnie z ewangelią, mogą czuć się czasami odseparowane
od innych ludzi.

Zgodnie z prawem Mojżesza przewodniczący urzędnik w Kapłaństwie Aarona
nazywany był wyższym kapłanem [lub arcykapłanem — przyp. tłum.]. Ale
w okresie poprzedzającym czasy posługi Zbawiciela urząd wyższego kapłana został
skorumpowany. Wyższy kapłan był również przywódcą politycznym narodu, ale
osoby pełniące ten urząd nie były wówczas wybierane przez Boga. Wybierali ich
ludzie tacy, jak Herod i inni rzymscy urzędnicy (zob. Bible Dictionary, „High
priest”).

Przeczytaj Ew. Łukasza 3:2–6 i wyszukaj w wersecie 2., do kogo Bóg przemówił
zamiast przemówić do wyższych kapłanów.

Podsumuj, czego Jan Chrzciciel nauczał lud w Ew. Łukasza 3:3–6. (Aby uzyskać
więcej informacji na temat nauk Jana, przeczytaj Joseph Smith Translation, Luke
3:4–11 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Łukasza 3:4–11, w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO]). ____________________

W czasach Jana niektórzy ludzie uważali, że ponieważ są potomkami Abrahama, są
lepsi od innych i Bóg kocha ich bardziej niż nie-Izraelitów (zob. Ew. Łukasza 3:8,
przypis d w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Przypomina to ludzi
w naszych czasach, którzy uważają, że pójdą do nieba tylko dlatego, że są
członkami Kościoła.

Przeczytaj Ew. Łukasza 3:7–9 i wyszukaj, czego Jan Chrzciciel nauczał Żydów, aby
mogli uzyskać zbawienie. (W wersecie 9. owoce symbolizują konsekwencje
wyborów, których dokonujemy).
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Arabscy rolnicy oddzielają pszenicę od plew

Zwróć uwagę na to, co, według wersetu 9., stanie się z tymi, którzy nie wydają
„dobrych owoców”, czyli nie prowadzą godnego życia.

W Ew. Łukasza 3:10–15 czytamy, że Jan nauczał konkretne grupy Żydów, w jaki
sposób mogą wydawać dobre owoce, prowadząc prawe życie. Posługa Jana była
imponująca i niektórzy uważali, że może on być Mesjaszem.

Przeczytaj Ew. Łukasza 3:16–17 i wyszukaj, co Jan powiedział o tym, co Mesjasz
uczyni, kiedy przyjdzie.

Zwrot: „On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Ew. Łukasza 3:16)
odnosi się do oczyszczających i uświęcających skutków otrzymania daru Ducha
Świętego. Prorok Józef Smith nauczał: „Człowiek musi się narodzić z wody i
z Ducha, aby mógł wejść do Królestwa Bożego” (Teachings of Presidents of the
Church: Joseph Smith [2007], str. 90).

Aby lepiej zrozumieć Ew. Łukasza 3:17, warto znać proces oddzielania pszenicy
od plew.

Po zebraniu i zmłóceniu pszenicy (czyli
po procesie, w którym ziarno oddziela
się od reszty rośliny) rolnik przewiewa
ziarno. 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
„wiejadłem”, podrzucała przewiewaną
pszenicę w powietrze. Wiatr unosił
lżejsze, niepożądane plewy, a cięższe
ziarna spadały na klepisko.

Co symbolizuje pszenica
w porównaniu, którego użył Jan?
____________________

Co mogą symbolizować plewy?
____________________

Ważna doktryna, której uczymy się z Ew. Łukasza 3:16–17, mówi, że Jezus
Chrystus oddziela prawych od niegodziwych.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Choć prawi ludzie zostaną ostatecznie oddzielni 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 niegodziwych?

b. 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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Ew. Łukasza 3:18–22 podaje, że Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, by ten Go
ochrzcił (zob. także Ew. Mateusza 3:13–17). Herod wtrącił później Jana Chrzciciela
do więzienia.

Ew. Łukasza 3:23–38
Rodowód Jezusa
W Ew. Łukasza 3:23–38 Łukasz zawarł pełną i dokładną genealogię Jezusa, która
zawiera linię Jego przodków. Złożył również świadectwo, że Józef był „jak
mniemano” (a nie w rzeczywistości) ojcem Jezusa (Ew. Łukasza 3:23).

Ew. Łukasza 4:1–13
Kuszenie Jezusa na pustyni
Ew. Łukasza 4:1–13 podaje historię o tym, jak Jezus pościł przez 40 dni na pustyni i
oparł się pokusom szatana (zob. także Ew. Mateusza 4:1–11).

Ew. Łukasza 4:14–30
Jezus ogłasza, że jest Mesjaszem
Rozważ następujące słowa: uciśniony, ubogi, jeniec i ślepy. Czy znajdowałeś się
kiedyś w sytuacji, w której swoje uczucia mogłeś opisać przynajmniej jednym z tych
słów? W trakcie studiowania Ew. Łukasza 4:14–30 wyszukaj słowa, które uczą,
w jaki sposób Jezus Chrystus miał uleczyć uciśnionych i wyzwolić jeńców.

Ew. Łukasza 4:14–17 podaje, że po powrocie z pustyni, gdzie pościł i był kuszony,
Jezus rozpoczął głoszenie ewangelii w synagogach w Galilei. Wkrótce potem
powrócił do rodzinnego Nazaretu, gdzie stanął w synagodze i odczytał z Księgi
Izajasza proroctwo o boskiej misji Mesjasza.

Przeczytaj Ew. Łukasza 4:18–20 i wyszukaj, co Mesjasz miał uczynić dla ludu
zgodnie z proroctwem Izajasza. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Przeczytaj Ew. Łukasza 4:21 i wyszukaj, co Jezus powiedział na temat fragmentu,
który odczytał.

Mówiąc, że wypełniło się proroctwo Izajasza, Jezus oświadczył, że to On jest
Mesjaszem, o którym w nim mowa. Możesz zapisać w swoich pismach świętych
następującą doktrynę: Jezus Chrystus został posłany, aby uzdrowić
uciśnionych i wyzwolić tych, którzy są jeńcami w duchu.

Na podstawie tego, co wiesz o Jego służbie, jakie czyny Zbawiciela wypełniły to
proroctwo? ____________________

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jakie doświadczenia udowadniają ci, że Jezus Chrystus nadal

uzdrawia i wyzwala nas w naszych czasach?

Przeczytaj Ew. Łukasza 4:22 i wyszukaj, w jaki sposób mieszkańcy Nazaretu
zareagowali na odważne oświadczenie Jezusa, że jest On długo oczekiwanym
Mesjaszem.

Ew. Łukasza 4:23 podaje, że Jezus wiedział, że mieszkańcy Nazaretu będą chcieli,
żeby im udowodnił, iż jest Mesjaszem, powtarzając cuda, jakich dokonał
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Prorok Eliasz, wdowa z Sarepty i jej syn

w Kafarnaum. Jezus odpowiedział, cytując dwie historie z pism świętych, by
nauczyć ich zasady na temat wiary.

Przeczytaj Ew. Łukasza 4:24–27 i
wyszukaj te dwie historie, o których
wspomniał Jezus. Możesz szybko
przeczytać historię o proroku Eliaszu i
wdowie z Sarepty, która znajduje się
w I Ks. Królewskiej 17:1–16 i historię o
Naamanie i Elizeuszu
z II Ks. Królewskiej 5:1–14. Zwróć
szczególną uwagę na to, co wdowa i
Naaman uczynili, żeby okazać
swoją wiarę.

W jaki sposób wdowa z Sarepty i
Naaman okazali swoją wiarę?
____________________

Warto wiedzieć, że w Starym
Testamencie prorocy Eliasz i Elizeusz
dokonali cudów dla osób, które nie
należały do Izraela (byli ludźmi innych
narodów). Jezus nauczał mieszkańców
Nazaretu, że mimo iż wśród Izraelitów były wdowy i trędowaci, to ze względu na
ich wiarę i fakt, że przyjęli proroków Boga, cudów doświadczyły dwie osoby
pochodzące z innych narodów.

Jezus nie dokonał wielu cudów w Nazarecie, gdyż mieszkańcy tego miasta w Niego
nie wierzyli (zob. Ew. Mateusza 13:54–58; Ew. Marka 6:1–6). Porównując
mieszkańców Nazaretu do wdowy z Sarepty i Naamana, możemy poznać ważną
zasadę na temat wiary: Kiedy okazujemy wiarę w Jezusa Chrystusa, możemy
doświadczyć cudów.

Porównywanie i przeciwstawianie
Fragment z pisma świętego można zwykle wyjaśnić, porównując lub przeciwstawiając go z innym
fragmentem. Zauważanie podobieństw lub różnic pomiędzy naukami, ludźmi czy wydarzeniami
może przynieść lepsze zrozumienie prawd ewangelii.
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Naaman i sługa proroka Eliasza

3. W dzienniku do
studiowania napisz,

w jaki sposób możemy okazywać
wiarę w to, że Jezus Chrystus jest
naszym Zbawicielem. Przejrzyj
Ew. Łukasza 4:18 i zastanów się,
w jaki sposób powinieneś okazywać
wiarę w Jezusa Chrystusa, żeby
otrzymać wymienione w tym
fragmencie błogosławieństwa.

Przeczytaj Ew. Łukasza 4:28–30 i
zobacz, jak ludzie w synagodze
zareagowali na słowa Jezusa.

Zastanów się, w jaki sposób ta historia
ilustruje, jak Jezus Chrystus oddzieli
niegodziwych od sprawiedliwych
(zob. Ew. Łukasza 3:17).

Ew. Łukasza 4:31–44
Jezus wypędza demony i
uzdrawia chorych
Przeczytaj Ew. Łukasza 4:31–44 i
wyszukaj, czym różniła się reakcja
mieszkańców Kafarnaum od reakcji
mieszkańców Nazaretu.

W jaki sposób te historie ilustrują
zasadę, że kiedy okazujemy wiarę w Jezusa Chrystusa, możemy otrzymać Jego
błogosławieństwa?

4. Na zakończenie dzisiejszej lekcji napisz w dzienniku do
studiowania swoje świadectwo o tym, że Jezus Chrystus jest

Zbawicielem i o błogosławieństwach, jakie otrzymujesz, kiedy okazujesz wiarę
w Niego.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 3–4 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 9 . :  DZIEŃ 4.
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CZĘŚĆ 10.: DZIEŃ 1.

Ew. Łukasza 5
Wprowadzenie
Piotr, Jakub i Jan byli rybakami, lecz po cudownym połowie ryb z pomocą
Zbawiciela porzucili wszystko, aby za Nim podążać i stać się rybakami ludzi. Jezus
uzdrowił trędowatego i sparaliżowanego. Powołał Mateusza i nauczał, że przyszedł,
aby wzywać grzeszników do pokuty. Jezus przytoczył także przypowieść o młodym
winie w starych bukłakach.

Ew. Łukasza 5:1–11
Pan powołuje Piotra, Jakuba i Jana na rybaków ludzi
Zastanów się nad poniższymi pytaniami: Kiedy ktoś poprosił cię o zrobienie czegoś,
a ty nie znałeś wszystkich powodów, dla których powinieneś to uczynić? Dlaczego
trudno jest wykonywać polecenia, kiedy nie rozumie się stojących za nimi
powodów?

Które przykazania Pana lub rady przywódców Kościoła mogą być trudne do
przestrzegania dla niektórych młodych ludzi, jeśli nie rozumieją oni w pełni
kryjących się za nimi powodów? ____________________

W trakcie studiowania Ew. Łukasza
5:1–11 wyszukaj zasady, które mogą ci
pomóc, kiedy nie do końca rozumiesz,
dlaczego powinieneś przestrzegać rad
przywódców Kościoła lub
przykazań Pana.

Przeczytaj Ew. Łukasza 5:1–5 i
wyszukaj, o co Zbawiciel poprosił Piotra
(zwanego tutaj Szymonem;
zob. Ew. Łukasza 5:8) po zakończeniu
kazania. „Jezioro Genezaret”
(Ew. Łukasza 5:1) to Morze Galilejskie, a zwrot: „zarzućcie sieci swoje na połów”
w wersecie 4. odnosi się do zarzucenia sieci rybackich na połów ryb. W wersecie 5.
możesz zaznaczyć, w jaki sposób Zbawiciel odpowiedział na zaproszenie
Zbawiciela.

Co osobiste doświadczenie rybackie mogło podpowiadać Piotrowi, kiedy Zbawiciel
powiedział mu, by ponownie zanurzył sieci?

Przeczytaj Ew. Łukasza 5:6–9 i wyszukaj, co się stało, kiedy Piotr postąpił zgodnie
z poleceniem Pana. Możesz zaznaczyć słowa i zwroty, które pokazują, dlaczego
powinniśmy robić to, o co prosi nas Zbawiciel, nawet jeśli nie wiemy dlaczego.

Jedna z zasad, jakich możemy nauczyć się z tej historii, mówi, że jeśli zrobimy to,
o co prosi nas Pan, nawet jeśli nie rozumiemy, dlaczego mamy to uczynić,
otrzymamy od Niego większe błogosławieństwa, niż oczekujemy. Możesz
zapisać tę doktrynę w swoich pismach świętych obok Ew. Łukasza 5:3–9.
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W jaki sposób życie zgodnie z tą zasadą wymaga od nas zaufania do Jezusa
Chrystusa?

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział:

„To życie to doświadczenie polegające na głębokim zaufaniu — na zaufaniu
Jezusowi Chrystusowi, Jego naukom i temu, że możemy być prowadzeni przez
Ducha Świętego, by przestrzegać tych nauk i uzyskać szczęście teraz oraz celową,
pełną szczęścia egzystencję w wieczności. Ufać oznacza być posłusznym, nie
wiedząc na początku, jaki będzie koniec (zob. 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.

Okazywanie wiary to ufność, że Pan wie, co z wami robi i że może tego dokonać dla waszego
wiecznego dobra, mimo że nie rozumiecie, w jaki sposób jest to w ogóle możliwe” („Trust in the
Lord”, Ensign, listopad 1995, str. 17).

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób możesz rozwinąć taki rodzaj ufności do Jezusa Chrystusa,
który opisał Starszy Scott?

b. W jaki sposób ty lub członkowie twojej rodziny otrzymaliście większe
błogosławieństwa, niż oczekiwaliście, kiedy kierowaliście się wskazówkami
Pana, nawet jeśli nie do końca rozumieliście, dlaczego powinniście coś
uczynić?

Zapisz na kartce rady lub przykazania Pana, których możesz wierniej przestrzegać,
nawet jeśli nie do końca rozumiesz, dlaczego powinieneś to czynić. (Jeśli masz
dostęp do broszury Dla wzmocnienia młodzieży [2011], możesz znaleźć w niej
dodatkowe pomysły). Umieść kartkę w takim miejscu, żeby przypominała ci o
wyznaczonym celu, że będziesz robić to, o co prosi cię Pan.

W Ew. Łukasza 5:10–11 czytamy, że Piotr, Jakub i Jan porzucili swoje łodzie
rybackie, aby podążać za Jezusem.

Ew. Łukasza 5:12–26
Jezus uzdrawia trędowatego i sparaliżowanego
Jakich przedmiotów można użyć do
pomocy lub leczenia chorej lub
rannej osoby?

Jakiego rodzaju uzdrowienia mogą
potrzebować ludzie poza uzdrowieniem
z chorób i urazów fizycznych?
____________________

W trakcie studiowania Ew. Łukasza
5:12–25 wyszukaj zasady, które uczą, co
możesz zrobić, żeby pomóc sobie lub
innym ludziom potrzebującym uzdrowienia.

CZĘŚĆ 10. ,  DZIEŃ 1.
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Szukanie porównań i kontrastów w pismach świętych
W pismach świętych często są ukazywane porównania lub kontrasty między ideami, zdarzeniami
i ludźmi. Pomagają one ilustrować i podkreślać zasady ewangelii. Szukaj porównań i kontrastów
w pojedynczych wersetach, w rozdziałach, a także w odniesieniu do całych rozdziałów i ksiąg. Na
przykład, w trakcie czytania historii o tym, jak Zbawiciel uzdrawia dwóch mężczyzn
w Ew. Łukasza 5:12–25 zwróć uwagę na podobieństwa i różnice pomiędzy tymi dwoma
wydarzeniami.

2. W Ew. Łukasza 5:12–25 czytamy o tym, jak Zbawiciel uzdrawia
dwóch mężczyzn. Jeden był trędowaty, a drugi sparaliżowany.

Przeczytaj Ew. Łukasza 5:12–15 i Ew. Łukasza 5:17–25 i porównaj te dwie
historie. W dzienniku do studiowania naszkicuj wykres na wzór poniższego i
wypisz podobieństwa oraz różnice pomiędzy tymi wydarzeniami.

Podobieństwa Różnice

Zastanów się, jaką rolę odegrała w każdej z tych historii wiara. Możesz zaznaczyć
zwrot: „ujrzawszy wiarę ich” w Ew. Łukasza 5:20. Zbawiciel potwierdził wiarę ludzi,
którzy przynieśli do Niego sparaliżowanego mężczyznę.

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] pomaga nam lepiej
zrozumieć pytanie, jakie Jezus zadał w Ew. Łukasza 5:23: „Czy większej mocy
wymaga, by rzec: Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: Wstań i chodź?”
(Joseph Smith Translation, Luke 5:23 [Ew. Łukasza 5:23, przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]). Zadając to pytanie, Jezus
Chrystus nauczał, że posiada moc, dzięki której może uzdrawiać zarówno
z dolegliwości fizycznych, jak i duchowych.

Czego możesz nauczyć się z tych historii o tym, w jaki sposób możemy zostać
uzdrowieni i co możemy uczynić, aby pomóc uzdrowić innych ludzi?

Z tych historii możemy nauczyć się, że gdy wykazujemy się wiarą i
przychodzimy do Zbawiciela, On może nas uzdrowić i że możemy pomóc
innym ludziom przyjść do Zbawiciela, aby zostali uzdrowieni. Możesz zapisać
te zasady w swoich pismach świętych obok Ew. Łukasza 5:12–25.

Uzdrowienie niekoniecznie oznacza, że Zbawiciel usunie nasze dolegliwości.
Uzdrowienie może również oznaczać, że da On nam odwagę, wiarę, pocieszenie i
spokój, których potrzebujemy, aby je przetrwać lub przezwyciężyć.

Rozważ poniższą radę Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu
Apostołów.

CZĘŚĆ 10. ,  DZIEŃ 1.
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„Prawość i wiara są z pewnością niezbędne do przenoszenia gór — jeśli
przenoszenia gór wymagają Boskie cele i jest to zgodne z Jego wolą. Prawość i
wiara są z pewnością niezbędne w uzdrawianiu chorych, niesłyszących czy
chromych — jeśli uzdrowienia wymagają Boskie cele i jest to zgodne z Jego
wolą. Tak więc, nawet mając silną wiarę, wielu gór nie przeniesiemy. Nie wszyscy
chorzy i słabi zostaną uzdrowieni. Jeśli wszystkie przeciwności zostaną pokonane,

jeśli wszystkie wątpliwości zostaną usunięte, wtedy podstawowe cele planu Ojca mogą zostać
udaremnione.

Wiele z lekcji, które musimy sobie przyswoić w doczesności, możemy otrzymać jedynie poprzez
to, czego doświadczamy, a czasami poprzez nasze cierpienia. A Bóg oczekuje od nas i ufa, że
stawiając czoła z Jego pomocą doczesnym przeciwnościom, będziemy zdolni do nauczenia się
tego, czego musimy się nauczyć, aby ostatecznie stać się takimi, jakimi mamy stać się
w wieczności” („Abyśmy potrafili nie ‘cofnąć się’ [NiP 19:18]” [Uroczyste spotkanie KSE dla
młodych dorosłych, 3 marca 2013], strona internetowa: lds.org/broadcasts).

3. Zastanów się, z jakich dolegliwości ludzie mogą potrzebować
uleczenia. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub

więcej z następujących pytań:

a. Co możesz zrobić, aby pomóc przyprowadzić ludzi do Zbawiciela, by mogli
skorzystać z Jego uzdrawiającej mocy?

b. W jakiej sytuacji ty lub ktoś, kogo znasz, zostaliście uzdrowieni, kiedy
wykazaliście się wiarą w Zbawiciela?

c. W jakiej sytuacji widziałeś, jak ktoś przyprowadza do Pana jakiegoś
człowieka, aby ten mógł skorzystać z uzdrawiającej mocy Zbawiciela?

Zastanów się, co możesz zrobić, żeby okazywać więcej wiary w Jezusa Chrystusa,
żeby mógł cię uzdrowić, wybaczyć ci i cię pocieszyć. Zastanów się również nad tym,
w jaki sposób możesz przyprowadzić do Zbawiciela swojego kolegę lub inną osobę.

Ew. Łukasza 5:27–35
Uczeni w piśmie i faryzeusze pytają, dlaczego Jezus jada z celnikami i grzesznikami
Przeczytaj Ew. Łukasza 5:27–28 i wyszukaj zaproszenie, jakie Zbawiciel skierował
do Mateusza (który zwany jest tu Lewim; zob. Ew. Mateusza 9:9).

Co robi na tobie wrażenie w reakcji Mateusza na zaproszenie Zbawiciela?

Mateusz był celnikiem, co oznaczało, że zbierał od innych Żydów podatki dla
rzymskiego rządu. Żydzi z reguły nienawidzili celników, uważając ich za
wyrzutków i grzeszników. W Ew. Łukasza 5:29–35 czytamy, że kiedy Jezus zasiadał
do stołu z Mateuszem i innymi ludźmi, uczeni w piśmie i faryzeusze potępiali Go
za to, że je z grzesznikami. Jezus nauczał, że przyszedł, by grzeszników przywołać
do pokuty.

Zastanów się, w jaki sposób Zbawiciel traktowałby dzisiaj w twojej szkole uczniów,
którzy są samotni lub czują się odosobnieni. Zastanów się, w jaki sposób możesz,
podobnie jak czynił to Jezus, pomagać uczniom, którzy są samotni i czują się
odosobnieni lub którzy nie są uważani za popularnych, nie obniżając przy tym
swoich standardów.

CZĘŚĆ 10. ,  DZIEŃ 1.
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Bukłak na wino

Ew. Łukasza 5:36–39
Jezus opowiada przypowieść o młodym winie w starych bukłakach
Zbawiciel użył przypowieści, by pouczyć uczonych w piśmie i faryzeuszy. Przeczytaj
Ew. Łukasza 5:36–39 i wyszukaj przedmioty, jakich Zbawiciel użył w Swojej
przypowieści. Możesz zaznaczyć je w swoich pismach świętych.

Wyobraź sobie, że dziura lub rozdarcie w starym materiale zostaje załatana
kawałkiem nowego płótna. Rodzaj nowego materiału może nie pasować do starego
lub łata z nowego materiału może się skurczyć w praniu i tym samym sprawić, że
dziura lub rozdarcie jeszcze się powiększy. Na podobnej zasadzie ewangelia Jezusa
Chrystusa nie miała jedynie połatać starych wierzeń i praktyk, ale przywrócić
pełnię prawdy.

W Ew. Łukasza 5:37 mowa jest o bukłakach, czyli o „skórzanych workach na wino”.
Nowa skóra jest miękka i elastyczna, zaś stara może stać się twarda i krucha.

Kiedy nowe wino ulega fermentacji
w skórzanych bukłakach, powstający
gaz rozciąga skórę. Rozciągnięty w ten
sposób stary i kruchy bukłak może
pęknąć. Nowe wino w tej przypowieści
symbolizuje nauki Zbawiciela i
ewangelię, a stare wino — praktyki,
tradycje i wierzenia faryzeuszy
związane z prawem Mojżesza.

W jaki sposób „stare bukłaki”
symbolizują uczonych w piśmie i
faryzeuszy, których nauczał Jezus?

Zastanów się, dlaczego „nowe bukłaki”
mogą symbolizować ludzi, którzy są
pokorni i chętni do dokonania zmian,
by przyjąć Zbawiciela i Jego nauki.
Jedna z zasad, jakich możemy się
nauczyć z tej przypowieści Zbawiciela,
mówią, że aby przyjąć Zbawiciela i
Jego ewangelię, musimy być pokorni i chętni do zmiany.

4. Abyś mógł lepiej zrozumieć tę zasadę, przejrzyj Ew. Łukasza 5.
Odszukaj przykłady następujących rodzajów ludzi i zapisz to, co

znajdziesz, w swoim dzienniku do studiowania:

a. Osoby, które są zatwardziałe i nieustępliwe w swoim podejściu do
Zbawiciela i Jego nauk.

b. Osoby, które podążając za Zbawicielem, są pokorne i chętne do dokonania
zmian i rozwoju.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 5 i ukończyłem ją w dniu (data).
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Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 10. ,  DZIEŃ 1.
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CZĘŚĆ 10.: DZIEŃ 2.

Ew. Łukasza 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
oraz zgromadzony lud. Uzdrowił sługę setnika i wzbudził z martwych syna wdowy.

Ew. Łukasza 6
Jezus uzdrawia w sabat, wybiera Dwunastu Apostołów i uczy lud
Wyobraź sobie, że podczas niedzielnego spotkania w kościele słyszysz ogłoszenie
na temat projektu służby dla mieszkającej w sąsiedztwie rodziny. Po ogłoszeniu do
twoich uszu dochodzą następujące reakcje:

• „Ta rodzina przez wiele ostatnio przeszła. Chętnie zrobię dla nich, co tylko
będę mógł”.

• „Lepiej, żeby potem był jakiś poczęstunek, bo jak nie, to nie idę”.

• „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”.

• „Jeśli mój kolega pójdzie, to ja też”.

1. W dzienniku do studiowania napisz, co te reakcje mówią o
powodach, dla których ludzie służą bliźnim.

Zastanów się nad własnymi okazjami do służby i nad tym, co czujesz, kiedy służysz
bliźnim. W trakcie studiowania Ew. Łukasza 6–7 wyszukaj zasady, które pomogą ci
służyć w bardziej znaczący sposób.

Kiedy Jezus przebywał w Galilei na początku Swojej posługi, uzdrowił w sabat
mężczyznę z uschniętą ręką (zob. Ew. Łukasza 6:6–10), spędził noc na modlitwie i
powołał Dwunastu Apostołów (zob. Ew. Łukasza 6:12–13). Następnie zaczął
nauczać ich, a także „mnóstwo ludu” (Ew. Łukasza 6:17), jak można otrzymać
nagrodę w niebie. Kazanie zapisane w Ew. Łukasza 6 często nazywane jest
Kazaniem na równinie i bardzo przypomina Kazanie na górze z Ew. Mateusza 5–7.
„Istnieją różne zdania na temat tego, czy Kazanie na górze zapisane przez
Mateusza i Kazanie na równinie podane przez Łukasza to to samo czy też dwa
różne wydarzenia. Jednak chronologia i kontekst zapisu Łukasza zdają się
wskazywać, że to samo kazanie przytoczone jest w Ew. Łukasza 6 i Ew. Mateusza
5–7” (New Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu
Edukacji, 2014], str. 152–153; zob. także Bible Dictionary, „Sermon on the Mount”;
Harmony of the Gospels). (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.

Przeczytaj Ew. Łukasza 6:19 i wyszukaj, co Jezus uczynił dla ludu, zanim zaczął go
nauczać.

Następnie przeczytaj Ew. Łukasza 6:31 i wyszukaj, jakiej rady Jezus udzielił Swoim
uczniom.

208



W jaki sposób pamiętanie o tym, że powinniśmy traktować bliźnich tak, jak sami
chcielibyśmy być traktowani, wpływa na to, jak ich traktujemy?

Przeczytaj Ew. Łukasza 6:32–35 i wyszukaj jeszcze jedną radę, jakiej Zbawiciel
udzielił Swoim uczniom na temat miłowania i służby bliźnim. Możesz zaznaczyć
w wersecie 35., czego powinniśmy oczekiwać w zamian za czynienie dobra wobec
bliźnich. Zwróć uwagę na to, co Pan obiecał tym, którzy czynią dobro bliźnim, nie
oczekując niczego w zamian.

Jedna z zasad, jakich możemy się nauczyć z tych wersetów, mówi, że jeśli
będziemy dokonywać dobrych uczynków wobec bliźnich, nie oczekując
niczego w zamian, otrzymamy wspaniałą nagrodę i będziemy dziećmi
Najwyższego.

Zwróć uwagę na zwrot: „synami Najwyższego będziecie” (werset 35.). Chociaż
wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, ci, którzy dokonują dobrych uczynków wobec
bliźnich, tak jak czynił to Chrystus, wypełniają swój boski potencjał i stają się
podobni do naszego Ojca w Niebie. Zastanów się, w jaki sposób bezinteresowne
służenie bliźnim, może sprawić, że upodobnimy się do Chrystusa.

Przeczytaj Ew. Łukasza 6:36–38 i wyszukaj podane przez Jezusa przykłady tego, jak
możemy czynić dobro bliźnim. Zwróć uwagę na to, że Jezus obiecał, że ludzie,
którzy okazują miłosierdzie innym, powstrzymują się od niesprawiedliwego osądu i
chętnie wybaczają, otrzymają Boże miłosierdzie.

Czy próbowałeś kiedyś włożyć do pudełka lub walizki więcej przedmiotów, niż
mogło się w nich pomieścić? W Ew. Łukasza 6:38 nagroda, jaką otrzymamy
w zamian za czynienie dobra, opisana jest słowami: „miara dobra, natłoczona,
potrzęsiona i przepełniona”. W jaki sposób zwroty te opisują sposób, w jaki Ojciec
Niebieski nagradza nas, kiedy służymy innym?

Jedna z prawd, jakich możemy się nauczyć z Ew. Łukasza 6:38, mówi, że kiedy
szczodrze służymy bliźnim, Ojciec Niebieski jeszcze hojniej nam błogosławi.
Możesz zapisać tę zasadę obok wersetu 38.

2. Zastanów się, w jaki sposób możesz szczodrze służyć bliźnim. W
dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe pytania:

a. W jakiej sytuacji ty lub twoi znajomi szczodrze służyliście bliźnim?

b. W jaki sposób ty lub twoi znajomi zostaliście pobłogosławieni przez Pana,
kiedy byliście szczodrzy wobec bliźnich?

c. Co będziesz robić, aby być bardziej szczodrym wobec bliźnich?

Jednym ze sposobów na bycie bardziej szczodrym wobec bliźnich jest
przestrzeganie prawa postu i składanie ofiary postnej. Twoi rodzice zapewne
składają już ofiarę postną w imieniu twojej rodziny, ale jeśli jesteś w stanie, możesz
robić to również sam. Kiedy będziesz starać się być bardziej szczodry wobec
bliźnich, módl się do Pana o pomoc, żeby móc służyć tak, jak On.
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Ruiny synagogi w Kafarnaum z IV i V
wieku n.e.

Ew. Łukasza 7:1–10
Jezus uzdrawia sługę setnika
Z Ew. Łukasza 7:1 dowiadujemy się, że dokończywszy nauczać lud, Jezus wszedł do
Kafarnaum. Przeczytaj Ew. Łukasza 7:2–5 i wyszukaj, kto poprosił Jezusa o pomoc,
dowiedziawszy się, że przybył On do miasta.

Setnik to oficer w armii rzymskiej, który
dowodził grupą 50–100 żołnierzy. Żydzi
z reguły nie darzyli setników sympatią,
gdyż byli oni dla nich symbolem
politycznej i militarnej władzy, jaką
Rzymianie sprawowali nad nimi i ich
krajem. Ten setnik był jednak
życzliwy Żydom.

Przeczytaj Ew. Łukasza 7:6–10 i
zastanów się, w jaki sposób setnik
okazał wielką wiarę w Jezusa Chrystusa
i jak została ona wynagrodzona.

Z tej historii dowiadujemy się, że okazując wiarę w Jezusa Chrystusa, możemy
błogosławić życie bliźnich. Możesz zapisać tę zasadę obok Ew. Łukasza 7:10.

Ew. Łukasza 7:11–18
Jezus wskrzesza z martwych syna wdowy
Nazajutrz po uzdrowieniu sługi setnika Zbawiciel dokonał kolejnego cudu.
Przeczytaj Ew. Łukasza 7:11–12 i wyszukaj, co Jezus i jego uczniowie zobaczyli,
zbliżając się do miasta Nain.

Dlaczego, według wersetu 12., śmierć
tego młodego mężczyzny była
szczególnie tragiczna dla tej kobiety?

Kobiecie nie tylko umarł jej jedyny syn,
ale wcześniej straciła również męża.
Poza uczuciem ogromnego smutku
prawdopodobnie nie miał jej kto
zapewnić bytu.

Przeczytaj Ew. Łukasza 7:13–15 i
wyszukaj, co zrobił Zbawiciel, kiedy
ujrzał tę pogrążoną w żałobie kobietę. Słowo nosze oznacza tutaj stojak lub katafalk,
na którym składano ciało zmarłego.

Dlaczego, według wersetu 13., Jezus uzdrowił syna tej kobiety? Zwróć uwagę na to,
że wdowa nie poprosiła Go, aby uzdrowił jej syna, ale Jezus zauważył, że jest
w potrzebie i pomógł jej ją zaspokoić. Zwróć uwagę, że ten mężczyzna nie
zmartwychwstał; pewnego dnia miał ponownie umrzeć. Jezus Chrystus
zmartwychwstał jako pierwszy.
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Jeśli masz taką możliwość, obejrzyj film zatytułowany: „The Widow of Nain”
[Wdowa z Nain] (2:22) z serii: The Life of Jesus Christ Bible Videos [Filmy

biblijne o życiu Jezusa Chrystusa], który dostępny jest na stronie internetowej:
LDS.org i wyszukaj, w jaki sposób Zbawiciel służył wdowie, mimo że nie poprosiła
Go o pomoc.

Zastanów się, co byś czuł, gdybyś znalazł się w sytuacji tej wdowy i zobaczył, że
Zbawiciel wskrzesił z martwych twojego jedynego syna?

Z tej historii uczymy się następującej zasady: Możemy naśladować Jezusa
Chrystusa, okazując współczucie bliźnim i zaspokajając ich
niewypowiedziane potrzeby.

W jaki sposób możemy dostrzegać potrzeby bliźnich, kiedy nam o nich nie mówią?

Prezydent Thomas S. Monson nauczał:

„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).

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie: W
jakich sytuacjach ty lub członkowie twojej rodziny byliście

adresatami współczucia lub służby okazanych wam przez bliźnich, nawet kiedy
o nie nie prosiliście?

Przeczytaj Ew. Łukasza 7:16–18 i wyszukaj, jak ludzie zareagowali na cud, jakim
było wskrzeszenie z martwych syna wdowy.

Jedną z przyczyn, dla których ludzie oświadczyli: „Prorok wielki powstał wśród
nas” (Ew. Łukasza 16), były zapewne 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).

Kiedy będziesz się modlić w tym tygodniu, poproś Ojca Niebieskiego, by pomógł ci
dostrzegać podszepty i działać zgodnie z otrzymanymi wskazówkami, żebyś mógł
zaspokajać niewypowiedziane potrzeby bliźnich. Zastanów się także, w jaki sposób
możesz bardziej ofiarnie służyć, nie oczekując niczego w zamian.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 6:1–7:18 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 10.: DZIEŃ 3.

Ew. Łukasza 7:18–50
Wprowadzenie
Jezus wychwalał Jana Chrzciciela i świadczył o tym, że Jan przygotował drogę dla
Jego służby. Kiedy Jezus zasiadł do stołu z faryzeuszem, skruszona kobieta okazała
Mu swoją wiarę i miłość.

Ew. Łukasza 7:18–35
Jezus chwali Jana Chrzciciela i świadczy o jego misji
Co pamiętasz na temat Jana Chrzciciela?

1. W dzienniku do studiowania napisz wszystko, co pamiętasz na
temat Jana Chrzciciela.

Wyobraź sobie trzcinę (wysokie źdźbło trawy) i osobę odzianą w miękkie, drogie
ubranie, która mieszka w pałacu. Mając w pamięci te obrazy, przeczytaj
Ew. Łukasza 7:24–26 i wyszukaj, czego Jezus nauczał o Janie Chrzcicielu.

Czym, twoim zdaniem, Jan Chrzciciel różnił się od trzciny i człowieka, który
mieszka w luksusie?

W odróżnieniu od trzciny, która porusza się i chwieje na wietrze, Jan Chrzciciel był
niewzruszony i nieugięty w swoim świadectwie i wypełnianiu swojej misji.
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.

Jezus powiedział, że uważa Jana
Chrzciciela za „więcej niż proroka”
(Ew. Łukasza 7:26). Przeczytaj
Ew. Łukasza 7:27–28 i wyszukaj,
dlaczego Jan Chrzciciel był wyjątkowym
prorokiem.

Mówiąc: „Oto posyłam posłańca mego
przed tobą, który przygotuje drogę
twoją przed tobą” (Ew. Łukasza 7:27),
Jezus cytował proroctwo zapisane setki
lat wcześniej, które mówiło o „[aniele]”,
który miał „[przygotować] drogę przed
[Mesjaszem]” (Ks. Malachiasza 3:1). Z
tych wersetów dowiadujemy się, że 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?
____________________
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Prorok Józef Smith wypowiedział się 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).

Ew. Łukasza 7:29–35 podaje, 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
Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy uzyskasz przebaczenie za swoje grzechy?

W trakcie studiowania Ew. Łukasza 7 wyszukaj prawdy, które mogą ci pomóc
odpowiedzieć na to pytanie.

W Ew. Łukasza 7:36 czytamy, że faryzeusz zwany Szymonem zaprosił Jezusa na
ucztę do swego domu. Przy tego rodzaju okazjach goście opierali się na
poduszkach wokół niskiego stołu, wyciągając nogi w przeciwnym kierunku.
Biednym pozwalano na to, żeby zbierali resztki jedzenia z bankietów. Tak więc nie
było nic niezwykłego w tym, że do domu wchodziły podczas uczty niezaproszone
osoby (zob. James E. Talmage, Jesus the Christ, wyd. 3. [1916], str. 261).

Przeczytaj Ew. Łukasza 7:37–39 i wyszukaj, kto wszedł na tę ucztę bez zaproszenia.

Zwróć uwagę na to, że kobieta okazała swoją miłość wobec Zbawiciela, obmywając,
całując i namaszczając Jego stopy. „Alabastrowy słoik olejku” (Ew. Łukasza 7:37) to
słoik wypełniony cennym, wonnym olejkiem.

Co, według Ew. Łukasza 7:39, Szymon pomyślał, kiedy zobaczył, co robi kobieta?

Zdając sobie sprawę z myśli Szymona, Jezus przytoczył przypowieść o dwóch
dłużnikach i wierzycielu. Wierzyciel to osoba, która pożycza pieniądze innym
ludziom, a dłużnik to człowiek, który zaciąga pożyczkę. Dłużnik zgadza się spłacić
pożyczkę wierzycielowi lub zostać wtrącony do więzienia.

Przeczytaj Ew. Łukasza 7:40–43 i zastanów się, kogo mogą symbolizować
poszczególne osoby w tej przypowieści.

2. Przerysuj do dziennika do studiowania poniższą tabelę. Uzupełnij
puste miejsca słowami: faryzeusz Szymon, kobieta i Jezus, zgodnie

z tym, kogo mogą symbolizować. (Zostaw miejsce w kolumnach „dłużnik”,
żeby zapisać więcej informacji przy następnym poleceniu).
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wierzyciel = ____________________

dłużnik winny 50 denarów =
____________________

dłużnik winny 500 denarów =
____________________

Starszy James E. Talmage z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał o gościnności,
którą gospodarz, zgodnie z tradycją, okazywał gościom w czasach Jezusa: „W
tamtych czasach panował zwyczaj okazywania szczególnego szacunku
dystyngowanym gościom, całując ich na powitanie, podając wodę do obmycia
stóp i namaszczając ich włosy i brody olejkiem” (Jesus the Christ, str. 261).

Przeczytaj Ew. Łukasza 7:44–46 i wyszukaj różnice pomiędzy tym, jak Szymon
powitał Jezusa na uczcie, a tym, jak potraktowała Go kobieta.

3. W tabelce w dzienniku do studiowania wypisz w odpowiednich
kolumnach różnice pomiędzy tym, jak Szymon powitał Jezusa na

uczcie, a tym, jak potraktowała Jezusa kobieta.

Porównując go do dłużnika, który winien jest 50 denarów, Jezus sugerował, że
Szymon również potrzebował wybaczenia swoich grzechów.

Przeczytaj Ew. Łukasza 7:47–50 i wyszukaj, co umożliwiło kobiecie otrzymanie
przebaczenia. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów wypowiedział się na
temat wiary tej kobiety: „Jezus tak naprawdę mówił: ‘Winna była licznych
grzechów, ale wierzyła we mnie, odpokutowała za nie, została ochrzczona przez
moich uczniów, a wody chrztu zmyły jej winy. A teraz mnie znalazła, żeby okazać
bezgraniczną wdzięczność osoby, która, niegdyś nieczysta, została oczyszczona.
Jej wdzięczność nie zna granic, a miłość umiaru, gdyż wiele jej przebaczono’”

(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:265).

Oto kilka zasad, jakich możemy nauczyć się z tej historii: Kiedy okazujemy wiarę,
wyrażając naszą miłość i poświęcenie wobec Pana, możemy doświadczyć
Jego przebaczenia, a kiedy Pan nam wybacza, przepełnia nas jeszcze większe
pragnienie kochania i służenia Mu.

Starszy Neil L. Andersen z Kworum Dwunastu Apostołów złożył świadectwo o
dostępnej nam wszystkim miłości i wybaczeniu:

„[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
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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).

4. W swoim dzienniku do studiowania wykonaj jedno lub oba
z poniższych poleceń:

a. Przypomnij sobie sytuację, w której doświadczyłeś przebaczenia Pana. Nie
zagłębiając się w osobiste szczegóły sytuacji, która wymagała Jego
wybaczenia, opisz swoje myśli i uczucia wobec Zbawiciela.

b. Na podstawie tego, czego się nauczyłeś w trakcie studiowania
Ew. Łukasza 7, napisz, co powiedziałbyś kolegom, którzy zastanawiają się,
czy mogą otrzymać przebaczenie za swoje grzechy.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 7:18–50 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 10.: DZIEŃ 4.

Ew. Łukasza 8:1–10:37
Wprowadzenie
Zbawiciel kontynuował służbę w Galilei, gdzie prorokował o Swojej śmierci i
Zmartwychwstaniu. Opuściwszy Galileę, Jezus udał się w kierunku Jerozolimy. W
Samarii pouczał Swoich uczniów, że przyszedł, by zbawić ludzi, a nie ich zniszczyć.
Nauczał także o byciu prawdziwym uczniem i przytoczył przypowieść o
miłosiernym Samarytaninie.

Ew. Łukasza 8:1–9:56
Zbawiciel dokonuje cudów, naucza, przytaczając przypowieści i udaje się do
Jerozolimy
Przeczytaj poniższe sytuacje. Napisz, co byś czuł i jak byś zareagował, gdybyś się
w nich znalazł.

• Kiedy uprzejmie prosisz swojego brata, aby pomógł ci posprzątać bałagan, ten
odburkuje ci, żebyś sam to zrobił. ____________________

• W trakcie planowania szkolnych zajęć kilku kolegów z klasy krytykuje i
wyśmiewa jeden z twoich pomysłów. ____________________

• Kiedy dzielisz się ewangelią z przyjaciółką, mówi ci, że twoje wierzenia są
dziwne. ____________________

W trakcie studiowania nauk Zbawiciela zapisanych w Ew. Łukasza 8–9 wyszukaj
prawdy, którymi możesz się kierować, kiedy czujesz się obrażony z powodu czynów
lub słów innych ludzi.

Przeczytaj nagłówki w rozdziałach w Ew. Łukasza 8–9 i odszukaj zapisane w nich
wydarzenia. Ponieważ studiowałeś je szczegółowo podczas lekcji na temat
Ewangelii Mateusza i Marka, dzisiejsza lekcja skupia się na Ew. Łukasza 9:51–62.

Przeczytaj Ew. Łukasza 9:51 i odszukaj, dokąd Jezus zdecydował się udać. Zwrot
„wzięty do nieba” odnosi się do zbliżającego się wówczas Wniebowstąpienia
Zbawiciela.

W drodze do Jerozolimy Jezus zbliżył się wraz z uczniami do samarytańskiej wioski.
Przeczytaj Ew. Łukasza 9:52–54 i wyszukaj, 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?

Przeczytaj Ew. Łukasza 9:55–56 i wyszukaj, co Zbawiciel powiedział Jakubowi
i Janowi.

Wyjaśnij, że mówiąc: „Nie wiecie, jakiego ducha jesteście” (Ew. Łukasza 9:55),
Zbawiciel zasugerował, że prośba Jakuba i Jana była niezgodna z Duchem Bożym.

Zastanów się, jakie przesadne reakcje na obraźliwe słowa lub uczynki ludzi można
zaobserwować w naszych czasach. Odnieś się do sytuacji z początku lekcji i
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zastanów się, w jaki sposób ludzie mogą przesadnie reagować w tego rodzaju
okolicznościach.

Czym różniła się reakcja Zbawiciela na odrzucenie ze strony Samarytan od reakcji
Jakuba i Jana? ____________________

Jedna z prawd, jakich możemy się nauczyć z tej historii, brzmi następująco:
Naśladujemy przykład Zbawiciela poprzez cierpliwe i spokojne reagowanie
na zniewagi. Możesz zapisać tę prawdę w swoich pismach świętych na marginesie
obok Ew. Łukasza 9:52–56.

Następująca wypowiedź Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu
Apostołów wyjaśnia, że obrażanie się to decyzja, a nie narzucony nam stan rzeczy:

„Kiedy uważamy lub mówimy, że zostaliśmy obrażeni, zazwyczaj mamy na myśli
to, że czujemy się znieważeni, źle potraktowani, zlekceważeni lub że uczyniono
nam afront. I z pewnością w naszych relacjach z innymi ludźmi miały miejsce
niezręczne, krępujące, bezzasadne i podłe wydarzenia, które sprawiły, że się
obrażamy. Jednakże, ostatecznie nie jest możliwe, aby inna osoba obraziła ciebie
czy obraziła mnie. Być obrażonym to decyzja, jaką podejmujemy; nie jest to stan

podyktowany czy narzucony nam przez kogoś lub przez coś […].

Jeśli ktoś mówi lub robi coś, co uważamy za obraźliwe, naszym naczelnym obowiązkiem jest nie
obrażać się, a następnie porozmawiać z tą osobą na osobności, szczerze i bezpośrednio. Taka
postawa zaprasza natchnienie od Ducha Świętego i pozwala na wyjaśnienie nieporozumień i
zrozumienie prawdziwych intencji tej osoby” („Na niczym się nie potkną”, Ensign lub Liahona,
listopad 2006, str. 90, 92).

1. Przypomnij sobie sytuacje z początku lekcji. W dzienniku do
studiowania odpowiedz na poniższe pytania:

a. Jakie potencjalne niebezpieczeństwo lub szkoda może wyniknąć z decyzji,
by się w tych sytuacjach obrazić?

b. W jaki sposób możesz naśladować Zbawiciela w każdej z tych sytuacji?

c. Jakie błogosławieństwa możesz otrzymać, jeśli zdecydujesz się reagować na
zniewagi z cierpliwością i wytrwałością?

Zastanów się, czy kiedyś zdecydowałeś się obrazić z powodu słów lub czynów innej
osoby. Postaw sobie cel, że będziesz naśladować Zbawiciela, decydując się
z cierpliwością i wytrwałością reagować na zniewagi. Możesz opowiedzieć o swoim
celu komuś z rodziny lub koledze, aby mogli ci pomóc go osiągnąć.

Uwaga: Staranie się, aby z cierpliwością i opanowaniem reagować na wyrządzone ci
krzywdy, nie oznacza, że powinieneś pozwalać na dalsze seksualne lub fizyczne
wykorzystywanie, molestowanie czy znęcanie się nad tobą. Jeśli padłeś ofiarą tego
rodzaju przemocy, natychmiast umów się na spotkanie ze swoim biskupem lub
prezydentem gminy, by otrzymać pomoc i radę.
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Ew. Łukasza 9:57–62
Jezus uczy o byciu prawdziwym uczniem
Policz znajdujące się poniżej kółka. W trakcie liczenia śpiewaj swój ulubiony hymn.

Czy trudno było ci jednocześnie liczyć
kółka i śpiewać?

Zastanów się, w czym odwracanie
uwagi śpiewem w czasie liczenia kółek
przypomina staranie się, by podążać za
Jezusem Chrystusem.

W trakcie studiowania Ew. Łukasza 9
zastanów się, w jaki sposób możesz
przezwyciężyć wpływy, które
rozpraszają twoją uwagę lub uniemożliwiają ci podążanie za Zbawicielem.

Przeczytaj Ew. Łukasza 9:57–58 i odszukaj, co Jezus powiedział człowiekowi, który
chciał zostać Jego uczniem.

Zwrot mówiący, że „Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił” ukazuje, że
tryb życia Zbawiciela nie był łatwy ani wygodny.

Przeczytaj Ew. Łukasza 9:59–60 i wyszukaj, co chciał uczynić drugi człowiek, zanim
zaczął podążać za Zbawicielem?

Jezus nie sugerował, że żałoba po śmierci bliskiej nam osoby lub uczczenie jej
pamięci w trakcie pogrzebu jest czymś złym (zob. NiP 42:45). Jednakże przekazał
w ten sposób ważną lekcję na temat bycia uczniem. Czego możemy dowiedzieć się
z zapisanej w Ew. Łukasza 9:60 odpowiedzi Zbawiciela na temat tego, jakie
priorytety powinien mieć prawdziwy uczeń?

Przeczytaj Ew. Łukasza 9:61–62 i wyszukaj, co Zbawiciel powiedział trzeciemu
człowiekowi, który chciał być Jego uczniem.

Poniższa wypowiedź Prezydenta Howarda W. Huntera wyjaśnia nam porównanie
z Ew. Łukasza 9:62 o przykładaniu ręki do pługa i nieoglądaniu się wstecz: „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).

Zastanów się, jakie są podobieństwa pomiędzy byciem uczniem Jezusa Chrystusa a
przykładaniem ręki do pługa i nieoglądaniem się wstecz.
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Jedna z zasad, jakich uczymy się
z nauki, jakiej Zbawiciel udzielił tym
mężczyznom, mówi, że aby być
prawdziwym uczniem Jezusa
Chrystusa, nie możemy pozwolić,
żeby coś stało się dla nas ważniejsze
od Niego.

Zastanów się, dlaczego czasami
przedkładamy inne sprawy nad
obowiązki, które spoczywają na nas
jako na uczniach Jezusa Chrystusa.

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał: „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).

2. Aby przemyśleć, co może powstrzymywać cię przed całkowitym
podążaniem za Jezusem Chrystusem, przerysuj do swojego

dziennika do studiowania następującą tabelkę. Następnie wypisz w niej cztery
lub pięć obowiązków ucznia Jezusa Chrystusa (na przykład: służba bliźnim,
dzielenie się ewangelią, regularne uczęszczanie do Kościoła lub płacenie
dziesięciny). Przy każdym obowiązku wypisz przykłady innych ważnych spraw,
które można nad niego przedłożyć.

Obowiązki ucznia Jezusa Chrystusa Inne ważne sprawy

3. W dzienniku do studiowania opisz sytuację, w której widziałeś, jak
ktoś decyduje się odłożyć na bok inne cele i priorytety, żeby

podążać za Zbawicielem.

Zastanów się, co przedkładasz w swoim życiu nad podążanie za Jezusem
Chrystusem i Jego naukami. Napisz na kartce cel dotyczący tego, co będziesz robić,
aby uczynić Zbawiciela i Jego ewangelię priorytetem w życiu. Umieść kartkę
w widocznym miejscu, byś mógł na nią codziennie patrzeć.
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Droga do Jerycha

Ew. Łukasza 10:1–24
Pan powołuje, uprawnia i poucza siedemdziesiątych
Przeczytaj Ew. Łukasza 10:1–2 i wyszukaj, kogo Pan powołał do pomocy
w Swoim dziele.

Słowo siedemdziesiąci w Ew. Łukasza 10:1 odnosi się nie tylko do liczby sług
posłanych przez Jezusa, ale także do urzędu w kapłaństwie. Ten sam urząd
w kapłaństwie istnieje w przywróconym Kościele w naszych czasach. W naszych
czasach istnieje osiem kworów siedemdziesiątych, aczkolwiek jedynie członkowie
pierwszych dwóch są powołani jako przedstawiciele Władz Naczelnych. Ich praca
polegająca na głoszeniu ewangelii i administrowaniu Kościołem wykonywana jest
pod kierownictwem Kworum Dwunastu Apostołów i Prezydium
Siedemdziesiątych.

Z tych wersetów dowiadujemy się, że oprócz Apostołów Pan powołuje innych
robotników, aby Go reprezentowali i pomagali Mu w Jego pracy. Jak myślisz,
dlaczego Pan powołuje innych ludzi, aby Go reprezentowali i Mu pomagali?

Ew. Łukasza 10:3–24 zawiera instrukcje, jakie Pan przekazał siedemdziesiątym
odnośnie do tego, jak mają wykonywać swoje obowiązki. Siedemdziesiąci zdali
później Jezusowi sprawozdanie ze swojej pracy, a On udzielił im dodatkowych
wskazówek i radował się z nimi. Zwróć uwagę na to, że Ew. Łukasza 10:10–11
zawiera instrukcje, jakie Pan przekazał siedemdziesiątym, które różnią się od
instrukcji, jakie otrzymują misjonarze w naszych czasach. Siedemdziesiąci byli
upoważnieni, żeby strząsać ze stóp proch miasta jako świadectwo przeciwko tym,
którzy ich nie przyjmują. W dzisiejszych czasach czyni się to jedynie
w wyjątkowych okolicznościach i tylko pod kierownictwem Pierwszego Prezydium.
Pełnoetatowi misjonarze nie mają upoważnienia, żeby to robić według własnego
uznania.

Ew. Łukasza 10:25–37
Jezus przytacza przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przeczytaj Ew. Łukasza 10:25 i znajdź
pytanie, jakie uczony w zakonie zadał
Zbawicielowi, żeby go kusić lub
wypróbować.

Jak byś odpowiedział, gdyby ktoś zadał
ci to pytanie?

Przeczytaj Ew. Łukasza 10:26–28 i
wyszukaj, w jaki sposób Zbawiciel
odpowiedział na pytanie uczonego
w zakonie.

Uzupełnij następującą zasadę na
podstawie tego, co przeczytałeś w Ew. Łukasza 10:25–28: Aby otrzymać życie
wieczne, musimy ____________________.

Przeczytaj Ew. Łukasza 10:29 i wyszukaj, jakie pytanie zadał Jezusowi uczony
w zakonie.
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Miłosierny Samarytanin

Aby odpowiedzieć na pytanie uczonego
w zakonie, Zbawiciel przytoczył
przypowieść o Samarytaninie
(zob. Ew. Łukasza 10:30–35). W czasach
Nowego Testamentu Żydzi i
Samarytanie żywili wobec siebie
nawzajem głęboką nienawiść
(zob. Bible Dictionary, „Samaritans”).
Obie grupy dokładały wszelkich starań,
aby się nawzajem unikać.

Stosowanie zasad z pism świętych
Stosuj to, czego uczysz się z pism świętych we własnym życiu, żyjąc zgodnie z doktrynami i
zasadami, które studiujesz. Rozważając przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, zastanów się
nad swoim zachowaniem i nad tym, co możesz zrobić, żeby traktować ludzi z większą
życzliwością. Wdrażając doktryny i zasady do swojego życia, otrzymasz błogosławieństwa.

Przeczytaj Ew. Łukasza 10:30–37 i wyszukaj, kto według tej przypowieści jest
naszym bliźnim.

Prezydent Thomas S. Monson powiedział, że powinniśmy pamiętać przypowieść o
miłosiernym Samarytaninie, kiedy zastanawiamy się, jak powinniśmy traktować
osoby, które potrzebują naszej pomocy:

„Każdy z nas w podróży przez doczesne życie będzie przemierzał własną drogę
do Jerycha. Czego wtedy doświadczycie? Czego doświadczę ja? Czy zawiodę i nie
zobaczę człowieka, który wpadł w ręce zbójców i potrzebuje mojej pomocy? A
wy? Czy dostrzegę poranionego i usłyszę jego wołanie, ale nie będę chciał
pomóc? A wy? A może będę tym, który dostrzeże, usłyszy, zatrzyma się i
pomoże? A wy?

Jezus dał nam przykład tego, jak powinniśmy postępować: ‘Idź i ty czyń podobnie’. Gdy jesteśmy
posłuszni tym słowom, perspektywa radości otwiera się przed nami. Niewiele rzeczy może jej
dorównać i nic nie może jej przewyższyć.

Droga do Jerycha może nie być wyraźnie oznaczona. A ranni nie muszą wołać, żebyśmy ich
usłyszeli. Kiedy kroczymy śladami miłosiernego Samarytanina, stąpamy po ścieżce, która wiedzie
ku doskonałości” („Your Jericho Road”, Ensign, luty 1989, str. 2, 4).

4. Wyobraź sobie, że masz kolegę, któremu trudno jest kochać osobę,
która go irytuje, rozczarowuje lub złości. W dzienniku do

studiowania napisz krótki list do tego kolegi z wyjaśnieniem, czego możemy się
nauczyć z tej przypowieści o miłowaniu bliźnich i w jaki sposób możemy starać
się naśladować miłosiernego Samarytanina.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 8:1–10:37 i ukończyłem ją w dniu (data).
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Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 11.: DZIEŃ 1.

Ew. Łukasza 10:38–12:59
Wprowadzenie
Zbawiciel nauczał Marię i Martę w domu Marty. Następnie nauczał Swoich
uczniów wielu prawd na temat modlitwy i przestrzegał ich przed hipokryzją i
chciwością.

Ew. Łukasza 10:38–42
Jezus naucza Marię i Martę

1. W dzienniku do
studiowania wypisz

w ciągu jednej minuty jak najwięcej
decyzji, które wczoraj podjąłeś.
Kiedy skończysz, przyjrzyj się im
wszystkim i zaznacz te dobre. W
jakich sytuacjach możemy być
zmuszeni dokonać wyboru
pomiędzy dwiema dobrymi
opcjami?

W trakcie studiowania Ew. Łukasza
10:38–42 i wyszukaj przekazaną przez Zbawiciela zasadę, która pomoże
pokierować twoim procesem podejmowania decyzji — szczególnie w sytuacjach,
kiedy masz do wyboru przynajmniej dwie dobre opcje.

W trakcie pobytu w Judei Jezus udał się do położonej nieopodal od Jerozolimy
Betanii i odwiedził w niej dom Marty, Marii i Łazarza.

Przeczytaj Ew. Łukasza 10:38–40 i wyszukaj, co Maria i Marta zdecydowały się
robić podczas wizyty Zbawiciela.

W czasach Jezusa gościnność odgrywała niezwykle ważną rolę. Marta starała się
robić to, czego normalnie oczekiwano od gospodyni. Skupiała się na sprawach
doczesnych, takich jak przygotowanie i podanie posiłku.

Zwróć uwagę na to, że w Ew. Łukasza 10:40 Marta „krzątała się koło posługi”, czyli
była bardzo zajęta, i chciała, żeby Maria jej pomogła.

Przeczytaj Ew. Łukasza 10:41-42 i wyszukaj, co Zbawiciel odpowiedział Marcie.

Co mógł mieć na myśli Zbawiciel, mówiąc: „Potrzeba […] tylko jednego; Maria […]
dobrą cząstkę wybrała” (Ew. Łukasza 10:42)? ____________________

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił: „‘[Troszczyć] i
[kłopotać] się o wiele rzeczy’ było w odczuciu Marty zajęciem godnym pochwały
(Ew. Łukasza 10:41), ale nauka ewangelii od Najlepszego Nauczyciela była czymś
znacznie ‘ważniejszym’” („Dobry, lepszy, najlepszy”, Ensign lub Liahona,
listopad 2007, str. 104).
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Mówiąc, że „dobra cząstka”, którą wybrała Maria, „nie będzie jej odjęta”
(Ew. Łukasza 10:42), Zbawiciel prawdopodobnie sugerował, że decydując się
słuchać Go zamiast skupiać się na sprawach doczesnych lub rzeczach tego świata,
Maria otrzymała duchowe błogosławieństwa o wiecznym charakterze.

Jedna z zasad, jakich możemy nauczyć się ze słów Zbawiciela do Marty, mówi, że
jeśli postanowimy oddać się sprawom duchowym, a nie doczesnym,
otrzymamy trwałe błogosławieństwa.

Napisz poniżej kilka przykładów sytuacji, w których ktoś może bardziej oddać się
sprawom duchowym niż innym dobrym, lecz mniej ważnym sprawom,
zmartwieniom lub zajęciom: ____________________

Starszy Oaks nauczał także:

„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. Kiedy Pan przykazał nam, byśmy szukali
nauki, rzekł: ‘Szukajcie w najlepszych księgach słów mądrości’ (NiP 88:118; kursywa
dodana) […].

Niektóre sposoby spędzania czasu indywidualnie i w rodzinie są lepsze, inne — najlepsze.
Musimy porzucić pewne dobre rzeczy na rzecz tych, które rozwijają naszą wiarę w Pana Jezusa
Chrystusa oraz wzmacniają nasze rodziny i przez to są lepsze lub najlepsze” („Dobry, lepszy,
najlepszy”, str. 105, 107).

2. Przyjrzyj się liście wyborów, których wczoraj dokonałeś i które
wypisałeś w pierwszym poleceniu, i oznacz pozytywne wybory

słowami: „dobry”, „lepszy” lub „najlepszy”. Następnie, w dzienniku do
studiowania, wykonaj następujące polecenia:

a. Napisz, jakie błogosławieństwa otrzymujesz, kiedy przedkładasz sprawy
duchowe nad zmartwienia doczesne.

b. Wybierz przynajmniej jedną duchową sprawę, na której chcesz się bardziej
skupić i wyznacz sobie cel dotyczący tego, co zrobisz, żeby nadać jej większą
wagę w twoim życiu.

Ew. Łukasza 11
Jezus poucza Swoich uczniów w kwestii modlitwy
Wyobraź sobie, że jako pełnoetatowy misjonarz nauczasz zainteresowanego, który
kilkukrotnie próbował się modlić, ale ma uczucie, że Ojciec Niebieski mu nie
odpowiada. Zastanawia się, czy nadal powinien się modlić. Co mógłbyś
powiedzieć, aby pomóc tej osobie?

W trakcie studiowania Ew. Łukasza 11 wyszukaj prawdy, które mogą pomóc osobie
uważającej, że Bóg nie odpowiada na jej modlitwy.
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Zgodnie z Ew. Łukasza 11:1–4, wysłuchawszy modlitwy Zbawiciela, jeden
z uczniów poprosił Go, by nauczył ich, jak powinni się modlić, a Zbawiciel
przychylił się do jego prośby. Następnie przy pomocy podobieństw Pan nauczał
dodatkowych prawd na temat modlitwy. Zwróć uwagę na to, że Joseph Smith
Translation Luke 11:4 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Łukasza 11:4] podaje: „I nie
pozwól, abyśmy byli wiedzeni na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego” (Joseph Smith
Translation, Luke 11:4 [Ew. Łukasza 11:4, przypis c]; w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO). Ojciec Niebieski nigdy nie wodzi żadnego ze Swoich dzieci
na pokuszenie.

Przestudiuj Ew. Łukasza 11:5–13 i odszukaj, czego Pan nauczał na temat modlitwy.

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] podaje dodatkowe
informacje dotyczące nauk Zbawiciela na temat modlitwy. Dowiadujemy się, że
przed przytoczeniem podobieństwa, które rozpoczyna się w Ew. Łukasza 11:5,
„rzekł do nich: Wasz Ojciec niebieski nie omieszka dać wam, o cokolwiek Go
poprosicie. I wyłożył im podobieństwo, mówiąc…” (Joseph Smith Translation,
Luke 11:5 [Ew. Łukasza 11:5, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO]). Dowiadujemy się również o „dobrych darach”, o których mówił:
„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż
bardziej wasz Ojciec niebieski da dobre dary poprzez Ducha Świętego tym, którzy
go proszą” (Joseph Smith Translation, Luke 11:14 [Ew. Łukasza 11:13, przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

Dlaczego, według Ew. Łukasza 11:8, drugi przyjaciel spełnił prośbę pierwszego o
chleb? (Słowo natręctwo w tym wersecie odnosi się do faktu, że mężczyzna prosił
z uporem, mimo tego że przyjaciel nie chciał na początku spełnić jego prośby).

Przy pomocy podobieństw w Ew. Łukasza 11:5–13, Zbawiciel nauczał, że jeśli my,
którzy jesteśmy niedoskonali, jesteśmy gotowi spełniać prośby tych, których
kochamy i o których się troszczymy, „o ileż bardziej Ojciec niebieski da […] tym,
którzy go proszą” (Ew. Łukasza 11:13).

Jaki jest cel modlitwy? „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”).

Na podstawie tego, czego dowiedziałeś się z Ew. Łukasza 11:5–13, uzupełnij
następującą zasadę: Jeśli będziemy się wytrwale modlić i prosić Ojca
Niebieskiego o błogosławieństwa, kiedy będziemy w potrzebie, to On
w Swoim własnym czasie i na Swój własny sposób ____________________.

Aby właściwie zrozumieć tę zasadę, musimy również pamiętać, że nie wszystkie
błogosławieństwa od naszego Ojca Niebieskiego przychodzą w taki sposób, jakiego
oczekujemy, pragniemy lub który jesteśmy w stanie od razu rozpoznać.

3. W dzienniku do studiowania opisz sytuację, w której otrzymałeś
odpowiedź na swoje modlitwy, kiedy wytrwale zabiegałeś o

błogosławieństwa od Ojca Niebieskiego.
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Ew. Łukasza 11:14–54 podaje historię o tym, jak 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
Rozważ odpowiedzi na poniższe pytania: Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak
bardzo, że nie mogłeś przestać o tym myśleć? W jaki sposób obsesyjne pragnienie
czegoś może nam zaszkodzić?

W Ew. Łukasza 12:1–13 czytamy, że „gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu”
(Ew. Łukasza 12:1), Jezus nauczał Swoich uczniów, by się wystrzegali hipokryzji.
Nauczał ich również, że wszystko, co ukryte, wyjdzie kiedyś na jaw i że Bóg zna i
troszczy się o Swoje dzieci. Mówił również o tym, że Jego uczniowie muszą
wyznawać Jego imię przed ludźmi oraz o grzechu bluźnierstwa. Pewien mężczyzna
poprosił wówczas Zbawiciela, by porozmawiał z jego bratem i nakłonił go do
podzielenia się z nim dziedzictwem.

Przeczytaj Ew. Łukasza 12:14–15 i wyszukaj, w jaki sposób Zbawiciel odpowiedział
na tę prośbę.

Jakiego ostrzeżenia udzielił ludziom?

Chciwość to nadmierne pragnienie posiadania czegoś. Z rad Pana uczymy się
następującej prawdy: Pan nakazuje nam, żebyśmy nie pożądali rzeczy tego
świata. Nauczał, że w życiu chodzi o coś więcej niż tylko o rzeczy doczesne i że
wartość człowieka nie zależy od obfitości rzeczy, które posiada.

Pouczywszy uczniów, by wystrzegali się chciwości, Zbawiciel przytoczył
przypowieść ilustrującą znaczenie tego przykazania. Przeczytaj Ew. Łukasza
12:16–19 i wyszukaj, ile razy bohater przypowieści wypowiada się w pierwszej osobie
i używa zaimków moje i swoje. Możesz je wszystkie zaznaczyć.

Co częste wypowiedzi w pierwszej osobie i używanie zaimków moje i swoje mówią ci
o tym, o co troszczył się ten człowiek? ____________________

W jaki sposób możemy być kuszeni podobnie jak ten mężczyzna?

Przeczytaj Ew. Łukasza 12:20–21 i wyszukaj, co Bóg powiedział w odpowiedzi na
chciwość i pożądliwość tego mężczyzny.

Możesz zapisać lub zanotować w swoich pismach świętych następującą wypowiedź
Starszego M. Russella Ballarda z Kworum Dwunastu Apostołów: „To, co
najważniejsze, trwa najdłużej” („To, co najważniejsze, trwa najdłużej”, Ensign lub
Liahona, listopad 2005, str. 44).

Gdyby bogacz w tej przypowieści wiedział, że umrze owej nocy i nie będzie mógł
zabrać ze sobą tego, co posiada, jak myślisz, co zrobiłby inaczej w dniu przed swoją
śmiercią? Zastanów się, jak przykazanie mówiące, że nie powinniśmy pożądać
tego, co doczesne, może odnosić się do ciebie.

W Ew. Łukasza 12:22–30 czytamy, że Pan podkreślił, iż Jego uczniowie nie muszą
nadmiernie troszczyć się o swoje doczesne potrzeby. Instrukcje te przekazane
zostały Apostołom i tym, którzy zostali wcześniej powołani na pełnoetatowe misje.
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Przeczytaj Ew. Łukasza 12:31–32 i wyszukaj naukę Zbawiciela mówiącą, do czego
mieli dążyć uczniowie, zamiast skupiać się na własnych potrzebach i pragnieniach
(zob. także Jakub 2:18–19).

Z Joseph Smith Translation, Luke 12:31 [Tłumaczenia Józefa Smitha, Ew. Łukasza
12:31] dowiadujemy się, że Pan pouczył Swoich uczniów: „Lecz dążcie do
ustanowienia królestwa Bożego” (Joseph Smith Translation, Luke 12:34
[Ew. Łukasza 12:31, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO];
kursywa dodana). „Królestwo Boże” to Kościół Jezusa Chrystusa. „Celem Kościoła
jest przygotowanie jego członków do życia na wieczność w królestwie celestialnym,
czyli królestwie niebieskim” (Guide to the Scriptures, „Kingdom of God or
Kingdom of Heaven”, strona internetowa: scriptures.lds.org). Zbawiciel obiecał
Swoim Apostołom i misjonarzom, że jeśli będziemy dążyć do ustanowienia
królestwa Bożego, Bóg pomoże nam zadbać o nasze potrzeby i przygotuje nam
miejsce w Swoim królestwie

4. W dzienniku do studiowania napisz 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.

Zastanów się, w jaki sposób możesz dążyć do ustanowienia królestwa Bożego.
(Kiedy będziesz się nad tym zastanawiać, przypomnij sobie zasadę, którą
rozpoznałeś wcześniej w trakcie lekcji na temat poświęcania się bardziej sprawom
duchowym niż doczesnym).

W Ew. Łukasza 12:35–59 czytamy, że Zbawiciel nauczał Swoich uczniów, żeby
przygotowali się na Jego Drugie Przyjście. Pomógł im zrozumieć, że „komu wiele
dano, od tego wiele będzie się żądać” (Ew. Łukasza 12:48) i wyjaśnił, że Jego
ewangelia będzie powodem wielkich podziałów pośród ludzi.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 10:38–12:59 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 11. ,  DZIEŃ 1.

227



Drzewo figowe
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CZĘŚĆ 11.: DZIEŃ 2.

Ew. Łukasza 13–15
Wprowadzenie
Jezus nauczał o pokucie, królestwie Bożym i uzdrawiał w sabat. Przytoczył też
przypowieści, nauczając o pokorze i cenie bycia uczniem. 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.

Ew. Łukasza 13:1–14:14
Jezus uzdrawia w sabat, naucza o pokorze i trosce o biednych
Wyobraź sobie, że siedzisz 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 wielu twoich kolegów zaczyna się śmiać.

Podaj kilka przykładów tego, jak mógłbyś zareagować w takiej sytuacji.
____________________

W trakcie studiowania Ew. Łukasza 13–14 wyszukaj, czego Zbawiciel nauczał o
kontaktach z ludźmi, których sytuacja życiowa jest gorsza od naszej.

W Ew. Łukasza 13 czytamy, że
Zbawiciel przytoczył podobieństwo o
drzewie figowym, które miało zostać
ścięte, jeśli nie wyda owocu.
Przypowieść ta skierowana była do
Żydów, którzy powinni wydawać dobry
owoc, i naucza, że zginiemy, jeśli nie
odpokutujemy. Jezus uzdrowił kobietę
w sabat. Porównał królestwo Boże to
ziarnka gorczycy, które wyrasta
w wielkie drzewo i nauczał o tych,
którzy wejdą do Jego królestwa. 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.

Przeczytaj Ew. Łukasza 13:15–16 i Ew. Łukasza 14:5–6 i wyszukaj odpowiedzi,
jakich Zbawiciel udzielił faryzeuszom, którzy oskarżali Go o nieprzestrzeganie
sabatu, ponieważ uzdrowił w sabat kobietę i mężczyznę.

Czego możemy nauczyć się z przykładu Zbawiciela o przestrzeganiu dnia sabatu i
zachowywaniu go świętym? Jedna z lekcji mówi, że Jezus dał przykład prawego
zachowania w dzień sabatu, służąc ludziom w potrzebie. Z odróżnieniu od Niego
niektórzy faryzeusze usprawiedliwiali pomaganie w dniu sabatu zwierzętom, ale
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nie ludziom. Zastanów się nad tym, co ty robisz w dzień sabatu. Co możesz robić
w dzień sabatu, żeby być bardziej podobnym do Jezusa?

Ew. Łukasza 14:7–10 zawiera przypowieść, jaką Zbawiciel przytoczył, żeby nauczyć
ewangelicznej prawdy o związku pomiędzy pokorą a wywyższeniem. „Pierwsze
miejsca” (Ew. Łukasza 14:7) to miejsca honorowe. Jezus zauważył, że niektórzy
z zaproszonych gości chcieli zająć dla siebie honorowe miejsca, siadając blisko
gospodarza.

Przeczytaj Ew. Łukasza 14:11 i wyszukaj, czego Zbawiciel uczył o pokorze. Słowo
poniżony oznacza upokorzony, sprowadzony na niższy poziom.

Przeczytaj Ew. Łukasza 14:12–14 i odszukaj, czego Zbawiciel nauczył faryzeuszy,
którzy zaprosili Go, by z nimi jadł. Z jakich przyczyn ludzie, którzy zachowują się
jak faryzeusze, zapraszają swoich przyjaciół oraz bogatych lub wpływowych
sąsiadów na obiad?

W czasach Zbawiciela ułomnym (niepełnosprawnym), chromym i ślepym często
trudno było znaleźć zatrudnienie, więc byli biedni ze względu na swoją
niepełnosprawność. Niektórzy faryzeusze pogardzali takimi ludźmi. Z jakich
powodów ludzie w dzisiejszych czasach gardzą innymi?

Oto jedna z zasad, jakich możemy nauczyć się z tych wersetów: Jeśli będziemy
starać się pomagać ludziom znajdującym się w gorszej sytuacji życiowej niż
my, Pan nas wynagrodzi.

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 (zob. Ew. Mateusza 6:4).

1. W dzienniku do studiowania wykonaj jedno lub oba
z następujących poleceń:

a. Opisz sytuację, w której ty lub twój znajomy zostaliście pobłogosławieni za
to, że staraliście się pomóc komuś w potrzebie. („Gorsza sytuacja” może
oznaczać okoliczności inne niż brak środków materialnych, na przykład,
może odnosić się do osoby samotnej, która nie ma przyjaciół).

b. Zastanów się, w jaki sposób możesz pomagać osobom, które znajdują się
w gorszej sytuacji niż ty, i wyznacz sobie cel, że będziesz im służyć.

Ew. Łukasza 14:15–35
Jezus przytacza przypowieść o wielkiej wieczerzy i naucza o cenie bycia uczniem
Co być może będziemy musieli poświęcić jako uczniowie Jezusa Chrystusa?
____________________

Jakich wymówek mogą używać ludzie, żeby unikać tego rodzaju poświęceń?
____________________

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.
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Przeczytaj Ew. Łukasza 14:16–24 i wyszukaj, jakie zaproszenie otrzymali ludzie
w tej przypowieści oraz wymówki, jakie podali ci, którzy go nie przyjęli.

Jezus przemawiał do Żydów, którzy zachowywali się jak ludzie w przypowieści,
którzy zostali jako pierwsi zaproszeni na ucztę. Dlaczego ewangelia Jezusa
Chrystusa przypomina wielką wieczerzę? Jakie wymówki podali ludzie, którzy nie
przyjęli zaproszenia na wielką wieczerzę? Co te wymówki mówią o priorytetach
tych ludzi?

Jedna z zasad, jakich możemy się nauczyć z tej przypowieści, mówi, że jeśli
będziemy przedkładać inne sprawy ponad Pana i Jego ewangelię, stracimy
błogosławieństwa, które moglibyśmy uzyskać.

Przyjrzyj się liście rzeczy, które być może będziesz musiał poświęcić jako uczeń
Jezusa Chrystusa. Jakie błogosławieństwa możesz stracić, jeśli nie będziesz gotowy
dokonać tego rodzaju poświęceń? Czy miałeś kiedyś wrażenie, że dokonujesz
poświęcenia, ale później zdałeś sobie sprawę z tego, że otrzymane
błogosławieństwa przewyższały to, co poświęciłeś?

Przytoczywszy tę przypowieść, Zbawiciel przemówił do ludu o tym, czego wymaga
od Swoich uczniów. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:25–27 i odszukaj, do czego, zgodnie
ze słowami Zbawiciela, muszą być gotowi Jego uczniowie.

„W kontekście Ew. Łukasza 14:26 greckie słowo, które przetłumaczono tutaj jako ‘mieć
w nienawiści’, oznacza ‘mniej miłować’ lub ‘mniej szanować’. Zbawiciel nie cofnął przykazania
‘czcij ojca swego i matkę swoją’ (II Ks. Mojżeszowa 20:12), ale nauczał o priorytetach. W
przypadku ucznia oddanie rodzinie musi zajmować drugie miejsce po oddaniu Jezusowi
Chrystusowi” (New Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014],
str. 165; zob. także Ew. Mateusza 10:37; Ew. Łukasza 14:26).

Słowo krzyż w Ew. Łukasza 14:27 odnosi się do Ukrzyżowania i symbolizuje
gotowość do poświęceń. Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha]
pomaga nam zrozumieć, że „dźwigać krzyż swój” (Ew. Łukasza 14:27) oznacza
„odmówić [sobie] wszelkiej bezbożności i wszelkiego ziemskiego pożądania, i
przestrzegać przykazań [Pana]” (Joseph Smith Translation, Matthew 16:26
[w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Wersety te uczą nas, że uczniowie Jezusa Chrystusa muszą być gotowi
poświęcić wszystko, żeby za Nim podążać. Możesz zapisać tę zasadę na
marginesie swoich pism świętych obok Ew. Łukasza 14:25–27.

Skończywszy nauczać o tym, do czego muszą być gotowi uczniowie, Jezus
powiedział: „Przeto postanówcie w sercach waszych, że będziecie czynić te rzeczy,
których będę was nauczał i które wam nakażę” (Joseph Smith Translation, Luke
14:28 [Ew. Łukasza 14:27, przypis b]). Jedna z zasad, jakich możemy się nauczyć
z tego wersetu to, że kiedy postanawiamy w naszych sercach, że będziemy
czynić to, czego naucza i co przykazuje nam Jezus Chrystus, stajemy się Jego
uczniami.
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Wieża w wiosce w okolicach Nazaretu
w Izraelu jest podobna to wieży opisanej
w Ew. Łukasza 14:28–30.

Zagubiona owca

Zastanów się, w jaki sposób możesz osiągnąć w swoim byciu uczniem stan,
w którym będziesz w sercu naprawdę zdecydowany robić to, czego naucza i co
nakazuje Jezus Chrystus.

Przekazawszy zasady dotyczące bycia uczniem, Zbawiciel przytoczył dwa
podobieństwa. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:28–30 i Ew. Łukasza 14:31–33 i zastanów
się, co one symbolizują.

Zbawiciel pragnął, żeby Jego
naśladowcy uważnie 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]). Możesz
zaznaczyć Ew. Łukasza 14:33, która
podaje proste podsumowanie nauk
Zbawiciela zawartych w tym rozdziale.

2. Zastanów się, czego będzie od ciebie wymagać bycie prawdziwym
uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Zastanów się nad

błogosławieństwami wynikającymi z życia według ewangelii i nagrodą życia
wiecznego. Jakie decyzje możesz podjąć teraz, które pomogą ci postawić Pana
ponad wszystkimi innymi ważnymi sprawami w życiu? Odpowiedz na to
pytanie w dzienniku do studiowania i wyznacz sobie kilka celów, które mogą
pomóc ci stać się lepszym uczniem Jezusa Chrystusa.

Ew. Łukasza 15
Jezus przytacza przypowieści o zagubionej owcy, zagubionym groszu i synu
marnotrawnym
Przypomnij sobie sytuację, w której
odnalazłeś coś ważnego, co wcześniej
zgubiłeś. Jak się wtedy czułeś?

Pomyśl o kimś, kogo znasz, kto może
być duchowo „zagubiony”. Może być to
ktoś, kto nie przyjął jeszcze
przywróconej ewangelii Jezusa
Chrystusa lub w chwili obecnej nie żyje
zgodnie z jej naukami.

W trakcie studiowania Ew. Łukasza 15
wyszukaj prawdy dotyczące tego, jakie
uczucia ma Ojciec Niebieski wobec
tych, którzy są duchowo zagubieni i
jakie my mamy wobec nich obowiązki.

Przeczytaj Ew. Łukasza 15:1–2 i
wyszukaj, o czym szemrali faryzeusze.
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Zagubiony grosz

Syn marnotrawny

W odpowiedzi na skargę faryzeuszy i
uczonych w piśmie Zbawiciel przytoczył
trzy przypowieści: o owcy, groszu i
synu. Miały one na celu dać nadzieję
grzesznikom oraz skarcić i potępić
hipokryzję i obłudę uczonych w piśmie i
faryzeuszy. W trakcie studiowania tych
przypowieści zwróć uwagę na to,
dlaczego przedmiot lub bohater każdej
z nich się zagubił i w jaki sposób został
odnaleziony.

Przeczytaj każdą przypowieść i
odszukaj odpowiedzi na pytania z lewej
kolumny tabelki. Zapisz swoje
odpowiedzi w odpowiednim miejscu.

Przypowieści o zagubionej owcy, groszu i synu

Pytania Ew. Łukasza 15:3–7
(zob. także Ew. Łukasza 15:4,
przypis a w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO)

Ew. Łukasza
15:8–10

Ew. Łukasza 15:11–32 (w
wersecie 16. słowo omłot
oznacza karmę dla
zwierząt gospodarskich).

Co zostało
zagubione?

Dlaczego?

W jaki sposób się
znalazło?

Jakie słowa i zwroty
opisują reakcje ludzi
po odnalezieniu tego,
co się zagubiło?
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„Ujrzał go ojciec jego, i […] pobiegłszy […],
pocałował go” (Ew. Łukasza 15:20).

Zwróć uwagę na to, że owca zagubiła
się, prowadząc zwykłe życie, grosz
zagubił się z powodu zaniedbania lub
nieuwagi swojej właścicielki, a syn
marnotrawny (rozrzutny lub
lekkomyślny) zagubił się dlatego, że
sam się zbuntował.

Jak myślisz, jakie mamy zobowiązania
wobec tych, który są zagubieni,
niezależnie od tego, jak do tego
zagubienia doszło?

Zwróć uwagę na zwroty, które opisują
reakcje po odnalezieniu zwierzęcia,
przedmiotu i człowieka. Pamiętaj, że
jednym z celów tych przypowieści było
upomnienie obłudnych faryzeuszy i
uczonych w piśmie, którzy szemrali,
ponieważ Jezus rozmawiał z celnikami i
grzesznikami. Kiedy Jezus powiedział,
że większa będzie radość w niebie „z
jednego grzesznika, który się upamięta,
niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania” (Ew. Łukasza 15:7), nauczał,
że w niebie jest więcej radości ze skruszonego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu
dziewięciu obłudnych faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy w swej dumie
uważają, że nie potrzebują pokuty.

W jaki sposób dokończyłbyś następujące zdanie w oparciu o reakcje osób, które
odnalazły to, co zostało zagubione: Kiedy pomagamy bliźnim odczuć
pragnienie pokuty, odczuwamy ____________________.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Co możesz zrobić, żeby pomóc osobie, która jest zagubiona

duchowo, by odczuła pragnienie pokuty lub zbliżenia się do Ojca Niebieskiego?

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 13–15 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 11. ,  DZIEŃ 2.

233



CZĘŚĆ 11.: DZIEŃ 3.

Ew. Łukasza 16
Wprowadzenie
Jezus nauczał przypowieści o nieuczciwym zarządcy. Faryzeusze wysłuchali nauk
Jezusa i naśmiewali się z Niego. Jezus zganił faryzeuszy i opowiedział im
przypowieść o bogaczu i Łazarzu.

Ew. Łukasza 16:1–12
Jezus naucza przypowieści o nieuczciwym zarządcy
W wyznaczonym miejscu wypisz kilka ziemskich rzeczy, jakich czasami pragną
ludzie i które próbują zdobyć: ____________________

Następnie wypisz kilka skarbów o wiecznym znaczeniu, do których powinniśmy
dążyć zgodnie z wolą Ojca Niebieskiego (takich jak: wieczne rodziny i pokój):
____________________

Niektórymi z nich możemy cieszyć się podczas życia na ziemi. Zakreśl jedno lub
dwa z wypisanych bogactw, które mają dla ciebie szczególne znaczenie. W trakcie
studiowania Ew. Łukasza 16 wyszukaj prawdy, które pomogą ci uzyskać bogactwa
o wiecznym znaczeniu.

Przytoczywszy podobieństwa o zagubionej owcy, zagubionym groszu i synu
marnotrawnym, Zbawiciel opowiedział uczniom przypowieść o nieuczciwym
zarządcy. Zarządca to osoba, która zarządza sprawami, pieniędzmi lub majątkiem
innego człowieka, inaczej szafarz.

Przeczytaj Ew. Łukasza 16:1–2 i wyszukaj, czego bogacz dowiedział się w tej
przypowieści o zarządcy.

Zwróć uwagę na to, co zarządca robił z majątkiem bogacza. W konsekwencji
swojego marnotrawstwa miał stracić swoją pozycję.

Z Ew. Łukasza 16:3–7 dowiadujemy się, że zarządca martwił się, że nie będzie
w stanie wykonywać pracy fizycznej i będzie mu wstyd żebrać w razie utraty pracy.
Wymyślił plan, który miał zapewnić mu możliwość zatrudnienia w innych domach.
Złożył wizytę dwóm dłużnikom bogacza i znacznie zredukował ich zadłużenie, co
miało mu pomóc zyskać ich przychylność.

Przeczytaj Ew. Łukasza 16:8 i wyszukaj, jaka była reakcja bogacza, kiedy dowiedział
się o postępowaniu swojego zarządcy. Warto wiedzieć, że „synowie tego świata” to
ludzie, którzy cenią sobie bogactwa materialne, a „synowie światłości” to
naśladowcy Boga, czyli osoby, które cenią sobie sprawy duchowe.

Zwróć uwagę na to, że bogacz pochwalił spryt zarządcy, który chciał zyskać sobie
przychylność dłużników. Nie pochwalał natomiast jego nieuczciwości.
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Starszy James E. Talmage z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, czego
Zbawiciel nauczał, przytaczając przypowieść 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. Ludzie, którzy
cenią sobie rzeczy tego świata, zapobiegliwie zabezpieczają swoją przyszłość i

często z grzeszną gorliwością gromadzą wiele majętności; zaś ‘synowie światłości’, czyli ci, którzy
cenią sobie duchowe bogactwo ponad wszelkie ziemskie majętności, są w tych kwestiach mniej
energiczni, roztropni i rozważni” (Jesus the Christ, wyd. 3. [1916], str. 463).

Przeczytaj Ew. Łukasza 16:10–12 i odszukaj, co według Zbawiciela musimy czynić,
by uzyskać błogosławieństwo bogactw w wieczności. Zwróć uwagę na to, że
mamona w wersecie 11. to ziemskie bogactwa, na przykład: pieniądze czy majątek.
Warto wiedzieć, że być „[wiernym] w najmniejszej sprawie” (Ew. Łukasza 16:10)
znaczy sprawiedliwie używać ziemskich bogactw.

Z nauk Zbawiciela w Ew. Łukasza 16:1–12 dowiadujemy się, że jeśli będziemy się
mądrze przygotowywać na przyszłość w wieczności i sprawiedliwie
korzystać z ziemskich bogactw, zostaniemy pobłogosławieni bogactwem o
wiecznym znaczeniu.

1. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub oba
z poniższych pytań:

a. Dlaczego to, w jaki sposób korzystamy z ziemskich bogactw, odzwierciedla,
na ile jesteśmy godni, by powierzono nam bogactwa w wieczności?

b. W jaki sposób możesz sprawiedliwie korzystać z ziemskich bogactw za
młodu? W jaki sposób możesz to robić jako osoba dorosła? (Zob. Jakub
2:17–19).

Ew. Łukasza 16:13–31
Jezus gani faryzeuszy i przytacza przypowieść o bogaczu i Łazarzu
W trakcie studiowania Ew. Łukasza 16:13–26 zastanów się, w jaki sposób
pożądanie ziemskich bogactw może powstrzymać niektórych ludzi przed
uzyskaniem bogactw w wieczności.

Ew. Łukasza 16:13–14 podaje, iż Zbawiciel nauczał, że „nie [możemy] Bogu służyć i
mamonie” (Ew. Łukasza 16:13). Faryzeusze, którzy usłyszeli nauki Zbawiciela,
„naśmiewali się” z Niego (Ew. Łukasza 16:14). W Ew. Łukasza 16:14 wyszukaj
słowo, które opisuje faryzeuszy i wyjaśnia, dlaczego naśmiewali się ze Zbawiciela i
Jego nauk.

Faryzeusze byli chciwi, co oznacza, że egoistycznie pożądali rzeczy materialnych, a
w szczególności przedmiotów, które należały do innych ludzi. Pożądali ziemskich
bogactw i władzy [zob. Ew. Mateusza 23:2–6, 14. Jak myślisz, dlaczego chciwość
faryzeuszy sprawiła, że naśmiewali się ze Zbawiciela?

Przeczytaj Ew. Łukasza 16:16–23 w Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu Józefa
Smitha] (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) i wyszukaj dodatkowe
informacje dotyczące rozmowy faryzeuszy ze Zbawicielem.
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Z wersetów tych dowiadujemy się, że faryzeusze twierdzili, iż prawo Mojżesza jest
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 ukazać chciwym
faryzeuszom ich zachowanie i wynikające z niego konsekwencje, Zbawiciel
przyrównał ich do bogacza w przypowieści zapisanej w Ew. Łukasza 16:19–31.

Wyobrażanie sobie wydarzeń z pism świętych
Wyobrażanie sobie wydarzeń z pism świętych może sprawić, że staną się bardziej rzeczywiste.
Pomaga ono również zrozumieć ludzi i wczuwać się w sytuacje opisane w pismach świętych, a
dzięki temu skutecznie analizować i pojmować wydarzenia, o których w nich mowa. W tracie
czytania wyszukuj szczegóły, które pomogą ci wyobrazić sobie rozgrywające się wydarzenia i to,
że jesteś podczas nich obecny.

W trakcie czytania Ew. Łukasza 16:19–31 wyobraź sobie bohaterów tej
przypowieści i ich wzajemne relacje. Możesz przeczytać te wersety na głos, tak jak
byś robił to przed publicznością, cytując słowa Zbawiciela (Ew. Łukasza 16:19–23),
bogacza (Ew. Łukasza 16:24, 27, 28, 30) i Abrahama (Ew. Łukasza 16:25, 26, 29, 31).
Warto wiedzieć, że „łono Abrahamowe” (Ew. Łukasza 16:22) symbolizuje raj
w świecie duchów, a „kraina umarłych” (Ew. Łukasza 16:23) — więzienie duchów
(zob. Bible Dictionary, „Abraham’s Bosom”, „Hell”).

Czym różniło się od siebie doczesne
życie bogacza od życia Łazarza?

Jaki wpływ chciwość, czyli miłość do
rzeczy tego świata, miała na to, co stało
się z bogaczem po jego śmierci?

Jak myślisz, czego ta przypowieść miała
nauczyć faryzeuszy?

Jedna z zasad, jakich możemy się
nauczyć z tej przypowieści, mówi, że jeśli będziemy chciwi i nie będziemy
sprawiedliwe używać naszych ziemskich bogactw, na koniec doświadczymy
cierpienia i żalu (zob. także NiP 104:18).
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Psy lizały rany Łazarza, żebraka, który leżał u
wrót bogacza.

Z tej przypowieści możemy dowiedzieć
się jeszcze jednej prawdy. Czego,
według Ew. Łukasza 16:30, bogacz
oczekiwał po ukazaniu się Łazarza jego
braciom?

Bogacz wierzył, że jeśli Łazarz im się
ukaże, jego bracia odpokutują i nawrócą
się, dostrzegając prawdę. Nawrócenie
to „zmiana wierzeń, przemiana serca i
dokonanie zmian w życiu, aby przyjąć
wolę Boga i podporządkować się jej”
(Guide to the Scriptures, „Conversion,
Convert”, strona internetowa:
scriptures.lds.org).

Dlaczego, według Ew. Łukasza
16:29, 31, Abraham nie posłał Łazarza do braci bogacza?

Wspominając „Mojżesza i proroków”, Zbawiciel ponownie odniósł się do pism
świętych, w które faryzeusze rzekomo wierzyli i według których rzekomo żyli, choć
w rzeczywistości je odrzucali.

Z tej przypowieści uczymy się, że nawrócenie następuje dzięki wierze i
przestrzeganiu słów proroków, a nie w wyniku doświadczania cudów czy
wizyt aniołów.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak myślisz, dlaczego nawrócenie następuje głównie dzięki wierze i
przestrzeganiu słów proroków, a nie w wyniku doświadczania cudów czy
wizyt aniołów?

b. Które z nauk proroków wpłynęły na twoje nawrócenie?

Na oddzielnej kartce napisz sobie cel dotyczący tego, w jaki sposób możesz
wzmocnić swoją wiarę w określone nauki proroków lub lepiej ich przestrzegać, by
pogłębić swoje nawrócenie. Przykłady możesz znaleźć w broszurze: Dla
wzmocnienia młodzieży. Umieść kartkę w widocznym miejscu, na przykład
w pismach świętych, żeby codziennie przypominała ci o twoim celu.

3. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 16 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 11.: DZIEŃ 4.

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 10 trędowatych, ale tylko jeden powrócił, żeby Mu podziękować.
Faryzeusze doprowadzili do konfrontacji ze Zbawicielem, a On nauczał ich o
nadejściu królestwa Bożego.

Ew. Łukasza 17:1–10
Apostołowie proszą Jezusa, aby przydał im wiary

1. Zastanów się nad konkretnymi sytuacjami, które mogą wymagać od
ciebie wykazania się wiarą, na przykład: prośba o błogosławieństwo

kapłańskie, płacenie dziesięciny, przemówienie lub lekcja w Kościele. Zapisz
swoje odpowiedzi w dzienniku do studiowania. Następnie odpowiedz na
poniższe pytania: Czy chciałeś kiedyś mieć więcej wiary? Jeśli tak, to jakie
doświadczenia wywołały to pragnienie?

W trakcie studiowania Ew. Łukasza 17 wyszukaj zasady, które pomogą ci wzmocnić
twoją wiarę.

W Ew. Łukasza 17:1–2 Zbawiciel nauczał Swoich uczniów, że ludzie, którzy
prowadzą innych do grzechu, będą pociągnięci za to do odpowiedzialności.

Przeczytaj Ew. Łukasza 17:3–4 i wyszukaj, jakie wymagające wiary przykazanie
Zbawiciel dał Swoim uczniom. Możesz je zaznaczyć w swoich pismach świętych.

Dlaczego może być trudno wybaczyć osobie, która cię wielokrotnie skrzywdziła?
____________________

Przeczytaj Ew. Łukasza 17:5 i wyszukaj, czego Apostołowie pragnęli od Zbawiciela
po tym, jak nauczał ich o przebaczeniu.

W jaki sposób dążenie do zwiększenia wiary w Pana może pomóc im przestrzegać
przykazania, by wybaczać bliźnim? ____________________

Jak podaje Ew. Łukasza 17:6, Zbawiciel odpowiedział na prośbę Apostołów, żeby
przydać im wiary, składając im świadectwo, że wiara wielkości ziarenka gorczycy
może czynić cuda. Aby wyjaśnić, w jaki sposób mogą wzmocnić swoją wiarę, Jezus
przytoczył przypowieść opisującą relację między panem a sługą.

Przeczytaj Ew. Łukasza 17:7–10 i wyszukaj, czego pan oczekiwał od swojego sługi.
Skorzystaj ze słownika, aby zrozumieć trudne słowa znajdujące się w tej
przypowieści.

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.
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Zastanów się, jakie są podobieństwa pomiędzy panem w tej przypowieści a naszym
Ojcem Niebieskim.

Możesz zaznaczyć w Ew. Łukasza 17:10 zwrot: „wszystko, co wam polecono”.

2. Zapisz następujące zdanie w dzienniku do studiowania: Nasza
wiara wzrasta, kiedy staramy się czynić wszystko, co nakazuje nam nasz

Ojciec Niebieski. Później dodasz do niego więcej informacji.

W Ew. Łukasza 17:10 możesz zaznaczyć, co według Jezusa powinni mówić słudzy,
kiedy wykonają, co im nakazano.

Przyznanie, że jesteśmy nieużytecznymi sługami, oznacza, iż zdajemy sobie sprawę
z tego, że niezależnie od tego, jak wiernie przestrzegamy przykazań, zawsze mamy
dług u Boga. On tak hojnie nas błogosławi, że nigdy nie będziemy w stanie Mu za
to odpłacić — nawet jeśli będziemy posłuszni i będziemy prowadzić sprawiedliwe
życie (zob. Mosjasz 2:20–26).

3. Uzupełnij zdanie w swoim dzienniku do studiowania tak, żeby
przekazywało następującą zasadę: Nasza wiara wzrasta, kiedy

staramy się czynić wszystko, co nakazuje nam nasz Ojciec Niebieski, i
kiedy pamiętamy, że zawsze mamy wobec Niego dług. Następnie
odpowiedz na poniższe pytanie: W jaki sposób staranie się, by robić wszystko,
co Bóg nam nakazuje, wzmacnia naszą wiarę?

Prezydent Heber J. Grant nauczał nas o znaczeniu wypełniania naszych
obowiązków w służbie Bogu: „Żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie są
narażeni na niebezpieczeństwo utraty wiary w ten Kościół, jeśli są pokorni,
oddani modlitwie i posłuszni obowiązkom. Nigdy nie słyszałem, żeby taka osoba
straciła wiarę. Kiedy wykonujemy nasze obowiązki, wiara wzrasta, aż staje się
doskonałą wiedzą” (Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant [2002],

str. 28).

Przypomnij sobie sytuację, w której przestrzegałeś przykazań lub posłusznie
wykonywałeś swoje obowiązki wobec Boga i czułeś, że twoja wiara wzrosła
z tego powodu.

Ew. Łukasza 17:11–19
Jezus oczyszcza dziesięciu trędowatych
Uzupełnij następujące zdanie na
podstawie tego, co wiesz o trądzie: W
czasach biblijnych chorowanie na trąd
było ciężkim doświadczeniem,
ponieważ ____________________.

Trąd był chorobą, która mogła
powodować oszpecenie i śmierć.
Trędowaci byli separowani od reszty
społeczeństwa, aby chronić zdrowie
innych ludzi, i wymagano od nich, aby
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krzyczeli: „Nieczysty!”, aby ostrzec zbliżające się do nich osoby (zob. Bible
Dictionary, „Leper”).

Przeczytaj Ew. Łukasza 17:11–12 i wyszukaj, kogo Jezus spotkał, gdy wszedł do
pewnej wioski w drodze do Jerozolimy.

Co byś pomyślał, gdybyś był trędowaty i zobaczył Jezusa?

Przeczytaj Ew. Łukasza 17: 13–14 i wyszukaj, co trędowaci powiedzieli
Zbawicielowi i jak im na to odpowiedział.

Prawo Mojżesza nakazywało, żeby uzdrowieni trędowaci stawiali się przed
kapłanami, którzy zezwalali na ich powrót do życia w społeczeństwie
(zob. III Ks. Mojżeszowa 14). Możesz zaznaczyć w swoich pismach, co się stało,
kiedy trędowaci poszli pokazać się kapłanowi.

Z Ew. Łukasza 17:14 dowiadujemy się, że otrzymujemy błogosławieństwa od
Pana, kiedy czynimy, co nam nakazuje.

Zastanów się, jak byś się czuł — jakie zmiany dokonałyby się w twoim życiu —
gdybyś był jednym z tych oczyszczonych trędowatych. Jak sądzisz, co byś zrobił,
uświadomiwszy sobie, że zostałeś oczyszczony z trądu?

Przeczytaj Ew. Łukasza 17:15–19 i wyszukaj, czym reakcja jednego z trędowatych
różniła się od pozostałych.

Jedna z prawd, których uczymy się od trędowatego, który wrócił, żeby podziękować
Zbawicielowi, mówi, że 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?

W trakcie czytania następującej wypowiedzi zaznacz, co według Prezydenta
Thomasa S. Monsona stanie się, kiedy będziemy wyrażać wdzięczność naszemu
Ojcu w Niebie: „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).

W Ew. Łukasza 17:19 możesz zaznaczyć, co wedle słów Zbawiciela stało się
z trędowatym, który Mu podziękował.

Oceń własne życie
Kiedy poświęcamy czas na rzetelną ocenę tego, czy w pełni żyjemy zgodnie z określoną zasadą
ewangelii, pozwalamy Duchowi Świętemu na to, aby pomógł nam zrozumieć, co robimy dobrze, a
nad czym powinniśmy popracować. Kiedy oceniasz siebie, zabiegaj o przewodnictwo Ducha
Świętego i bądź ze sobą całkowicie szczery.
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W jaki sposób dziękowanie Panu za nasze błogosławieństwa pomaga nam
otrzymać uzdrowienie? ____________________

4. W dzienniku do studiowania zapisz konkretne błogosławieństwa
od Ojca Niebieskiego, za które jesteś wdzięczny. Wypisz, co możesz

zrobić, aby okazać za nie wdzięczność.

Ew. Łukasza 17:20–37
Jezus naucza o nadejściu królestwa Bożego
Jezus nauczał tu o Swoim Drugim Przyjściu w Ew. Łukasza 17:20–37. Zapoznałeś
się z częścią tego fragmentu w trakcie studiowania Ew. Mateusza 24 i Józef Smith
— Mateusz.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 17 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 12.: DZIEŃ 1.

Ew. Łukasza 18–21
Wprowadzenie
Udając się po raz ostatni w kierunku Jerozolimy, Jezus Chrystus nauczał ewangelii i
dokonał cudów wśród ludu. Triumfalnie wjechał do Jerozolimy, ponownie wypędził
przekupniów ze świątyni i nauczał w niej lud.

Ew. Łukasza 18–21
Zbawiciel naucza w drodze do Jerozolimy
Studiując Ew. Mateusza i Marka, dowiedziałeś się już o wielu wydarzeniach
zapisanych w Ew. Łukasza 18–21.

Udawszy się po raz ostatni 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. (Zob. także Ew. Mateusza
19–20; Ew. Marka 10).

Jezus 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.

Większość historii, które będziesz
studiować podczas tej lekcji, znajduje
się tylko w Ewangelii Łukasza. Aby
przygotować się do studiowania
Ew. Łukasza 18–21, odpowiedz poniżej
na następujące pytania:

Jakie czyny świadczą o tym, że człowiek
szczerze pragnie zbliżyć się do Pana?
Jakie zachowanie pokazuje, że naprawdę pragnie uzyskać wybaczenie lub pomoc
od Pana? ____________________

Przeczytaj każdy z fragmentów z pism świętych w poniższej tabelce i zastanów się
nad odpowiedziami na zadane pytania. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.
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Przypowieść
lub historia

Słownictwo Główny
bohater

Doktryny
i zasady

Ew. Łukasza
18:1–8

ustawać: zniechęcać się lub znużyć

weź mnie w obronę: napraw wyrządzone zło lub
dochodź sprawiedliwości

wdowa

Ew. Łukasza
18:9–14

usprawiedliwiony: przyjęty lub oczyszczony celnik

Ew. Łukasza
18:35–43

ślepiec

Ew. Łukasza
19:1–10

coś na kimś wymuszać: uzyskać przy pomocy
niesprawiedliwych środków lub metod

Zacheusz

Pytania do rozważenia

• Czego główny bohater pragnął najbardziej?

• Co główny bohater uczynił, aby pokazać, że jego pragnienie jest szczere?

• Co się stało w wyniku jego wiernych czynów?

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jakie podobieństwa zauważyłeś w zachowaniu się głównych bohaterów?

b. Jakie zauważyłeś podobieństwa w tym, co główni bohaterowie uzyskali
w wyniku swoich czynów?

Jedna z zasad, jakich uczymy się z tych historii, brzmi: Jeśli będziemy szczerze i
wytrwale okazywać wiarę w Pana, będziemy mogli uzyskać Jego łaskę.

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów
i odszukaj, co wskazuje 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).

Możesz zapisać tę wypowiedź na marginesie swoich pism świętych.

2. Napisz w dzienniku do studiowania, w jaki sposób możesz dzisiaj
okazać wiarę w Jezusa Chrystusa. Jakie błogosławieństwa wynikają

z codziennego okazywania wiary w Jezusa Chrystusa?

Przeczytaj kolejną wypowiedź Starszego Bednara i wyszukaj, co — jego zdaniem —
oznacza doświadczenie miłosierdzia Pana:
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„Poprzez osobiste studiowanie, obserwacje, rozważania i modlitwę wierzę, iż
lepiej zrozumiałem to, że 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.
Zaprawdę, Pan dostosowuje ‘Swe miłosierdzie stosownie do warunków dzieci

człowieczych’ (NiP 46:15) […].

Pozwólcie, że zasugeruję, iż jednym ze sposobów, na jakie Zbawiciel przychodzi do każdego
z nas, jest szczodre okazywanie troskliwego miłosierdzia. Kiedy stawiamy w życiu czoło
wyzwaniom i próbom, dar wiary i właściwe poczucie osobistej pewności siebie, przerastającej
własne możliwości, to dwa przykłady troskliwego miłosierdzia Pana. Pokuta i wybaczenie
grzechów oraz spokój sumienia, to przykłady troskliwego miłosierdzia Pana. Wytrwałość i
męstwo, umożliwiające nam parcie naprzód z pogodą ducha poprzez ograniczenia fizyczne i
trudności duchowe, to przykłady troskliwego miłosierdzia Pana” („Troskliwe miłosierdzie Pana”,
Ensign lub Liahona, maj 2005, str. 99–100).

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób ty lub twoi znajomi okazujecie wiarę w Jezusa Chrystusa?
Jakiego rodzaju miłosierdzia doświadczacie w jej wyniku?

b. Zastanów się, w jakich aspektach życia pragniesz pomocy i miłosierdzia
Pana. Co gotów jesteś robić, żeby okazywać wiarę w Pana i zyskać Jego
miłosierdzie?

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 18–21 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 12.: DZIEŃ 2.

Ew. Łukasza 22
Wprowadzenie
Kiedy doczesna posługa Jezusa zbliżała się ku końcowi, ustanowił On sakrament,
nauczał Swoich uczniów, żeby służyli bliźnim, i nakazał Piotrowi, by 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.

Ew. Łukasza 22:1–38
Zbawiciel ustanawia sakrament i udziela wskazówek Apostołom
Wyobraź sobie, że siedzisz na podłodze w domu z jednym z członków swojej
rodziny, który chce wstać i prosi cię o pomoc. Czy jesteś w stanie mu pomóc,
siedząc na podłodze? Czy łatwiej byłoby ci udzielić mu pomocy, gdybyś
najpierw wstał?

To porównanie może pomóc ci zrozumieć, co możemy zrobić, żeby skuteczniej
podnosić duchowo bliźnich.

W trakcie studiowania Ew. Łukasza 22 wyszukaj prawdy, które pomogą ci
dowiedzieć się, w jaki sposób możesz pomóc bliźnim powstać duchowo.

Z Ew. Łukasza 22:1–30 dowiadujemy się, że pod koniec Swojej doczesnej służby
Zbawiciel spotkał się z Apostołami, żeby obchodzić święto paschy. Ogłosił
wówczas, że jeden z nich Go zdradzi, ustanowił sakrament, nakazał, żeby go
udzielali na Jego pamiątkę. Nauczał również, że ci, którzy służą bliźnim, są
najwięksi ze wszystkich. Zbawiciel pochwalił też Apostołów za to, że przy Nim
wytrwali i obiecał im, że pewnego dnia zasiądą na tronach i będą sądzić dwanaście
plemion Izraela.

Przeczytaj Ew. Łukasza 22:31–32 i wyszukaj, czego, według słów Zbawiciela,
pragnął Szatan.

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] podaje następujące
wyjaśnienie wersetu 31.: „I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan pragnie cię,
aby mógł przesiać dzieci królestwa jak pszenicę” (Joseph Smith Translation, Luke
22:31 [Ew. Łukasza 22:31, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO]). Innymi słowy, Szatan pragnął złapać Piotra w sidła, żeby mógł
łatwiej usidlić pozostałych członków Kościoła.

„Pszenicę przesiewa się, żeby oddzielić ziarno od plew. Cenne ziarno zachowuje się
na później, a plewy odrzuca. Jeśli święci ulegną pokusie i poddadzą się grzechom
świata, utracą to, co czyni ich wyjątkowymi i staną się podobni do plew” (New
Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014],
str. 183). W przypowieści Zbawiciela wiarę i świadectwo Piotra oraz innych można
porównać do ziaren pszenicy, które Szatan próbuje oddzielić lub im odebrać.

Wypisz kilka znanych ci faktów na temat Piotra, które wskazują, że posiadał on już
świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii: ____________________
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W Ew. Łukasza 22:32 możesz zaznaczyć, czego jeszcze, zgodnie ze słowami
Zbawiciela, musiał doświadczyć Piotr, zanim mógł wzmacniać swoich braci.

Posiadanie świadectwa o ewangelii oznacza, że dana osoba otrzymała „wiedzę i
duchowe potwierdzenie od Ducha Świętego” (Guide to the Scriptures,
„Testimony”, strona internetowa: scriptures.lds.org). Nawrócenie na ewangelię 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).

Na podstawie tego, co Pan powiedział Piotrowi w Ew. Łukasza 22:32, możemy
rozpoznać następującą prawdę: Kiedy nawracamy się na ewangelię Jezusa
Chrystusa, możemy wzmacniać innych.

1. Kiedy się nawracamy, nasze wierzenia i czyny podporządkowują się
woli Boga i możemy pomagać bliźnim oraz ich wzmacniać. W

dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jaki związek z tą zasadą ma pomaganie komuś wstać?

b. Jak myślisz, co może pomóc komuś nawrócić się na ewangelię?

Przeczytaj Ew. Łukasza 22:33–34 i wyszukaj, co Piotr odpowiedział Zbawicielowi,
kiedy ten upomniał go, by się nawrócił i wzmacniał swoich braci. Możesz zaznaczyć
to, co znajdziesz.

Bardziej szczegółowa wersja tej historii znajduje się w Ew. Mateusza 26. Przeczytaj
Ew. Mateusza 26:35 i wyszukaj, co Piotr powiedział Zbawicielowi, kiedy usłyszał to
proroctwo.

Ew. Łukasza 22:39–53
Zbawiciel cierpi w Getsemane, Jego pot jest jak krople krwi; zostaje zdradzony
przez Judasza
Po święcie Paschy Zbawiciel udał się z Apostołami do Ogrodu Getsemane.
Przeczytaj Ew. Łukasza 22:39–43 i wyszukaj, co Zbawiciel tam uczynił. Możesz
zaznaczyć w wersecie 43., kto go wzmocnił.

Z tej historii dowiadujemy się, że jeśli będziemy gotowi być Mu posłuszni,
Ojciec Niebieski da nam siłę, żebyśmy mogli czynić Jego wolę.

W jaki sposób Ojciec Niebieski może nas wzmocnić? ____________________

Przypomnij sobie sytuację, w której czułeś się wzmocniony przez Ojca
Niebieskiego, gdy starałeś się czynić Jego wolę.

Opisana w Ew. Łukasza historia o cierpieniu Zbawiciela w Getsemane zawiera
ważny szczegół, którego nie podają Mateusz ani Marek. Przeczytaj Ew. Łukasza
22:44 i wyszukaj, w jaki sposób Łukasz opisał cierpienie Zbawiciela w ogrodzie.
Możesz zaznaczyć słowa, które przekazują następującą prawdę: Kiedy Jezus
Chrystus cierpiał w Getsemane, Jego pot był jak krople krwi.

Zbawiciel opisał Swoje własne cierpienie w objawieniu danym poprzez Proroka
Józefa Smitha. Przeczytaj werset: Nauki i Przymierza 19:18 i wyszukaj, w jaki
sposób Zbawiciel opisał Swoje cierpienie. Przeczytaj też werset: Mosjasz 3:7.
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Możesz zapisać odnośniki do wersetów: Nauki i Przymierza 19:18 i Mosjasz 3:7
w swoich pismach świętych obok Ew. Łukasza 22:44.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Co czujesz, mając świadomość, że Jezus Chrystus tak bardzo za ciebie
cierpiał?

b. W jaki sposób świadomość tej prawdy wzmacnia twoje świadectwo o
miłości Zbawiciela do ciebie?

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów uczył na temat
cierpienia Zbawiciela:

„Nie wiemy, nie jest to nam wiadome ani żaden śmiertelny umysł nie może
w pełni pojąć znaczenia tego, czego Chrystus dokonał w Getsemane.

Wiemy, że spływały po Nim wielkie krople krwi wydobywające się ze wszystkich
porów, kiedy pił do dna z czary goryczy, jaką Mu podał Jego Ojciec.

Wiemy, że męki, które wycierpiał, zarówno w duchu, jak i w ciele, przekraczały
wytrzymałość ludzką, gdyż żaden człowiek nie byłby w stanie ich zaznać i

przeżyć.

Wiemy, że w jakiś sposób, dla nas niepojęty, Jego cierpienie uczyniło zadość wymaganiom
sprawiedliwości, wybawiło skruszone dusze od bólu i kary za grzech, i udostępniło miłosierdzie
tym, którzy uwierzą w Jego święte imię.

Wiemy, że leżał twarzą ku ziemi, kiedy ból i męczarnia nieskończonego brzemienia sprawiały, że
drżał i pragnął, aby nie musiał wypić tej czary goryczy.

Wiemy, że anioł zstąpił z dworów chwały, by wzmocnić Go w Jego mękach, i przypuszczamy, że
był to wszechmocny Michał, którego upadek nastąpił głównie po to, żeby ludzie mogli przyjść
na świat.

Na tyle, na ile jesteśmy w stanie stwierdzić, to nieskończone cierpienie — to cierpienie, które nie
miało sobie równych — trwało około trzech lub czterech godzin” („Oczyszczająca moc
Getsemane”, Liahona, kwiecień 2011, str. 16–17).

Z Ew. Łukasza 22:45–48 dowiadujemy się, że po zakończeniu cierpienia
w Getsemane Zbawiciel został zdradzony przez Judasza Iskariotę.

Przeczytaj Ew. Łukasza 22:49–51 i wyszukaj, co Piotr zrobił (zob. Jan 18:10), kiedy
naczelni kapłani i inni przyszli, żeby pojmać Jezusa. Możesz zaznaczyć, co
Zbawiciel uczynił dla sługi arcykapłana.

Z Ew. Łukasza 22:52–53 dowiadujemy się, 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
Z Ew. Łukasza 22:54 dowiadujemy się, że kiedy Zbawiciel został zabrany do domu
arcykapłana, gdzie stanął przed sądem, Piotr udał się za Nim.
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3. Narysuj poniższy diagram w swoim dzienniku do studiowania. W
trakcie czytania każdego fragmentu wyszukaj, kto rozmawiał

z Piotrem i co Piotr odpowiedział, kiedy Jezus znajdował się przed sądem.
Zapisz swoje odpowiedzi w odpowiednich kolumnach. (Uwaga: Wszystkie
cztery Ewangelie podają historię o wyparciu się Piotra, ale w zapisie Jana
znajduje się najwięcej szczegółów).

Fragment Kto rozmawiał z Piotrem? Co Piotr odpowiedział?

Ew. Jana 18:15–17

Ew. Jana 18:18, 25

Ew. Jana 18:26–27

Gdy skończysz uzupełniać tabelę, odpowiedz w dzienniku do studiowania na
następujące pytanie: Jak myślisz, dlaczego Piotr był kuszony, żeby wyprzeć się
Jezusa przed każdą z tych osób?

Przeczytaj Ew. Łukasza 22:61–62 i
wyszukaj, co się stało, kiedy Piotr
wyparł się Zbawiciela.

Wyobraź sobie, że znajdujesz się
w sytuacji Piotra, kiedy ten po trzykroć
wyparł się Jezusa. Co byś myślał i czuł
na miejscu Piotra w chwili, gdy spojrzał
na niego Zbawiciel? Dlaczego?

Starszy Bruce R. McConkie powiedział
o Piotrze:

„Piotr jest klasycznym przykładem tego, jak moc nawrócenia działa na podatne
dusze. W trakcie doczesnej posługi Pana Piotr posiadał świadectwo, zrodzone
z ducha, o boskim pochodzeniu Chrystusa i o wielkim planie zbawienia, który jest
w Chrystusie. Kiedy Duch Święty podszepnął mu słowa, rzekł: ‘Tyś jest Chrystus,
Syn Boga żywego’ (Ew. Mateusza 16:13–19). Kiedy inni zawracali, Piotr powstał i
z apostolską pewnością mówił: ‘Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś

Chrystusem, Synem Boga żywego’ (Ew. Jana 6:69). Piotr wiedział, a jego wiedza przyszła poprzez
objawienie.

Ale Piotr nie był nawrócony, gdyż nie stał się jeszcze nową istotą z Ducha Świętego. Dopiero po
tym, jak Piotr otrzymał świadectwo, i tej samej nocy, kiedy Go pojmano, Jezus powiedział
Piotrowi: ‘A ty gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich’ (Ew. Łukasza 22:32). Zaraz
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potem i wbrew swemu świadectwu Piotr wyparł się Chrystusa Ew. Łukasza 22:54–62 Po
ukrzyżowaniu Piotr poszedł łowić ryby, tuż przed ponownym powołaniem przez
zmartwychwstałego Pana (Ew. Jana 21:1–17). W końcu w dniu Zielonych Świąt dane zostało
obiecane duchowe obdarowanie; Piotr i wszyscy wierni uczniowie stali się nowymi istotami
z Ducha Świętego; prawdziwie się nawrócili, a ich późniejsze osiągnięcia świadczą o trwałości ich
nawrócenia (Dzieje Apostolskie 3; 4)” (Mormon Doctrine, wyd. 2. [1966], str. 162–163).

Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że kiedy Piotr otrzymał dar Ducha
Świętego, całkowicie się nawrócił i przez resztę życia był wiernym uczniem Jezusa
Chrystusa (zob. Dzieje Apostolskie 4:13–17; 5:25–29).

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jakie lekcje płyną z doświadczenia Piotra?

b. Kto z twoich znajomych zdaje się być prawdziwie nawrócony na ewangelię
Jezusa Chrystusa? Co robi, żeby okazać, że jest nawrócony?

Zastanów się, w jaki sposób możesz pogłębić swoje nawrócenie na ewangelię
Jezusa Chrystusa? Zastosuj w życiu podszepty Ducha, które możesz otrzymać na
ten temat.

Z Ew. Łukasza 22:63–71 dowiadujemy się, że arcykapłani bili Zbawiciela i kpili
z Niego.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 22 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 12.: DZIEŃ 3.

Ew. Łukasza 23–24
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 jednak Piłat wydał Go na ukrzyżowanie. Jezus wybaczył rzymskim
żołnierzom, którzy Go ukrzyżowali i zapewnił złoczyńcę, który wisiał na krzyżu
obok Niego, o życiu po śmierci. Po śmierci Jezusa jego ciało zostało złożone
w grobie Józefa z Arymatei. Trzeciego dnia po śmierci Jezusa Chrystusa aniołowie
obwieścili Jego Zmartwychwstanie kobietom przy grobie. Jezus ukazał się później
Apostołom i innym ludziom, pokazał Swoje zmartwychwstałe ciało i nakazał im
głosić pokutę i być Jego świadkami.

Ew. Łukasza 23
Zbawiciel staje przed sądem u Piłata i Heroda i zostaje ukrzyżowany pomiędzy
dwoma złoczyńcami
Przypomnij sobie sytuację, w której ktoś cię źle potraktował. Jaka była twoja
reakcja?

W trakcie studiowania Ew. Łukasza 23 wyszukaj prawdę, która ukazuje, w jaki
sposób powinniśmy reagować, kiedy czujemy się pokrzywdzeni przez innych ludzi.

Pamiętaj, że kiedy Jezus cierpiał w Getsemane, naczelni kapłani pojmali Go i
skazali na śmierć. Następnie zabrali Go do Poncjusza Piłata, rzymskiego
namiestnika, który panował na terytorium Judei, i domagali się, żeby skazał Go na
śmierć. Piłat nie znalazł w Jezusie żadnej winy. Posłał Go na sąd do Heroda
Antypasa, który wcześniej skazał na śmierć Jana Chrzciciela i który z upoważnienia
Rzymu panował na terenie Galilei i Perei. Herod również nie był w stanie uznać
Jezusa za winnego, więc Piłat powiedział ludziom, że Go ukaże i wypuści. Ludzie
zakrzyknęli, żeby Piłat uwolnił im Barabasza, który był mordercą, i domagali się
ukrzyżowania Jezusa. Piłat wypuścił Barabasza, a Jezusa wydał na ukrzyżowanie
(zob. Ew. Łukasza 23:1–25).

Przeczytaj Ew. Łukasza 23:32–34 i Joseph Smith Translation, Luke 23:35
[Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Łukasza 23:35] (Ew. Łukasza 23:34, przypis c
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) i wyszukaj, o co modlił się
Zbawiciel, kiedy Go krzyżowano. Możesz zaznaczyć Jego modlitwę w swoich
pismach świętych.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego modlitwa Zbawiciela w tym momencie ma tak szczególny
charakter?

b. Jakiej zasady możemy nauczyć się z przykładu Zbawiciela o tym, w jaki
sposób powinniśmy reagować, kiedy inni ludzie nas krzywdzą? (Odpowiedz
na to pytanie, uzupełniając następującą zasadę: Podążamy za przykładem
Jezusa Chrystusa, dokonując wyboru, że ____________________).
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Wybaczanie innym ludziom nie oznacza, że ci, którzy grzeszą przeciwko nam, nie
powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny. Nie znaczy to
również, że powinniśmy narażać się na sytuacje, w których ludzie mogą nas dalej
krzywdzić. Wybaczenie oznacza raczej traktowanie z miłością tych, którzy nas
skrzywdzili i nieżywienie do nich urazy ani uczuć złości (zob. Guide to the
Scriptures, „Forgive”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Zastanów się, czy jest ktoś, komu powinieneś wybaczyć. Czasem wybaczenie może
być trudne. Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Gordona B. Hinckleya i
wyszukaj, co możesz uczynić, kiedy trudno jest ci komuś wybaczyć:

„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. Lecz jeśli będziecie szukać tego pragnienia w szczerości i
pielęgnować je, ono przyjdzie. W waszych sercach zagości pokój, którego nie
można osiągnąć w żaden inny sposób. Ten pokój będzie pochodził od Tego, który
powiedział:

‘Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.

A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych’ (Ew. Mateusza
6:14–15)” („Of You It Is Required to Forgive”, Ensign, czerwiec 1991, str. 5).

2. W swoim dzienniku do studiowania wykonaj następujące zadania:

a. Odpowiedz na następujące pytanie: Jak, twoim zdaniem, modlitwa o siłę
może pomóc ci wybaczyć komuś, kto cię skrzywdził?

b. Opisz sytuację, w której komuś wybaczyłeś (lub sytuację, w której wybaczył
komuś członek twojej rodziny). Pamiętaj, żeby nie dzielić się
doświadczeniami, które są zbyt osobiste.

Staraj się naśladować Jezusa Chrystusa i wybaczać tym, którzy cię krzywdzą. Módl
się o siłę i umiejętność, żeby to zrobić. (Pamiętaj, że Pan potępia każdą formę
znęcania się, zarówno fizycznego, seksualnego, słownego, jak i emocjonalnego.
Wszelkiego rodzaju znęcanie się lub maltretowanie, jak również zastraszanie, jest
sprzeczne z naukami Jezusa Chrystusa. Ofiary znęcania się powinny być pewne, że
nie ponoszą winy za krzywdzące zachowanie innych osób. Nie muszą czuć się
winne. Ofiary znęcania się powinny natychmiast szukać pomocy, zwykle u swojego
biskupa lub prezydenta gminy).
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Z Ew. Łukasza 23:35–38 dowiadujemy
się, że żydowscy władcy i rzymscy
żołnierze szydzili ze Zbawiciela, gdy
wisiał na krzyżu. Przeczytaj
Ew. Łukasza 23:39–43 i wyszukaj, jak
traktowali Go złoczyńcy, którzy wisieli
po obu stronach Zbawiciela. Możesz
zaznaczyć słowa lub wyrażenia, które
wydadzą ci się ważne.

Przeczytaj następującą wypowiedź i
wyszukaj, jakie miało znaczenie to, że
Zbawiciel powiedział jednemu ze złoczyńców, że będzie z Nim w raju:

„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) […].

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).

Ze słów, jakie Zbawiciel wypowiedział do złoczyńcy w Ew. Łukasza 23:43,
dowiadujemy się, że duchy wszystkich ludzi wchodzą w chwili śmierci do
świata duchów.

Z rozdziału: Nauki i Przymierza 138 dowiadujemy się, że kiedy Zbawiciel umarł,
Jego duch wkroczył do świata duchów. Nie odwiedził On jednak niegodziwych,
którzy znajdowali się w części świata duchów zwanej więzieniem. Przeczytaj
fragment: Nauki i Przymierza 138:29–32 i wyszukaj, co Jezus Chrystus robił
w świecie duchów i co prawdopodobnie stało się po śmierci ze złoczyńcą, kiedy
udał się do świata duchów. W swoich pismach świętych możesz zapisać odnośnik
do NiP 138:29–32 obok Ew. Łukasza 23:43.

Łączenie fragmentów za pomocą odsyłaczy
Odsyłacze to fragmenty z pism świętych, dzięki którym można zgłębić znaczenie badanego
fragmentu. Studiując pisma święte, odnajdziesz wielką korzyść w używaniu odsyłaczy poprzez
zapisywanie na marginesie wersetów odsyłaczy do innych fragmentów, które pomagają ci
zrozumieć dany fragment lub temat.

Mimo iż złoczyńca miał być nauczany ewangelii, nie oznaczało to, że zostanie
automatycznie wywyższony w królestwie Bożym. Złoczyńca (i inni, którzy umarli
bez wiedzy o ewangelii) będą musieli odpokutować i przyjąć dokonane w ich
imieniu obrzędy świątynne (zob. Nauki i Przymierza 138:58–59).

Ew. Łukasza 23:44–56 podaje, że Zbawiciel umarł na krzyżu. Następnie Jego ciało
owinięte zostało w prześcieradła i złożone w grobie. Materiał dotyczący śmierci
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Zbawiciela na krzyżu został już omówiony podczas lekcji na temat Ew. Mateusza
27.

Ew. Łukasza 24
Aniołowie ogłaszają, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, następnie Jezus ukazuje się
Swoim uczniom
Wyobraź sobie, że jesteś misjonarzem i spotykasz kogoś, kto mówi: „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?”.

Jak odpowiedzielibyście na to pytanie? ____________________

Przeczytaj Ew. Łukasza 24:1–4 i wyszukaj, co kobiety zobaczyły, kiedy powróciły do
grobowca, w którym złożone było ciało Jezusa.

Przeczytaj Ew. Łukasza 24:5–8 i wyszukaj, co aniołowie powiedzieli kobietom.
Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Z Ew. Łukasza 24:9–10 dowiadujemy się, że po opuszczeniu grobowca kobiety
opowiedziały uczniom o tym, co zobaczyły i usłyszały.

Przeczytaj Ew. Łukasza 24:11 i wyszukaj, jak Apostołowie zareagowali na ich słowa.

Podsumuj, jaka była reakcja Apostołów na słowa kobiet: ____________________

Wysłuchawszy historii kobiet, Piotr i Jan pobiegli do grobowca i znaleźli lniane
prześcieradło, ale nie było w nim ciała Jezusa (zob. Ew. Łukasza 24:12).

Z Ew. Łukasza 24:13–32 dowiadujemy się, że Zmartwychwstały Pan ukazał się
dwóm uczniom na drodze do Emaus. Ci dwaj uczniowie nie rozpoznali Jezusa,
kiedy z nimi szedł i nauczał ich, używając pism świętych, gdyż „oczy ich były
zasłonięte” (Ew. Łukasza 24:16). Zbawiciel nie chciał, żeby Go od razu rozpoznali.

Przeczytaj Ew. Łukasza 24:32 i wyszukaj, w jaki sposób nauki Zbawiciela wpłynęły
na tych dwóch uczniów. Możesz zaznaczyć to, co znajdziesz.

Uczniowie natychmiast zawrócili do Jerozolimy i opowiedzieli o swoim
doświadczeniu Apostołom i innym uczniom (zob. Ew. Łukasza 24:33–35). W trakcie
ich dyskusji ukazał się Zbawiciel.

Przeczytaj Ew. Łukasza 24:36–39 i wyszukaj dowody na to, że Jezus naprawdę
dosłownie powstał z martwych i posiada powłokę z ciała i kości. (Ew. Łukasza
24:36–39 to fragment z pism świętych do opanowania. Możesz zaznaczyć go
w wyróżniający się sposób, abyś mógł go z łatwością odnaleźć).
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Jak myślisz, jakie miałbyś uczucia,
gdybyś znalazł się w obecności
Chrystusa, kiedy ukazał się On Swoim
uczniom?

Przeczytaj Ew. Łukasza 24:40–43 i
wyszukaj, co jeszcze zrobił Jezus, żeby
pokazać, że posiada namacalne
(fizyczne), zmartwychwstałe ciało.

Z tych wersetów dowiadujemy się, że
Jezus Chrystus jest zmartwychwstałą
Istotą posiadającą powłokę z ciała i
kości. Wszystkie zmartwychwstałe
istoty posiadają pełną chwały powłokę
z ciała i kości.

W trakcie czytania następującej
wypowiedzi podkreśl, dlaczego ważne jest zrozumieć i wierzyć w tę doktrynę:

„Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie zmartwychwstaną — będąc zbawieni
od śmierci fizycznej (zob. I List do Koryntian 15:22). Zmartwychwstanie to ponowne zjednoczenie
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 czy 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, str. 192–193).

Z planu zbawienia uczymy się, że Upadek Adama i Ewy spowodował fizyczną i
duchową śmierć. Bez Odkupiciela, który przezwyciężył grzech i śmierć, nie
moglibyśmy powrócić do Ojca Niebieskiego i przebywać w Jego obecności.
Zadośćuczynienie i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa umożliwiły nam
przezwyciężenie skutków Upadku.

3. W dzienniku do studiowania wyjaśnij, dlaczego ważne jest
zrozumieć i wierzyć w doktrynę o Zmartwychwstaniu Jezusa i

dlaczego jest ona dla ciebie ważna.

Fragment do opanowania — Ew. Łukasza 24:36–39
4. Ponownie przeczytaj scenkę, w której jesteś misjonarzem i

spotykasz osobę, która pyta cię o Zmartwychwstanie Chrystusa. Na
podstawie wiedzy zdobytej z Ew. Łukasza 24:36–39 w dzienniku do
studiowania napisz odpowiedź na pytanie tej osoby.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Łukasza 23–24 i ukończyłem ją w dniu (data).

CZĘŚĆ 12. ,  DZIEŃ 3.
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Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 12. ,  DZIEŃ 3.
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Wprowadzenie do
Ewangelii 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 pomoże ci
lepiej poznać 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, w tym 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
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”,
strona internetowa: scriptures.lds.org).

Kiedy i gdzie została napisana ta księga?
Nie wiemy dokładnie, kiedy Jan spisał tę księgę. Przypuszcza się, że miało to
miejsce pomiędzy 60 a 100 r. n.e. Wcześni chrześcijańscy pisarze z II wieku n.e.
sugerują, 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% treści zawartej w Ewangelii Jana nie powtarza się w żadnej innej
Ewangelii. Jest tak zapewne dlatego, że odbiorcy, których Jan miał na myśli —
członkowie Kościoła, który rozumieli, kim był Jezus Chrystus — znacznie różnili się
od odbiorców Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. 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
zapisał wiele wydarzeń, które miały miejsce w Judei. Ewangelia Jana jest bogata
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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 zapisał ponad 100 sytuacji,
w których Jezus nadmieniał o Swoim Ojcu, w tym ponad 20 z nich znajduje się
w Ew. Jana 14. Jedną z bardziej istotnych kwestii jest uwzględnienie przez Jana
nauk Zbawiciela, które przekazał Swoim uczniom na kilka godzin przed tym, jak
został aresztowany, w tym wielka Modlitwa Wstawiennicza, ofiarowana w noc
cierpienia 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 ponad 5
tysięcy 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
Galilejskiego i przykazuje Piotrowi, aby przewodniczył uczniom w posłudze
bliźnim.

EW. JANA
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CZĘŚĆ 12.: DZIEŃ 4.

Ew. Jana 1
Wprowadzenie
Apostoł Jan, znany również jako umiłowany uczeń, zapisał kilka ważnych doktryn
dotyczących roli Jezusa Chrystusa w życiu przedziemskim. Jan Chrzciciel świadczył
o Jezusie Chrystusie i ochrzcił Go. Jezus Chrystus zachęcał wszystkich, żeby Go
poznawali.

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
W ramach tej lekcji rozpoczniesz studiowanie Ewangelii Jana. Apostoł Jan zapisał
to, czego inni, zgodnie z jego pragnieniem, mieli dowiedzieć się o Jezusie
Chrystusie. Był on naocznym świadkiem wielu wydarzeń, o których pisał.
Większość zapisów stanowiących Ewangelię 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 całej
ludzkości. Jan pisał do tych, którzy już rozumieli pisma święte i wierzyli, że Jezus
jest Chrystusem, to jest obiecanym Mesjaszem.

1. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z kimś, kto bardzo mało wie na
temat Jezusa Chrystusa i zapytał cię, co ty o Nim wiesz. W

dzienniku do studiowania wypisz trzy rzeczy, których nauczałbyś tę osobę na
temat Jezusa Chrystusa.

Studiując Ew. Jana 1, staraj się odszukać
prawdy o Zbawicielu, które pomogą ci
wzmocnić twoją wiarę oraz świadectwo
o Jezusie Chrystusie.

Przeczytaj Joseph Smith Translation,
John 1:1–2 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Jana 1:1–2] (w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO) i
odszukaj prawdy o Jezusie Chrystusie,
które przekazał Jan. (Studiując tę lekcję,
przeczytasz Joseph Smith Translation, John 1:1–34 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Jana 1:1–34]. Słowa zapisane kursywą zostały dodane lub zmienione przez
Proroka Józefa Smitha).

Jedna z prawd, które możemy odnaleźć w tych wersetach, brzmi: Jezus Chrystus
był z Bogiem na początku. Dopisz tę prawdę do tych, które zapisałeś w swoim
dzienniku do studiowania.

Wyrażenie „na początku” dotyczy życia przedziemskiego. Kiedy w pismach
świętych jest mowa o tym, że Jezus Chrystus był z Bogiem „na początku”, oznacza
to, że Jezus był Pierworodnym Ojca w duchu (zob. NiP 93:21), był „podobny Bogu”
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spośród duchów zgromadzonych, „zanim powstał świat” (zob. Abraham 3:22–24),
był wybranym Ojca od samego początku (zob. Mojżesz 4:2).

Przeczytaj Joseph Smith Translation, John 1:3 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana
1:3] (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) i odszukaj dodatkowe
prawdy o Jezusie Chrystusie, których nauczał Jan. Możesz podkreślić to, co
znalazłeś.

Z powyższych wersetów uczymy się, że wszystko zostało stworzone przez
Jezusa Chrystusa. Dopisz to stwierdzenie do listy prawd o Jezusie Chrystusie,
którą sporządziłeś w dzienniku do studiowania.

Jezus Chrystus pod kierownictwem Ojca stworzył niebo i ziemię oraz „niezliczone
światy” (Mojżesz 1:33).

Jednakże, jak napisał Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów,
Ojciec Niebieski zastrzegł dla siebie „dwa wydarzenia w procesie stworzenia”:
„Po pierwsze: jest On Ojcem wszystkich duchów, także Chrystusa […]. Po drugie:
jest On Stworzycielem fizycznych [ciał Adama i Ewy]” (A New Witness for the
Articles of Faith [1985], str. 63; zob. także Mojżesz 2:27).

Dokument „Rodzina: Proklamacja dla świata” dogłębniej wyjaśnia, że „wszystkie istoty ludzkie
— mężczyźni i kobiety — są stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Każdy jest umiłowanym
synem lub córką niebiańskich rodziców, i dlatego każdy posiada boską naturę i przeznaczenie”
(Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 129).

Przeczytaj Joseph Smith Translation, John 1:4–5 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Jana 1:4–5] i odszukaj, w jaki sposób Jan opisał Jezusa oraz Jego ewangelię.

Co według ciebie oznaczają słowa mówiące, że Jezus Chrystus i Jego ewangelia są
jak światło, które „oświetla świat, ale świat go nie pojmuje”?

Apostoł Jan nauczał następnie na temat Jana Chrzciciela. Przeczytaj Joseph Smith
Translation, John 1:6–10 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 1:6–10]
(w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) i odszukaj dodatkową prawdę,
o której świadczył Jan Chrzciciel.

Dopisz poniższą prawdę do listy, którą sporządziłeś w dzienniku do studiowania.
Jezus Chrystus jest światłością świata. Zastanów się, w jaki sposób Jezus
Chrystus jest światłością świata. Przeczytaj fragment: Nauki i Przymierza 88:5–13
w celu uzyskania dalszych informacji.

W Joseph Smith Translation, John 1:11–18 [Tłumaczeniu Józefa Smitha, Ew. Jana
1:11–18] (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) zawarte jest między
innymi świadectwo Jana Chrzciciela, że wszyscy, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa,
otrzymają nieśmiertelność i życie wieczne. Zwróć uwagę na to, że w wersecie 14. i
16. Jan odniósł się do Jezusa Chrystusa jako „Słowa”. Jest to tytuł, którym określano
Jezusa Chrystusa, i pojawia się w pismach świętych w kilku miejscach (zob. także
Ew. Jana 1:1; I List Jana 1:1; Objawienie Jana 19:13; NiP 93:8; Mojżesz 1:32).
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Dlaczego, mając na uwadze fakt, że używamy słów w celu wyjaśnienia czegoś
innym ludziom, „Słowo” jest odpowiednim określeniem Jezusa Chrystusa?

Rozważ kilka z poniższych powodów potwierdzających, że jest to właściwy tytuł:
Reprezentuje On Ojca przed światem, głosi Jego słowo, jest zwiastunem zbawienia
(zob. NiP 93:8); jest idealnym przykładem tego, jak należy żyć zgodnie ze słowem
Boga, głosi słowo życia wiecznego, a Jego słowa dają życie.

Porównaj Ew. Jana 1:18 z odpowiadającym jej wersetem z Joseph Smith Translation,
John 1:19 [Tłumaczenia Józefa Smitha, Ew. Jana 1:19]. Bez Joseph Smith Translation
[Tłumaczenia Józefa Smitha] niektóre osoby czytające Ew. Jana 1:18 mogłyby
błędnie zrozumieć ten werset i uważać, że żaden człowiek żyjący kiedykolwiek na
ziemi nigdy nie widział Boga Ojca. W jaki sposób fragment: Joseph Smith
Translation, John 1:19 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 1:19] wyjaśnia
znajdujący się w powszechnie dostępnym Nowym Testamencie werset: Ew. Jana
1:18?

2. Wróć do ćwiczenia z początku lekcji, w którym byłeś proszony o
wyobrażenie sobie, że nauczasz osobę, która niewiele wie o Jezusie

Chrystusie. W dzienniku do studiowania napisz, dlaczego, według ciebie,
ważne jest poznanie dodatkowych doktryn na temat Jezusa Chrystusa, które
znajdują się w Joseph Smith Translation, John 1:1–19 [Tłumaczeniu Józefa
Smitha, Ew. Jana 1:1–19].

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
W Joseph Smith Translation, John 1:20–28 [Tłumaczeniu Józefa Smitha, Ew. Jana
1:20–28] (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) czytamy o tym, jak
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.

Przeczytaj słowa Jana Chrzciciela, które znajdują się w Joseph Smith Translation,
John 1:29–33 [Tłumaczeniu Józefa Smitha, Ew. Jana 1:29–33] i odszukaj, czego inni
ludzie, zgodnie z pragnieniem Jana Chrzciciela, mieli dowiedzieć się o Jezusie
Chrystusie.

Odnieś się do prawd dotyczących Jezusa Chrystusa, które zapisałeś w swoim
dzienniku do studiowania. Jakie inne prawdy lub słowa opisujące Jezusa Chrystusa
mógłbyś dodać do tej listy w oparciu o Joseph Smith Translation, John 1:29–33
[Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 1:29–33]? (Dopisz to do listy prawd, którą
sporządziłeś w dzienniku do studiowania).

Zauważ, że Jan określił Jezusa mianem „Baranka Bożego”. Tak samo, jak krew
baranków zabitych podczas święta Paschy uratowała Izrael od śmierci i wyzwoliła
z niewoli egipskiej, tak określenie „Baranek Boży” symbolizuje, że Jezus przeleje
Swoją krew, aby zbawić Swój lud i wyzwolić go z niewoli grzechu.
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Ew. Jana 1:35–51
Jezus zaprasza tych, którzy za Nim podążają, aby Go lepiej poznali
Wyobraź sobie, że nastolatek obecny na niedzielnym spotkaniu w dniu świadectw
słyszy świadectwa kilkorga przyjaciół, którzy mówią, że wiedzą, iż Jezus Chrystus
jest ich Zbawicielem. Zastanawia się, skąd ci przyjaciele mają tą „wiedzę”.
Zastanów się, jak odpowiedziałbyś na takie pytanie.

Studiując Ew. Jana 1:35–51, zwróć uwagę na to, czego uczą te wersety o tym, co
możesz uczynić, aby uzyskać lub wzmocnić swoje świadectwo o tym, że Jezus
Chrystus jest twoim Zbawicielem.

Przeczytaj Ew. Jana 1:35–37 i odszukaj, co Jan Chrzciciel powiedział swoim dwóm
uczniom dzień po tym, jak ochrzcił Jezusa.

Następnie przeczytaj Ew. Jana 1:38–39 i odszukaj, co Jezus im powiedział i jak oni
na to zareagowali.

Do czego Jezus zachęcił tych dwóch uczniów? ____________________

Przeczytaj Ew. Jana 1:40–42. Podczas czytania zaznacz słowa mówiące, czego jeden
z tych uczniów się nauczył po tym, jak przyjął zaproszenie Zbawiciela, aby „pójść i
zobaczyć”.

Z Joseph Smith Translation, John 1:42 [Tłumaczenia Józefa Smitha, Ew. Jana 1:42]
dowiadujemy się, że Jezus powiedział do Piotra, że odtąd będzie znany jako „Kefas,
co znaczy: widzący lub kamień” (w Ew. Jana 1:42, przypis a, w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO), co wskazuje na to, że Piotr miał zostać prorokiem,
widzącym i objawicielem.

Przeczytaj Ew. Jana 1:43–46 i odszukaj, do czego Zbawiciel zachęcił kolejnego
mężczyznę, Filipa.

Zaznacz w wersecie 45. słowa, które wskazują na to, że Filip otrzymał świadectwo o
Jezusie Chrystusie po tym, jak zaakceptował zaproszenie Zbawiciela, aby za Nim
podążać. Jakie zaproszenie wystosował Filip do Nataniela? ____________________

Zapoznaj się z Ew. Jana 1:47–51 i odszukaj, co się stało, kiedy Nataniel przyjął
zaproszenie, aby poznać Jezusa.

Na podstawie przeczytanych wersetów uzupełnij poniższą zasadę: Kiedy
przyjmiemy zaproszenie, aby poznać Jezusa Chrystusa i podążać za Nim,
otrzymamy ____________________.

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum
Dwunastu Apostołów i odszukaj, dlaczego ważne jest, abyśmy przyjęli
zaproszenie, aby poznać Pana i podążać za Nim: „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 tu na

ziemi: ‘Czego szukacie? Czegóż chcecie?’. Drugim jest Jego reakcja na naszą odpowiedź,
niezależnie od tego, jaka jest to odpowiedź. 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
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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
modlitwy. Bóg da ukojenie waszym duszom. Pójdźcie za mną” („He Hath Filled the Hungry with
Good Things”, Ensign, styczeń 1997, str. 65).

Jakie dwie rzeczy otrzymamy, zgodnie z końcową częścią wypowiedzi Starszego
Hollanda, jeśli przyjmiemy zaproszenie Zbawiciela, aby „przyjść i zobaczyć”?
____________________

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie: W
jaki sposób twoje świadectwo o Jezusie Chrystusie wzrosło, kiedy

starałeś się Go poznać i za Nim podążać?

Zastanów się nad swoimi wysiłkami, aby poznać Jezusa Chrystusa i podążać za
Nim. Pomyśl, co możesz uczynić, aby w pełni zaakceptować zaproszenie, by za
Nim podążać, dzięki czemu wzrośnie twoja wiara i świadectwo.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszym ćwiczeniem
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 1 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 13.: DZIEŃ 1.

Ew. Jana 2
Wprowadzenie
W Kanie Galilejskiej Jezus dokonał pierwszego publicznego cudu podczas Swojej
ziemskiej posługi, kiedy to przemienił wodę w wino. Udał się do Jerozolimy, aby po
raz pierwszy od rozpoczęcia publicznej służby świętować żydowską Paschę oraz po
raz pierwszy oczyścił świątynię, wypędzając przekupniów, którzy zbezcześcili dom
Jego Ojca.

Ew. Jana 2:1–11
Jezus przemienia wodę w wino
Przypomnij sobie następujące „pierwsze” chwile z twojego życia: pierwszy dzień
w szkole, pierwsza praca lub pierwszy raz, kiedy poczułeś Ducha Świętego. Jakie
inne „pierwsze” doświadczenia były dla ciebie istotne? ____________________

Dlaczego niekiedy przywiązujemy wielką wagę do „pierwszych” doświadczeń
w naszym życiu?

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. To właśnie tam Jezus dokonał pierwszego zapisanego
w pismach świętych cudu.

Przeczytaj Ew. Jana 2:1–3 i odszukaj problem, jaki pojawił się podczas tej uczty
weselnej.

Wino było zwyczajowym napojem serwowanym podczas takiej uroczystości.
Czasami uczty weselne trwały kilka dni. Sytuacja, w której zabrakłoby wina, byłaby
dla gospodarzy powodem do wielkiego wstydu. Maria, matka Jezusa, zwróciła się
do Niego o pomoc w uzupełnieniu zasobów wina. Nie wiemy, jaką rolę Maria
pełniła podczas tej uczty weselnej, ale jest oczywiste, że czuła się w pewnym sensie
odpowiedzialna za kończące się wino.

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia odpowiedź, jakiej
Jezus udzielił Swojej matce: „Niewiasto, co pragniesz, abym uczynił? Jeszcze nie
nadeszła godzina moja” (Joseph Smith Translation, John 2:4 [w Ew. Jana 2:4,
przypis a, w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]). Za czasów Jezusa
określenie „niewiasta” było pełnym miłości i szacunku zwrotem do matki.

Przeczytaj Ew. Jana 2:5 i odszukaj, co Maria przykazała sługom. Zastanów się,
w jaki sposób słowa, które Maria skierowała do sług, świadczą o wierze, jaką
pokładała w Jezusie.

Przeczytaj Ew. Jana 2:6–7 i odszukaj, co Jezus nakazał uczynić sługom.
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Kamienne stągwie używane w Izraelu
w czasach Nowego Testamentu

Wyrażenie „[żydowski zwyczaj]
oczyszczenia” z wersetu 6. odnosi się
do praktykowanego przez Żydów
uroczystego obmywania rąk wodą
przed rozpoczęciem posiłku. Do
przechowywania wody używanej przy
takich rytuałach służyły wielkie
kamienne stągwie. „‘Wiadro’ miało
objętość ok. 34 litrów, zatem sześć
stągwi mogło zawierać od 380 do 600
litrów” (New Testament Student Manual
[podręcznik Kościelnego Systemu
Edukacji, 2014], str. 207). Zauważ, że
Ew. Jana 2:7 wskazuje na to, że stągwie
były wypełnione aż po brzegi.

Przeczytaj Ew. Jana 2:8 i odszukaj, co
następnie Jezus nakazał uczynić sługom.

Co byś myślał lub co byś czuł, gdybyś był jednym z tych sług i miałbyś podać
gospodarzowi wesela kubek wypełniony tym napojem?

Przeczytaj Ew. Jana 2:9–10 i odszukaj, co powiedział gospodarz po tym, jak
skosztował tego napoju.

Co stało się z wodą?

Aby zrozumieć, co powiedział gospodarz wesela, pamiętaj, że najlepsze wino było
zazwyczaj podawane na samym początku przyjęcia, a to gorszej jakości — pod
koniec uczty.

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.

1. Opierając się na materiale z Ew. Jana 2:1–10, wypisz w swoim
dzienniku do studiowania prawdy o Jezusie Chrystusie, Jego relacji

z matką oraz Jego mocy.

Jedna z prawd wymienionych w oparciu o Ew. Jana 2:1–10 może brzmieć
następująco: Jezus Chrystus ma moc nad rzeczami fizycznymi.

Przeczytaj Ew. Jana 2:11 i odszukaj, jaki wpływ ten cud wywarł na uczniów Jezusa.

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia, że „pokładana
przez uczniów wiara w Niego została wzmocniona” (Joseph Smith Translation,
John 2:11).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób zrozumienie tego cudu oraz wiedza o tym, że Jezus Chrystus
jest Stworzycielem nieba i ziemi oraz posiada władzę nad rzeczami
fizycznymi, może wzmocnić twoją wiarę w Niego?
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b. Jakie inne historie z Nowego Testamentu świadczą o tym, że Jezus Chrystus
posiada moc nad rzeczami fizycznymi?

Ew. Jana 2:12–25
Jezus oczyszcza świątynię
Pomyśl o pełnej ruchu grze, w którą się bawiłeś na podwórku w dzieciństwie. Czy
ze względu na to, że ta gra jest niewinna i daje dużo radości, zagrałbyś w nią bez
skrępowania na terenie przyświątynnym? Dlaczego nie?

Podczas pierwszego roku Swojej służby Jezus udał się do Jerozolimy, aby świętować
Paschę. Przeczytaj Ew. Jana 2:12–17 i odszukaj, co działo się w świątyni, kiedy
przybył Jezus.

Dlaczego Jezus się rozgniewał, kiedy
ujrzał, co działo się w świątyni? Zwróć
uwagę na to, co uczynił Jezus, aby
naprawić zaistniałą sytuację.

Tysiące osób, które przybyły do
Jerozolimy, by świętować Paschę,
musiały zakupić zwierzęta, aby złożyć je
w ofierze w świątyni. Wekslarze
wymieniali rzymską lub inne waluty na
walutę świątynną, za którą kupowano
ofiarne zwierzęta, oferowane przez
innych sprzedawców. Mimo że ten
handel był niezbędny, to prowadzenie
go na zewnętrznym dziedzińcu świątyni
było oznaką braku szacunku i
lekceważenia świętości. Ponadto ci
przekupnie sprzedawali zwierzęta po
znacznie zawyżonych cenach, dążąc do
jak największego zarobku.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów opisał tę scenę
następująco: „Kiedy Jezus wszedł na zewnętrzny dziedziniec świątyni […], ujrzał
zagrody wypełnione wołami i owcami, klatki pełne gołębi i chciwych
przekupniów oferujących po zawyżonych cenach przeznaczone do obrzędów
świątynnych zwierzęta. Na każdym kroku znajdowały się stoły wekslarzy, którzy
dla zysku wymieniali walutę rzymską i inne waluty na walutę świątynną, dzięki

czemu osoby zainteresowane mogły zakupić zwierzęta ofiarne” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:137–138).

Swoimi czynami i słowami Jezus nauczał o świętości domu Jego Ojca.

Zwróć uwagę na to, że w Ew. Jana 2:16 Jezus powiedział, iż świątynia była domem
Jego Ojca. Z tego wersetu uczymy się następującej prawdy: Świątynia jest
domem Boga.
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Świątynie są domami Boga, gdyż są to miejsca, do których Bóg może przyjść. W
świątyniach dokonywane są obrzędy zbawienia dla dzieci Bożych, a ci, którzy do
nich uczęszczają, mogą tam czuć Ducha Pana. Ponieważ świątynia jest „Domem
Pana”, o czym głosi napis znajdujący się na jej elewacji, Pan we własnej osobie
może być w niej od czasu do czasu obecny. Świątynie są najświętszymi na ziemi
miejscami czci.

Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Howarda W. Huntera i odszukaj,
dlaczego Jezus wygonił wekslarzy i sprzedawców ze świątyni:

„W procesie upadku moralności szacunek jest pierwszą z cnót, która zanika […].
Miłość do pieniędzy wypaczyła serca wielu rodaków Jezusa. Bardziej troszczyli się
o zysk niż o Boga. Dlaczego zatem mieliby troszczyć się o Jego świątynię?
Zamienili dziedzińce świątyni w targowisko i zagłuszyli modlitwy i psalmy
wiernych, zastępując je chciwą wymianą pieniędzy i beczeniem niewinnych
owiec. W żadnej innej sytuacji Jezus nie okazał większej burzy emocji niż wtedy,

kiedy oczyszczał świątynię […].

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. ‘Zabierzcie to stąd
— powiedział — z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska’ (Ew. Jana 2:16). Jego oddanie
Najwyższemu wznieciło ogień w Jego duszy i nadało Jego słowom moc, która przeszyła serca
bezbożników niczym sztylet” („Hallowed Be Thy Name”, Ensign, listopad 1977, str. 52–53).

3. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania następujące zdanie:
Mogę okazać szacunek dla świątyni poprzez… Następnie

w ciągu dwóch minut uzupełnij to zdanie na jak najwięcej sposobów. Pamiętaj o
tym, że możesz okazywać szacunek dla świątyni nawet wtedy, jeśli się w niej
w danej chwili nie znajdujesz.

Wybierz jeden z przykładów z listy i postaw sobie za cel, że będziesz w ten sposób
okazywał szacunek dla świątyni.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 2 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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Jezus rozmawiający z Nikodemem

CZĘŚĆ 13.: DZIEŃ 2.

Ew. Jana 3
Wprowadzenie
Pewnej nocy przyszedł do Jezusa faryzeusz o imieniu 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.

Ew. Jana 3:1–21
Jezus naucza Nikodema o prawdach duchowych
Wyobraź sobie, że kiedy rozmawiasz z niektórymi ze swoich przyjaciół o religii,
jeden z nich mówi: „Jeśli tylko będę dobrym człowiekiem, pójdę do nieba”.
Zastanów się, co byś odpowiedział temu przyjacielowi.

Studiując Ew. Jana 3, zwróć uwagę na to, co według Jezusa musimy zrobić, aby
wejść do królestwa Boga.

Na początku Swojej posługi Zbawiciel udał się do Jerozolimy, aby wziąć udział
w obchodach święta Paschy. Wielu ludzi w Jerozolimie uwierzyło w Jezusa, kiedy
zobaczyli cuda, które czynił (zob. Ew. Jana 2:23–25).

Przeczytaj Ew. Jana 3:1–2 i odszukaj, kto odwiedził Zbawiciela, kiedy przebywał On
w Jerozolimie.

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.

Jak myślisz, dlaczego Nikodem
przyszedł do Jezusa w nocy?

Słowa wypowiedziane przez Nikodema,
że Jezus „[przyszedł] od Boga jako
nauczyciel” (Ew. Jana 3:2), świadczą o
tym, że pragnął on uczyć się od Jezusa.

Przeczytaj Ew. Jana 3:3–5 i odszukaj,
czego Zbawiciel nauczał Nikodema.
(Ew. Jana 3:5 jest fragmentem do
opanowania. Możesz zaznaczyć go
w wyróżniający się sposób, abyś mógł
z łatwością go odnaleźć w przyszłości).

Jezus nauczał Nikodema, że każdy
człowiek potrzebował narodzić się na nowo. Jak Nikodem rozumiał wypowiedziane
przez Jezusa słowa: „[narodzić się] na nowo” (Ew. Jana 3:3)?
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Ponowne narodzenie się oznacza, że „Duch Pana skłania serce człowieka do
wielkiej przemiany, tak że nie ma on już więcej pragnienia czynienia zła, lecz
pragnie poznać sprawy Boga” (Guide to the Scriptures, „Born Again, Born of God”,
strona internetowa: scriptures.lds.org; zob. Mosjasz 5:2; 27:25–26).

Prorok Józef Smith nauczał: „Ponowne narodzenie się przychodzi przez Ducha
Bożego poprzez obrzędy” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith
(2007), str. 95).

W Ew. Jana 3:5 możesz zaznaczyć dwie rzeczy, o których Jezus nauczał, że są
niezbędne, aby wejść do królestwa Boga.

Narodzenie się z wody oznacza przyjęcie chrztu, a narodzenie się z Ducha oznacza
otrzymanie daru Ducha Świętego.

Uzupełnij następującą prawdę w oparciu o to, czego się dowiedziałeś z Ew. Jana
3:5: ____________________ są niezbędne do duchowego narodzenia się na
nowo i wywyższenia w królestwie celestialnym. Możesz zapisać tę prawdę
w swoich pismach świętych obok Ew. Jana 3:5.

Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Apostołów oświadczył: „Dobre
zachowanie bez obrzędów ewangelii ani nie odkupi, ani nie wywyższy ludzkości
w królestwie Boga; przymierza i obrzędy są niezbędne” („The Only True Church”,
Ensign, listopad 1985, str. 82).

1. W swoim dzienniku do studiowania napisz odpowiedź, jakiej
udzieliłbyś przyjacielowi, który uważa, że bycie dobrym

człowiekiem jest wystarczające, aby wejść do królestwa Boga. Pamiętaj, aby
w swojej odpowiedzi wykorzystać słowa Jezusa z Ew. Jana 3:5.

W Ew. Jana 3:6–12 czytamy, że po tym, jak Jezus nauczał Nikodema o tym, że
każdy człowiek musi się narodzić duchowo, Nikodem zapytał Go, w jaki sposób
można to uczynić. Jezus odpowiedział, pytając Nikodema, dlaczego będąc
żydowskim przywódcą religijnym nie rozumie tego, czego On naucza.

Przeczytaj Ew. Jana 3:13–15 i odszukaj, w jaki sposób Jezus odpowiedział na
pytanie Nikodema dotyczące sposobu, w jaki można duchowo narodzić się na
nowo. Zauważ, że w Ew. Jana 3:13 Jezus złożył świadectwo, że jest Synem Boga,
który zstąpił z nieba.

W Ew. Jana 3:13 Jezus nauczał Nikodema, że nikt nie może wstąpić do nieba
jedynie w oparciu o swoje wysiłki. Jedynie Chrystus mógł samodzielnie to uczynić.
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Gdy Mojżesz wraz z dziećmi Izraela
błądził po pustyni, Pan zesłał na nich
jadowite węże. Stało się tak z powodu
grzechów, które popełniali przeciwko
Bogu. Jad węży truł ugryzionych
Izraelitów. Pan przykazał Mojżeszowi,
aby przygotował miedzianego węża,
który miał wyglądać tak samo, jak te
jadowite węże, a następnie
przymocował go do drzewca. Obiecał,
że jeśli którykolwiek z Izraelitów
spojrzy na tego węża, zostanie
uzdrowiony. (Zob. IV Ks. Mojżeszowa
21:4–9).

W jakim sensie umieszczenie przez
Mojżesza miedzianego węża na
drzewcu jest podobne do tego, co Jezus
Chrystus uczynił dla każdego z nas?
____________________

Zwróć uwagę na błogosławieństwo
opisane w Ew. Jana 3:15, które
otrzymują osoby kierujące swój wzrok
ku Zbawicielowi.

Jezus nauczał Nikodema, że cała
ludzkość może otrzymać życie
wieczne dzięki Zadośćuczynieniu
Jezusa Chrystusa.

Zbawiciel nauczał go także ważnej
doktryny o Ojcu Niebieskim. Przeczytaj
Ew. Jana 3:16–17 i odszukaj doktrynę dotyczącą Ojca Niebieskiego.

Ew. Jana 3:16–17 naucza, że Ojciec Niebieski kocha Swoje dzieci tak bardzo, że
posłał Swojego Jednorodzonego Syna, aby cierpiał za ich grzechy.

Zastanów się, w jaki sposób posłanie przez Ojca Niebieskiego Jego
Jednorodzonego Syna na ziemię świadczy o miłości, jaką darzy każdego z nas.

Czytając poniższą wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu
Apostołów, zastanów się, co czujesz, wiedząc, jak bardzo Ojciec Niebieski cię
kocha: „Nie ma większego potwierdzenia nieskończonej mocy i doskonałości
miłości Bożej niż słowa Apostoła Jana: ‘Albowiem tak Bóg umiłował świat, że
Syna swego jednorodzonego dał’ (Ew. Jana 3:16) […]. Pomyślcie, jak musiał być
zasmucony nasz Ojciec Niebieski, kiedy wysyłał Swego Syna, by zniósł

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).
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2. Przeczytaj Ew. Jana 3:16 oraz Nauki i Przymierza 34:3 i odszukaj,
czego możemy się nauczyć o miłości Ojca i Jezusa Chrystusa.

Następnie w swoim dzienniku do studiowania napisz, co czujesz, wiedząc, że
Ojciec Niebieski kocha cię tak bardzo, że posłał Swojego Jednorodzonego Syna,
aby cierpiał i umarł za ciebie.

Dodatkowa zasada, jakiej uczymy się z Ew. Jana 3:16–17, brzmi: Jeśli wierzymy
w Jezusa Chrystusa, co wiąże się z pokutą za grzechy i przestrzeganiem Jego
słowa, możemy otrzymać życie wieczne dzięki Jego Zadośćuczynieniu.

3. Przejrzyj prawdy wymienione w tej lekcji, których Jezus nauczał
Nikodema. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania, jaki mają

one ze sobą związek. Następnie zapisz poniższe zdanie: Okażę moją wiarę
w Jezusa Chrystusa poprzez… Dokończ to zdanie, pisząc, co uczynisz, aby
pokazać, że wierzysz w Jezusa Chrystusa.

Fragment do opanowania — Ew. Jana 3:5
4. Z fragmentu do opanowania z Ew. Jana 3:5 uczymy się ważnej

doktryny, którą powinny znać wszystkie dzieci Ojca Niebieskiego.
Zapamiętanie jej pomoże ci dzielić się nią z ludźmi, których napotkasz w swoim
życiu. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania cały ten werset. Wyrecytuj go
kilka razy, wykreślając po każdym powtórzeniu kilka słów. Rób tak aż do
momentu, gdy zapamiętasz cały fragment. Możesz wyrecytować go członkowi
swojej rodziny albo przyjacielowi, aby upewnić się, że go znasz.

Ew. Jana 3:22–36
Jan Chrzciciel naucza, że Jezus jest Chrystusem
Jeśli to możliwe, wypełnij wodą szklankę lub pojemnik, a następnie dodaj jedną lub
dwie krople barwnika spożywczego. Zwróć uwagę na to, jak kolor rozpływa się
w wodzie. Zastanów się nad tym, jak możemy porównać barwnik spożywczy do
wpływu, jaki wywieramy na innych.

Przeczytaj następujące wypowiedzi Prezydenta Davida O. McKaya i zwróć uwagę
na to, czego możesz się z nich nauczyć na temat wpływu, jaki wywierasz na
innych ludzi:

„Każdy, kto żyje na tym świecie, wywiera dobry lub zły wpływ. Istotne jest nie
tylko to, co mówi, ale także co robi. Istotne jest to, kim jest” (Teachings of
Presidents of the Church: David O. McKay [2003], str. 227).

„Nasze słowa i czyny wywierają ogromny wpływ na nasz świat. W każdej chwili swojego życia
zmieniasz w pewnym stopniu cały świat” (Teachings: David O. McKay, str. 227).
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Tak, jak to zostało zapisane w Ew. Jana 3:22–26, niektórzy z uczniów Jana
Chrzciciela byli zmartwieni. Powiedzieli Janowi, że Jezus chrzcił i „przyjmował
wszystkich, którzy do Niego przychodzili” (Joseph Smith Translation, John 3:27
[Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 3:27] [w Ew. Jana 3:26, przypis a,
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]). Martwili się tym, że wiele osób
szło za Jezusem, zamiast za Janem Chrzcicielem.

Przeczytaj Ew. Jana 3:27–30 i odszukaj, w jaki pokorny sposób Jan Chrzciciel opisał
swoją rolę w stosunku do Jezusa Chrystusa.

W analogii Jana Chrzciciela oblubieniec symbolizuje Jezusa, oblubienica może
symbolizować wszystkich tych, którzy do Niego przychodzą, a przyjaciel
oblubieńca symbolizuje Jana Chrzciciela. Jak Jan Chrzciciel rozumiał swoją rolę
w stosunku do Jezusa Chrystusa? Jak myślisz, jaki wpływ wywarłyby na tobie słowa
Jana, gdybyś był jednym z jego uczniów?

Jedna z prawd, jakiej możemy się nauczyć z przykładu Jana Chrzciciela, brzmi:
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?

5. Pomyśl o znanej ci osobie, która swoim zachowaniem prowadziła
innych ku Jezusowi Chrystusowi. W swoim dzienniku do

studiowania zapisz cechy charakteryzujące tę osobę, które przyczyniły się do
tego, że zachęciła ona innych do miłowania i przyjęcia Zbawiciela.

Zastanów się, w jaki sposób możesz prowadzić innych ku Jezusowi Chrystusowi.
Możesz starać się o kierownictwo Ducha Świętego, który ci w tym pomoże.

W Ew. Jana 3:31–36 Jan Chrzciciel oświadczył, że Jezus został posłany przez Boga
oraz wszyscy ci, którzy w Niego uwierzą, otrzymają życie wieczne.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 3 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 13.: DZIEŃ 3.

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.

Ew. Jana 4:1–42
Jezus naucza Samarytankę
Zastanów się nad poniższym pytaniem: Jaki surowiec naturalny dostępny na ziemi
jest najcenniejszy? Zastanawiając się nad odpowiedzią, weź pod uwagę takie
zasoby, jak: gleba, żelazo, węgiel, ropa, złoto, diamenty.

Przeczytaj poniższą wypowiedź 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.

Woda jest źródłem życia. Woda podtrzymuje życie. Woda jest czynnikiem
niezbędnym, by mogły zachodzić różnorakie procesy związane z wszelkimi
znanymi formami życia. Nasze fizyczne ciała w około dwóch trzecich składają się

z wody. Człowiek może przetrwać bez jedzenia wiele dni, a nawet tygodni, lecz bez wody
zazwyczaj ginie w ciągu trzech lub czterech dni. Większość wielkich skupisk ludności na świecie
znajduje się w pobliżu zbiorników słodkiej wody. Krótko mówiąc, życie nie mogłoby istnieć bez
dostępu i możliwości korzystania z odpowiednich zasobów czystej wody” („Zbiornik żywej
wody” [Przemówienie wygłoszone podczas uroczystego spotkania KSE dla młodych dorosłych, 4
lutego 2007, str. 1; adres internetowy: lds.org/broadcasts).

Studiując Ew. Jana 4, zwróć uwagę na to, jaki rodzaj wody jest niezbędny dla
naszego ducha i gdzie możemy znaleźć jego cenne źródło.

Z Joseph Smith Translation, John 4:1–4 [Tłumaczenia Józefa Smitha, Ew. Jana
4:1–4] (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) dowiadujemy się, że
zarówno Jezus, jak i Jego apostołowie dokonywali chrztów.

Jezus opuścił Judeę i udał się do Galilei. Przeczytaj Ew. Jana 4:4 i odszukaj, przez
jaką krainę przeszedł Jezus, podróżując do Galilei.

W Bible Maps [Atlasie biblijnym] spójrz na mapę nr 11: „The Holy Land in New
Testament Times” [Ziemia Święta w czasach Nowego Testamentu] (mapa dostępna
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) i odnajdź Judeę, Samarię i
Galileę.
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Żydzi zazwyczaj omijali Samarię w swoich podróżach z powodu wrogości, jaka
istniała pomiędzy nimi i Samarytanami (zob. Bible Dictionary, „Samaritans”). Jezus
postanowił podróżować przez Samarię.

Przeczytaj Ew. Jana 4:5–9 i odszukaj, co się stało, kiedy Jezus zatrzymał się przy
studni w pobliżu miasta Sychar w Samarii. (Wyrażenie „około szóstej godziny”
z wersetu 6. oznacza, że było około południa). Zwróć uwagę na zdziwienie tej
kobiety, kiedy Jezus poprosił ją o wodę.
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Czytając Ew. Jana 4:10–12, zwróć uwagę na to, jak Jezus odpowiedział na pytanie
Samarytanki.

Co jej zaoferował?

Poprzez użycie wyrażenia „dar Boży”
w wersecie 10. Jezus odniósł się do
Siebie jako Zbawiciela świata i źródła
wody żywej.

Czytając Ew. Jana 4:13–14, zwróć uwagę
na to, co Jezus powiedział o wodzie,
którą miał do zaoferowania.

Aby zrozumieć, co oznacza żywa woda, przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego
Bednara: „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).

1. Narysuj w swoim dzienniku do studiowania kubek z wodą i opisz
go tymi słowami: Zbawiciel i Jego ewangelia. Następnie napisz,

dlaczego woda jest właściwym symbolem Zbawiciela i Jego ewangelii.

Pamiętając o tym symbolu, przeczytaj jeszcze raz Ew. Jana 4:4 i zastanów się nad
zasadą, jakiej możemy nauczyć się z tego wersetu na temat Zbawiciela i Jego
ewangelii.

Jedna z zasad, jaką możemy odnaleźć w tym wersecie, brzmi: Jeśli przyjdziemy
do Jezusa Chrystusa i ze szczerym pragnieniem przyjmiemy Jego ewangelię,
otrzymamy życie wieczne. Możesz zapisać tę zasadę na marginesie swoich pism
świętych.

Czytając Ew. Jana 4:15–18, odszukaj, o co ta kobieta poprosiła Jezusa i jak On na to
zareagował. Zastanów się nad tym, jak bardzo potrzebowała ona wody, którą
oferował Zbawiciel.

Odpowiedź, jaką udzielił jej Jezus, świadczy o tym, że rozumiał sytuację, w której
się znajdowała.

Co mogła czuć lub myśleć ta kobieta, kiedy Jezus podał o niej kilka szczegółowych
informacji, o których zwyczajny przechodzień nie mógł wiedzieć?

Jedna z prawd, których możemy nauczyć się z tych wersetów, brzmi: Jezus
Chrystus zna nasze grzechy i oferuje nam Swoją ewangelię, abyśmy mogli je
przezwyciężyć. Dlaczego istotne jest, abyśmy poznali i rozumieli tę prawdę?

Przeczytaj Ew. Jana 4:19–20 i zwróć uwagę na słowa tej kobiety skierowane do
Jezusa, które wskazują na to, że zaczęła Go postrzegać w inny sposób.
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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.

Przeczytaj Ew. Jana 4:21–24 oraz Joseph Smith Translation, John 4:26 [Tłumaczenie
Józefa Smitha, Ew. Jana 4:26] (w Ew. Jana 4:24, przypis a, w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO) i odszukaj, czego Jezus nauczał tę kobietę na temat
oddawania czci Bogu.

Jakie otrzymujemy błogosławieństwo, zgodnie z Joseph Smith Translation
[Tłumaczeniem Józefa Smitha], kiedy czcimy Boga „w duchu i w prawdzie”?

Z wersetów tych uczymy się, że jeśli czcimy Ojca w duchu i w prawdzie, On
błogosławi nas Swoim Duchem.

Czytając poniższą wypowiedź Starszego Bruce’a R. McConkiego z Kworum
Dwunastu Apostołów, odszukaj i zaznacz, co to znaczy czcić Ojca w duchu i
w 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 Boga; 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 [Jezusa Chrystusa]” („How to Worship”, Ensign,
grudzień 1971, str. 129–130).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jakiej sytuacji oddawanie czci Ojcu Niebieskiemu zaprosiło Ducha, który
pomógł ci w twoim życiu?

b. Co, zgodnie z wypowiedzią Starszego McConkiego, możesz uczynić, aby
pełniej oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie? (Zapisz cel dotyczący
jednej konkretnej rzeczy, którą możesz wykonywać lepiej).

Czytając Ew. Jana 4:25–26, zwróć uwagę na to, co Jezus objawił o Sobie kobiecie
przy studni.

Czytając Ew. Jana 4:27–30, odszukaj, 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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Z tej historii uczymy się, że kiedy zdobywamy świadectwo o Jezusie
Chrystusie, zostajemy napełnieni pragnieniem, aby dzielić się nim z innymi.

W Ew. Jana 4:31–37 czytamy, że uczniowie Jezusa wrócili 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.

Czytając Ew. Jana 4:39–42, zwróć uwagę na to, jaki wpływ świadectwo tej kobiety
miało na mieszkańców jej miasta.

Co, zgodnie z Ew. Jana 4:42, mieszkańcy miasta powiedzieli tej kobiecie?

Ew. Jana 4:43–54
Jezus uzdrawia syna dworzanina
Ew. Jana 4:43–45 zawiera informację, że Jezus opuścił Samarię i udał się do Galilei.
Przeczytaj Ew. Jana 4:46–54 i odszukaj, kogo spotkał Jezus i o jakie
błogosławieństwo prosiła ta osoba.

Dlaczego, w oparciu o to, co Jezus powiedział w wersecie 48., spóźniał się On
z udzieleniem błogosławieństwa, które pragnął otrzymać ten mężczyzna? W jaki
sposób ów człowiek pokazał, że nie potrzebuje znaku, aby wierzyć?

Z tej historii uczymy się, że jeśli będziemy wierzyć w Jezusa Chrystusa, nie
prosząc o znaki, Pan potwierdzi naszą wiarę.

Starszy Bruce R. McConkie udzielił istotnej lekcji na temat uzdrowienia syna
dworzanina: „To jest pierwszy cud uzdrowienia, który został szczegółowo opisany
w Ewangeliach. Cuda, które miały miejsce podczas święta Paschy lub na terenie
Judei, nie zostały opisane lub wyjaśnione. Ten cud — drugi uczyniony w Kanie —
nadaje nowy wymiar uzdrawiającej służbie Jezusa, którego dotychczas nie
dostrzegaliśmy. W istocie był to podwójny cud: pierwszy polegał na uzdrowieniu

ciała chorego syna, a drugi na wyleczeniu z niewiary i zasianiu nasiona wiary w sercu ojca” (The
Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 tomy [1979–1981], 2:12).

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego jest istotne, abyśmy wierzyli w Jezusa Chrystusa bez konieczności
otrzymania znaków?

b. W jaki sposób Pan utwierdza naszą wiarę, jeśli praktykujemy ją z oddaniem?

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 4 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 13.: DZIEŃ 4.

Ew. Jana 5–6
Wprowadzenie
Jezus wziął udział w uczcie (zapewne było to święto Paschy) w Jerozolimie i
uzdrowił chorego przy sadzawce Betezda. Opisał inne osoby, które świadczyły o
Jego boskości. Po powrocie do Galilei w cudowny sposób nakarmił tłum liczący
ponad 5 tysięcy osób i nauczał, że jest Chlebem Żywota.

Ew. Jana 5:1–30
Jezus uzdrawia niedołężnego mężczyznę w Sabat i naucza o Swojej zależności
od Ojca
Przypomnij sobie sytuację, w której zniszczyłeś coś ważnego lub cennego.

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?
____________________

Zastanów się nad chwilami, w których
się tak czułeś. Przestudiuj Ew. Jana
5:1–9 i odszukaj prawdę, która cię
pocieszy lub da ci nadzieję, kiedy
będziesz czuł się rozbity.

W Ew. Jana 5:1 czytamy, że po tym, jak Jezus Chrystus służył w Galilei, udał się do
Jerozolimy, aby wziąć udział w żydowskim święcie. Prawdopodobnie było to święto
Paschy (zob. Ew. Jana 5:1, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Podczas pobytu w Jerozolimie udał się do sadzawki znajdującej
się przy świątyni.

Przeczytaj Ew. Jana 5:2–4 i odszukaj, kto gromadził się wokół sadzawki i na
co czekał.

Słowa: chorzy, ślepi, chromi i wycieńczeni w wersecie 3. oznaczają osoby niedołężne,
słabe lub w jakiś sposób kalekie. Prawdopodobnie do sadzawki wpływał od czasu
do czasu strumyk, który rozbudzał zazwyczaj nieporuszoną taflę wody (zob. Bible
Dictionary, „Bethesda”) [w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO].
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Starszy Bruce R. McConkie, członek Kworum Dwunastu Apostołów, nauczał: „Nie
ulega wątpliwości, że sadzawka Betezda była źródłem wód mineralnych i miała
pewne właściwości lecznicze. Jednakże 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).

Wyobraź sobie scenę, w której wokół sadzawki leży wiele osób mających nadzieję,
że zostaną uzdrowione, jeśli tylko jako pierwsze wejdą do wody.

Przeczytaj Ew. Jana 5:5–7 i odszukaj, kogo Zbawiciel ujrzał leżącego przy sadzawce.

Co te wersety mówią na temat mężczyzny, którego ujrzał Zbawiciel? Dlaczego ten
mężczyzna nigdy nie mógł wejść do wody jako pierwszy?

Przeczytaj Ew. Jana 5:8–9 i odszukaj, co
Zbawiciel uczynił dla tego człowieka.

Możesz podkreślić w wersecie 9.
wyrażenie: „ten człowiek odzyskał
zdrowie”. To uzdrowienie miało miejsce
przy sadzawce Betezda. Słowo Betezda
może być tłumaczone jako „dom
miłosierdzia” (Bible Dictionary,
„Bethesda”). Miłosierdzie oznacza
współczucie lub dobroć. Największym
aktem miłosierdzia 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? ____________________

Jedna z prawd, której uczymy się z uzdrowienia przez Zbawiciela tego mężczyzny,
brzmi: Dzięki mocy i miłosierdziu Jezusa Chrystusa, możemy zostać
uzdrowieni.

Aby zrozumieć tę prawdę, przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Merrilla
J. Batemana, Siedemdziesiątego, i zwróć uwagę na to, co powiedział on na temat
tego, że Zbawiciel może ciebie 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).

Ważne jest, by pamiętać, że możemy zostać uzdrowieni albo w tym życiu, albo
w życiu przyszłym, a wszystko zgodnie z czasem Pana.
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1. Przypomnij sobie chwile, w których byłeś świadkiem lub odczułeś
moc, miłosierdzie i współczucie Jezusa Chrystusa, które pomogło

tobie lub innej osobie rozbitej w sensie duchowym, fizycznym lub
emocjonalnym. W dzienniku do studiowania zapisz następujące zdanie, a
następnie je dokończ: Wiem, że Zbawiciel jest miłosierny i pełen współczucia,
ponieważ…

W Ew. Jana 5:10–30 czytamy, że Zbawiciel spotkał tego mężczyznę w świątyni i
przykazał mu, aby więcej nie grzeszył. Kiedy przywódcy żydowscy dowiedzieli się,
że Jezus uzdrowił tego człowieka w Sabat, prześladowali Zbawiciela i starali się Go
zabić. Jezus nauczał ich, że uzdrawiając tego człowieka, wypełnił dzieło Ojca
Niebieskiego. Następnie Zbawiciel nauczał na temat Swojej zależności od Ojca.
Nauczał także, że ci, którzy znajdują się w świecie duchów, będą wkrótce nauczani
ewangelii.

Ew. Jana 5:31–47
Jezus naucza na temat wielu świadków, którzy świadczą o Jego boskości
Przypomnij sobie sytuację, w której ktoś powiedział ci coś, w co trudno było ci
uwierzyć.

W jaki sposób prawdziwość jakiegoś stwierdzenia jest wzmocniona dzięki
świadectwu więcej niż jednej osoby?

Przeczytaj Ew. Jana 5:31 i odszukaj, co Zbawiciel powiedział na temat Jego
własnego świadectwa o Jego zależności od Ojca Niebieskiego.

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia Ew. Jana 5:31–32:

„Wydaję więc świadectwo o sobie i jest ono prawdziwe.

Gdyż nie jestem sam, jest inny, który wydaje o mnie świadectwo” (Joseph Smith
Translation, John 5:32–33).

Zbawiciel nauczał Żydów, że mieli innych świadków prócz Niego samego.

Przeczytaj poniższe wersety i odszukaj innych świadków, którzy świadczyli o
boskości Jezusa:

Ew. Jana 5:32–35: ____________________

Ew. Jana 5:36: ____________________

Ew. Jana 5:37–38: ____________________

Ew. Jana 5:39: ____________________

Ew. Jana 5:45–47: ____________________

Pomimo wielu świadectw o Jezusie Chrystusie przywódcy żydowscy nie wierzyli
w Jego boskość. Zwróć uwagę na to, że w Ew. Jana 5:39 Jezus, mówiąc o pismach
świętych, rzekł: „bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny”. „W czasach Jezusa
Żydzi studiowali pisma święte i wierzyli, że dzięki temu otrzymają życie wieczne
[…]. Zbawiciel starał się wyprostować to błędne wierzenie, ucząc, że pisma święte,
które Żydzi uznawali za najwyższy autorytet, świadczyły o tym, że to nie w nich
tkwi życie wieczne, ale w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Żydzi nie potrafili także
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zrozumieć, że pisma święte są słowami Chrystusa, a ich celem jest przyprowadzić
do Niego ludzi, gdyż jest On ostatecznym źródłem prawdy i życia” (New Testament
Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 219–220).

Przeczytaj Ew. Jana 5:40 i odszukaj, co musieli uczynić Żydzi, aby otrzymać życie
wieczne.

Czego nie chcieli uczynić Żydzi, mimo że studiowali pisma święte, a co pomogłoby
im w otrzymaniu życia wiecznego?

Uzupełnij poniższą zasadę w oparciu o to, czego nauczyłeś się z nauk Zbawiciela
w Ew. Jana 5:39–40: Jedynie poprzez przyjście do ____________________
możemy otrzymać życie wieczne.

Pamiętaj o tym, że życie wieczne oznacza stanie się podobnym do Ojca
Niebieskiego i pozostanie na zawsze z godnymi członkami naszych rodzin w Jego
obecności. Aby otrzymać ten dar, musimy przyjść do Jezusa Chrystusa, rozwijając
wiarę w Niego, pokutując za grzechy, otrzymując obrzędy ewangelii, szanując
zawarte przez nas przymierza i przestrzegając przykazań Pana.

Zastanów się, dlaczego przyjście do Jezusa Chrystusa jest niezbędne do otrzymania
życia wiecznego.

2. Spójrz na listę osób świadczących o Jezusie Chrystusie, którą
sporządziłeś powyżej. W dzienniku do studiowania napisz, w jaki

sposób jeden z tych świadków Jezusa Chrystusa pomógł ci (albo może ci
pomóc) w przyjściu do Niego.

Pomyśl, co uczynisz, aby zbliżyć się do Zbawiciela i otrzymać życie wieczne.

Stosuj to, czego się uczysz
Prezydent Marion G. Romney z Pierwszego Prezydium nauczał: „Nauka ewangelii na podstawie
słowa pisanego […] to za mało. Trzeba również nią żyć […]. Nie sposób prawdziwie poznać
ewangelii, nie żyjąc zgodnie z jej zasadami” („Records of Great Worth”, Ensign, wrzesień 1980,
str. 4). W wielu miejscach tej lekcji jesteś zachęcany do tego, by stosować w życiu to, czego się
uczysz. Stosowanie w praktyce tego, czego się uczysz, powinno być ważną częścią twoich
studiów nad ewangelią.

Ew. Jana 6:1–59
Jezus naucza, że jest Chlebem Żywota
W Ew. Jana 6:1–13 czytamy, że po powrocie do Galilei Jezus w cudowny sposób
nakarmił tłum liczący ponad 5 tysięcy osób, mając jedynie pięć bochenków chleba i
dwie małe ryby. (Studiowałeś to wydarzenie podczas lekcji dotyczącej
Ew. Mateusza 14 i Ew. Marka 6).

Przeczytaj Ew. Jana 6:14–15 i odszukaj, co ludzie pragnęli uczynić po tym, jak Jezus
ich w cudowny sposób nakarmił.

Żydowska tradycja za czasów Jezusa głosiła, że Mesjasz, czyli Król Izraela, miał
nakarmić swój lud chlebem z nieba.
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W Ew. Jana 6:16–21 jest zapisane, 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. Jan, zapisując to wydarzenie,
podkreślił, że kiedy uczniowie przyjęli Go „chętnie” do swej łodzi, „od razu”
przybili do brzegu (Ew. Jana 6:21). Kiedy chętnie przyjmujemy Zbawiciela i Jego
nauki, On prowadzi nas poprzez trudy życia śmiertelnego.

Ew. Jana 6:22–59 opisuje, że wielu ludzi, których Jezus nakarmił w cudowny
sposób, udało się do Kafarnaum, poszukując Go i pragnąc, by ponownie nakarmił
ich chlebem. Niektórzy szemrali przeciwko Zbawicielowi, ponieważ nauczał, że jest
chlebem, który zstąpił z nieba. Nauczał, że jest Chlebem Żywota i że jeśli ludzie do
Niego przyjdą i przyjmą Jego nauki i Zadośćuczynienie, otrzymają życie wieczne.

Ew. Jana 6:60–71
Piotr świadczy o tym, że Jezus posiada słowa życia wiecznego
Przypomnij sobie sytuację, w której musiałeś podjąć decyzję pomiędzy
kontynuowaniem czegoś trudnego a poddaniem się.

Po tym, jak Jezus nauczał, że jest
Chlebem Żywota, kilkoro z Jego
uczniów stanęło przed decyzją, czy
nadal za Nim podążać, czy też nie.
Przeczytaj Ew. Jana 6:60, 66 i odszukaj,
jak na nauki Jezusa zareagowało wielu
Jego uczniów.

Wyrażenie: „twarda to mowa”
w wersecie 60. oznacza, że czuli oni, iż
nauki Jezusa były zbyt trudne do
przestrzegania.

Które z nauk Jezusa Chrystusa mogą być trudne do przestrzegania przez niektóre
osoby we współczesnym świecie? (Jeśli zaistnieje taka potrzeba, w broszurze Dla
wzmocnienia młodzieży oszukaj nauki, które mogą stanowić wyzwanie dla niektórych
młodych ludzi). ____________________

Przeczytaj Ew. Jana 6:67–69 i odszukaj pytanie, które Jezus zadał Swoim Apostołom
i jak na nie odpowiedział Piotr.

Jedna z prawd, jakiej możemy nauczyć się z odpowiedzi Piotra, brzmi: Silne
świadectwo o Jezusie Chrystusie pomoże nam pozostać wiernymi w okresie,
kiedy podążanie za Zbawicielem lub życie zgodnie z Jego naukami może być
trudne. Możesz zapisać tę prawdę w swoich pismach świętych obok Ew. Jana
6:67–69.

3. W swoim dzienniku do studiowania napisz, w jaki sposób solidne
świadectwo o Zbawicielu pomogło tobie lub komuś, kogo znasz,

pozostać wiernym, kiedy nauki ewangelii wydawały się zbyt trudne do
przestrzegania.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:
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Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 5–6 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 14.: DZIEŃ 1.

Ew. Jana 7
Wprowadzenie
Jezus wziął udział w obchodach święta namiotów w Jerozolimie i nauczał ludzi
w świątyni o tym, w jaki sposób można otrzymać świadectwo, że Jego nauki
pochodzą od Boga Ojca. Ponieważ ludzie spierali 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.

Ew. Jana 7:1–13
Jezus bierze udział w obchodach święta namiotów
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, czy Jezus miał braci lub siostry?

Zgodnie z zapisami w pismach świętych Józef i Maria mieli dzieci, które urodziły
się po Jezusie i wychowywały razem z Nim. Jezus Chrystus był jednak synem Marii
i Boga Ojca, a nie Józefa, zatem ci bracia i siostry byli Jego przyrodnim
rodzeństwem (zob. Ew. Mateusza 13:55–56; Ew. Marka 6:3).

Zastanów się nad tym, jak by to było dorastać w tym samym domu, co Jezus.

Czy myślisz, że łatwiej byłoby ci w Niego wierzyć, bo się z Nim wychowałeś?
Dlaczego tak lub dlaczego nie? ____________________

Z Ew. Jana 7 dowiadujemy się, jak niektórzy z „braci” postrzegali Jezusa (Ew. Jana
7:3, 5). Słowo bracia użyte w tym wersecie zapewne odnosi się do przyrodnich braci
Jezusa, choć może także dotyczyć innych krewnych.

Przeczytaj Ew. Jana 7:1–5 i odszukaj, co Jan napisał na temat braci Jezusa.

Zastanów się nad poniższą wypowiedzią Starszego Bruce’a R. McConkiego
z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Świadectwo o boskości Chrystusa i zbawczej mocy Jego ewangelii nie zostaje
udzielone automatycznie ze względu na więzi rodzinne. Przychodzi poprzez
osobiste posłuszeństwo wiecznym prawom, od których otrzymanie tego
świadectwa zależy […].

Wielokrotnie można znaleźć wzmiankę o synach Józefa i Marii, których nazywa
się ‘braćmi’ Jezusa […]. 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” (Doctrinal New Testament Commentary, 3
tomy [1965–1973], 1:437).

Zastanów się nad poniższym pytaniem: Jak to możliwe, że niektórzy z członków
rodziny Jezusa nie wierzyli w Niego, mimo że poznali Jego nauki i cuda?

Po zwróceniu uwagi na to, że w czasie, kiedy miały miejsce wydarzenia zapisane w Ew. Jana 7,
bracia Jezusa nie „przyjęli Go jako Mesjasza”, Starszy McConkie wyjaśnił: „Jednakże każdy
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z nich nawrócił się w późniejszym okresie (Dzieje Apostolskie 1:14); przy czym jeden z nich,
określony przez Pawła jako ‘[Jakub, brat Pański]’ (List do Galacjan 1:19), służył w świętym
powołaniu jako apostoł; a inny, Judasz, który nazywał siebie: ‘Juda […], brat Jakuba’ (List Judy
1), jest autorem Listu Judy” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:437).

Ew. Jana 7 zawiera opis wydarzeń, które miały miejsce podczas obchodów święta
namiotów w Jerozolimie (zob. Ew. Jana 7:2). Podczas obchodów tego święta,
„uznawanego przez [Żydów] za najwspanialsze i najbardziej radosne święto ze
wszystkich” (Bible Dictionary, „Feasts”), wielu Żydów udało się do Jerozolimy, aby
upamiętnić błogosławieństwa dane przez Boga dzieciom Izraela, kiedy to
podróżowały przez pustynię po uwolnieniu z niewoli egipskiej (zob. III Księga
Mojżeszowa 23:39–43). Świętowały oraz okazywały wdzięczność za roczne zbiory
owoców i zbóż (zob. II Księga Mojżeszowa 23:16). Uroczystości trwały osiem dni.

Zwróć uwagę, że w Ew. Jana 7:3–4 jest mowa o tym, że bracia Jezusa pragnęli, aby
wziął udział w święcie namiotów w Jerozolimie, zapewne mówiąc, że jeśli
naprawdę był Mesjaszem, to powinien udać się do Jerozolimy i ogłosić to zebranym
tam ludziom.

W Ew. Jana 7:6–10 jest zapisane, że Jezus postanowił odłożyć udział w tym święcie
na później, lecz zachęcił Swoich braci, aby udali się do Jerozolimy. Kilka dni po
rozpoczęciu się obchodów tego święta Jezus przybył do Jerozolimy potajemnie,
wiedząc, że niektórzy przywódcy żydowscy pragnęli Go zabić, jednak czas Jego
śmierci jeszcze nie nadszedł.

Przeczytaj Ew. Jana 7:11–13 i odszukaj, co ludzie zgromadzeni w Jerozolimie mówili
na temat Jezusa.

Tak samo, jak za czasów Jezusa Chrystusa, tak i dzisiaj krążą różne opinie na Jego
temat. Niektórzy ludzie wiedzą i świadczą o tym, że jest Synem Boga i Zbawicielem
całej ludzkości. Inni wierzą, że był wielkim nauczycielem lub prorokiem. Jednakże
są i tacy, którzy odrzucają boskość Jezusa Chrystusa i prawdziwość Jego nauk lub
obawiają się otwarcie za Nim podążać. Podczas dalszego studiowania Ew. Jana 7
zwróć uwagę na to, w jaki sposób możesz wiedzieć, że Jezus Chrystus jest twoim
Zbawicielem i że Jego nauki są prawdziwe.

Ew. Jana 7:14–36
Jezus Chrystus naucza Żydów w świątyni
Świątynia była centrum obchodów święta namiotów. Przeczytaj Ew. Jana 7:14–15 i
odszukaj, co Jezus zrobił w świątyni. Możesz podkreślić w swoich pismach świętych
reakcję ludzi.

Żydzi byli zaskoczeni, że Jezus potrafił nauczać z taką głębią i mądrością bez użycia
„listów” i bez przygotowania przez żydowskich rabinów czy też uczęszczania do
ich szkół. Przeczytaj Ew. Jana 7:16–18 i odszukaj słowa Jezusa o tym, co ludzie
powinni uczynić, aby poznać, czy Jego doktryna lub nauki są prawdziwe. Możesz
podkreślić, od kogo Jezus otrzymał doktrynę, której nauczał.

1. W dzienniku do studiowania wykonaj poniższe zadania:
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a. W jaki sposób ktoś może poznać, że doktryna Jezusa Chrystusa prawdziwie
pochodzi od Boga?

b. Z nauk Pana w świątyni uczymy się, że jeśli wypełniamy wolę Ojca
Niebieskiego, otrzymamy świadectwo o Jego doktrynie. Wyjaśnij,
dlaczego uważasz, że ta zasada jest prawdziwa.

Stosuj to, czego się uczysz
Po rozpoznaniu doktryn i zasad ewangelii jesteś gotowy, aby działać i stosować je w swoim życiu.
Gdy będziesz stosował to, czego się nauczyłeś, odczujesz potwierdzenie od Ducha Świętego, że
to, co czynisz, jest właściwe. Aby pomóc sobie w stosowaniu zasad, których się uczysz, zadaj
sobie następujące pytania: Jak, zgodnie z wolą Pana, powinienem wykorzystać zdobytą wiedzę?
Jakie duchowe wskazówki otrzymałem, które mogą mi pomóc stać się lepszym człowiekiem? Jak
dana zasada może zmienić moje życie? Co mogę zacząć robić, a czego powinienem zaprzestać
już teraz, aby żyć zgodnie z tą prawdą?

Prezydent James E. Faust z Pierwszego Prezydium powiedział: „Zdobywamy
świadectwo o zasadach ewangelii poprzez próby posłusznego życia zgodnie
z nimi. Zbawiciel powiedział: ‘Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta
nauka jest z Boga’ [Ew. Jana 7:17]. Świadectwo o skuteczności modlitwy
przychodzi poprzez pokorną i szczerą modlitwę. Świadectwo o dziesięcinie
przychodzi poprzez jej płacenie” („Panie, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu”,

Ensign lub Liahona, listopad 2003, str. 22).

Co, według Prezydenta Fausta, musimy uczynić, aby otrzymać świadectwo o
zasadach ewangelii? ____________________

Pamiętaj o tym, że niektórzy z braci Jezusa nie wierzyli, że był obiecanym
Mesjaszem, a dopiero z czasem otrzymali świadectwo i się nawrócili. W jaki sposób
wymieniona powyżej zasada pomogła tym członkom rodziny otrzymać świadectwo
o Jezusie Chrystusie i Jego naukach?

Po zacytowaniu Ew. Jana 7:17 Siostra Bonnie L. Oscarson, generalna prezydent
Organizacji Młodych Kobiet, nauczała: „Czasami próbujemy to zrobić od końca.
Możemy, na przykład, przybrać taką postawę: Będę szczęśliwy, przestrzegając
prawa dziesięciny, ale najpierw muszę wiedzieć, że to prawo to prawda. Być
może nawet modlimy się, by mieć świadectwo o prawie dziesięciny i mamy
nadzieję, że Pan pobłogosławi nas świadectwem, zanim jeszcze wypełnimy kwit

dziesięciny. Ale to nie działa w ten sposób. Pan oczekuje od nas, że wykażemy się wiarą. By
zdobyć świadectwo o dziesięcinie, musimy stale płacić pełną i uczciwą dziesięcinę. Ten sam wzór
postępowania dotyczy wszystkich zasad ewangelii, czy to prawa czystości moralnej, czy zasady
skromnego ubioru, czy Słowa Mądrości, czy prawa postu” („Nawróćcie się”, Ensign lub Liahona,
listopad 2013, str.77).

Odnośnie do jednego lub dwóch poniższych zadań: jeśli to, co chcesz napisać
według twojego natchnienia jest zbyt prywatne, możesz udzielić odpowiedzi
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w swoim osobistym dzienniku lub na oddzielnej kartce, a w dzienniku do
studiowania jedynie nadmienić, że wykonałeś określone zadanie.

2. W dzienniku do studiowania uzupełnij poniższe zdanie, pisząc
kilka słów na temat przykazania, zasady lub prawa, o prawdziwości

którego się przekonałeś, starając się zgodnie z nim żyć: Wiem, że
____________________ jest prawdziwa, ponieważ żyjąc zgodnie z nią,
____________________. Możesz podzielić się tym, co napisałeś, z osobą, która
odniosłaby korzyść z usłyszenia twojego świadectwa.

3. W dzienniku do studiowania zapisz prawdę, przykazanie lub
naukę, o których chciałbyś otrzymać mocniejsze świadectwo.

Następnie napisz, co uczynisz, aby tak się stało, postępując zgodnie z zasadą,
której się nauczyłeś z Ew. Jana 7:17.

Ew. Jana 7:19–36 wyjaśnia, że Jezus skarcił przywódców żydowskich, ponieważ
odrzucili oni Jego nauki i cuda, a także za to, że starali się Go zabić. Wersety te
mówią także o tym, że wiele osób zastanawiało się, czy był Mesjaszem, oraz że
faryzeusze i arcykapłani posłali żołnierzy, aby Go pojmali.

Ew. Jana 7:37–53
Jezus Chrystus naucza na temat daru Ducha Świętego
Pomyśl o momencie, w którym byłeś spragniony. Wyobraź sobie, że trzymałeś
w dłoniach pusty kubek. Czy ten pusty kubek ugasiłby twoje pragnienie? Co
jeszcze było potrzebne?

Napij się wody. Czyniąc to, zastanów się, jak niezbędna jest woda dla twojego
życia. Możesz zwrócić się do Ojca Niebieskiego i w modlitwie podziękować Mu za
wodę, która jest dostępna dla ciebie i twojej rodziny.

Na terenie Izraela nie znajdowało się wystarczająco dużo wody pitnej dla
mieszkających tam osób. Jedynie deszcz, który uzupełniał ich zapasy i
podtrzymywał ich przy życiu. Starszy Bruce R. McConkie wyjaśnił, w jaki sposób
woda stanowiła „istotny element uroczystego i przepełnionego emocjami
oddawania czci przez Żydów” podczas obchodów, które miały wówczas miejsce:

„Podczas każdego z ośmiu dni, kiedy to obchodzono święto namiotów […],
zwyczajem było, że kapłan, w ramach posługi świątynnej, nabierał złotymi
naczyniami [dzbanami] wodę ze strumyka zwanego Siloam, który płynął
w pobliżu świątyni, i wylewał ją na ołtarz. Następnie śpiewano słowa Izajasza: ‘Z
weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia’ (Ks. Izajasza 12:3). W
tym właśnie kulminacyjnym momencie uroczystości religijnej Jezus zaoferował

orzeźwiający i dający życie napój, który zaspokoi najgłębsze duchowe pragnienie łaknącej duszy”
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:446).

Przeczytaj Ew. Jana 7:37–39 i odszukaj, co Zbawiciel zaoferował ludziom.

Joseph Smith Translation, John 7:39 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 7:39]
zawiera stwierdzenie, że „Duch Święty został obiecany tym, którzy będą mieli wiarę,
gdy Jezus zostanie uwielbiony” (Joseph Smith Translation, John 7:39 [w Ew. Jana
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7:39, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]; kursywa
dodana).

Wyrażenie: „z wnętrza jego” (Ew. Jana 7:38) wskazuje na to, że żywa woda
wypływa od wierzącego, a nie pochodzi z zewnętrznego źródła. Możesz podkreślić
w Ew. Jana 7:39, co reprezentuje żywa woda.

Bible Dictionary [Słownik biblijny] wyjaśnia, 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). Oświadczenia, że Duch Święty przyszedł dopiero po zmartwychwstaniu
Jezusa, muszą z jakiegoś istotnego powodu odnosić się jedynie do tej konkretnej dyspensacji,
ponieważ nie ma wątpliwości, że Duch Święty był obecny we wcześniejszych dyspensacjach. Co
więcej, te słowa odnoszą się jedynie do braku daru Ducha Świętego, gdyż moc Ducha Świętego
była obecna i towarzyszyła posłudze Jana Chrzciciela i Jezusa; w innym wypadku nikt nie mógłby
otrzymać świadectwa o prawdach, których oni nauczali (Ew. Mateusza 16:16–17; zob. także I List
do Koryntian 12:3)” (Bible Dictionary, „Holy Ghost”).

Z nauk Zbawiciela zawartych w Ew. Jana 7:37–39 uczymy się, że jeśli przyjdziemy
do Jezusa Chrystusa i w Niego uwierzymy, zostaniemy napełnieni Duchem
Świętym. Ci, którzy są przepełnieni Duchem Świętym, mogą wywierać dobry
wpływ na innych.

4. W swoim dzienniku do studiowania opisz sytuację, kiedy poczułeś
natchnienie od Ducha Świętego (lub wypełnił On twoje serce) i

dzięki temu wywarłeś dobry wpływ na inną osobę.

W Ew. Jana 7:40–53 czytamy, że faryzeusze ponownie pragnęli aresztować Jezusa.
Żołnierze, którzy zostali posłani, by Go aresztować, usłyszeli Jego nauki. Nie
aresztowali Jezusa, lecz powrócili do faryzeuszy i powiedzieli im, że nigdy
wcześniej nie słyszeli, aby ktoś nauczał w taki sposób, w jaki czynił to Zbawiciel. Te
słowa bardzo rozgniewały faryzeuszy. Faryzeusz Nikodem, który spotkał się w nocy
ze Zbawicielem (zob. Ew. Jana 3:1–2), przypomniał pozostałym faryzeuszom oraz
arcykapłanom, że ich prawo nie pozwalało na skazanie osoby, jeśli nie miała
możliwości zabrania głosu w swojej obronie.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 7 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 14.: DZIEŃ 2.

Ew. Jana 8
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, zgodnie z prawem Mojżesza.
Zbawiciel wprowadził oskarżycieli w zakłopotanie i okazał tej kobiecie miłosierdzie.
Jezus oświadczył także, że Ojciec składa o Nim świadectwo. Następnie nauczał na
temat wolności od grzechu. Kiedy Jezus Chrystus ogłosił, że jest wielkim Jehową,
faryzeusze starali się Go ukamienować.

Ew. Jana 8:1–11
Kobieta oskarżona o cudzołóstwo zostaje przyprowadzona przed oblicze Zbawiciela
Uczeni w piśmie i faryzeusze pragnęli zdyskredytować Jezusa w obecności ludu i
znaleźć powód, aby oskarżyć Go, aresztować i skazać na śmierć (zob. Ew. Jana 7:1,
32).

Przeczytaj Ew. Jana 8:2–5 i odszukaj, co zrobili uczeni w piśmie i faryzeusze, kiedy
Jezus nauczał w świątyni w Jerozolimie.

Dlaczego, zgodnie z Ew. Jana 8:6, uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili
przed Jezusa tę cudzołożnicę?

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, w jaki
sposób uczeni w piśmie i faryzeusze mogli wykorzystać tę sytuację, aby
oskarżyć Jezusa:

„Za czasów Jezusa […] wymierzanie kary śmierci za cudzołóstwo nie było
praktykowane. Co więcej, jakakolwiek kara śmierci nie mogła być wyznaczona
bez zatwierdzenia przez rzymskich władców. W kwestii cudzołóstwa prawo
rzymskie nie przewidywało takiej kary.

Przyprowadziwszy przed Jezusa tę cudzołożnicę, uczeni w piśmie i faryzeusze
zastawili na Mistrza pułapkę: (1) Jeśli zgodziłby się z Mojżeszem, że ta kobieta

powinna zostać ukamienowana, (a) opowiedziałby się za przywróceniem kary, która nie miała
powszechnego poparcia, a tym samym wzbudziłby w ludziach gniew, oraz (b) sprzeciwiłby się
panującemu prawu cywilnemu, proponując to, co zostało zakazane przez Rzymian. (2) Jeśli nie
zgodziłby się z Mojżeszem i zaproponował jakąkolwiek inną karę w miejsce śmierci przez
ukamienowanie, zostałby oskarżony o wypaczanie prawa oraz propagowanie okazywania braku
szacunku i odstąpienia od uświęconych praktyk z przeszłości” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:450–451).

Zamiast udzielić im odpowiedzi, Zbawiciel, „schyliwszy się, pisał palcem po ziemi”
(Ew. Jana 8:6).
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Przeczytaj Ew. Jana 8:7–8 i odszukaj
odpowiedź, jakiej Zbawiciel udzielił
uczonym w piśmie i faryzeuszom.

Co mogli myśleć lub czuć uczeni
w piśmie i faryzeusze, kiedy usłyszeli
odpowiedź Jezusa?
____________________

Po usłyszeniu odpowiedzi Zbawiciela ci,
którzy oskarżali tę kobietę, poczuli się
winni i odeszli, nie ukarawszy jej
(zob. Ew. Jana 8:9).

Jak myślisz, co mogła czuć ta kobieta,
kiedy jej grzechy zostały ujawnione
Jezusowi i dużej grupie ludzi?
Przeczytaj Ew. Jana 8:10–11 i odszukaj,
co Zbawiciel powiedział tej kobiecie po
tym, jak odeszli zgromadzeni
wokół ludzie.

Joseph Smith Translation, John 8:11 [Tłumaczenie Józefa Smitha, Ew. Jana 8:11]
dodaje następujące słowa: „I od tej chwili kobieta ta wychwalała Boga i uwierzyła
w Jego imię” (Joseph Smith Translation, John 8:11 [w Ew. Jana 8:11, przypis c
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

Zbawiciel nie akceptował grzechu popełnionego przez tę kobietę, ale przykazał jej:
„Idź i odtąd już nie grzesz” (Ew. Jana 8:11). Z wersetu 11. uczymy się następującej
prawdy: Zbawiciel okazuje nam miłosierdzie, dając nam możliwości, aby
dokonać pokuty. Zastanów się, jak historia ta może wzmocnić twoją pewność, że
Jezus Chrystus jest miłosierny i dobry, i pragnie wybaczyć tym, którzy szczerze
odpokutują.

Ew. Jana 8:12–30
Jezus naucza, że Jego Ojciec składa o Nim świadectwo
Wyobraź sobie bogato zdobioną rzecz. Następnie zamknij oczy i na osobnej kartce
postaraj się narysować tę rzecz z zamkniętymi oczami.

Czy twój rysunek jest podobny do rzeczy, którą sobie wyobrażałeś?

Co jeszcze, oprócz rysowania, możesz robić lepiej, jeśli masz otwarte oczy?

Podczas święta namiotów cztery duże świeczniki (zwane także menorami)
oświetlały teren przyświątynny, gdzie późną nocą lub wczesnym rankiem odbywały
się tańce i inne uroczystości. Te złote świeczniki nie tylko oświetlały miejsce,
w którym odbywały się uroczystości, ale także symbolizowały Izrael będący
światłością dla tych, którzy znajdują się w ciemności.

Przeczytaj Ew. Jana 8:12 i odszukaj, co Jezus oświadczył, kiedy nauczał w świątyni,
stojąc obok tych świeczników. Możesz zaznaczyć to, co odszukałeś.

Z tego wersetu uczymy się, że Jezus Chrystus jest światłością świata.
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Duże menory oświetlały tereny
przyświątynne podczas święta namiotów.

Uzupełnij następującą zasadę w oparciu
o to, czego możemy się nauczyć ze słów
Zbawiciela w Ew. Jana 8:12: Jeśli
podążamy za Zbawicielem,
____________________

1. W dzienniku do
studiowania odpowiedz

na następujące pytanie: Co czyni
Zbawiciel, abyś nie chodził
w duchowej ciemności?

Wiele starotestamentowych proroctw
wskazywało na to, że Mesjasz będzie
światłością dla wszystkich narodów
(zob. na przykład Ks. Izajasza 49:6;
60:1–3). Świadcząc, że jest Światłością
Świata, Jezus głosił, że to On jest
Mesjaszem.

Faryzeusze potępili Jezusa za to, że
złożył o sobie świadectwo
(zob. Ew. Jana 8:13). Jezus oświadczył, że zarówno On, jak i Jego Ojciec, świadczą o
tym, że Zbawiciel jest Synem Boga (zob. Ew. Jana 8:14–18).

Przeczytaj Ew. Jana 8:19 i odszukaj, co Jezus powiedział na temat wiedzy, jaką
faryzeusze posiadali o Ojcu Niebieskim.

Z wersetu 19. uczymy się następującej prawdy: Ucząc się o Jezusie Chrystusie,
poznajemy Ojca.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, w jaki sposób
możemy poznać naszego Ojca Niebieskiego, kiedy uczymy się o Jego Synu, Jezusie
Chrystusie:

„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’
[Lectures on Faith (1985), str. 42]” („Majestat Boga”, Ensign lub Liahona, listopad 2003,
str. 70, 72).

W Ew. Jana 8:21–30 czytamy, że Zbawiciel ostrzegł faryzeuszy, że jeśli w Niego nie
uwierzą, umrą w swoich grzechach. Nauczał także, że nie czyni On nic z siebie, ale
czyni jedynie to, czego naucza Go Ojciec.
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Ew. Jana 8:31–36
Jezus naucza na temat wolności od grzechu
Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której twoja swoboda poruszania się
była ograniczona, np. byłeś związany lub nie mogłeś wydostać się z małego
pomieszczenia? Jak się wtedy czułeś? Studiując tę część lekcji, odszukaj, co
prowadzi do duchowych ograniczeń, a co do wolności duchowej.

Przeczytaj Ew. Jana 8:31–32 i odszukaj, co według Zbawiciela musimy uczynić, aby
cieszyć się wolnością. Następnie, w oparciu o to, czego się nauczyłeś, uzupełnił
poniższy wykres:

Starszy Bruce R. McConkie wymienił kilka rodzajów wolności, którymi możemy
się cieszyć, kiedy trwamy w słowie Chrystusa, stajemy się Jego uczniami i
dochodzimy do poznania prawdy: „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, 1:456–457).

Przeczytaj Ew. Jana 8:33 i odszukaj, co według Żydów było źródłem ich wolności.

Żydzi błędnie wierzyli w to, że bycie potomkami Abrahama i dziedzicami
zawartego z nim przymierza, przyniesie im duchową wolność. Przeczytaj Ew. Jana
8:34–36 i odszukaj, od czego, według Jezusa, muszą się ludzie uwolnić.

Z tych wersetów uczymy się, że jeśli popełniamy grzech i nie pokutujemy,
stajemy się niewolnikami grzechu. Jak myślisz, co to znaczy być „niewolnikiem
grzechu” (Ew. Jana 8:34)? Słowo przetłumaczone w tym wersecie jako niewolnik
może być także tłumaczone jako sługa.

Przeanalizuj poniższy wykres:
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Niektórzy ludzie w dzisiejszych czasach błędnie uważają, że posłuszeństwo słowom
Chrystusa ich ogranicza, a światowy styl życia daje im wolność. Starszy D. Todd
Christofferson z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, dlaczego takie pojęcie
jest błędne:

„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 […] [uważa] posłuszeństwo Bożym prawom i obrzędom za ‘niewolę’ (Alma
30:24, 27). W jaki więc sposób posłuszeństwo i prawda dają nam wolność?
Możemy z łatwością pomyśleć o pewnych praktycznych sposobach, dzięki którym

prawda daje nam możliwość robienia tego, czego w innym przypadku nie bylibyśmy w stanie
zrobić, lub możemy uniknąć katastrof, których moglibyśmy doświadczyć […].

Czy ktokolwiek powątpiewa w to, że z powodu posiadania pełni światła i prawdy, Bóg posiada
niczym nieograniczoną wolność, aby być i działać?

Podobnie i my, jeśli nasze zrozumienie ewangelii i zasad wzrasta, rośnie 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, których możemy
przestrzegać. Wyobraźcie sobie drabinę — każde nowe prawo lub przykazanie, którego się
uczymy, jest jak jeden stopień w drabinie, który umożliwia nam wspięcie się na wyższy szczebel.
Po drugie, posiadając większe zrozumienie, możemy podejmować bardziej przemyślane decyzje,
ponieważ nie tylko lepiej dostrzegamy różne możliwości, ale także ich potencjalne rezultaty”
(„Moral Agency”, Ensign, czerwiec 2009, str. 49–51).

2. Przejrzyj broszurę Dla wzmocnienia młodzieży i odszukaj przykłady
tego, jak posłuszeństwo przykazaniom i normom prowadzi do

wolności, a nieposłuszeństwo prowadzi do niewoli. Wybierz jedną z norm
wymienionych w tej broszurze, a następnie przerysuj poniższą tabelę do
swojego dziennika do studiowania i uzupełnij ją.
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Norma z broszury Dla wzmocnienia młodzieży:

W jaki sposób życie zgodnie z tą normą daje
wolność?

W jaki sposób życie wbrew tej normie prowadzi
do niewoli?

3. Jakich wolności, opisanych w broszurze Dla wzmocnienia młodzieży,
doświadczyłeś osobiście w rezultacie przestrzegania przykazań i

norm? W dzienniku do studiowania wymień jedną konkretną rzecz, od której
postarasz uwolnić dzięki życiu zgodnie z naukami Zbawiciela.

Ew. Jana 8:37–59
Jezus świadczy o Swojej boskości
Pomyśl o znanej ci osobie, która jest bardzo podobna do swojego ojca. Pomyśl o
znanej ci osobie, która znacznie różni się od swojego ojca.

W Ew. Jana 8:37–50 jest napisane, że Jezus Chrystus powiedział niewierzącym
Żydom, iż podczas gdy On przekazuje słowa Swojego Ojca, oni czynili to, co ich
ziemscy ojcowie. Starając się z tego wybronić, Żydzi stwierdzili, że ich ojcem jest
Abraham. Zbawiciel następnie nauczał, że ci, którzy twierdzą, że są dziećmi
Abrahama, „[spełnialiby] uczynki Abrahama” (Ew. Jana 8:39), i nigdy nie staraliby
się zabić kogoś, kto nauczał prawdy. Jezus powiedział tym Żydom (faryzeuszom),
że ich ojcem jest diabeł. Wyjaśnił, że ci, którzy przyjmują słowo Boga, są od Boga.
Rozzłoszczeni, niewierzący Żydzi głosili, że Jezus jest Samarytaninem (których
Żydzi traktowali jak ludzi najniższej kategorii), i jest opętany przez demona.

Przeczytaj Ew. Jana 8:51–53 i odszukaj, o co ci Żydzi pytali Zbawiciela.

Przeczytaj Ew. Jana 8:56–58 i odszukaj odpowiedź, jakiej Jezus udzielił
faryzeuszom. Przeczytaj także Ew. Jana 8:58, przypis b w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO, aby poznać znaczenie wyrażenia: „Jam jest”. (Uwaga:
Septuaginta jest greckim tłumaczeniem Starego Testamentu).

Wyrażenie: „Jam jest” jest istotne, ponieważ określa Jehowę; imię, którym Żydzi
nazywali Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba w czasach Starego Testamentu.
Nazywając siebie: „Jam jest”, Jezus oświadczył, że był Bogiem Starego Testamentu.
Możesz zapisać następującą doktrynę na marginesie swoich pism świętych obok
Ew. Jana 8:58: Jezus Chrystus jest Jehową, Bogiem Starego Testamentu.

Dlaczego istotne jest, abyśmy wiedzieli, że Jezus Chrystus to Jehowa, Bóg Starego
Testamentu? ____________________

Przeczytaj Ew. Jana 8:59 i odszukaj, w jaki sposób Żydzi zareagowali na
oświadczenie Zbawiciela, że jest Jehową.

Wzięli do ręki kamienie z zamiarem zabicia Go, uważając, że dopuścił się
bluźnierstwa, ponieważ określił Siebie jako Jehowę.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 8 i ukończyłem ją w dniu (data).
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Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

Odpowiedź do wykresu opartego o Ew. Jana 8:31–32: Jeśli trwamy w słowie Jezusa Chrystusa, to jesteśmy Jego uczniami i
znamy prawdę, która nas wyzwoli.
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CZĘŚĆ 14.: DZIEŃ 3.

Ew. Jana 9
Wprowadzenie
Jezus uzdrowił człowieka, który był niewidomy od urodzenia. Faryzeusze
przesłuchali tego mężczyznę i wyrzucili go z synagogi, ponieważ nie chciał
oskarżyć Jezusa i nazwać Go grzesznikiem, gdyż uzdrowił w Sabat. Zbawiciel
odszukał tego człowieka i zapytał go, w co wierzył; mężczyzna ten czcił Jezusa jako
Syna Boga.

Ew. Jana 9:1–7
Jezus uzdrawia człowieka, który urodził się niewidomy
Wymień kilka przykładów przeciwności, z którymi zmagają się otaczający cię ludzie
lub ci, o których głośno w wiadomościach: ____________________

Niektórzy zastanawiają się, dlaczego Bóg pozwala na to, aby przeciwności
w drastyczny sposób oddziaływały na ich życie. Podczas studiowania Ew. Jana 9:1–5
odszukaj prawdę, która pomoże nam lepiej zrozumieć jeden z powodów, dla
których Bóg pozwala na to, aby przeciwności oddziaływały na nasze życie.

Przebywając w Jerozolimie, Jezus spotkał mężczyznę, który zmagał się z pewnym
nieszczęściem od urodzenia. Przeczytaj Ew. Jana 9:1–2 i odszukaj, z jakim
nieszczęściem zmagał się ten człowiek.

Co chcieli wiedzieć uczniowie na temat przyczyny, dla której ów człowiek zmagał
się z tym nieszczęściem?

Wiele osób za czasów Zbawiciela wierzyło, że nieszczęścia, z jakimi zmagali się
ludzie, były spowodowane grzechami, które popełnili oni sami lub ich rodzice. Czy
uważasz, że taki pogląd był właściwy? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Przeczytaj Ew. Jana 9:3–5 i odszukaj, czego Zbawiciel nauczał Swoich uczniów na
temat ślepoty, na którą cierpiał ten mężczyzna.

Jak myślisz, co znaczą słowa: „aby się na nim objawiły dzieła Boże”? (Ew. Jana 9:3).

Z nauk Zbawiciela znajdujących się w tym wersetach, uczymy się, że Bóg może
wykorzystać przeciwności, z jakimi się zmagamy, aby okazać Swoją moc i
wypełnić Swoje dzieło. Innymi słowy, mimo że może być wiele powodów, dla
których zmagamy się z przeciwnościami w naszym życiu, Bóg może je wykorzystać,
aby pomóc w wypełnieniu Jego prawych zamiarów.

Aby w pełni zrozumieć tę prawdę, przeczytaj następującą wypowiedź Starszego
Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów:
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„Wysłano nas tutaj, aby nas wypróbować. Przeciwieństwo musi być we
wszystkim. Mamy uczyć się i wzrastać poprzez to przeciwieństwo, poprzez
stawanie naprzeciw wyzwaniom i poprzez nauczanie innych, aby też tak czynili
[…]. Pan nie tylko uświęca nasze nieszczęścia dla naszej korzyści, lecz używa ich,
aby błogosławić życie wielu innych ludzi.

Kiedy Jezus i jego uczniowie spotkali człowieka, który był niewidomy od
urodzenia, udzielił tej lekcji. [Starszy Oaks następnie zacytował Ew. Jana 9:2–3].

Gdy postrzegamy życie poprzez szkła duchowości, możemy dostrzec wiele przykładów dzieł
Bożych, które dokonują się poprzez nieszczęścia Jego dzieci […].

Kiedy rozumiemy tę zasadę, że Bóg ofiarowuje nam możliwości błogosławieństw i błogosławi
nas poprzez nasze własne nieszczęścia i nieszczęścia innych, rozumiemy, dlaczego nakazuje nam
wciąż ‘dziękować […] Panu, twemu Bogu, za wszystkie rzeczy’ (NiP 59:7)” („Dziękujcie za
wszystko”, Ensign lub Liahona, maj 2003, str. 97–98).

Pomyśl o przeciwności, z którą się obecnie zmagasz lub której kiedyś
doświadczyłeś. Podczas dalszego studiowania Ew. Jana 9 zastanów się, w jaki
sposób, ze względu na te przeciwności, Bóg może okazywać ci Swoją moc i
Swoje dzieła.

Przeczytaj Ew. Jana 9:6–7 i odszukaj, w jaki sposób Bóg objawił Swoją moc i
wypełnił Swoje dzieło poprzez to, czego doświadczył niewidomy mężczyzna.

Jak myślisz, co czuł ten mężczyzna, kiedy przejrzał na oczy po raz pierwszy?

Ew. Jana 9:8–41
Zbawiciel poszukuje mężczyzny, którego uzdrowił po tym, jak został on wypędzony
przez faryzeuszy
W Ew. Jana 9:8–15 jest napisane, że kiedy niewidomy mężczyzna został
uzdrowiony, niektórzy ludzie kwestionowali, czy był on naprawdę tym, który
urodził się niewidomy. Inni zastanawiali się, w jaki sposób został uzdrowiony i
przyprowadzili go do faryzeuszy, którzy zaczęli zadawać mu wiele pytań.

Przejrzyj Ew. Jana 9:14, aby określić dzień, w którym Zbawiciel uzdrowił
niewidomego mężczyznę.

Jak myślisz, jak zareagowali faryzeusze na to, że Jezus uzdrowił tego mężczyznę
w Sabat?

Przeczytaj Ew. Jana 9:16 i odszukaj, jakie było nastawienie faryzeuszy wobec Jezusa.

Przeczytaj Ew. Jana 9:17 i odszukaj, za kogo niewidomy uważał Jezusa.

Podczas studiowania dalszej części Ew. Jana 9 zwróć uwagę na to, w jaki sposób
zmieniał się pogląd, jaki ten niewidomy miał na temat Zbawiciela.

Faryzeusze, wątpiąc, czy ten mężczyzna był kiedykolwiek niewidomy,
przyprowadzili na przesłuchanie jego rodziców. Z Ew. Jana 9:19–23 dowiadujemy
się, że kiedy zapytano o to rodziców tego mężczyzny, oświadczyli oni, że jest ich
synem oraz że urodził się niewidomy, ale nie wiedzą, w jaki sposób został
uzdrowiony. Z obawy przed wykluczeniem z synagogi i społeczności, nie chcieli
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przyznać, że wierzą, że Jezus jest Mesjaszem, dlatego woleli, aby ich syn mówił sam
za siebie.

Przeczytaj Ew. Jana 9:24–27, 30–33 i odszukaj odpowiedź, jakiej ten mężczyzna
udzielił faryzeuszom. Możesz podkreślić słowa, których użył, broniąc Jezusa i
świadcząc, że był On „od Boga” (Ew. Jana 9:33).

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:
Co w odpowiedziach tego mężczyzny zwraca twoją uwagę?

Z Ew. Jana 9:34 uczymy się, że został on wypędzony (zapewne z synagogi)
[zob. Ew. Jana 9:22], ponieważ odważnie stanął w obronie Zbawiciela.

„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 sprawach społecznych i kulturalnych” (New Testament Student Manual
[podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 230).

Jak myślisz, dlaczego ten mężczyzna był gotów do obrony tego, co wiedział o
Jezusie Chrystusie, mimo że wiązało się to z wypędzeniem z synagogi?

Kiedy mężczyzna ten został wypędzony z synagogi, Zbawiciel go odnalazł i zapytał,
czy „[wierzy] w Syna Człowieczego” (Ew. Jana 9:35). Przeczytaj Ew. Jana 9:36–38 i
odszukaj, co odpowiedział ten mężczyzna.

Jego słowa: „Wierzę, Panie!” oraz fakt, że „złożył mu pokłon” (Ew. Jana 9:38)
wskazują na to, że jego duchowe oczy zostały otworzone i rozpoznał, kim był Jezus
Chrystus — Mesjaszem i Synem Boga.

Z tej historii uczymy się, że jeśli, pomimo przeciwności, pozostaniemy wierni
temu, co wiemy, że jest prawdą, nasze świadectwa zostaną wzmocnione. Z
czasem nasze świadectwa staną się jeszcze silniejsze.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego, twoim zdaniem, nasze świadectwa zostają wzmocnione, kiedy
opieramy się przeciwnościom lub próbom naszej wiary?

b. W jaki sposób twoje świadectwo zostało wzmocnione, gdy wiernie trwałeś
mimo przeciwności?

Aby odnaleźć w tej historii kolejną zasadę, przymknij oczy na tyle, aby widzieć
jedynie trochę światła. Następnie otwórz je do połowy, a potem otwórz szeroko.
Zwróć uwagę na to, jak za każdym razem zmienia się twoje postrzeganie.

Pamiętaj, że ów mężczyzna otrzymał fizyczny wzrok, kiedy Jezus go uzdrowił.
Przeczytaj Ew. Jana 9:11, 17, 33, 35–38 i odszukaj wyrażenia, które opisują
dojrzewanie duchowego wzroku tego mężczyzny lub — innymi słowy —
zrozumienia tego, kim jest Jezus.
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Z początku mówił o Jezusie jako „[człowieku], którego zwą Jezusem” (Ew. Jana
9:11), a później stwierdził, że to „prorok” (Ew. Jana 9:17) i bronił Go, mówiąc, że
jest „od Boga” (Ew. Jana 9:33). Z czasem jego duchowy wzrok stawał się coraz
bardziej wyraźny, aż w końcu ujrzał, że Jezus Chrystus jest obiecanym Mesjaszem i
Synem Boga.

Dlaczego, twoim zdaniem, jego duchowy wzrok i zrozumienie, kim był Zbawiciel,
stały się bardziej wyraźne? W jaki sposób, dzięki temu, czego doświadczył, rozwinął
swoją wiarę w Jezusa Chrystusa?

Przemawiając na temat doświadczeń tego mężczyzny, Prezydent Howard W.
Hunter nauczał: „Wzrok został przywrócony dwukrotnie — raz, w celu
naprawienia wrodzonej wady, a drugi raz, by mógł ujrzeć Króla Królów, nim
wstąpi On na Swój wieczny tron. Jezus przywrócił zarówno fizyczny, jak i
duchowy wzrok. Swoim światłem przegonił ciemność, a ten człowiek, tak jak
wielu ludzi w naszych czasach, przyjął to światło i ujrzał” („The God That Doest

Wonders”, Ensign, maj 1989, str. 16–17).

Z tej historii uczymy się, że gdy rozwijamy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa,
nasz duchowy wzrok i zrozumienie stają się bardziej wyraźne.

Dlaczego, twoim zdaniem, rozwijanie wiary jest niezbędne do ujrzenia i
zrozumienia duchowej prawdy w większym zakresie?

Niektórzy z faryzeuszów byli w pobliżu, gdy ten człowiek ujrzał i wychwalał Jezusa
Chrystusa jako Syna Boga. Przeczytaj Ew. Jana 9:39–41 i odszukaj, czego Zbawiciel
nauczał na temat ślepoty.

W odpowiedzi na pytanie zadane przez faryzeuszy: „Czy i my ślepi jesteśmy?” (Ew. Jana 9:40),
„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 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).

3. Spójrz na dwie ostatnie zasady, których nauczyłeś się podczas tej
lekcji i zastanów się, w jaki sposób możesz je zastosować w swoim

życiu. W dzienniku do studiowania napisz cele, dzięki którym zastosujesz te
zasady w swoim życiu. Módl się o kierownictwo, by osiągnąć te cele.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 9 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 14.: DZIEŃ 4.

Ew. Jana 10
Wprowadzenie
Jezus nauczał, że jest Dobrym Pasterzem i że złoży życie w ofierze za Swoje owce.
Niektórzy ludzie oskarżali Go o bluźnierstwo, ponieważ głosił, że jest Synem Boga.

Ew. Jana 10:1–24
Jezus naucza, że to On jest Dobrym Pasterzem i że złoży życie w ofierze za Swój lud
Czy uważasz, że mając zawiązane oczy udałoby ci się zidentyfikować członków
twojej rodziny lub bliskich przyjaciół jedynie po dotknięciu ich twarzy? Czy jeśli
twoja matka miałaby zawiązane oczy, potrafiłaby rozpoznać wszystkie swoje dzieci?

Pewnego razu pasterz na Bliskim Wschodzie został zapytany o to, jak dobrze zna swoje owce.
Odpowiedział: „Jeśli zawiązano by mi oczy i przyprowadzono do mnie którąkolwiek z owiec i
pozwolono, bym jedynie dotknął jej głowy, wiedziałbym od razu, czy jest moja, czy też nie” (cyt.
w: G.M. Mackie, Bible Manners and Customs [brak daty wydania], str. 35).

W jaki sposób, jeśli sam byłbyś pasterzem, mógłbyś znać swoje owce tak dobrze,
jak pasterz z powyższego cytatu?

1. Przeczytaj Ew. Jana 10:14 i zastanów się, dlaczego Jezus nazwał się
Dobrym Pasterzem. W dzienniku do studiowania zapisz

następujące zdanie: Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem. Podczas studiowania
Ew. Jana 10 odszukaj prawdy, z których płynie nauka, że Zbawiciel jest Dobrym
Pasterzem. Zapisz odnalezione prawdy pod powyższym zdaniem.

Osoby, które słuchały nauk Zbawiciela zapisanych w Ew. Jana 10, znały określenia:
owce, pasterze i owczarnie. W czasach Zbawiciela pasterze zapewniali w dzień
swoim owcom pokarm, wodę i schronienie. W nocy 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 lub złodziejami.

Przeczytaj Ew. Jana 10:1–5 i odszukaj,
co czyni dobry pasterz. Odpowiedź
napisz w dzienniku do studiowania pod
zdaniem: „Jezus Chrystus jest Dobrym
Pasterzem”.

W Ew. Jana 10:3 opisano sytuację,
w której pasterz wchodzi do zagrody i
woła każdą swoją owcę po imieniu.
Jedynie owce z jego stada za nim
podążą, a owce innych właścicieli
pozostają w owczarni.

Dlaczego owce podążają jedynie za swoim pasterzem?
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Zwróć uwagę na to, jak w wersecie 1. i 5. Zbawiciel nazwał tych, którzy nie
wchodzą przez drzwi do owczarni, ale w inny sposób.

Pomocna może być informacja, że faryzeusze byli pośród osób, do których mówił
Jezus (zob. Ew. Jana 9:40). Dlaczego wielu spośród faryzeuszy można było nazwać
obcymi, złodziejami i zbójcami?

Z Ew. Jana 10:6 uczymy się, że faryzeusze nie rozumieli, o czym nauczał Jezus.
Przeczytaj Ew. Jana 10:7–10 i odszukaj, w jaki sposób Zbawiciel wyjaśnił
symboliczne znaczenie owczarni.

Zauważ, że Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia, co
Jezus powiedział w wersecie 7. i 8.:

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami do owczarni.

Wszyscy, ilu przede mną przyszło i którzy o mnie nie świadczyli, to złodzieje i
zbójcy, lecz owce nie słuchały ich” (Joseph Smith Translation, John 10:7–8
[zob. Ew. Jana 10:8, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

Co, według ciebie, miał na myśli Zbawiciel, kiedy powiedział, że „[jest] drzwiami”
w wersecie 7. i 9.?

„W Izraelu, pasterze stali przy bramie do owczarni, oglądali każdą wchodzącą owcę i, jeśli była
taka potrzeba, opatrywali jej rany. Kiedy owce zostały gromadzone w owczarni przed zbliżającą
się nocą, 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).

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)?

Przeczytaj Ew. Jana 10:11–15 i odszukaj, co jeszcze, według Zbawiciela, czynili
dobrzy pasterze. (Najemnik to osoba, której główną motywacją do pracy jest
otrzymanie wynagrodzenia). W dzienniku do studiowania pod zdaniem: „Jezus
Chrystus jest Dobrym Pasterzem” napisz to, czego dowiedziałeś się na temat
dobrych pasterzy.

Zwróć uwagę na to, co zgodnie z Ew. Jana 10:11, 13, 15 dobry pasterz jest gotowy
uczynić, a czego nie zrobi najemnik.

Ew. Jana 10:11–15 uczy nas, że Jezus Chrystus, będąc Dobrym Pasterzem, zna
każdego z nas i złożył za nas Swoje życie. Zapisz tę zasadę w dzienniku do
studiowania pod zdaniem: „Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem”.

2. Przypomnij sobie, co pasterz z Bliskiego Wschodu powiedział na
temat tego, jak dobrze znał każdą ze swoich owiec, a następnie

odpowiedz na poniższe pytania w dzienniku do studiowania:

a. Jak myślisz, jak dobrze zna cię Zbawiciel? Jak myślisz, dlaczego ważne jest,
by to rozumieć?
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b. Jaki wpływ na to, jak żyjesz, może mieć wiedza o tym, że Zbawiciel cię zna i
że był gotów, by złożyć za ciebie swoje życie?

Po tym, jak nauczał, że złoży Swoje życie za każdego z nas, Zbawiciel oświadczył,
że uczyni coś jeszcze. Przeczytaj Ew. Jana 10:16 i odszukaj, co jeszcze Zbawiciel
powiedział, że uczyni dla swoich owiec (czyli Swojego ludu).

W Ew. Jana 10:16 Zbawiciel nauczał Żydów w Jerozolimie, że odwiedzi dzieci Ojca
Niebieskiego mieszkające w innych krajach, będzie nauczał je ewangelii i
przyprowadzi do Swojego stada (Swojego Kościoła). Księga Mormona zawiera
więcej informacji dotyczących tego wersetu. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 15:14–24, a
następnie możesz zapisać ten odnośnik obok Ew. Jana 10:16 lub podkreślić
w Ew. Jana 10:16 przypis a (jedynie w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). Możesz także zapisać Ew. Jana 10:16 na marginesie obok
fragmentu: 3 Nefi 15:14–24.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie: W
jaki sposób te wersety z Księgi Mormona wyjaśniają Ew. Jana

10:16?

Przeczytaj Ew. Jana 10:17–18 i odszukaj doktrynę o Zbawicielu.

Dokończ następujące zdanie, aby określić ową doktrynę: Jako dosłowny Syn
Boga, Jezus Chrystus posiadał moc, by ____________________. Możesz
zaznaczyć w tych wersetach słowa, które zawierają tę zasadę.

Po swojej ziemskiej matce, Marii, Jezus odziedziczył śmiertelność, w tym zdolność
do zaznania śmierci. Po swoim boskim Ojcu, Elohimie, odziedziczył
nieśmiertelność i moc, by żyć wiecznie. Odziedziczył więc zdolność do zaznania
śmierci oraz powstania z martwych. Było to niezbędne do dokonania przez Jezusa
Zadośćuczynienia.

Z Ew. Jana 10:19–24 uczymy się, że po tym, jak Zbawiciel nauczał tych rzeczy,
pośród ludzi nastąpił rozłam z powodu ich opinii na temat Jezusa. Spotkali Go
w świątyni i starali się przekonać, aby ujawnił swoją prawdziwą tożsamość, jako
Chrystusa, czyli Mesjasza.

Ew. Jana 10:25–42
Jezus ogłasza, że jest Synem Bożym
Pomyśl o kilku osobach, z którymi masz kontakt na co dzień i postaraj się
przypomnieć ich ton głosu. Czemu niektóre głosy łatwiej jest ci odróżnić
od innych?

Przeczytaj Ew. Jana 10:25–27 i odszukaj, w jaki sposób Zbawiciel odpowiedział na
prośbę ludzi, by potwierdził, że jest Chrystusem. Możesz podkreślić słowa, które
świadczą o tym, że dana osoba jest jedną z owiec Zbawiciela.

Tak, jak zostało to zapisane w Ew. Jana 10:28–30, Jezus mówił o swoim Ojcu i złożył
świadectwo: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Ew. Jana 10:30).
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Prezydent Joseph F. Smith wyjaśnił, w jakim sensie są Oni jednością: „Jezus i Jego
Ojciec […] są zjednoczeni w wiedzy, prawdzie, mądrości, zrozumieniu i celu; tak
samo, jak Pan Jezus przykazuje Swoim uczniom, aby byli z Nim jednością, aby byli
w Nim, a On w nich. Tak właśnie rozumiem to zdanie, a nie, jak wydaje się to
niektórym osobom, że Chrystus i Jego Ojciec są jedną i tą samą osobą. Świadczę
wam, że nie są Oni jedną i tą samą osobą, ale dwiema oddzielnymi osobami,

dwoma oddzielnymi ciałami, i tak różnymi od siebie, jak różni się ojciec od syna” (Teachings of
Presidents of the Church: Joseph F. Smith [1998], str. 357).

Przeczytaj Ew. Jana 10:28–30 i odszukaj błogosławieństwo, które zostanie dane
tym, którzy słuchają głosu Zbawiciela i za Nim podążają.

Z wersetów tych uczymy się, że jeśli poznamy głos Dobrego Pasterza i za Nim
podążymy, On poprowadzi nas ku życiu wiecznemu. Zapisz tę zasadę
w dzienniku do studiowania pod zdaniem: „Jezus Chrystus jest Dobrym
Pasterzem”. Możesz także ją zapisać na marginesie swoich pism świętych obok
Ew. Jana 10:27–28.

Przeczytaj następujące fragmenty i odszukaj to, co pomoże ci zrozumieć powyższą
zasadę: Enos 1:4–8; Nauki i Przymierza 1:38; 8:2–3; 18:34–36.

Rozważ każde z poniższych pytań:

• Co uczyniłeś, aby lepiej poznać głos
Zbawiciela?

• Co możesz zrobić, aby lepiej poznać
głos Zbawiciela?

• Do uczynienia czego otrzymałeś
natchnienie, co pomogło ci lepiej
naśladować Zbawiciela?

Na oddzielnej kartce napisz (1) cel, by
uważniej wsłuchiwać się w głos Zbawiciela i konkretne sposoby, aby to osiągnąć,
lub (2) cel, by posłusznie podążać za Jego głosem i jak planujesz to uczynić. Umieść
tę kartkę w widocznym miejscu, aby przypominała ci, nad czym masz pracować.

W Ew. Jana 10:31–42 zapisano, że po tym, jak Zbawiciel złożył świadectwo na
temat Swojej relacji z Ojcem, faryzeusze zamierzali Go ukamienować, oskarżając o
bluźnierstwo. Zbawiciel jednak odpowiadając na ich oskarżenia, zacytował
Ks. Psalmów 82:6: „Wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego”
(zob. Ew. Jana 10:34). Następnie zapytał Żydów, dlaczego chcieli oskarżyć Go o
bluźnierstwo, skoro oświadczył, że jest Synem Boga, a zgodnie z tym, co mówią
pisma święte, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i możemy zostać bogami. Napomniał
ich, aby wierzyli w Niego i Jego dzieła, które świadczą o Nim i o Ojcu, który
Go posłał.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 10 i ukończyłem ją w dniu (data).
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Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 15.: DZIEŃ 1.

Ew. Jana 11
Wprowadzenie
Maria i Marta posłały do Jezusa wiadomość o chorobie ich brata, Łazarza. Jezus
opóźniał się z podróżą; przybył 4 dni po śmierci Łazarza. Z miłością i współczuciem
wskrzesił go z martwych. Ta pełna dramatyzmu manifestacja boskiej mocy
potwierdziła, że Jezus był Mesjaszem i miał moc nad śmiercią. Po tym, jak
arcykapłani i faryzeusze dowiedzieli się o tym cudzie, spiskowali, by zabić Jezusa i
Łazarza.

Ew. Jana 11:1–46
Jezus wskrzesza z martwych Łazarza

1. Pomyśl o próbie lub wyzwaniu, przez które ty (lub ktoś, kogo znasz)
przeszedłeś lub obecnie przechodzisz. W dzienniku do studiowania

odpowiedz na poniższe pytania:

a. Jaki wpływ próby lub wyzwania, z którymi zmagają się ludzie, mogą
wywrzeć na ich wiarę w Boga?

b. Dlaczego niektórzy ludzie tracą wiarę w Boga z powodu prób lub wyzwań,
przez które przechodzą?

Podczas studiowania Ew. Jana 11 szukaj prawd, które pomogą ci wzmocnić twoją
wiarę w Boga w sytuacji, kiedy doświadczasz prób lub wyzwań.

Przeczytaj Ew. Jana 11:1–3 i odszukaj próbę, przez którą przechodzili niektórzy
z przyjaciół Jezusa.

Dlaczego, twoim zdaniem, siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość o chorobie
ich brata?

Jezus przebywał w Betabrze, w Perei (zob. Ew. Jana 1:28; 10:40), która znajdowała
się w odległości jednego dnia drogi od Betanii. Z tego względu co najmniej jeden
dzień zabrałoby dostarczenie wiadomości Jezusowi, i kolejny dzień trwałaby podróż
Jezusa do Betanii.

Przeczytaj Ew. Jana 11:4–7 i odszukaj, jak zareagował Jezus, kiedy dowiedział się o
chorobie Łazarza.

Wiedząc o tym, że Jezus kochał Martę, Marię i Łazarza, uczniowie mogli oczekiwać,
że Jezus uda się do Betanii niezwłocznie, by uzdrowić Łazarza. Mogli także
oczekiwać, że Jezus przemówi i uzdrowi Łazarza na odległość tak, jak to miało
miejsce w przypadku syna dworzanina (zob. Ew. Jana 4:46–53). Jednakże Jezus
pozostał w Perei przez kolejne dwa dni.

Co, zgodnie z Ew. Jana 11:4, miało nastąpić dzięki chorobie Łazarza?

Z Ew. Jana 11:8–10 uczymy się, że niektórzy uczniowie radzili Jezusowi, aby nie
podróżował ponownie do Judei, gdzie leżała Betania, gdyż tamtejsi przywódcy
żydowscy pragnęli Go zabić.
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Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów w następujący
sposób wytłumaczył odpowiedź, które udzielił Zbawiciel w Ew. Jana 11:9–10:
„Bez wątpienia Jezus miał zamiar się udać do Judei, nie zważając na groźby
śmierci, która mu tam groziła. [W tych wersetach Jezus nauczał:] ‘Mimo że to
jedenasta godzina mojego życia, to dzień ma dwanaście godzin. W tym
wyznaczonym okresie wykonam pracę, do której mnie powołano i uczynię to bez

zawahania i bez żadnych potknięć. To jest czas dany mi, abym wykonał swoją pracę. Nie mogę
czekać do wieczora z nadzieją, że przeciwieństwa znikną. Ten, kto uchyla się od
odpowiedzialności i odkłada na później wyznaczoną pracę, potknie się w ciemnościach i nie
wypełni tego, do czego go powołano’” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy
[1965–1973, 1:531).

Przeczytaj Ew. Jana 11:11–15 i odszukaj, co powiedział Jezus na temat stanu
Łazarza.

Możesz zaznaczyć słowa Zbawiciela, w których wyjaśnił, dlaczego radował się, że
nie był przy Łazarzu, by go uzdrowić — „ze względu na was, bo uwierzycie”
(Ew. Jana 11:15). Wskazał, że to, co uczyni w Betanii, pomoże Jego uczniom
rozwinąć wiarę w Niego.

W Ew. Jana 11:16 Apostoł Tomasz zachęcał pozostałych uczniów, aby przyłączyli się
do niego i udali się do Judei wraz z Jezusem, nawet jeśli miałoby się to zakończyć
utratą życia.

Przeczytaj Ew. Jana 11:17 i odszukaj, jak długo Łazarz był martwy, gdy Jezus
przybył do Betanii.

Starszy McConkie wyjaśnił, dlaczego istotny jest fakt, że Łazarz nie żył już cztery dni: „Proces
rozkładu ciała był już w zaawansowanym stadium. Śmierć była zupełnie oczywista […]. Dla
Żydów cztery dni miały wyjątkowe znaczenie. Wierzyli, że do czwartego dnia od śmierci duch
z pewnością i bezpowrotnie opuszcza zwłoki” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:533).

Jeśli byłbyś na miejscu Marty lub Marii, co byś myślał lub czuł, gdyby Jezus
odwiedził cię dopiero cztery dni po śmierci Łazarza?

Przeczytaj Ew. Jana 11:18–27, aby dowiedzieć się, jak w tej sytuacji zareagowała
Marta. Możesz podkreślić zdania, które świadczą o tym, że Marta postanowiła
rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa podczas tej próby. Rozważ każde ze zdań, które
odnalazłeś i zastanów się, co w nich wywiera na tobie największe wrażenie.

Z przykładu Marty uczymy się, że możemy zdecydować, że w czasie prób
będziemy rozwijać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.

Odszukaj w poniższej wypowiedzi Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum
Dwunastu Apostołów, co jest od nas wymagane, kiedy rozwijamy wiarę w Jezusa
Chrystusa:
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„Pierwszą zasadą ewangelii jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Wiara oznacza
zaufanie — zaufanie woli Bożej, zaufanie Jego metodom postępowania i
zaufanie Jego czasowi. Nie powinniśmy próbować narzucać naszego czasu
Panu […].

Zaprawdę, nie możemy posiadać wiary w Pana, nie pokładając całkowitej wiary
w wolę Pana i Jego czas” („Czas”, Liahona, październik 2003, str. 12).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego, według ciebie, ważne jest, abyśmy doświadczając prób,
wykazywali się wiarą w wolę Pana i w Jego czas?

b. W jaki sposób rozwijasz swoją wiarę podczas prób, których obecnie
doświadczasz? (A w jaki sposób będziesz rozwijał wiarę, kiedy napotkasz
w swoim życiu próby?)

Przejrzyj Ew. Jana 11:25–26 i odszukaj prawdy, których możemy się nauczyć z tego,
co Zbawiciel powiedział Marcie. Pomocna może być informacja, że wyrażenie: „nie
umrze” w wersecie 26. dotyczy sytuacji, w której dana osoba nie doświadczy
drugiej śmierci, czyli nie zostanie wygnana z królestwa i sprzed oblicza Boga.

Poniżej znajdują się dwie prawdy, których uczymy się ze słów Zbawiciela: Jezus
Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem. Jeśli wierzymy w Jezusa
Chrystusa, możemy otrzymać życie wieczne.

Przeczytaj Ew. Jana 11:28–37 i odszukaj, co Maria powiedziała Jezusowi i jak On na
to zareagował. Zauważ, że słowo rozrzewnił użyte w wersecie 33. i 38. oznacza
smucić się lub być zmartwionym.

W jaki sposób zdanie wypowiedziane przez Marię w wersecie 32. odzwierciedla jej
wiarę w Zbawiciela?

Rozważ Ew. Jana 11:35. Jak myślisz, dlaczego Jezus zapłakał?

Przeczytaj Ew. Jana 11:38–46 i odszukaj, co uczynił Jezus po tym, jak zapłakał wraz
z Marią i Martą.

Zauważ, że Łazarz nie zmartwychwstał ze śmierci do stanu nieśmiertelności. Jego
duch ponownie połączył się z fizycznym ciałem, które wciąż było śmiertelne.

Starszy Bruce R. McConkie nauczał na temat istotnego celu, który Zbawiciel
osiągnął, wskrzeszając Łazarza z martwych: „W ten oto sposób stworzył bardzo
dramatyczne tło do jednej z Jego najwspanialszych nauk: To On jest
zmartwychwstaniem i życiem, nieśmiertelność i życie wieczne przychodzą przez
Niego, a ci, którzy uwierzą i będą posłuszni Jego słowom, nigdy nie zaznają
duchowej śmierci” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:531).

W jaki sposób ten cud był zapowiedzią Zmartwychwstania Zbawiciela i ukazał
posiadaną przez Niego moc nad śmiercią? W jaki sposób możemy być
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błogosławieni dzięki zrozumieniu mocy Zbawiciela, która przynosi nieśmiertelność
i życie wieczne?

Zwróć uwagę na to, że w Ew. Jana 11:40 Jezus napomniał Martę, że jeśli uwierzy, to
ujrzy chwałę Boga. Zastanów się nad tym, w jaki sposób Marta i Maria wykazały się
wiarą w Jezusa Chrystusa podczas tej próby. Pamiętaj, że już na samym początku
pokładały wiarę w Jezusa Chrystusa, gdyż posłały po Niego, kiedy Łazarz
zachorował, następnie wierzyły i ufały Mu nawet po śmierci Łazarza.

Z Ew. Jana 11 uczymy się, że jeśli zdecydujemy się rozwijać wiarę w Jezusa
Chrystusa podczas prób, których doświadczamy, to nasza wiara w Niego
zostanie potwierdzona i pogłębiona. Istotne jest, by pamiętać, że tak, jak
w przypadku Marty i Marii, potwierdzenie wiary przychodzi według mądrości i
czasu Pana.

W jaki sposób wskrzeszenie Łazarza po czterech dniach potwierdziło i wzmocniło
nie tylko wiarę, jaką Maria i Marta pokładały w Zbawiciela, ale także wiarę Jego
uczniów?

3. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub oba
z poniższych pytań:

a. W jakiej sytuacji postanowiłeś rozwijać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa
podczas próby i twoja wiara w Niego została w rezultacie potwierdzona i
wzmocniona?

b. Co uczynisz, aby rozwijać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa w czasie prób,
których doświadczasz obecnie lub które mogą nastąpić w przyszłości?

Ew. Jana 11:47–57
Arcykapłani oraz faryzeusze spiskują, by zabić Jezusa
Wskrzeszenie Łazarza z martwych stanowiło dowód na to, że Jezus posiadał moc
nad śmiercią. Przeczytaj Ew. Jana 11:47–48 i odszukaj, jak zareagowali arcykapłani i
faryzeusze, kiedy doniesiono im, że Jezus wskrzesił Łazarza z martwych.

Jak zapisano w Ew. Jana 11:49–57, arcykapłan Kajfasz popierał plan zabicia Jezusa,
aby mieć pewność, że Rzymianie nie odbiorą im „[świątyni i ich narodu]” (Ew. Jana
11:48). „Ponieważ wypaczali religię i stali się niegodziwi” (2 Nefi 10:5), przywódcy
żydowscy nie chcieli utracić swojego wpływu w kraju. Postanowili zabić Jezusa i
nakazali tym, którzy wiedzieli, gdzie przebywa, donieść im o tym, aby mogli
Go pojmać.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 11 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 15.: DZIEŃ 2.

Ew. Jana 12
Wprowadzenie
Maria z Betanii, siostra Marty i Łazarza, namaściła stopy Jezusa, co stanowiło
symbol Jego zbliżającej się śmierci i pochówku. Następnego dnia Jezus triumfalnie
wjechał do Jerozolimy i przepowiedział Swoją śmierć. Pomimo cudów, których
dokonał, niektórzy ludzie nie wierzyli, że był On Zbawicielem —
przepowiedzianym Mesjaszem. Nauczał na temat konsekwencji wiary lub braku
wiary w Niego.

Ew. Jana 12:1–19
Maria namaszcza stopy Jezusa, a następnie Jezus triumfalnie wjeżdża do Jerozolimy

1. W dzienniku do studiowania narysuj lub opisz jeden z cudów
dokonanych przez Zbawiciela, o którym napisano w Nowym

Testamencie. Zastanów się, w jaki sposób ujrzenie takiego cudu mogłoby
wpłynąć na twoją wiarę w Zbawiciela.

Podczas studiowania Ew. Jana 12 zwróć uwagę na różne sposoby reakcji na cuda
dokonane przez Zbawiciela, a także odszukaj prawdy, które mogą pomóc nam
zrozumieć te reakcje.

W Ew. Jana 12:1–9 czytamy, że na sześć dni przed świętem Paschy Jezus zjadł
kolację ze Swoimi przyjaciółmi w Betanii, małym miasteczku blisko Jerozolimy.
Maria, siostra Marty i Łazarza, namaściła stopy Zbawiciela drogim olejkiem. Judasz
Iskariota sprzeciwiał się użyciu tego drogiego olejku, twierdząc, że zaoszczędzone
pieniądze mogłyby zostać przekazane biednym (zob. Ew. Jana 12:4–5). Jednakże
„nie […] troszczył [się] o ubogich, lecz […] był złodziejem, i [miał] sakiewkę”
(Ew. Jana 12:6). Wyrażenie „[miał] sakiewkę” dotyczy roli Judasza jako skarbnika
dla tych, którzy podróżowali ze Zbawicielem.

Wielu ludzi, gdy usłyszało, że Jezus przebywał w Betanii, przybyło, aby tam spotkać
się z Nim i z Łazarzem, którego Jezus wskrzesił z martwych. Pamiętaj o tym, że
z powodu wskrzeszenia Łazarza przywódcy żydowscy planowali zabić Jezusa.

Przeczytaj Ew. Jana 12:10–11 i odszukaj, co arcykapłani pragnęli zrobić z Łazarzem.

Dlaczego arcykapłani chcieli zabić Łazarza?

Arcykapłani pragnęli zabić Łazarza, aby zniszczyć dowód potwierdzający uczyniony
przez Zbawiciela cud. W jaki sposób opisałbyś różne reakcje ludzi, którzy byli
świadkami wskrzeszenia Łazarza z martwych lub dowiedzieli się o tym?
____________________

Z Ew. Jana 12:12–16 dowiadujemy się, że dzień po tym, jak Maria namaściła stopy
Jezusa, wjechał On triumfalnie do Jerozolimy. Przeczytaj Ew. Jana 12:17–19 i
odszukaj, co ludzie, którzy dowiedzieli się o wskrzeszeniu Łazarza, uczynili, kiedy
Zbawiciel triumfalnie wjechał do Jerozolimy.

Zwróć uwagę na opisaną w wersecie 19. reakcję faryzeuszy na to, co działo się
w Jerozolimie. Czuli, że ich wysiłki, by uniemożliwić ludziom podążanie za
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Jezusem, poszły na marne. Jak myślisz, dlaczego niektórzy ludzie, którzy usłyszeli o
cudach dokonywanych przez Jezusa, uwierzyli w Niego, a następnie za Nim
podążali, podczas gdy inni Go odrzucili?

Ew. Jana 12:20–36
Jezus przepowiada Swoją śmierć
Z Ew. Jana 12:20–22 uczymy się, że „niektórzy Grecy” (Ew. Jana 12:20), możliwe że
nawróceni 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.

Przeczytaj Ew. Jana 12:23–24 i odszukaj, czego Jezus nauczał na temat Swojej
śmierci. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Słowa Zbawiciela na temat ziarnka pszenicznego, które ma wpaść do ziemi i
obumrzeć (zob. Ew. Jana 12:24), by wydać obfity owoc, stanowią metaforę Jego
zwycięstwa nad śmiercią i grzechem. Jego Zadośćuczynienie miało pozwolić
wszystkim ludziom zmartwychwstać i przynieść życie wieczne wszystkim, którzy
w Niego uwierzą, odpokutują i będą przestrzegali Jego przykazań. W Ew. Jana
12:25–26 czytamy, że Pan zachęcił wszystkich ludzi, aby zatracili się w służbie
dla Niego.

Z Ew. Jana 12:27–31 dowiadujemy się, że nawet odczuwając ciężar zbliżającego się
cierpienia, Jezus postanowił wypełnić Swój cel. Modlił się, aby imię Ojca zostało
uwielbione, a ci, którzy się temu przysłuchiwali, usłyszeli głos, który zaświadczył, że
imię Ojca zostanie uwielbione. Słowa wypowiedziane przez Ojca odzwierciedlały
pełne zaufanie, że Jego Syn dokona Zadośćuczynienia.

Przeczytaj Ew. Jana 12:32–33 i zwróć uwagę na to, o jakim rodzaju śmierci mówił
Zbawiciel i jaki miała mieć ona wpływ na ludzkość.

Po usłyszeniu nauk Zbawiciela ludzie pytali, kim jest „Syn Człowieczy”, który
zostanie „wywyższony” (Ew. Jana 12:34). Z Ew. Jana 12:35–36 dowiadujemy się, że
w odpowiedzi Jezus nazwał się „[światłością]”. Jezus zachęcał ludzi, aby kroczyli
w światłości, kiedy był z nimi.

Ew. Jana 12:37–50
Jezus naucza, jakie są skutki pokładania wiary w Niego oraz jej braku
Czy pamiętasz, jakie były reakcje ludzi na cuda czynione przez Zbawiciela, opisane
w Ew. Jana 12:9–11? Przeczytaj Ew. Jana 12:37 i odszukaj, w jaki sposób inna grupa
zareagowała na cuda Zbawiciela.

Te różne reakcje na cuda, których dokonywał Zbawiciel, ukazują, że cuda same
w sobie nie przekonują nas do wiary w Jezusa Chrystusa.

Mimo że cuda same w sobie nie stanowią źródła naszej wiary w Jezusa Chrystusa,
zastanów się, w jaki sposób mogą nas ku niej skłaniać.

Z Ew. Jana 12:38–41 uczymy się, że proroctwa głoszone przez proroka Izajasza
(zob. Ks. Izajasza 6:9–10; 53:1–3) zostały wypełnione przez tych, którzy nie
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uwierzyli w Jezusa. Pomimo wspaniałych czynów dokonywanych przez Zbawiciela
niektórzy ludzie zasłonili swoje oczy i utwardzili swoje serca przeciwko Niemu.

Starszy Gerrit W. Gong, Siedemdziesiąty, świadczył o błogosławieństwach, które
przychodzą, kiedy wybieramy wiarę i podążanie za Jezusem Chrystusem:

„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).

2. Zastanów się nad stwierdzeniem wypowiedzianym przez Starszego
Gonga, że „wiara to wybór”. W dzienniku do studiowania napisz,

co to stwierdzenie oznacza dla ciebie.

Przeczytaj Ew. Jana 12:42–43 i odszukaj, dlaczego wielu członków żydowskiej rady
nie przyznało się do pokładanej przez nich wiary w Jezusa.

Wyjaśnij swoimi słowami, co to znaczy miłować „bardziej chwałę ludzką niż chwałę
Bożą” (Ew. Jana 12:43). ____________________

Z wersetów tych możemy dowiedzieć się, że troska o to, by zadowolić innych
zamiast Boga, może uniemożliwić nam otwarte przyznanie się do wiary
w Jezusa Chrystusa i Jego ewangelię. Możesz zapisać tę prawdę w swoich
pismach świętych.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub więcej
z poniższych pytań:

a. Jakie przykłady z życia codziennego potwierdzają to, że troszczenie się o to,
co myślą inni, uniemożliwia ludziom otwarte przyznanie się do wiary
w Chrystusa i Jego ewangelię?

b. W jaki sposób możemy pokazać, że troszczymy się bardziej o to, co podoba
się Bogu, a nie o to, co podoba się ludziom wokół nas?

c. Jakie pozytywne konsekwencje są związane z okazywaniem wiary w Jezusa
Chrystusa i Jego ewangelię?

Pomyśl o sytuacji, w której znajdowałeś się w całkowitej ciemności. Jak się wtedy
czułeś? Czy myślałeś, że grozi ci niebezpieczeństwo? W jaki sposób posiadanie
źródła światła pomogłoby ci w tej sytuacji?

W jakim sensie przebywanie w fizycznej ciemności jest podobne do przebywania
w duchowej ciemności? ____________________

Jakie niebezpieczeństwa są związane z życiem w duchowej ciemności?
____________________

Przeczytaj Ew. Jana 12:44–46 i odszukaj, jak mogą być błogosławieni ci, którzy
wierzą w Jezusa Chrystusa.
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Jedna z zasad, których możemy się nauczyć z wersetu 46., brzmi: Jeśli wierzymy
w Jezusa Chrystusa, nie musimy żyć w duchowej ciemności.

Zastanów się, w jakim sensie Jezus Chrystus jest światłem i jak pokładanie w Nim
wiary może usunąć duchową ciemność z życia danej osoby.

4. Wybierz jeden z poniższych tematów, a następnie odpowiedz
w swoim dzienniku do studiowania na dwa związane z nim

pytania: cel naszych fizycznych ciał, rozrywka i media, uzyskanie spokoju i
szczęścia, małżeństwo i rodzina, życie po śmierci. Jeśli to możliwe, możesz
przedyskutować te pytania z inną osobą, a następnie zapisać, o czym
rozmawiałeś.

a. Co ludzie przebywający w duchowej ciemności mogą myśleć na ten temat?

b. Jakie światło, kierownictwo i zrozumienie odnośnie do tego tematu daje
Jezus Chrystus i Jego ewangelia?

Pomyśl o tym, jak zasada nauczana w Ew. Jana 12:46 ukazuje, że możemy rozumieć
pewne tematy i problemy w inny sposób niż otaczający nas ludzie. Pamiętaj, że
możemy rozumieć pewne tematy i problemy w podobny sposób, jak osoby innych
wyznań. Są wokół nas ludzie, którzy nie posiadają daru Ducha Świętego, ale mają
silną wiarę w Jezusa Chrystusa i ich decyzje są oświetlane światłem Chrystusa
(zob. Moroni 7:16–19; NiP 88:7, 11) i Jego naukami.

Jak zapisano w Ew. Jana 12:47–50, Jezus wyjaśnił, że ci, którzy nie wierzą Jego
słowom i Go odrzucą, będą sądzeni w oparciu o słowa, które wypowiedział, a które
są słowami Ojca Niebieskiego i które On przykazał Mu głosić.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 12 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 15.: DZIEŃ 3.

Ew. Jana 13
Wprowadzenie
Po spożyciu wieczerzy paschalnej Zbawiciel umył stopy Swoich Apostołów, wskazał
na Judasza, jako Swojego zdrajcę oraz dał Apostołom „nowe przykazanie”
(Ew. Jana 13:34). Podczas ostatniego tygodnia ziemskiej posługi Jezus Chrystus
skoncentrował Swoje nauki na posłuszeństwie, służbie i miłości — cechach, które
charakteryzowały Jego życie i powinny charakteryzować życie Jego uczniów.

Ew. Jana 13:1–17
Jezus umywa nogi Swoim Apostołom

Zastanów się nad poniższymi pytaniami:

• W którym miejscu tej skali umieściłbyś siebie?

• Czy chciałbyś być bardziej szczęśliwy niż jesteś obecnie?

• Czy znasz osobę, której chciałbyś pomóc, aby była bardziej szczęśliwa?

Przestudiuj Ew. Jana 13 i odszukaj zasadę, która mówi nam, co musimy robić, aby
być szczęśliwi.

Po triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy świętował On paschalną wieczerzę
wraz ze Swoimi Apostołami. W Ew. Jana 13:1–3 zapisano, że Jezus, spożywając ten
posiłek (Ostatnią Wieczerzę) ze Swoimi Apostołami, wiedział, że niedługo umrze i
że Jego duch powróci do Ojca Niebieskiego.

Przeczytaj Ew. Jana 13:4–5 i odszukaj,
co uczynił Jezus po tym, jak wraz
z uczniami ukończył wieczerzę
paschalną. Wyrażenie „złożył szaty”
w Ew. Jana 13:4 oznacza, że Jezus zdjął
zewnętrzną warstwę ubrania.
Przypomina to zdjęcie płaszcza, który
nosi się współcześnie.

„W czasach nowotestamentowych ludzie nosili otwarte sandały, chodzili piaszczystymi drogami,
na których pełno było nieczystości pozostawionych przez zwierzęta, i mieli jedynie sporadyczny
dostęp do wody, w której mogli wziąć kąpiel. Ich stopy były bardzo brudne i umycie czyichś stóp
nie było przyjemnym zadaniem […]. Ten pełen gościnności zwyczaj był wykonywany zwykle przez
sługi o najniższym statusie” (New Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu
Edukacji, 2014] str. 242).
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1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jeśli byłbyś obecny, kiedy Jezus obmywał stopy Swoim Apostołom, jak byś
zareagował, gdyby Jezus zaczął obmywać twoje stopy?

b. Co obmycie przez Jezusa stóp Apostołów świadczy o Jego charakterze?

Przeczytaj Joseph Smith Translation, John 13:8 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Ew. Jana 13:8] (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) i odszukaj, co
powiedział Piotr, kiedy Zbawiciel zaczął obmywać jego stopy.

Następnie przeczytaj Joseph Smith Translation, John 13:9–10 [Tłumaczenie Józefa
Smitha, Ew. Jana 13:9–10] (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) i
odszukaj odpowiedź, jakiej Piotr udzielił na to, co Jezus mu powiedział.

Czego się uczymy z odpowiedzi Piotra zapisanej w Ew. Jana 13:9?

Myjąc stopy Swoich Apostołów, Zbawiciel nie tylko dokonał pięknego aktu służby,
ale wypełnił część prawa Mojżesza i ustanowił święty obrzęd, by pomóc Jego
wiernym naśladowcom stać się czystymi od grzechu. Ten obrzęd został
przywrócony w naszej dyspensacji poprzez Proroka Józefa Smitha (zob. NiP
88:74–75, 137–141).

Przeczytaj Ew. Jana 13:11 i odszukaj, dlaczego Jezus powiedział do Apostołów: „Nie
wszyscy jesteście czyści”.

Odniósł się On do Judasza Iskarioty, który miał Go wkrótce zdradzić.

Przeczytaj Ew. Jana 13:12–17 i odszukaj, czego Zbawiciel nauczał Swoich
Apostołów po tym, jak obmył ich stopy. Możesz podkreślić wyrażenia, które opisują
przykład, jaki ustanowił Zbawiciel i do naśladowania którego zaprosił Swoich
Apostołów.

Staraj się być podobnym do Jezusa Chrystusa
Studiując ostatni tydzień doczesnego życia Jezusa Chrystusa, staraj się być do Niego bardziej
podobny. Na przykład, z Ew. Jana 13 uczysz się o tym, że Zbawiciel służył innym, obmywając
stopy Swoich Apostołów. Naśladuj przykład Zbawiciela, służąc bliźnim, którzy cię otaczają. Życie
według zasad ewangelii przynosi obiecane błogosławieństwa, pogłębia zrozumienie i nawrócenie
oraz pomaga nam upodobnić się do Zbawiciela.

Jakie błogosławieństwa otrzymamy, jeśli będziemy naśladować Zbawiciela i służyć
innym? Oprzyj swoją odpowiedź o obietnicę, którą Zbawiciel dał Apostołom
w Ew. Jana 13:17. Odpowiedz na to pytanie, uzupełniając poniższą zasadę: Jeśli
będziemy naśladować Zbawiciela, służąc bliźnim, będziemy
____________________.

2. W dzienniku do studiowania wykonaj następujące zadania:

a. Odpowiedz na następujące pytanie: Jak myślisz, dlaczego będziemy
szczęśliwsi, jeśli będziemy służyć bliźnim tak, jak to czynił Zbawiciel?
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b. Napisz kilka słów na temat tego, kiedy byłeś szczęśliwy, ponieważ
naśladowałeś przykład Zbawiciela, służąc bliźnim.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego M. Russella Ballarda z Kworum
Dwunastu Apostołów i odszukaj, co według niego możemy zrobić, aby znaleźć
możliwości do służby: „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).

Możesz zapisać wypowiedź starszego Ballarda na osobnej kartce, a następnie
umieścić ją w widocznym miejscu, aby przypominała ci o modlitwie w celu
znalezienia możliwości służby bliźnim. Możesz zapisać w swoim dzienniku do
studiowania, a także opowiedzieć innym osobom o odpowiedziach, jakie
otrzymałeś na swoje modlitwy, ponieważ zastosowałeś się do rady Starszego
Ballarda.

Ew. Jana 13:18–30
Jezus wskazuje na osobę, która Go zdradzi
Zgodnie z Ew. Jana 13:18–30, po tym, jak Jezus nauczał Swoich Apostołów, że
odnajdą radość w służbie innym, powiedział, że jeden z nich Go zdradzi. Kiedy Jan
zapytał Zbawiciela, kto Go zdradzi, Jezus odpowiedział, że „to jest ten, któremu
[On poda] umoczony kawałek chleba” (Ew. Jana 13:26) i podał go Judaszowi
Iskariocie.

Ew. Jana 13:31–38
Jezus naucza Swoich uczniów, aby miłowali się wzajemnie
Czy kiedykolwiek zostałeś oskarżony o to, że nie jesteś chrześcijaninem lub
prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, ponieważ jesteś członkiem Kościoła Jezusa
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich? Takie oskarżenie mogło być
spowodowane niektórymi z naszych wierzeń związanych z Przywróceniem, jak np.
naszą wiarą w Księgę Mormona oraz w to, że członkowie Boskiej Trójcy, to trzy
oddzielne i różniące się od siebie istoty. Jak zareagowałeś na taki zarzut? (A jeśli nie
spotkałeś się z takim zarzutem, co byś odpowiedział osobie, która zarzuciłaby ci, że
nie jesteś chrześcijaninem?) ____________________

Przeczytaj Ew. Jana 13:34–35 i odszukaj, co Jezus powiedział na temat tego, co
pomoże innym rozpoznać, że Apostołowie są Jego uczniami. W Ew. Jana 13:34
możesz podkreślić przykazanie, które Jezus dał Swoim Apostołom.

Zwróć uwagę na to, że w Ew. Jana 13:35 znajduje się stwierdzenie, że inni ludzie
rozpoznają, iż Apostołowie są uczniami Jezusa Chrystusa, gdy Apostołowie będą
się miłować wzajemnie, tak jak On ich umiłował. Z tych wersetów uczymy się, że
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kiedy miłujemy się nawzajem, tak jak umiłował nas Jezus Chrystus, inni
ludzie rozpoznają w nas Jego uczniów.

3. W oparciu o to, czego nauczyłeś się w tym roku na temat Jezusa
Chrystusa, wymień w swoim dzienniku do studiowania pięć

sposobów, które pokazują, że Pan kocha ludzi.

Przeczytaj poniższą historię, którą przytoczył Starszy Paul E. Koelliker,
Siedemdziesiąty, i zwróć uwagę na to, jak misjonarze, o których w niej mowa, byli
posłuszni radzie Pana, by miłować się nawzajem:

„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 się nawzajem i rozwijaniu umiejętności skupiania naszych myśli,
słów i uczynków na Chrystusie jest podstawowym krokiem w procesie stawania się uczniem
Chrystusa i nauczycielem Jego ewangelii” („On naprawdę nas kocha”, Ensign lub Liahona,
maj 2012, str. 7).

4. Przeczytaj słowa hymnu „Miłość wzajemna” (Hymny, nr 198) i
pomyśl o kimś, kogo znasz i w kim można z łatwością rozpoznać

ucznia Jezusa Chrystusa ze względu na miłość, jaką darzy innych ludzi. Napisz
w swoim dzienniku do studiowania, w jaki sposób ta osoba okazuje innym
miłość i w jaki sposób chciałbyś naśladować jej przykład. Zapisz także cel
związany z tym, co uczynisz, aby kochać bliźnich tak, jak kocha ich Zbawiciel.

Zgodnie z Ew. Jana 13:36–38, po tym, jak Piotr oświadczył, że odda Swoje życie za
Jezusa Chrystusa, Jezus powiedział mu, że się Go zaprze trzy razy, zanim kur
zapieje.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 13 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 15.: DZIEŃ 4.

Ew. Jana 14–15
Wprowadzenie
Po wieczerzy paschalnej Jezus nauczał Swoich Apostołów o tym, w jaki sposób
mogą powrócić do Ojca Niebieskiego i okazać Mu Swoją miłość. Następnie obiecał,
że ześle im innego Pocieszyciela. Nauczał, że jest prawdziwym krzewem winnym, a
Jego uczniowie są latoroślami. Zbawiciel przykazał Swoim uczniom, aby miłowali
się nawzajem i ostrzegł ich przed prześladowaniami, których doświadczą z powodu
przebywania w Jego towarzystwie.

Ew. Jana 14:1–14
Zbawiciel naucza Swoich Apostołów o tym, jak mogą powrócić do Ojca Niebieskiego
Wyobraź sobie, że twój przyjaciel zadaje następujące pytanie: „Powiedziano mi, że
istnieje wiele dróg, które prowadzą do nieba i że różne religie pokazują nam różne
drogi do królestwa Boga. Myślisz, że to prawda?”. Napisz w pustym miejscu
poniżej, jak odpowiedziałbyś na to pytanie i wyjaśnij, dlaczego wierzysz lub nie
wierzysz, że powyższe stwierdzenie jest prawdziwe. ____________________

Przeczytaj Ew. Jana 14:1–6 i odszukaj nauki Zbawiciela na temat sposobu, w jaki
możemy powrócić do królestwa Ojca Niebieskiego. (Ew. Jana 14:6 jest fragmentem
do opanowania. Możesz oznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś w przyszłości
mógł z łatwością go odnaleźć).

Z Ew. Jana 14:6 uczymy się, że jedynie poprzez Zadośćuczynienie Jezusa
Chrystusa i podążanie Jego śladem możemy wejść do królestwa Ojca
Niebieskiego.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jakim sensie Zbawiciel jest jedyną Drogą prowadzącą z powrotem do
Ojca Niebieskiego?

b. W jakim sensie Jezus Chrystus jest Prawdą?

c. W jakim sensie Jezus Chrystus jest Żywotem?

Ścieżka, 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.

Przeczytaj Ew. Jana 14:7–14 i odszukaj, co Jezus powiedział Swoim uczniom na
temat Jego zależności od Ojca. W wersecie 9. możesz podkreślić wyrażenie: „Kto
mnie widział, widział Ojca”.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że Ojciec
posłał Swojego Syna, aby pomógł nam poznać, miłować i okazać posłuszeństwo
Ojcu w Niebie:
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„Jezus przyszedł po to, aby poprzez wszystko, co powiedział i uczynił, a
szczególnie poprzez Jego zadość czyniące cierpienie i ofiarę, powiedzieć nam o
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.

Robił to, przynajmniej częściowo, ponieważ od czasu do czasu każdy z nas
potrzebuje pełniej poznać Boga, aby mocniej Go kochać i być Mu bardziej posłusznym […].

Po tym, jak przez wiele pokoleń prorocy, zwykle z niezbyt dobrym skutkiem, próbowali nauczać
ludzką rodzinę woli i drogi Ojca, Bóg, w ostatecznym wysiłku, abyśmy Go poznali, zesłał na
ziemię swojego Jednorodzonego i Doskonałego Syna, stworzonego na Swoje podobieństwo, aby
żył i służył pośród śmiertelników, zmagając się z wyzwaniami codziennego życia […].

[…] Jezus […] przybył, aby poprawić wizerunek Boga w oczach ludzi, i aby prosić ich, by kochali
swojego Ojca Niebieskiego tak, jak On kocha i zawsze będzie kochał ich. Mieli okazję zrozumieć
Boski Plan, Boską moc, Boską świętość, tak, nawet Boski gniew i sąd. Lecz Boskiej miłości,
ogromnej głębi Jego poświęcenia dla Swych dzieci, nadal w pełni nie rozumieli. Aż przyszedł
Chrystus.

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’
[Lectures on Faith (1985), str. 42]. 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).

Fragment do opanowania — Ew. Jana 14:6
2. Zapamiętanie fragmentu do opanowania znajdującego się

w Ew. Jana 14:6 może ci pomóc w udzieleniu odpowiedzi na
pytania podobne do tych z początku lekcji. Zapamiętaj ten werset, powtarzając
go na głos kilka razy. Następnie wyrecytuj go członkowi rodziny lub
przyjacielowi. Po czym napisz w dzienniku do studiowania: Zapamiętałem
Ew. Jana 14:6, a następnie poproś osobę, której wyrecytowałeś ten werset, aby
złożyła pod powyższym zdaniem swój podpis.

Ew. Jana 14:15–31
Jezus naucza Swoich Apostołów, w jaki sposób mogą okazać, że Go miłują
Pomyśl o kimś, kogo kochasz. W jaki sposób okazujesz miłość tej osobie?
____________________

Przeczytaj Ew. Jana 14:15 i odszukaj, do czego Jezus wezwał Swych Apostołów, by
mogli okazać Mu swoją miłość. (Ew. Jana 14:15 jest fragmentem do opanowania.
Możesz oznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś w przyszłości mógł
z łatwością go odnaleźć).

Opierając się na tym, czego Jezus nauczał Swoich Apostołów, uzupełnij następującą
prawdę: Miłość do Jezusa Chrystusa okazujemy poprzez
____________________.

Zastanów się, jak przestrzeganie każdego z następujących przykazań pokazuje
Jezusowi Chrystusowi, że Go miłujesz: święcenie dnia Sabatu, szanowanie ojca i
matki, płacenie dziesięciny, miłowanie bliźnich.
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Poświęć trzy lub cztery minuty, aby głęboko przemyśleć, jak dobrze okazujesz
Zbawicielowi, że Go miłujesz poprzez przestrzeganie Jego przykazań.

Przeczytaj Ew. Jana 14:16–17, 26 i odszukaj obietnicę, jaką Zbawiciel złożył Swoim
Apostołom.

Wyrażenie: „innego Pocieszyciela” w wersecie 16. odnosi się do Ducha Świętego.
Ponieważ Zbawiciel podczas ziemskiej posługi był Pocieszycielem dla Swoich
Apostołów, nazwał Ducha Świętego innym Pocieszycielem. Z jakiegoś powodu
Duch Święty nie oddziaływał w pełni podczas ziemskiej posługi Jezusa, choć
w pełni realizował swoją rolę przed doczesną służbą Zbawiciela i po niej (zob. Bible
Dictionary, „Holy Ghost”).

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił rolę Ducha
Świętego jako Pocieszyciela:

„Tak długo, jak Jezus przebywał z nimi, był ich Pocieszycielem; wnosił pokój w ich
dusze. Ci, którzy byli wielce obciążeni smutkiem, cierpieniem i próbami tego
świata, przychodzili do Niego i znajdowali ukojenie ukojenie dla swych dusz.
Pocieszył wdowę i był ojcem dla sierot. Jego słowa wzniosły wierzące dusze na
nowe wyżyny błogości i pokoju. Lecz teraz odchodzi, zsyłając innego
Pocieszyciela — Ducha Świętego — który ma pozostać z wiernymi na zawsze.

Dla wszystkich ludzi, prócz niewielkiego grona, które słyszało Jego głos w życiu doczesnym, Duch
Święty jest pierwszym Pocieszycielem. Ten członek Boskiej Trójcy wnosi pokój w dusze prawych
ludzi bez względu na ich wiek. Duch Święty ‘jest darem Boga dla wszystkich, którzy go pilnie
szukają, czy to w czasach dawnych, czy też w czasach, gdy objawi się ludziom’ (1 Nefi 10:7), a
także w czasach, które nadejdą. Jest Duchem prawdy — tak samo, jak Chrystus — lecz świat nie
może otrzymać Ducha Świętego, ponieważ Duch nie przebywa w nieczystych przybytkach” (The
Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 tomy [1979–1981], 4:74–75).

Jakie trzy rzeczy, zgodnie z Ew. Jana 14:16–17, 25, Duch Święty może dla nas
uczynić? Odpowiedz na to pytanie, uzupełniając poniższą prawdę: Duch Święty
może ____________________.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub więcej
z poniższych pytań:

a. W jakiej sytuacji czułeś, że Duch Święty cię pocieszył?

b. W jakiej czułeś, że Duch Święty cię nauczał?

c. A w jakiej Duch Święty pomógł ci o czymś sobie przypomnieć?

Przeczytaj Ew. Jana 14:18–23 i odszukaj obietnicę, jaką Zbawiciel złożył tym, którzy
okażą Mu miłość poprzez przestrzeganie Jego przykazań.

Z wersetów tych uczymy się, że jeśli będziemy przestrzegać przykazań, Ojciec
Niebieski i Jezus Chrystus będą przy nas.

Przeczytaj werset: Nauki i Przymierza 130:3 i odszukaj, co to znaczy mieć ze sobą
Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj Ew. Jana 14:27 i odszukaj słowa, którymi Zbawiciel dodał otuchy Swoim
Apostołom.
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Zastanów się nad różnicą między pokojem, który oferuje Zbawiciel, a pokojem,
który proponuje świat.

Starszy McConkie opisał pokój, który oferuje Zbawiciel: „[Jest] to wewnętrzny
pokój, zrodzony z przekonania o boskości ziemskiego królestwa Pana; pokój,
który niesie ze sobą zapewnienie o lepszym świecie, który nastanie; pokój, który
trwa w duszy ludzi, nawet jeśli znajdują się w środku wojny i zamieszania”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:742).

Z Ew. Jana 14:28–30 uczymy się, że Jezus powiedział Swoim Apostołom, że
powinni się radować, ponieważ miał ich wkrótce opuścić i udać się z powrotem do
Ojca Niebieskiego. Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia,
że Jezus powiedział im także, że ze względu na to, iż przezwyciężył świat, Szatan
nie miał nad Nim władzy, ale mógł na nich wywierać wpływ, gdyż nie ukończyli
jeszcze wyznaczonej im pracy na ziemi (zob. Joseph Smith Translation, John 14:30
[w: Ew. Jana 14:30, przypis a]).

Przeczytaj Ew. Jana 14:31 i odszukaj, w jaki sposób Zbawiciel okazał, że miłuje
Swojego Ojca. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Fragment do opanowania — Ew. Jana 14:15
4. Sprawdź, ile czasu zajmie ci zapamiętanie Ew. Jana 14:15. Wyrecytuj

ten werset. Następnie zapisz go z pamięci w dzienniku do
studiowania.

Przeczytaj ponownie Ew. Jana 14:31 i odszukaj przykład, jaki ustanowił dla nas
Jezus Chrystus w zakresie zasady, której nauczał w Ew. Jana 14:15. Zwróć uwagę na
zdanie: „Wstańcie, pójdźmy stąd” (Ew. Jana 14:31). Zbawiciel mówił zapewne o
opuszczeniu górnego pokoju, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza, aby
następnie wypełnić Swój obowiązek wobec Boga w Ogrodzie Getsemane i na
Golgocie. Najtrudniejszym przykazaniem, jakie Syn otrzymał od Ojca, było
doświadczenie cierpienia i oddanie za nas życia (zob. 3 Nefi 27:13–14). Zastanów
się nad przykazaniami i normami ustalonymi przez Pana, które są dla ciebie trudne
do przestrzegania. Zastanów się, w jaki sposób przestrzeganie tych przykazań,
ukaże twoją miłość do Zbawiciela. W dzienniku do studiowania napisz cel, dzięki
któremu będziesz posłuszny w zakresie tego, co właśnie przemyślałeś.

Ew. Jana 15:1–11
Jezus wyjaśnia, że to On jest prawdziwym krzewem winnym
Wyobraź sobie, że za 60 lat patrzysz wstecz na swoje życie. Zaznacz określenia,
którymi chciałbyś wtedy opisać swoje życie: pełne sukcesów, nieszczęśliwe, radosne,
warte przeżycia, nie przynoszące rezultatów, owocne, przynoszące rezultaty, bogate
w doświadczenia, pozbawione sukcesów.

Jezus użył krzewu winnego jako metafory, aby pomóc Swoim uczniom zrozumieć,
w jaki sposób można wieść owocne, produktywne i bogate w doświadczenia życie.
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Przeczytaj Ew. Jana 15:1–5i odszukaj, co
oznaczają różne elementy tej metafory.

Z wersetów tych uczymy się, że krzew
winny reprezentuje Jezusa Chrystusa, a
latorośle reprezentują Jego uczniów.
Owoce mogą reprezentować prawe
czyny, którymi powinni odznaczać się
uczniowie Jezusa Chrystusa. Zapisz te
wyjaśnienia w odpowiednich miejscach
na rysunku. Winogrodnikiem, o którym
Zbawiciel mówił w Ew. Jana 15:1, jest Ojciec Niebieski. Winogrodnik to osoba,
która dba o winnicę.

Możesz podkreślić każdą formę słowa trwać w Ew. Jana 15:4–5. Słowo trwać, które
zostało użyte w tych wersetach, oznacza silne i trwałe przywiązanie do Jezusa
Chrystusa i Jego Kościoła.

Z Ew. Jana 15:5 uczymy się, że jeśli trwamy w Zbawicielu, będziemy wydawać
dobre owoce.

Z Ew. Jana 15:6–8 uczymy się, że
Zbawiciel nauczał, że ci, którzy nie
wytrwają w Nim, będą jak odcięta
latorośl — uschną i zniszczeją. Osoby,
które trwają w Jezusie Chrystusie,
wydają prawe owoce, czym wychwalają Boga.

Co możemy zrobić, aby trwać lub stale być połączeni ze Zbawicielem?

Przeczytaj Ew. Jana 15:9–11 i odszukaj, czego Jezus nauczał, aby czynili Jego
uczniowie i jakie błogosławieństwa mieli dzięki temu otrzymać. Możesz zaznaczyć
to, co znajdziesz.

Ojciec i Syn kochają nas doskonałą i wieczną miłością, a przestrzeganie Ich
przykazań pozwala nam otrzymać pełnię błogosławieństw, którymi pragną nas
obdarować (zob. 1 Nefi 17:35; NiP 95:12; 130:20–21).

Z Ew. Jana 15:10–11 uczymy się, że jeśli będziemy przestrzegać przykazań,
będziemy trwać w miłości Zbawiciela i otrzymamy pełnię radości.

5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak myślisz, dlaczego trwanie w Zbawicielu pozwala nam na otrzymanie
pełni radości?

b. Dlaczego ci, którzy trwają w Zbawicielu, wydają prawe owoce?

Rozważ, w jaki sposób możesz stale być związany ze Zbawicielem i dzięki temu
otrzymać większą radość.
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Ew. Jana 15:12-17
Jezus przykazuje Swoim uczniom, aby miłowali się wzajemnie

Prezydent Russell M. Nelson z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział:
„Najlepszym dowodem naszego uwielbienia dla Jezusa jest Jego naśladowanie”
(„Misja i posługa Jezusa Chrystusa”, Liahona, kwiecień 2013, str. 38).

Uwielbienie oznacza wielką miłość i szacunek, a naśladowanie oznacza imitowanie
lub odwzorowywanie.

Przeczytaj Ew. Jana 15:12 i odszukaj, w jaki sposób Zbawiciel poprosił nas, abyśmy
Go naśladowali. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Przeczytaj Ew. Jana 15:13–17 i odszukaj sposób, w jaki Zbawiciel nas umiłował. W
wersecie 13. możesz zaznaczyć, co, według Zbawiciela, jest przykładem największej
miłości.

Podkreśl, w jaki sposób, według Starszego Claudia R.M. Costy z Prezydium
Siedemdziesiątych, kładziemy swoje życie za tych, których kochamy: „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).

Pomyśl o kimś, kto złożył za ciebie swoje życie w jeden ze sposobów wymienionych
powyżej.

Ew. Jana 15:18–27
Jezus ostrzega Swoich uczniów przed prześladowaniami, których doświadczą
z powodu składanego o Nim świadectwa
Po tym, jak Zbawiciel nauczał Swoich uczniów, aby w Nim trwali i miłowali się
wzajemnie, oświadczył im, czego doświadczą z powodu przebywania w Jego
towarzystwie. Z Ew. Jana 15:18–25 dowiadujemy się, że świat lub ci, którzy są
grzeszni, znienawidzą Apostołów. Jezus Chrystus powiedział, że ci, którzy Go
nienawidzą, nienawidzą także Ojca i że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności
za swoje czyny.

Pomimo nienawiści i prześladowań, których doświadczają podążający za Nim
uczniowie, Jezus Chrystus zapewnił sposoby, w jakie świat otrzyma o Nim
świadectwo. Przeczytaj Ew. Jana 15:26–27 i odszukaj, kto będzie świadczył światu o
Jezusie Chrystusie.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

CZĘŚĆ 15. ,  DZIEŃ 4.
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Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 14–15 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 15. ,  DZIEŃ 4.
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CZĘŚĆ 16.: DZIEŃ 1.

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 ku prawdzie. Jezus prorokował o
Swojej śmierci i Zmartwychwstaniu, i oświadczył, że zwyciężył świat.

Ew. Jana 16:1–15
Jezus wyjaśnia rolę Ducha Świętego
Wyobraź sobie, że po raz pierwszy przemierzasz piękny, ale zdradliwy teren. Twoim
przewodnikiem jest bliski przyjaciel, który posiada doświadczenie. Dotarłszy do
dość trudnego miejsca, odwracasz się i okazuje się, że twój przyjaciel cię opuścił.
Jesteś samotny i zagubiony. Czego mógłbyś się obawiać i co mógłbyś czuć w takiej
sytuacji? ____________________

Czy kiedykolwiek miałeś podobne obawy lub uczucia, gdy w swoim życiu zmagałeś
się z wyzwaniami lub samotnością? Studiując Ew. Jana 16, odszukaj zasady, które
mogą ci pomóc w odnalezieniu kierownictwa i spokoju, kiedy tego potrzebujesz.

Po spędzeniu blisko trzech lat ze Swoimi uczniami Jezus Chrystus powiedział im,
że musi od nich odejść (zob. Ew. Jana 14:28). Z Ew. Jana 16:1–4 uczymy się, że po
tym, jak Jezus spożył wieczerzę paschalną ze Swoimi uczniami, powiedział im, że
nadejdzie czas, kiedy ludzie ich znienawidzą i będą wierzyli, że ich służba Bogu
polega na zabiciu ich.

Przeczytaj Ew. Jana 16:5–6 i odszukaj, co Jezus powiedział Swoim uczniom i jak oni
na to zareagowali.

Przeczytaj Ew. Jana 16:7 i odszukaj, kogo Jezus obiecał do nich posłać po Swoim
odejściu.

Starszy Bruce R. McConkie, członek Kworum Dwunastu Apostołów, nauczał: „Tak
długo, jak Jezus przebywał osobiście ze Swoimi uczniami, nie było potrzeby, aby
Duch stale im towarzyszył, co było konieczne po Jego odejściu” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:753).

W Ew. Jana 16:8–12 Jezus wyjaśnił, że jedną z ról Ducha Świętego jest „[przekonać]
świat o grzechu” (Ew. Jana 16:8). Przeczytaj Ew. Jana 16:13 i odszukaj, jakie inne
role miał spełniać Pocieszyciel w życiu uczniów po odejściu Jezusa.

Komentując Ew. Jana 16:9–11, Starszy McConkie wyjaśnił: „Są to trudne wersety, które
otrzymaliśmy w tak skondensowanej i skróconej formie, że trudno jest poddać je interpretacji.
Wydaje się, że ich znaczenie jest następujące: ‘Kiedy otrzymasz towarzystwo Ducha, dzięki czemu
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możesz mówić o tym, co on ci objawia, wtedy twoje nauki przekonają świat o grzechu, o
sprawiedliwości i o sądzie. Świat zostanie oskarżony o grzech odrzucenia mnie, gdyż nie uwierzył
twojemu natchnionemu przez Ducha świadectwu, że jestem Synem Boga, przez którego
przychodzi zbawienie. Świat zostanie skazany z powodu odrzucenia twojego świadectwa o mojej
prawości — gdyż uważa, iż jestem bluźniercą, kłamcą i oszustem, a w istocie udałem się do Ojca,
czego nie mógłbym uczynić, gdyby moje czyny nie były prawe i sprawiedliwe. Świat zostanie
skazany z powodu nieprawych osądów, gdyż odrzucił twoje świadectwo, które złożyłeś na temat
panujących powszechnie religii, oraz wybrał podążanie za Szatanem, księciem tego świata, który
wraz ze swoimi religijnymi filozofiami zostanie osądzony i okaże się winny’” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:754).

Jakie korzyści otrzymaliby uczniowie Jezusa dzięki kierownictwu i wiedzy od
Ducha Świętego?

Jakiej prawdy na temat Ducha Świętego możemy się nauczyć z Ew. Jana 16:13?
____________________

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób Duch Święty prowadzi nas ku prawdzie?

b. W jaki sposób Duch Święty może ukazać nam to, co nastąpi w przyszłości?

Zaufaj swoim możliwościom, by uczyć się i żyć zgodnie z ewangelią
Wierz w swoje możliwości, by rozumieć pisma święte, odnajdywać doktryny i zasady, wyjaśniać
ewangelię innym osobom i stosować jej nauki w swoim życiu. Z pomocą Ducha Świętego możesz
rozwinąć swoje możliwości, by uczyć się i żyć zgodnie z ewangelią.

Poprzez Ducha Świętego Bóg może dać nam pewność, nadzieję, perspektywę,
ostrzeżenia i wskazówki dotyczące naszej przyszłości.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu
Apostołów i zwróć uwagę na to, w jaki sposób możesz zaprosić Ducha Świętego,
aby kierował twoim życiem: „W jaki sposób możemy wziąć Ducha Świętego za
swojego przewodnika? Każdego tygodnia musimy odpokutować za nasze grzechy
i odnowić przymierza poprzez przyjęcie sakramentu, który oczyści dłonie i serce,
jak zostało nam przykazane (zob. NiP 59:8–9, 12). Jedynie w ten sposób możemy

mieć boską obietnicę, że ‘zawsze [możemy] mieć z sobą Jego Ducha’ (NiP 20:77). Ten Duch to
Duch Święty, którego misją jest nauczać nas, prowadzić nas do prawdy i świadczyć o Ojcu i Synu
(zob. Ew. Jana 14:26; Ew. Jana 15:26; Ew. Jana 16:13; 3 Nefi 11:32, 36)” („Nie dajcie się
zwieść”, Ensign lub Liahona, listopad 2004, str. 46).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jakiej sytuacji odczułeś, że Duch Święty prowadził cię ku prawdzie lub
ukazywał to, co ma nastąpić?

b. Skąd wiesz, że to był Duch Święty?

CZĘŚĆ 16. ,  DZIEŃ 1.
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Zastanów się, co musisz zrobić, by poprosić Ducha Świętego o przewodnictwo.
Staraj się żyć w taki sposób, który zaprasza Go, by był twoim przewodnikiem.

W Ew. Jana 16:13 Jezus nauczał, że Duch Święty „nie sam od siebie mówić będzie,
lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie”. Czytając Ew. Jana 16:14–15, odszukaj to, o
czym Duch Święty będzie nam mówił.

Na podstawie tego, czego nauczyłeś się z tych wersetów, uzupełnij poniższą
doktrynę: Duch Święty objawia prawdy i wskazówki, które pochodzą od
____________________.

Dlaczego pomocna jest wiedza, że kiedy Duch Święty do nas przemawia, to
przekazuje nam słowa Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa?
____________________

„Sposób, w jaki [Duch Święty] porozumiewa się z twoim duchem niesie ze sobą
większą pewność niż jakakolwiek komunikacja, jaką nawiązujesz dzięki swym
naturalnym zmysłom” (Oddani wierze [2004], str. 33). To znaczy, że Duch Święty
jest najbardziej cennym przewodnikiem w procesie poznawania prawdy. Jego
wpływ jest cenniejszy niż fizyczny dowód, opinia drugiej osoby czy rozumowanie
świata. Tak jak uczniowie Zbawiciela musieli nauczyć się polegać na Duchu
Świętym, jako ich przewodniku, kiedy Pan nie był pośród nich obecny, tak i my
musimy nauczyć się na Nim polegać w dzisiejszych czasach.

Ew. Jana 16:16–33
Jezus omawia Swoją śmierć i Zmartwychwstanie, i oświadcza, że zwyciężył świat
Zastanów się nad sytuacją, kiedy musiałeś pożegnać się z przyjacielem lub
członkiem rodziny, gdyż rozstawałeś się z nim na długi lub nieokreślony czas.
Jakich słów użyliście, aby się nawzajem pocieszyć?

Przeczytaj Ew. Jana 16:16 i odszukaj, co Jezus powiedział uczniom, a co mogło
stanowić dla nich pocieszenie, gdyż wiedzieli, że Jezus ich opuści.

W Ew. Jana 16:17–19 czytamy, że uczniowie nie rozumieli, co miał na myśli Jezus,
kiedy powiedział, że na razie odchodzi, ale że ujrzą Go ponownie.

Przeczytaj Ew. Jana 16:20–22 i odszukaj, co zgodnie ze słowami Pana mieli odczuć
Jego uczniowie, kiedy ich opuści oraz kiedy zobaczą Go ponownie. Pomocne może
być wyjaśnienie wyrażenia: „kobieta, gdy rodzi” w wersecie 21., które odnosi się do
kobiety w stanie porodu, nim na świat przyjdzie jej dziecko.

Jak, według tego wersetu, będą czuli się uczniowie, kiedy Jezus ich opuści? Jak,
zgodnie z obietnicą, będą się czuli, kiedy ujrzą Go ponownie?

Jezus wiedział, że uczniowie ujrzą Go ponownie po Jego zmartwychwstaniu. Mimo
że ich cierpienie z powodu Jego śmierci będzie wielkie, to radość, której zaznają po
Jego Zmartwychwstaniu, nie będzie miała końca.

W Ew. Jana 16:23–32 czytamy, że Jezus nauczał Swoich uczniów, aby modlili się do
Ojca Niebieskiego w Jego (Jezusa Chrystusa) imię (zob. Ew. Jana 16:23) i zapewnił
ich, że Ojciec kocha zarówno ich, jak i Niego. Zapewnił ich, że uzyskają
odpowiedzi na modlitwy, które skierują do Ojca Niebieskiego.

CZĘŚĆ 16. ,  DZIEŃ 1.
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Przeczytaj Ew. Jana 16:33 i odszukaj słowa oraz wyrażenia, których użył Zbawiciel,
aby pocieszyć Swoich uczniów. Możesz zaznaczyć to, co znajdziesz.

Dlaczego możemy czuć szczęście i spokój w świecie pełnym ucisku, grzechu i
śmierci?

Z Ew. Jana 16:33 uczymy się, że dzięki Jezusowi Chrystusowi, który zwyciężył
świat, możemy być dobrej myśli i czuć spokój. Co to znaczy, że Jezus Chrystus
zwyciężył świat?

Jako Jednorodzony Ojca Jezus Chrystus prowadził bezgrzeszne życie, pokonując
każdą doczesną pokusę. Doświadczył każdego rodzaju bólu i cierpienia oraz
zadośćuczynił za grzechy wszystkich dzieci Ojca Niebieskiego. Poprzez to, jak żył,
poprzez cierpienie i śmierć oraz Jego Zmartwychwstanie, pokonał wszystkie
bariery, które uniemożliwiają nam stanie się czystymi, odnalezienie spokoju i
ponowne życie z naszym Ojcem w Niebie i tymi, których kochamy.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie: W
jaki sposób wiedza o tym, że Jezus Chrystus zwyciężył świat,

pomaga ci być dobrej myśli i czuć pokój?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Thomasa S. Monsona i odszukaj,
dlaczego możemy być dobrej myśli pomimo prób i trudów obecnych na 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).

Zastanów się nad poniższym pytaniem: Kiedy wiedza o tym, że Jezus Chrystus
zwyciężył świat, pomogła ci być dobrej myśli i czuć spokój?

Staraj się być dobrej myśli i żyć zgodnie z ewangelią Jezusa Chrystusa. Gdy
będziesz tak postępować, odczujesz pokój i nadzieję, które są dla nas dostępne
dzięki zadośćuczynieniu i Zmartwychwstaniu.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 16 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 16. ,  DZIEŃ 1.
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CZĘŚĆ 16.: DZIEŃ 2.

Ew. Jana 17
Wprowadzenie
Zanim Zbawiciel doznał cierpienia 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.

Ew. Jana 17:1–8
Jezus Chrystus zwraca się do Ojca Niebieskiego w modlitwie
Zastanów się nad kilkoma słynnymi osobami, o których coś wiesz.

Następnie zastanów się nad osobami z twojego życia, które znasz bardzo dobrze.

Jaka jest różnica między znaniem kogoś ze słyszenia a znaniem kogoś osobiście?
Poniżej napisz, co możesz zrobić, aby naprawdę dobrze kogoś poznać:
____________________

Zbawiciel nauczał, jak ważne jest poznanie Jego i Ojca Niebieskiego. Podczas
studiowania Ew. Jana 17 odszukaj prawdy, które z czasem pomogą ci nie tylko
zdobyć informacje o Ojcu Niebieskim i Jezusie Chrystusie, ale również dobrze Ich
poznać.

Po Ostatniej Wieczerzy Zbawiciel udał
się ze Swoimi uczniami do Ogrodu
Getsemane. Zanim dotarli do ogrodu,
Jezus zatrzymał się, aby zmówić
modlitwę, która zwana jest Modlitwą
Wstawienniczą. Jednym ze znaczeń
wyrażenia wstawiać się jest rozmawianie
z kimś w imieniu kogoś innego. W tym
przypadku Jezus Chrystus rozmawiał
z Ojcem Niebieskim w imieniu Swoich
uczniów, błagając, by otrzymali życie
wieczne.

Przeczytaj Ew. Jana 17:1–3 i odszukaj,
w jaki sposób Zbawiciel określił, czym
jest życie wieczne. (Ew. Jana 17:3 jest
fragmentem do opanowania. Możesz
zaznaczyć go w wyróżniający się
sposób, abyś mógł z łatwością go
odnaleźć).

Z Ew. Jana 17:3 uczymy się następującej
prawdy: Aby otrzymać życie wieczne, musimy poznać Ojca Niebieskiego i
Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

327



1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Czym poznanie Ojca i Syna różni się od znania Ich jedynie ze

słyszenia?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Bruce’a R. McConkie’ego z Kworum
Dwunastu Apostołów i podkreśl, co to znaczy poznać Ojca i Syna: „Zdobycie
informacji o Bogu jest czymś zupełnie innym niż poznanie Go. Zdobywamy
informacje 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

pewne szczególne cechy i moce. Jednakże poznajemy Ich, w sensie zdobycia życia wiecznego,
kiedy radujemy się i doświadczamy tego, czego Oni sami doświadczyli. Poznanie Boga polega na
myśleniu w taki sposób, jak On myśli; czuciu tego, co On czuje; posiadaniu mocy, którą On
posiada; rozumieniu prawd, które On rozumie oraz czynieniu tego, co On czyni. Ci, którzy znają
Boga, stają się, jak On i wiodą życie takie, jakie wiedzie On, które jest życiem wiecznym”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 1:762).

Poznanie Boga i stanie się Jemu podobnym jest możliwe, jeśli przyjmiemy Ducha
Świętego i skorzystamy ze wszystkich błogosławieństw płynących
z Zadośćuczynienia Zbawiciela. Jednakże jest to proces, który będzie trwał przez
całe obecne życie i życie, które nastanie (zob. Moroni 7:48; 10:32–33).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego człowiek nie może otrzymać życia wiecznego bez poznania Boga
Ojca i Jezusa Chrystusa?

b. W jaki sposób możesz lepiej poznać Ojca i Syna?

Z Ew. Jana 17:4–5 uczymy się, że Zbawiciel zdał sprawozdanie Swojemu Ojcu, że
ukończył dzieło, które Ojciec Mu wyznaczył. Poprosił Swojego Ojca, aby uwielbił
Go chwałą, którą posiadał w życiu przedziemskim.

Przeczytaj Ew. Jana 17:6–8 i odszukaj, co uczynili uczniowie Zbawiciela, aby Go
poznać. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Fragment do opanowania — Ew. Jana 17:3
3. Przeczytaj na głos zacytowany poniżej werset z Ew. Jana 17:3, który

stanowi fragment do opanowania:

„A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i
Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”.

Następnie wykreśl dowolne trzy słowa tak, abyś nie mógł ich odczytać i
przeczytaj ten werset ponownie, wypowiadając wykreślone słowa. Powtarzaj
ten proces czytania i wykreślania, aż wykreślisz wszystkie słowa. Następnie
postaraj się zapisać tej fragment z pamięci w swoim dzienniku do studiowania.

CZĘŚĆ 16. ,  DZIEŃ 2.
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Ew. Jana 17:9–19
Zbawiciel modli się za Swoich uczniów
Przeczytaj Ew. Jana 17:9, 11–18 i odszukaj, o co modlił się Jezus w imieniu Swoich
uczniów.

Zwróć uwagę na to, że Zbawiciel nadmienił, iż Jego uczniowie będą dalej żyć
w świecie, który jest pełen niegodziwości i nienawiści. Z Ew. Jana 17:14–16 uczymy
się, że jako uczniowie Jezusa Chrystusa mamy żyć w tym świecie, ale nie być
ze świata. Możesz zapisać tę zasadę na marginesie swoich pism świętych.

Jak myślisz, co to znaczy żyć w świecie, ale nie być ze świata?
____________________

Poniższa wypowiedź Starszego M. Russella Ballarda z Kworum Dwunastu
Apostołów wyjaśnia, co znaczy żyć w świecie, ale nie być ze świata:

„W Kościele często przytaczamy dwuwiersz: ‘Bądźcie na świecie, ale nie ze
świata’ […].

Być może powinniśmy go odczytywać jako dwa osobne wezwania: 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 pozwolić, 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).

Zastanów się, dlaczego Pan pragnie, abyśmy żyli w świecie, ale nie byli ze świata.

4. W swoim dzienniku do studiowania wyjaśnij, w jaki sposób
człowiek może żyć w świecie, ale nie być ze świata, biorąc pod

uwagę następujące okoliczności: uczęszczanie do szkoły, przebywanie
z przyjaciółmi, spędzanie czasu w Internecie. Następnie zapisz konkretną rzecz,
którą uczynisz, aby pełniej podążać za Zbawicielem, żyjąc w świecie, ale nie
będąc ze świata.

Ew. Jana 17:20–26
Zbawiciel modli się za wszystkich, którzy przyjmują Jego ewangelię
Pomimo naszych najlepszych starań, nie jesteśmy w pełni czyści od grzechów i zła,
które istnieją na tym świecie. Jeśli nie zostalibyśmy oczyszczeni z naszych
grzechów, zostalibyśmy odrzuceni sprzed oblicza Boga na zawsze, ponieważ żadna
nieczysta rzecz nie może przebywać w Jego obecności (zob. 1 Nefi 15:33–34).

Przeczytaj Ew. Jana 17:20–23 i odszukaj, o co Jezus Chrystus się modlił. Możesz
zaznaczyć słowo: jedno za każdym razem, kiedy pojawia się w tych wersetach.
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Zwróć uwagę na to, że Zbawiciel nie modlił się tylko za Swoich Apostołów, ale
także za tych, którzy uwierzą w ich słowa, aby stanowili jedność, tak jak Jezus i
Ojciec to jedno. Wersety te w jasny sposób wyjaśniają, że Ojciec i Syn to dwie
odrębne istoty. Jezus modlił się o jedność w sensie duchowym, a nie fizycznym.

W jaki sposób możemy stanowić jedność z Ojcem i Synem?

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, w jaki sposób
możemy stać się jednością z Ojcem i Synem: „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).

Jedna z istotnych prawd, której możemy się nauczyć z Ew. Jana 17:20–23 jest
następująca: Kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa i otrzymujemy
błogosławieństwa płynące z Jego Zadośćuczynienia, możemy stać się
jednością z Ojcem i Synem.

Dlaczego, w oparciu o to, co wiesz o Ojcu Niebieskim i Jezusie Chrystusie,
pragniesz stać się z Nimi jednością? ____________________

Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Jamesa E. Fausta z Pierwszego
Prezydium i odszukaj, jakie błogosławieństwa otrzymają ci, którzy starają się być
jednością z Ojcem Niebieskim i Jezusem Chrystusem.

„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), abyśmy ‘przez
Ducha jego mocą [mogli być] utwierdzeni w wewnętrznym człowieku’ (List do
Efezjan 3:16) […].

Składam moje świadectwo, że żyjemy w trudnych czasach. Musimy z odwagą
starać się być posłuszni. Świadczę, że zostaniemy wezwani, aby wykazać się

swoją duchową siłą, gdyż 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).

5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Co zrobisz, aby lepiej poznać Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa

oraz umocnić więzi, jakie cię z Nimi łączą?

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 17 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 16.: DZIEŃ 3.

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, że Jezus był niewinny. Będąc na krzyżu, Jezus przykazał
Apostołowi Janowi, aby zatroszczył się o Jego matkę, Marię. Po śmierci ciało Jezusa
złożono w grobowcu.

Ew. Jana 18:1–32
Jezus zostaje aresztowany i przesłuchany przez przywódców żydowskich, którzy
następnie prowadzą go do Piłata
Kiedy najtrudniej przychodzi ci okazywanie troski o innych?
____________________

1. W dzienniku do studiowania podziel stronę na dwie kolumny,
rysując pionową kreskę. Nazwij pierwszą kolumnę: Zmartwienia

Jezusa Chrystusa, a drugą: Zmartwienia Piłata. Podczas aresztowania, procesu
oraz ukrzyżowania Jezus i rzymski namiestnik, Piłat, cenili lub uważali za
ważne zupełnie inne sprawy. Przestudiuj Ew. Jana 18–19 i odszukaj prawdy,
których możesz się nauczyć z przykładu Jezusa i Piłata, a dzięki którym
zrozumiesz, co powinno stanowić priorytet w twoim życiu. Zapisuj odnalezione
w trakcie tej lekcji prawdy w odpowiednich kolumnach dziennika do
studiowania.

W Ew. Jana 18:1–3 czytamy, że kiedy zakończyło się cierpienie Jezusa w Ogrodzie
Getsemane, Judasz Iskariota przybył z oddziałem żołnierzy, którzy mieli aresztować
Jezusa. Jak byś zareagował, wiedząc o zbliżającym się uzbrojonym oddziale
żołnierzy, który miał cię aresztować, a następnie skazać na śmierć?

Przeczytaj Ew. Jana 18:4–11 i Ew. Łukasza 22:50–51 i odszukaj, w jaki sposób
zareagował Jezus, kiedy przybył po Niego oddział żołnierzy.

Słowa 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?

Po przeczytaniu Ew. Jana 18:4–11 oraz Ew. Łukasza 22:50–51 zapisz w swoim
dzienniku do studiowania w kolumnie „Zmartwienia Jezusa Chrystusa”, o co
martwił się Zbawiciel.

W Ew. Jana 18:12–32 czytamy, że Jezus
pozwolił, aby żołnierze Go aresztowali.
Zaprowadzili Go do Annasza, byłego
arcykapłana, który posłał Jezusa do
swojego zięcia, Kajfasza, aby ten Go
przesłuchał (zob. Ew. Jana 18:13).
Kajfasz był wówczas wyznaczonym
wyższym kapłanem i robił wszystko, co
w jego mocy, by Jezus został skazany na
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śmierć (zob. Ew. Jana 18:14). Piotr wraz z innym uczniem szli za Jezusem, a
następnie przyglądali się temu, jak Zbawiciel był przesłuchiwany przez Kajfasza
(zob. Ew. Jana 18:15–16). Kiedy trzy osoby zapytały Piotra, czy był jednym
z uczniów Jezusa, on za każdym razem temu zaprzeczył (zob. Ew. Jana 18:17, 25,
26–27). Po tym, jak Jezus został przesłuchany przez Kajfasza, żydowscy przywódcy
zabrali Go o poranku do Piłata, rzymskiego namiestnika Judei, aby ten Go osądził i
skazał (zob. Ew. Jana 18:28–30). W Jerozolimie jedynie Rzymianie mieli
upoważnienie do skazania kogoś na śmierć (zob. Ew. Jana 18:31).

Ew. Jana 18:33–19:16
Jezus zostaje przesłuchany przez Piłata
Przeczytaj Ew. Jana 18:33–35 i odszukaj, czego Piłat pragnął dowiedzieć się o
Jezusie.

Przywódcy żydowscy oskarżyli Jezusa o to, że głosił, iż jest królem żydowskim, i
z tego powodu mógł zostać uznany winnym buntu lub zdrady przeciwko
rzymskiemu rządowi (zob. Ew. Jana 19:12), a następnie zostać skazany na śmierć.

Przeczytaj Ew. Jana 18:36–37 i odszukaj, co Jezus wyjaśnił Piłatowi.

Przeczytaj Ew. Jana 18:38 i odszukaj, do jakiego wniosku doszedł Piłat po rozmowie
z Jezusem.

Z Ew. Jana 18:39–19:5 uczymy się, że Piłat zaproponował, aby Jezus został
zwolniony w oparciu o żydowski zwyczaj uwalniania jednego więźnia z okazji
święta Paschy (zob. Ew. Jana 18:39). Arcykapłani i słudzy wybrali, aby zamiast
Jezusa został zwolniony złodziej, Barabasz (zob. Ew. Jan 18:40) i zażądali, by Jezus
został ukrzyżowany (zob. Ew. Jana 19:6). Piłat nakazał ubiczować Jezusa, a rzymscy
żołnierze założyli na Jego głowę koronę cierniową i wyśmiewali Go (zob. Ew. Jana
19:1–2). Następnie Piłat pokazał Jezusa zgromadzonemu ludowi.

Przeczytaj Ew. Jana 19:4, 6 i odszukaj, co Piłat kilkakrotnie powtórzył, zwracając się
do Żydów.

Co według Piłata należało w tej sytuacji zrobić?

Zgodnie z Ew. Jana 19:7 przywódcy żydowscy powiedzieli Piłatowi, że Jezus uważał
się za Syna Boga. Przeczytaj Ew. Jana 19:8–11 i odszukaj, jak zareagował Piłat, kiedy
dowiedział się, że Jezus głosił, iż jest Synem Boga. Zwróć uwagę także na to, co
Jezus powiedział na temat władzy, jaką posiadał Piłat, będąc namiestnikiem.

Jakbyś się czuł, będąc na miejscu Piłata i słysząc od Jezusa, że nie masz nad nim
władzy, prócz tej, która byłaby ci „[dana] z góry” (Ew. Jana 19:11)?

Wypowiedź Jezusa w Ew. Jana 19:11 na temat przywódców żydowskich
posiadających „większy grzech” wskazuje na to, że jeśli Piłat uległby naciskowi
tłumu i nakazał, aby ukrzyżowano Jezusa, byłby winien grzechu — choć nie tak
wielkiego, jak ci, którzy starali się doprowadzić do śmierci Jezusa.

Przeczytaj Ew. Mateusza 27:19 i zwróć uwagę na to, co żona Piłata doradziła mu,
aby uczynił. Następnie przeczytaj Ew. Jana 19:12–15 i odszukaj, co starał się uczynić
Piłat w kwestii Jezusa i jak na to zareagowali faryzeusze.
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Zwróć uwagę na to, w jaki sposób przywódcy żydowscy zastraszali Piłata
w Ew. Jana 19:12, kiedy dowiedzieli się, że pragnął on uwolnić Jezusa.

Aby wywrzeć na nim presję, Żydzi napomnieli Piłata, że jeśli uwolni Jezusa, to
prawdopodobnie będzie postrzegany jako nielojalny wobec Cezara. Jeśli Żydzi
donieśliby o jego braku lojalności, Cezar mógłby odebrać Piłatowi władzę i odwołać
go ze stanowiska jako namiestnika. Piłat zatem musiał wybrać — mógł albo
zatroszczyć się o własne interesy, albo uwolnić Jezusa, który był niewinny.

Przeczytaj Ew. Jana 19:16 i odszukaj, co Piłat postanowił uczynić.

Czego postępowanie Piłata uczy nas
w kwestii jego głównych zmartwień?

Napisz w dzienniku do studiowania
w kolumnie „Zmartwienia Piłata”, o co
Piłat najbardziej się troszczył.

W oparciu o to, czego dowiedzieliśmy
się o zmartwieniach Piłata na podstawie
Ew. Jana 18–19, uczymy się, że
stawianie naszych interesów ponad czynienie tego, co właściwe, prowadzi
nas do grzechu. Zapisz tę zasadę w swoim dzienniku do studiowania w kolumnie
zatytułowanej: „Zmartwienia Piłata”.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe pytania:

a. W jakich sytuacjach możemy być kuszeni, aby stawiać swoje własne interesy
ponad czynienie tego, co właściwe?

b. Co możesz uczynić, aby przezwyciężyć pokusę, by stawiać swoje własne
interesy ponad czynienie tego, co właściwe, nawet w sytuacji, jeśli nie jest to
popularne?

Ew. Jana 19:17–42
Jezus zostaje ukrzyżowany, a Jego ciało zostaje złożone w grobie.
W Ew. Jana 19:17–24 czytamy, że Jezus niósł Swój krzyż, aż na Golgotę, gdzie został
ukrzyżowany o trzeciej godzinie (zob. Ew. Marka 15:25; chodzi tu o trzecią godzinę
po wschodzie słońca). Przeczytaj Ew. Jana 19:25–27 i odszukaj, kto stał w pobliżu
krzyża po tym, jak Jezus został ukrzyżowany.

O kogo martwił się Jezus, wisząc na krzyżu?

Wyrażenie „[uczeń], którego miłował” (Ew. Jana 19:26) odnosi się do Apostoła
Jana, zwanego również umiłowanym uczniem. Kiedy Jezus powiedział do Jana:
„Oto matka twoja”, zwrócił się do niego, aby zatroszczył się o Marię, matkę Jezusa,
tak, jakby była ona jego własną matką. W dzienniku do studiowania w kolumnie:
„Zmartwienia Jezusa Chrystusa” napisz, o kogo, zgodnie z tymi wersetami, martwił
się Jezus.

Jak opisałbyś charakter Jezusa w porównaniu do charakteru Piłata w oparciu o
zmartwienia, o których przeczytałeś w Ew. Jana 18–19? ____________________
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W oparciu o to, czego dowiedzieliśmy się o charakterze Zbawiciela z Ew. Jana
18–19, uczymy się, że możemy naśladować Zbawiciela, starając się pomagać
innym, nawet jeśli sami jesteśmy w potrzebie. Zapisz tę zasadę w dzienniku do
studiowania w kolumnie zatytułowanej: „Zmartwienia Jezusa Chrystusa”.

Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał: „Charakter
ujawnia się […] w mocy dostrzegania cierpienia innych ludzi, podczas gdy sami
cierpimy; poprzez zdolność dostrzegania głodu innych, podczas gdy sami
jesteśmy głodni; w mocy 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 własnej osobie. Jeśli taka umiejętność jest rzeczywiście ostatecznym kryterium charakteru
moralnego, wówczas Zbawiciel świata jest doskonałym przykładem posiadania takiego
konsekwentnego i miłosiernego charakteru” („The Character of Christ” [Sympozjum religijne na
Uniwersytecie Brighama Younga–Idaho Religion Symposium, 25 stycznia 2003], adres
internetowy: byui.edu/devotionalsandspeeches).

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jakiej sytuacji widziałeś osobę, która sama będąc w potrzebie,
naśladowała przykład Jezusa i pomagała innym?

b. W jaki sposób możemy rozwinąć charakter na podobieństwo Chrystusa i
starać się pomagać innym, nawet wtedy, gdy sami jesteśmy w potrzebie?

c. Co zrobisz, aby naśladować Zbawiciela i pomagać innym, nawet jeśli sam
będziesz w potrzebie?

Z Ew. Jana 19:28–42 uczymy się, że po śmierci Jezusa o godzinie dziewiątej
(zob. Ew. Marka 15:34) Józef z Arymatii poprosił Piłata o Jego ciało. Następnie Józef
wraz z Nikodemem przygotowali ciało Zbawiciela i umieścili je w grobie, który
udostępnił Józef.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 18–19 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 16.: DZIEŃ 4.

Ew. Jana 20–21
Wprowadzenie
W niedzielę, po tym, jak Jezus został ukrzyżowany, Maria Magdalena odkryła, że
grób, w którym złożono Jego ciało, był pusty. Opowiedziała o tym Piotrowi i
Janowi, którzy w pośpiechu udali się do grobu. Zmartwychwstały Chrystus ukazał
się Marii, a następnie Swoim uczniom. U brzegu Jeziora Galilejskiego Jezus zachęcił
Piotra, aby ten okazał Mu swoją miłość poprzez karmienie Jego owiec.

Ew. Jana 20:1–10
Maria Magdalena odkrywa, że grób Jezusa jest pusty i mówi o tym Piotrowi i
Janowi, którzy natychmiast się tam udają
Wyobraź sobie, jakbyś się czuł, gdybyś
był obecny, kiedy ciało Jezusa składano
w grobie. Był piątek i Jego pogrzeb
musiał się odbyć przed rozpoczęciem
żydowskiego Sabatu, który rozpoczynał
się o zachodzie słońca i trwał do
zachodu słońca w sobotę. Przeczytaj
poniższą wypowiedź Starszego Josepha
B. Wirthlina z Kworum Dwunastu
Apostołów i wyobraź sobie, co mogli
czuć wtedy uczniowie Jezusa:

„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.

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.
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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).

1. Wyobraź sobie, że byłeś dziennikarzem w okresie, kiedy zmarł i
zmartwychwstał Jezus, i zostałeś poproszony o napisanie kilku

artykułów na temat tych wydarzeń. W swoim dzienniku do studiowania napisz
artykuł, wyobrażając sobie, że po śmierci i pogrzebie Jezusa przeprowadziłeś
wywiad z Jego uczniami. Możesz wspomnieć o ich myślach i uczuciach, które
im towarzyszyły, kiedy zamykano grób Jezusa.

Starszy Wirthlin powiedział, że pomimo tragedii, jaką były śmierć i pochówek
Zbawiciela, „fatum tego smutnego dnia nie przetrwało” („Nadejdzie niedziela”,
str. 30).

Przestudiuj Ew. Jana 20 i odszukaj, dlaczego „fatum tego smutnego dnia nie
przetrwało”.

Przeczytaj Ew. Jana 20:1–2 i odszukaj, co ujrzała Maria Magdalena, kiedy przybyła
do grobu Jezusa w niedzielny poranek.

Co zrobiła Maria, kiedy ujrzała, że kamień, zamykający wejście do grobu, został
odsunięty? Co, według niej, mogło się stać?

Przeczytaj Ew. Jana 20:3–10 i odszukaj, co Piotr i Jan, nazwany „drugim uczniem”
(werset 2.) oraz „owym drugim uczniem” (werset 3.), uczynili po wysłuchaniu
relacji Marii.

Jak zareagował Jan, kiedy ujrzał pusty grób? Co według niego się stało?

Zanim Jan zajrzał do pustego grobowca, nie rozumiał w pełni słów Zbawiciela,
który świadczył, że wstanie z martwych trzeciego dnia. Ujrzawszy pusty grób, Jan
przypomniał sobie te słowa i uwierzył (zob. Ew. Jana 20:8–9).

Ew. Jana 20:11–31
Zmartwychwstały Zbawiciel ukazuje się Marii Magdalenie, a następnie
Swoim uczniom
Przeczytaj Ew. Jana 20:11–15 i odszukaj, kto przemówił do Marii po tym, jak Piotr i
Jan opuścili grób.

Wyobrażanie sobie wydarzeń przedstawionych w pismach świętych
Studiowanie pism świętych może nabrać dla ciebie większego znaczenia, kiedy wyobrazisz sobie
wydarzenia, które są w nich przedstawione. Wyobraź sobie, na przykład, jak byś się czuł i
zachowywał, gdybyś był świadkiem wydarzeń opisanych w Ew. Jana 20. Korzystanie z wyobraźni
może pomóc w dostrzeżeniu podobieństw pomiędzy wydarzeniami opisanymi w pismach
świętych a wydarzeniami z twojego własnego życia, i może pomóc ci w zastosowaniu prawd,
które są nauczane w pismach.
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Zmartwychwstały Jezus ukazał się Marii
Magdalenie.

Przeczytaj Ew. Jana 20:16–18 i odszukaj, co Jezus przykazał Marii.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił znaczenie
wyrażenia: „Nie dotykaj mnie” z Ew. Jana 20:17: „Angielskie 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 go trzymała. Istnieje ważny powód do przypuszczania, 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: From
Bethlehem to Calvary, 4 tomy [1979–1981], 4:264).

Co jeszcze, zgodnie z Ew. Jana 20:17,
Jezus przykazał Marii?

2. Wyobraź sobie, że nadal
jesteś dziennikarzem

relacjonującym te wydarzenia. W
swoim dzienniku do studiowania
napisz artykuł, wyobrażając sobie,
że przeprowadziłeś wywiad z Marią
Magdaleną. Możesz napisać na
temat jej doświadczenia, kiedy to
ujrzała zmartwychwstałego Pana
oraz zawrzeć jej odpowiedzi na
następujące pytania: Co pomyślałaś,
kiedy zobaczyłaś, że grób jest pusty?
Co wtedy zrobiłaś? Kiedy zdałaś
sobie sprawę, że Jezus Chrystus
nadal żyje? W artykule napisz też,
czy uwierzyłbyś opowieści Marii i
dlaczego.

Pamiętaj o tym, że niektórzy uczniowie nie potrafili uwierzyć świadectwu Marii
(zob. Ew. Marka 16:11). Przeczytaj Ew. Jana 20:19–20 i odszukaj, co wydarzyło się
tamtego wieczoru.

Z tego zapisu uczymy się, że Jezus Chrystus przezwyciężył śmierć poprzez
Swoje Zmartwychwstanie.

Jak, w oparciu o Ew. Jana 20:20, czuli się uczniowie, kiedy ujrzeli
zmartwychwstałego Pana?

Starszy Joseph B. Wirthlin wyjaśnił, dlaczego „fatum tego [mrocznego Piątku] nie
przetrwało”:
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„Rozpacz nie ostała się, ponieważ dzięki niedzieli zmartwychwstały Pan rozerwał
więzy śmierci. Podniósł się z grobu i pojawił się w pełnej tryumfu chwale jako
Zbawiciel całej ludzkości […].

Każdy z nas będzie miał swoje własne piątki — te dni, kiedy sam wszechświat
wydaje się zdruzgotany, a odłamki naszego rozbitego świata leżą wokół nas
w nieładzie. Wszyscy będziemy doświadczać tych czasów załamania, kiedy

wydaje się, że już nigdy się nie pozbieramy. Wszyscy będziemy mieć swoje piątki.

Ale świadczę wam, w imię Tego, który pokonał śmierć — nadejdzie niedziela. Wśród ciemności
naszych smutków, nadejdzie niedziela.

Bez względu na naszą rozpacz. Bez względu na nasz smutek. Nadejdzie niedziela. W tym życiu
lub w następnym. Nadejdzie niedziela” („Nadejdzie niedziela”, str. 30).

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak wiedza o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, może nam pomóc,
kiedy jesteśmy pogrążeni w smutku z powodu śmierci ukochanej przez
nas osoby?

b. Jak obietnica Zmartwychwstania może nam pomóc w innych trudnych
życiowych okolicznościach?

W Ew. Jana 20:21–23 jest zapisane, że po tym, jak Jezus pokazał uczniom rany
w Swoich dłoniach oraz boku, przykazał im, aby czynili Jego dzieło. Powiedział do
nich: „Weźmijcie Ducha Świętego” (Ew. Jana 20:22), co może oznaczać, że
pobłogosławił ich, by przyjęli dar Ducha Świętego, choć pełnią błogosławieństw
z tym związanych mieli cieszyć się dopiero później. Nauczał ich także o tym, że byli
odpowiedzialni za to, by pomóc innym uzyskać wybaczenie grzechów.

Przeczytaj Ew. Jana 20:24–25 i odszukaj imię Apostoła, który nie był obecny
podczas tego świętego wydarzenia.

Zwróć uwagę na to, co Tomasz powiedział w wersecie 25. o tym, co musiał zrobić,
aby uwierzyć. Dlaczego trudno mu było uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał?

W trakcie doczesnego życia Jezusa zmartwychwstanie było pojęciem niezwykle
trudnym do zrozumienia przez większość lub nawet przez wszystkich uczniów.
Podobnie jak w przypadku innych uczniów było za wcześnie, aby Tomasz zrozumiał
istotę zmartwychwstania, dlatego pragnął uzyskać namacalny dowód.

Przeczytaj Ew. Jana 20:26–29 i odszukaj, czego doświadczył Tomasz osiem dni
później.

Zwróć uwagę na to, że Jezus zwrócił się do Tomasza, aby „nie [był] bez wiary, ale
[wierzył]” (Ew. Jana 20:27). Z doświadczenia Tomasza uczymy się, że będziemy
błogosławieni, jeśli uwierzymy w Jezusa Chrystusa, mimo że Go nie
widzieliśmy.

Starszy Gerrit W. Gong, Siedemdziesiąty, nauczał:
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„Wiara jest wyborem […].

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 taki sposób, który jedynie ewangelia może nam umożliwić”
(„Choose Goodness and Joy”, New Era, sierpień 2011, str. 44).

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego wierzysz w Jezusa Chrystusa, mimo że nie widziałeś Go
doczesnymi oczami?

b. W jaki sposób możemy pokazać, że wybraliśmy wiarę w Jezusa Chrystusa?

c. Jakie błogosławieństwa otrzymałeś ze względu na wiarę w Jezusa
Chrystusa?

Przeczytaj Ew. Jana 20:30–31 i odszukaj, dlaczego Jan napisał o tych wydarzeniach.

Z tych wersetów możemy nauczyć się następujących prawd: 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 oraz życie zgodne z tym świadectwem, możemy
otrzymać życie wieczne.

5. W dzienniku do studiowania napisz przynajmniej dwa akapity
w odpowiedzi na następujące pytanie: Która historia, wydarzenie

lub nauka z doczesnej posługi Zbawiciela, o których mowa w Ewangelii
Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, pomogła ci uwierzyć, że Jezus Chrystus jest
Synem Boga? Dlaczego? Przygotuj się do podzielenia się tą odpowiedzią
z resztą klasy.

Ew. Jana 21:1–17
Zmartwychwstały Pan ukazuje się niektórym Swoim uczniom nad Morzem
Tyberiadzkim
Ew. Jana 21:1–17 zawiera informację o tym, że zmartwychwstały Pan ponownie
ukazał się kilku Swoim uczniom, kiedy łowili ryby. Kiedy ujrzeli Jezusa, szybko
powrócili na brzeg i spożyli z Nim ryby i chleb. Podczas posiłku Jezus zaprosił
Piotra, aby wykazał się posiadaną w Niego wiarą poprzez porzucenie rybactwa i
zajęcie się służbą ludowi Pana.

Ew. Jana 21:18–25
Jezus przepowiada męczeńską śmierć Piotra i przemienienie Jana
W Ew. Jana 21:18–19 czytamy, że Jezus prorokował, że 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
wykazując się wielką pokorą, uważał, że był niegodny, by umrzeć w taki sam
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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, czyli
umiłowanym uczniem (zob. Ew. Jana 21:20–21). Przeczytaj Ew. Jana 21:22–23 i
odszukaj, w jaki sposób Zbawiciel odpowiedział na pytanie Piotra.

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. Przemienione istoty to „osoby, które zostały przemienione, aby
nie odczuwać bólu lub nie doświadczyć śmierci aż do chwili, kiedy
zmartwychwstaną i będą nieśmiertelne” (Guide to the Scriptures, „Translated
Beings”, adres internetowy: scriptures.lds.org).

Nad czym, zgodnie z Ew. Jana 21:22, Jezus pragnął, aby Piotr się skupił zamiast
martwić się tym, co stanie się z Janem?

Przeczytaj Ew. Jana 21:24–25 i odszukaj, czego — zgodnie z pragnieniem Jana, gdy
kończył swój zapis — mieli się dowiedzieć wszyscy ludzie.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Ew. Jana 20–21 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się
z moim nauczycielem:
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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 obrazują, 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. Studiując tę
księgę, dowiesz się, w jaki sposób Kościół Jezusa Chrystusa zaczął się
rozprzestrzeniać z Jerozolimy „aż po krańce ziemi” (Dzieje Apostolskie 1:8).
Studiowanie tej księgi pomoże ci również zrozumieć mądrość, jaka tkwi w
podążaniu za współczesnymi prorokami i apostołami, jak też będzie natchnieniem,
abyś odważnie składał świadectwo o Jezusie Chrystusie.

Kto napisał tę księgę?
Łukasz jest autorem Dziejów Apostolskich, które stanowią „drugą część
dwuczęściowego 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 ta księga?
Dzieje Apostolskie zostały napisane po Ewangelii Łukasza (zob. Dzieje Apostolskie
1:1), która była najprawdopodobniej napisana w drugiej połowie pierwszego
wieku n.e. Nie wiemy, kiedy ta księga została napisana.

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 wydarzyły się na przestrzeni ok. 30 lat (od ok. 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 Pawła
(zob. Dzieje Apostolskie 9) i jego kolejne misje, wizja Piotra, związana z
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przyjmowaniem do Kościoła ludzi innych narodów, którzy nie nawrócili się
wcześniej na judaizm (zob. Dzieje Apostolskie 10:9–16, 34–35) oraz doktryny
nauczane na konferencji w Jerozolimie (zob. Dzieje Apostolskie 15).

Według zapisu w Ew. Łukasza 24:49, Zbawiciel poinstruował Apostołów, aby
rozpoczęli swoją posługę dopiero wówczas, gdy „[zostaną] przyobleczeni mocą z
wysokości”. Dzieje Apostolskie opisują obdarowanie mocą Ducha Świętego oraz
związane z tym niezwykłe skutki, 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
3000 ludzi.

Dzieje Apostolskie 3–8. Piotr i Jan uzdrawiają mężczyznę chromego od
urodzenia. Piotr i Jan zostają aresztowani za nauczanie i uzdrawianie w imię Jezusa
Chrystusa i 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 nawraca się 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 na misję. 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 ani przestrzegać prawa Mojżesza, gdy
przystępują do Kościoła. Paweł (jak teraz nazywa się Saul) wyrusza w swoją drugą
podróż misjonarską, w której towarzyszy mu Sylas.

Dzieje Apostolskie 16–20. Paweł i Sylas umacniają różne kościoły (kongregacje),
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 i 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 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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CZĘŚĆ 17.: DZIEŃ 1.

Dzieje Apostolskie 1:1–8
Wprowadzenie
Jezus Chrystus czynił posługę pośród Swoich Apostołów przez 40 dni po Swoim
Zmartwychwstaniu. Przygotowywał ich, aby byli Jego świadkami na całym świecie.

Dzieje Apostolskie 1:1–8
Jezus czyni posługę pośród Swoich Apostołów przez 40 dni
Wyobraź sobie, że przyjaciel, będący innego wyznania, chce się dowiedzieć więcej o
twoim Kościele i zadaje ci pytanie: „Kto przewodzi twojemu Kościołowi?”. Jakiej
odpowiedzi byś udzielił? ____________________

Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 1:1–8 odszukaj prawdy, które pomogą
ci odpowiedzieć na to pytanie i zrozumieć, że Apostołowie prowadzący Kościół w
starożytności byli świadkami Jezusa Chrystusa, a ich obowiązkiem było dzielenie
się tym świadectwem na całym świecie. Apostołowie, którzy współcześnie
przewodzą Kościołowi, mają to samo błogosławieństwo i ten sam obowiązek.

Otwórz stronę tytułową Dziejów Apostolskich.

Księga ta stanowi ważne przejście w Nowym Testamencie. Ewangelie Mateusza,
Marka, Łukasza i Jana zawierają opis doczesnej posługi Zbawiciela i Jego
Zadośćuczynienia. Z kolei księga Dziejów Apostolskich dotyczy posługi Apostołów
po Wniebowstąpieniu Jezusa.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:1–2 i odszukaj, dla kogo została napisana ta księga.

Autorem Dziejów Apostolskich jest Łukasz, więc „pierwszą księgą”, o której mowa
w wersecie 1., jest Ewangelia Łukasza, która również została napisana do nieznanej
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).

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:2 i odszukaj, w jaki sposób Jezus Chrystus
kontynuował prowadzenie swojego Kościoła po Swoim Zmartwychwstaniu.

Jak, według wersetu 2., Jezus Chrystus prowadził Swój Kościół po zakończeniu
życia doczesnego?

Z Dziejów Apostolskich 1:2 dowiadujemy się, że Jezus Chrystus kieruje Swoim
Kościołem, objawiając Swoją wolę Apostołom przez Ducha Świętego.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że Jezus
Chrystus po Zmartwychwstaniu nadal przewodził Swojemu Kościołowi:
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„Poczynając od pierwszego wersetu, w Dziejach Apostolskich […] padają
deklaracje, 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 był taki sam. Miejsce, w którym przebywał Zbawiciel się
zmieniło, ale kierunek i przewodzenie Kościołowi pozostały dokładnie takie same” („Teaching,
Preaching, Healing”, Ensign, styczeń 2003, str. 37).

Pomyśl o tym, dlaczego ważne jest, aby wiedzieć, że Jezus Chrystus współcześnie
nadal kieruje Swoim Kościołem przez objawienie.

1. Pomyśl o doświadczeniach, które wzmocniły twoje świadectwo o
tym, że Jezus Chrystus współcześnie kieruje Swoim Kościołem

przez objawienie. Opisz swoje doświadczenia w dzienniku do studiowania. Jeśli
uważasz, że nie miałeś takich doświadczeń, poproś wiernego członka Kościoła,
aby opowiedział ci, skąd wie, że Pan prowadzi Swój Kościół przez objawienie.
W dzienniku do studiowania napisz, czego dowiedziałeś się podczas rozmowy.

Zanim Jezus wstąpił do nieba, spędził 40 dni, udzielając osobistych wskazówek
Apostołom, którzy zaczęli przewodzić Kościołowi na ziemi dzięki Duchowi
Świętemu. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:3 i odszukaj, czego doświadczyli i
nauczyli się Apostołowie w ciągu tych 40 dni.

W wersecie 3. słowo męka odnosi się do zadość czyniącej ofiary Zbawiciela i Jego
cierpienia (zob. Joseph Smith Translation, Acts 1:3 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Dzieje Apostolskie 1:3, przypis b, w anglojęzycznym wydaniu pism świętych
ŚwDO]). Wyrażenie „liczne tego dowody” odnosi się do niezaprzeczalnych
dowodów, dostarczonych przez Jezusa, świadczących o tym, że zmartwychwstał.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:4–5 i odszukaj, co Jezus przykazał zrobić
Apostołom. Możesz zaznaczyć to, co znajdziesz.

Jezus przykazał Apostołom, aby pozostali w Jerozolimie do czasu, gdy zostaną
ochrzczeni Duchem Świętym. Oznacza to posiadanie Ducha Świętego jako stałego
towarzysza, co było niepotrzebne Apostołom, gdy Pan fizycznie z nimi przebywał.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:8 i odszukaj, co Apostołowie mieli uczynić po
otrzymaniu Ducha Świętego.

Ze słów Zbawiciela w wersecie 8. dowiadujemy się, że Apostołowie są
świadkami Jezusa Chrystusa i składają o Nim świadectwo na całej ziemi.

Prezydent Gordon B. Hinckley nauczał, że obowiązkiem współczesnych
Apostołów jest składanie świadectwa o Jezusie Chrystusie: „W dzisiejszych
czasach Pan powołał 15 specjalnych świadków, aby świadczyli przed całym
światem o Jego boskości. Mają oni powołanie jedyne w swoim rodzaju; 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” (w: „Specjalni Świadkowie
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Chrystusa”, Liahona, kwiecień 2001, str. 5).

Przeczytaj dokument „Żyjący Chrystus: Świadectwo Apostołów”, który jest
związany z tą lekcją. Zaznacz te części świadectwa Apostołów, które mają dla ciebie
największe znaczenie.

Filmy przedstawiające członków Pierwszego Prezydium i Kworum
Dwunastu Apostołów, składających osobiste świadectwo o Jezusie

Chrystusie, są dostępne na stronie „Special Witnesses of Christ” [Szczególni
świadkowie Chrystusa], strona internetowa: LDS.org. Możesz obejrzeć dwa lub trzy
z tych filmów.
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2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie: W
jaki sposób świadectwo współczesnych Apostołów wpływa na twoje

osobiste świadectwo o Jezusie Chrystusie?

Choć Dzieje Apostolskie 1:8 odnoszą się konkretnie do roli Apostołów, jako
szczególnych świadków Zbawiciela, nauczają również, jak być świadkami Jezusa
Chrystusa na całym świecie.

Z obietnicy Pana, złożonej Apostołom w Dziejach Apostolskich 1:8, uczymy się, że
dzięki mocy Ducha Świętego my również możemy stać się świadkami Jezusa
Chrystusa.

W jaki sposób moc Ducha Świętego pomaga nam stać się świadkami Zbawiciela?

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jakich sytuacjach poczułeś Ducha Świętego, kiedy inne osoby składały
świadectwo o Jezusie Chrystusie?

b. W jakich sytuacjach poczułeś, że Duch Święty pomaga ci składać
świadectwo o Jezusie Chrystusie innym osobom?

Szukaj możliwości składania bliźnim swojego świadectwa o Jezusie Chrystusie i
ufaj, że Duch Święty potwierdzi prawdę tego, o czym świadczysz.

Dzieje Apostolskie – Objawienie Jana: Streszczenie
drugiej połowy Nowego Testamentu
Dzieje Apostolskie 1:8 nie tylko nauczają prawd o obowiązkach Apostołów, ale
również stanowią podsumowanie drugiej części Nowego Testamentu. Gdzie,
według proroctwa Zbawiciela w Dziejach Apostolskich 1:8, Jego uczniowie mieli
składać o Nim świadectwo?

Korzystaj z map znajdujących się w anglojęzycznym wydaniu pism świętych
ŚwDO, aby odszukać miejsca wymienione w pismach świętych, które pozwolą ci
prześledzić podróże Apostołów i wypełnianie się proroctwa Zbawiciela.

Korzystanie z pomocy do studiowania pism świętych
Kościół przygotował wiele pomocy do studiowania pism świętych. Można je znaleźć w pismach
świętych wydanych przez Kościół oraz w Guide to the Scriptures [Przewodniku po pismach
świętych]. Zawierają one przypisy z odnośnikami i słownictwo, wyjątki z Joseph Smith Translation
[Tłumaczenia Józefa Smitha], topical index [indeksy tematyczne], Bible Dictionary [Słownik
biblijny], mapy i obrazy. Należą one do najcenniejszych materiałów, z których możesz korzystać
podczas studiowania pism świętych. Będziesz pobłogosławiony zrozumieniem, jeśli będziesz
korzystać z tych pomocy podczas osobistego studiowania pism świętych.

Dzieje Apostolskie 1–5 dokumentują posługę Apostołów w Jerozolimie, Dzieje
Apostolskie 6–9 odnoszą się do posługi Apostołów w Judei i Samarii, a Dzieje
Apostolskie 10–28 przedstawiają posługę Apostołów w całym Cesarstwie
Rzymskim, czyli „aż po krańce ziemi” (Dzieje Apostolskie 1:8). Możesz zapisać to
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streszczenie na marginesie swoich pism świętych, obok wersetu: Dzieje Apostolskie
1:8.

Otwórz swoją Biblię na spisie treści. Spójrz, jakie księgi znajdują się po Dziejach
Apostolskich. Księgi od I Listu do Koryntian po List do Hebrajczyków to listy
napisane przez Apostoła Pawła. Historię nawrócenia i posługi Pawła poznasz
podczas studiowania Dziejów Apostolskich 9 oraz 13–28.

Spójrz na mapę „Overview of the Acts of the Apostles” [Przegląd Dziejów
Apostolskich], która pokazuje miasta i obszary, wspomniane w wielu listach Pawła.
Wiele z listów Nowego Testamentu zostało skierowanych do kongregacji Kościoła
w różnych miastach i odnosiły się do konkretnych potrzeb. Na przykład:
Tesaloniczanie to ludzie mieszkający w Tesalonice, a I List do Tesaloniczan jest
uważany za najwcześniejszy z listów napisanych przez Pawła. Poza korespondencją
kierowaną do kongregacji świętych Paweł pisał do osób, takich jak Tymoteusz,
Tytus czy Filemon.

Spójrz na spis treści i zwróć uwagę na listy następujące po Liście do Hebrajczyków.
Poza Pawłem również inni Apostołowie i przywódcy Kościoła pisali do członków
Kościoła. Do tych ksiąg zaliczamy List Jakuba, Listy Piotra, Listy Jana i List Judy.
Objawienie Jana zawiera zapis wizji danej Apostołowi Janowi.

Gdy będziesz kontynuować studiowanie drugiej połowy Nowego Testamentu, czyń
to z modlitwą, aby Duch Święty mógł cię oświecić i pomóc ci zdobyć większe
zrozumienie nauk nowotestamentowych Apostołów.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 1:1–8 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 17.: DZIEŃ 2.

Dzieje Apostolskie 1:9–26
Wprowadzenie
Po głoszeniu nauk Swoim uczniom przez 40 dni Jezus Chrystus wstąpił do nieba.
Apostołowie wraz z innymi osobami są zjednoczeni w modlitwie. Dzięki
natchnieniu Maciej zostaje powołany do Kworum Dwunastu Apostołów na miejsce
Judasza, zwolnione po jego zdradzie i śmierci.

Dzieje Apostolskie 1:9–12
Zbawiciel wstępuje do nieba
Przeczytaj poniższe zdania na temat Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa i w
wolnych miejscach wstaw P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.
Skorzystaj z wymienionych fragmentów, aby udzielić prawidłowych odpowiedzi.

____ 1. Jezus Chrystus powróci na ziemię w dniach ostatnich. (Zob. Mojżesz
7:60).

____ 2. Podczas Drugiego Przyjścia Jezus Chrystus ukaże się jedynie prawym
ludziom. (Zob. NiP 101:23; Józef Smith — Mateusz 1:26).

____ 3. Ponieważ Jezus Chrystus będzie w przebraniu, kiedy przyjdzie
ponownie, większość ludzi nie będzie świadoma, że nastąpiło Drugie Przyjście.
(Zob. NiP 49:22–23).

Podczas Swojej doczesnej posługi Jezus Chrystus prorokował, że w dniach
ostatnich niektórzy ludzie będą głosili fałszywe nauki o Jego Drugim Przyjściu (zob.
Józef Smith — Mateusz 1:22–25). Możemy rozpoznać, czy dana nauka dotycząca
Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa jest prawdziwa czy fałszywa, jeśli postępujemy
według Zbawiciela i Jego proroków. Jeśli będziemy to czynić, nie zostaniemy
zwiedzeni (zob. Józef Smith — Ew. Mateusza 1:37).

Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 1:9–12 odszukaj prawdy dotyczące
Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa.

Zbawiciel nauczał Swoich Apostołów przez 40 dni po Swoim Zmartwychwstaniu
(zob. Dzieje Apostolskie 1:3). Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:9–12 i odszukaj, co się
stało, gdy Zbawiciel skończył ich nauczać.

Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem wniebowstąpienia Zbawiciela. Jakie myśli i
uczucia by ci towarzyszyły?
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W starożytnym Izraelu obłok służył
czasem 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
[Słownik biblijny], „Cloud”). Dwaj
mężowie wspomniani w Dziejach
Apostolskich 1:10 to aniołowie.

Zwróć uwagę na to, co w Dziejach
Apostolskich 1:11 powiedzieli ci aniołowie do Apostołów. Prawda, jakiej możemy
się nauczyć z oświadczenia aniołów, brzmi: Podczas Drugiego Przyjścia
Zbawiciel zstąpi z nieba w chwale.

Zauważ, że według Dziejów Apostolskich 1:12 Wniebowstąpienie Zbawiciela miało
miejsce na Górze Oliwnej. Gdy Zbawiciel powróci, ukaże się, a jednym z miejsc,
gdzie zstąpi i stanie, będzie Góra Oliwna (zob. Ks. Zachariasza 14:4; NiP 45:47–53;
133:19–20). Stanie się to przed Jego wielkim ukazaniem się światu (zob.
Ks. Izajasza 40:5).

Zastanów się nad następującym pytaniem: W jaki sposób wiedza o tym, jak
Zbawiciel powróci, sprawi, że nie pozwolimy się zwieść, oczekując Jego Drugiego
Przyjścia?

Dzieje Apostolskie 1:13–26
Maciej zostaje wybrany, aby zająć wolne miejsce w Kworum Dwunastu Apostołów.
Gdy Apostołowie powrócili z Góry Oliwnej do Jerozolimy, zebrali się z grupą
wiernych mężczyzn i kobiet, wśród których była Maria, matka Jezusa, aby modlić
się i oddawać cześć. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:13 i policz wymienionych
Apostołów.

Dlaczego w tym momencie było ich tylko jedenastu?

Z Dziejów Apostolskich 1:15–20 dowiadujemy się, że Piotr stanął przed grupą 120
uczniów i mówił na temat śmierci Judasza Iskarioty. Ponieważ Judasz był jednym z
Dwunastu Apostołów, uczniowie zebrali się, aby wybrać nowego Apostoła.

Zastanów się nad tym, w jak różny sposób są wybierani następujący przywódcy:
kapitan drużyny, lokalny przywódca rządu, król lub królowa i prezes firmy. Jakie
kwalifikacje powinni posiadać kandydaci na te przywódcze stanowiska?
____________________

Teraz pomyśl, w jaki sposób wybierani są Apostołowie Jezusa Chrystusa i jakie musi
posiadać kwalifikacje, osoba, która ma służyć w tym powołaniu.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:21–26 i odszukaj, w jaki sposób został wybrany
nowy Apostoł po śmierci Judasza Iskarioty.

Zawarte w wersecie 26. wyrażenie „dali im losy” odnosi się do starożytnej metody
podejmowania decyzji. Pośród wiernych ręka Boga wyznacza wynik (zob.
Przypowieści Salomona 16:33).
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Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił: „Jeśli
ciągnęli losy, to wynikiem kierował Pan. Jednakże bardziej prawdopodobne jest,
że ‘oddali swoje głosy’, przypuszczalnie ‘głosy poparcia’ dla tego, którego Bóg
wybrał do służby w świętym apostolstwie” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy, [1965–1973], 2:32).

Jak to zapisano w Dziejach Apostolskich 1:21–22, Piotr powiedział, że nowy
Apostoł zostanie wybrany spośród tych, którzy znali osobiście Jezusa i byli
świadkami Jego posługi od początku do Zmartwychwstania.

Co zwraca twoją uwagę w modlitwie Apostołów zapisanej w Dziejach Apostolskich
1:24–25? ____________________

Prawda, jakiej możemy nauczyć się z tego zapisu jest następująca: Apostołowie
Jezusa Chrystusa są powoływani przez Boga dzięki objawieniu. Możesz
zapisać tę prawdę w swoich pismach świętych na marginesie Dziejów Apostolskich
1:24.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Dlaczego ważne jest, że Apostołowie są powoływani przez Boga

dzięki objawieniu zamiast być wybierani w sposób podobny do wyłaniania
przywódców na świecie?

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dzięki objawieniu wybierani są współcześni
Apostołowie, przeczytaj poniższą historię z życia Prezydenta Hebera J. Granta:

„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, w którym
wybrałem praktycznie niemal obcą mi osobę na jednego z apostołów, zamiast mojego
wieloletniego, najlepszego przyjaciela, wiem, jak to że żyję, że 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).

Zastanów się nad tym, w jaki sposób prawda nauczana w Dziejach Apostolskich
1:24 została odzwierciedlona w tej historii, opisującej powołanie współczesnego
Apostoła.
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W jaki sposób powołanie Apostoła pokazuje, że Zbawiciel nadal kieruje Swoim
Kościołem? (Pamiętaj o prawdzie nauczanej w Dziejach Apostolskich 1:2 — Jezus
Chrystus kieruje Swoim Kościołem, objawiając Swoją wolę Apostołom przez Ducha
Świętego).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub więcej z
poniższych pytań:

a. Kiedy byłeś świadkiem powołania nowego Apostoła do Kworum Dwunastu
Apostołów i jakie towarzyszyły ci uczucia podczas popierania go w tym
powołaniu?

b. Jakie doświadczenia pomogły ci przekonać się, że żyjący Apostołowie są
powoływani przez Boga?

c. Dlaczego ważne jest dla ciebie, aby mieć świadectwo, że żyjący Apostołowie
są powoływani przez Boga?

d. Czy znasz imiona i nazwiska wszystkich Apostołów, którzy obecnie służą w
Kościele? Wypisz imiona i nazwiska tylu obecnych Apostołów, ilu tylko
zdołasz. (Aby sprawdzić, jak dobrze poradziłeś sobie z tym zadaniem, spójrz
na stronę zawierającą zdjęcia oraz imiona i nazwiska Władz Generalnych z
ostatniego konferencyjnego wydania czasopism Ensign lub Liahona lub
znajdź te informacje na stronie LDS.org).

3. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 1:9–26 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 17. ,  DZIEŃ 2.
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CZĘŚĆ 17.: DZIEŃ 3.

Dzieje Apostolskie 2
Wprowadzenie
Uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym w dzień Zielonych Świąt oraz
zostali pobłogosławieni darem języków, kiedy głosili ewangelię. Paweł oświadczył,
że Jezus jest „Panem i Chrystusem” (Dzieje Apostolskie 2:36) i zachęcał 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.

Dzieje Apostolskie 2:1–13
Uczniowie Jezusa Chrystusa zostają napełnieni Duchem Świętym w dzień
Zielonych Świąt
Pomyśl, kiedy ostatnio miałeś okazję przemawiać w kościele, nauczać lub dzielić się
z kimś ewangelią. Jakim wyzwaniom stawiasz czoła, gdy mówisz, nauczasz lub
składasz świadectwo innym ludziom o ewangelii Jezusa Chrystusa?
____________________

Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 2:1–13 odszukaj prawdę, która pomoże
ci w chwili niepokoju lub strachu przed mówieniem, nauczaniem i składaniem
świadectwa o przywróconej ewangelii.

Tydzień po wstąpieniu Jezusa do nieba Żydzi spośród wszystkich narodów przybyli
do Jerozolimy, aby wziąć udział w obchodach Zielonych Świąt oraz oddawać cześć
w świątyni i dziękować Panu. „Według prawa Mojżesza, Zielone Święta, czyli
Święto Pierwocin, odbywały się 50 dni po Święcie Paschy (III Ks. Mojżeszowa
23:16). Zielone Święta wiązały się ze zbiorami i w Starym Testamencie były zwane
Świętem Żniw lub Świętem Tygodni” (Guide to the Scriptures, „Pentecost”, strona
internetowa: scriptures.lds.org).

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:1–4 i odszukaj, czego doświadczyli uczniowie
Jezusa Chrystusa w dzień Zielonych Świąt.

Wyrażenie „[rozdzielone] języki jakby z ognia” w sensie dosłownym odnoszą się do
języków, które się rozdzielają lub rozwidlają bądź mają wygląd płomieni ognia. Gdy
Duch Święty napełnił uczniów, „języki jakby z ognia, które się rozdzieliły” (Dzieje
Apostolskie 2:3) były objawem Jego obecności.

Jan Chrzciciel porównał przyjęcie Ducha Świętego do chrztu „ogniem” (Ew.
Mateusza 3:11; Ew. Łukasza 3:16). W starożytnym Izraelu ogień często
symbolizował obecność Boga. Obraz przestawiający „[rozdzielające się] języki jakby
z ognia”, został użyty, aby opisać boski ogień z dnia Zielonych Świąt, a
symbolizował, że uczniowie otrzymali dar Ducha Świętego, obiecany przez
Zbawiciela (zob. Dzieje Apostolskie 1:8).

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:5–8 i odszukaj, co się stało, kiedy uczniowie zostali
napełnieni Duchem Świętym. Wyobraź sobie, jak by to było, gdybyś był świadkiem
tego wydarzenia.
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Przejrzyj Dzieje Apostolskie 2:9–11 i policz różne narodowości lub grupy ludzi,
którzy słyszeli, jak uczniowie mówili językami, dzięki mocy Ducha Świętego. Na
załączonej mapie zlokalizuj niektóre ze wspomnianych miejsc.

Zauważ, że każda z tych grup słyszała „wielkie dzieła Boże”, głoszone im w
ojczystym języku (Dzieje Apostolskie 2:11). W jaki sposób ludzie z całego świata
mogą współcześnie słyszeć prawdy ewangelii głoszone w ich ojczystym języku?

W wyniku napełnienia Duchem Świętym uczniowie mogli dzielić się prawdami
ewangelii Jezusa Chrystusa z innymi osobami, nawet w ojczystych językach tych
ludzi. Prawda, jakiej możemy nauczyć się z tego zapisu, brzmi: Gdy jesteśmy
napełnieni Duchem Świętym, pomaga nam On nauczać i składać świadectwo
bliźnim.

Jeden z przykładów tej prawdy dotyczy faktu, że Duch Święty pomaga nam
nauczać ewangelii osoby, które posługują się innym językiem niż nasz.

Aby zrozumieć, co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym, spójrz na
poniższy rysunek i wyobraź sobie, że próbujesz napełnić te kubki wodą. Zwróć
uwagę na to, dlaczego trudno będzie napełnić którykolwiek z nich.

Zastanów się, w jaki sposób te kubki
można przyrównać do ludzi, a wodę do
Ducha Świętego. Co mogą
reprezentować przeszkody
uniemożliwiające napełnienie kubków?
Jakie zachowania i postawy mogą
uniemożliwić nam bycie napełnionymi
Duchem Świętym?

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

CZĘŚĆ 17. ,  DZIEŃ 3.
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a. Co możesz zrobić, aby zostać napełnionym Duchem Świętym, żeby pomógł
ci w nauczaniu i składaniu świadectwa innym osobom?

b. W jaki sposób Duch Święty pomagał ci nauczać ewangelii lub składać
świadectwo innym ludziom.

c. W jaki sposób przyjmowanie sakramentu pozwala Duchowi Świętemu być
z nami?

W Dziejach Apostolskich 2:12–13 czytamy, że niektórzy Żydzi byli zdziwieni tym,
co słyszeli, gdy uczniowie mówili językami, podczas gdy inni szydzili z nich,
oskarżając o to, że wypili za dużo wina.

Dzieje Apostolskie 2:14–47
Piotr składa świadectwo o Jezusie Chrystusie i naucza ludzi o tym, jak uzyskać
zbawienie
Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:14 i odszukaj, kto rozpoczął nauczanie tłumu.

Wyobraź sobie, że jesteś na miejscu Apostoła Piotra i stoisz przed tłumem. O jakich
prawdach ewangelii byś nauczał i świadczył? Dlaczego? ____________________

Jak zapisano w Dziejach Apostolskich 2:15–35, Piotr oświadczył, że dar języków i
inne przejawy Ducha wśród uczniów to jeden ze sposobów, w jaki wypełniło się
proroctwo dane przez proroka Joela, oraz jego znaczenie (zob. Ks. Joela 3:1–5).
Następnie Piotr nauczał i składał świadectwo, przytaczając słowa króla Dawida
oraz psalmy.

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że Ks. Joela 3:1–5
jest przykładem fragmentu z pism świętych, który ma wiele znaczeń i sposobów
wypełnienia:

„Wiele proroctw i doktrynalnych fragmentów w pismach świętych ma wiele
znaczeń […].

[Jedną] z ilustracji proroctwa o wielu znaczeniach jest proroctwo zapisane w
Księdze Joela, że w dniach ostatnich Pan wyleje Swojego Ducha na wszelkie
ciało, a nasi synowie i córki będą prorokować (zob. Ks. Joela 3:1). W dzień
Zielonych Świąt Apostoł Paweł oświadczył, że wydarzenia, których byli

świadkami, zostały ‘zapowiedziane przez proroka Joela’ (Dzieje Apostolskie 2:16). Osiemnaście
wieków później anioł Moroni przytoczył to samo proroctwo i powiedział, że ‘jeszcze się nie
wypełniło, ale wkrótce to nastąpi’ [Józef Smith — Historia 1:41]” („Scripture Reading and
Revelation”, Ensign, styczeń 1995, str. 8).

Zarówno Piotr, jak i Moroni, słusznie twierdzili, że proroctwo dane prorokowi
Joelowi miało znaczenie, zastosowanie i odniesienie do dnia Zielonych Świąt oraz
dni ostatnich.

2. Przeczytaj fragment: Dzieje Apostolskie 2:22–24, 29–33, 36 i
odpowiedz na następujące pytania w dzienniku do studiowania:

a. O jakich ważnych prawdach nauczał i świadczył Piotr?

b. Czym, według ciebie, wyróżnia się świadectwo Piotra składane Żydom?

CZĘŚĆ 17. ,  DZIEŃ 3.
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Zastanów się nad tym, co powiedział i zrobił Piotr, gdy w noc aresztowania Jezusa
zapytano go o jego związek z Jezusem (zob. Ew. Łukasza 22:54–62).

Pomyśl o tym, w jaki sposób słowa i czyny Piotra z dnia Zielonych Świąt różniły się
od incydentu, gdy trzykrotnie wyparł się znajomości z Jezusem. Co, według ciebie,
wpłynęło na tę zmianę u Piotra?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:37 i odszukaj, w jaki sposób słowa Piotra wpłynęły
na tłum. (Dzieje Apostolskie 2:36–38 to fragment do opanowania. Możesz
zaznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś mógł go z łatwością odnaleźć).

Zwróć uwagę na wyrażenie: „byli poruszeni do głębi” znajdujące się w Dziejach
Apostolskich 2:37. Użycie słów: poruszeni do głębi wskazuje na to, że ludzi przeszył
żal i wyrzuty, ponieważ Żydzi, jako lud i naród, ukrzyżowali Pana Jezusa Chrystusa.
Piotr nie twierdził, że grupa Żydów z różnych krajów, którą nauczał w dzień
Zielonych Świąt, była odpowiedzialna za ukrzyżowanie Zbawiciela.

Jakie pytanie, według Dziejów Apostolskich 2:37, zadał lud? Zastanów się nad tym,
w jaki sposób to pytanie dowodzi, że ludzie zaczęli doznawać przemiany serc.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:38–41 i odszukaj, co Piotr polecił tym ludziom
uczynić. Słowo przewrotne oznacza buntownicze, kłamliwe lub zepsute.

W jaki sposób, według Dziejów Apostolskich 2:41, lud zareagował na nauki Piotra i
zaproszenie do pokuty i do przyjęcia chrztu?

Wiele osób przyjęło prawdę i zostało ochrzczonych.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:42–47 i odszukaj, co osoby nowo nawrócone do
ewangelii Jezusa Chrystusa uczyniły po przyjęciu prawdy dzięki mocy Ducha
Świętego i po chrzcie.

W jaki sposób ich czyny świadczą o tym, że naprawdę się nawrócili?

Wyrażenie „łamanie chleba” (Dzieje Apostolskie 2:42) odnosi się do uczestnictwa
w obrzędzie sakramentu, a wyrażenie „mieli wszystko wspólne” (Dzieje
Apostolskie 2:44) do tego, że święci żyli według prawa poświęcenia, które
obejmowało troskę o znajdujących się w ich gronie biednych i potrzebujących.
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Pamiętaj, że ci Żydzi przed tym, jak usłyszeli i zaczęli postępować według słów
Piotra, nie przyjęli Jezusa jako Zbawiciela ani nie podążali za Jego naukami. Pomyśl
o tym, jak wielkiej przemiany doznali ci ludzie.

Jedna z zasad, której możemy się nauczyć z Dziejów Apostolskich 2:37–47, brzmi:
Kiedy otrzymamy słowo Boga dzięki mocy Ducha Świętego, nasze serca
ulegną przemianie i nawrócimy się do Jezusa Chrystusa.

3. W dzienniku do studiowania wykonaj następujące polecenia:

a. Zapisz, co może zrobić osoba, aby otrzymać słowo Boga dzięki mocy Ducha
Świętego.

b. Zadaj poniższe pytanie członkowi rodziny, przyjacielowi lub sąsiadowi i
zapisz jego odpowiedź (możesz również zapisać swoją odpowiedź na nie):
W jaki sposób Duch pomógł ci zmienić się i nawrócić do Jezusa Chrystusa,
gdy próbowałeś poznać ewangelię i żyć według jej prawd?

4. Poświęć kilka minut na to, aby poważnie zastanowić się, co możesz
zrobić, by pełniej przyjąć słowo i nauki Boga, dzięki mocy Ducha

Świętego. Jakich konkretnych zmian możesz dokonać, gdy dążysz do
postępowania według otrzymanych podszeptów? Zapisz swoje przemyślenia i
odczucia w dzienniku do studiowania. Postaw sobie cel dotyczący tego, co
zrobisz w tym tygodniu, aby pełniej przyjąć słowo i nauki Boga, dzięki mocy
Ducha Świętego.

Fragment do opanowania — Dzieje
Apostolskie 2:36–38
Ponownie przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:38 i odszukaj, jakie błogosławieństwa
obiecał ludziom Piotr, jeśli odpokutują za grzechy i zostaną ochrzczeni.

Z tego wersetu dowiadujemy się, że jeśli mamy wiarę w Jezusa Chrystusa,
odpokutujemy i zostaniemy ochrzczeni, jesteśmy gotowi do otrzymania daru
Ducha Świętego. W jaki sposób pokuta i chrzest przygotowuje daną osobę do
otrzymania daru Ducha Świętego? Z Księgi Mormona uczymy się, że jesteśmy
„uświęceni przez przyjęcie Ducha Świętego” (3 Nefi 27:20) i że przez Ducha
Świętego możemy otrzymać odpuszczenie naszych grzechów (zob. 2 Nefi 31:17).

5. Porównaj Dzieje Apostolskie 2:36–38 z czwartą Zasadą Wiary. W
Dziejach Apostolskich 2:36–38 rozpoznaj słowa i wyrażenia, które

prezentują lub nauczają pierwszych zasad i obrzędów ewangelii. W dzienniku
do studiowania zapisz pierwsze litery każdego słowa z Dziejów Apostolskich
2:38 (na przykład: A P d n: U s i n s k z w d o itd.). Następnie korzystaj z
zapisanych liter, aby zapamiętać ten werset, który jest fragmentem do
opanowania. Powtarzaj go aż do momentu, kiedy będziesz w stanie
wyrecytować z pamięci. Wyobraź sobie, że zapraszasz kogoś, aby przyjął
chrzest, żeby mógł cieszyć darem Ducha Świętego w swoim życiu.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 2 i ukończyłem ją w dniu (data).
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Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 17. ,  DZIEŃ 3.
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Piotr przed świątynią uzdrowił chromego
mężczyznę.

CZĘŚĆ 17: DZIEŃ 4.

Dzieje Apostolskie 3–5
Wprowadzenie
Przy bramie świątyni Piotr i Jan uzdrowili mężczyznę, który był chromy od
urodzenia. Następnie Piotr nauczał ludzi, którzy byli świadkami uzdrowienia tego
mężczyzny. W konsekwencji Piotr i Jan zostali aresztowani, a Sanhedryn nakazał
im zaprzestanie nauczania w imię Jezusa. Członkowie Kościoła żyli według prawa
poświęcenia, jednak dwoje z nich zmarło w wyniku okłamania Piotra oraz Boga.
Piotr i Jan kontynuowali dokonywanie cudów, co rozgniewało arcykapłanów.
Ponownie zostali aresztowani i wtrąceni do więzienia, ale zostali uwolnieni przez
anioła. Anioł powiedział im, aby udali się do świątyni i głosili ewangelię.

Dzieje Apostolskie 3:1–11
Piotr uzdrawia człowieka, który urodził się chromy
Pomyśl o sytuacji, gdy prosiłeś o coś konkretnego (na przykład prezent na urodziny
lub pod choinkę), ale otrzymałeś coś zupełnie innego. W jaki sposób to
doświadczenie można porównać do modlitwy do Ojca Niebieskiego z prośbą o
błogosławieństwo?

Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 3 odszukaj zasadę, która pomoże ci,
kiedy nie otrzymujesz odpowiedzi lub błogosławieństw, których oczekujesz
od Pana.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 3:1–3 i odszukaj, kogo Piotr i Jan spotkali przy bramie
świątyni.

Pomyśl o tym, jak byś się czuł, gdybyś znajdował się na miejscu tego chromego
mężczyzny. Jak, w oparciu o twoje doświadczenia, ludzie reagują na prośby o
jałmużnę lub pomoc w formie pieniędzy lub żywności?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 3:4–7 i odszukaj, co Piotr uczynił dla tego mężczyzny.

Co zwróciło twoją uwagę w słowach i czynach Piotra?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 3:8 i
odszukaj, co zrobił ten mężczyzna,
kiedy Piotr „podniósł go” (Dzieje
Apostolskie 3:7).

W jaki sposób błogosławieństwo, które
otrzymał ten człowiek, jest większe niż
jałmużna (pieniądze), o którą
pierwotnie prosił?

Możemy przyrównać ten zapis do
naszego życia. Ojciec Niebieski może
nie odpowiedzieć na nasze modlitwy
w taki sposób, jak tego oczekujemy,
ale Jego odpowiedzi zawsze mają na celu nasze dobro.
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W sytuacji opisanej w Dziejach Apostolskich 3:1–8 jasne jest, 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.

1. W dzienniku do studiowania napisz o doświadczeniu, w którym
odpowiedź Pana na twoje modlitwy różniła się od odpowiedzi,

której oczekiwałeś, ale okazało się, że było to dla twojego dobra.

Wyobraź sobie, że byłeś wśród ludzi w świątyni, którzy byli świadkami uzdrowienia
chromego człowieka. Często widywałeś tego chromego męża żebrzącego u bram
świątyni. Pewnego dnia jednak zobaczyłeś go skaczącego i biegającego po tym, jak
został uzdrowiony. Jak, twoim zdaniem, mogło by się zmienić postrzeganie przez
ciebie Piotra i Jana, gdybyś był świadkiem tego cudu?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 3:9-11 i odszukaj, w jaki sposób ludzie zareagowali
na uzdrowienie tego człowieka.

Dzieje Apostolskie 3:12–26
Piotr świadczy o Jezusie Chrystusie i naucza o upamiętaniu
Przeczytaj Dzieje Apostolskie 3:12–18 i odszukaj, w jaki sposób Piotr wyjaśnił
tłumowi uzdrowienie chromego mężczyzny. Zwróć uwagę, czemu przypisał Piotr
uzdrowienie tego mężczyzny.

Z czynów i słów Piotra uczymy się, że słudzy Jezusa Chrystusa mogą
dokonywać cudów dzięki wierze w Jego imię.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 3:19 i odszukaj zaproszenie Piotra skierowane do
ludu. (Dzieje Apostolskie 3:19–21 to fragment do opanowania. Możesz zaznaczyć
go w wyróżniający się sposób, abyś mógł go z łatwością odnaleźć).

Piotr dał nadzieję tym, do których zwracał się, nauczając ich, że oni również mogą
być ostatecznie oczyszczeni dzięki wierze w Jezusa Chrystusa i Jego
Zadośćuczynieniu.

Zwróć uwagę na wyrażenie „czasy ochłody” w Dziejach Apostolskich 3:20. Starszy
Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił:

„Ten wyznaczony okres, te czasy ochłody 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 czas Milenium”
(w: Conference Report, październik 1967, str. 43).
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Przeczytaj Dzieje Apostolskie 3:20–21 i
odszukaj, co jeszcze stanie się w
tym czasie.

Wyrażenie „do czasu odnowienia
wszechrzeczy” z Dziejów Apostolskich
3:21 odnosi się do Przywrócenia
ewangelii w dniach ostatnich. Z
Dziejów Apostolskich
3:20–21dowiadujemy się, że prorocy
wszystkich epok przepowiadali
Przywrócenie ewangelii w dniach
ostatnich.

Jak to zapisano w Dziejach
Apostolskich 3:22–26, Piotr świadczył,
że Mojżesz „i wszyscy prorocy,
począwszy od Samuela” (Dzieje
Apostolskie 3:24) mówili o Jezusie
Chrystusie, a także o konsekwencjach
odrzucenia Go (zob. Dzieje Apostolskie
3:23). We współczesnym objawieniu anioł Moroni powtórzył ten fragment Józefowi
Smithowi i potwierdził prawdę tych słów, mówiąc o konsekwencjach odrzucenia
Jezusa Chrystusa (zob. Józef Smith — Historia 1:41).

Fragment do opanowania — Dzieje
Apostolskie 3:19–21

2. Wyobraź sobie, że jesteś misjonarzem, a osoba zainteresowana
zadaje pytanie: „Gdzie w Biblii jest napisane, że ewangelia będzie

przywrócona w dniach ostatnich?”. Odpowiedz na to pytanie w dzienniku do
studiowania, korzystając z Dziejów Apostolskich 3:19–21 i jeszcze co najmniej
jednego innego fragmentu z Biblii. Możesz zapoznać się z hasłem „Restoration
of the Gospel” [Przywrócenie ewangelii] w Topical Guide [Przewodniku
tematycznym].
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Piotr i Jan zostali aresztowani i zaprowadzeni
przed Sanhedryn.

Dzieje Apostolskie 4–5
Piotr i Jan są aresztowani i uwolnieni; Ananiasz i Safira okłamują Piotra
W Dziejach Apostolskich 4:1–31 i
Dziejach Apostolskich 5:12–42
dowiadujemy się, że: Piotr i Jan zostali
aresztowani za uzdrawianie i głoszenie
ewangelii w imię Jezusa Chrystusa.
Piotr odważnie głosił ewangelię przed
Sanhedrynem, który był „radą
Żydowską i najwyższym żydowskim
sądem, zarówno w sprawach cywilnych,
jak i duchowych” (Guide to the
Scriptures, „Sanhedrin”, strona
internetowa scriptures.lds.org). Kiedy
Piotr i Jan zostali uwolnieni,
kontynuowali głoszenie ewangelii w
imię Jezusa i ponownie zostali
aresztowani. Zostali pobici, ponownie
zabroniono im przemawiać w imię
Jezusa Chrystusa, a następnie
zwolniono. Jednakże nie przestali
nauczać w imię Jezusa.

Przemyśl poniższą sytuację: Młody mężczyzna przygotowuje się do służby na misji.
Wie, że biskup zada mu pytania związane z godnością do służby na misji, więc
zastanawia się, czy powiedzieć biskupowi o poważnym grzechu, który popełnił w
przeszłości, czy tego nie mówić.

Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 4:32–5:11 odszukaj zasadę, która
wyjaśni konieczność bycia uczciwym wobec sług Boga.

Z Dziejów Apostolskich 4:32 uczymy się, że święci (członkowie Kościoła) w czasach
Piotra żyli według prawa poświęcenia, co oznacza, że zawarli przymierze z Bogiem,
iż będą dobrowolnie dzielić się tym, co posiadają, aby potrzeby wszystkich zostały
zaspokojone.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 4:34–35 i odszukaj, w jaki sposób poświęcali swoją
majętność dla Pana

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 5:1–2 i odszukaj, co zrobiła para małżonków,
Ananiasz i Safira, z pieniędzmi otrzymanymi za sprzedaż posiadłości.

Jaki czyn Ananiasza i Safiry był poważnym grzechem?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 5:3–4 i odszukaj, co Piotr powiedział do Ananiasza.

Kogo, według wersetu 4., ostatecznie okłamał Ananiasz?

Z odpowiedzi Piotra uczymy się, że jeśli okłamujemy sługi Boga, to tak
naprawdę okłamujemy Jego samego.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 5:5–11 i odszukaj, co stało się z Ananiaszem i Safirą
w konsekwencji złamania zawartego przymierza i okłamania Piotra oraz Boga.
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Prezydent Gordon B. Hinckley nauczał o pewnych konsekwencjach, których
możemy doświadczyć, jeśli okłamujemy Pana i Jego sługi: „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).

3. Przyjrzyj się sytuacji dotyczącej młodego mężczyzny
przygotowującego się do wywiadu związanego z wyjazdem na

misję. W dzienniku do studiowania napisz list do tego młodego mężczyzny,
wyjaśniając, co powinien wiedzieć na temat okłamywania przywódcy
kapłańskiego.

Wspomnij o tym, jakie błogosławieństwa płyną z całkowitej uczciwości wobec
sług Pana.

Z zapisu dotyczącego Ananiasza i Safiry dowiadujemy się o konieczności bycia
całkowicie uczciwymi wobec naszych przywódców kapłańskich. Poza tym
powinniśmy być uczciwi we wszystkich naszych relacjach z bliźnimi. Co dla ciebie
oznacza uczciwość we wszystkich naszych relacjach z bliźnimi?

Prezydent Hinckley nauczał dalej: „Te osoby, które żyją według zasady uczciwości, wiedzą, że Pan
je błogosławi. Do nich należy cenne prawo, aby nosić głowy w świetle prawdy, nie będąc
zawstydzonymi przed jakimkolwiek człowiekiem. Z drugiej strony, jeśli jakikolwiek członek tego
Kościoła potrzebuje zmiany, powinien ją zacząć w miejscu, w którym się aktualnie znajduje”
(„We Believe in Being Honest”, str. 5).

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 4–5 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 18.: DZIEŃ 1.

Dzieje Apostolskie 6–7
Wprowadzenie
Apostołowie ustanowili siedmiu uczniów, aby pomagali w dziele Pana. Szczepan,
jeden z wybranych, dokonał wielu cudów. Niektórzy z Żydów oskarżyli go o
bluźnierstwo i zaprowadzili przed Sanhedryn, gdzie został przemieniony, co było
znakiem, że Bóg go akceptował. Po tym, jak zganił Żydów za odrzucenie
Zbawiciela, Szczepan zobaczył Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa. Następnie
został wypędzony z miasta i ukamienowany.

Dzieje Apostolskie 6:1–8
Siedmiu uczniów zostaje wybranych, aby pomagać Apostołom w pracy
Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 6:1–8 odszukaj konkretny problem, z
którym zmierzyli się przywódcy wczesnego Kościoła.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:1–2 i odszukaj, na co helleniści (Grecy) zwrócili
uwagę Apostołów.

„Gdy Kościół zaczął dynamicznie rosnąć, Apostołowie nie byli w stanie zadbać o potrzeby
wszystkich członków. ‘Helleniści’, którzy byli greckojęzycznymi żydowskimi chrześcijanami, czuli,
że ich wdowy były zaniedbywane, i szemrali przeciwko „Żydom”, którzy byli palestyńskimi
żydowskimi chrześcijanami” (New Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego Systemu
Edukacji, 2014], str. 288).

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:3–6 i odszukaj, w jaki sposób Apostołowie
rozwiązali problem zadbania o osobiste potrzeby członków Kościoła, bez rezygnacji
z ich apostolskiego obowiązku, by ponieść ewangelię „wszystkim narodom” (Ew.
Mateusza 28:19).

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał o
obowiązkach tych siedmiu mężczyzn: „Przydzielone im zadania należały do
spraw związanych z potrzebami doczesnymi, którymi zazwyczaj zajmuje się
Kapłaństwo Aarona, więc apostołowie mogli swobodnie zajmować się
trudniejszymi kwestiami ich posługi w Kapłaństwie Melchizedeka” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 tomy, [1965–1973], 2:65).

Jakich cech mieli szukać ci ludzie przy wyborze pomagających?

W jaki sposób ten proces jest podobny do tego, co Pan obecnie czyni w Swoim
Kościele, aby mieć pewność, że potrzeby członków są zaspokojone?
____________________

Jedna z zasad, której możemy się nauczyć z tego zapisu, brzmi: Godni członkowie
Kościoła są powoływani, aby dbać o potrzeby bliźnich.
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1. Powołania kościelne dają członkom konkretne obowiązki związane
z dbaniem o potrzeby bliźnich. Zastanów się nad tym, jak osobista

godność wpływa na możliwości danej osoby, by dbać o potrzeby bliźnich.
Następnie napisz w dzienniku do studiowania o doświadczeniu, kiedy ktoś
służył tobie lub innej osobie przez godną służbę w powołaniu. Wyraź swoje
przemyślenia lub uczucia wdzięczności, które możesz odczuwać w wyniku
tej służby.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:7–8 i odszukaj pozytywne rezultaty, które wynikły z
powołania tych siedmiu godnych uczniów do dbania o potrzeby bliźnich.

Dzieje Apostolskie 6:9–7:53
Szczepan zostaje zaprowadzony przed Sanhedryn i świadczy, że odrzucili oni
Mesjasza.
Czy kiedykolwiek odmówiłeś komuś, kto starał ci się pomóc, lub ktoś odmówił
przyjęcia pomocy oferowanej przez ciebie? Jaka była postawa osoby próbującej
pomóc i osoby odmawiającej przyjęcia pomocy?

Dlaczego czasami odmawiamy przyjęcia pomocy od innych? Jakie konsekwencje
mogą wyniknąć z odmowy przyjęcia pomocy od innej osoby w następujących
sytuacjach: odrabianie zadań domowych, przygotowywanie posiłku, rozwiązanie
ważnego problemu w życiu, podjęcie decyzji odnośnie do służby na
pełnoetatowej misji.

Jednym ze sposobów, w jaki Ojciec Niebieski zapewnia nam pomoc, jest Duch
Święty. Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 6:9–7:53 odszukaj, jakie są
konsekwencje opierania się Duchowi Świętemu.

Jak to zapisano w Dziejach Apostolskich 6:9, wielu ludzi, którzy nie wierzyli w
Jezusa Chrystusa, polemizowało ze Szczepanem, gdy nauczał on ewangelii.
Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:10–11 i odszukaj, co zrobili ci ludzie, gdy nie mogli
zignorować mądrości i ducha nauk Szczepana. (Słowo podstawili użyte w
wersecie 11. oznacza, że mężowie ci byli przekupieni).

Dzieje Apostolskie 6:12–14 opisują, że Szczepan został przyprowadzony przed
żydowską Radę Najwyższą (Sanhedryn), gdzie fałszywi świadkowie oskarżyli go o
bluźnierstwo, czyli o nienawistne przemawianie przeciwko Bogu lub „czemuś, co
pozostaje w świętej relacji z Bogiem, jak np. Jego świątynia lub Jego prorok” (Bible
Dictionary, „Blasphemy”). Podczas rozprawy Sanhedryn fałszywie oskarżył
Szczepana o przemawianie przeciwko świątyni i prawu Mojżesza (zob. Dzieje
Apostolskie 6:13–14). Członkowie Sanhedrynu przeciwstawili się Szczepanowi i
ostatecznie chcieli go zabić.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:15 i odszukaj, co było nietypowe w wyglądzie
Szczepana, gdy stał przed radą.

Przed radą Szczepan uległ przemienieniu. Do przemienienia dochodzi, gdy „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”, strona internetowa:
scriptures.lds.org) To święte przemienienie było jednym ze sposobów, w jaki Bóg
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pokazał ludziom, że zaakceptował Szczepana i jego przesłanie (zob. Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:67).

W Dziejach Apostolskich 7:1–50 wyjaśniono, że Szczepan, w odpowiedzi na
zarzuty przeciwko niemu, przywołał wydarzenia z historii Izraela, szczególnie te,
kiedy Izraelici wielokrotnie odrzucili Mojżesza i prawa, które Pan dał ludowi na
górze Synaj. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 7:37 i odszukaj, o kim według proroctw
Mojżesza, dzieci Izraela miały kiedyś usłyszeć.

„Prorokiem”, o którym mowa w tym wersecie, jest Jezus Chrystus.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 7:51–53 i odszukaj, w jaki sposób Szczepan porównał
współczesnych mu przywódców żydowskich do starożytnych Izraelitów, których
opisał. Wyrażenie „twardego karku i opornych serc i uszu” odnosi się do grzesznej
dumy i niegodziwych serc Żydów.

W Dziejach Apostolskich 7:52 podano, że Szczepan oskarżył przywódców
żydowskich o odrzucenie „Sprawiedliwego”, czyli Zbawiciela.

Prawda, jakiej możemy nauczyć się z tych wersetów, brzmi: Opieranie się
Duchowi Świętemu prowadzi do odrzucenia Zbawiciela i Jego proroków.

Duch Święty świadczy o Jezusie Chrystusie, potwierdza prawdziwość Jego słów
oraz słów Jego proroków. A zatem sprzeciwianie się Duchowi Świętemu osłabia
świadectwo danej osoby i jej postanowienie, by podążać za Zbawicielem i Jego
prorokami.

Zastanów się, w jaki sposób osoba może być kuszona, aby opierać się Duchowi
Świętemu w następujących sytuacjach:

• Wybór rozrywki i mediów

• Decyzja, czy postępować według rad proroków w kwestii randek

• Decyzja, czy zastosować zasadę pokuty, której nauczał Jezus Chrystus i
Jego prorocy

2. Zastanów się nad tym, jak przyjmujesz podszepty Ducha Świętego.
W dzienniku do studiowania opisz sytuację, w której podążanie za

podszeptami Ducha Świętego doprowadziło cię do podjęcia właściwej decyzji
lub zaakceptowania proroków i ich nauk. Zastanów się, co możesz zrobić, aby
przyjąć wpływ Ducha Świętego.

Wybierz jedną rzecz, którą możesz zrobić w nadchodzącym tygodniu, aby aktywnie
zapraszać wpływ Ducha Świętego w swoim życiu. Na kartce możesz zapisać swój
cel oraz określić sposób jego osiągnięcia.

Dzieje Apostolskie 7:54–60
Szczepan zostaje ukamienowany
Słowo ucisk wiąże się z trudnościami lub cierpieniem. Dlaczego, twoim zdaniem,
naśladowcy Jezusa Chrystusa mogą oczekiwać ucisku?
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Szczepan zobaczył Ojca Niebieskiego i Jezusa
Chrystusa.

Rozpoznaj doktryny i zasady
Rozpoznawanie doktryn i zasad ewangelii zawartych w pismach świętych wiąże się ze
stosowaniem ich w praktyce i podejmowaniem przemyślanych wysiłków. Podczas studiowania
pism świętych szukaj głównej nauczanej prawdy. Zadawaj sobie pytania takie, jak: „Czego mogę
się nauczyć z tego fragmentu?” lub „Jaki morał płynie z tego zapisu?”.

Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 7:54–60 odszukaj zasadę, która pomoże
ci, kiedy doświadczysz ucisku.

Kiedy Szczepan zganił niegodziwych przywódców żydowskich, zareagowali oni
gniewem. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 7:54–56 i odszukaj, czego doświadczył
Szczepan w trakcie tych prześladowań. Wyrażenie „zgrzytali na niego zębami”
(Dzieje Apostolskie 7:54) oznacza, że pałali gwałtownym gniewem i życzyli
Szczepanowi śmierci.

Jakiej fundamentalnej doktryny na temat Boskiej Trójcy możemy nauczyć się z
zapisu wizji Szczepana?

Możesz zapisać tę doktrynę obok
Dziejów Apostolskich 7:55–56: Ojciec
Niebieski, Jezus Chrystus i Duch
Święty to trzy odrębne i różniące się
od siebie istoty.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 7:57–60 i
odszukaj, co ludzie zrobili ze
Szczepanem.

Co zwraca twoją uwagę w modlitwie
Szczepana? ____________________

Łukasz opisał tragiczną śmierć
Szczepana, używając słowa „skonał”,
natomiast w anglojęzycznej Biblii Króla
Jakuba użyto słowa „zasnął” (Dzieje
Apostolskie 7:60). To wyrażenie może
oznaczać odpoczynek prawej duszy od
udręk życia doczesnego oraz spokój, z
którym taka osoba przechodzi z tego
życia do następnego (zob. NiP 42:46).

Zastanów się nad tym, czego
doświadczył Szczepan, gdy stał przed Sanhedrynem oraz zanim został pojmany i
ukamienowany.

W jaki sposób Bóg umocnił Szczepana w trakcie jego doświadczeń z przywódcami
żydowskimi?

Na podstawie tego, co przestudiowałeś, uzupełnij następującą zasadę: Jeśli
pozostaniemy wierni Jezusowi Chrystusowi w czasie ucisku
____________________.
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Zastanów się nad poniższymi pytaniami: W jaki sposób Pan może być z nami w
czasie ucisku. Co zyskał Szczepan mimo że stracił życie?

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Pozostanie wiernym oznaczało dla Szczepana ofiarowanie życia. Choć
dzisiaj taka ofiara najprawdopodobniej nie będzie od nas wymagana, jakie
inne poświęcenia mogą być od nas wymagane?

b. Co zyskasz, jeśli będziesz wierny Panu w czasie ucisku i czyniąc
poświęcenia, które musisz uczynić?

c. Co już uzyskałeś?

Szczepan jest powszechnie uważany za pierwszego chrześcijańskiego męczennika.
Dodatkowo można go postrzegać jako symbol Chrystusa: Zarówno on, jak i
Zbawiciel, stanęli przed radą w celu osądzenia, głosili prawdę przed ich wrogami,
poświęcili swe życie w prawej sprawie, a nawet wypowiedzieli podobne słowa w
chwili śmierci (zob. Ew. Łukasza 23:33–34, 46; Dzieje Apostolskie 7:59–60).

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 6–7 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 18.: DZIEŃ 2.

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, gdy 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.

Podczas tej lekcji możesz korzystać z mapy nr 13 w Bible Maps [Atlasie biblijnym]
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO, pt.: „The Missionary Journeys of
the Apostle Paul” [Podróże misyjne Apostoła Pawła], aby lokalizować różne miasta i
miejsca, o których będziesz czytać.

Podstawy nauczania i uczenia się ewangelii
Każda lekcja z tego podręcznika seminarium koncentruje się wokół danej części 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, zrozumienie i odczuwanie prawdy oraz ważności doktryn i zasad
ewangelii, a także zastosowanie poznanych doktryn i zasad. Studiowanie pism świętych z
uwzględnieniem tych zadań sprawi, że pogłębi się twoje zrozumienie oraz świadectwo o pismach
świętych i prawdach w nich nauczanych.

Dzieje Apostolskie 8:1–25
Filip czyni posługę w Samarii, gdzie czarnoksiężnik Szymon próbuje kupić
kapłaństwo
Co byś kupił, gdybyś otrzymał dużą sumę pieniędzy? ____________________

Niektórzy ludzie uważają, że wszystko można kupić za pieniądze. Jednakże
niektórych z najbardziej wartościowych rzeczy w tym życiu nie można kupić.
Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 8 odszukaj, jakiego daru od Boga nie
można kupić.

Z Dziejów Apostolskich 7 dowiedziałeś się o śmierci ucznia Szczepana, zadanej
przez prześladowców. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:1–5 i odszukaj, co zrobili
członkowie Kościoła w wyniku prześladowań Kościoła w Jerozolimie. Słowo
wywlekał w wersecie 3. oznacza wyciąganie na siłę.

Zwróć uwagę na imię Filip w wersecie 5. Filip był jednym z siedmiu uczniów
ustanowionych do pomocy Dwunastu Apostołom w posłudze członkom Kościoła
(zob. Dzieje Apostolskie 6:5).

Otwórz grafikę „Przegląd dziejów Apostołów” w Części 17.: Dniu 2. i przeczytaj
polecenie dane Apostołom przez Zbawiciela, zapisane w Dziejach Apostolskich 1:8.
W jaki sposób, według Dziejów Apostolskich 8:5, Filip pomógł wypełnić to
zadanie?
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Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:6–8 i odszukaj, w jaki sposób Samarytanie
zareagowali na głoszenie ewangelii przez Filipa i cuda, których dokonał.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:9–11 i zwróć uwagę na to, w jaki sposób jest
opisany Szymon, człowiek z tego miasta.

Jaki wpływ na ludzi miał Szymon?

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów zdefiniował
czarnoksięstwo jako „korzystanie z mocy uzyskanej z pomocą lub pod kontrolą
złych duchów” (Mormon Doctrine, wyd. 2. [1966], str. 747).

Wyrażenie wprawiał ich w zachwyt, użyte w Dziejach Apostolskich 8:11, oznacza
zadziwianie.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:12–13 i odszukaj, w jaki sposób Szymon zareagował
na nauki Filipa.

Jaki wpływ na Szymona, według wersetu 13., miały „znaki i cuda”, których był
świadkiem?

Z Dziejów Apostolskich 8:14–16 dowiadujemy się, 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.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:17 i odszukaj, co Piotr i Jan uczynili dla członków
Kościoła w mieście Samaria.

To wydarzenie ilustruje następującą doktrynę: Dar Ducha Świętego jest
nadawany po chrzcie poprzez nałożenie rąk przez upoważnionych
posiadaczy kapłaństwa.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:18–19 i odszukaj, jaką ofertę Szymon złożył
Piotrowi.

W jaki sposób odpowiedziałbyś Szymonowi, gdybyś był na miejscu Piotra?
____________________

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:20–24 i odszukaj, czego Piotr nauczał Szymona w
kwestii otrzymania kapłaństwa.

Kapłaństwa nie można kupić za
pieniądze. Ponieważ kapłaństwo należy
do Boga, może być nadane wyłącznie
według Jego woli. Bóg ustanawia
sposób, w jaki można uzyskać
kapłaństwo (zob. Zasady Wiary 1:5).

Dlaczego, według Dziejów Apostolskich 8:21–23, Szymon jeszcze nie mógł
otrzymać kapłaństwa? W jakim sensie serce Szymona „nie [było] szczere wobec
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Boga” (Dzieje Apostolskie 8:21)? Zobacz werset: Alma 41:11, aby dowiedzieć się
więcej o tym, co oznacza wyrażenie „w gorzkiej żółci” (Dzieje Apostolskie 8:23).

Z tego zapisu wynika następująca prawda: Kapłaństwo jest nadawane według
woli Boga i według Jego norm godności.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego, według ciebie, ważne jest, aby wiedzieć, że kapłaństwo jest
nadawane osobom wyłącznie według woli Boga i Jego norm godności?

b. Przeczytaj Nauki i Przymierza 121:36–42. Na jakich zasadach musi się
opierać kapłaństwo? Co dzieje się z mężczyznami, którzy próbują używać
kapłaństwa „w jakimkolwiek stopniu niesprawiedliwości” (NiP 121:37)?

Z Dziejów Apostolskich 8:25 dowiadujemy się, że Piotr i Jan głosili ewangelię w
wielu samarytańskich wioskach.

Dzieje Apostolskie 8:26–40
Filip naucza i chrzci etiopskiego dworzanina

2. Pomyśl o sytuacjach, w których potrzebowałeś lub będziesz
potrzebować czyjegoś przewodnictwa. W dzienniku do studiowania

wypisz kilka sytuacji, w których możesz być przewodnikiem dla innej osoby.
(Pomyśl o znanych ci miejscach lub tematach bądź o talentach, które
rozwinąłeś).

Podczas studiowania pozostałej części Dziejów Apostolskich 8 odszukaj, w jaki
ważny sposób możesz być przewodnikiem dla bliźnich.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:26 i odszukaj, kto polecił Filipowi, aby udał się do
Gazy. (Możesz zlokalizować Gazę na mapie nr 11 w Bible Maps [Atlasie biblijnym],
„The Holy Land in New Testament Times” [Ziemia Święta w czasach Nowego
Testamentu] w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:27–28 i odszukaj, kogo Filip spotkał na
swojej drodze.

Co robił ten etiopski dworzanin w swoim wozie?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:29–35 i odszukaj, co zaszło pomiędzy Filipem a
etiopskim dworzaninem.

Możesz zaznaczyć w wersecie 29., kto polecił Filipowi podejść do wozu etiopskiego
dworzanina. Możesz również zaznaczyć w wersecie 31., czego potrzebował
Etiopczyk, aby zrozumieć zapisy Izajasza. W swoich pismach świętych możesz
zapisać odnośnik do Ks. Izajasza 53:7–8 obok Dziejów Apostolskich 8:32–33.

Użyj słów poprowadzić, podszepty i okazje, aby uzupełnić poniższą zasadę, której
możemy nauczyć się z doświadczenia Filipa: Gdy słuchamy
____________________ od Boga, możemy znaleźć ____________________ , by
____________________ bliźnich do Chrystusa.
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Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał o tym, jak
ważna jest pomoc w prowadzeniu bliźnich do Zbawiciela: „Dla każdego z nas
‘przyjście do Chrystusa’ [NiP 20:59], przestrzeganie Jego przykazań i podążanie
za Jego przykładem, aby powrócić do Ojca, jest z pewnością najwyższym i
najświętszym celem ludzkiej egzystencji. Aby pomóc innym zrobić to samo —
nauczać ich, przekonywać i w duchu modlitwy prowadzić ich także na drogę

pokuty — z pewnością powinno być drugim najważniejszym zadaniem w naszym życiu.
Prawdopodobnie to dlatego Prezydent David O. McKay powiedział kiedyś: ‘Ze wszystkich
obowiązków, które mogą spocząć na jakimkolwiek mężczyźnie [czy kobiecie], nie ma większego,
niż być nauczycielem dzieci Bożych’ [w: Conference Report, październik 1916, str. 57]” („A
Teacher Come from God”, Ensign, maj 1998, str. 25).

3. Wybierz jedną lub kilka z poniższych sytuacji:

Sytuacja 1.: Młody mężczyzna, twój przyjaciel, należy do innego
chrześcijańskiego kościoła. Pewnego dnia, podczas lunchu, poczułeś podszept,
aby porozmawiać z nim o Kościele.

Sytuacja 2.: Idąc ze szkoły do domu spotykasz płaczącą młodą kobietę.
Rozpoznajesz, że jest członkinią twojego okręgu, która nie była na żadnym
spotkaniu kościelnym od kilku lat. Poczułeś podszept, aby z nią porozmawiać.
Gdy próbujesz ją pocieszyć, opowiada o swoich wyzwaniach i pyta: „Dlaczego
po prostu nie mogę być szczęśliwa?”.

Sytuacja 3.: 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”.

W dzienniku do studiowania zapisz, co byś zrobił, aby pomóc tej osobie przyjść
do Jezusa Chrystusa. W swoim opisie zawrzyj odpowiedzi na następujące
pytania:

a. Jakimi prawdami ewangelii byś się podzielił, aby pomóc tej osobie skierować
się ku Jezusowi Chrystusowi?

b. Który fragment z pism świętych poleciłbyś tej osobie do przestudiowania?

c. Co poleciłbyś tej osobie do zrobienia?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:36–40 i odszukaj, co stało się w wyniku nauczania
etiopskiego dworzanina przez Filipa na temat Jezusa.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub oba z
poniższych pytań:

a. Kiedy i w jaki sposób pomogłeś komuś przyjść do Jezusa Chrystusa?

b. Kiedy i w jaki sposób ktoś pomógł tobie przyjść do Jezusa Chrystusa?

Gdy zaczynasz dzień od osobistej modlitwy, szukaj przewodnictwa Ducha
Świętego, aby podpowiadał ci, co masz robić. Następnie, w ciągu dnia, słuchaj tych
podszeptów od Boga, które pomogą ci pokierować bliźnich do Jezusa Chrystusa.
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5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 8 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 18.: DZIEŃ 3.

Dzieje Apostolskie 9
Wprowadzenie
Saulowi (który potem był zwany Pawłem) podczas podróży do Damaszku ukazał
się Jezus, po czym Saul stracił wzrok. Po uzdrowieniu przez Ananiasza Saul został
ochrzczony i zaczął nauczać w Damaszku. Saul udał się do Jerozolimy, gdzie
dołączył do tamtejszych uczniów, ale gdy greccy Żydzi w Jerozolimie nastawali na
życie Saula, Apostołowie wysłali go do Tarsu. Piotr dokonuje cudów w Lyddzie
i Joppie.

Dzieje Apostolskie 9:1–9
Jezus ukazuje się Saulowi w drodze do Damaszku
Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał o naszej
potrzebie wybaczania:

„W wielu z nas tkwi coś, co uniemożliwia wybaczenie i zapomnienie
wcześniejszych pomyłek w życiu — zarówno naszych własnych błędów, jak i
błędów innych ludzi. To nie jest dobre. To nie jest chrześcijańskie. To stoi w
przerażającej opozycji z dostojeństwem i majestatem Zadośćuczynienia Jezusa
Chrystusa […].

Pozwólmy ludziom odpokutować. Niech wzrastają. Uwierzcie, że ludzie mogą się
zmieniać i udoskonalać. Czy to jest wiara? Tak! Czy to jest nadzieja? Tak! Czy to jest prawdziwa
miłość? Tak! Przede wszystkim jest to prawdziwa miłość, czysta miłość Chrystusa” („The Best Is
Yet to Be”, Ensign, styczeń 2010, str. 25–26).

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jakich sytuacjach, według ciebie, należy pozwolić innym zmieniać się,
udoskonalać oraz wierzyć, że mogą to zrobić?

b. Dlaczego ważna jest dla ciebie wiara, że możesz się zmieniać i doskonalić?

Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 9 odszukaj prawd, jakich możemy
nauczyć się z doświadczeń osób, którym udało się zmienić i udoskonalić.

Większość tekstu w Dziejach Apostolskich 9 skupia się na doświadczeniach
mężczyzny o imieniu Saul. „Saul urodził się w Tarsie, greckim mieście w Cylicji
(zob. Dzieje Apostolskie 21:39). Z urodzenia był obywatelem rzymskim (zob. Dzieje
Apostolskie 16:37) i mówił w ‘języku hebrajskim’ (najprawdopodobniej
aramejskim) i greckim (Dzieje Apostolskie 21:37–40). Był Żydem z rodu Beniamina
(zob. List do Rzymian 11:1) oraz oddanym faryzeuszem (zob. Dzieje Apostolskie
23:6), który gorliwie prześladował uczniów Jezusa Chrystusa (zob. Dzieje
Apostolskie 9:1–2). Później przybrał imię pochodzenia łacińskiego — Paweł [zob.
Dzieje Apostolskie 13:9]” (New Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego
Systemu Edukacji, 2014], str. 294). Saul kształcił się u Gamaliela (zob. Dzieje
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Apostolskie 22:3), dobrze znanego faryzeusza i szanowanego nauczyciela
żydowskiego prawa (zob. Dzieje Apostolskie 5:34–40).

Po raz pierwszy czytamy o Saulu w Dziejach Apostolskich 7, gdzie znajduje się opis
ukamienowania Szczepana. Być może pamiętasz, że ci, którzy ukamienowali
Szczepana, złożyli swoje szaty u stóp Saula (zob. Dzieje Apostolskie 7:58–59).

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:1–3; 9:1–2 i odszukaj, w jaki sposób Saul traktował
naśladowców Jezusa Chrystusa. Warto pamiętać, że wywlekanie (Dzieje Apostolskie
8:3) oznacza wyciąganie na siłę.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:3–6 i odszukaj, czego doświadczył Saul w drodze
do Damaszku, gdzie miał aresztować żyjących tam uczniów Jezusa Chrystusa.

(Uwaga: Zapis Dziejów Apostolskich 9:5–6 podany w Biblii Warszawskiej różni się
znacząco od tego, co podano w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO.
Uczniowie opierający swoje studiowanie wyłącznie o Biblię w języku polskim nie
odnajdą pewnych tekstów — przyp. tłum.). Zwróć uwagę na wyrażenie „wierzgać
przeciw ościeniom”, zawarte w Dziejach Apostolskich 9:5. „‘Oścień’ to ostra
włócznia lub kij, używany do poszturchiwania zwierzęcia i nakłonienia go do
ruszenia dalej. Zamiast poruszać się do przodu, uparte zwierzęta czasami szarpią
się w przeciwną stronę, czyli dosłownie ‘wierzgają przeciw ościeniom’. Taka reakcja
zwiększa tylko cierpienie, gdyż zwierze otrzymuje bardziej bolesne upomnienie od
swego właściciela. Zbawiciel wyjaśnił jednoznacznie, że jeśli Saul będzie nadal
walczył przeciwko Niemu, przysporzy sobie cierpienia. W literaturze greckiej
‘wierzganie przeciw ościeniom’ było dobrze znaną metaforą sprzeciwiania się
boskiej istocie” (New Testament Student Manual, str. 295).

Zwróć uwagę na pytanie zadane przez Saula w Dziejach Apostolskich 9:6. Czego
możemy nauczyć się o Saulu na podstawie tego pytania?

Według Joseph Smith Translation, Acts 9:7 [Tłumaczenia Józefa Smitha, Dzieje
Apostolskie 9:7], osoby podróżujące z Saulem widziały światło, ale nie słyszały
głosu Jezusa, który przemawiał do Saula (zob. Joseph Smith Translation, Acts 9:7
[w: Acts 9:7, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO];
zob. także Dzieje Apostolskie 22:9).

Po tej wizji Saul stracił wzrok. Został zaprowadzony do Damaszku. Nie jadł i nie pił
przez trzy dni.

Wyobraź sobie, że jesteś Saulem. O czym byś myślał i jakie byłyby twoje uczucia w
tej sytuacji, pamiętając o tym, jak brutalnie prześladowałeś uczniów Jezusa
Chrystusa?

CZĘŚĆ 18. ,  DZIEŃ 3.

375



Ananiasz pobłogosławił Saula, aby
odzyskał wzrok.

Dzieje Apostolskie 9:10–22
Saul zostaje uzdrowiony przez Ananiasza z Damaszku, przyjmuje chrzest i głosi o
Jezusie Chrystusie
Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:10–12 i odszukaj, co Pan polecił zrobić
Ananiaszowi, prawemu członkowi Kościoła z Damaszku.

Pamiętaj, że Saul udawał się do Damaszku z zamiarem aresztowania ludzi takich,
jak Ananiasz. O czym byś myślał, będąc na miejscu Ananiasza i znając reputację
Saula, po otrzymaniu takiego polecenia od Pana?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:13–16 i odszukaj, czego Pan nauczał Ananiasza
o Saulu.

Czym różniło się postrzeganie Saula przez Ananiasza od tego, jak postrzegał go
Pan? ____________________

W Dziejach Apostolskich 9:15 zwróć uwagę na konkretne zadanie, do wykonania
którego Pan wybrał Saula. Co, w oparciu o twoją wiedzę dotyczącą pochodzenia
Saula, mogłoby przygotować go do głoszenia ewangelii pośród „pogan i królów, i
synów Izraela”? (Możesz odnieść się do opisu Saula, który przeczytałeś we
wcześniejszej części lekcji).

Co jeszcze powiedział Pan, według Dziejów Apostolskich 9:16, o tym, co stanie się
z Pawłem, pomimo iż będzie narzędziem wybranym przed ludźmi innych narodów
i królami?

Dwie prawdy, których możemy nauczyć się z Dziejów Apostolskich 9:13–16, są
następujące: Pan postrzega nas takimi, jakimi możemy się stać i widzi nasz
potencjał do pomocy w Jego dziele.

2. Rozmyślając o tych prawdach, pomyśl o tym, w jaki sposób Bóg
postrzega ciebie. W dzienniku do studiowania narysuj siebie i

wypisz niektóre z twoich umiejętności oraz cech charakteru, których twoim
zdaniem Pan może użyć, abyś pomógł Mu w Jego dziele.

W Dziejach Apostolskich 9:17 Ananiasz
pobłogosławił Saula, który przejrzał i
został napełniony Duchem Świętym.
Czym, zgodnie z Dziejami Apostolskimi
9:18–20, po przywróceniu wzroku przez
Boga, różnił się sposób, w jaki Saul
postrzegał Pana od tego, jak to
było kiedyś?

Pokuta, chrzest oraz nauczanie ukazały
wiarę Saula w Jezusa Chrystusa i były
znakiem poddania się przez niego
woli Pana.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:21–22 i odszukaj, jak ludzie reagowali na
nauki Saula.

Pytanie, które Saul zadał Panu w Dziejach Apostolskich 9:6 świadczy o jego
pokorze i pragnieniu poddania się woli Pana. Jeśli my, niczym Saul, poddamy się
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woli Pana, wtedy możemy zmienić się i wypełnić potencjał, który On w nas
dostrzega.

Aby zrozumieć, co oznacza poddanie się woli Pana, wyobraź sobie jedną bryłę gliny
miękkiej i jedną już utwardzonej. W jaki sposób różniłyby się między sobą próby
wyrzeźbienia czegoś z gliny miękkiej i z gliny utwardzonej.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób te dwa rodzaje gliny można przyrównać do
podporządkowania się woli Pana?

b. W jaki sposób poddanie się Panu pomogło tobie lub komuś innemu w
dokonywaniu zmian i wypełnianiu potencjału, który Pan dostrzega w tobie
i innych?

Zastanów się, w jaki sposób pytanie Saula: „Panie, co chcesz abym uczynił?”
(Dzieje Apostolskie 9:6), odnosi się do ciebie.

Prezydent Ezra Taft Benson nauczał: „[Człowiek] nie może zadać ważniejszego
pytania w swoim życiu niż to, które zadał Paweł: ‘[…] Panie, co chcesz abym
uczynił?’. [Człowiek] nie może uczynić nic lepszego, niż podążać według kursu,
który doprowadzi go do poznania odpowiedzi na to pytanie i postępowania
według niej” („Listen to a Prophet’s Voice”, Ensign, styczeń 1973, str. 57).

Kontynuuj żarliwe modlitwy, szukaj odpowiedzi na to pytanie i działaj według
podszeptów, które otrzymasz.

Dzieje Apostolskie 9:23–31
Życie Saula jest zagrożone w Damaszku, a następnie w Jerozolimie. Apostołowie
posyłają go do Tarsu.
W Dziejach Apostolskich 9:23–26 czytamy, że Żydzi z Damaszku spiskowali, aby
zabić Saula, ale członkowie Kościoła pomogli mu uciec z miasta. Dowiadujemy się
również, że Saul udał się do Jerozolimy, gdzie „starał się przyłączyć do uczniów, ale
wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem” (Dzieje Apostolskie 9:26).

Dlaczego, twoim zdaniem, członkowie Kościoła nie chcieli wierzyć, że Saul został
uczniem Jezusa Chrystusa?

W Dziejach Apostolskich 9:27–31 czytamy, 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. Z Dziejów Apostolskich 9:31
dowiadujemy się również, że Kościół doświadczał spokoju i wzrostu w Judei, Galilei
i Samarii.
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Dzieje Apostolskie 9:32–43
Piotr dokonuje cudów w Lyddzie i Joppie
Pomyśl o osobie, którą chciałbyś skłonić, aby zwróciła się do Pana i uwierzyła w
Niego. Kiedy będziesz czytać pozostałą część Dziejów Apostolskich 9, odszukaj
sposób, w jaki możesz pomóc tej i innym osobom w zwróceniu się do Pana.

Dzieje Apostolskie 9:32–35 i Dzieje Apostolskie 9:36–42 opisują cuda, których Piotr
dokonał w Lyddzie i Joppie. Gdy będziesz czytać te wersety, zwróć uwagę na cuda,
których dokonał Piotr oraz na reakcję ludzi na nie. Poniższe wyjaśnienia mogą być
pomocne: W Joseph Smith Translation, Acts 9:32 [Tłumaczeniu Józefa Smitha,
Dzieje Apostolskie 9:32] czytamy, że „Piotr obchodził wszystkie te regiony”
(kursywa dodana). Miłosierne uczynki (Dzieje Apostolskie 9:36) to praktyka
ofiarnego wspierania ubogich.

W jaki sposób zareagowano na posługę Piotra w Lyddzie i w Joppie? Jedna z zasad,
której możemy nauczyć się w przykładu Piotra, brzmi: Poprzez posługę bliźnim
możemy pomóc ludziom zwrócić się do Pana i uwierzyć w Niego.

Udzielanie błogosławieństw kapłańskich jest jednym ze sposobów służby bliźnim.
Przykład Tabity (zwanej też Dorkas) w Dziejach Apostolskich 9:36, 39 przedstawia
kolejny sposób służby bliźnim. Życie „wypełnione dobrymi uczynkami” (Dzieje
Apostolskie 9:36) i służba bliźnim to sposób, w jaki możemy skłonić innych, aby
zwrócili się do Pana.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jakiej sytuacji dobre uczynki innej osoby pomogły tobie lub komuś
innemu w zwróceniu się do Pana i uwierzeniu w Niego.

b. W jaki sposób możesz służyć bliźnim? (Bądź konkretny — zapisz dwa lub
trzy pomysły).

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 9 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 18.: DZIEŃ 4.

Dzieje Apostolskie 10–12
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. Dzieło Pana było kontynuowane pomimo prześladowań.
Herod Agryppa, wnuk Heroda Wielkiego, zabił Apostoła Jakuba, a następnie
aresztował i uwięził Piotra. W nocy przed planowaną egzekucją Piotra anioł
pomógł mu uciec z więzienia. Herod został porażony przez anioła Boga, a
ewangelia była nadal głoszona, postępując naprzód.

Dzieje Apostolskie 10
Bóg objawia Piotrowi w wizji, że ewangelia ma być głoszona ludziom
innych narodów
Skąd czerpiesz pewność konieczną, aby za kimś podążać?

Wyobraź sobie, że jesteś w grupie ludzi, która się zgubiła. Kilku członków grupy
proponuje, że poprowadzi resztę w bezpieczne miejsce, choć każdy z nich sugeruje
inny kierunek. Czym byś się kierował przy podejmowaniu decyzji, za którą osobą
podążyć? ____________________

Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 10–12 odszukaj prawdy, które mogą
pomóc ci uzyskać pewność, że podążasz za tymi, których Pan powołał do
prowadzenia Jego Kościoła.

Do tego momentu w Nowym Testamencie ewangelia, z kilkoma wyjątkami, była
głoszona wyłącznie Żydom. Nawet Jezus nauczał wyłącznie „owce, które zaginęły z
domu Izraela” i przykazał swoim Apostołom, aby czynili to samo
(zob. Ew. Mateusza 10:5–6). Jednakże Zbawiciel powiedział Swoim uczniom, że
kiedy otrzymają Ducha Świętego, mają 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.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10:1–2 i odszukaj szczegóły dotyczące Korneliusza,
który nie był Żydem, ale jednym z ludzi innych narodów.

Był on setnikiem. Setnik był „oficerem w armii rzymskiej, który dowodził grupą od
50 do 100 żołnierzy. Taka grupa tworzyła 1/60 rzymskiego legionu” (Guide to the
Scriptures, „Centurion”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Zgodnie z obowiązującymi wówczas procedurami Korneliusz, nie będąc Żydem,
nie mógł przystąpić do Kościoła Chrystusa bez wcześniejszego nawrócenia się na
judaizm. W jaki sposób Korneliusz okazał wiarę w Boga, jako osoba wywodząca się
z innego narodu, mimo że nie mógł przystąpić do Kościoła?
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Według zapisu w Dziejach Apostolskich
10:3–48 Piotr miał wizję, której
początkowo nie rozumiał. Jednakże,
podążając za Duchem Świętym, Piotr
poznał Korneliusza, który miał wizję, w
której anioł powiedział, że Pan
wysłuchał jego modlitw. Piotr gościł w
domu Korneliusza, aby nauczać jego
oraz jego rodzinę ewangelii. Duch
Święty zstąpił na wszystkich obecnych
w domu. Piotr zdał sobie sprawę, że
jego wizja, w której otrzymał przykazanie, by spożyć zwierzęta uważane za
nieczyste, była niebiańską wskazówką, aby głosić ewangelię ludziom innych
narodów i pozwalać im przyjmować chrzest bez wcześniejszego nawrócenia na
judaizm.

1. Wykonaj poniższe zdania w dzienniku do studiowania:

a. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10:34–35 i zapisz wszystkie myśli i uczucia w
odniesieniu do słów Piotra, zawartych w tych dwóch wersetach.

b. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 26:33, a następnie odpowiedz na następujące
pytanie: Co oznacza stwierdzenie, że „Bóg nie ma względu na osobę”
(Dzieje Apostolskie 10:34)?

Rozważ poniższą wypowiedź o tym, że Bóg „nie ma względu na osobę”:

„Ewangelia Jezusa Chrystusa jest dla wszystkich. Księga Mormona mówi wyraźnie: ‘czy jest [się]
czarnoskórym czy białym, niewolnikiem czy wolnym, mężczyzną czy kobietą […], wszyscy są
jednakowo traktowani przez Boga’ (2 Nefi 26:33). To oficjalna nauka Kościoła.

Ludzie wszelkich ras byli przyjmowani i chrzczeni w Kościele od początku jego istnienia […].

Kościół zdecydowanie potępia rasizm, łącznie z wszelkimi przejawami rasizmu okazywanymi w
przeszłości przez osoby wewnątrz Kościoła i poza nim. W 2006 r. ówczesny prezydent Kościoła,
Gordon B. Hinckley, oświadczył, że ‘żaden człowiek, który ubliża ludziom odmiennej rasy, nie
może uważać się za prawdziwego ucznia Chrystusa. Nie ma również prawa uważać, że żyje w
zgodzie z naukami Kościoła. Uznajmy wszyscy fakt, że każdy z nas jest synem lub córką Ojca w
Niebie, który kocha wszystkie Swoje dzieci’ [„Potrzeba większej dobroci”, Ensign lub Liahona,
maj 2006, str. 58]” („Race and the Church: All Are Alike unto God”, adres internetowy:
mormonnewsroom.org/article/race-church).

Dzieje Apostolskie 11:1–18
Piotr zażegnuje spór pomiędzy żydowskimi świętymi, dotyczący głoszenia ewangelii
ludziom innych narodów
W oparciu o to, co przeczytałeś w Dziejach Apostolskich 10:28, jak mogli czuć się
żydowscy święci, kiedy usłyszeli o kontaktach Piotra z ludźmi innych narodów?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 11:1–3 i odszukaj, w jaki sposób uczniowie
zareagowali na to, co zrobił Piotr.
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Według Dziejów Apostolskich 11:4–15, Piotr opowiedział uczniom o wizjach, które
on i Korneliusz otrzymali. Powiedział im, że Korneliusz wraz z rodziną przyjął
nauki Jezusa Chrystusa, a następnie doświadczył mocy Ducha Świętego w taki sam
sposób, jak Piotr i inni uczniowie.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 11:16–17 i odszukaj końcowe uwagi Piotra
skierowane do tych uczniów.

Co według ciebie miał na myśli Piotr, gdy powiedział: „Jakże ja mogłem
przeszkodzić Bogu?” (Dzieje Apostolskie 11:17)? ____________________

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 11:18 i odszukaj, w jaki sposób uczniowie
zareagowali na wyjaśnienie Piotra.

W jaki sposób zareagowali uczniowie, kiedy dowiedzieli się, że Piotr był
prowadzony przez Boga?

Oto jedna z zasad, jakich możemy nauczyć się z tego zapisu: Jeśli wiemy o tym,
że osoby przewodzące Kościołowi są prowadzone przez Boga, możemy
śmiało je popierać i podążać za nimi. Zasada ta została potwierdzona we
współczesnych pismach świętych, które podają, że Bóg objawia swoją wolę tym,
którzy dzierżą klucze kapłaństwa i przewodniczą Kościołowi (zob. NiP 1:38; 28:2, 7;
42:11; 107:65–66).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób przekonałeś się, że osoby, które przewodniczą Kościołowi, są
prowadzone przez Boga?

b. Za jaką radą proroków postanowiłeś podążać, ponieważ wiesz, że prorocy są
prowadzeni przez Boga?

3. W dzienniku do studiowania zapisz cel, dzięki któremu
zdobędziesz silniejsze świadectwo o tym, że osoby przewodzące

Kościołowi są prowadzone przez Boga.

Dzieje Apostolskie 11:19–30
Dzieło Pana postępuje naprzód pomimo prześladowań
Dzieje Apostolskie 11:19–26 opisują, że z powodu prześladowań niektórzy
uczniowie zostali rozproszeni na cały region, jednakże wszędzie tam, dokąd poszli,
wiernie głosili ewangelię Jezusa Chrystusa. Dzieje Apostolskie 11:27–30 opisują, że
„do Antiochii [przyszli] prorocy z Jerozolimy”, a jeden z proroków, Agabus,
świadczył, że nastanie głód. Następnie podjęto wysiłki, by nieść pomoc ludziom
w Judei.
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Dzieje Apostolskie 12:1–17
Herod zabija Jakuba i aresztuje Piotra, który w cudowny sposób ucieka z więzienia
Kompas wskazuje północ, ponieważ
magnetyczny biegun północny ziemi
oddziałuje na jego igłę. Narysuj X obok
kompasu (ale nie obok kierunku
wskazującego północ) i wyobraź sobie,
że X oznacza podręczny magnes.

W jaki sposób ów magnes wpłynąłby na
zachowanie igły magnetycznej?

W jaki sposób taka sytuacja wpłynęłaby
na podjęcie decyzji o kierunku, w
którym powinniśmy się udać?

Podczas studiowania Dziejów
Apostolskich 12 zwróć uwagę na
wpływ, który może zakłócać naszą zdolność do podejmowania właściwych decyzji.

Od męczeńskiej śmierci Szczepana członkowie Kościoła w Jerozolimie i okolicy
doświadczali nasilających się prześladowań. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 12:1–4 i
odszukaj, w jaki sposób król Agryppa przyłączył się do tych prześladowań.

Kogo zabił Herod?

Jakub wspomniany w wersecie 2. to Apostoł Jakub, brat Apostoła Jana, syn
Zebedeusza. Według tych wersetów, we wczesnej historii Kościoła Jakub był
pierwszym Apostołem, który poniósł męczeńską śmierć. Był także członkiem
Pierwszego Prezydium wraz z Piotrem i Janem.

Kto, według Dziejów Apostolskich 12:3, był zadowolony ze śmierci Jakuba?

Słowo „Żydzi” w wersecie 3. odnosi się do wpływowych przywódców żydowskich
w Jerozolimie, którzy zachęcali do prześladowania Kościoła Jezusa Chrystusa.
Herodowi Agryppie „zależało na tym, by być postrzeganym jako ortodoksyjny Żyd”
(Bible Dictionary, „Herod”), więc starał się zadowolić żydowskich przywódców.
Obok X przy kompasie zapisz: Jeśli staramy się zadowolić innych ludzi zamiast
Boga, to…

Co zrobił Herod, gdy zauważył, że zamordowanie Jakuba zadowoliło przywódców
żydowskich? (Zwróć uwagę, że jedna czwórka składała się z czterech żołnierzy).

Odnosząc się do obrazu kompasu i znaku X, w jaki sposób pragnienie Heroda, aby
zadowolić inne osoby zamiast Boga, wpłynęło na kierunek, jaki obrał w życiu?

Opierając się na tym, czego możemy nauczyć się z przykładu Heroda, uzupełnij
poniższą zasadę: Jeśli zamiast Boga chcemy zadowolić innych, to
____________________.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jakie można by wskazać przykłady, poza Herodem, ukazujące, że staranie
się, by zadowolić innych zamiast Boga może prowadzić do grzechu?
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Anioł Pana uwolnił Piotra z więzienia.

b. W jaki sposób pragnienie, aby zadowolić innych może odwieść cię od
twojego Ojca Niebieskiego? Co zrobisz, aby stawić opór, gdy jesteś
prowadzony ku grzechowi?

Zastanów się, w jaki sposób być może pozwalasz, aby twoje pragnienie, by
zadowolić innych, odwodziło cię od twojego Ojca Niebieskiego?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 12:5–6. Co robili wtedy członkowie Kościoła?
____________________

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 12:7–10. Przez jakie ograniczenia i bariery przedostał
się Piotr podczas swojej ucieczki? ____________________

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 12:11–15.
Kiedy Piotr zdał sobie sprawę, że to, co
się wydarzyło, było realne i nie było
wizją? ____________________

Co się stało, kiedy Piotr zakołatał do
drzwi bramy domu Marii?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 12:16–17.
Komu Piotr zawdzięczał swoją ucieczkę
z więzienia? ____________________

Zajrzyj ponownie do Dziejów
Apostolskich 12:5 i zastanów się, w jaki
sposób werset ten jest powiązany z
ucieczką Piotra z więzienia.

Na co wskazuje wyrażenie „zbór zaś
modlił się nieustannie” (Dzieje
Apostolskie 12:5) w kwestii szczerości i
żarliwości modlitw członków Kościoła?

Ów zapis ilustruje następującą prawdę:
Nasze szczere i żarliwe modlitwy
przywołują cuda i błogosławieństwa
Boga do naszego życia i do życia innych ludzi.

Co oznacza wyrażenie szczera i żarliwa modlitwa? ____________________

Zasada ta nie oznacza, że jeśli nasze modlitwy będę szczere i żarliwe, to
automatycznie otrzymamy to, o co prosimy. Inne czynniki związane z
otrzymywaniem od Boga błogosławieństw i cudów obejmują wolę i czas Boga oraz
osobistą wolną wolę.

Przeczytaj następującą wypowiedź i odszukaj, dlaczego modlitwa jest ważna: „Modlitwa jest
aktem, poprzez który uzgadniane są ze sobą 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. Aby otrzymać błogosławieństwa,
musimy sobie na nie zapracować. Modlitwa, jako rodzaj pracy, jest wyznaczonym środkiem dla
otrzymania najwyższych ze wszystkich błogosławieństw” (Bible Dictionary, „Prayer”).
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5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na dwa lub wszystkie z
następujących pytań:

a. Co, w oparciu o ten cytat z Bible Dictionary [Słownika biblijnego], jest
ważnym celem modlitwy?

b. Dlaczego ważne jest, aby pamiętać, że celem modlitwy nie jest zmiana
woli Boga?

c. Kiedy modlitwa zaprosiła cuda i błogosławieństwa Boga do twojego życia
lub życia osób, za które się modliłeś?

Zastanów się, za kogo lub o co możesz się modlić. Rozważ, w jaki sposób możesz
modlić się z większą szczerością i żarliwością, aby zaprosić błogosławieństwa i
cuda, którymi Bóg chce obdarzyć ciebie i inne osoby.

Dzieje Apostolskie 12:18–25
Herod zostaje porażony przez anioła Boga, a ewangelia jest dalej głoszona
Dzieje Apostolskie 12:18–25 opisują, że Herod dowiedział się o ucieczce Piotra i
skazał stróżów, którzy w jego odczuciu umożliwili ucieczkę Piotrowi. Z wersetów
tych uczymy się również, że Herod wygłosił mowę do ludu, który oddawał mu
wielką chwałę i twierdził, że przemawia bożym głosem. Ponieważ Herod nie oddał
chwały Bogu, anioł go poraził, w wyniku czego zmarł.

Ważne jest, aby rozumieć, że Bóg karze niegodziwych według Jego woli i w Jego
czasie. Nie wszyscy niegodziwi ludzie są karani bezzwłocznie (zob. Alma 14:10–11).

Co, według Dziejów Apostolskich 12:24, stało się z pracą misjonarską, pomimo
prześladowań, z którymi zmagali się członkowie? ____________________

Przejrzyj prawdy, których nauczyłeś się podczas tej lekcji i zastanów się, w jaki
sposób możesz je zastosować w swoim życiu.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 10–12 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 18. ,  DZIEŃ 4.
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CZĘŚĆ 19.: DZIEŃ 1.

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
ustanawiali gminy Kościoła. Kiedy Żydzi odrzucili słowo Boga, Paweł i Barnaba
skupili się na nauczaniu pogan — ludzi innych narodów.

Dzieje Apostolskie 13:1-13
Paweł i Barnaba udają się w podróż misyjną i ganią fałszywego proroka
Poniższa skala przedstawia liczbę przeciwności, których może doświadczyć osoba,
starająca się żyć według ewangelii. Jeden z końców skali reprezentuje brak
przeciwności, a drugi nieustanne przeciwności.

Napisz imię Mojżesz w tym miejscu skali, które twoim zdaniem przedstawia poziom
przeciwności, z którymi zmagał się Mojżesz. Zrób to samo dla Józefa Smitha i
Nefiego. Gdzie umieściłbyś swoje imię na tej skali, w oparciu o przeciwieństwa,
których doświadczyłeś, starając się żyć według ewangelii?

Każdy uczeń Jezusa Chrystusa doświadczy przeciwności w różnych momentach
swojego życia. Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 13–14 odszukaj zasady,
które mogą poprowadzić cię, gdy napotkasz przeciwności, starając się żyć w
prawy sposób.

Z Dziejów Apostolskich 13:1–2 dowiadujemy się, że gdy pewni prorocy i
nauczyciele zgromadzili się w Antiochii, otrzymali natchnienie od Ducha Świętego,
że Saul i Barnaba powinni zostać powołani do wspólnego głoszenia ewangelii.

Od momentu swojego nawrócenia do czasu otrzymania powołania na misję Paweł
spędzał czas na poznawaniu ewangelii Jezusa Chrystusa (zob. List do Galacjan
1:17–18), a następnie na nauczaniu i głoszeniu ewangelii w Damaszku, Jerozolimie,
Tarsie, Syrii, Cylicji i Antiochii (zob. Bible Dictionary, „Paul”). Barnaba był Żydem z
Cypru, który nawrócił się na ewangelię Jezusa Chrystusa (zob. Dzieje Apostolskie
4:36).

Z Dziejów Apostolskich 13:3–6 dowiadujemy się, że po tym, jak Saul i Barnaba
zostali wyświęceni na misję, udali się w podróż z Antiochii na wyspę Cypr oraz
nauczali w synagodze w mieście Salamina. Stamtąd udali się na drugą stronę
wyspy, do miasta Pafos.
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Pierwsza podróż misyjna Pawła (zob. Dzieje Apostolskie 13–14).

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 13:6–8 i odszukaj, co się stało, kiedy Saul i Barnaba
przybyli do Pafos.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 13:9–12 i odszukaj, co stało się z Elymasem (znanym
jako Bar-Jezus w Dziejach Apostolskich 13:6), który był czarnoksiężnikiem i
fałszywym prorokiem. W wersecie 12. możesz zaznaczyć, w jaki sposób bycie
świadkiem mocy Boga wpłynęło na rzymskiego prokonsula, Sergiusza Pawła.

Jedna z zasad, której uczymy się z Dziejów Apostolskich 13:9–12 brzmi: Moc Boga
jest znacznie większa aniżeli moc diabła. Możesz zapisać wspomnianą zasadę
obok tych wersetów.

1. W dzienniku do studiowania wykonaj poniższe zadania:

a. Wyjaśnij, w jaki sposób pamiętanie o tym, że moc Boga jest dużo większa od
mocy diabła, może ci pomóc zmierzyć się z przeciwnościami napotkanymi
w życiu.

b. Wymień dwie lub trzy sytuacje, w których pamięć o tej zasadzie ci pomogła.

Zauważ, że w Dziejach Apostolskich 13:9 znajduje się przejście od imienia Saul do
imienia Paweł (zob. Dzieje Apostolskie 13:13).

CZĘŚĆ 19. ,  DZIEŃ 1.
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Dzieje Apostolskie 13:14–43
Paweł przywołuje historię Izraelitów i składa świadectwo o tym, że Jezus Chrystus
przyszedł, aby wypełnić obietnice Boga
Pomyśl o błędzie, jaki kiedyś popełniłeś,
a który chciałbyś wymazać. Czasami
napotykane przez nas przeciwności są
wynikiem naszych grzesznych
wyborów. Podczas studiowania Dziejów
Apostolskich 13:14–43 odszukaj zasadę,
która pomoże ci przezwyciężyć tego
rodzaju przeciwności.

Dzieje Apostolskie 13:14–37 opisują, jak
Paweł i Barnaba opuścili Cypr i udali się
do Pamfilii, która znajdowała się na
południowym wybrzeżu obecnej Turcji. Z nieokreślonych powodów jeden z ich
towarzyszy podróży, Jan Marek, postanowił odłączyć się od nich i wrócić do domu.
W dzień sabatu Paweł stanął przed ludźmi w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej i
przywołał historię Izraelitów, mówiąc o niewoli egipskiej, otrzymaniu ziemi
obiecanej, boskim powołaniu Dawida na króla i o przyjściu Zbawiciela,
wywodzącego się z potomstwa Dawida. Następnie Paweł nauczał o życiu i misji
Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 13:32–33 i odszukaj, czego Paweł nauczał o Jezusie
Chrystusie. Możesz zaznaczyć w pismach świętych to, czego nauczał o Zbawicielu.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 13:38–39 i odszukaj, jakie błogosławieństwa, według
nauk Pawła, możemy otrzymać, dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

Z Dziejów Apostolskich 13:38–39 uczymy się następującej zasady: Dzięki
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa nasze grzechy będą nam odpuszczone i
będziemy usprawiedliwieni.

Słowo usprawiedliwieni, użyte w wersecie 39., oznacza „tych, którym darowano [lub
odpuszczono] karę za grzech, i ogłoszono, że są bez winy” (Guide to the Scriptures,
„Justification, Justify”, strona internetowa: scriptures.lds.org). Kiedy dana osoba jest
usprawiedliwiona dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, jej relacja z Bogiem
staje się ponownie właściwa.

Kiedy przeczytasz nauki Starszego D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu
Apostołów na temat tego, co oznacza bycie usprawiedliwionym dzięki
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, zaznacz błogosławieństwa, które
otrzymujemy dzięki pokucie: „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).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

CZĘŚĆ 19. ,  DZIEŃ 1.
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a. Co musimy zrobić, aby nasze grzechy zostały nam wybaczone i abyśmy byli
usprawiedliwieni dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa?

b. Która postać z pism świętych otrzymała wybaczenie grzechów i
usprawiedliwienie dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa?

Jeśli masz pod ręką śpiewnik kościelny, zaśpiewaj lub przeczytaj dwie pierwsze
zwrotki hymnu „Podziwiam miłości czyn” (Hymny, nr 109). Podczas śpiewania lub
czytania zwróć uwagę na to, w jaki sposób autor hymnu wyraził swoją wdzięczność
za Zadośćuczynienie Zbawiciela i przebaczenie.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jakie masz uczucia wobec Jezusa Chrystusa, kiedy myślisz o tym, w

jaki sposób Jego Zadośćuczynienie umożliwia wybaczenie twoich grzechów?

Postępuj według podszeptów, które możesz otrzymać od Ducha Świętego, abyś
otrzymał przebaczenie i usprawiedliwienie dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa.

Dzieje Apostolskie 13:40–43 wyjaśniają, 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
W następny dzień sabatu zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać słowa Bożego,
nauczanego przez Pawła i Barnabę.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 13:44–52 i porównaj nastawienie i postępowanie
Żydów z nastawieniem i postępowaniem ludzi innych narodów (pogan), którzy
przybyli, by wysłuchać mowy Pawła i Barnaby. „Pobożne i dostojne niewiasty”,
wspomniane w wersecie 50., były bardzo szanowane w swojej społeczności.

Zauważ, że Joseph Smith Translation, Acts 13:48 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
Dzieje Apostolskie 13:48] wyjaśnia, iż „wszyscy ci, którzy uwierzyli, byli
ustanowieni do życia wiecznego” (Joseph Smith Translation, Acts 13:48 [w: Acts
13:48, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]). Słowo
przeznaczeni użyte w tym wersecie może wskazywać na to, że byli nawróceni i
podjęli kroki niezbędne do uzyskania życia wiecznego. Kroki te obejmują chrzest,
otrzymanie daru Ducha Świętego, posłuszeństwo i wytrwanie w wierze do końca.
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Dzieje Apostolskie 14
Paweł i Barnaba dokonują cudów, gdy głoszą ewangelię wśród ciągłych
prześladowań
Dlaczego, twoim zdaniem, Pan pozwala
na to, aby dobrzy ludzie doświadczali
ciężkich prób? ____________________

Podczas studiowania Dziejów
Apostolskich 14 odszukaj zasadę, która
pomoże ci odpowiedzieć na to pytanie.

Dzieje Apostolskie 14:1–21 zawierają
opis udręk, których doświadczył Paweł i
Barnaba, kiedy kontynuowali głoszenie
ewangelii. Przeczytaj następujące
fragmenty i odszukaj, z jakimi udrękami
zmierzyli się misjonarze. Możesz je
zaznaczyć w swoich pismach świętych:

• Dzieje Apostolskie 14:1–2

• Dzieje Apostolskie 14:8–18

• Dzieje Apostolskie 14:19–20

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jakie byłyby twoje myśli, gdybyś towarzyszył Pawłowi i Barnabie

podczas tych prób?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 14:22 i odszukaj, co Paweł sądził o tych udrękach.

Z tego wersetu wynika następująca zasada: Gdy z wiarą przejdziemy przez
udręki, będziemy przygotowani, aby wejść do królestwa celestialnego.

Zastanów się nad błogosławieństwami otrzymanymi przez ciebie lub kogoś, kogo
znasz, które wynikały z wiernego wytrwania w udrękach. W jaki sposób, twoim
zdaniem, wierne przetrwanie prób pomoże nam przygotować się, aby być godnymi
królestwa niebios?

Jeśli masz dostęp do Internetu, obejrzyj film z serii Mormon Messages
[mormońskie przesłania] pt.: „The Refiner’s Fire” [Oczyszczający ogień

folusznika] (5:02), który jest dostępny na stronie LDS.org. Podczas oglądania filmu
odszukaj rodzaje błogosławieństw, które płyną z wiernego przetrwania udręk.

Wybierz jedną z zasad poznanych podczas studiowania Dziejów Apostolskich
13–14, która pomoże ci w czasie prób. Zapisz wybraną zasadę na fiszce lub kartce.
Możesz umieścić ją w widocznym miejscu (takim jak lustro, szafka w szkole lub w
innym, podobnym miejscu), aby jej treść dawała ci siłę i była źródłem zachęty, gdy
napotkasz problemy.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 13–14 i ukończyłem ją w dniu (data).

CZĘŚĆ 19. ,  DZIEŃ 1.
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Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 19. ,  DZIEŃ 1.
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CZĘŚĆ 19.: DZIEŃ 2.

Dzieje Apostolskie 15
Wprowadzenie
Członkowie Kościoła z Judei udali się do Antiochii i nauczali nawróconych ludzi
innych narodów (pogan), że powinni zostać obrzezani, aby mogli zostać zbawieni.
Paweł i Barnaba przedstawili tą sprawę Apostołom w Jerozolimie. Wydarzenie to,
nazywane czasami konferencją w Jerozolimie, odbyło się około 50 r. n.e. Podczas tej
konferencji Piotr świadczył, że Bóg zbawi wiernych Żydów i ludzi innych narodów
(pogan), niezależnie od tego, czy są obrzezani, czy nie. Jakub dodał mocy słowom
Piotra, korzystając ze słów z pism świętych. Apostołowie wysłali listy do członków
Kościoła w Antiochii, Syrii i Cylicji, wyjaśniając, że obrzezanie nie jest konieczne do
zbawienia. Paweł wybrał Sylasa na swojego misjonarskiego towarzysza i wyruszył
na drugą misję.

Dzieje Apostolskie 15:1–29
Dzięki natchnionej radzie Piotr oraz inni Apostołowie ustalają, że obrzezanie nie jest
już dłużej wymagane
Zapisz co najmniej pięć ważnych decyzji, które będziesz musiał podjąć teraz i w
przyszłości ____________________

Zastanów się, jak odpowiedziałbyś na poniższe pytania:

• Dlaczego mądrze jest szukać pomocy u Boga przy podejmowaniu ważnych
decyzji?

• Co możesz zrobić, aby dowiedzieć się, jaka jest wola Boga względem ciebie?

Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 15 odszukaj prawdy, które mogą cię
poprowadzić, kiedy będziesz się starał poznać wolę Boga względem ciebie.

Aby zrozumieć przesłanie Dziejów Apostolskich 15, trzeba wiedzieć, 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. Ci ludzie, jak też im podobni, byli znani jako „judaizanci”,
ponieważ uważali, że nawróceni z innych narodów muszą również nawrócić się na
judaizm.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:1 i odszukaj, co, według tych ludzi z Judei, musieli
zrobić nawróceni ludzie innych narodów, aby mogli zostać zbawieni.

W ramach przymierza zawartego z Abrahamem Bóg nakazał, że wszyscy
mężczyźni, którzy przystępują do tego przymierza z Nim, muszą być obrzezani.
Obrzezanie „było dokonywane przez odcięcie ‘skóry napletka’, zarówno u
noworodków, jak i dorosłych. Osoby, u których wykonano ten obrzęd, cieszyły się
przywilejami i akceptowały obowiązki związane z tym przymierzem” (zob. Guide
to the Scriptures, „Circumcision”, strona internetowa: scriptures.lds.org).
Obrzezanie było znakiem lub przypomnieniem przymierza, które ludzie zawarli z
Bogiem. Praktyka ta została ponownie wprowadzona w czasach Mojżesza i była
stosowana wśród wierzących z domu Izraela aż do czasów Zbawiciela.
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Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:2–3 i odszukaj, co stało się po tym, jak Paweł i
Barnaba usłyszeli, że mężczyźni ci twierdzili, iż nawróceni z innych narodów muszą
zostać obrzezani. Wyrażenie „spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi”
(Dzieje Apostolskie 15:2) oznacza, że członkowie Kościoła spierali się z Pawłem i
Barnabą, głosząc, że ludzie innych narodów (poganie) potrzebują obrzezania.

Co, według wersetu 2., postanowiono, że należy uczynić?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:4–6 i odszukaj, co Paweł wraz z towarzyszącymi
mu osobami zrobił po przybyciu do Jerozolimy. Wyrażenie „sprawę rozważyć” z
wersetu 6. odnosi się do wspólnej narady.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:7–11 i odszukaj, co Piotr powiedział radzie.
Wyrażenie „gdy to już długo rozpatrywano” z wersetu 7. oznacza, że Apostołowie
żarliwie debatowali nad sprawą obrzezania.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Co według ciebie Piotr miał na myśli, gdy powiedział, że Bóg „nie

uczynił żadnej różnicy między [nawróconymi Żydami] a [nawróconymi
poganami]” (Dzieje Apostolskie 15:9)?

Piotr był najstarszym stażem Apostołem na ziemi i w związku z tym miał
upoważnienie, aby mówić w imieniu Pana. Natchniona deklaracja Piotra, że ludzie
innych narodów nie muszą być obrzezani, jest przykładem tego, że Pan prowadzi
Swój Kościół przez objawianie Swojej woli Apostołom (zob. Dzieje Apostolskie
1:2).

Badaj słowa proroków i Apostołów świętych w dniach ostatnich
Słowa proroków i Apostołów w dniach ostatnich pomogą nam zrozumieć pisma święte oraz
zawarte w nich doktryny i zasady. Najstarszy stażem Apostoł Pana, prorok, przemawia w imieniu
Boga (zob. NiP 1:37–38).

Z wersetów tych możemy nauczyć się następującej prawdy: Możemy poznać wolę
Pana dzięki Jego żyjącym prorokom i apostołom. Możesz zapisać tę prawdę w
swoich pismach świętych obok Dziejów Apostolskich 15:6–7.

W jaki sposób, w dzisiejszych czasach, żyjący Apostołowie pomagają nam poznać
objawienia, które otrzymali? ____________________

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:12–15 i odszukaj, w jaki sposób tłum zareagował
na deklarację Piotra, że obrzezanie nie jest konieczne do zbawienia.

Piotr przewodniczył konferencji, a Jakub najprawdopodobniej prowadził to
spotkanie. Jakub był przyrodnim bratem Jezusa Chrystusa i pierwszym biskupem
kongregacji Kościoła w Jerozolimie. Jak to zapisano w Dziejach Apostolskich
15:16–18, Jakub cytował proroka Amosa (zob. Ks. Amosa 9:11–12), aby pokazać, że
deklaracja Piotra jest zgodna ze słowami proroków, zapisanymi w pismach
świętych.

W oparciu o nauki Jakuba dowiadujemy się następującej prawdy: Możemy poznać
wolę Pana dzięki studiowaniu pism świętych. Możesz zapisać tę prawdę w
swoich pismach świętych obok Dziejów Apostolskich 15:15–18.
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Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:19–20 i odszukaj, co Jakub polecił robić
przywódcom Kościoła.

Słowo sądzę w wersecie 19. oznacza propozycję lub zalecenie. Jakub wyraził swoje
poparcie odnośnie do zasady, którą przewodzący Kościołowi Piotr ogłosił
w Dziejach Apostolskich 15:7–11 (zob. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy, [1965–1973], 2:143). W Dziejach Apostolskich 15:20 zwróć
uwagę na to, których elementów prawa Mojżesza, według Jakuba, nawróceni mieli
nadal przestrzegać.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:22–27 i odszukaj decyzję rady.

Rada postanowiła wysłać list do członków Kościoła, w którym ogłosiła, że
obrzezanie nie jest wymagane do zbawienia i że jest to decyzja Apostołów podjęta
jednomyślnie. Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów stosują tę
samą praktykę w naszych czasach, aby przekazać natchnione wskazówki członkom
Kościoła.

Z tego zapisu w Dziejach Apostolskich 15 dowiadujemy się następującej prawdy:
Naradzając się wspólnie i dążąc do uzyskania objawienia od Boga,
przywódcy Kościoła otrzymują natchnienie, aby rozwiązać trudne problemy.

Aby zrozumieć, w jaki sposób prawda ta odnosi się do współczesnego Kościoła,
przeanalizuj poniższą wypowiedź Starszego D. Todda Christoffersona z Kworum
Dwunastu Apostołów. Po przedstawieniu przykładów z Dziejów Apostolskich 10 i
Dziejów Apostolskich 15, aby zobrazować, w jaki sposób Zbawiciel „może
zwracać się do Swych sług osobiście lub działając za pośrednictwem rady”,
Starszy Christofferson powiedział: „Tych samych procedur przestrzega się dzisiaj

w przywróconym Kościele Jezusa Chrystusa. Prezydent Kościoła może ogłosić lub interpretować
doktryny w oparciu o [objawienie, które otrzyma] (zob. na przykład NiP 138). Doktryna może
także zostać przekazana za pośrednictwem połączonej rady Pierwszego Prezydium i Kworum
Dwunastu Apostołów (zob. na przykład Deklarację Oficjalną — 2). Podczas obrad zgromadzenia
często rozważane są kanony pisma świętego, nauki przywódców Kościoła, a także wcześniejsze
praktyki. Lecz ostatecznie, 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. 87–88).

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:28–29 i odszukaj, co Apostołowie i starsi napisali
w listach do członków Kościoła. Wyrażenie „nie nakładać na was żadnego innego
ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych” zapisane w wersecie 28.
oznacza, że ludzie nie muszą spełniać dodatkowych wymagań, które pochodzą od
ludzi a nie od Boga.

W jaki sposób, opierając się na Dziejach Apostolskich 15:28, Apostołowie poznali
wolę Boga dotyczącą wymagań dla nawróconych ludzi innych narodów?

Duch Święty nie tylko natchnął Apostołów, gdy wspólnie się naradzali, ale również
złożył im świadectwo, potwierdzając, że ich decyzja jest właściwa. Z Dziejów
Apostolskich 15:28 uczymy się, że jednym ze sposobów, w jaki możemy poznać
wolę Pana, jest natchnienie od Ducha Świętego.
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2. Przejrzyj swoją listę ważnych decyzji, zapisaną na początku lekcji.
W dzienniku do studiowania wyjaśnij, w jaki sposób będziesz

korzystać ze słów współczesnych proroków i pism świętych, aby otrzymać
przewodnictwo Pana w obecnej sytuacji i w przyszłości.

Dzieje Apostolskie 15:30–41
Paweł oraz inne osoby dostarczają list Apostołów członkom Kościoła w Antiochii
W Dziejach Apostolskich 15:30–41 wyjaśniono, że kilku przywódców Kościoła
dostarczyło list Apostołów członkom Kościoła w Antiochii. Po tym, jak nauczali w
Antiochii, Paweł poprosił Barnabę, aby odwiedził z nim miejsca, w których nauczali
podczas ich pierwszej misji. Barnaba chciał zabrać z nimi Marka, ale Paweł nie
zgodził się na to, gdyż Marek opuścił ich podczas pierwszej misji. Nieporozumienie
pomiędzy tymi szlachetnymi przywódcami Kościoła zostało rozwiązane, kiedy
Barnaba postanowił udać się z Markiem na Cypr, a Paweł na misjonarskiego
towarzysza wybrał Sylasa i wyruszył na drugą misję

Brak zgody z innymi osobami nie jest grzechem. Sytuacja ta pokazuje, że zamiast
spierać się, powinniśmy dążyć do wspólnego rozwiązania naszych nieporozumień.

3. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 15 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 19.: DZIEŃ 3.

Dzieje Apostolskie 16–17
Wprowadzenie
Duch Święty poprowadził Pawła i jego towarzyszy w głoszeniu ewangelii w
Macedonii (północnej Grecji). 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. Paweł i Sylas nauczali również 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.

Dzieje Apostolskie 16:1–15
Paweł wraz z towarzyszami naucza ewangelii w Macedonii
Podszept odnosi się do uczuć lub wrażeń, które możemy otrzymać od Ducha
Świętego, aby coś powiedzieć lub coś zrobić.

Prezydent Thomas S. Monson opowiedział o doświadczeniu, które zdobył, gdy
postąpił według podszeptu nakazującego mu odwiedzenie przyjaciela, który
przebywał w szpitalu, i udzielenie mu błogosławieństwa kapłańskiego. To
uratowało życie tego przyjaciela. Prezydent Monson powiedział, że tego dnia
otrzymał następującą lekcję: „Nigdy, przenigdy nie ignoruj podszeptu” („The
Spirit Giveth Life”, Ensign, czerwiec 1997, str. 5).

1. W dzienniku do studiowania pism świętych zapisz: Nigdy nie
zwlekaj z reakcją na podszept Pana. Pod tym zdaniem napisz o

możliwych pozytywnych konsekwencjach stałego słuchania podszeptów Ducha
Świętego.

Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 16 odszukaj zasadę, która ukazuje
ważność słuchania podszeptów Ducha Świętego.

W Dziejach Apostolskich 16:1–5 czytamy, że Paweł, Sylas i Tymoteusz udali się do
kilku gmin Kościoła, aby ogłosić decyzje przywódców Kościoła z Jerozolimy, które
miały wpływ na cały Kościół, a także miały na celu umocnienie wiary jego
członków.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 16:6–10 i odszukaj, skąd Paweł i jego towarzysze,
wśród których prawdopodobnie był Łukasz, wiedzieli dokąd powinni pójść. Możesz
odnieść się do mapy nr 13 w Bible Maps [Atlasie biblijnym] w anglojęzycznym
wydaniu pism ŚwDO, pt.: „The Missionary Journeys of the Apostle Paul [Podróże
misyjne Apostoła Pawła]”, aby odnaleźć miejsca, do których udał się Paweł.

Zauważ, że zgodnie z tym, co zapisano w Dziejach Apostolskich 16:10, Paweł i jego
towarzysze byli posłuszni Duchowi i „zaraz” zareagowali na otrzymaną przez
Pawła wizję.

W Dziejach Apostolskich 16:11–13 czytamy, że Paweł i Sylas odpłynęli z Troady i w
końcu dotarli do Filippi, miasta w Macedonii. W dzień sabatu wyszli poza miasto,

395



„Lidia, sprzedawczyni purpury” (Dzieje
Apostolskie 16:14)

aby modlić się niedaleko brzegu rzeki i zaczęli rozmawiać ze zgromadzonymi tam
kobietami.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 16:14–15 i
dowiedz się, w jaki sposób Lidia
zareagowała na nauki Pawła. Wyrażenie
„sprzedawczyni purpury”
w wersecie 14. odnosi się do faktu, że
Lidia sprzedawała purpurowy barwnik,
który był bardzo drogi, co
prawdopodobnie oznacza, że była
kobietą bogatą i wpływową. Słowo
skłaniała oznacza, że zwróciła uwagę i
dała posłuch.

Które wyrażenia z Dziejów
Apostolskich 16:14 wskazują na to, że
Lidia była gotowa do przyjęcia
ewangelii?

Z doświadczenia Pawła możemy
nauczyć się, że gdy podążamy za
objawieniem otrzymanym od Boga,
możemy być doprowadzeni do osób,
które są gotowe do przyjęcia
ewangelii.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu
Apostołów i zaznacz, co, według niego, 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 do przyjęcia

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).

2. Zastanów się nad sytuacją, w której posłuchałeś podszeptów Ducha
Świętego i znalazłeś kogoś, kto był gotowy do przyjęcia ewangelii

lub postąpił według podszeptów Ducha Świętego, aby znaleźć ciebie, gdy byłeś
gotowy do przyjęcia ewangelii. Opisz to doświadczenie w dzienniku do
studiowania pism świętych.
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Staraj się podążać za radą daną przez Starszego Oaksa, by modlić się o pomoc
Pana, a następnie postępuj według podszeptów Ducha, aby dzielić się ewangelią z
ludźmi wokół ciebie.

Dzieje Apostolskie 16:16–40
Paweł i Sylas zostają uwięzieni, a następnie uwolnieni
Przeczytaj Dzieje Apostolskie 16:16–18 i odszukaj, co zrobił Paweł, gdy spotkał
„dziewczynę” (Dzieje Apostolskie 16:16), którą opętał zły duch. Wieszczenie (Dzieje
Apostolskie 16:16) to „każda zabobonna metoda mająca na celu przewidywanie
przyszłych wydarzeń. Takie praktyki były obecne pośród wszystkich narodów, we
wszystkich czasach; są one często potępiane w pismach świętych” (Bible
Dictionary, „Divination”).

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 16:19–21 i odszukaj, w jaki sposób panowie tej
dziewczyny zareagowali na uczynek Pawła.

Dlaczego, według Dziejów Apostolskich 16:19, byli oni zasmuceni?

Z Dziejów Apostolskich 16:22–24 dowiadujemy się, że tłum i miejscowi urzędnicy
nakazali chłostę Pawła i Sylasa rózgami, a następnie ich uwięzili.

3. Przerysuj do dziennika do studiowania następującą tabelę.
Przeczytaj podane w tabeli fragmenty z pism świętych i narysuj

prosty rysunek we własnej tabeli, przedstawiający to, co zostało opisane w
każdym z fragmentów.

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

W Dziejach Apostolskich 16:31 zwróć uwagę na to, w jaki sposób Paweł i Sylas
odpowiedzieli na pytanie strażnika: „Co mam czynić, abym był zbawiony?” (Dzieje
Apostolskie 16:30). Co następnie zrobił strażnik więzienny, okazując swoją wiarę w
Jezusa Chrystusa?

Z nauk Pawła kierowanych do strażnika więziennego uczymy się, że zbawienie
wymaga wiary w Jezusa Chrystusa, a przyjmując chrzest, okazujemy wiarę
w Niego.

Zbawienie oznacza „wybawienie od śmierci fizycznej i duchowej” (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? ____________________

Z Dziejów Apostolskich 16:35–40 dowiadujemy się, 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
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Rzymianami, zlękli się. Przyszli do więzienia, uwolnili Pawła i Sylasa, i poprosili ich,
by opuścili miasto.

Dzieje Apostolskie 17:1–15
Pewni Żydzi z Tesaloniki próbowali powstrzymać Pawła przed głoszeniem ewangelii.
Pomyśl o radzie, jakiej udzieliłbyś osobom wymienionym w następujących
scenariuszach:

• 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 Apostoła są prawdziwe.

• Młoda kobieta kwestionuje ważność zachowywania dnia sabatu jako dnia
świętego. Większość jej przyjaciół spotyka się w niedzielę na wspólnych
zakupach, posiłkach w restauracji i oglądaniu filmów w kinie. Jej matka
wyjaśnia błogosławieństwa, które płyną z szanowania Pana w niedzielę, ale
młoda kobieta nadal ma problem z wiarą, że zachowywanie dnia sabatu jako
dnia świętego jest ważne.

Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 17 odszukaj zasady, z których dowiesz
się sam dla siebie o prawdziwości przesłań, które otrzymujemy od sług Pana.

Z Dziejów Apostolskich 17:1–5 dowiadujemy się, że Paweł i Sylas udali się do
Tesaloniki, gdzie nauczali w żydowskiej synagodze.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:2–3 i odszukaj, czego Paweł nauczał Żydów w
odniesieniu do tego, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem.

Paweł użył fragmentów z pism świętych jako dowodu na poparcie swojego
świadectwa, że Jezus jest Chrystusem.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:4–5 i odszukaj, w jaki sposób mieszkańcy
Tesaloniki zareagowali na nauki Pawła.

Z Dziejów Apostolskich 17:6–9 dowiadujemy się, że tłum Żydów starał się
odszukać Pawła i Sylasa, ale ponieważ nie mógł ich znaleźć, zawleczono kilku
wiernych do przełożonych Tesaloniki i oskarżono o to, że nauki Pawła
przeciwstawiają się postanowieniom cesarza.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:10–12 i odszukaj, dokąd udali się Paweł i Sylas
oraz w jaki sposób tamtejsi Żydzi zareagowali na nauki Pawła.

W Dziejach Apostolskich 17:11 możesz zaznaczyć, co zrobili ludzie, a co stało się
źródłem ich wiary w nauki Pawła. Następnie, na podstawie zaznaczonych
czynności, uzupełnij następujące równanie:

__________________________ + _____________________________ = Wiara

Aby zrozumieć, co znaczy „[przyjąć] z całą gotowością” (Dzieje Apostolskie 17:11),
wyobraź sobie osobę gotową do złapania piłki. Teraz wyobraź sobie kogoś, kto nie
jest gotowy do złapania piłki. Co dzieje się, kiedy ktoś jest gotowy na przyjęcie słów
sług Boga? Co dzieje się, kiedy ktoś nie jest gotowy na przyjęcie słów sług Boga?
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Paweł nauczał na Wzgórzu Marsowym.

Ten, kto przyjmuje słowo z gotowością umysłu, jest osobą pokorną, cierpliwą i
chętną, by postępować według woli Pana, gdy ją pozna (zob. Mosjasz 3:19).

Z Dziejów Apostolskich 17:10–12 dowiadujemy się, że jeśli przyjmujemy słowa
sług Boga z gotowością w umyśle i codziennie studiujemy pisma święte, to
nasza wiara w ich słowa zostanie umocniona.

4. Przejrzyj scenariusze opisane na początku tego rozdziału, a
następnie w dzienniku do studiowania pism świętych odpowiedz

na następujące pytania:

a. W jaki sposób ta zasada pomaga ludziom z tych scenariuszy?

b. W jakim sensie gotowość do nauki pomaga nam uwierzyć w prawdę?

c. W jaki sposób codzienne studiowanie pism świętych może wpłynąć na
naszą zdolność do uwierzenia w prawdę?

Przypomnij sobie sytuację, w której przekonałeś się o prawdziwości tej zasady.
Możesz opowiedzieć o tym doświadczeniu przyjacielowi lub członkowi rodziny.

Z Dziejów Apostolskich 17:13–15 dowiadujemy się, 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
Z Dziejów Apostolskich 17:16–34
dowiadujemy się, że Paweł dostrzegł na
ołtarzu inskrypcję: „Nieznanemu Bogu”
(Dzieje Apostolskie 17:23). Następnie
nauczał ateńczyków na temat natury
prawdziwego Boga — Ojca
Niebieskiego — Boga, którego nie znali.

5. W dzienniku do
studiowania napisz pod

dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 16-17 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 19.: DZIEŃ 4.

Dzieje Apostolskie 18–19
Wprowadzenie
Paweł został odrzucony przez wielu Żydów w Koryncie, ale odniósł sukces wśród
ludzi innych narodów. W Efezie Pryscylla i Akwila, prawe małżeństwo, nauczali
Apollosa, Żyda z Aleksandrii, i pomogli mu zrozumieć drogę Bożą. Paweł nauczał o
Duchu Świętym, dokonał cudów i uniknął buntowniczego tłumu w teatrze
w Efezie.

Dzieje Apostolskie 18:1–17
Paweł naucza w Koryncie

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób brałeś udział w dziele Pana?

b. Jakich doświadczyłeś wyzwań, kiedy starałeś się brać udział w dziele Pana?

Podczas studiowania Dziejów Apostolskich 18 odszukaj zasadę, która pomoże ci,
gdy będziesz brać udział w dziele Pana.

Z Dziejów Apostolskich 18:1–5 dowiadujemy się, że Paweł opuścił Ateny i udał się
do Koryntu, gdzie nauczał w synagodze. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 18:6 i
odszukaj wyzwania, przed którymi stanął Paweł, gdy w Koryncie nauczał Żydów o
Jezusie Chrystusie.

Co planował uczynić Paweł, kiedy Żydzi w synagodze odrzucili jego przesłanie?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 18:7–10 i odszukaj, co takiego się stało, co mogło
dodać Pawłowi odwagi. W wersecie 10. możesz zaznaczyć, co Pan obiecał Pawłowi,
jeśli będzie nadal głosił ewangelię w Koryncie.

Z tego wersetu dowiadujemy się, że jeśli wiedziemy prawe życie, Pan będzie z
nami, kiedy będziemy brać udział w Jego dziele. Możesz zapisać tę zasadę na
marginesie swoich pism świętych, obok Dziejów Apostolskich 18:9–10.

Prezydent Thomas S. Monson wystosował następującą zachętę: „Być może,
niektórzy z was są nieśmiali lub uważają, że są nieodpowiednimi osobami, by
przyjąć powołanie. Pamiętajcie jednak, że ta praca nie należy tylko do was czy do
mnie. To jest praca Pana i kiedy działamy na zlecenie Pana, jesteśmy uprawnieni
do otrzymania od Niego pomocy. Pamiętajcie, że Pan pomoże dźwigać jarzmo,
jakie na was spoczywa” („Uczyć się, robić, być”, Ensign lub Liahona, listopad

2008, str. 62).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego ważne jest, abyś wiedział, że Pan będzie z tobą, gdy będziesz brał
udział w Jego dziele?
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b. W jakiej sytuacji Pan był z tobą, kiedy brałeś u dział w Jego dziele? Skąd
wiedziałeś, że to On był z tobą.

Dzieje Apostolskie 18:11–17 opisują, że Paweł kontynuował nauczanie w Koryncie
przez półtora roku. Gdy tam był, niektórzy Żydzi próbowali postawić go przed
sądem za jego nauki, ale prokonsul odmówił wszczęcia sprawy, wypełniając tym
samym obietnicę Pana daną Pawłowi.

Dzieje Apostolskie 18:18–28
Pryscylla i Akwila pomagają Apollosowi zrozumieć drogę Boga
Z Dziejów Apostolskich 18:18–23 uczymy się, że mąż i żona, Akwila i Pryscylla,
towarzyszyli Pawłowi w podróży do Efezu. Pozostawiwszy tę parę w Efezie, Paweł
udał się w okolice Jerozolimy i na północ do Antiochii, gdzie zakończył swoją drugą
podróż misjonarską. Trwała ona trzy lata. W tym czasie Paweł pokonał około
5000 kilometrów.

Po pewnym czasie opuścił Antiochię i rozpoczął swoją trzecią podróż misjonarską
(zob. Bible Maps [Atlas biblijny], mapa nr 13, „The Missionary Journeys of the
Apostle Paul” [Podróże misyjne Apostoła Pawła]). Podczas tej podróży ponownie
udał się do tych miejsc, w których wcześniej ustanowił gminy Kościoła i umacniał
tam uczniów.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 18:24–25 i odszukaj, co stało się w Efezie po tym, jak
Paweł wyjechał.

Co Apollos już wiedział w kwestii tego, „co odnosi się do Jezusa” (werset 25.)?

„[Znając] tylko chrzest Jana” (werset 25.), Apollos nie rozumiał w pełni Jezusa
Chrystusa i Jego misji. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 18:26 i odszukaj, co Akwila i
Pryscylla zrobili, gdy usłyszeli nauki Apollosa.

Wyrażenie „wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą” (werset 26.) oznacza, że Akwila i
Pryscylla nauczali Apollosa więcej o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii, co
zwiększyło wiedzę i zrozumienie Apollosa.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 18:27–28 i wyszukaj dowód na to, że Akwila i
Pryscylla pomogli Apollosowi zrozumieć drogę Boga.

Dzieje Apostolskie 19:1–20
Paweł nadaje dar Ducha Świętego i dokonuje cudów
Gdy Paweł rozpoczął swoją trzecią podróż misjonarską, wędrował przez krainę
galacką i Frygię (zob. Dzieje Apostolskie 18:23), a następnie powrócił do Efezu.
Przeczytaj Dzieje Apostolskie 19:2–6 i odszukaj, w jaki sposób Paweł przyczynił się
do tego, że ludzie w Efezie zrozumieli drogę Boga.

CZĘŚĆ 19. ,  DZIEŃ 4.

401



Ruiny greckiego teatru w Efezie, w którym
nauczał Apostoł Paweł

Jaką doktrynę Paweł wyjaśnił uczniom
w Efezie?

Podczas czytania poniższej wypowiedzi, opublikowanej pod kierunkiem Proroka Józefa Smitha,
odszukaj, dlaczego ci ludzie w Efezie potrzebowali ponownego chrztu: „Wydaje się […], że jakiś
fanatyczny Żyd udzielał chrztu na podobieństwo Jana [Chrzciciela], ale zapomniał poinformować
ludzi, że po nim, w imię Jezusa Chrystusa, powinien nastąpić chrzest ogniem i Duchem Świętym.
Wtedy nawróceni zorientowali się, że ich pierwszy chrzest był nieważny. Wówczas z radością
przyjęli chrzest, po czym położono ręce na ich głowach i zgodnie z obietnicą otrzymali dary”
(„Baptism”, Times and Seasons, 1 września 1842, str. 904).

Z tego doświadczenia dowiadujemy się, że aby chrzest był ważny, musi być
dokonany przez upoważnionego sługę Boga i aby był dopełniony, musi mu
towarzyszyć przyjęcie Ducha Świętego.

Prorok Józef Smith nauczał, że chrztowi musi towarzyszyć „dar Ducha Świętego
przez nałożenie rąk”: „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).

Z Dziejów Apostolskich 19:7–10 dowiadujemy się, że Paweł kontynuował
nauczanie w Efezie przez okres ponad dwóch lat. Przeczytaj Dzieje Apostolskie
19:11–12 i odszukaj jakich cudów dokonał Bóg przez Pawła.

Doktryna, której uczymy się z tego zapisu, brzmi: Jeden ze sposobów, w jaki Bóg
okazuje Swoją moc, polega na tym, że odbywa się to przez Jego
upoważnione sługi.

CZĘŚĆ 19. ,  DZIEŃ 4.
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Przeczytaj Dzieje Apostolskie 19:13–16 i odszukaj, co się stało, gdy niektórzy
mężczyźni, tak jak Paweł, próbowali wypędzać złe duchy.

Ponieważ synowie Scewy nie posiadali upoważnienia kapłańskiego do służby w
imię Jezusa Chrystusa, nawet złe duchy nie rozpoznały, ani nie uznały ich
upoważnienia, pomimo ich twierdzeń, że reprezentują Zbawiciela.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 19:17–20 i odszukaj, co zrobiło wielu ludzi, gdy
dowiedzieli się o tym wydarzeniu. Wyrażenie „oddawali [się] czarnoksięstwu”
z wersetu 19. odnosi się do magii i innych złych praktyk.

W jaki sposób ci ludzie okazali wiarę w Jezusa Chrystusa?

Z wersetów tych możemy nauczyć się następującej zasady: Wyznając i porzucając
złe praktyki, okazujemy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jakich poświęceń powinien dokonać człowiek, aby porzucić

wyznany przez siebie grzech?

Zastanów się, czy są jakieś grzechy, które Pan chce, abyś wyznał i porzucił?
Postanów, że będziesz postępować według podszeptów, które możesz poczuć
podczas studiowania tej lekcji.

Dzieje Apostolskie 19:21–41
Czciciele fałszywej bogini Artemidy przemawiają przeciwko Pawłowi i wywołują
zamieszki w mieście
Z Dziejów Apostolskich 19:21–41 dowiadujemy się, że niektóre z grup
zawodowych w Efezie czerpały korzyści z oddawania czci fałszywej bogini
Artemidzie. Ponieważ Paweł nauczał przeciwko oddawaniu czci fałszywym Bogom,
rzemieślnicy, którzy tworzyli rzeźby Artemidy, zwrócili lud przeciwko Pawłowi.
Porwali więc dwóch towarzyszy Pawła i zgromadzili się w miejskim amfiteatrze,
który mógł pomieścić 24 000 ludzi. Paweł chciał przemówić do tłumu, ale został
przekonany przez uczniów i przywódców rządowych, aby nie wchodzić do teatru.
W końcu pisarz miejski uspokoił lud i rozwiązał zgromadzenie. Ochrona Pawła i
jego towarzyszy jest przykładem, w jaki sposób dzieło Boga będzie postępować,
niezależnie od protestów niegodziwych ludzi i prześladowań.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 18–19 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 19. ,  DZIEŃ 4.
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CZĘŚĆ 20.: DZIEŃ 1.

Dzieje Apostolskie 20–22
Wprowadzenie
Paweł nauczał ewangelii w Azji Mniejszej (dzisiejsza Turcja) i 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 został aresztowany. Stojąc na schodach
Twierdzy Antonia (koszarów dla rzymskich żołnierzy) Paweł opowiedział historię
swojego nawrócenia.

Dzieje Apostolskie 20–21
Paweł służy w Azji Mniejszej i udaje się do Jerozolimy, gdzie zostaje pobity i
aresztowany
Pomyśl o sytuacji, w której musiałeś na kilka dni, tygodni lub miesięcy opuścić
rodzinę, przyjaciół lub inne bliskie ci osoby.

• Jakie uczucia towarzyszyły tobie lub twoim bliskim, zanim wyjechałeś?

• Co mówiliście do siebie przed rozstaniem?

Podczas trzeciej podróży misyjnej Paweł przebywał w Macedonii, Grecji i Azji
Mniejszej (zob. Bible Maps [Atlas biblijny], mapa nr 13, „The Missionary Journeys
of the Apostle Paul” [Podróże misyjne Apostoła Pawła] w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO). Podczas tej podróży poczuł natchnienie, że powinien wrócić
do Jerozolimy. Po drodze zatrzymywał się, aby nauczać i żegnać z członkami
Kościoła. Przed wyjazdem z Troady Paweł przemawiał do Świętych do późna
w nocy.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20:9–12 i odszukaj, co się stało z Eutychusem, gdy
zasnął podczas kazania Pawła. Możesz zaznaczyć w swoich pismach świętych, co
zrobił Paweł, aby okazać miłość i troskę o Eutychusa.

W jaki sposób można porównać działanie Pawła do tego, co czynił Zbawiciel
podczas Swojej posługi? ____________________

W trakcie trzeciej podróży misyjnej Paweł spędził około trzech lat w Efezie, służąc
pośród tamtejszego ludu. Z Dziejów Apostolskich 20:13–17 dowiadujemy się, że w
drodze do Jerozolimy Paweł zatrzymał się w Milecie, tuż za Efezem, i posłał po
przywódców Kościoła w Efezie, aby się z nim spotkali.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20:18–23 i odszukaj, co Paweł powiedział o swojej
służbie misjonarskiej.

Paweł stwierdził, że „nie [uchylał] się od zwiastowania […] wszystkiego, co
pożyteczne” (Dzieje Apostolskie 20:20) tym, których nauczał. Zauważ, co, według
Pawła, według Dziejów Apostolskich 20:21, było najważniejsze — składał
świadectwo, że wszyscy muszą odpokutować i wierzyć w imię Pana Jezusa
Chrystusa.

Według wersetów 22–23, Paweł był gotów stawić czoła wszelkim cierpieniom, które
czekały na niego w Jerozolimie. Był szczególnie narażony na niebezpieczeństwo w
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Jerozolimie, gdzie przywódcy żydowscy postrzegali go za zdrajcę, ze względu na
jego wysiłki, związane z głoszeniem ewangelii Jezusa Chrystusa. Jednakże jednym z
powodów, dla którego Paweł chciał udać się do Jerozolimy, był fakt, że Duch Pana
kierował nim, aby to uczynił.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20:24–27 i odszukaj, do czego przygotowany był
Paweł, jako sługa Pana. Możesz zaznaczyć, co powiedział w wersecie 24.

Z Dziejów Apostolskich 20:24–27 uczymy się, że prawdziwi słudzy Pana wiernie
wypełniają swoje obowiązki, a czyniąc to, odczuwają radość. Możesz napisać
tę prawdę w swoich pismach świętych lub w dzienniku do studiowania.

Zastanów się, co dla ciebie oznacza danie z siebie wszystkiego w służbie Bogu.

W jaki sposób możesz zastosować tę zasadę w swoim życiu?
____________________

1. Pomyśl o sytuacji w twoim życiu, kiedy postanowiłeś służyć Panu z
całą energią i siłą oraz doświadczyłeś wielkiej radości. W dzienniku

do studiowania krótko opisz to doświadczenie oraz naukę, którą z niego
wyciągnąłeś.

Paweł po raz ostatni odwiedził przywódców Kościoła z Efezu, zanim udał się do
Jerozolimy. Jakiej rady udzieliłbyś przywódcom Kościoła, gdybyś znalazł się w
sytuacji Pawła i wiedziałbyś, że już ich więcej nie zobaczysz?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20:28–31 i odszukaj ostrzeżenia Pawła, skierowane
do tych przywódców Kościoła.

Paweł użył metafory z wilkami w odniesieniu do niewiernych członków Kościoła i
ludzi, którzy zwodzą wiernych członków.

Paweł przypomniał przywódcom Kościoła, że „bardziej błogosławioną rzeczą jest
dawać niż brać” (Dzieje Apostolskie 20:35) i, po modlitwie z nimi, pożegnał się, a
następnie rozpoczął swoją podróż do Jerozolimy (zob. Dzieje Apostolskie
20:36–38).

Z Dziejów Apostolskich 21:1–10 dowiadujemy się, że Paweł kontynuował swoją
podróż do Jerozolimy i 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.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 21:11 i odszukaj proroctwo Agabusa o tym, co stanie
się z Pawłem w Jerozolimie.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 21:12–14 i odszukaj, w jaki sposób Paweł i jego
towarzysze zareagowali na to proroctwo.

Co zwróciło twoją uwagę w odpowiedzi Pawła? ____________________

Nie wszyscy słudzy Pana są proszeni o poświęcenie życia. Jednakże prawdziwi
słudzy Pana są gotowi, by czynić wolę Boga, bez względu na związane z tym
poświęcenie.

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 1.
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2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. O jakie poświęcenia możesz zostać poproszony jako sługa Pana?

b. W jakiej sytuacji byłeś gotowy czynić wolę Boga bez względu na związane z
tym poświęcenie? Dlaczego byłeś gotów to zrobić?

Z Dziejów Apostolskich 21:17–40 dowiadujemy się, że Paweł przybył do Jerozolimy
i zdał lokalnym przywódcom Kościoła sprawozdanie ze swoich działań
misjonarskich. Udał się do świątyni, a gdy zobaczyli go pewni Żydzi, którzy znali
go z jego podróży misyjnych, ogłosili Pawła fałszywym nauczycielem, którego nauki
stoją w sprzeczności z prawem Mojżesza, i oskarżyli o bezprawne wprowadzenie
Greków do świątyni. Z powodu tych oskarżeń tłum wywlókł Pawła ze świątyni i
zaczął go bić. Interweniowali rzymscy żołnierze, którzy doprowadzili go na
przesłuchanie. Paweł zapytał żołnierzy, czy może przemówić do ludu.

Dzieje Apostolskie 22
Paweł opowiada o swoim nawróceniu i składa świadectwo o Jezusie Chrystusie.
Nawrócenie oznacza zmianę. Pomyśl o tym, w jaki sposób woda może zostać
zmieniona i używana do innych celów. (Na przykład: woda może być zmieniona w
lód lub parę). Zastanów się nad zmianami, które przynosi ewangelia.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 22:1–5 i odszukaj, w jaki sposób Paweł opisał siebie,
gdy przemawiał do Żydów ze schodów twierdzy.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 22:6–21. Paweł opowiada tu historię swojego
nawrócenia. Następnie dopasuj odpowiedzi do następujących pytań, wpisując literę
poprawnej odpowiedzi w wolne miejsce obok pytania. (Gdy skończysz, porównaj
swoje odpowiedzi z kluczem na końcu lekcji).

Nawrócenie Pawła

____ 1. Co się przydarzyło Pawłowi w drodze do Damaszku?
(Zob. Dzieje Apostolskie 22:6–8, 14).

____ 2. Jakie polecenie otrzymał Paweł? (Zob. Dzieje
Apostolskie 22:10–11).

____ 3. Kogo Paweł spotkał w Damaszku i co odzyskał?
(Zob. Dzieje Apostolskie 22:12–13).

____ 4. Co Ananiasz prorokował o Pawle? (Zob. Dzieje
Apostolskie 22:14–15).

____ 5. W jaki sposób Paweł okazał wiarę w Jezusa
Chrystusa? (Zob. Dzieje Apostolskie 22:16; zob. także Dzieje
Apostolskie 9:18).

a. Miał udać się do
Damaszku.

b. Spotkał Ananiasza,
prawego człowieka i
odzyskał wzrok.

c. Został ochrzczony i wzywał
imienia Pana.

d. Został powołany na
świadka Jezusa Chrystusa.

e. Zobaczył światło, usłyszał
głos Jezusa Chrystusa i ujrzał
Go w wizji.

Paweł słuchał i postępował według słów Jezusa Chrystusa oraz zaczął się zmieniać.
Z Listu do Galacjan 1:17–18 dowiadujemy się, że po swojej niezwykłej wizji Paweł
spędził trzy lata w Arabii, które były dobrym czasem duchowego przygotowania i
wzrostu, a następnie powrócił do Damaszku i udał się do Jerozolimy, aby spotkać
się z Piotrem.

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 1.
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Paweł został związany przez Rzymian.

Pomyśl o tym, jak bardzo zmieniło się życia Pawła w wyniku jego nawrócenia do
Zbawiciela. Historia nawrócenia Pawła uczy nas, że gdy jesteśmy posłuszni
słowom Jezusa Chrystusa, możemy się w pełni nawrócić.

Siostra Bonnie L. Oscarson, generalna prezydent Organizacji Młodych Kobiet,
wyjaśniła, jaki związek ma nasze posłuszeństwo słowom Chrystusa z prawdziwym
nawróceniem:

„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 i pozwalamy temu
dokonywać ‘w naszych sercach [wielkiej przemiany]’ [Mosjasz 5:2] […].

Nawrócenie przychodzi, gdy gorliwie się modlimy, studiujemy pisma święte,
chodzimy do kościoła, służymy ludziom wokół nas i jesteśmy godni uczestnictwa w obrzędach
świątynnych. Nawrócenie przychodzi, gdy działamy w zgodzie z prawymi zasadami, których
uczymy się w naszych domach i w salach lekcyjnych. Nawrócenie przychodzi, gdy wiedziemy
czyste, cnotliwe życie i cieszymy się towarzystwem Ducha Świętego. Nawrócenie przychodzi, gdy
rozumiemy Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, uznajemy Go za naszego Zbawiciela i
Odkupiciela i pozwalamy mocy Zadośćuczynienia zmieniać nasze życie” („Nawróćcie się”, Ensign
lub Liahona, listopad 2013, str. 76–78).

3. W swoim dzienniku do studiowania napisz do siebie list o tym, co
możesz zrobić, aby prawdziwie nawrócić się do Zbawiciela.

Z Dziejów Apostolskich 22:22–30
dowiadujemy się, że po tym, gdy Paweł
opowiedział historię swojego
nawrócenia, słuchacze zaczęli domagać
się jego śmierci. Paweł został
przyprowadzony przed dowódcę armii
rzymskiej w Jerozolimie, który
postanowił, że Paweł powinien zostać
ubiczowany. Zazwyczaj biczowanie
stosowano wobec przestępców, aby ich
poniżyć i uzyskać od nich informacje.
Jednakże, gdy rzymscy urzędnicy
dowiedzieli się, że Paweł jest
obywatelem Rzymu, zdecydowali, iż nie
będą go biczować, a zamiast tego
zaprowadzą go przed żydowską Radę
Najwyższą — Sanhedryn. Wiązanie
bądź biczowanie obywatela rzymskiego,
jeśli nie został osądzony, było sprzeczne
z rzymskim prawem (Dzieje
Apostolskie 22:25).

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 1.
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Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 20–22 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

Odpowiedzi do ćwiczenia: (1) e, (2) a, (3) b, (4) d, (5) c.

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 1.
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CZĘŚĆ 20.: DZIEŃ 2.

Dzieje Apostolskie 23–28
Wprowadzenie
Po aresztowaniu w Jerozolimie 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. Gdy
jako więzień podróżował do Rzymu, Paweł został rozbitkiem na wyspie, gdzie nie
odniósł żadnych obrażeń po ukąszeniu przez jadowitego węża, i uzdrowił wielu
chorych. W końcu został zabrany do Rzymu. Tam został osadzony w areszcie
domowym na dwa lata, i nauczał oraz składał świadectwo o Jezusie Chrystusie.

Dzieje Apostolskie 23–26
Paweł jest prześladowany, uwięziony i przesłuchiwany przed królem Agryppą.

Jakie błogosławieństwa otrzymałeś dzięki postępowaniu według przykazań i nauk
Boga? ____________________

Co może spowodować, że ktoś odwróci się od Boga i przestanie żyć według Jego
przykazań i nauk?

____________________

Zastanów się nad tym, czym może skutkować odwrócenie się i oddalenie od Boga.

Kiedy będziesz studiować Dzieje Apostolskie 23–26, odszukaj prawdy, które
pomogą ci, gdy będziesz mieć wrażenie, że oddaliłeś się od Boga i Jego
błogosławieństw.

Pamiętaj, że Paweł został aresztowany przed świątynią w Jerozolimie i
przyprowadzony przed przywódców żydowskich (zob. Dzieje Apostolskie
21:30–33; 22:23–30). Z Dziejów Apostolskich 23–25 dowiadujemy się o jego
spotkaniu z przywódcami żydowskimi i o jego uwięzieniu. Gdy Paweł był w
więzieniu, Pan przyszedł go pocieszyć i dodać mu otuchy (zob. Dzieje Apostolskie
23:11). Rzymski dowódca, który aresztował Pawła, wysłał go do Cezarei, aby
zapobiec zabiciu go przez grupę żydowskich spiskowców. Przed namiestnikiem
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rzymskim, Feliksem, Paweł oświadczył, że jest niewinny. Feliks, choć przekonany o
niewinności Pawła, więził go w areszcie domowym przez dwa lata. Nowym
rzymskim namiestnikiem Judei, po Feliksie, został Festus, a król Herod Agryppa,
który zarządzał obszarem zlokalizowanym w północnowschodniej części Jeziora
Galilejskiego, odwiedził Festusa i chciał usłyszeć o sprawie Pawła. Wtedy Paweł
został przyprowadzony przed króla Agryppę.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:4–11 i odszukaj, w jaki sposób Paweł przedstawił
swoją przeszłość królowi Agryppie.

Według zapisu w Dziejach Apostolskich 26:12–16, Paweł ponownie opowiedział
wizję z drogi do Damaszku, w której zobaczył Zbawiciela.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:16–18 i odszukaj misję, którą Pan zlecił Pawłowi.
Słowo współudział, użyte w wersecie 18., oznacza otrzymanie wstępu do
celestialnego królestwa Boga.

Zastanów się nad poniższymi pytaniami: Co, twoim zdaniem, pomaga otworzyć
oczy w sensie duchowym? Co może pomóc komuś w odwróceniu się od ciemności
i zwróceniu się ku światłu i przykazaniom oraz błogosławieństwom Boga?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:19–23 i odszukaj, co powiedział Paweł o tym,
czego nauczał Żydów i ludzi innych narodów o tym, co muszą robić, aby otrzymać
błogosławieństwa wspomniane w wersecie 18.

Czego, według wersetu 20., nauczał Paweł zarówno Żydów, jak i ludzi innych
narodów?

Prawda, której możemy się nauczyć z tych wersetów, brzmi: Jeśli odpokutujemy i
zwrócimy się ku Bogu, możemy pokonać moc Szatana w naszym życiu,
otrzymać wybaczenie grzechów i zakwalifikować się do królestwa
celestialnego. Możesz zapisać tę prawdę w swoich pismach świętych obok
fragmentu: Dzieje Apostolskie 26:18–20.

Aby zrozumieć tę zasadę, przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Neila L.
Andersena z Kworum Dwunastu Apostołów:

„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).

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 2.
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Paweł przed królem Agryppą

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Co możemy osiągnąć, w oparciu o to, czego dowiedziałeś się z nauk

Pawła i Starszego Andersena, kiedy odpokutujemy i zwrócimy się ku Ojcu
Niebieskiemu i Jezusowi Chrystusowi?

Podczas studiowania dalszej części Dziejów Apostolskich 26 odszukaj, co
uniemożliwiało Festusowi i królowi Agryppie w pokucie, zwróceniu się do Boga i
nawróceniu do Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:24–29 i odszukaj, w jaki sposób Festus i król
Agryppa zareagowali na nauki Pawła i jego świadectwo o Zbawicielu. W poniższej
tabeli zapisz określenia, które opisują ich reakcje na nauki Pawła:

Reakcje na nauki Pawła

Festus Król Agryppa

Zauważ, że Festus nie wierzył w nauki Pawła. Król Agryppa wierzył w słowa
proroków, ale nie chciał się w pełni zaangażować ani zostać chrześcijaninem.

Prawda, której możemy nauczyć się od
Festusa i króla Agryppy, brzmi: Aby
zostać nawróconym do Jezusa
Chrystusa, musimy zdecydować, że
będziemy wierzyć w ewangelię i żyć
według niej.

Przeczytaj poniższą wypowiedź
Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa z
Pierwszego Prezydium i odszukaj,
czego nauczał on o zaangażowaniu się:

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 2.
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„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. Jako członkowie Kościoła
musimy zadać sobie pytanie: ‘Skoczę czy będę tylko stać na skraju urwiska? Zrobię krok naprzód
czy zaledwie wybadam temperaturę wody koniuszkami palców u nóg?’ […].

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, w którym trzeba się
zdecydować. Moją modlitwą jest, abyśmy mieli wiarę, ruszyli naprzód, odważnie stawili czoła
naszym obawom i wątpliwościom i powiedzieli sobie ‘Zaangażowałem się’”. („Brother, I’m
Committed”, Ensign, lipiec 2011, str. 4–5).

Dlaczego, według Prezydenta Uchtdorfa, ważne jest, aby być w pełni oddanym, a
nie tylko „trochę zaangażowanym” w życie w zgodzie z ewangelią?

2. W dzienniku do studiowania wykonaj jedno lub oba poniższe
ćwiczenia:

a. Napisz, w jaki sposób twoje zobowiązanie do życia według przykazań i
zasad ewangelii pomogło we wzmocnieniu twojego nawrócenia ku Jezusowi
Chrystusowi.

b. Przygotuj listę przykazań lub zasad ewangelii, których, twoim zdaniem, w
pełni przestrzegasz. Określ wszelkie zasady ewangelii, które według ciebie
przestrzegasz prawie, ale nie do końca. Zapisz cel związany z tym, co
możesz zrobić, aby zwiększyć twoje zrozumienie oraz zobowiązanie do
przestrzegania jednej z tych zasad.

Módl się o pomoc, gdy dążysz do prawdziwego nawrócenia do Jezusa Chrystusa,
starając się pełniej żyć według Jego ewangelii.

W Dziejach Apostolskich 26:30–32 czytamy, że Festus i król Agryppa uznali Pawła
za niewinnego i chcieli go uwolnić, ale ponieważ Paweł odwołał się do cesarza,
musieli wysłać go do Rzymu.

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 2.
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Dzieje Apostolskie 27–28
Paweł zostaje zabrany do Rzymu, gdzie naucza i składa świadectwo o Jezusie
Chrystusie
Starszy Neil L. Andersen z Kworum
Dwunastu Apostołów określił życiowe
wyzwania i próby, jako „duchowe
wichry” (zob. „Duchowe wichry”,
Ensign lub Liahona, maj 2014,
str. 18–21).

Zastanów się nad przykładami prób i
trudności, które można przyrównać do
„wichrów” w życiu człowieka.

Gdy będziesz studiować Dzieje
Apostolskie 27–28, odszukaj zasadę, która pomoże ci przetrwać duchowe wichry, z
którymi się zmagasz.

Dzieje Apostolskie 27 zawierają opis tego, jak Paweł drogą morską został zabrany
do Rzymu w czasie zimowych miesięcy. W czasie burzy statek został zniszczony, a
Paweł i inni pasażerowie statku zostali rozbitkami na Malcie (zob. Bible Maps [Atlas
biblijny], mapa nr 13, „The Missionary Journeys of the Apostle Paul” [Podróże
misyjne Apostoła Pawła] w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

3. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 28:1–10 oraz Dzieje Apostolskie
28:16–24 i odszukaj, czego Paweł doświadczył na wyspie i w

Rzymie. W dzienniku do studiowania wykonaj ilustrację i napisz nagłówek do
gazety, który podsumowuje wydarzenia opisane w każdym z tych fragmentów.

Zastanów się nad próbami Pawła, opisanymi w Dziejach Apostolskich 23–28: był
niesłusznie uwięziony, został rozbitkiem, ukąsił go jadowity wąż i został zabrany do
Rzymu, gdzie osadzono go w areszcie domowym.

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 28:30–31 i odszukaj, co mógł robić Paweł w Rzymie,
pomimo faktu, że był w areszcie domowym.

Co takiego robił Paweł, co wskazuje na to, 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?

Zasada, której możemy się nauczyć z doświadczeń Pawła, brzmi: Jeśli jesteśmy
wierni, Bóg pomoże nam przemienić próby w błogosławieństwa zarówno dla
nas samych, jak i innych ludzi.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób Bóg pomoże ludziom zmienić próby w błogosławieństwa dla
nich samych i innych ludzi?

b. W jaki sposób Bóg pomógł tobie lub komuś, kogo znasz, w zamianie próby
w błogosławieństwo dla ciebie lub innych osób?

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 2.
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Postanów, że będziesz brać przykład z Pawła i zachowasz wiarę, gdy napotkasz
próby, aby Bóg pomógł zmienić te próby w błogosławieństwa dla ciebie i
innych ludzi.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Dzieje Apostolskie 23–28 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 2.
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Wprowadzenie do Listu
do Rzymian
Dlaczego warto studiować tę księgę?
List do Rzymian jest najdłuższym z listów Apostoła 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
tego listu będziesz mógł bardziej 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 ta księga?
Paweł napisał List do Rzymian z Koryntu pod koniec swojej trzeciej podróży
misyjnej. Kilka podpowiedzi wskazuje na to, że 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 został napisany?
List Pawła 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:
Prycylla 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 misję 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). Najwyraźniej miał powód,
aby podejrzewać, że takie nieporozumienia dotarły do członków Kościoła w
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Rzymie, więc napisał do nich, aby załagodzić wszelkie niepokoje przed swoim
przyjazdem.

(3) Aby promować jedność pomiędzy członkami Kościoła pochodzenia żydowskiego a tymi,
którzy wywodzili się z ludzi innych narodów. Na krótko zanim Paweł napisał ten list,
chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, 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 może przyczyniła się do napięć i problemów pomiędzy
żydowskimi chrześcijanami a chrześcijańskimi ludźmi 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. Propagował jedność w Kościele, nauczając, jakie zastosować
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 ilości 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 „trudne do zrozumienia”, a jego nauki były
czasem wypaczane i błędnie rozumiane (II List Piotra 3:15–16).

Zarys
List do Rzymian 1–3. Paweł wyjaśnia doktrynę usprawiedliwienia poprzez wiarę w
Jezusa Chrystusa. 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.

List do Rzymian 4–8. Paweł przytacza przykład Abrahama, aby zilustrować
doktrynę usprawiedliwienia przez wiarę. Wyjaśnia doktryny zbawienia i naucza,
jaki wpływ mają one na życie wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa.

List do Rzymian 9–16. Paweł pisze o wybranym statusie Izraela, odrzuceniu
ewangelii i ostatecznym zbawieniu. Radzi członkom pochodzenia żydowskiego i
tym, którzy wywodzą się z ludzi innych narodów, aby żyli według ewangelii, żeby
pokój i jedność panowały w Kościele. Błaga świętych w Rzymie, aby ciągle
przestrzegali przykazań.

L IST  DO RZYMIAN
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CZĘŚĆ 20.: DZIEŃ 3.

List do Rzymian 1–3
Wprowadzenie
Apostoł Paweł napisał list do świętych w Rzymie. Głosił w nim, że ewangelia Jezusa
Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu. Wyjaśnił, że ponieważ wszyscy ludzie
grzeszą, nikt nie może być zbawiony poprzez własne czyny. Ludzie muszą być
zbawieni poprzez łaskę Boga, która jest dostępna dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa.

Staraj się zrozumieć trudne słowa i wyrażenia
Ważne jest, aby podczas studiowania pism świętych zdefiniować trudne słowa. Pomoże ci to w
lepszym ich zrozumieniu. Sprawdzaj przypisy do pism świętych, korzystaj ze słownika lub
konsultuj się z rodzicami i nauczycielem, jeśli podczas studiowania napotykasz słowa lub
wyrażenia, których nie rozumiesz. Pomocne może być zapisanie znaczenia tych słów lub wyrażeń
w pismach świętych.

Poniższa lista pomoże ci zrozumieć niektóre słowa używane w listach napisanych
przez Pawła:

Ewangelia: „Boży plan zbawienia, który jest możliwy dzięki Zadośćuczynieniu
Jezusa Chrystusa. Ewangelia obejmuje wieczne prawdy lub prawa, przymierza i
obrzędy potrzebne ludzkości, aby ponownie wstąpić do obecności Boga” (Guide to
the Scriptures, „Gospel”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Zbawienie: „Być zbawionym zarówno od śmierci fizycznej, jak i duchowej” (Guide
to the Scriptures, „Salvation”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Usprawiedliwienie: „Ułaskawienie od kary za grzechy i ogłoszenie, że jest się bez
winy. Człowiek zostaje usprawiedliwiony poprzez łaskę Zbawiciela za sprawą wiary
w Niego. Wiara ta okazywana jest poprzez pokutę i posłuszeństwo prawom i
obrzędom ewangelii. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa umożliwia ludzkości
pokutę i bycie usprawiedliwionym, czyli ułaskawionym od kary, jaka w innym
przypadku zostałaby wymierzona” (Guide to the Scriptures, „Justification, Justify”,
strona internetowa: scriptures.lds.org).

Wiara: „Najczęściej używane w pismach świętych znaczenie wiary to ufność,
zaufanie do Pana Jezusa Chrystusa i poleganie na Nim, które prowadzą człowieka
do posłuszeństwa wobec Niego. Wiara musi skupiać się na Jezusie Chrystusie, jeśli
ma doprowadzić człowieka do zbawienia” (Guide to the Scriptures, „Faith”, strona
internetowa: scriptures.lds.org).

Przebłaganie: Przywrócenie (odnowienie lub naprawienie); zadośćuczynienie
(„według pism świętych zadośćuczynienie to odcierpienie kary za grzeszny czyn, i
tym samym usunięcie skutków grzechu z życia skruszonego grzesznika i
umożliwienie mu pojednania się z Bogiem. Jezus Chrystus jako jedyny był w stanie
dokonać doskonałego zadośćuczynienia dla całej ludzkości” [Guide to the
Scriptures, „Atone, Atonement”, strona internetowa: scriptures.lds.org]).

417



Łaska: „Umożliwiająca działanie moc od Boga, która pozwala mężczyznom i
kobietom otrzymać błogosławieństwa w tym życiu oraz uzyskać życie wieczne i
wywyższenie, kiedy wykażą się wiarą, odpokutują i dołożą najlepszych wysiłków,
by starać się przestrzegać przykazań. Taka boska pomoc lub siła dane są dzięki
miłosierdziu i miłości Boga. Każdy śmiertelny człowiek potrzebuje boskiej łaski w
konsekwencji upadku Adama i z powodu ludzkich słabości” (Guide to the
Scriptures, „Grace”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Czyny: „Dobre i złe uczynki człowieka. Każda osoba zostanie osądzona według
swoich czynów” (Guide to the Scriptures, „Works”, strona internetowa:
scriptures.lds.org).

Prawo: „Przykazania, czyli zasady Boga, na których opierają się wszystkie
błogosławieństwa i kary w niebie i na ziemi. Ci, którzy są posłuszni prawom
Bożym, otrzymują obiecane błogosławieństwa […].

Prawo Mojżesza [lub po prostu ‘zakon’, jak mówił o tym Paweł] było
przygotowawczym prawem, które miało przywieść mężczyzn i kobiety do
Chrystusa” (Guide to the Scriptures, „Law”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

List do Rzymian 1:1–17
Ewangelia Jezusa Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu
Starszy Echo Hawk, Siedemdziesiąty, podzielił się osobistym doświadczeniem,
kiedy jako młody mężczyzna 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’ […]. Nie widziałem dokładnie, co robił, gdyż kazano nam stać na
baczność ze wzrokiem skierowanym przed siebie. 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).

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak byś się czuł, gdybyś był na miejscu Starszego Echo Hawka?

b. Co, twoim zdaniem, miał zamiar zrobić sierżant?

c. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której martwiłeś się, że twoje
wierzenia będą wyśmiane? Jeśli tak, jaka to była sytuacja?

Podczas studiowania Listu do Rzymian 1 odszukaj prawdy, które pomogą ci stawić
czoła ośmieszeniu lub prześladowaniom twoich przekonań i norm.

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 3.
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List do Rzymian autorstwa Apostoła Pawła był skierowany do świętych w Rzymie i
napisany został pod koniec jego podróży misyjnych. Napisał do nich, żeby
przygotowali się na jego przybycie, które ma na celu wyjaśnienie i obronę jego
nauk oraz propagowanie jedności pomiędzy członkami Kościoła pochodzenia
żydowskiego a tymi wywodzącymi się spośród ludzi innych narodów. Rzym —
stolica Cesarstwa Rzymskiego — był przesiąknięty filozofią świata i trudno było
głosić ewangelię Jezusa Chrystusa.

W Liście do Rzymian 1:1–14 czytamy, że Paweł rozpoczął swój list od złożenia
świadectwa o Jezusie Chrystusie i wyrażenia nadziei oraz pragnienia, by odwiedzić
świętych w Rzymie.

Przeczytaj List do Rzymian 1:15–17 i odszukaj, o jakich aspektach ewangelii Jezusa
Chrystusa Paweł nauczał rzymskich świętych.

Wersety te nauczają następującej prawdy: Ewangelia Jezusa Chrystusa jest mocą
Bożą ku zbawieniu dla wszystkich, którzy rozwijają wiarę w Jezusa
Chrystusa. W Liście do Rzymian 1:15–17 możesz zaznaczyć wyrażenia zawierające
tę prawdę.

Ewangelia naucza nas, jak możemy zostać wybawieni zarówno od fizycznej, jak i
duchowej śmierci, i powrócić do obecności Boga. Musimy rozwijać wiarę w Jezusa
Chrystusa, by otrzymać błogosławieństwa zbawienia, ponieważ On zapewnił
Zadośćuczynienie, dzięki któremu możliwe jest zbawienie.

„Dla Pawła wiara w Jezusa Chrystusa nie oznaczała tylko logicznego przyznania, że Jezus jest
Synem Boga, ale akceptację Jezusa Chrystusa z głębi serca 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 […] okazuje się, żyjąc w posłuszeństwie
prawom i obrzędom ewangelii i służąc Chrystusowi’ (Guide to the Scriptures, „Salvation”,; strona
internetowa: scriptures.lds.org)” (New Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego
Systemu Edukacji, 2014], str. 334).

Jedna z zasad, jaką możemy rozpoznać w Liście do Rzymian 1:16 jest to, że: Kiedy
uzyskamy świadectwo, że ewangelia Jezusa Chrystusa ma moc ku naszemu
zbawieniu, nie będziemy się wstydzić dzielenia się nią z bliźnimi.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jak myślisz, dlaczego uzyskanie świadectwa o ewangelii Jezusa

Chrystusa pomaga nam mieć odwagę, jakiej potrzebujemy, aby dzielić się z
bliźnimi ewangelią?

Przeczytaj więcej o doświadczeniu Starszego Echo Hawka z udziałem sierżanta:

„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’.

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 3.

419



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’.

W tym momencie byłem pewien, że zacznie krzyczeć lekceważące słowa o mormonach i Księdze
Mormona, ale on po prostu stał w milczeniu. Po chwili wrócił do mojego łóżka i delikatnie
odłożył moją Księgę Mormona. Następnie minął mnie i powrócił do wulgarnego ośmieszania i
kompromitowania pozostałych rekrutów” („Przyjdź do mnie, ludu Izraela”, str. 32).

Pomyśl, w jakim sensie odpowiedź Starszego Echo Hawka jest dobrym przykładem
zasady nauczanej w Liście do Rzymian 1:16?

Przeczytaj 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).

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Przypomnij sobie sytuacje, w których ty lub ktoś, kogo znasz, okazaliście
odwagę i nie wstydziliście się dzielenia się ewangelią Jezusa Chrystusa?

b. Jakie jest twoje świadectwo o ewangelii Jezusa Chrystusa?

c. W jaki sposób wzmacniasz swoje świadectwo o ewangelii? Co jeszcze
możesz zrobić, aby wzmocnić swoje świadectwo? Zapisz cel, nad którym
będziesz pracować w tym tygodniu, a który pomoże ci wzmocnić twoje
świadectwo.

List do Rzymian 1:18–3:23
Cała ludzkość zgrzeszyła i brak jej chwały Bożej
W czasach Pawła niektórzy chrześcijanie wywodzący się spośród ludzi innych
narodów usprawiedliwiali niemoralne i grzeszne zachowania, podkreślając łaskę
Boga i ignorując Jego doskonałą sprawiedliwość. Ponadto niektórzy chrześcijanie
żydowskiego pochodzenia nadal wierzyli, że przestrzeganie prawa Mojżesza było
konieczne do zbawienia. Apostoł Paweł chciał poprawić te błędne przekonania.

Przeczytaj List do Rzymian 1:22–31 i odszukaj grzechy, jakie popełniali ludzie
innych narodów.

Co, twoim zdaniem, w Liście do Rzymian 1:25 oznacza wyrażenie: „służyli
stworzeniu zamiast Stwórcy”? ____________________

Wyrażenia takie, jak: „zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne
naturze” w Liście do Rzymian 1:26 i „zaniechali przyrodzonego obcowania z
kobietą” w Liście do Rzymian 1:27, odnoszą się do zachowań lesbijskich i
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homoseksualnych. Aby lepiej zrozumieć stanowisko Kościoła na temat zachowań
lesbijskich i homoseksualnych, przeczytaj 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).

Zachowania homoseksualne […] są sprzeczne z celem ludzkiej seksualności (zob. List do
Rzymian 1:24–32). Wypaczają pełne miłości związki i uniemożliwiają ludziom otrzymanie
błogosławieństw, które znaleźć można w życiu rodzinnym, oraz obrzędów ewangelii niezbędnych
do zbawienia” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004], str. 22).

„Stanowisko doktrynalne Kościoła jest jasne: 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 ‘doktrynie 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’]” („Same-Sex Attraction”, strona internetowa:
topics.lds.org).

Dlaczego ważne jest, abyśmy rozumieli nauki proroków i apostołów Pana na temat
zachowań lesbijskich i homoseksualnych? ____________________

W Liście do Rzymian 2:1–3:8 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.

Przeczytaj List do Rzymian 3:9–12, 23 i odszukaj, kto według Pawła jest pod
wpływem grzechu.

W wersecie 23. możesz zaznaczyć, jaki wpływ mają na nas nasze grzechy.

Prawda nauczana w tych wersetach to: Wszyscy ludzie, którzy osiągnęli wiek
odpowiedzialności, grzeszą i potrzebują Bożego przebaczenia. W jakim sensie
prawda ta pomaga nam lepiej zrozumieć, dlaczego potrzebujemy Jezusa Chrystusa?
____________________

W trakcie dalszego studiowania Listu do Rzymian 3 odszukaj prawdy, jakich Paweł
nauczał o tym, co daje nam nadzieję pomimo naszego grzesznego stanu.
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List do Rzymian 3:24–31
Cała ludzkość może zostać usprawiedliwiona poprzez wierne przyjęcie
Zadośćuczynienia Chrystusa
Po wyjaśnieniu, że wszyscy popełniamy grzechy i jesteśmy potępieni przed Bogiem,
ponieważ On nie może zaakceptować grzechu, jak zapisano w Liście do Rzymian
3:24–31, Apostoł Paweł nauczał, jak można przezwyciężyć ten stan poprzez wiarę
w Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Aby zrozumieć te wersety, musisz zrozumieć
znaczenie następujących słów: usprawiedliwiony oznacza ułaskawiony od kary za
grzech i uznany, że jest bez winy, łaska to boskie źródło pomocy i siły dane poprzez
miłosierdzie i miłość Bożą, a przebłaganie to zadośćuczynienie.

Przeczytaj List do Rzymian 3:24–26, zastępując zdefiniowane powyżej wyrazy
podanymi wyjaśnieniami. W Liście do Rzymian 3:24 możesz zaznaczyć, w jaki
sposób jesteśmy usprawiedliwieni, czyli uznani za godnych przebywania w
obecności Boga.

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha Listu do Rzymian 3:24
zmienia słowo darmo na jedynie (zob. Joseph Smith Translation, Romans 3:24
[w: List do Rzymian 3:24, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych
ŚwDO]). Chociaż nasze dobre czyny pomagają okazać naszą wiarę w Jezusa
Chrystusa, nie możemy zapracować ani zasłużyć na zbawienie tymi czynami,
ponieważ, jak Paweł nauczał w Liście do Rzymian 3:23, wszyscy zgrzeszyliśmy i nie
spełniamy wymagań zbawienia. Jedynie dzięki łasce Boga — Jego boskiej sile i
motywującej mocy — dostąpimy zbawienia.

Zwróć uwagę na to, że w Liście do Rzymian 3:25–26 ci, którzy wierzą i mają wiarę
w Jezusa Chrystusa, są usprawiedliwieni przez łaskę Boga. Pamiętaj, że słowa
wierzyć i wiara oznaczają akceptację Jezusa Chrystusa całym sercem, która sprawia,
że człowiek staje się członkiem Jego Kościoła, który pragnie przestrzegać Jego
przykazań i być posłusznym obrzędom ewangelii. Z wersetów tych możemy
dowiedzieć się o następującej zasadzie: Poprzez wierne przyjęcie
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa cała ludzkość może zostać
usprawiedliwiona i otrzymać zbawienie.

Zastanów się, dlaczego potrzebujesz Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, aby otrzymać
zbawienie. Napisz, w jaki sposób możesz okazać to, że wiernie przyjąłeś
Zadośćuczynienie Zbawiciela: ____________________

Możesz podzielić się swoimi uczuciami i świadectwem o Jezusie Chrystusie i Jego
Zadośćuczynieniu z kimś, kto może skorzystać z przesłania o Zbawicielu.

W Liście do Rzymian 3:27–31 Paweł ponownie podkreślił, że zarówno Żydzi, jak i
ludzie innych narodów, są usprawiedliwieni poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Zwracając się do Jezusa Chrystusa poprzez wiarę, wypełniają, to jest „[utwierdzają]
zakon ” Mojżesza (List do Rzymian 3:31), który wskazuje ku Chrystusowi.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Rzymian 1–3 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 3.
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CZĘŚĆ 20.: DZIEŃ 4.

List do Rzymian 4–7
Wprowadzenie
Paweł wyjaśnił, w jaki sposób Abraham został usprawiedliwiony poprzez łaskę.
Następnie opisał błogosławieństwa, jakie są udziałem tych, którzy są
usprawiedliwieni i nauczani, że chrzest symbolizuje śmierć grzechu i nowe życie w
Chrystusie.

List do Rzymian 4–5
Paweł wyjaśnia, w jaki sposób Abraham został usprawiedliwiony poprzez łaskę
Wyobraź sobie, że jesteś na pustyni umierający z pragnienia i że na górze
pobliskiego wzgórza jest butelka wody. Co cię uratuje:

A. Twoja wiara, że woda może cię ocalić.

B. Twój wysiłek, by dotrzeć do wody i ją wypić.

C. Po prostu woda.

Przytoczony przykład pomoże nam zrozumieć nauki Pawła z Listu do Rzymian 4–7
na temat tego, jak wiara, czyny i łaska odnoszą się do doktryny usprawiedliwienia.

Z Listu do Rzymian 1–3 dowiedzieliśmy się, że zostać usprawiedliwionym to być
ułaskawionym od kary za grzech i stać się prawym dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa (zob. NiP 76:69).

Niektórzy święci pochodzenia żydowskiego w Rzymie za bardzo podkreślali
znaczenie własnych wysiłków i prawa Mojżesza w kwestii usprawiedliwienia.
Dlaczego niektórzy ludzie w dzisiejszych czasach mogą w podobny sposób błędnie
rozumieć zagadnienie usprawiedliwienia?

Która z tych trzech opcji może przedstawiać ideę, że możemy być zbawieni poprzez
nasze czyny? ____

Paweł próbował wyjaśnić to nieporozumienie, przypominając Żydom o
starożytnym patriarsze Abrahamie, którego uważali za usprawiedliwionego.

Przeczytaj Joseph Smith Translation, Romans 4:2–5 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
List do Rzymian 4:2, 5] (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) i
odszukaj, dlaczego Abraham został usprawiedliwiony i uznany za prawego.
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Na jakiej podstawie Abraham nie został usprawiedliwiony? ____________________

Pamiętaj, że Paweł nauczał: „gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” [List
do Rzymian 3:23]. Nawet gdybyśmy w pełni przestrzegali przykazań, to nasze
wcześniejsze grzechy i przewinienia w dalszym ciągu uniemożliwiałyby nam bycie
usprawiedliwionym poprzez prawo oparte na czynach. Innymi słowy, być
usprawiedliwionym poprzez prawo oparte na czynach oznacza, że nigdy nie
popełniliśmy grzechu i, nawet nieświadomie, nie przekroczyliśmy praw Bożych.

W Liście do Rzymian 4:6–15 uczymy się, że kwestia rodowodu i posłuszeństwa
prawu Mojżesza nie mają mocy, by oczyścić z grzechu.

Przeczytaj Joseph Smith Translation Romans 4:16 [Tłumaczenie Józefa Smitha, List
do Rzymian 4:16], przypis a (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) i
odszukaj dokładniejszego wyjaśnienia kwestii dotyczącej tego, w jaki sposób
jesteśmy usprawiedliwieni.

W Liście do Rzymian 4:16 zawarta jest doktryna mówiąca, że jesteśmy
usprawiedliwieni poprzez wiarę i uczynki dzięki łasce. (Możesz zapisać tę
doktrynę w swoich pismach świętych obok Listu do Rzymian 4:16).

Pamiętaj, że łaska odnosi się do błogosławieństw, miłosierdzia, pomocy i siły,
dostępnych dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Odnieś się do sytuacji z
początku lekcji. Która z trzech opcji może symbolizować Zadośćuczynienie Jezusa
Chrystusa i łaskę Boga? ____

Która opcja może symbolizować naszą wiarę w Niego? ____

Jeśli znalazłbyś się w takiej sytuacji, czy mógłbyś zostać ocalony poprzez wiarę i
wysiłki, jeśli na szczycie wzgórza nie byłoby wody? W jakim sensie woda
symbolizuje w tej sytuacji Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i łaskę Boga?

Prezydent Dieter F. Uchtdorf z Pierwszego Prezydium nauczał:

„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 na to, że mimo iż sytuacja z wodą na pustyni pomaga nam w
zrozumieniu, jak wiara, uczynki i łaska przyczyniają się do tego, że zostajemy
usprawiedliwieni, to nie przedstawia wszystkich sposobów, w jakie możemy
otrzymać łaskę Zbawiciela. Jezus Chrystus nie tylko zapewnia ratującą życie wodę
— która symbolizuje łaskę Boga dla naszego usprawiedliwienia i oczyszczenia z
grzechu — ale także daje nam możliwość, abyśmy mieli wiarę i siłę do uzyskania
wody, czyli dostępu do Jego łaski. Możemy być błogosławieni tą łaską przed, w
trakcie i po okazaniu wiary w Jezusa Chrystusa oraz dokonaniu dobrych uczynków.

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 4.
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Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał: „Moc
Zadośćuczynienia umożliwia pokutę i tłumi rozpacz powodowaną grzechem.
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 Zadośćuczynienie i łaska Boga pomagają nam rozwijać wiarę w
Jezusa Chrystusa i czynić dobrze? ____________________

Do czynów, których musimy dokonać, aby okazać naszą wiarę w Chrystusa i zostać
usprawiedliwionymi poprzez łaskę Boga, należą: pokuta za grzechy, posłuszeństwo
przykazaniom i otrzymanie niezbędnych do zbawienia obrzędów ewangelii
(zob. Moroni 10:32–33).

1. Wyobraź sobie, że dwoje twoich przyjaciół kłóci się o to, w jaki
sposób można zostać „zbawionym”. Jeden z nich mówi, że

wszystko, co musimy zrobić, aby dostąpić zbawienia, to przyznać, że wierzymy
w Jezusa Chrystusa. Drugi upiera się, że to poprzez posłuszeństwo
przykazaniom możemy dostąpić zbawienia. W dzienniku do studiowania
napisz, jak wyjaśniłbyś przyjaciołom związek między wiarą, uczynkami i łaską.

Jak podano w Liście do Rzymian 5, Paweł nauczał o pokoju, którego doświadczają
osoby mające dostęp do łaski Boga poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa (zob. wersety
1–2). Następnie dokładniej wyjaśnił, że łaska jest nam dostępna, ponieważ
Zadośćuczynienie Chrystusa jest bardziej niż wystarczające, aby przezwyciężyć
skutki Upadku.

List do Rzymian 6–7
Paweł naucza, jak uwolnić się od grzechu i otrzymać życie wieczne
Wyobraź sobie, że przyjaciel planuje służyć kiedyś na misji, ale obecnie dokonuje
wyborów, które są sprzeczne z normami wyznaczonymi przez Pana. Kiedy
wyrażasz swoje obawy na temat jego zachowania, mówi: „To nic takiego. Przecież
dzięki Zadośćuczynieniu zawsze mogę odpokutować, zanim pojadę na misję”.

Zastanów się nad odpowiedzią, jakiej udzieliłbyś przyjacielowi. Podczas
studiowania Listu do Rzymian 6 odszukaj, dlaczego taka postawa wskazuje na
poważne niezrozumienie doktryny dotyczącej łaski.

Przeczytaj List do Rzymian 6:1–6, 11–12 i odszukaj, w jaki sposób nauki Pawła
mogą skorygować sposób myślenia twojego przyjaciela.

Własnymi słowami wyjaśnij, w jaki sposób nauki Pawła w tych wersetach pomogą
twojemu przyjacielowi: ____________________

Jak myślisz, co oznaczają słowa: „którzy grzechowi umarliśmy” (List do Rzymian
6:2) i „pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć” (List do
Rzymian 6:4)?

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 4.
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Jedna z prawd, których możemy się nauczyć z tych wersetów, brzmi: Chrzest przez
zanurzenie może symbolizować naszą śmierć wobec grzechu i nowe
duchowe życie.

Nowe duchowe życie rozpoczyna się, kiedy przyjmujemy chrzest, i obejmuje
odpuszczenie grzechów i zobowiązanie się do przestrzegania przykazań Boga. Ci,
którzy łamią swoje przymierze chrztu poprzez celowe popełnianie grzechu z
zamiarem późniejszej pokuty, szydzą z Zadośćuczynienia Zbawiciela i narażają się
na duchowe niebezpieczeństwo.

Kto wypłaca pensje pracownikom? Dlaczego pracodawca nie płaci pensji
pracownikom innej firmy?

Przeczytaj List do Rzymian 6:13 i rozpoznaj dwóch „pracodawców”, czyli panów,
którym możemy się oddać i służyć im. W tym wersecie słowo oddać oznacza
oferować lub dawać z siebie, a słowo członki odnosi się do części ciała i umysłu.

Przeczytaj List do Rzymian 6:14–23 i odszukaj „zapłaty” (List do Rzymian 6:23),
czyli konsekwencji, grzechów i daru Boga. Zapisz, co znalazłeś, w poniższej tabeli.

Zapłata za grzech Dary Boga

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).

Z Listu do Rzymian 6:16 dowiadujemy się, że jeśli oddajemy się grzechowi,
stajemy się jego sługami. Możesz zapisać tę zasadę w swoich pismach świętych
obok Listu do Rzymian 6:16.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe pytania: W
jakim sensie oddanie się grzechowi sprawia, że stajemy się jego

sługami?

Pomyśl o sytuacjach, w których osoba, która oddała się grzechowi, utraciła wolność.

Powróć do tego, co wypisałeś w tabeli pod hasłem „Dary Boga”. Jakie korzyści
płyną ze służby prawości w przeciwieństwie do służby grzechowi?

3. W dzienniku do studiowania napisz następującą zasadę: Jeśli
oddajemy się Bogu, możemy uwolnić się od grzechu i

otrzymać dar życia wiecznego. Następnie odpowiedz na poniższe pytania:

a. Na jakie sposoby możemy oddać się Bogu?

b. Na jakie sposoby doświadczyłeś uwolnienia się od grzechu poprzez oddanie
się Bogu?

4. W dzienniku do studiowania zapisz cel, którego osiągnięcie sprawi,
że będziesz mógł w większym stopniu oddać się Bogu, abyś mógł

otrzymać Jego łaskę w swoim życiu.
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Jak podaje List do Rzymian 7, Paweł użył metafory małżeństwa, aby nauczać że
członkowie Kościoła zostali uwolnieni od prawa Mojżesza i są przyłączeni do
Chrystusa. Pisał także o zmaganiach „w ciele” (List do Rzymian 7:18), czyli o
fizycznych pragnieniach i o „człowieku wewnętrznym” (List do Rzymian 7:22),
inaczej duchowości.

W Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu Józefa Smitha] Romans 7:24–25 [Listu
do Rzymian 7:24–25] (w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO)
odnajdujemy dodatkowe zrozumienie przepełnionego mocą przesłania Pawła, że
można przezwyciężyć to, co cielesne:

„Jeśli nie poddam się grzechom w moim wnętrzu, lecz będę służyć w ciele prawu
grzechu; Nędzny ja, człowiek! Któż mnie wybawi z ciała tej śmierci?

Zatem Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, że ja sam
służę umysłem zakonowi Bożemu” (Joseph Smith Translation, Romans 7:26–27 [ w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Rzymian 4–7 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 20. ,  DZIEŃ 4.
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CZĘŚĆ 21.: DZIEŃ 1.

List do Rzymian 8–11
Wprowadzenie
Apostoł Paweł nauczał o błogosławieństwach, które przychodzą dzięki duchowemu
odrodzeniu i poddaniu się woli Ojca Niebieskiego. Nauczał o tym, że Izrael
odrzucił przymierze z Bogiem zawarte z Abrahamem i jego potomkami. Paweł
nauczał, że lud był wybrany przez Boga z racji wierności wobec przymierza, a nie ze
względu na pochodzenie, i nauczał o niesieniu ewangelii ludziom innych narodów.

Podstawy uczenia się ewangelii
Podczas sekwencyjnego studiowania pism świętych poznajesz wiele zagadnień z podstaw
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 ustanawiają wzorzec, według którego możesz
postępować, aby ugruntować ewangelię w swoim umyśle i sercu.

List do Rzymian 8
Paweł opisuje błogosławieństwa duchowego odrodzenia
Czy znasz kogoś, kto odziedziczył coś o wielkiej wartości lub znaczeniu? Na
przykład, czasami rodzic lub jeden z dziadków przekazuje dzieciom lub wnukom
coś o wielkiej wartości.

Jeśli mógłbyś odziedziczyć czyjś dobytek, to kogo byś wybrał i dlaczego?
____________________

Pomyśl o błogosławieństwach, jakie otrzymałbyś, jeśli miałbyś odziedziczyć
wszystko, co posiada nasz Ojciec Niebieski. Podczas studiowania Listu do Rzymian
8:1–18 odszukaj, co musimy zrobić, aby stać się dziedzicami wszystkiego, co
posiada nasz Ojciec Niebieski.

Przeczytaj List do Rzymian 8:1, 5–7, 13 i odszukaj, czego jeszcze nauczał Apostoł
Paweł o pragnieniu tego, „co cielesne”, czyli oddaniu się skłonności do grzechu i o
życiu „według Ducha”.

W wersetach tych Paweł nauczał o dwóch przeciwnych postawach: o postępowaniu
według „[zamysłu] ciała” i „[zamysłu] Ducha” (List do Rzymian 8:6). Postępowanie
według zamysłu ciała oznacza zaspokajanie fizycznych przyjemności, pasji i
pożądliwości ciała. Co, twoim zdaniem, znaczy postępować według zamysłu
Ducha? ____________________

Wyrażenie „sprawy ciała umartwiacie” (List do Rzymian 8:13) oznacza uśmiercić
lub okiełznać słabości, pokusy i grzechy związane z doczesnym ciałem (zob. List do
Rzymian 8:13, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO; Mosjasz
3:19). Z tego wersetu uczymy się, że jeśli będziemy postępować zgodnie z
wpływem Ducha, możemy pokonać skłonność do popełniania grzechów.
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Przeczytaj List do Rzymian 8:14–17 i odszukaj, jak Paweł mówił o tych, którzy
podążają za Duchem. Słowo dzieci w wersecie 14. oznacza synów i córki (zob. NiP
25:1).

Kiedy pisma święte nazywają nas „dziećmi Bożymi” (List do Rzymian 8:16), ma to
wiele znaczeń. Po pierwsze, każda istota ludzka jest umiłowanym duchowym
dzieckiem Ojca Niebieskiego. Po drugie, dostępujemy ‘odrodzenia’, jako dzieci
Boże poprzez relację z Jezusem Chrystusem opartą na przymierzu, kiedy
dokonujemy pokuty i przyjmujemy chrzest oraz Ducha Świętego.

Kwestia związana z adopcją była powszechna w rzymskim świecie i była dla
czytelników Pawła znanym zagadnieniem. Osoba, która prawnie kogoś
zaadoptowała, przekazywała tej osobie wszystkie prawa i przywileje, jakie miałoby
biologiczne dziecko. Zatem, kiedy otrzymujemy „Ducha synostwa”, czyli adopcji
(List do Rzymian 8:15), poprzez zawarcie przymierza stajemy się dziećmi Boga i
„współdziedzicami Chrystusa” (List do Rzymian 8:17).

W Księdze Mormona król Beniamin także nauczał, w jaki sposób możemy stać się
„dziećmi Chrystusa” (zob. Mosjasz 5:5–10).

Prezydent Joseph Fielding Smith nauczał, że Jezus Chrystus „staje się naszym
Ojcem […], ponieważ oferuje nam życie, życie wieczne, dzięki zadośćuczynieniu,
którego dla nas dokonał”. Wyjaśnił: „Stajemy się dziećmi, synami i córkami
Jezusa Chrystusa, poprzez nasze przymierza posłuszeństwa wobec Niego”
(Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R. McConkie, 3 tomy [1954–1956], 1:29).

Ponownie przeczytaj List do Rzymian 8:17. Współdziedzic to osoba, która
otrzymuje taką samą część dziedzictwa, co inni dziedziczący.

Dlaczego, skoro już jesteśmy dziećmi Boga Ojca, to automatycznie nie
otrzymujemy równego dziedzictwa z Jezusem Chrystusem? Dlaczego konieczne
jest, abyśmy stali się synami i córkami Jezusa Chrystusa?

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił: „Wszyscy
jesteśmy dziedzicami naszych niebiańskich rodziców. ‘Dziećmi Bożymi jesteśmy’
— nauczał Apostoł Paweł — ‘[a] jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami
Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa’ (List do Rzymian 8:16–17). Oznacza to,
tak jak zostało nam powiedziane w Nowym Testamencie, że jesteśmy
‘dziedzicami żywota wiecznego’ (List do Tytusa 3:7) i jeśli przyjdziemy do Ojca, to

‘[odziedziczymy] to wszystko’ (Objawienie Jana 21:7) — wszystko, co On posiada — koncept,
który naszym śmiertelnym umysłom trudno jest pojąć. Możemy jednak przynajmniej zrozumieć,
że osiągnięcie tego ostatecznego przeznaczenia w wieczności jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy
podążamy za naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, który nauczał, że ‘nikt nie przychodzi
do Ojca, tylko [przez Niego]’ (Ew. Jana 14:6)” („Naśladowcy Chrystusa”, Liahona, maj 2013,
str. 98).

W oparciu o naszą osobistą godność nie otrzymalibyśmy nic, ponieważ wszyscy
zgrzeszyliśmy i nie dostaje nam chwały Bożej (zob. List do Rzymian 3:23).
Jednakże, kiedy jesteśmy adoptowani przez Jezusa Chrystusa, nasze
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niedoskonałości są przezwyciężone poprzez Jego doskonałe życie i
Zadośćuczynienie. Zatem poprzez nasze przymierza i posłuszeństwo Jezusowi
Chrystusowi stajemy się współdziedzicami i „razem z [Jezusem Chrystusem]
cierpimy” (List do Rzymian 8:17). Nie oznacza to, że cierpimy tak, jak cierpiał
Zbawiciel, dokonując Swojej zadość czyniącej ofiary. Raczej, cierpimy razem z Nim
poprzez naśladowanie Go i poświęcenie doczesnych rzeczy, posłuszeństwo
przykazaniom i wierne znoszenie przeciwności.

Z Listu do Rzymian 8:14–18 uczymy się, że jeśli jesteśmy wiernymi dziećmi
przymierza z Bogiem, możemy wraz z Jezusem Chrystusem zostać
współdziedzicami wszystkiego, co posiada Ojciec Niebieski.

1. Narysuj w dzienniku do studiowania tabelę z trzema kolumnami:
pierwszą kolumnę podpisz: Wymagania, środkową: Przeciwności, a

trzecią: Dziedzictwo. Następnie wykonaj poniższe polecenia:

a. W kolumnie „Wymagania” wymień 4–5 konkretnych przykazań lub norm,
według których musimy żyć, aby uznano nas za wierne dzieci przymierza
z Bogiem.

b. W kolumnie „Przeciwności” podaj kilka przykładów przeciwności, jakich
możemy doświadczyć, kiedy dążymy do życia jako wierne dzieci przymierza
z Bogiem.

c. W kolumnie „Dziedzictwo” wypisz kilka błogosławieństw, jakie możemy
odziedziczyć od Ojca Niebieskiego, jeśli będziemy dążyć do życia jako Jego
wierne dzieci przymierza.

Patrząc na listę sporządzoną w dzienniku do studiowania, porównaj
błogosławieństwa bycia współdziedzicem z Chrystusem z wymaganiami, jakie
musisz spełnić, i przeciwnościami, jakich możesz doświadczyć. Co powiedziałbyś
osobie, która zapytałaby cię, czy warto jest być wiernym w przestrzeganiu
przykazań Pana?

Przeczytaj List do Rzymian 8:18 i odszukaj słowa Pawła o tym, jak nasza ofiara ma
się do tego, co otrzymamy od Ojca Niebieskiego jako dziedzictwo.

W Liście do Rzymian 8:19 podane jest, że Paweł nauczał, iż Duch pomaga nam w
naszych słabościach, a Jezus Chrystus został powołany podczas życia przed
narodzinami, aby został Zbawicielem dzieci Boga. (W Liście do Rzymian 8:29–30
słowo przeznaczył oznacza, że był wyznaczony, czyli powołany, przed narodzeniem.
Więcej na temat nauk Apostoła Pawła o wyznaczeniu przed narodzeniem dowiesz
się podczas studiowania Listu do Efezjan).

Przeczytaj List do Rzymian 8:28, 31–39 i odszukaj prawdy, których Paweł nauczał, o
miłości Boga w odniesieniu do przeciwieństw, wyzwań i cierpienia, jakich
doświadczamy podczas życia doczesnego. Możesz zaznaczyć słowa lub wyrażenia,
które są dla ciebie istotne.

W Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu Józefa Smitha] Romans 8:31 [Listu do
Rzymian 8:31] czytamy: „Jeśli Bóg z nami, któż może nas zwyciężyć?” (Joseph
Smith Translation, Romans 8:31 [w Liście do Rzymian 8:31, przypis a] w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).
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Do prawd, które możemy rozpoznać w tych wersetach, należą: 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 wyrażona jest w
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

2. W dzienniku do studiowania wykonaj jedno lub kilka z
następujących ćwiczeń:

a. Pomyśl o wyzwaniach i udrękach, jakich doświadczyłeś, a następnie napisz
dwa zdania z Listu do Rzymian 8:28, 31–39, które przykuły twoją uwagę i
wyjaśnij dlaczego.

b. Opisz, w jaki sposób doświadczyłeś miłości Boga, kiedy stawiałeś czoła
wyzwaniom.

c. Napisz kilka sposobów, na jakie możesz okazać miłość Bogu. Wyznacz cel,
aby postępować według tego, co napisałeś, mając ufność, że wszystko
zadziała razem dla twojego dobra.

List do Rzymian 9–11
Paweł naucza o tym, że Izrael odrzucił przymierza Boga i o poniesieniu ewangelii do
ludzi innych narodów
Jak podano w Liście do Rzymian 9–11, Apostoł Paweł użył terminów takich, jak
Izrael i Izraelici zamiast Żydzi. W czasach Starego Testamentu Bóg wybrał
potomków Jakuba, czyli Izraela, aby byli częścią Jego przymierza z Abrahamem
(zob. List do Rzymian 9:4–5). Do tego przymierza należały błogosławieństwa takie,
jak: ziemia, upoważnienie kapłańskie i obowiązek błogosławienia ewangelią ludzi
na całym świecie, co umożliwia dostąpienie życia wiecznego.

Przeczytaj List do Rzymian 9:6, 8 i odszukaj, czego nauczał Paweł o członkach
domu Izraela.

Co, twoim zdaniem, oznaczały słowa Pawła: „nie wszyscy, którzy pochodzą z
Izraela, są Izraelem” (List do Rzymian 9:6)?

Niektórzy Żydzi nie rozumieli, że nie wszyscy ludzie, którzy urodzili się w domu
Izraela, kwalifikowali się, by być częścią przymierza Boga z Izraelem. Błędnie
uważali, że ich rodowód dawał gwarancję uzyskania błogosławieństw przymierza.

Przeczytaj List do Rzymian 10:8–13 i odszukaj, jak dana osoba — czy to Izraelita,
czy nie — może stać się częścią ludu przymierza z Bogiem.

W tych wersetach greckie słowo przetłumaczone na wyznasz 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 wyznaczony sposób to posłuszeństwo przykazaniom Boga,
pokuta, otrzymanie obrzędów ewangelii niezbędnych do zbawienia, do których
należą chrzest i otrzymanie daru Ducha Świętego.
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Według nauk Pawła, jeśli przyjmiemy Jezusa Chrystusa i będziemy posłuszni
Jemu i Jego ewangelii, możemy otrzymać błogosławieństwa przymierzy Boga
i zostać zbawieni.

3. Niektórzy ludzie przytaczali wersety z Listu do Rzymian 10:9, 13,
twierdząc, że wszystko, co musimy zrobić, aby dostąpić zbawienia,

to słownie przyznać, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. W dzienniku do
studiowania napisz o tym, jak prawdy omówione podczas tej lekcji mogą
pomóc ci odpowiedzieć na tego typu błędne roszczenia.

W pozostałej części rozdziałów Listu do Rzymian 10–11 czytamy, że Paweł nauczał,
iż słuchanie słowa Bożego jest niezbędne do rozwijania wiary w Jezusa Chrystusa.
Dokładniej wyjaśnił odrzucenie ewangelii Jezusa Chrystusa przez Izraelitów i użył
analogii przycinania gałęzi dziczki oliwnej w celu uzyskania szlachetnej oliwki, co
symbolizuje adopcję ludzi innych narodów do domu Izraela (zob. Jakub 5). Nauczał
także, iż ewangelia będzie ponownie zaoferowana Żydom.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Rzymian 8–11 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 21.: DZIEŃ 2.

List do Rzymian 12–16
Wprowadzenie
Apostoł Paweł nauczał członków w Rzymie, aby składali swoje ciała Bogu jako żywą
ofiarę i byli posłuszni Jego przykazaniom. Nauczał on także świętych, aby unikali
sporów i dążyli do pokoju, kiedy występują różnice z powodu osobistych
preferencji. Na koniec listu Paweł ostrzegł tych, którzy chcą zwodzić innych.

List do Rzymian 12–13
Paweł radzi świętym, aby symbolicznie składali swoje ciała Bogu jako żywą ofiarę i
byli posłuszni Jego przykazaniom.
Przyjrzyj się, jaki kształt ma płyn w
pierwszej szklance. Jaki kształt
przybierze płyn, jeśli przelejesz go z
pierwszej do drugiej szklanki? A jak
zmieni się kształt, jeśli przelejesz płyn
do trzeciej szklanki?

Wyobraź sobie, że płyn symbolizuje
osobę, a pojemniki symbolizują różne
światowe wierzenia i praktyki. Jakie niebezpieczeństwa kryją się za stałym
dostosowywaniem się do światowych wierzeń i praktyk? ____________________

Przeczytaj List do Rzymian 12:1–2 i odszukaj, do czego Paweł namawiał członków
Kościoła w Rzymie.

Udzielając członkom Kościoła rady, aby „składali ciała swoje jako ofiarę żywą […]
Bogu” (List do Rzymian 12:1), Paweł nawiązał do starotestamentowej praktyki
składania ofiar ze zwierząt na ołtarzu świątyni. Zwierzęta te były oddawane Bogu w
ofierze. Paweł nauczał zatem, że członkowie Kościoła mają poświęcić swe życie —
fizyczne ciała, pragnienia, wybory, czyny, własność i czas — Bogu. Dzieje się tak,
kiedy wyrzekamy się naszych grzesznych pragnień i jesteśmy posłuszni
przykazaniom Boga.

Z rady Pawła udzielonej w Liście do Rzymian 12:1–2 uczymy się, iż Bóg oczekuje,
że oddamy Mu swoje życie i powstrzymamy się od dostosowywania się do
świata. Możesz zapisać tę prawdę w swoich pismach świętych.

1. W Liście do Rzymian 12–13 Paweł nauczał członków Kościoła wielu
zasad, które miały pomóc im oddać swoje życie Bogu i

powstrzymać się od dostosowywania się do świata. Aby przeanalizować te
zasady, narysuj w swoim dzienniku do studiowania tabelę z trzema kolumnami.
Na górze każdej kolumny napisz odsyłacze do następujących fragmentów z
pism świętych: List do Rzymian 12:9–16; List do Rzymian 12:17–21; List do
Rzymian 13:8–13. Następnie wykonaj poniższe polecenia:

a. Przeczytaj każdy fragment z pisma świętego i wypisz jedną lub więcej nauk
z danego fragmentu w odpowiedniej kolumnie.
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b. Opisz, w jaki sposób życie według jednej z rozpoznanych nauk pomoże ci
oddać swoje życie Bogu i powstrzymać się od dostosowywania się do świata.

Przeczytaj List do Rzymian 13:14 i odszukaj, co Paweł doradził świętym.

Wyrażenie „obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa” oznacza stanie się podobnymi
do Zbawiciela pod względem naszych cech charakteru i czynów. Zastanów się nad
tym, jak nauki, które do tej pory studiowałeś w Liście do Rzymian 12–13, pomogą ci
upodobnić się do Jezusa Chrystusa.

Z Listu do Rzymian 13:14 dowiadujemy się, że jeśli oddamy swoje życie Bogu i
powstrzymamy się od dostosowywania się do świata, możemy bardziej
upodobnić się do Jezusa Chrystusa.

2. Zbawiciel jest przykładem oddania życia Bogu i powstrzymania się
od dostosowywania się do świata. Pomyśl o znanej ci osobie, która

twoim zdaniem stara się tak czynić. W dzienniku do studiowania napisz o
osobie, o której pomyślałeś i o jej czynach, które odzwierciedlają oddanie Bogu i
powstrzymywanie się przed dostosowywaniem się do świata. Wyjaśnij, w jaki
sposób osoba ta stała się dzięki temu podobna do Zbawiciela.

Na innej kartce napisz, w jaki sposób możesz oddać swoje życie Bogu i
powstrzymywać się od dostosowywania się do świata. Umieść ją w widocznym
miejscu, aby przypominała ci o wyznaczonym celu.

List do Rzymian 14:1–15:3
Paweł naucza członków Kościoła, aby unikali konfliktów, u których podłoża leżą
osobiste preferencje
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?

Odpowiedź na wszystkie powyższe pytania brzmi: tak. Podczas gdy niektóre
zachowania są wymagane lub jednoznacznie zakazane poprzez przykazania Pana,
to inne zależą od preferencji czy woli poszczególnych członków Kościoła. Do takich
kwestii należy dokonywanie wyboru, co do uczestnictwa w rozrywkach, ubioru,
diety, świętowania dnia sabatu i zasad wyznaczanych dzieciom przez rodziców. Pan
dał nam przykazania i normy, 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 niektóre decyzje o swoje osobiste natchnienie, jakie otrzymali w
związku z konkretnymi sytuacjami czy potrzebami.

Podczas studiowania Listu do Rzymian 14:1–15:3 odszukaj prawdy, których Paweł
nauczał o tym, jak powinniśmy podchodzić w Kościele do spraw związanych z
osobistymi preferencjami.

W Liście do Rzymian 14:1–5 uczymy się, że członkowie Kościoła w czasach Pawła
zmagali się z kwestią osobistej preferencji, która dotyczyła diety. Niektórzy ludzie
nie stosowali ograniczeń co do diety. Inni ludzie nie spożywali mięsa i pożywiali się
jedynie warzywami (zob. List do Rzymian 14:2, przypis a w anglojęzycznym
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wydaniu pism świętych ŚwDO). Ponadto niektórzy członkowie Kościoła dokonali
wyboru, że będą stosować się do żydowskich zwyczajów, praktyk i świąt.

Jakie, waszym zdaniem, problemy mogły wyniknąć z tego, że członkowie Kościoła
podejmowali inne osobiste decyzje w tych kwestiach?

Przeczytaj List do Rzymian 14:3 i odszukaj, jakiej rady Paweł udzielił członkom
Kościoła, którzy mają inne osobiste preferencje.

Jak myślisz, dlaczego niektórzy członkowie Kościoła mogą pogardzać, kpić lub
osądzać innych członków z powodu dokonywanych przez nich wyborów?

Przeczytaj List do Rzymian 14:10–13, 15, 21 i odszukaj, czego Paweł nauczał
członków Kościoła, aby nie czynili, jeśli chodzi o osobiste preferencje.

Jedną z prawd, jakiej możemy nauczyć się z pouczenia Pawła w Liście do Rzymian
14:13 jest to, że w sprawach, które nie są regulowane przez konkretne
przykazania, mamy powstrzymać się od osądzania wyborów dokonywanych
przez inne osoby

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Dlaczego problemem jest, kiedy członkowie Kościoła pogardzają

innymi członkami Kościoła czy potępiają ich z racji dokonywanych przez nich
innych wyborów w sprawach, które nie są regulowane przez konkretne
przykazania ani nie wymagają oraz nie zakazują określonego zachowania?

Zwróć uwagę uczniów na wyrażenie: „Aby nie dawać bratu powodu do upadku lub
zgorszenia” w Liście do Rzymian 14:13. Odnosi się on do przyczynienia się do
tego, że inna osoba będzie potykać się duchowo lub upadnie, podejmując wysiłki,
aby wierzyć w Jezusa Chrystusa i żyć według Jego ewangelii. Przeczytaj także
fragment z Joseph Smith Translation [Tłumaczenia Józefa Smitha] Romans 14:15
[List do Rzymian 14:15], przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO].

Paweł doradził członkom Kościoła, aby byli rozważni, jeśli chodzi o wpływ, jaki ich
osobiste praktyki mają na innych oraz żeby byli gotowi zrezygnować z działań,
które mogą przyczynić się do tego, że inni ludzie będą potykać się duchowo.
Z nauk Pawła wynika też, iż w sprawach, które nie są regulowane przez
konkretne przykazania mamy rozważyć, jaki wpływ na innych ludzi będą
miały dokonane przez nas wybory.

Przypomnij sobie przykłady spraw ilustrujących osobiste preferencje z początku tej
części lekcji. Zastanów się nad tym, co współcześni nam członkowie Kościoła mogą
zrobić, aby postępować zgodnie z radą Pawła w podobnych sprawach. W jaki
sposób dokonanie takich wyborów, będzie „[służyć] ku pokojowi” pośród
członków Kościoła (zob. List do Rzymian 14:19)?

List do Rzymian 15:4–16:27
Paweł kończy List do Rzymian
Pod koniec listu do Rzymian Paweł nauczał pewnej prawdy o pismach świętych.
Przeczytaj List do Rzymian 15:4 i odszukaj, czego Paweł nauczał o tym, w jakim
celu napisane zostały pisma święte.
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Na podstawie tego, co przeczytałeś, uzupełnij następującą prawdę: Pisma święte
zostały napisane ____________________.

4. W dzienniku do studiowania opisz, jak studiowanie pism świętych
było dla ciebie czasem nauki, pocieszenia lub nadziei.

Paweł wykazał, w jaki sposób pisma święte dają nam nadzieję, i przytoczył 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).

Pozostała część Listu do Rzymian 15–16 zawiera dodatkowe słowa zachęty i rady
dla członków Kościoła w Rzymie. Zawiera także ostrzeżenie przed tymi, którzy
będą przyczyniać się do podziałów, nauczać fałszywych doktryn i dążyć do
zwodzenia innych ludzi (zob. List do Rzymian 16:17–18).

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Rzymian 12–16 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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Wprowadzenie do I Listu do
Koryntian
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Członkowie w początkowym okresie istnienia Kościoła, którzy mieszkali w
Koryncie, zmagali się z wieloma problemami, które mają miejsce również we
współczesnym świecie, jak na przykład: brak jedności, fałszywe nauki i
niemoralność. Z I Listu do Koryntian uczymy się, że Apostoł 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 poznasz doktryny i zasady, które pomogą ci żyć w prawości pomimo
otaczającej cię 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 ta księga?
Paweł napisał list znany jako I List do Koryntian pod koniec swojego trzyletniego
pobytu 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, zwanym I Listem do Koryntian. Zatem I List do
Koryntian jest faktycznie drugim listem Pawła do członków Kościoła 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
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kulturze Koryntu dominowało oddawanie czci bożkom, w związku z czym w całym
mieście znajdowały się liczne świątynie i kapliczki. W czasie posługi Pawła
mieszkańcy Koryntu uchodzili za niezwykle niemoralnych ludzi. Na przykład,
rytualna prostytucja najprawdopodobniej była praktykowana w świątyni Afrodyty.

W tym liście Paweł wyjaśnił, 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). Napisał do członków Kościoła w Koryncie, aby
odpowiedzieć na ich pytania i rozwiązać problemy oraz wzmocnić nawróconych,
którym trudno było porzucić wcześniejsze wierzenia i praktyki.

Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Nowy Testament zawiera więcej rad i nauk Pawła skierowanych do członków
Kościoła w Koryncie niż do jakiejkolwiek innej gminy Kościoła. De facto, dwa Listy
Pawła do Koryntian stanowią jedną czwartą wszystkich istniejących zapisów Pawła.

Jak podaje I List do Koryntian, 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, jak również 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 się 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. Wyjaśnia, że zmartwychwstałe ciała będą różnić się od siebie
stopniami chwały oraz że zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad grobem usuwa żądło
śmierci. Organizuje zbiórkę datków dla ubogich świętych w Jerozolimie.

I  L IST  DO KORYNTIAN
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CZĘŚĆ 21.: DZIEŃ 3.

I List do Koryntian 1–2
Wprowadzenie
Dowiedziawszy się o niektórych 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.

I List do Koryntian 1:1–16
Paweł pisze do świętych w Koryncie i napomina ich, aby wyeliminowali spory i stali
się jednością
Pomyśl o rodzinie, drużynie sportowej lub grupie 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? ____________________

Zastanów się, w jaki sposób podziały i
spory pośród członków wpływają na
Kościół.

Podczas studiowania I Listu do
Koryntian 1 odszukaj prawdę, jakiej
Paweł nauczał świętych w Koryncie o
podziałach i sporach.

Znajdź na mapie Korynt:
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Podczas swojej drugiej podróży misyjnej Paweł udał się do miasta o nazwie Korynt
w Grecji, gdzie głosił ewangelię. Wielu ludzi przyjęło wówczas chrzest (zob. Dzieje
Apostolskie 18:1–18). Później, głosząc ewangelię w Efezie, dowiedział się o
problemach, które zaistniały pośród członków Kościoła w Koryncie, ponieważ
niektórzy nawróceni powracali do swoich dawnych wierzeń i praktyk związanych z
oddawaniem czci bożkom. Paweł napisał do członków Kościoła w Koryncie, aby ich
wzmocnić i przypomnieć im o ich zobowiązaniu do służby Panu.

W I Liście do Koryntian 1:1–9 czytamy, iż Paweł powiedział świętym w Koryncie, że
dziękował Bogu w ich imieniu za łaskę, jaką otrzymali dzięki Jezusowi Chrystusowi,
która była dla nich błogosławieństwem w każdej mierze.

Przeczytaj I List do Koryntian 1:10–11 i odszukaj, co według napominań Pawła,
mieli zrobić święci z Koryntu.

Aby rozpoznać prawdę zapisaną w tych wersetach, użyj następujących słów, aby
uzupełnić puste miejsca w poniższym zdaniu: jednością, oczekuje, spory,
wyeliminujemy

Pan ____________________ od nas, jako świętych, że będziemy
____________________ i ____________________ podziały i
____________________.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jakie błogosławieństwa otrzymujemy jako członkowie Kościoła, kiedy
dążymy do bycia jednością oraz do wyeliminowania podziałów i sporów?

b. W jakich sytuacjach zostałeś pobłogosławiony dzięki jedności w rodzinie,
klasie, kworum lub gminie?

c. Co możemy zrobić, aby wyeliminować podziały i spory w Kościele?

CZĘŚĆ 21. ,  DZIEŃ 3.
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Według tego, co podaje I List do Koryntian 1:12–16, członkowie Kościoła w
Koryncie byli podzieleni na grupy ze względu na różne interpretacje doktryny
Kościoła i obstawali przy swoich racjach, cytując szanowanych przywódców
Kościoła.

I List do Koryntian 1:17–31
Paweł naucza świętych, że Bóg powołuje słabych do głoszenia Jego ewangelii
Za czasów Pawła Grecja była pod panowaniem rzymskim i wielu Greków
mieszkało w Koryncie. Grecy przywiązywali dużą wagę do ideologii filozoficznych i
mądrości świata.

Zastanów się, dlaczego osobie, która ceni ideologie filozoficzne i mądrości świata,
może być trudno przyjąć ewangelię lub żyć zgodnie z nią.

Podczas studiowania I Listu do Koryntian 1:17–31 odszukaj prawdę, która pomoże
ci zrozumieć niedorzeczność polegania na mądrości świata.

Przeczytaj I List do Koryntian 1:17–22 i odszukaj, czego Apostoł Paweł nauczał o
mądrości świata w porównaniu z mądrością Boga. Wyrażenia „mądrość mądrych”
(I List do Koryntian 1:19) i „mądrości świata” (I List do Koryntian 1:20) odnoszą się
do błędnych filozoficznych tradycji owych czasów. Warto pamiętać o tym, że Paweł
użył słowa „krzyż” (I List do Koryntian 1:17–18), odnosząc się do życia Jezusa
Chrystusa, Jego misji i Zadośćuczynienia.

Dlaczego, twoim zdaniem, niewierzący uważają przesłanie Zadośćuczynienia
Jezusa Chrystusa za głupstwo? ____________________

Przeczytaj I List do Koryntian 1:25 i odszukaj, czego nauczał Paweł o mądrości
ludzkiej w porównaniu z mądrością Boga. Bóg nie jest niemądry ani nie posiada
żadnych słabości. Paweł użył wyrażeń: „głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzkie” i
„słabość Boża mocniejsza niż ludzie”, aby przekazać, że ludzka mądrość i moc są
niczym w porównaniu z mądrością i mocą Boga.

Zakreśl prawdę, która najpełniej oddaje nauki Pawła o mądrości Boga, skierowane
do Koryntian:

• Mądrość Boga jest większa od mądrości ludzkiej.

• Mądrość jest potęgą człowieka.

• Znaki z niebios są większe niż mądrość Greków.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jak, twoim zdaniem, zrozumienie, że mądrość Boga jest większa od

ludzkiej, może wpłynąć na to, w jaki sposób dana osoba szuka rozwiązań
swoich problemów?

Przeczytaj I List do Koryntian 1:26–27 i odszukaj, kogo Bóg wybiera, aby głosił Jego
ewangelię.

Zastanów się, dlaczego Bóg wybiera tych, których świat postrzega jako głupich i
słabych do głoszenia Jego ewangelii.

W I Liście do Koryntian 1:28–31 uczymy się, że Paweł nauczał, iż Jezus Chrystus
jest doskonałym przykładem „[mądrości i sprawiedliwości, i poświęcenia, i
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odkupienia]” (I List do Koryntian 1:30), a my powinniśmy Go wychwalać i
znajdować w Nim radość.

I List do Koryntian 2
Paweł wyjaśnia, w jaki sposób możemy uczyć się się o sprawach Bożych
Przeczytaj poniższą historię Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu
Apostołów, w której przytoczył on doświadczenie, jakie miało miejsce, zanim został
powołany na członka Władz Generalnych:

„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
wydawałoby się najważniejsze pytanie na temat świadectwa. ‘A więc —

powiedział w nieco szyderczy, protekcjonalny sposób — mówisz, że wiesz. Powiedz mi,
skąd wiesz’.

Kiedy próbowałem odpowiedzieć, mimo że posiadałem wyższe stopnie naukowe, byłem bezradny
w naszej rozmowie. […]

Kiedy użyłem słów Duch i świadectwo, ateista odpowiadał: ‘Nie wiem, o czym mówisz’. Słowa
modlitwa, rozeznanie i wiara w takim samym stopniu nie miały dla niego znaczenia. Powiedział:
No widzisz, Wcale tego nie wiesz. Jeślibyś wiedział, mógłbyś mi powiedzieć, skąd wiesz’.

Czułem, że być może złożyłem świadectwo w niestosowny sposób i nie wiedziałem, co zrobić”
(„The Candle of the Lord”, Ensign, styczeń 1983, str. 51).

Gdybyś był w podobnej sytuacji, co byś powiedział człowiekowi, który nie wierzy
w Boga?

Podczas studiowania I Listu do Koryntian 2 odszukaj prawdę, która pomoże ci
zrozumieć, dlaczego człowiek ten nie mógł zrozumieć słów Prezydenta Packera i
dlaczego możesz być pewien swojej wiedzy w kwestiach duchowych.

W I Liście do Koryntian 2:1–8 czytamy, że Paweł powiedział świętym w Koryncie,
że nie używał mądrości świata, aby przekonać ich o prawdziwości ewangelii.
Wyjaśnił, że nauczał ich poprzez moc Ducha, aby mieli wiarę w Boga. Paweł
powiedział także, że niewierzący nie mogą zrozumieć tajemnic Boga.

Przeczytaj I List do Koryntian 2:9–16 i odszukaj, dlaczego Paweł powiedział, że
niektórzy ludzie mogą poznać i zrozumieć „głębokości Boże” (I List do Koryntian
2:10–11), a inni nie.

Szukajcie Ducha Świętego
Kiedy Duch Święty może potwierdzić prawdziwość i znaczenie doktryn i zasad ewangelii, o jakich
się uczysz, będziesz bardziej skłonny do zastosowania ich w swoim życiu. Rozpoznając doktryny i
zasady, odnoś je do swoich osobistych doświadczeń i szukaj potwierdzenia od Ducha Świętego o
ich prawdziwości.
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3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego, według I Listu do Koryntian 2:9–10, Paweł oraz inni wierni ludzie
rozumieli sprawy Boże?

b. Dlaczego, według I Listu do Koryntian 2:14, niektórzy ludzie nie mogą
zrozumieć spraw Bożych?

Z wersetów tych dowiadujemy się następującej prawdy: Możemy poznać i
zrozumieć sprawy Boga jedynie poprzez Jego Ducha. W I Liście do Koryntian
2:10–14 możesz zaznaczyć słowa lub wyrażenia, które nauczają tej prawdy.

Prezydent Packer na zakończenie swojej historii wyjaśnił, że poczuł natchnienie,
aby zapytać mężczyznę siedzącego obok niego w samolocie o to, czy wie, jak
smakuje sól.

„Odpowiedział on: ‘Oczywiście, że wiem’.

‘A kiedy ostatnio próbowałeś soli?’

‘Właśnie podczas obiadu w samolocie’.

Powiedziałem: ‘Tylko ci się wydaje, że wiesz, jak smakuje sól’.

Upierał się przy swoim: ‘Wiem, jak smakuje sól, podobnie jak wiem o innych rzeczach’. […]

Odpowiedziałem więc: ‘Załóżmy, że ja nigdy nie spróbowałem soli. Wyjaśnij mi więc, jak ona
smakuje’. […]

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, tak 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).

4. W dzienniku do studiowania wykonaj następujące polecenia:

a. Wymień kilka spraw Bożych, które można poznać i zrozumieć jedynie
poprzez Jego Ducha.

b. Dlaczego ważne jest, abyśmy wierzyli, że możemy poznać i zrozumieć
sprawy Boga jedynie poprzez Jego Ducha?

Pomyśl o tym, kiedy poprzez Ducha poznałeś i zrozumiałeś jedną ze spraw Bożych,
które wymieniłeś w dzienniku do studiowania. Zastanów się, co możesz teraz
zrobić, aby uzyskać pomoc od Ducha, kiedy będziesz dążyć do poznania i
zrozumienia spraw Bożych.
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5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję I List do Koryntian 1–2 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 21.: DZIEŃ 4.

I List do Koryntian 3–6
Wprowadzenie
Apostoł Paweł wyjaśnił świętym w Koryncie rolę misjonarzy w budowaniu
królestwa Bożego. Nauczał, że ich kongregacje to miejsca, w których może
przebywać Duch i nakłaniał ich, aby nie myśleli, że niektórzy ludzie są lepsi od
innych. Co więcej, Paweł przestrzegł ich, aby nie pozwalali na to, żeby niegodziwi
ludzie mieli na nich wpływ. Ostrzegał ich również przed niemoralnymi filozofiami i
praktykami rozpowszechnionymi w Koryncie.

I List do Koryntian 3
Paweł wyjaśnia role misjonarzy i członków Kościoła w budowaniu królestwa Bożego
Wyobraź sobie, że przyjaciel zapisał się na kurs matematyki na poziomie
rozszerzonym, na przykład dotyczący analiz matematycznych, ale nie podjął
kursów przygotowawczych o podstawach algebry.

Zastanów się, czy twój przyjaciel odniesie sukces na kursie matematyki na
poziomie rozszerzonym. Dlaczego konieczne jest zrozumienie podstawowych
zagadnień, zanim pozna się bardziej zaawansowane pojęcia?

Przeczytaj I List do Koryntian 3:1–3 i odszukaj analogię, jakiej użył Paweł, aby
ukazać świętym w Koryncie, że nie są jeszcze gotowi na otrzymanie dalszych
prawd ewangelii. Możesz zaznaczyć słowa: mleko oraz stały pokarm w I Liście do
Koryntian 3:2.

Na co wskazuje wyrażenie „[niemowlęta] w Chrystusie” w I Liście do Koryntian 3:1
w odniesieniu do duchowej dojrzałości świętych w Koryncie?
____________________

Pamiętaj, że świętym w Koryncie brakowało jedności, a niektórzy z nich,
przestrzegając zasad ewangelii, wyznawali pogańskie (bezbożne) wierzenia i
praktyki. Zaczęli także dzielić się na grupy ze względu na różne interpretacje
doktryny Kościoła i obstawali przy swoich racjach, cytując szanowanych
przywódców Kościoła (zob. I List do Koryntian 1:10–16; 3:4).

Przeczytaj I List do Koryntian 3:5–8 i odszukaj metafory, której Paweł użył, aby
pomóc świętym zrozumieć rolę misjonarzy, którzy przybyli do Koryntu z
przesłaniem ewangelii.

1. W dzienniku do studiowania zilustruj metaforę Pawła i napisz,
czego, twoim zdaniem, Paweł próbował nauczyć świętych przy

jej pomocy.

Zwróć uwagę na to, kto w I Liście do Koryntian 3:6–7 przyczynia się do przemiany
w sercach ludzi, która prowadzi do nawrócenia. Z wersetów tych możemy nauczyć
się, że choć możemy pomóc bliźnim dowiedzieć się o ewangelii Jezusa
Chrystusa, to nawrócenia doświadczają oni poprzez moc Ducha Świętego.

Zastanów się nad tym, jak ważne jest, abyśmy rozumieli, że moc Boga, a nie nasza
własna, przyczynia się do nawrócenia.

445



W I Liście do Koryntian 3:9–23 uczymy się, że Paweł namawiał świętych w
Koryncie, aby budowali fundament swojej wiary na Jezusie Chrystusie i pozwolili
Duchowi przebywać w Kościele. Paweł doradził również świętym, aby nie polegali
na mądrości świata, gdyż jest ona „głupstwem” (I List do Koryntian 3:19 w
porównaniu z mądrością Boga.

I List do Koryntian 4
Paweł mówi świętym w Koryncie, aby nie myśleli, że niektórzy ludzie są lepsi
od innych
W oparciu o rady Apostoła Pawła zapisane w I Liście do Koryntian 4:1–3 wydaje się,
że niektórzy święci w Koryncie osądzali poczynania Pawła jako misjonarza i
przywódcy Kościoła. Być może kwestionowali jego osąd lub myśleli, że ktoś inny
lepiej by sobie poradził.

Jak podaje I List do Koryntian 4:3–5, Paweł nauczał, że to Pan go osądzi i „ujawni
to, co ukryte” i „objawi zamysły serc” (I List do Koryntian 4:5). Uczymy się z tego,
że bez względu na to, jak nas inni osądzają, Pan osądzi nas sprawiedliwie,
ponieważ wie On o wszystkim oraz zna nasze myśli i zamiary naszych serc.

Z I Listu do Koryntian 4:6–21 dowiadujemy się, że Paweł powiedział świętym w
Koryncie, aby nie byli dumni z jednego z przywódców Kościoła kosztem innego.
Powiedział im także, że Apostołowie Jezusa Chrystusa są powołani do cierpienia z
powodu niegodziwości świata. Świat uważa Apostołów oraz innych przywódców
Kościoła za „głupich” (I List do Koryntian 4:10), ponieważ starają się naśladować
Chrystusa. Paweł nauczał następnie, że królestwo Boże jest prowadzone mocą Boga
przez tych, którzy dzierżą klucze kapłańskie.

I List do Koryntian 5
Paweł przestrzega świętych przed tymi, którzy świadomie wybierają grzech
Wyobraź sobie, że masz miskę ze świeżymi owocami, wśród których znajduje się
jeden zepsuty.

Co się stanie, jeśli pozostawisz zepsuty
owoc w misce wraz z innymi owocami?
____________________

Co w naszym życiu może symbolizować
zepsuty owoc? ____________________

Podczas studiowania I Listu do
Koryntian 5 odszukaj prawdy, które
pomogą ci lepiej reagować na złe
wpływy w życiu.

Przeczytaj I List do Koryntian 5:1–2 i
odszukaj grzech, wobec którego święci
w Koryncie nie podjęli żadnych
dyscyplinarnych kroków.
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Wszeteczeństwo to wszelkie relacje seksualne poza związkiem małżeńskim.
Okazało się, że jeden z członków Kościoła w Koryncie dopuścił się grzechu
seksualnego ze swoją macochą.

Wyrażenie „wykluczyć spośród siebie”, zawarte w I Liście do Koryntian 5:2,
oznacza, że grzesznik powinien zostać ekskomunikowany z Kościoła. Zanim
dochodzi do ekskomuniki lub innej formy dyscypliny kościelnej, przywódcy
Kościoła uważnie analizują różne czynniki. Oprócz rozważenia powagi
przewinienia przywódcy Kościoła zastanawiają się nad różnymi przyczynami
dyscypliny kościelnej: aby pomóc osobie odpokutować, chronić tych, na których
czyny lub wierzenia tej osoby mogą mieć negatywny wpływ, oraz zachować
czystość nauk Kościoła (zob. „Church Discipline”, adres internetowy:
mormonnewsroom.org/articles/church-discipline).

Przeczytaj I List do Koryntian 5:6–7 i odszukaj analogię, jakiej użył Apostoł Paweł,
aby wyjaśnić, dlaczego ta osoba musiała utracić członkostwo w Kościele.

Zaczyn, czyli drożdże, sprawia, że chleb rośnie. Sprawia także, że chleb psuje się
lub pleśnieje. Ciasto to Kościół Jezusa Chrystusa. Jak podsumowałbyś znaczenie tej
analogii w formie zasady? ____________________

Z analogii Pawła możemy nauczyć się następującej prawdy: Jeśli zdecydujemy się
blisko przestawać z ludźmi, którzy ulegają grzechom, ich niegodziwość może
mieć na nas wpływ.

Przeczytaj I List do Koryntian 5:9–11 i odszukaj radę, jakiej Paweł udzielił świętym
w Koryncie, aby pomóc im zastosować zasadę nauczaną w wersecie 6.

Zastanów się, jak nauki Pawła odnoszą się do miski z owocami, w której jeden
owoc jest zepsuty.

Aby zrozumieć radę Pawła, która stanowi ostrzeżenie przed tymi, którzy
dopuszczają się wszeteczeństwa lub nie chcą odpokutować za grzechy, przeczytaj
następującą wypowiedź Starszego Neala A. Maxwella z Kworum Dwunastu
Apostołów: „Nie zadawajcie się z tymi, którzy dopuszczają się wszeteczeństwa
— nie dlatego, że jesteście 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).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Podaj przykłady złych sytuacji, które mogą przemóc dobrych ludzi i

sprawić, że zaczną obniżać swoje standardy i akceptować grzeszne zachowania?

Bez obniżania własnych standardów powinniśmy starać się pomóc i natchnąć ludzi,
którzy zmagają się z grzechem. W duchu modlitwy zastanów się, co możesz zrobić,
aby mieć pozytywny wpływ na bliźnich bez obniżania standardów.

Z I Listu do Koryntian 5:12–13 dowiadujemy się, że przywódcy Kościoła mają
obowiązek sądzenia, a jeśli to konieczne, ekskomunikowania tych, którzy
popełniają poważne wykroczenia.
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Apostoł Paweł nauczał, że nasze ciała są
świątyniami Boga.

I List do Koryntian 6
Paweł naucza świętych o jedności i prawie czystości moralnej
Starożytny Korynt miał złą reputację pod względem moralności, a wielu jego
mieszkańców promowało ideę, że ciało zostało stworzone dla przyjemności.
W I Liście do Koryntian 6:13–17 Apostoł Paweł nauczał świętych w Koryncie, że
nasze ciała są stworzone, aby wypełnić cele Pana, a nie do popełniania grzechów
seksualnych ani po to, aby zaspokajać jedynie fizyczne przyjemności,
np. żywieniowe. Osoby, które przystępują do Kościoła, stają się jednością z
Chrystusem jako „duchowe” członki Jego ciała. Niemoralność seksualna jest
rozbieżna z duchową relacją z Jezusem Chrystusem.

Przeczytaj I List do Koryntian 6:18–20 i odszukaj, czego Paweł nauczał o naszych
ciałach. (I List do Koryntian 6:19–20 jest fragmentem do opanowania. Możesz
zaznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś mógł z łatwością go odnaleźć).

3. Wykonaj następujące zadania w swoim dzienniku do studiowania:

a. Podsumuj prawdę, jakiej Paweł nauczał w I Liście do Koryntian 6:19.

b. Wyjaśnij, w jaki sposób zrozumienie tego, że nasze ciała są świątyniami
Boga, wpłynie na to, jak będziemy traktować nasze ciała oraz ciała bliźnich.

c. Podsumuj prawdę, jakiej Paweł nauczał w I Liście do Koryntian 6:20.

Zastanów się, jak zrozumienie tych
prawd o naszych ciałach pomoże ci
pozostać czystym, kiedy jesteś otoczony
niegodziwością.

Rozważaj doktryny i zasady
Rozważanie oznacza rozmyślanie, medytację, zadawanie pytań i ocenę tego, co wiesz i co chcesz
zrozumieć. Rozważanie często pomaga nam zrozumieć, jak możemy stosować zasady ewangelii.
Kiedy będziesz rozważać zawarte w I Liście do Koryntian 6 nauki Pawła na temat prawa czystości
moralnej oraz to, że twoje ciało jest podobne do świątyni, poświęć czas, aby zastanowić się nad
tymi prawdami oraz dlaczego istotne jest życie według nich.

Fragment do opanowania — I List do
Koryntian 6:19–20

4. Aby łatwiej było ci nauczyć się na pamięć tego fragmentu do
opanowania, powtarzaj poniższy tekst, zakrywając jego części

kartką, w miarę jak będziesz coraz lepiej zapamiętywać poszczególne słowa.
Powtarzaj ten fragment, aż nauczysz się go na pamięć. Następnie wyrecytuj go
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komuś z rodziny lub przyjacielowi i poproś, aby podpisali się w dzienniku do
studiowania.

[19] Albo

czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią

Ducha Świętego, który jest w was

i którego macie od Boga,

i że nie należycie też do siebie samych?

[20] Drogoście bowiem kupieni.

Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.

(I w duchu waszym,

który jest od Boga) [w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO —
przyp. tłum.].

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję I List do Koryntian 3–6 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 22.: DZIEŃ 1.

I List do Koryntian 7–8
Wprowadzenie
Apostoł Paweł poinstruował członków Kościoła w Koryncie stanu wolnego i tych
pozostających w związkach małżeńskich, na temat małżeństwa i pracy
misjonarskiej. Odpowiadając na pytanie na temat jedzenia mięsa ofiarowanego
bożkom, nauczał on świętych, aby zastanowili się nad wpływem ich osobistych
praktyk na innych oraz aby chętnie rezygnowali z czynów, które mogą sprawić, że
ktoś inny będzie potykać się duchowo.

I List do Koryntian 7
Paweł udziela rad na temat małżeństwa członkom stanu wolnego i tym
pozostającym w związku małżeńskim

1. Narysuj poniższą ilustrację w swoim dzienniku do studiowania.
Będziesz dopisywać zdania podczas studiowania I Listu do

Koryntian 7.

Podobnie jak my, członkowie Kościoła w Koryncie mieszkali w społeczeństwie, w
którym panowały zróżnicowane i sprzeczne ideologie na temat małżeństwa, a także
fizycznej, czyli seksualnej intymności. Przy okazji omawiania tej i innych doktryn i
zasad ewangelii ważne jest, aby móc rozróżnić pomiędzy prawdziwymi a
fałszywymi wierzeniami.

W I Liście do Koryntian 5–6 czytałeś o niektórych fałszywych wierzeniach na temat
relacji seksualnych, które panowały w Koryncie. Jedno z tych fałszywych wierzeń
brzmi: Intymność fizyczna jest dozwolona z każdym człowiekiem. Napisz to zdanie pod
hasłem: „Fałszywe wierzenia”, po prawej stronie wykresu w dzienniku do
studiowania. Zastanów się, dlaczego to wierzenie jest fałszywe.

Członkowie Kościoła w Koryncie napisali do Apostoła Pawła, prosząc o
przewodnictwo w kwestii norm Pana odnoszących się do czystości seksualnej.
Przeczytaj I List do Koryntian 7:1 i odszukaj, o co święci z Koryntu zapytali Pawła.

Wyrażenie: „dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety” w wersecie 1.
wskazuje na to, że święci w Koryncie mieli pytania co do tego, kiedy intymność
fizyczna jest właściwa. Niektórzy nawet mieli wątpliwości co do tego, czy osoby
pozostające w związku małżeńskim powinna łączyć intymność fizyczna. Napisz
następujące zdanie pod hasłem: „Fałszywe wierzenia:” po prawej stronie wykresu
w dzienniku do studiowania: Intymność fizyczna nigdy nie jest do przyjęcia, nawet w
małżeństwie.
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Obydwa te fałszywe wierzenia zapisane w twoim dzienniku do studiowania to
ekstremalne poglądy, które są odmienne od norm Boga w kwestii intymności
fizycznej.

Przeczytaj I List do Koryntian 7:2–3 i odszukaj, czego Paweł nauczał świętych w
Koryncie o intymności fizycznej. Słowo wszeteczeństwo w wersecie 2. odnosi się do
pozamałżeńskich relacji seksualnych, a wyrażenie: „co się […] należy”
w wersecie 3. odnosi się do miłości i intymności okazywanej między mężem
a żoną.

W broszurze Dla wzmocnienia młodzieży uczymy się, że „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”
([2011], str. 26).

W dzienniku do studiowania pod hasłem: „Prawda” napisz: Intymność fizyczna
pomiędzy mężem a żoną jest wyświęcona od Boga.

Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział:

„Przykazanie mówiące o tym, abyśmy się rozmnażali i zapełniali ziemię,
obowiązuje po dziś dzień. Stanowi ono niezbędną część planu odkupienia i jest
źródłem ludzkiego szczęścia. Poprzez prawe wykorzystywanie tej mocy możemy
zbliżyć się do naszego Ojca w Niebie i doświadczyć pełni radości, a nawet
boskości. 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).

Dlaczego prokreacja — możliwość tworzenia życia — jest tak istotna w planie Ojca
Niebieskiego dla zbawienia Jego dzieci? ____________________

Jak podaje I List do Koryntian 7:1–24, Paweł nauczał, że z wyjątkiem szczególnych,
tymczasowych sytuacji małżonkowie nie powinni powstrzymywać się od
okazywania sobie miłości w małżeństwie; członkowie Kościoła, którzy są po
rozwodzie lub owdowiali, mogą ponownie wstąpić w związek małżeński, jeśli
dokonają takiego wyboru; członkowie Kościoła powinni pozostać z Bogiem (I List
do Koryntian 7:24) bez względu na okoliczności. Paweł także nie pochwalał
rozwodów.

W Koryncie istnieli członkowie Kościoła, których małżonkowie nie byli
chrześcijanami. Pomyśl o różnych trudnościach, jakie mogą napotkać małżonkowie
różnych wyznań.

Przeczytaj I List do Koryntian 7:12–17 i odszukaj nauczane przez Pawła prawdy,
które w naszych czasach mogą pomóc osobom, których część rodziny należy do
Kościoła.
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Poniżej znajduje się kolejna prawda, której możemy nauczyć się z tego fragmentu:
Wierni naśladowcy Jezusa Chrystusa mają uświęcający wpływ na swoje
rodziny.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Podaj przykłady sytuacji, w których członek Kościoła miał

pozytywny wpływ na członków rodziny, którzy byli mniej aktywni w Kościele
albo nie byli jego członkami?

W I Liście do Koryntian 7:25–40 Paweł omawia argumenty za i przeciw
pozostawaniu stanu wolnego i wstępowaniu w związek małżeński, kiedy zostaje się
„powołanym do posługi” (Joseph Smith Translation, 1 Corinthians 7:29
[w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]) lub powołanym na misję.
Nauczał, że misjonarze nie będący w związku małżeńskim, czyli stanu wolnego,
mają mniej rzeczy, które ich rozpraszają podczas służby niż osoby, które są w
związku małżeńskim i muszą zatroszczyć się o doczesne potrzeby związane z
utrzymaniem rodziny. Jednakże nie zabronił im zawierać związków małżeńskich
ani pozostawać w związku małżeńskim podczas służby na misji. Przykłady par
małżeńskich zaangażowanych w pełnoetatową służbę dla Kościoła to starsze pary
misjonarskie, prezydenci misji, prezydenci świątyni i członkowie Władz
Generalnych Kościoła.

I List do Koryntian 8
Paweł odpowiada na pytanie na temat jedzenia mięsa ofiarowanego bożkom
Starszy L. Tom Perry z Kworum Dwunastu Apostołów podzielił się następującym
doświadczeniem:

„Zauważyłem, że jeśli żyjemy w taki sposób, w jaki powinniśmy, ludzie to
zauważają i są pod wrażeniem naszych wierzeń, i mamy na nich dobry wpływ.

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 napoje. 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 stać się, gdyby Starszy Perry podczas tych spotkań towarzyskich nadal
pił bezbarwne napoje bezalkoholowe, które wyglądałyby jak alkohol?
____________________

Jakie są jeszcze inne sytuacje, w których twój przykład może mieć negatywny
wpływ na ludzi, chociaż nie robisz nic złego? ____________________

Członkowie Kościoła w Koryncie zastanawiali się, czy było do przyjęcia, żeby jedli
to, co było ofiarowane bałwanom, czyli pogańskim bożkom. Apostoł Paweł
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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).

Przeczytaj I List do Koryntian 8:1 i odszukaj, o czym Paweł nauczał świętych w
Koryncie.

W wersecie 1. zwróć uwagę na to, co może być wynikiem wiedzy, a co prawdziwej
miłości. Paweł zaproponował, że prawdziwa miłość („prawdziwa miłość Chrystusa”
[Moroni 7:47], bezinteresowna miłość do bliźnich) jest ważniejsza od
demonstrowania wiedzy dotyczącej konkretnych praw związanych z pożywieniem.

Przeczytaj I List do Koryntian 8:7–11 i odszukaj, czego Paweł nauczał o spożywaniu
jedzenia, które mogło być złożone w ofierze bożkom. Słowo słaby użyte w tych
wersetach odnosi się do członków Kościoła, którzy byli słabi w wierze. Słowo mięso
w Biblii zazwyczaj oznacza „pożywienie”. Słowo wolność w wersecie 9. odnosi się
do braku konkretnego przykazania zakazującego spożywać określonych rodzajów
pożywienia.

Zwróć uwagę na to, że w I Liście do Koryntian 8:9 Paweł podał istotny powód, dla
którego święci mogą dokonać wyboru, że nie będą spożywać mięsa, które było
złożone w ofierze bożkom. Jaki przykład podał Paweł w I Liście do Koryntian
8:10–11, jako jeden ze sposobów zgorszenia w wyniku spożywania mięsa
złożonego w ofierze bożkom?

Przeczytaj I List do Koryntian 8:12–13 i odszukaj, jak Paweł zakończył przestrogę
przed czynieniem rzeczy, które potencjalnie mogą doprowadzić do tego, że inni
ludzie będą się potykać. Wyrażenie: „abym brata mego nie zgorszył” w wersecie 13.
można także przetłumaczyć, jako: „abym nie przyczynił się do tego, że brat mój
potknie się lub osłabnie” (I List do Koryntian 8:13, przypis a w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO).

Jedna z zasad, jakiej możemy nauczyć się z pouczeń Pawła, brzmi: Możemy
okazać prawdziwą miłość bliźnim, unikając czynów, które mogą sprawić, że
będą się potykać duchowo. (Być może pamiętasz ze studiowania Listu do
Rzymian 14, że Paweł nauczał świętych w Rzymie podobnej zasady).

Przeczytaj pozostałą część historii Starszego Perry’ego o wyborach dokonanych
podczas biznesowego lunchu. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób zastosował on
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. Nagle znalazłem się w centrum uwagi. Mój napój był przedmiotem wielu
żartów. Moje mleko było tematem rozmów. […]

Mleko stało się moim napojem podczas lunchów biznesowych. Wkrótce wszyscy wiedzieli, że
jestem mormonem. Zaskoczyły mnie wyrazy szacunku, jak również interesująca sytuacja, która
wniknęła z tych okoliczności. Inni ludzie przyłączyli się do mnie i też zamawiali mleczny koktajl!

Miejcie odwagę wyróżniać się. Żyjcie według norm nauczanych w ewangelii” („The Tradition of a
Balanced, Righteous Life”, str. 49).
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3. W dzienniku do
studiowania odpowiedz

na następujące pytanie: Podaj
przykłady, jak można okazywać
prawdziwą miłość bliźnim poprzez
unikanie czynów, które mogłyby
doprowadzić do ich duchowych
potknięć?

4. W dzienniku do
studiowania napisz pod

dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję I List do
Koryntian 7–8 i ukończyłem ją w
dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i
spostrzeżenia, którymi chciałbym
podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 22. ,  DZIEŃ 1.
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CZĘŚĆ 22.: DZIEŃ 2.

I List do Koryntian 9–10
Wprowadzenie
Apostoł Paweł odpowiedział na obawy świętych w Koryncie dotyczące używania
kościelnych środków za zaspokajanie jego potrzeb doczesnych. Wyjaśnił, że celem
głoszenia przez niego ewangelii jest umożliwienie zbawienia dzieciom Boga.
Nakłaniał ich, aby wystrzegali się grzechu, a także obrażania bliźnich z powodu ich
wierzeń religijnych.

I List do Koryntian 9
Paweł głosi ewangelię, aby on i jego słuchacze mogli zostać zbawieni
Czy kiedykolwiek trudno było ci obudzić się rano i w konsekwencji spóźnić się na
coś ważnego? Jakie to uczucie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że spóźniłeś się na coś
ważnego albo że nie udało ci się osiągnąć czegoś ważnego, ponieważ nie
przygotowałeś się?

Najważniejszym celem, do osiągnięcia którego powinniśmy dążyć w tym życiu, jest
możliwość dostąpienia życia wiecznego.

1. W dzienniku do studiowania napisz, dlaczego pragniesz uzyskać
życie wieczne.

Podobnie jak trudności z obudzeniem się rano mogą sprawić, że ominie nas coś
ważnego lub że nie uda nam się czegoś dokonać, tak pewne zachowania mogą
przyczynić się do tego, że nie osiągniemy najważniejszego ze wszystkich celów,
jakim jest życie wieczne. Podczas studiowania I Listu do Koryntian 9 odszukaj
zasadę, która mówi, co zrobić, aby mieć pewność, że osiągnie się życie wieczne.

W I Liście do Koryntian 9:1–21 Paweł odpowiadał na różnorodne pytania zadawane
przez świętych w Koryncie. 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 pomniejszania norm ewangelii,
pomagał Żydom, ludziom innych narodów i każdemu, kto jest słaby w ewangelii,
aby ją przyjął.

Przeczytaj I List do Koryntian 9:17 i odszukaj, w jaki sposób Paweł głosił ewangelię.

Przeczytaj I List do Koryntian 9:22–23 i odszukaj, dlaczego Paweł chętnie głosił
ewangelię.

Pomyśl o tym, kiedy ty przygotowywałeś się lub ćwiczyłeś przed jakimś
wydarzeniem. Jak intensywny był twój plan przygotowań lub ćwiczeń? W jaki
sposób motywowało cię wyznaczenie sobie celu?

Paweł wyjaśnił, że sportowcy poprzez skupienie na celu mogą przezwyciężyć
pokusę, aby nie trenować. Przeczytaj I List do Koryntian 9:24–25 i odszukaj
przykład zawodów sportowych, jakiego użył Paweł, kiedy nauczał świętych w
Koryncie.
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Jaką, według Pawła, umiejętność lub cechę posiadali zawodnicy, aby
odnieść sukces?

Wstrzymywanie się od wszystkiego oznacza ćwiczenie samoopanowania, czyli
samokontroli. Wspomniany przez Pawła nieznikomy wieniec, który przetrwa
wszystko, to życie wieczne.

Z I Listu do Koryntian 9:25 możemy dowiedzieć się o następującej zasadzie: Aby
uzyskać życie wieczne musimy nauczyć się, jak we wszystkim rozwijać
samoopanowanie. Jednakże ostatecznie życie wieczne osiągamy jedynie dzięki
„zasługom, miłosierdziu i łasce” Jezusa Chrystusa (2 Nefi 2:8), a nie za sprawą
naszego osobistego samoopanowania.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego, twoim zdaniem, rozwijanie samoopanowania jest konieczne do
otrzymania życia wiecznego?

b. W jakich aspektach naszego życia wszyscy musimy ćwiczyć
samoopanowanie, abyśmy mogli uzyskać życie wieczne?

Przeczytaj I List do Koryntian 9:26–27 i odszukaj, w jaki sposób Paweł opisał swoje
własne wysiłki w rozwijaniu samoopanowania. Słowo „umartwiam” w wersecie 27.
oznacza rygorystyczną dyscyplinę (zob. I List do Koryntian 9:27, przypis a w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Co, twoim zdaniem, Paweł miał na myśli, kiedy w wersecie 27. napisał:
„Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla
innych, sam nie był odrzucony”? ____________________

Rozważ poniższe 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 [ciałach]. 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” (Teachings of Presidents of the Church:
Brigham Young [1997], str. 204).

„Jeśli duch poddaje się ciału, to [duch] staje się skalany; ale jeśli ciało poddaje się duchowi,
[ciało] staje się czyste i święte” (Teachings: Brigham Young, str. 205).

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Co możesz zrobić, aby pomóc swojemu ciału poddać się twojemu

duchowi?
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I List do Koryntian 10
Paweł ostrzega świętych w Koryncie, aby unikali grzechu i obrażania bliźnich

Prezydent James E. Faust z Pierwszego Prezydium ostrzegł: „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).

Zastanów się, w jakich sytuacjach ludzie mogą pozwolić sobie na wystawienie się
na pokusę, myśląc, że są na tyle silni, iż się jej oprą.

Jak podaje I List do Koryntian 10:1–5, Paweł odniósł się do tego, czego
doświadczyły dzieci Izraela w czasach Mojżesza, a co miało ich uczynić silnymi pod
względem duchowym. Chociaż zostały pobłogosławione przez Pana na pustkowiu i
doświadczyły wielu cudów, Pan nie był zadowolony z powodu wielu z nich, i
zostały ukarane.

Przeczytaj I List do Koryntian 10:6–11 i odszukaj, czego, według Pawła, mieli
nauczyć się święci w Koryncie z przykładu starożytnych Izraelitów.

Chociaż starożytni Izraelici doświadczyli wielkich błogosławieństw, zdecydowali, że
ulegną pokusie. Paweł chciał ostrzec świętych w Koryncie, aby unikali powtarzania
tych samych grzechów, jakie popełnili starożytni Izraelici.

Przeczytaj I List do Koryntian 10:12 i własnymi słowami podsumuj przesłanie
Pawła. ____________________

Przeczytaj I List do Koryntian 10:13 i odszukaj, czego Paweł nauczał o pokusach.
Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Czego możemy się nauczyć z tego wersetu o pokusach? ____________________

Rozważ poniższe pytanie: Jeśli Bóg nie pozwoli, abyśmy byli kuszeni ponad nasze
siły, dlaczego starożytni Izraelici poddali się pokusie?

Przeczytaj I List do Koryntian 10:14 i odszukaj, co, według nauk Pawła, mieli
uczynić święci w Koryncie. Bałwochwalstwo jest grzechem, z którym zmagali się
zarówno starożytni Izraelici, jak i święci w Koryncie.

Z I Listu do Koryntian 10:13–14 uczymy się, że Bóg zapewni nam sposób na
uniknięcie pokusy, ale najpierw musimy zdecydować, że będziemy się od
niej odseparowywać.

Przeczytaj werset: Alma 13:28 i odszukaj, co możemy zrobić, aby odseparować się
od pokusy. Możesz zapisać w swoich pismach świętych odsyłacz do tego wersetu
obok I Listu do Koryntian 10:13–14

4. W dzienniku do studiowania wykonaj poniższe zadania:
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a. W oparciu o to, czego nauczyłeś się z I Listu do Koryntian 10:13–14 i z
wersetu: Alma 13:28, napisz nagłówek do gazety lub hasło na bilbord
reklamowy, które pokaże ludziom, jak mogą unikać pokus.

b. W jaki sposób ukorzenie się i czuwanie oraz modlitwa stale pomagają nam
odseparować się od pokusy?

Nie zawsze będziesz mógł uniknąć pokusy. Dlatego musimy teraz zdecydować, jak
będziemy postępować, kiedy stawimy im czoła. Możesz przeczytać następujące
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 [w
decyzyjnych chwilach], kiedy jesteśmy zmęczeni i okrutnie kuszeni. […]

Teraz jest czas na podjęcie decyzji, że nie zadowolimy się niczym innym poza
możliwością życia wiecznego z naszym Ojcem, tak żeby każdy dokonany wybór
był wytyczany przez naszą determinację, aby nie pozwolić, żeby coś zakłóciło

osiągnięcie tego ostatecznego celu” (Teachings of the Presidents of the Church: Spencer W.
Kimball, [2006], str. 108–109).

„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!

Jakże wielkim błogosławieństwem jest wolność od agonii odczuwanej raz za razem podczas
pokus. Takie postępowanie jest czasochłonne i bardzo ryzykowne” (Teachings: Spencer W.
Kimball, str. 109).

„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 te osoby,
które same postawiły się na osłabionej pozycji” (Teachings: Spencer W. Kimball, str. 109).

Zastanów się, z jakimi pokusami najbardziej się zmagasz. Jakich zmian możesz
dokonać, aby uniknąć pokusy, zanim stawisz jej czoła?

Poświęć chwilę na przeczytanie jednego z tematów znajdujących się w broszurze
Dla wzmocnienia młodzieży, dzięki któremu dowiesz się, jak odseparować się od
pokusy. W oparciu o to, co przeczytasz, możesz obrać sobie cel, zapisać go i mieć
go przy sobie, aby przypominał ci, jak możesz unikać pokusy.

W I liście do Koryntian 10:15–33 Paweł doradził świętym w Koryncie, aby szanowali
praktyki religijne innych ludzi bez umniejszania swoich norm i ponownie napisał,
że głosi ewangelię, aby pomóc wielu dostąpić zbawienia.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję I List do Koryntian 9–10 i ukończyłem ją w dniu (data).
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Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 22.: DZIEŃ 3.

I List do Koryntian 11
Wprowadzenie
Apostoł 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
sakramentu.

I List do Koryntian 11:1–16
Paweł wypowiada się na temat zwyczajów religijnych
Przeczytaj następujące wypowiedzi
dotyczące tego, co niektórzy ludzie
mogą myśleć o małżeństwie:

• „Sukces w karierze zawodowej jest
dla mnie najważniejszy. Nie chcę
dzielić moich obowiązków
pomiędzy celami zawodowymi a
małżeństwem”.

• „Nie chcę zobowiązać się do
długoterminowego związku.
Niepokoi mnie podjęcie decyzji,
której później będę żałować”.

• „Małżeństwo mnie ograniczy. Nie
będę w stanie robić tego, co chcę”.

• „Wiem, że małżeństwo to
najważniejsza decyzja, jaką podejmę
w życiu i już nie mogę się doczekać
dnia, w którym to się stanie”.

1. W dzienniku do studiowania napisz, jakie są twoje uczucia na
temat małżeństwa.

W I Liście do Koryntian 11 czytamy więcej o tym, co Apostoł Paweł napisał, aby
odpowiedzieć na wątpliwości członków Kościoła w Koryncie. Przeczytaj I List do
Koryntian 11:3 i odszukaj, czego Paweł nauczał o obowiązkach męża.

Wyrażenie: „a głową żony mąż” oznacza, że mąż ma święty obowiązek
przewodniczyć w domu. Przewodniczyć oznacza w prawy sposób prowadzić ludzi i
przewodniczyć im w kwestiach duchowych i doczesnych.

Zwróć uwagę na to, kto, według wersetu 3., ma prowadzić i przewodniczyć
mężowi, kiedy on przewodniczy swojej rodzinie? Dlaczego ważne jest, aby mąż i
ojciec wzorował się na Chrystusie, który winien być jego przywódcą i
przewodnikiem? ____________________
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Kiedy rozumiemy, w jaki sposób Ojciec Niebieski przewodniczy w Swoim
królestwie, widzimy, że jest On Bogiem porządku, a nie zamieszania (zob. NiP
132:8).

Jak podaje I List do Koryntian 11:4–16, Paweł odpowiedział świętym w Koryncie na
pytania na temat zwyczajów mężczyzn i kobiet dotyczących modlitwy i
prorokowania podczas nabożeństw. Zaliczała się do nich praktyka, według której
kobieta nosiła nakrycie głowy.

Czytelnicy Nowego Testamentu czasami błędnie rozumieją nauki Pawła, uważając,
że oznaczają one, iż rola mężczyzny jest ważniejsza od roli kobiety. Starszy
M. Russell Ballard z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił to błędne rozumienie:

„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 z płci za lepszą lub
ważniejszą od drugiej. […]

Mężczyźni i kobiety posiadają różne dary, różne silne strony, różne punkty widzenia i różne
skłonności. To jest podstawowy powód, dlaczego potrzebujemy siebie nawzajem” („Mężczyźni i
kobiety wykonujący dzieło Pana”, Liahona, kwiecień 2014, str. 48).

Przeczytaj I List do Koryntian 11:11 i odszukaj, czego Paweł nauczał o relacji
pomiędzy mężem a żoną. Wyrażenie „w Panu” odnosi się do planu Pana, który ma
na celu pomóc nam stać się podobnymi Mu i uzyskać życie wieczne.

Z I Listu do Koryntian 11:11 wynika następująca prawda: Zgodnie z planem Pana
mężczyźni i kobiety nie mogą uzyskać życia wiecznego bez siebie nawzajem
(zob. także NiP 131:1–4).

Małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest częścią planu Boga. Zastanów się nad
odpowiedziami na następujące pytania: W jaki sposób bycie prawym ojcem czy
prawą matką przyczynia się do wypełniania planu Boga? W jaki sposób pomaga
nam to przygotować się do tego, aby upodobnić się do naszego Ojca Niebieskiego?

Zastanów się nad tym, jak działają
nożyczki. W jaki sposób nożyczki
spełniałyby swoją funkcję, gdyby je
rozkręcono na dwie połówki, a ty
próbowałbyś przeciąć kartkę lub
materiał tylko jedną z nich? W jakim
sensie nożyczki przypominają męża i
żonę, którzy dążą do uzyskania życia
wiecznego?
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Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Davida A. Bednara z Kworum
Dwunastu Apostołów i odszukaj, jak mąż i żona mają wspólnie pracować, aby
uzyskać życie wieczne: „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).

2. W dzienniku do studiowania opisz, w jaki sposób różne cechy i
obowiązki mężczyzn i kobiet wspierają i wzmacniają ich nawzajem

w rodzinie.

W deklaracji „Rodzina: Proklamacja dla świata”, Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu
Apostołów oświadczyło: „Według boskiego zamysłu, ojcowie mają przewodniczyć swoim
rodzinom w miłości i prawości, i są odpowiedzialni za zapewnienie swoim rodzinom niezbędnych
środków do życia i ochrony. 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. Niepełnosprawność, śmierć lub inne okoliczności mogą
wymagać przystosowania do konkretnej sytuacji” (Ensign, listopad 2010, str. 129).

3. Pomyśl o różnych postawach wobec małżeństwa, które zostały
ukazane w wypowiedziach na początku lekcji. W dzienniku do

studiowania odpowiedz na poniższe pytanie: Co, po przestudiowaniu I Listu do
Koryntian 11:1–16, powiedziałbyś osobie, która nie rozumie znaczenia
małżeństwa w planie Boga?

I List do Koryntian 11:17–34
Paweł naucza świętych w Koryncie, aby nie lekceważyli sakramentu
O czym myślisz, kiedy czytasz poniższe wyrażenia?

• „Naprawdę duchowe doświadczenie”.

• „Odnowienie duszy”.

• „Główne wydarzenie w dniu sabatu”.

Pomyśl o tym, kiedy ostatnio przyjmowałeś sakrament i zastanów się czy te
wyrażenia opisują twoje doświadczenie.

Podczas studiowania I Listu do Koryntian 11:17–34 odszukaj prawdy, które pomogą
ci uczynić przyjmowanie sakramentu bardziej duchowym i pełnym znaczenia
doświadczeniem.

W czasach Pawła członkowie Kościoła nadal praktykowali zwyczaj podobny do
Ostatniej Wieczerzy. Wspólnie co jakiś czas spożywali posiłek, a następnie
przyjmowali sakrament. Apostoł Paweł potępił takie zgromadzenia, ponieważ
święci uczynili z nich zwykłe posiłki, zamiast zachowywać świętość podczas
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przyjmowania sakramentu. Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha]
wyjaśnia wypowiedź Pawła o celu wspólnych spotkań: „Wy tedy, gdy się schodzicie
w jednym miejscu, czyż nie spożywacie w sposób należyty Wieczerzy Pańskiej?”
(Joseph Smith Translation, 1 Corinthians 11:20 [I List do Koryntian 11:20, przypis a]
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Chociaż te zgromadzenia miały umocnić przyjaźnie i zwiększyć jedność, często
między świętymi dochodziło do sporów. Jak podaje I List do Koryntian 11:17–22,
Paweł potępił spory, które powstawały pośród świętych w Koryncie w trakcie tych
posiłków.

Przeczytaj I List do Koryntian 11:23–26 i odszukaj, do czego Paweł zachęcał
członków, żeby pamiętali na temat sakramentu. Słowo zwiastować w wersecie 26.
oznacza to samo słowo, co zapowiadać. Greckie słowo, z którego zostało
przetłumaczone, oznacza głosić, ogłosić lub świadczyć (zob. I List do Koryntian
11:26, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Przeczytaj I List do Koryntian 11:27–30 i
odszukaj, przed czym Paweł ostrzegł
świętych w Koryncie w kwestii
sakramentu.

Z tych wersetów uczymy się, że ci,
którzy przyjmują sakrament, będąc
niegodni, sprowadzają na siebie
przekleństwo i potępienie.

Prawda ta została potwierdzona w
Księdze Mormona, kiedy Jezus Chrystus ostrzegł, że ci, którzy przyjmują
sakrament, nie będąc tego godni, jedzą i piją na potępienie swojej duszy
(zob. 3 Nefi 18:29). Ponadto Zbawiciel powiedział przywódcom kapłańskim, że nie
powinni pozwolić, aby osoby, które nie są tego godne, przyjmowały sakrament
(zob. 3 Nefi 18:29). Jeśli masz pytanie co do swojej godności, aby przyjmować
sakrament, powinieneś porozmawiać ze swoim biskupem lub prezydentem gminy.

W I Liście do Koryntian 11:29 greckie słowo przetłumaczone jako „sąd” może także
oznaczać „potępienie” (zob. I List do Koryntian 11:29, przypis b w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO). Skazanie oznacza, że „Bóg uznał kogoś za
winnego” (Guide to the Scriptures, „Condemn, condemnation”, strona
internetowa: scriptures.lds.org). Potępienie odnosi się do „stanu, w którym został
powstrzymany rozwój danej osoby i odmówiono jej dostępu do obecności Boga i do
Jego chwały. Są różne stopnie potępienia. Wszyscy ci, którzy nie uzyskają pełni
celestialnego wywyższenia, będą do pewnego stopnia ograniczeni w swoim
postępie i przywilejach, i w tym sensie będą potępieni” (Guide to the Scriptures,
„Damnation”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Pamiętaj, 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, nie mając
skruszonego serca i nie mamy pragnienia, aby pamiętać o Zbawicielu i za Nim
podążać, to wówczas przyjmujemy sakrament, będąc niegodnymi.
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Pomyśl, dlaczego niegodne przyjmowanie sakramentu sprowadza potępienie na
nasze dusze.

Przeczytaj ponownie I List do Koryntian 11:28 i odszukaj, co Paweł doradził, żeby
święci czynili podczas przyjmowania sakramentu. Możesz zaznaczyć to, co
znajdziesz.

Z tego wersetu uczymy się, że powinniśmy oceniać swoje życie podczas
przyjmowania sakramentu.

W jakim sensie, twoim zdaniem, powinniśmy oceniać swoje życie?

Celem oceny życia jest nie tylko rozważenie, czy jesteśmy godni, by przyjąć
sakrament, ale mamy także zastanowić się, w jakim stopniu udaje nam się
dotrzymywać przymierzy z Bogiem oraz co możemy zrobić, by odpokutować i
udoskonalać się.

Przeczytaj poniższe zdania i zastanów się, w jaki sposób możesz dokonywać oceny
swojego życia podczas przyjmowania sakramentu.

Opisując swoje doświadczenie podczas przyjmowania sakramentu, Prezydent
Howard W. Hunter powiedział: „Zadałem sobie to pytanie: ‘Czy stawiam Boga
ponad wszystkimi innymi rzeczami w swoim 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).

Tad R. Callister, generalny prezydent Szkoły Niedzielnej, kiedy służył jako
Siedemdziesiąty, nauczał, że sakrament jest czasem refleksji i samooceny:
„Sakrament jest […] czasem na głębokie wejrzenie w siebie i samoocenę […].
Sakrament to czas, kiedy nie tylko pamiętamy o Zbawicielu, ale przyrównujemy
nasze życie do Wspaniałego Przykładu [Jezusa Chrystusa]. To czas na odłożenie
na bok wszelkiego oszukiwania samego siebie, to czas na absolutną podniosłą

prawdę. Wszelkie wymówki, fasady muszą ustąpić miejsca, umożliwiając naszemu duchowi, jak
to zaprawdę ma miejsce, porozumieć się na linii ducha z Duchem Świętym i z naszym Ojcem. W
tym momencie stajemy się swoimi własnymi sędziami, rozważając, jak tak naprawdę wygląda
nasze życie i jak powinno wyglądać” (The Infinite Atonement [2000], str. 291).

Jednym ze sposobów na zastosowanie tej zasady polegającej na ocenianiu swojego
życia podczas przyjmowania sakramentu jest rozważenie odpowiedzi na pytania,
które możemy sobie zadawać podczas przygotowywania się do przyjęcia
sakramentu. Na przykład, możesz zapytać: „W jaki sposób mogę być lepszym
uczniem Jezusa Chrystusa?”. „W jakim sensie moje życie przypomina życie
Zbawiciela? Czym się od niego różni?”. „Z jakimi zmagam się słabościami, które
powstrzymują mój duchowy rozwój?”. „Co mogę zrobić w tym tygodniu, aby stać
się nieco lepszym?”.
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Stosuj doktryny i zasady
Stosowanie polega na myśleniu, mówieniu i życiu według doktryn i zasad, o których się
dowiadujesz podczas osobistego studiowania pism świętych. Wdrażając doktryny i zasady do
swojego życia, otrzymujesz błogosławieństwa. Na przykład, kiedy stosujesz to, czego się
nauczyłeś z I Listu do Koryntian 11 na temat sakramentu, zyskasz głębsze zrozumienie i
świadectwo na temat tego obrzędu.

4. W dzienniku do studiowania wymień kilka dodatkowych pytań,
jakie możesz sobie zadać przed i podczas sakramentu.

5. W dzienniku do studiowania zapisz plan, co zamierzasz zrobić, aby
lepiej przygotować się na następną możliwość przyjęcia

sakramentu.

Kiedy będziesz oceniać swoją godność przed i podczas przyjmowania sakramentu,
Pan pomoże ci dowiedzieć się, w jaki sposób możesz lepiej wypełniać zawarte
przymierza i spełnić wymagania, aby otrzymać błogosławieństwa, które On pragnie
ci dać. Zobowiąż się, że postąpisz zgodnie z otrzymanymi podszeptami.

W I Liście do Koryntian 11:33–34 czytamy o dodatkowych wskazówkach, których
Paweł udzielił świętym w Koryncie na temat posiłku, który spożywali, kiedy
spotykali się razem, aby przyjąć sakrament. Powiedział świętym, aby myśleli o sobie
nawzajem oraz unikali sporów.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję I List do Koryntian 11 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 22. ,  DZIEŃ 3.

465



CZĘŚĆ 22.: DZIEŃ 4.

I List do Koryntian 12–14
Wprowadzenie
Apostoł Paweł pisał o wielu darach Ducha. Porównał Kościół do fizycznego ciała i
wyjaśnił, że tak jak ciało potrzebuje każdego członka do prawidłowego
funkcjonowania, tak w Kościele potrzebny jest każdy członek, który ma używać
swoich darów Ducha, aby wspomóc Kościół i wzmacniać go. Paweł doradził
świętym, aby dążyli do prawdziwej miłości i duchowego daru proroctwa.

I List do Koryntian 12
Paweł naucza o darach duchowych
Przeczytaj poniższe zdania i zakreśl to, które, twoim zdaniem, jest najwłaściwsze:

• Na świadectwo trzeba zapracować.

• Świadectwo jest darem.

Uzasadnij swoją odpowiedź: ____________________

Podczas studiowania I Listu do Koryntian 12 odszukaj zasadę, która pokazuje, jak
uzyskać silne osobiste świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii.

W I Liście do Koryntian 12:1–2 czytamy, że Apostoł Paweł chciał nauczać członków
Kościoła w Koryncie o darach duchowych.

Przeczytaj I List do Koryntian 12:3 i odszukaj, jak można samemu dowiedzieć się,
że Jezus jest Panem i Zbawicielem. Prorok Józef Smith nauczał, że słowo rzec
w I Liście do Koryntian 12:3 należy rozumieć jako wiedzieć (zob. History of the
Church, 4:602–603).

Korzystając z tego, czego nauczyłeś się na podstawie I Listu do Koryntian 12:3,
uzupełnij następującą prawdę: Jedynie poprzez ____________________ możemy
uzyskać osobiste świadectwo, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem.

Prezydent Dieter F. Uchtdorf z Pierwszego Prezydium nauczał, że musimy
otrzymać osobiste świadectwo:

„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).
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1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego ważne jest zrozumienie, że świadectwo o Jezusie Chrystusie
przychodzi jedynie poprzez Ducha Świętego?

b. Co możemy zrobić, aby zaprosić Ducha Świętego do swego życia i otrzymać
świadectwo?

Jak podaje I List do Koryntian 12:4–31, Paweł nauczał świętych w Koryncie o wielu
duchowych darach, które są dane dla pożytku wszystkich dzieci Ojca Niebieskiego
oraz aby pomóc członkom Kościoła służyć sobie nawzajem. Dary Ducha to
błogosławieństwa i zdolności dane poprzez Ducha Świętego. Bóg daje co najmniej
jeden dar każdemu członkowi Kościoła (zob. NiP 46:11). Paweł przyrównał Kościół
do fizycznego ciała. Podobnie jak ciało potrzebuje każdego członka, aby
prawidłowo funkcjonowało, tak każdy członek Kościoła może użyć swoich
duchowych darów, aby wspomóc Kościół i wzmacniać go. Mając to na uwadze,
Paweł doradził świętym, aby „[starali się] usilnie o większe dary” (I List do
Koryntian 12:31).

I List do Koryntian 13
Paweł naucza o znaczeniu posiadania prawdziwej miłości
Przeczytaj poniższe opisy sytuacji i zastanów się, jakie szkody można wyrządzić w
wyniku przedstawionych postaw i zachowań.

• Często denerwujesz się i złościsz z powodu zachowania swojego rodzeństwa.

• Kolega lub koleżanka z klasy zachowuje się wobec ciebie niegrzecznie, więc
czujesz się usprawiedliwiony, odpłacając tym samym.

• Zazdrościsz swojemu przyjacielowi jego talentów i osiągnięć.

• Czasami łatwo ci jest plotkować i mówić źle o innych podczas kworum
kapłaństwa lub na lekcjach w Organizacji Młodych Kobiet.

Wyznaczaj cele, aby stosować zdobywaną wiedzę
Wyznaczanie celów dotyczących stosowania zdobywanej wiedzy sprzyja działaniu z wiarą,
intensywniejszemu uczeniu się podczas studiowania i rozwojowi duchowemu. Staraj się o
przewodnictwo Ducha Świętego podczas wyznaczania celów. Upewnij się, że wyznaczone cele
skłaniają do działania, ale są też realne i osiągalne. Napisz szczegółowo, co zrobisz, kiedy i w jaki
sposób. Następnie regularnie sprawdzaj swoje postępy.

Podczas studiowania I Listu do Koryntian 13 odszukaj prawdy, które pomogą ci
unikać postaw i zachowań, które mogą zakłócić twoje osobiste szczęście i
pozytywne relacje z innymi ludźmi.

Przeczytaj I List do Koryntian 13:1–3 i odszukaj cechę lub dar Ducha, który
wychwalał Paweł.

Prawdziwa miłość to „najwyższy, najszlachetniejszy i najsilniejszy rodzaj miłości, a
nie tylko darzenie kogoś uczuciem” (Bible Dictionary, „Charity”).
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Zwróć uwagę na to, w jaki sposób Apostoł Paweł opisał w tych wersetach osoby,
które posiadają inne duchowe dary, ale nie mają prawdziwej miłości (zob. także
NiP 88:125).

Określenia: „miedź dźwięcząca” oraz „cymbał brzmiący”, zawarte w wersecie 1.,
odnoszą się do instrumentów, które wydają głośne dźwięki. W kontekście I Listu
do Koryntian 13:1 określenia te mogą oznaczać wypowiadanie słów, które są puste
lub bez znaczenia, gdyż mówca nie jest motywowany prawdziwą miłością.

Paweł opisał cechy charakterystyczne prawdziwej miłości, aby pomóc świętym w
Koryncie lepiej zrozumieć ten dar. Przeczytaj I List do Koryntian 13:4–8 i odszukaj,
w jaki sposób Paweł opisał prawdziwą miłość. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Przeczytaj następujące wyjaśnienia wyrażeń, które mogą być trudne do
zrozumienia: „Jest cierpliwa” (werset 4.) opisuje osobę, która cierpliwie znosi próby.
„Nie zazdrości” (werset 4.) — opisuje osobę, która nie odczuwa zawiści wobec
innych ludzi. „Nie jest chełpliwa” (werse 4.) — opisuje osobę, która się nie
przechwala. „Nie nadyma się” (werset 4.) — opisuje osobę, która jest pokorna.
„Nie postępuje nieprzystojnie” (werset 5. — opisuje osobę, która nie jest
nieuprzejma ani nietaktowna. „Nie szuka swego” (werset 5.) — opisuje osobę,
która stawia Boga i innych ludzi ponad sobą. „Nie unosi się” (werset 5.) — opisuje
osobę, która się łatwo nie denerwuje. „Wszystkiemu wierzy” (werset 7.) — opisuje
osobę, która przyjmuje wszelką prawdę.

Czyje życie jest przykładem odzwierciedlającym wszystkie te cechy prawdziwej
miłości, które przedstawił Paweł?

W wersecie: Moroni 7:47 czytamy, że prorok Mormon nauczał, iż „miłość bliźniego
jest prawdziwą miłością Chrystusa”. Możesz zapisać tę definicję oraz odsyłacz obok
I Listu do Koryntian 13:4–8.

2. Wybierz dwa lub trzy opisy prawdziwej miłości z I Listu do
Koryntian 13:4–8. W dzienniku do studiowania wyjaśnij, w jaki

sposób opisują one Jezusa Chrystusa oraz podaj przykład z Jego życia do
każdego wybranego przez ciebie opisu.

Prawda, jakiej możemy nauczyć się z I Listu do Koryntian 13:4–8, brzmi: Kiedy
dążymy do uzyskania duchowego daru prawdziwej miłości, stajemy się
bardziej podobni do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Co, twoim zdaniem, w wersecie 8., oznaczają słowa, że „miłość nigdy nie ustaje”?
____________________

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów opisał, jak to możliwe,
że miłość nigdy nie ustaje: „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).

CZĘŚĆ 22. ,  DZIEŃ 4.

468



W I Liście do Koryntian 13:9–12 czytamy, 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.

Przeczytaj I List do Koryntian 13:13 i odszukaj trzy dary Ducha, o których nauczał
Paweł, że pozostaną, co oznacza, że przetrwają lub będą niezmienne.

Na podstawie I Listu do Koryntian 13:13 uzupełnij następującą prawdę:
____________________ jest największym darem Ducha.

Dlaczego, twoim zdaniem, prawdziwa miłość jest największym darem Ducha?
____________________

Jak podaje I List do Koryntian 14:1, Paweł doradził świętym, aby „[dążyli] do
miłości”. Przeczytaj werset: Moroni 7:48 i odszukaj, co, według nauk Mormona,
miał zrobić jego lud, aby uzyskać dar prawdziwej miłości.

W jaki sposób uzyskujemy ten i inne duchowe dary? Kogo, według Mormona,
Ojciec Niebieski obdarza darem prawdziwej miłości?

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób prawdziwa miłość może ulepszyć nasze relacje z rodziną,
przyjaciółmi i rówieśnikami?

b. W jakiej sytuacji doświadczyłeś prawdziwej miłości w tym, jak ktoś
potraktował ciebie lub kogoś innego?

c. Która cecha prawdziwej miłości wymieniona w I Liście do Koryntian 13:4–7
jest dla ciebie najtrudniejsza? Dlaczego? Zapisz sobie cel, którym będzie
dążenie do uzyskania daru prawdziwej miłości oraz sposób, w jaki chcesz go
osiągnąć.

I List do Koryntian 14
Paweł naucza, że dar proroctwa jest większy od daru języków
W I Liście do Koryntian 14:1–3 Paweł doradził świętym, aby dążyli do uzyskania
daru proroctwa. Powiedział, że dar proroctwa wzmacnia, czyli naucza innych w
większym stopniu niż dar języków.

„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 ktoś 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).

Z I Listu do Koryntian 14:1–3 dowiadujemy się, że kiedy nauczamy i składamy
świadectwo pod natchnieniem, możemy przyczynić się do wzmocnienia i
pocieszenia innych ludzi. Możemy napominać innych (zob. werset 3.) poprzez
zachęcanie ich.
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Zastanów się, kiedy czyjeś nauki lub świadectwo były dla ciebie nauką, zachętą lub
pocieszeniem.

W I Liście do Koryntian 14:4–40 Paweł udzielił ostrzeżenia świętym w Koryncie
odnośnie do daru mówienia językami. Ostrzegł, że jeśli jest on użyty niewłaściwie,
to dar języków nie wzmacnia Kościoła, ale odciąga członków od dążenia do
uzyskania lepszych duchowych darów. Paweł także nauczał, że „Bóg nie jest
Bogiem nieporządku” (I List do Koryntian 14:33) i że wszystkie rzeczy w Kościele
powinno wykonywać się w należytym porządku.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję I List do Koryntian 12–14 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 22. ,  DZIEŃ 4.
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CZĘŚĆ 23.: DZIEŃ 1.

I List do Koryntian 15:1–29
Wprowadzenie
Apostoł Paweł dowiedział się, że niektórzy członkowie Kościoła w Koryncie uczyli o
tym, że nie ma Zmartwychwstania zmarłych. Świadczył, że Jezus Chrystus powstał
z martwych i wyjaśnił, co Zmartwychwstanie oznacza dla wszystkich dzieci Ojca
Niebieskiego.

I List do Koryntian 15:1–10
Paweł daje dowody na Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Podziel się następującą wypowiedzią 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. Mówiąc słowami Apostoła Pawła: ‘Postanowione jest ludziom raz

umrzeć’ [List do Hebrajczyków 9:27]” („Ja wiem, że żyje Zbawiciel mój!” Ensign lub Liahona,
maj 2007, str. 24).

Przypomnij sobie o przemyśleniach i uczuciach, jakie miałeś po śmierci kogoś,
kogo znałeś.

Podczas studiowania I Listu do Koryntian 15:1–29 odszukaj zasady, które mogą stać
się oparciem, kiedy umrze ktoś, kogo znasz.

Apostoł Paweł na zakończenie swojego listu do świętych w Koryncie pisał o
fałszywych wierzeniach, których nauczali niektórzy członkowie Kościoła. Przeczytaj
I List do Koryntian 15:12 i odszukaj, o jakim fałszywym wierzeniu nauczano.

Jak myślisz, dlaczego Paweł był zaniepokojony z powodu tego fałszywego
wierzenia? ____________________

Przeczytaj I List do Koryntian 15:3–8 i odszukaj, co Paweł napisał do członków
Kościoła, aby pomóc im zrozumieć realność Zmartwychwstania Zbawiciela.
(Pamiętaj, że Kefas to jedno z imion Apostoła Piotra).

Z wersetów tych możemy dowiedzieć się, że Apostołowie świadczą, że Jezus
Chrystus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. (Możesz zaznaczyć lub
zapisać tę prawdę w swoich pismach świętych).

Prezydent Monson złożył następujące świadectwo: „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
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wielkiej to radości zdrój: Ja to wiem, że Zbawca żyje mój!’ [„Ja wiem, że żyje Zbawiciel mój”
(Hymny, nr 71]. Niech cały świat to wie i żyje zgodnie z tą wiedzą” („Ja wiem, że żyje Zbawiciel
mój!” str. 25).

Zastanów się, w jaki sposób świadectwa Apostołów o Zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa pomogły ci wzmocnić wiarę w Zbawiciela i w to, że powstał On z
martwych.

I List do Koryntian 15:11–29
Paweł zgłębia doktrynę Zmartwychwstania
Jak podaje I List do Koryntian 15:11–15, Paweł pytał, jak to możliwe, że święci w
Koryncie zaczęli wątpić w realność Zmartwychwstania. Przedstawił, że jeśli nie
byłoby Zmartwychwstania zmarłych, to Jezus Chrystus nie zmartwychwstał. A
skoro Jezus Chrystus nie powstał z martwych, to wszystkie świadectwa o Jego
Zmartwychwstaniu są fałszywe, a nauczanie ewangelii mija się z celem.

Prorok Józef Smith nauczał: „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).

1. Przerysuj do dziennika do studiowania załączoną tabelę. Następnie
przeczytaj fragmenty z pism świętych podane w lewej kolumnie

tabeli i odszukaj, jak uzupełniłbyś zdania podane w prawej kolumnie.
Następnie uzupełnij te zdania w dzienniku do studiowania.

Zwróć uwagę na to, że słowo pierwiastek w I Liście do Koryntian 15:20 odnosi
się do pierwszych plonów zbieranych przez rolnika. Podobnie jak te plony są
pierwsze z wielu, które zostaną zebrane, Jezus Chrystus był pierwszym, który
zmartwychwstał. (Zwróć uwagę na to, że: I List do Koryntian 15:20–22 to
fragment do opanowania. Możesz zaznaczyć go w wyróżniający się sposób,
abyś w przyszłości mógł z łatwością go odnaleźć).

I List do Koryntian 15:16–19 Gdyby Jezus nie powstał z martwych, to…

I List do Koryntian 15:20–22 Skoro Jezus powstał z martwych, to…

Możesz odnieść się do wypowiedzi Pawła z I Listu do Koryntian 15:19: „Jeśli tylko
w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi
najbardziej pożałowania godni”. Prawda, której możemy nauczyć się ze świadectwa
Pawła podanego w wersetach 20–22, brzmi: Dzięki Zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa możemy mieć nadzieję.

CZĘŚĆ 23. ,  DZIEŃ 1.
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2. W dzienniku do studiowania napisz, w jaki sposób
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa może dać ci nadzieję, kiedy

umrze ktoś, kogo znasz, lub jeśli obawiasz się swojej własnej śmierci.

3. W dzienniku do studiowania wykonaj jedno lub dwa poniższe
zadania:

a. Napisz swoje świadectwo o realności Zmartwychwstania, a następnie
wyjaśnij jego znaczenie w planie zbawienia Ojca Niebieskiego. Możesz
podzielić się swoim świadectwem o Zmartwychwstaniu z inną osoba.

b. Poproś rodzica, przyjaciela lub przywódcę Kościoła, aby podzielili się z tobą
swoim świadectwem o Zmartwychwstaniu. Napisz o tym, czego nauczyłeś
się i co poczułeś, kiedy słuchałeś tego świadectwa.

Jak podaje I List do Koryntian 15:23–24, Paweł nauczał, że będzie istniał pewien
porządek Zmartwychwstania. Jezus Chrystus powstał jako pierwszy, a Jego wierni
naśladowcy powstaną jako następni. W Naukach i Przymierzach jesteśmy
nauczani, że ci Jego wierni naśladowcy odziedziczą chwałę celestialną (zob. NiP
76:50–70; NiP 88:97–98). Ci, którzy nie są dzielni w świadectwie o Jezusie
Chrystusie, oraz ci, którzy są niegodziwi, zmartwychwstaną później (zob. NiP
76:71–86; NiP 88:99–101). Paweł nauczał także, że na „koniec” (podczas Milenium)
Jezus Chrystus „złoży władzę królewską” Ojcu Niebieskiego po tym, jak położy
kres wszelkim formom doczesnej (czyli światowej) „[władzy i mocy]” (I List do
Koryntian 15:24).

Przeczytaj I List do Koryntian 15:25–26 i odszukaj, czego Paweł nauczał o tym, co
stanie się z wrogami Jezusa Chrystusa podczas Milenium.

Zwróć uwagę na to, co jest ostatnim wrogiem, którego zniszczy Jezus Chrystus.
Dlaczego śmierć uważana jest za wroga Jezusa Chrystusa i planu Ojca Niebieskiego
(zob. Mojżesz 1:39)? ____________________

Przeczytaj I List do Koryntian 15:29 i odszukaj, jakiego obrzędu dokonywali święci
w Koryncie.

Własnymi słowami podsumuj, o co Paweł zapytał świętych w kwestii ich
uczestnictwa w chrztach za zmarłych: ____________________

Prawda, jakiej uczymy się z I Listu do Koryntian 15:29 brzmi następująco: Osoby,
które zmarły bez chrztu, mogą otrzymać ten niezbędny obrzęd.

Prezydent Gordon B. Hinckley wyjaśnił, że świątynie są symbolem naszej wiary w
Zmartwychwstanie: „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. Nie potrzebowalibyśmy świątyń, gdyby dusza ludzka
nie była wieczna. Każdy obrzęd dokonywany w tych świętych domach ma
wieczne konsekwencje” („This Peaceful House of God”, Ensign, maj 1993,

str. 74).
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Świątynia Payson w Utah

Jeśli mieszkasz w pobliżu świątyni,
przypomnij sobie, kiedy ostatnio
dokonywałeś chrztów za zmarłych lub
kiedy przygotowywałeś imiona i
nazwiska przodków do zabrania do
świątyni. Jakie miałeś uczucia,
przygotowując imiona i nazwiska do
świątyni lub dokonując tam obrzędów
za zmarłych? Jeśli nie mieszkasz blisko
świątyni, zastanów się, co możesz
zrobić, aby pomagać w dziele zbawienia
zmarłych.

4. W dzienniku do
studiowania odpowiedz

na następujące pytanie: Co możesz
zrobić, aby w większym stopniu
uczestniczyć w pracy nad historią
rodziny oraz w pracy świątynnej
oraz jak, twoim zdaniem, twoje
zaangażowanie może pomóc ci
wzmocnić świadectwo o Zmartwychwstaniu?

Na kartce zapisz sobie osobisty cel dotyczący tego, co zrobisz, aby bardziej
zaangażować się w pracę nad historią rodziny oraz w pracę świątynną. Umieść tę
kartkę w takim miejscu, aby przypominała ci, że masz pracować nad osiągnięciem
tego celu.

Fragment do opanowania — I List do Koryntian
15:20–22

5. Zapamiętanie tego fragmentu do opanowania (I List do Koryntian
15:20–22) sprawi, że posiądziesz słownictwo i zrozumienie, by

nauczać bliźnich o doktrynie Zmartwychwstania. Poświęć chwilę na
zapamiętanie wersetu 22., a następnie wyrecytuj go, nie patrząc w pisma święte.
Zrób to samo z wersetem 21. i wyrecytuj wersety 21–22. Następnie zapamiętaj
werset 20. i wyrecytuj kolejno wszystkie trzy wersety. Na koniec spróbuj zapisać
w dzienniku do studiowania cały ten fragment do opanowania z pamięci.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję I List do Koryntian 15:1–29 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 23.: DZIEŃ 2.

I List do Koryntian
15:30–16:24
Wprowadzenie
Apostoł 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 hojne datki na rzecz potrzebujących
świętych w Jerozolimie.

Módl się przed studiowaniem
Szczera modlitwa pomaga dopasować naszą wolę do woli Boga i zaprasza Ducha Świętego do
naszego życia. Uczyń nawykiem modlitwę przed studiowaniem pism świętych i lekcji z tego kursu
seminarium.

I List do Koryntian 15:30–52
Paweł naucza o Zmartwychwstaniu
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś nie
wierzył w życie po śmierci? Jaki styl życia ludzie mogą wybrać, jeśli nie wierzą, że
będą ponownie żyć po śmierci? ____________________

W I Liście do Koryntian 15:1–29 uczymy się, że Paweł poprawiał fałszywe wierzenia
niektórych świętych w Koryncie, którzy uważali, że nie będzie zmartwychwstania
zmarłych. W I Liście do Koryntian 15:30–34 czytamy, że Paweł poprosił Świętych,
aby zastanowili się, dlaczego osoby, które wierzą w Jezusa Chrystusa są gotowe
przetrwać prześladowania, a nawet ryzykować życie, jeśli nie byłoby
zmartwychwstania. Pouczył także świętych, aby nie dali się zwieść postawą ludzi,
którzy mówią: „jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy” (I List do Koryntian 15:32), co
jest wyrazem fałszywego wierzenia w to, że możemy czynić, co tylko chcemy, gdyż
nie ma życia po śmierci, a więc i nie będzie boskiego sądu.

Dlaczego przyjęcie takiej postawy może być niebezpieczne, skoro
Zmartwychwstanie jest realne?

Podczas studiowania pozostałej części I Listu do Koryntian 15, odszukaj prawdy,
które wyjaśniają, jaki wpływ wiedza o Zmartwychwstaniu może mieć na
dokonywane za życia wybory.

Przeczytaj I List do Koryntian 15:35 i odszukaj, jakie pytania ludzie mogą sobie
zadawać na temat Zmartwychwstania.

Z I Listu do Koryntian 15:36–38 dowiadujemy się, że Paweł pomógł odpowiedzieć
na te pytania, używając nasiona symbolizującego śmiertelne ciało, które po
pochowaniu w ziemi powstanie podczas Zmartwychwstania.
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Zastanów się, jak byś opisał to czym
różni się światło emitowane przez
słońce od światła, które daje księżyc.
Czym światło księżyca różni się od
światła gwiazd?

Przeczytaj I List do Koryntian 15:39–42
i odszukaj, w jaki sposób Paweł użył opisu blasku słońca, księżyca i gwiazd, by
wyjaśnić różnice pomiędzy zmartwychwstałymi ciałami. Przeczytaj także Joseph
Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha], I List do Koryntian 15:40
(w: I Liście do Koryntian 15:40, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO). W tym kontekście słowo blask może odnosić się do światła,
lśnienia i wspaniałości. (Zwróć uwagę na to, że: I List do Koryntian 15:40–42 to
fragment do opanowania. Możesz zaznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś w
przyszłości mógł z łatwością go odnaleźć).

Prawda, jakiej Paweł naucza w tych wersetach, brzmi następująco: Istnieją różne
stopnie chwały zmartwychwstałych ciał. Innymi słowy niektóre
zmartwychwstałe ciała będą miały większą jasność i splendor od innych.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha i odszukaj,
czym różnią się od siebie różne stopnie chwały zmartwychwstałych ciał. (Kiedy
Prezydent Smith mówił o „ciałach celestialnych”, to miał na myśli tych, którzy
otrzymają najwyższy stopień chwały w królestwie celestialnym [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
telestialną” (Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R. McConkie, 3 tomy [1954–1956], 2:286–287).

Zwróć uwagę na to, że Prezydent Smith wyjaśnił, że chwała, czyli ciało, jakie
otrzymamy podczas Zmartwychwstania, określi królestwo, w jakim będziemy
przebywać.
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„Moce wywyższenia” — o których
mówił Prezydent Smith — 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).

Przeczytaj fragment: Nauki i
Przymierza 88:21–22 i odszukaj, co musimy uczynić, aby otrzymać ciało celestialne
podczas zmartwychwstania. „Przestrzegać prawa królestwa celestialnego”
(werset 22.) oznacza otrzymać wszystkie obrzędy oraz zawrzeć wszystkie
przymierza niezbędne do tego, aby wejść do królestwa celestialnego, i
dotrzymać ich.

1. W dzienniku do studiowania napisz, w jaki sposób wiedza o chwale
i błogosławieństwach dostępnych dla zmartwychwstałych istot w

najwyższym stopniu królestwa celestialnego może wpłynąć na nasze wybory
dokonywane podczas życia doczesnego.

Jak podaje I List do Koryntian 15:42–52, Paweł dokładniej wyjaśnił, jak będą
wyglądać zmartwychwstałe ciała. 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.).

Fragment do opanowania — I List do Koryntian
15:40–42

2. Opowiedz komuś z rodziny lub przyjacielowi o tym, czego
dowiedziałeś się o różnicach pomiędzy zmartwychwstałymi ciałami.

Podczas nauczania użyj fragmentu do opanowania (I List do Koryntian
15:40–42). Kiedy skończysz nauczać tę osobę, zapytaj ją, czy mogłaby coś
jeszcze dodać do tego, co jej przekazałeś. Podziel się z nią swoim świadectwem
o Zmartwychwstaniu. W dzienniku do studiowania napisz, czego nauczyłeś się
z tego doświadczenia.

I List do Koryntian 15:53–58
Paweł cieszy się ze zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią
Zaznacz wymienione poniżej stany fizyczne, których chciałbyś doświadczyć:

Choroba Głód Ból

Brak chorób Brak głodu Brak bólu

Przeczytaj I List do Koryntian 15:53 i odszukaj nauczaną przez Pawła doktrynę o
stanie naszych ciał podczas zmartwychwstania.
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Z tego wersetu uczymy się o tym, że zmartwychwstaniemy w nieskażonym i
nieśmiertelnym stanie. Nasze zmartwychwstałe ciała będą nieskażone, co
oznacza, że nigdy nie umrą ani nie doświadczą dolegliwości, chorób czy bólu.
Wiedza ta pomaga nam zrozumieć, że nasz niepokój w kwestii śmierci może zostać
„pochłonięty” (I List do Koryntian 15:54) przez nadzieję chwalebnego
zmartwychwstania.

Przypomnij sobie, kiedy zostałeś (ty lub ktoś, kogo znasz) użądlony przez owada.
Jak myślisz, jakie użądlenie jest najbardziej bolesne?

Przeczytaj I List do Koryntian 15:54–55 i odszukaj, co według Pawła straci
swe żądło.

W jakim sensie śmierć fizyczna może być niczym „żądło” lub może zdawać się nad
nami zwyciężać?

W jaki sposób żądło fizycznej śmierci zostało „[pochłonięte] […] w zwycięstwie”
(I List do Koryntian 15:54) za pośrednictwem Jezusa Chrystusa?

Prawda, jakiej możemy nauczyć się z tych wersetów, brzmi następująco: Śmierć
fizyczna nie zwycięży nad nami dzięki Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj I List do Koryntian 15:56 i odszukaj, jakie żądło może w nas pozostać po
śmierci.

Przeczytaj I List do Koryntian 15:57–58 i odszukaj, co według nauk Pawła może
usunąć to żądło śmierci.

Zwycięstwo Jezusa Chrystusa to Jego Zadośćuczynienie, poprzez które pokonał
zarówno grzech, jak i śmierć fizyczną. O co, według wersetu 58., Paweł poprosił
swoich czytelników w efekcie zwycięstwa, jakie Jezus Chrystus odniósł nad
śmiercią?

Prawda, jakiej uczymy się z I Listu do Koryntian 15:56, brzmi: Jeśli będziemy
wytrwali i niewzruszeni, żyjąc według ewangelii, żądło śmierci, które jest
konsekwencją grzechu, zostanie usunięte dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Co to znaczy być wytrwałym i niewzruszonym w życiu według ewangelii?

b. Jaką rolę w byciu wytrwałym i niewzruszonym odgrywa pokuta?

4. W I Liście do Koryntian 15:30–58 czytamy o naukach Apostoła
Pawła na temat Zmartwychwstania oraz odparciu filozofii tych,

którzy nauczają, że nie ma zmartwychwstania. Wierzyli oni, że możemy czynić,
co tylko chcemy, ponieważ „jutro pomrzemy” (I List do Koryntian 15:32), że nie
ma zmartwychwstania oraz że nie będzie sądu. W dzienniku do studiowania na
podstawie tego, czego nauczyłeś się podczas tej lekcji wyjaśnij, dlaczego taka
filozofia jest fałszywa.

Zastanów się, co zrobisz, żeby prowadzić bardziej prawe życie, aby żądło twojej
śmierci zostało usunięte i żebyś mógł w przyszłości dostąpić pełnego chwały
zmartwychwstania. Wyznacz sobie cel, którym będzie zrobienie czegoś, żeby być
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bardziej wytrwałym i niewzruszonym w życiu według ewangelii. Możesz podzielić
się tym, co napisałeś, z osobą, która odniosłaby korzyść z usłyszenia twojego
świadectwa.

I List do Koryntian 16
Paweł organizuje zbiórkę datków dla ubogich w Jerozolimie
W I Liście do Koryntian 16:1–24 czytamy, że Apostoł 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.).

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję I List do Koryntian 15:30–16:24 i ukończyłem ją w
dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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Wprowadzenie do II Listu
do Koryntian
Dlaczego warto studiować tę księgę?
List Apostoła Pawła skierowany do członków Kościoła w Koryncie wyróżnia
tematyka pocieszenia w cierpieniu, siły w słabości (na przykładzie samego Pawła) i
odróżniania prawdziwych nauczycieli od fałszywych. Przykład Pawła oraz nauki
zapisane w II Liście do Koryntian mogą być dla ciebie natchnieniem, abyś pozostał
oddany i wierny wiecznym przymierzom, które zawarłeś z Bogiem, Wiecznym
Ojcem, bez względu na okoliczności czy konsekwencje.

Kto napisał tę księgę?
Paweł jest autorem tego listu do świętych w Koryncie (zob. II List do Koryntian 1:1).

Kiedy i gdzie została napisana ta księga?
Wkrótce po tym, jak Paweł napisał ten list do Koryntian, zaczęły się rozruchy w
Efezie jako wyraz sprzeciwu wobec jego nauk (zob. Dzieje Apostolskie 19:23–41), a
on sam wyruszył do Macedonii (zob. Dzieje Apostolskie 20:1; II List do Koryntian
2:13; 7:5). Prawdopodobnie podczas pobytu w Macedonii napisał II List do
Koryntian, 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?
List nazywany II Listem 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 Kościoła w Koryncie poczyniono postępy, ale Paweł dowiedział się
również o fałszywych nauczycielach, którzy wypaczali czyste doktryny Chrystusa.
W jakiś czas po pierwszej i prawdopodobnej drugiej wizycie Pawła w Koryncie
(II List do Koryntian 1:15–16), kiedy to 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:

• Wyrażenie wdzięczności i wzmocnienie świętych, którzy dobrze zareagowali na
jego poprzedni list

• Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami, którzy wypaczali czyste doktryny
Chrystusa
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• Obrona jego osobistego charakteru i upoważnienia jako Apostoła Jezusa
Chrystusa (zob. II List do Koryntian 10–13)

• 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 jego relację 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. Podzielił się on 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 2–5. Paweł świadczy, że Bóg pociesza Swoje dzieci we
wszystkich ich trudnościach. Daje wyzwanie świętym, aby miłowali się nawzajem i
przebaczali jeden drugiemu. Z ewangelią i wpływem Ducha Pana wiąże się więcej
chwały niż z literą prawa Mojżesza. Paweł udziela swoim czytelnikom zachęty 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). Wychwala Pana i podaje szczegóły ze swojego życia o trudnościach i wierze
w Jezusa Chrystusa. Pisze o wizji trzeciego nieba i prosi świętych, by sami się
ocenili i dowiedli swojej wierności.

I I  L IST  DO KORYNTIAN
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CZĘŚĆ 23.: DZIEŃ 3.

II List do Koryntian 1–3
Wprowadzenie
Apostoł Paweł napisał do świętych w Koryncie i wyjaśnił, jak powinni pocieszać
bliźnich. Nakłaniał ich także, aby przebaczyli grzesznikowi, który był w ich
kongregacji. Paweł nauczał, że jeśli święci zwrócą się do Boga, staną się do Niego
podobni.

II List do Koryntian 1
Paweł naucza świętych w Koryncie, jak powinni pocieszać bliźnich
Przypomnij sobie, kiedy ktoś, kogo znasz, doświadczył ciężkiej próby lub cierpienia.
Co uczyniłeś, aby mu pomóc? ____________________

Czy chciałeś kiedyś pocieszyć kogoś, kto przechodził przez trudną próbę w życiu,
ale nie wiedziałeś, jak to zrobić?

Podczas studiowania II Listu do Koryntian 1 odszukaj prawdę, która podpowie ci, w
jaki sposób pocieszać osoby, które przechodzą przez próby i cierpienia.

Kiedy Apostoł Paweł przebywał w Efezie, napisał I List do Koryntian skierowany do
świętych w Koryncie. Następnie w Efezie powstała wrzawa w reakcji na nauki
Pawła (zob. Dzieje Apostolskie 19:23–41; Azja, o której mowa w tych wersetach,
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 utrapień i że niektórzy fałszywi nauczyciele w Koryncie
zanieczyszczali prawdziwą doktrynę Chrystusa. Paweł napisał II List do Koryntian,
aby pocieszyć świętych i zareagować na problemy, które spowodowali ci fałszywi
nauczyciele.

Przeczytaj II List do Koryntian 1:1–5 i odszukaj, co Paweł powiedział świętym w
Koryncie o ich cierpieniach. Możesz zaznaczyć lub zanotować w swoich pismach
świętych słowa wypowiedziane przez Pawła w wersetach 3–4, które mogły być dla
nich pocieszeniem.

Z II Listu do Koryntian 11:4 dowiadujemy się następującej prawdy: Ponieważ
Ojciec Niebieski pociesza nas w naszych cierpieniach, jesteśmy w stanie
pomóc bliźnim otrzymać Jego pocieszenie.

1. W dzienniku do studiowania napisz o tym, jak otrzymałeś
pocieszenie od Boga w czasie próby. W jaki sposób, twoim

zdaniem, doświadczenie to dało ci siłę, aby ulżyć sobie lub komuś innemu i
podzielić się z tą osobą Jego pocieszeniem?

Z II Listu do Koryntian 1:6–8 uczymy się, że Paweł powiedział świętym w Koryncie
o poważnych, zagrażających życiu utrapieniach, jakich on oraz jego towarzysze
doświadczyli podczas głoszenia ewangelii w Efezie.

Przeczytaj II List do Koryntian 1:9–11 i odszukaj, co pomogło Pawłowi i jego
towarzyszom, kiedy przechodzili przez próby.
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W oparciu o werset 11. uzupełnij następującą prawdę o tym, jak możesz pomóc
tym, którzy doświadczają prób: ____________________ mogą pomóc tym, którzy
doświadczają prób.

2. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub dwa z
poniższych pytań:

a. W jaki sposób twoje modlitwy mogą pomóc osobie, która doświadcza prób?

b. W jaki sposób modlitwy innych osób pomogły ci, kiedy doświadczałeś prób?

Z II Listu do Koryntian 1:12–24 dowiadujemy się, że Paweł cieszył się z powodu
tych, którzy przyjęli rady, jakich udzielił w swoim pierwszym liście.
W wersetach 15–20 zwrócił się do tych, którzy doszukiwali się u niego wad, kiedy
zmienił plany swojej wizyty. Niektórzy krytycy Pawła zdawali się mówić, że
ponieważ zmienił on swoje plany podróży, nie mogli już dłużej ufać ani 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 napomina świętych w Koryncie, aby przebaczyli grzesznikowi
Przypomnij sobie sytuację, w której ktoś zranił ciebie lub bliską ci osobę. Zastanów
się, dlaczego może być trudno wybaczyć tej osobie.

Podczas studiowania II Listu do Koryntian 2 odszukaj prawdy, które pomogą ci
zrozumieć, dlaczego ważne jest wybaczać wszystkim ludziom.

W swoim pierwszym liście do Koryntian Apostoł Paweł napomniał ich z powodu
nieposłuszeństwa i braku wiary. Przeczytaj II List do Koryntian 2:1–4 i odszukaj, co
zgodnie z pragnieniem Pawła święci w Koryncie mieli zrozumieć dzięki jego
napomnieniom. Możesz napisać lub zaznaczyć w wersecie 4., dlaczego Paweł ich
napomniał.

W jaki sposób napomnienie lub karcenie może być dowodem czyjejś miłości?
____________________

Jak podaje II List do Koryntian 2:5–6, Paweł napisał o członku Kościoła, który
zgrzeszył wobec innych członków i sprawił im wiele smutku. W konsekwencji
Kościół zdyscyplinował tego człowieka.

Przeczytaj II List do Koryntian 2:7–8 i odszukaj, co Paweł powiedział o tym, w jaki
sposób święci powinni traktować tego człowieka. Słowo przeciwnie w wersecie 7.
oznacza mimo lub wbrew.

Chociaż człowiek ten zgrzeszył, to wartość jego duszy jest wielka w oczach Boga
(zob. NiP 18:10). Paweł napomniał świętych, aby przebaczyli, pocieszyli i kochali
tego człowieka, a także aby pomogli mu odpokutować.

Przeczytaj II List do Koryntian 2:9–11 i odszukaj, dlaczego jeszcze Paweł powiedział
świętym, że powinni przebaczać innym ludziom.

W oparciu o to, czego Paweł nauczał świętych w wersecie 11., możemy rozpoznać
następującą prawdę: Jeśli nie będziemy przebaczać bliźnim, Szatan będzie
miał nad nami przewagę. Możesz zaznaczyć tę prawdę w II Liście do Koryntian
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2:11 lub zapisać ją obok tego fragmentu. We współczesnym objawieniu Pan nakazał
nam, abyśmy przebaczali wszystkim (zob. NiP 64:8–11).

Przebaczenie nie oznacza, że grzesznik nie poniesie odpowiedzialności za swoje
czyny. Nie znaczy to również, że mamy narażać się na sytuacje, w których ludzie
mogą nas dalej krzywdzić. Wybaczanie oznacza raczej traktowanie z Chrystusową
miłością tych, którzy nas skrzywdzili i nie żywienie wobec nich urazy ani uczuć
złości, co mogłoby mieć wpływ na nasz osobisty duchowy postęp (zob. Guide to
the Scriptures, „Forgive”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

„Jeśli jesteś ofiarą wykorzystywania, wiedz, że jesteś niewinny i że Bóg cię kocha. Natychmiast
porozmawiaj z rodzicami lub inną zaufaną osobą dorosłą i zwróć się o pomoc do biskupa. Oni
mogą cię wesprzeć duchowo i pomóc ci w uzyskaniu ochrony i pomocy, której potrzebujesz.
Proces uzdrowienia może wymagać czasu. Ufaj Zbawicielowi. On cię uzdrowi i przyniesie ci
pokój” (Dla wzmocnienia młodzieży [2011], str. 36–37).

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie: W
jakim sensie, twoim zdaniem, Szatan ma nad nami przewagę, kiedy

nie przebaczamy bliźnim?

Pomyśl o kimś, komu powinieneś przebaczyć. (Pamiętaj, że przebaczenie nie
oznacza, że pozwalamy, żeby ktoś nas krzywdził. Oznacza natomiast przebaczenie
osobie, która zawiniła, abyśmy mogli dążyć naprzód w naszym własnym
duchowym rozwoju). Wyznacz sobie cel, którym będzie przebaczenie tej osobie,
aby Szatan nie miał nad tobą przewagi. Poproś Ojca Niebieskiego o pomoc, kiedy
będziesz starać się przebaczać bliźnim.

Jak podaje II List do Koryntian 2:12–17, Paweł powiedział świętym, że dziękował
Bogu, który „zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie” (werset 14.), nawet kiedy jest
nam trudno.

II List do Koryntian 3
Paweł naucza świętych w Koryncie, że jeśli zwrócą się do Pana, to upodobnią się
do Boga
Kiedy Apostoł Paweł opuścił Korynt, niektórzy fałszywi nauczyciele zaczęli
przeciwstawiać się jego naukom i próbowali go zdyskredytować, mówiąc
nawróconym, że w dalszym ciągu powinni postępować według prawa Mojżesza.
W II Liście do Koryntian 3:1 w reakcji na postępowanie osób, które chciały go
zdyskredytować, Paweł zadał członkom Kościoła w Koryncie retoryczne pytanie —
pytanie, które miało na celu ich zganić, a nie uzyskać odpowiedź — o to, czy
powinien wysłać im lub otrzymać od nich „[list] polecający”, w którym złożone
byłoby świadectwo o jego charakterze i jego wiarygodności jako prawdziwego
Apostoła Jezusa Chrystusa. (W czasach Pawła nowo przybyłe do społeczności osoby
miały ze sobą listy polecające. Listy te przedstawiały nowo przybyłych i były
zaświadczeniem o ich dobrym charakterze).

Przeczytaj II List do Koryntian 3:2–3 i odszukaj, co według Pawła, służyło za jego
list polecający.
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Paweł nauczał, że zmiany, jakich święci dokonali w swoim życiu, były niczym list
świadczący o jego charakterze od samego Chrystusa. Słowa z wersetu 2.: „znanym i
czytanym przez wszystkich ludzi” oznaczają, że wielu ludzi najpierw poznawało
Kościół i oceniało jego prawdziwość poprzez osobiste zachowanie i przykłady
członków Kościoła.

Możesz zaznaczyć wyrażenie „nie
tablicach kamiennych, lecz na tablicach
serc ludzkich” w II Liście do Koryntian
3:3 lub zrobić przy nim notatkę. Za
czasów Mojżesza przykazania były
spisane na kamiennych tablicach. Paweł
użył tego wyrażenia, aby pomóc
świętym w Koryncie zrozumieć, że
poprzez moc Ducha Świętego
przykazania zostały zapisane w ich
sercach.

W II Liście do Koryntian 3:5–13 Paweł podparł się zapisem ze Starego Testamentu,
aby święci zrozumieli duchowe warunki, jakie panowały we współczesnych im
czasach. 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.

Przeczytaj II List do Koryntian 3:14–15 i odszukaj, w jaki sposób Paweł przyrównał
Izraelitów, którzy obawiali się chwały emanującej z twarzy Mojżesza, do
współczesnych mu Żydów. Możesz zaznaczyć w pismach świętych to, co znalazłeś.

Co, twoim zdaniem, mogą oznaczać wyrażenia: „umysły ich otępiały” (werset 14.) i
„zasłona leży na ich sercu” (wersecie 15.)? ____________________

Podobnie jak Izraelici za czasów Mojżesza nie mogli znieść chwały, która
emanowała z jego twarzy, ponieważ byli niegodni, tak i Żydzi za czasów Pawła nie
mogli zrozumieć starotestamentowych proroctw na temat Jezusa Chrystusa,
ponieważ byli niegodziwi.

Przeczytaj II List do Koryntian 3:16–18 i odszukaj, co, według obietnicy Pawła,
miało usunąć zasłonę niezrozumienia z serc i umysłów ludzi.

W Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu Józefa Smitha] dokonano zmiany w
wyrażeniu: „gdy się do Pana nawrócą” w wersecie 16. na: „kiedy ich serca zwrócą się
ku Panu” (Joseph Smith Translation, 2 Corinthians 3:16; kursywa dodana).

Co, według II Listu do Koryntian 3:18, stanie się z tymi, którzy zwrócą się ku Panu i
zostanie z nich zdjęta zasłona niezrozumienia? W pismach świętych możesz
zaznaczyć lub zanotować znalezioną odpowiedź.

Wyrażenie: „zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę”
(werset 18.) odnosi się do stopniowej przemiany, jaką przechodzimy dzięki
Duchowi, który pomaga nam upodobnić się do Boga. Z wersetów tych uczymy się,
że kiedy zwrócimy nasze serca do Pana, będziemy mieć Ducha, który
stopniowo pomoże nam upodobnić się do Boga.
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4. Uzupełnij poniższe zdania w dzienniku do studiowania:

a. Wyjaśnij, co, twoim zdaniem, znaczy zwrócić nasze serca ku Jezusowi
Chrystusowi.

b. Wypisz, w jaki sposób możesz zwrócić swoje serce ku Jezusowi Chrystusowi.

Zastanów się nad tym, jak Duch zmienił cię od czasu, kiedy zacząłeś w tym roku
studiować Nowy Testament. W osobistym dzienniku napisz sobie cel, który
pomoże ci w większym stopniu zwrócić się ku Panu, abyś mógł otrzymać Ducha i
jeszcze bardziej upodobnić się do Boga.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję II List do Koryntian 1–3 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 23.: DZIEŃ 4.

II List do Koryntian 4–7
Wprowadzenie
Apostoł Paweł nauczał, że próby i cierpienia tego życia mają charakter tymczasowy
i są nieznaczne w porównaniu z błogosławieństwami wieczności. Nauczał także
świętych w Koryncie o Sądzie i świadczył, że Jezus Chrystus umożliwił nam
pojednanie z Bogiem. Kiedy Paweł dalej bronił siebie jako sługi Boga, doradził
świętym, aby odseparowali się od wszelkiej niesprawiedliwości i cieszyli się, że
doświadczyli smutku według Boga i pokuty.

II List do Koryntian 4
Paweł świadczy, że chociaż cierpi, to nie obawia się ani się nie martwi.
Co przedstawia ta ilustracja? Co osoba,
która jest popychana, może myśleć o
osobie, która ją popycha?

Szersze spojrzenie na tę ilustrację
ujawnia, że mężczyzna odpycha
drugiego mężczyznę, aby nie wpadł pod
nadjeżdżający samochód.

W jaki sposób spojrzenie na tę sytuację
w szerszym kontekście zmienia twoją
ocenę tego, co ona przedstawia?

Jak podaje II List do Koryntian 4,
Apostoł Paweł napisał do świętych w
Koryncie, aby umożliwić im ujrzenie ich
trudności szerszym kontekście. Podczas
studiowania tego rozdziału zastanów
się, w jaki sposób możesz zastosować
skierowane do świętych nauki Pawła o
trudnościach.

W II Liście do Koryntian 4:1–7 czytamy,
że Paweł zapewnił świętych, iż
naprawdę głosił im ewangelię. Nauczał,
że Szatan, „bóg świata tego” (II List do
Koryntian 4:4) 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” (II List do Koryntian 4:6–7).
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Przeczytaj II List do Koryntian 4:8–9 i odszukaj, w jaki sposób Paweł opisał swoje
wyzwania w pracy misjonarskiej.

Dlaczego, twoim zdaniem, Paweł zachował pozytywne nastawienie, kiedy
doświadczał tych wyzwań? ____________________

Jak podaje II List do Koryntian 4:11–14, Paweł nauczał, iż chociaż niektórzy ludzie
gotowi są oddać życie za ewangelię Jezusa Chrystusa, to ich śmierć jest
tymczasowa.

Przeczytaj II List do Koryntian 4:14–16 i odszukaj, o czym Paweł wiedział, że
pomoże im stawić czoła próbom i prześladowaniom.

Wyrażenie: „choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz
wewnętrzny odnawia się z każdym dniem” (II List do Koryntian 4:16) oznacza, że
pomimo iż Paweł i jego towarzysze mieli doświadczyć śmierci fizycznej, to ich
duchy były codziennie wzmacniane.

Przeczytaj II List do Koryntian 4:17–18 i odszukaj prawdy, jakich Paweł nauczał
świętych o próbach i cierpieniach.

Jedna z prawd, jakich możemy nauczyć się z tych wersetów, brzmi: Nasze próby i
cierpienia w tym życiu są nieznaczne w porównaniu z wiecznymi
błogosławieństwami i wzrostem, który następuje w wyniku wiernego ich
przetrwania.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego ważne jest, aby postrzegać cierpienia w szerszym kontekście planu
Ojca Niebieskiego?

b. Przypomnij sobie sytuację, w której widziałeś, jak ktoś pozostał silny w
trakcie prób, ponieważ był w stanie dostrzec swoje cierpienia w szerszym
kontekście planu Ojca Niebieskiego?

II List do Koryntian 5
Paweł naucza świętych o Sądzie i Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa
Złóż kartkę na pół. Otwórz kartkę. Na jednej połowie kartki napisz swoje imię i
nazwisko, a na drugiej — Ojciec Niebieski. Kiedy przyszliśmy na ziemię, opuściliśmy
obecność Ojca Niebieskiego. Przerwij kartkę na pół i niech te dwie połówki kartki
pozostaną rozdzielone. Zastanów się, w jakim sensie przerwana kartka symbolizuje
to, co stało się, kiedy opuściliśmy obecność Ojca Niebieskiego i przyszliśmy na
ziemię, aby doświadczyć tego, co doczesne. W II Liście do Koryntian 5 czytamy o
kilku prawdach, jakimi Paweł podzielił się, aby pomóc nam zrozumieć, co musimy
zrobić, żeby powrócić o obecności Ojca Niebieskiego.

Przeczytaj II List do Koryntian 5:6–10 i odszukaj prawdy, które mogą pomóc nam z
właściwej perspektywy spojrzeć na naszą relację z Ojcem Niebieskim. Możesz
zaznaczyć lub zanotować w swoich pismach świętych to, co znajdziesz.

Oto dwie prawdy, jakich możemy nauczyć się z tych wersetów: Ponieważ podczas
życia doczesnego jesteśmy odseparowani od Boga, musimy kroczyć z wiarą,
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nie polegając jedynie na zmyśle wzroku. Każdy z nas będzie sądzony przez
Jezusa Chrystusa według tego, co uczynił w tym życiu.

Pomyśl, co oznacza: „w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymować” (II List do
Koryntian 5:7). Kto spośród osób, które znasz, kroczy z wiarą, nie polegając jedynie
na zmyśle wzroku? ____________________

Zastanów się, co możesz zrobić w swoim życiu, aby „[Panu] się podobać” (II List do
Koryntian 5:9).

Przeczytaj II List do Koryntian 5:15–16 i odszukaj, co naśladowcy Jezusa Chrystusa
czynią dzięki Zadośćuczynieniu. Przeczytaj także Joseph Smith Translation
[Tłumaczenie Józefa Smitha], II List do Koryntian 5:16 (w: II List do Koryntian 5:16,
przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Wyrażenie: „żyć już
nie będziemy według ciała” oznacza, że wyrzekamy się życia na sposób światowy.

Na połowie kartki na której widnieje twoje imię, napisz, czego nauczyłeś się o tym,
jak naśladowcy Jezusa Chrystusa powinni żyć.

Przeczytaj II List do Koryntian 5:17–19 i odszukaj, w jaki sposób Zadośćuczynienie
Jezusa Chrystusa może pomóc nam powrócić do obecności Ojca Niebieskiego.
Możesz zaznaczyć lub zanotować w swoich pismach świętych to, co znajdziesz.

Zapisz poniższą prawdę na połowie kartki, na której napisane jest: „Ojciec
Niebieski”: Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy stać się
nowymi stworzeniami i pojednać się z Bogiem.

Co, twoim zdaniem, oznacza stanie się „nowym […] stworzeniem” (II List do
Koryntian 5:17)?

Przyłóż z powrotem do siebie dwie połowy kartki. Pojednanie z Bogiem oznacza, że
dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy doznać przemiany i zostać
oczyszczeni, co z kolei oznacza, że stajemy się nowymi stworzeniami, abyśmy
mogli powrócić do życia w obecności Ojca Niebieskiego.

W II Liście do Koryntian 5:20–21 czytamy, że Paweł mówił o sobie oraz o tych,
którzy razem z nim nauczali, że w miejsce „Chrystusa poselstwo [sprawowali]”;
napominał też świętych, aby pojednali się z Bogiem.

II List do Koryntian 6
Paweł opisuje cechy charakterystyczne sług Boga i doradza świętym, aby wyszli
spośród niegodziwych
Czy szydzono kiedyś z ciebie lub krytykowano cię, kiedy próbowałeś służyć
bliźnim? W II Liście do Koryntian 6:1–13 czytamy, jak Paweł zachęcał świętych, aby
byli sługami Boga oraz żeby byli cierpliwi i ostrożni, by nikogo nie urazić, nawet
jeśli zostali źle potraktowani.

Z II Listu do Koryntian 6:14–18 dowiadujemy się, że Paweł nauczał świętych o
błogosławieństwach wynikających z odseparowania się od niegodziwości.

Uzupełnij następującą tabelę w oparciu o II List do Koryntian 6:14–18, wymieniając
rady Pawła oraz związane z nimi błogosławieństwa:
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Rady dla świętych Obietnice Pana

W II Liście do Koryntian 6:15 słowo: zgoda oznacza harmonię, słowo: Belial oznacza
niegodziwość (zob. Bible Dictionary, „Belial”), a niewierzący — osobę, która nie
wierzy lub osobę wierzącą w fałszywych bogów. Dla pierwszych chrześcijan osoby,
które nie były chrześcijanami, były niewierzącymi.

Wyrażenia: „odłączcie się” i „nieczystego się nie dotykajcie” (werset 17.) to
ostrzeżenia, aby unikać osób czczących bożki oraz ich fałszywych praktyk, które
mają zastosowanie również dla nas w naszych czasach. „Paweł przyrównał
świętych w Koryncie do ‘[świątyni] Boga żywego’ (II List do Koryntian 6:16).
Następnie zniechęcał ich do nawiązywania bliższych relacji z osobami, które oddają
cześć bożkom i oddają się ‘[nieczystym]’ praktykom (zob. Ks. Izajasza 52:11).
Nauczając o tym, Paweł przypomniał obietnicę, jaką Bóg złożył ludziom w
starożytności — że jeśli ‘wyjdą spośród’ niegodziwych, Bóg będzie mieszkać
pomiędzy nimi i będzie ich Bogiem (II List do Koryntian 6:17; zob. także […]
Ks. Jeremiasza 32:38 i Ks. Ezechiela 11:19–20)” (New Testament Student Manual
[podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 402). Paweł w szczególności
ostrzegł członków, aby unikali wszelkiego fałszywego oddawania czci,
bałwochwalstwa i oddawania się fałszywym praktykom, podobnie jak w Starym
Testamencie nauczano ludzi, aby czcili Boga i stali się Jego wybranym ludem,
odrzucając wszystkich innych bogów.

Z II Listu do Koryntian 6:14–18 możemy nauczyć się zasady, że kiedy
odseparujemy się od fałszywych praktyk i tego, co nieczyste, Pan nas
przyjmie. (Zasada ta nie oznacza, że mamy niegrzecznie traktować osoby, które
mają inne wierzenia, lub przestać utrzymywać z nimi kontakt).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Co w naszych czasach oznacza, że mamy odseparować się od fałszywych
praktyk i od tego, co nieczyste (zob. NiP 1:15–16)?

b. W jakich okolicznościach poczułeś się pobłogosławiony, ponieważ
odseparowałeś się od sytuacji, która mogła odwieść cię od Pana?

II List do Koryntian 7
Paweł raduje się prawdziwą pokutą świętych
W II Liście do Koryntian 7 Apostoł Paweł wyjaśnił, że kiedy wraz ze swoimi
towarzyszami w posłudze misjonarskiej zmagał się z poważnymi trudnościami w
Macedonii, Tytus przekazał informacje z Koryntu, które uradowały Pawła i były dla
niego pocieszeniem. Paweł wysłał wcześniej list do Koryntu, wzywając niektórych
świętych do pokuty, a Tytus poinformował go o reakcji członków Kościoła.

Przeczytaj II List do Koryntian 7:8–10 i odszukaj, jak święci w Koryncie zareagowali
na list od Pawła.
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Dlaczego Paweł był zadowolony z tego, że święci byli zasmuceni po otrzymaniu
jego listu?

Oceń własne życie
Kiedy poświęcamy czas na rzetelną ocenę, czy w pełni żyjemy zgodnie z określoną zasadą
ewangelii, pozwalamy Duchowi Świętemu na to, aby pomógł nam zrozumieć, co robimy dobrze, a
nad czym powinniśmy popracować. Kiedy oceniasz siebie, uzyskaj przewodnictwo Ducha
Świętego i bądź ze sobą całkowicie szczery.

Zastanów się, czy smutek, jaki czujesz z powodu swoich grzechów jest smutkiem
według Boga, który „sprawia upamiętanie ku zbawieniu”, czy „smutkiem […]
światowym” (II List do Koryntian 7:10), który oznacza, że żałujemy konsekwencji
czynienia zła i tego, że nas na tym przyłapano.

Przeczytaj II List do Koryntian 7:11 i odszukaj, jakich zmian święci dokonali w
swoim życiu, dzięki temu, że smutek według Boga pomógł im odpokutować.

3. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję II List do Koryntian 4–7 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 24.: DZIEŃ 1.

II List do Koryntian 8–9
Wprowadzenie
Apostoł Paweł napisał do świętych w Koryncie, wyjaśniając, że członkowie Kościoła
w Macedonii hojnie dawali ludziom w potrzebie. Zachęcał świętych w Koryncie,
aby także naśladowali Zbawiciela, dając biednym. Paweł nauczał o
błogosławieństwach będących udziałem osób, które dają z radością.

Twórz atmosferę sprzyjającą nauce
Idealną atmosferą, która skłania do nauki ewangelii, jest porządek, poszanowanie i poczucie
spokoju. Postaraj się usunąć wszystko, co rozprasza i może przeszkadzać ci w studiowaniu i
rozważaniu pism świętych. Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że
„natchnienie łatwiej przychodzi w spokojnym otoczeniu” i że „skupienie i poszanowanie
zapraszają objawienie” („Reverence Invites Revelation”, Ensign, listopad 1991, str. 21–22).

II List do Koryntian 8
Paweł radzi świętym, aby troszczyli się o biednych

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum
Dwunastu Apostołów i zastanów się, jakiego brakuje w niej słowa: „Na
przestrzeni historii ____________________ 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” („Czyż wszyscy nie jesteśmy żebrakami?”

Ensign lub Liahona, listopad 2014, str. 40).

Napisz w pustym miejscu słowo ubóstwo i ponownie przeczytaj wypowiedź
Starszego Hollanda, mając na uwadze jej znaczenie.

Ubóstwo oznacza, że nie ma się wystarczająco potrzebnych zasobów, takich jak
pieniądze, dobra lub środki do życia. Dlaczego ubóstwo może być tak trudnym
wyzwaniem?

Pomyśl o znanych ci osobach, które mogą potrzebować pomocy lub wsparcia
natury fizycznej, emocjonalnej, socjalnej lub duchowej. Podczas studiowania
II Listu do Koryntian 8–9 odszukaj prawdy, które pomogą ci zrozumieć i wypełniać
swoją rolę w niesieniu pomocy bliźnim, który znajdują się w potrzebie.

W II Liście do Koryntian 8:1–8 Apostoł Paweł powiedział świętym w Koryncie, że
członkowie Kościoła w Macedonii byli hojni, pomagając biednym w zaspokojeniu
ich doczesnych potrzeb (zob. Bible Maps [Atlas biblijny], mapa nr 13 „The
Missionary Journeys of the Apostle Paul” [Podróże misyjne Apostoła Pawła]).
Wyjaśnił, że macedońscy członkowie czynili to, ponieważ pragnęli wykonywać wolę
Boga. Paweł zachęcił świętych w Koryncie do naśladowania ich poprzez
zaspokajanie potrzeb bliźnich ze szczerej miłości.
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1. Narysuj pionową linię po środku pustej kartki w dzienniku do
studiowania, tworząc tym samym dwie kolumny. W nagłówku

jednej kolumny napisz słowo Bogaty, a słowo Biedny w drugiej kolumnie.

Przeczytaj II List do Koryntian 8:9 i odszukaj, co zgodnie z zapisem Pawła, Jezus
Chrystus uczynił dla świętych. Następnie odpowiedz na poniższe pytania,
wypisując odpowiedzi w dzienniku do studiowania w odpowiednich
kolumnach pod słowami: Bogaty i Biedny.

a. W jakim sensie Jezus Chrystus był bogaty w życiu przedziemskim?

b. W jakim sensie uważano Go za biednego podczas Jego życia doczesnego?

c. Co, twoim zdaniem, oznacza w wersecie 9. wyrażenie: „abyście ubóstwem
jego ubogaceni zostali”?

Miej na uwadze to, że jeszcze przed narodzeniem Jezus Chrystus był członkiem
Boskiej Trójcy i stał u boku Ojca Niebieskiego pod względem upoważnienia, mocy i
chwały. Ponieważ Jezus Chrystus zstąpił, czyli ukorzył się, uniżył i zszedł ze Swego
przedziemskiego tronu, a następnie przyszedł na ziemię, aby służyć, dać przykład i
dokonać Zadośćuczynienia, my możemy uzyskać bogactwa życia wiecznego
(zob. 1 Nefi 11:26–28).

Mniej więcej rok wcześniej święci w Koryncie zobowiązali się zebrać dobra dla
biednych świętych w Jerozolimie. Przeczytaj II List do Koryntian 8:10–11 i odszukaj,
co Paweł doradził świętym, aby wówczas uczynili. Słowa i wyrażenia takie, jak
„działalność” czy „dokończycie także tej działalności” oznaczają, że Paweł
upominał świętych, aby wypełnili swoje poprzednie zobowiązania i przekazali, co
mogą biednym świętym, podobnie jak Zbawiciel, który dał im wieczne bogactwa.

Zasada, jakiej możemy się z tego nauczyć, brzmi: Kiedy zaczniemy pojmować
wszystko, co dał nam Zbawiciel, będziemy bardziej chętni, aby dzielić się z
bliźnimi naszymi dobrami).

Zastanów się, w jaki sposób zdawanie sobie sprawy z hojnych darów, które oferuje
nam Zbawiciel, motywuje nas do dawania ludziom w potrzebie?

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jakie konkretne dary dał ci Zbawiciel, które inspirują cię, abyś był

hojny wobec bliźnich?

Przeczytaj II List do Koryntian 8:12–15 i odszukaj kolejną prawdę, której Paweł
nauczał lud na temat znaczenia wspierania się nawzajem pod względem
doczesnym.

Prawda, jakiej możemy się nauczyć z II Listu do Koryntian 8:12–13, brzmi: Bóg
pragnie, abyśmy ochoczo dawali, nawet jeśli nie mamy czego dać.

Aby lepiej zrozumieć znaczenie tej prawdy, przeczytaj następującą wypowiedź
Starszego Hollanda, a następnie zastanów się nad odpowiedziami na podane
pytania: „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?

• Dlaczego powinniśmy czynić dla bliźnich wszystko, co w naszej mocy?
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• Kto, według II Listu do Koryntian 8:14–15, ma pożytek z tego, że wszyscy święci
stale udzielają ze swojej obfitości?

Zastanów się, w jaki sposób wszyscy korzystają z tego, że wszyscy chętnie dajemy.

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Hollanda i odszukaj, w jaki sposób Pan pomaga
nam pomagać biednym ze współczuciem: „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 przestrzegać
tego przykazania, które tak często nam daje” („Czyż wszyscy nie jesteśmy żebrakami?”, str. 41).

Zwróć uwagę na to, że Starszy Holland powiedział, iż powinniśmy „świadomie
pragnąć, skrupulatnie modlić się i starać przestrzegać tego przykazania”, aby
pomagać biednym i potrzebującym. Ofiary postne, miejscowe projekty służby i
okazje do służby humanitarnej, to kilka sposobów ustanowionych przez Kościół,
abyśmy pomogli w zaspokojeniu potrzeb biednych. Na jakie jeszcze sposoby
możemy wypełniać to przykazanie?

3. W dzienniku do studiowania opisz sytuację, w której pomogłeś
komuś w potrzebie i jak się wtedy czułeś. Możesz także napisać o

tym, co planujesz zrobić w oparciu o to, czego Paweł nauczał na temat dawania
biednym i potrzebującym.

Jak podaje II List do Koryntian 8:16–24, 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 dowodem ich miłości do bliźnich.

II List do Koryntian 9
Paweł naucza o błogosławieństwach wynikających z bycia szczerym darczyńcą
Paweł dalej wychwalał świętych w Koryncie (zob. II List do Koryntian 9:1–5).
Powiedział im, że posłał Tytusa oraz innych, aby potwierdzić ich pragnienie hojnego
dzielenia się z bliźnimi.

Zastanów się, czy kiedyś dałeś coś komuś lub zrobiłeś coś dla kogoś niechętnie lub
opieszale. Dlaczego czasami trudno jest z radością udzielać swego czasu, pieniędzy
lub innych środków, aby służyć bliźnim?

Przeczytaj II List do Koryntian 9:6–7 i odszukaj porównania, jakiego użył Paweł,
nauczając świętych w Koryncie o szczodrym dawaniu.

Siać oznacza sadzić nasiona. Kim są osoby siejące w tym porównaniu?

Zastanów się, w jakim sensie dawanie bliźnim przypomina sianie nasion na polu.
Co dzieje się, kiedy siejemy skąpo? Co dzieje się, kiedy siejemy obficie?

W jaki sposób, według tego, co jest zapisane w II Liście do Koryntian 9:7, Pan
oczekuje, że będziemy siać, czyli dawać?
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W II Liście do Koryntian 9:6–7 zawarta jest następująca prawda: Jeśli będziemy z
radością w sercu dawać osobom potrzebującym, Bóg nam hojnie
pobłogosławi.

W jaki sposób to, że z radością w sercu dajemy sprawia, że otrzymujemy więcej
obfitości? ____________________

Przeczytaj II List do Koryntian 9:8–10 i odszukaj błogosławieństw, o jakich Paweł
powiedział, że będą udziałem świętych, jeśli będą dawać z radością w sercu.
Zaznacz lub odnotuj w swoich pismach świętych wyrażenia, jakich Paweł użył do
opisania, w jaki sposób Pan błogosławi tych, którzy z radością w sercu dają bliźnim.

Zwróć uwagę na to, że wyrażenia użyte przez Pawła opisują błogosławieństwa Pana
i wskazują na to, że otrzymamy łaskę Pana, na którą mogą składać się
błogosławieństwa doczesne, które w wystarczający sposób zaspokoją nasze
potrzeby.

Kto, według II Listu do Koryntian 9:10, jest „[tym], który daje ziarno siewcy”? W
jaki sposób pamięć o tym, skąd mamy ziarno [czyli nasiona], pomoże nam dawać z
radością?

Przeczytaj II List do Koryntian 9:11–15 i odszukaj nauki Pawła o tych świętych,
którzy z radością dają i otrzymują.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Co, według II Listu do Koryntian 9:11–15, czują wobec Boga święci,

którzy chętnie wzajemnie zarówno dają, jak i przyjmują dary od bliźnich?
(Możesz zaznaczyć lub odnotować w tych wersetach wyrażenia wskazujące
wdzięczność).

W pismach świętych obok II Listu do Koryntian 9:11–15 możesz zapisać
następującą prawdę: Zdawanie sobie sprawy z hojności Boga, który nas
błogosławi, pomoże nam poczuć do Niego wdzięczność.

5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie: W
jakich sytuacjach czułeś wdzięczność do Boga po rozpoznaniu

błogosławieństw, jakimi cię obdarzył, za służbę i dawanie bliźnim w radością w
sercu? (Możesz dodać swoje świadectwo o zasadach i prawdach, które
rozpoznałeś w II Liście do Koryntian 8–9).

Aby zastosować tę lekcję w życiu, zastanów się, w jaki sposób możesz w tym
tygodniu pomóc komuś (być może członkowi rodziny) w potrzebie. Wyznacz
konkretny cel, aby pomóc tej osobie i zapisz go na kartce.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję II List do Koryntian 8–9 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 24.: DZIEŃ 2.

II List do Koryntian 10–13
Wprowadzenie
Apostoł Paweł nauczał o duchowej wojnie, którą toczą dzieci Boga. Bronił się przed
tymi, którzy byli przeciw niemu. Opowiedział o tym, jak został poniesiony do
trzeciego nieba i opisał, jak jego słabości okazały się dla niego błogosławieństwem.
Przed końcem listu Paweł zalecił świętym w Koryncie, aby sami się ocenili i
dowiedli swojej wierności.

II List do Koryntian 10–11
Paweł pisze o duchowej wojnie, zwodniczych zamysłach Szatana oraz o własnych
trudnościach
O czym myślisz, kiedy widzisz słowo
wojna?

Zastanów się, w jaki sposób toczymy
wojnę z Szatanem. Jakie są najcięższe
bitwy, które staczamy w tej
duchowej wojnie?

Przeczytaj II List do Koryntian 10:3–6 i odszukaj, co według nauk Apostoła Pawła,
musimy zrobić, aby wygrać wojnę z Szatanem.

Zalecenie, aby zmusić „wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo
Chrystusowi” (II List do Koryntian 10:5) oznacza kontrolowanie myśli, unikanie
niewłaściwych myśli i skupianie się na dobrych, podnoszących na duchu rzeczach.
Prawda, jakiej możemy dowiedzieć się z wersetu 5., brzmi: Kiedy poddamy nasze
myśli w posłuszeństwo Chrystusowi, wygramy wojnę z Szatanem.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Co możemy zrobić, aby kontrolować swoje myśli? (Zob. Alma 37:36, NiP
121:45 i Przedmowę od Pierwszego Prezydium do Hymnów [str. X]).

b. Jakich błogosławieństw doświadczyłeś, kiedy kontrolowałeś swoje myśli w
posłuszeństwie Zbawicielowi?

Zastanów się, co zrobisz, aby kontrolować swoje myśli w posłuszeństwie
Zbawicielowi. Dla niektórych ludzi pomocne są: modlitwa, uczenie się na pamięć
fragmentów z pism świętych oraz śpiewanie hymnów.

Z II Listu do Koryntian 10:7–8 dowiadujemy się, że Paweł wychwalał Pana i
nauczał, że jego własne słabości nie powinny być usprawiedliwieniem 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 do tego fałszywych Chrystusów oraz fałszywych Apostołów.
Paweł opowiedział o cierpieniach, jakie przetrwał jako prawdziwy Apostoł
Zbawiciela.
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II List do Koryntian 12
Paweł opowiada, że został poniesiony do nieba i naucza o tym, w jaki sposób
uznanie naszych słabości może być dla nas z pożytkiem
Przypomnij sobie sytuację, w której
zraniły cię ciernie. W jaki sposób ciernie
mogą utrudniać życie?

Wyjaśnij, że Paweł użył symbolu ciernia,
aby opisać próby i słabości, jakich
doświadczył.

Podczas czytania poniższej wypowiedzi Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum
Dwunastu Apostołów pomyśl o próbach i słabościach, jakich doświadczyłeś w
życiu: „Niektórzy utracili swoich bliskich lub troszczą się o osobę
niepełnosprawną. Niektórzy zostali zranieni rozwodem. Inni pragną małżeństwa
na wieczność. Są tacy, którzy zostali złapani w pułapkę uzależniających substancji
lub piją alkohol, palą papierosy, biorą narkotyki czy ulegli pornografii. 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).

Podczas studiowania II Listu do Koryntian 12 odszukaj prawdy, które mogą okazać
się pomocne, kiedy będziesz doświadczać prób i słabości.

Przeczytaj II List do Koryntian 12:1–4 i odszukaj wizję, jaką otrzymał Paweł.
(W wersetach tych Paweł mówi o sobie w trzeciej osobie, używając słowa
„człowiek”. W wersecie 2. zdanie: „czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem,
nie wiem, Bóg wie” wskazuje na to, że Paweł miał wizję).

Przeczytaj II List do Koryntian 12:5–6 i odszukaj, jak Paweł zareagował na wizję
królestwa celestialnego.

Zwróć uwagę na to, że chociaż Paweł miał tę wizję, to nie „chwalił się” (czyli nie
przechwalał się) nią. Być może Paweł niepokoił się, że ludzie mogą za bardzo go
cenić, mimo że nadal zmagał się z próbami.

Przeczytaj II List do Koryntian 12:7–9 i odszukaj, w jaki sposób Pan pomógł
Pawłowi pozostać pokornym. (Zwrot: „zbytnio […] [się wynosić]” [werset 7.]
oznacza być dumnym).
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Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział, że
cierniem w ciele Pawła mogła być „jakaś nieznana fizyczna ułomność, która była
najwyraźniej dotkliwa i Apostoł cierpiał na nią stale albo co jakiś czas” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 2:448).

Zwróć uwagę na to, ile razy Paweł modlił się, aby cierń z jego ciała został usunięty.
(Trzy razy [werset 8.]).

Możesz zaznaczyć w II Liście do Koryntian 12:9 wyrażenie, które wyjaśnia, że Pan
nie usunął ciernia z ciała Pawła.

Z wersetów tych dowiadujemy się, że Pan może pozwolić na to, że będziemy
doświadczać słabości i prób, abyśmy nauczyli się pokory. Możesz zaznaczyć tę
prawdę lub zanotować ją w swoich pismach świętych obok II Listu do Koryntian
12:7–9.

Przeczytaj II List do Koryntian 12:9–12 i odszukaj prawdy, które pomogły Pawłowi
przetrwać jego słabości. Podczas czytania pamiętaj, że łaska to „boska pomoc lub
siła dana dzięki miłosierdziu i miłości Boga” (Guide to the Scriptures, „Grace”,
strona internetowa: scriptures.lds.org).

Możesz zaznaczyć słowa lub wyrażenia w II Liście do Koryntian 12:9–10, które
nauczają następujących prawd: Łaski Jezusa Chrystusa starczy, aby wzmocnić
nas w naszych słabościach. Pan nie zawsze usuwa nasze wyzwania, ale
wzmacnia nas, abyśmy wiernie je przetrwali.

Starszy Dallin H. Oaks świadczył: „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).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na dwa lub wszystkie z
następujących pytań:

a. Co to dla ciebie oznacza, że łaski Zbawiciela „dosyć masz” (II List do
Koryntian 12:9), aby wzmocnić cię w twoich słabościach?

b. W jaki sposób prawdy nauczane w II Liście do Koryntian 12:9–10 mogą
stanowić dla ciebie pomoc, kiedy będziesz doświadczać słabości i prób?

c. Kiedy ty lub ktoś, kogo znasz, zostałeś wzmocniony przez Zbawiciela, który
pomógł ci, kiedy doświadczałeś prób lub słabości?
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II List do Koryntian 13
Paweł napomina świętych, aby sami się oceniali i dowiedli swojej wierności
Niektórzy ludzie poddają w wątpliwość nauki i upoważnienie osób, które zostały
powołane do służby w przywódczych powołaniach w Kościele. Podobnie pośród
świętych w Koryncie znajdowały się osoby, które poddawały w wątpliwość
wiarygodność osoby Pawła oraz jego upoważnienie jako Apostoła.

Przeczytaj II List do Koryntian 13:3 i odszukaj, do uzyskania jakich dowodów dążyli
niektórzy członkowie Kościoła w Koryncie.

Przeczytaj II List do Koryntian 13:5–6 i odszukaj, do czego Apostoł Paweł wzywał
świętych w Koryncie, podczas gdy oni kwestionowali, czy Pan przemawiał przez
niego jako przez Apostoła. (Wyrażenie: żeście próby nie przeszli dotyczy tych, którzy
są skorumpowani i niemoralni). Możesz zaznaczyć czasowniki w wersecie 5., które
wskazują na to, co mieli uczynić święci w Koryncie.

Kiedy Paweł poprosił świętych w Koryncie, aby ocenili, czy „[trwają] w wierze”
[werset 5.], polecił im, aby zastanowili się, czy są wierni Panu i Jego Kościołowi.
Z II Listu do Koryntian 13:5–6 dowiadujemy się, że zamiast krytykować
przywódców Kościoła, członkowie Kościoła powinni ocenić swoją własną
wierność.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Proroka Józefa Smitha i odszukaj, co według jego
nauk stanie się, jeśli wybierzemy, że będziemy krytykować naszych przywódców,
zamiast oceniać swoją osobistą wierność: „[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).

3. Zastanów się przez chwilę nad poniższymi pytaniami. Następnie
złóż swój podpis w dzienniku do studiowania, poświadczając, że

wykonałeś to zadanie.

a. W skali od 1 do 10 (w której 10 oznacza doskonale), w jakim stopniu
podążasz za radami przywódców Kościoła?

b. Jakiej nauczanej przez proroków i apostołów normy możesz wierniej
przestrzegać?

c. W skali od 1 do 10 (w której 10 oznacza przy każdej możliwej okazji), jak
często wyrażasz wdzięczność za swoich przywódców kościelnych, czy to
osobiście czy w modlitwie?

d. Co możesz zrobić, aby częściej okazywać wdzięczność za poświęcenie i
wysiłki, jakich dokładają twoi przywódcy dla twojego dobra?

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jakie błogosławieństwa wynikają z regularnej duchowej samooceny,

której właśnie dokonałeś?
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Z II Listu do Koryntian 13:7–14 dowiadujemy się, że Paweł napomniał świętych, aby
unikali zła i dążyli do doskonałości.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję II List do Koryntian 10–13 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 24. ,  DZIEŃ 2.
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Wprowadzenie do Listu do
Galacjan
Dlaczego warto studiować tę księgę?
List Apostoła 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 sprawi, że w większym stopniu docenisz wolność,
jaką oferuje ewangelia Jezusa Chrystusa.

Kto napisał tę księgę?
Autorem Listu do Galacjan jest Apostoł Paweł (zob. List do Galacjan 1:1).

Kiedy i gdzie została napisana ta księga?
Paweł prawdopodobnie napisał List do Galacjan, przemierzając 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 Ankyra) albo
kościoły znajdujące się na granicy Frygii i Galacji, które Paweł odwiedził podczas
swojej pierwszej podróży misyjnej. W każdym 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”).

Paweł pisał do świętych w Galacji, gdyż bardzo martwił go fakt, że odstępowali od
Pana, podążając za naukami osób, które próbowały „przekręcić ewangelię
Chrystusową” (zob. List do Galacjan 1:6–7). Chrześcijanie żydowskiego
pochodzenia nauczali chrześcijan wywodzących się z innych narodów, 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, których działania
skierowane były 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 według Ducha.

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” (zob. 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 jako 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”
(List do Galacjan 3:24). 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” (List do Galacjan 5:19), z życiem
człowieka, który cieszy się „owocami Ducha” (List do Galacjan 5:22). 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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CZĘŚĆ 24.: DZIEŃ 3.

List do Galacjan
Wprowadzenie
Apostoł Paweł zganił świętych z Galacji za to, że podążali za fałszywymi naukami,
upomniał również fałszywych nauczycieli, którzy sprowadzali ich na manowce.
Nauczał także, że tak jak Abraham został dziedzicem Boga, święci w Galacji mogą
stać się dziedzicami Boga poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i podążanie za Nim, a
nie przez posłuszeństwo obrządkom wymaganym przez prawo Mojżesza.

List do Galacjan 1–2
Paweł gani świętych za to, że podążają za fałszywymi nauczycielami i zachęca ich, by
powrócili do ewangelii
Wyobraź sobie, że twoje rodzeństwo lub przyjaciele nie są przekonani, że nauki
Kościoła są prawdziwe. W rezultacie przestali chodzić do Kościoła i nie żyją już
zgodnie z ewangelią.

1. Napisz w dzienniku do studiowania, co byś powiedział takim
osobom, by pomóc im przekonać się, że nauki Kościoła są

prawdziwe.

W trakcie studiowania Listu do Galacjan 1, kiedy będziesz uczyć się, dlaczego
święci w Galacji odchodzili od prawdziwej ewangelii, wyszukaj prawdę, która może
pomóc twojemu rodzeństwu lub przyjaciołom odzyskać wiarę.

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; zob. także Bible Maps [Atlas biblijny], mapa nr
13, „The Missionary Journeys of the Apostle Paul” [Podróże misyjne Apostoła
Pawła]). Przeczytaj List do Galacjan 1:6–7 i wyszukaj problem, jaki panował wśród
świętych w Galacji.

Osoby, które nękały świętych i przekręcały nauki ewangelii, budziły 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. Ci fałszywi nauczyciele byli chrześcijanami żydowskiego
pochodzenia zwanymi judaizantami. Twierdzili, że aby uzyskać zbawienie, święci w
Galacji muszą zostać obrzezani i przestrzegać obrządków prawa Mojżesza.

Przeczytaj List do Galacjan 1:8–9 i odszukaj to, co Paweł powiedział o tych, którzy
głosili inną ewangelię od tej, którą głosił on jako Apostoł Pana.

Przeczytaj List do Galacjan 1:10–12 i wyszukaj, kto był źródłem nauk Pawła.
Możesz zaznaczyć lub zanotować to, czego się dowiedziałeś w pismach świętych.

Z nauk Pawła uczymy się, że Jezus Chrystus objawia prawdziwą doktrynę
Swoim prorokom.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na dwa lub na wszystkie z
następujących pytań:
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a. W jaki sposób pamiętanie o tym, że Bóg jest źródłem prawdziwej doktryny,
pomaga nam, kiedy mamy pytania związane z naukami proroków?

b. Co możemy zrobić, aby otrzymać objawienie od Boga, żebyśmy sami mogli
przekonać się, że nauki proroków są prawdą?

c. W jaki sposób ta prawda może pomóc osobie, której trudno jest wierzyć w
nauki proroków?

Jak podaje List do Galacjan 1:13–2:21, Paweł opowiedział świętym o swoim
nawróceniu i pierwszych podróżach misyjnych. Wyjaśnił także, dlaczego
chrześcijanie wywodzący się z innych narodów nie muszą opierać się na tradycji,
która mówi, że prawo Mojżesza zapewnia zbawienie, ale raczej na tym, że
wybaczenie (czyli usprawiedliwienie) otrzymujemy poprzez wiarę w Jezusa
Chrystusa. Paweł złożył świadectwo o tym, że żyje „w wierze w Syna Bożego, który
mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (List do Galacjan 2:20).

List do Galacjan 3–4
Paweł zachęca Galacjan do uzyskania przez Jezusa Chrystusa wszystkich
błogosławieństw obiecanych Abrahamowi
Dlaczego następujące osoby mogą uważać, że nie są w stanie otrzymać wszystkich
błogosławieństw Pana w porównaniu z innymi osobami w Kościele, które były
wierne ewangelii od dzieciństwa?

• 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, jak żyć zgodnie z ewangelią.

• Pewna kobieta przez wiele lat wyśmiewała i krytykowała Kościół. Niedawno
doświadczyła przemiany serca i została ochrzczona.

W trakcie studiowania Listu do Galacjan 3–4 wyszukaj prawdę, która pomoże ci
zrozumieć, które błogosławieństwa są dostępne dla wszystkich, niezależnie od
okoliczności i dokonanych wcześniej wyborów.

Ponieważ wielu świętych w Galacji było ludźmi innych narodów, którzy nawrócili
się na chrześcijaństwo, nie byli oni dosłownymi potomkami Abrahama, któremu
obiecano wszystkie Boże błogosławieństwa.

Przeczytaj List do Galacjan 3:7–9 i wyszukaj, czego Paweł nauczał o tych, którzy „są
z wiary” (List do Galacjan 3:7), czyli wierzą w Jezusa Chrystusa.

Co, zgodnie z treścią wersetu 8., Pan obiecał Abrahamowi? ____________________

Co, zgodnie z treścią wersetu 9., stanie się z tymi, którzy pokładają wiarę w Jezusa
Chrystusa? ____________________
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Zwrot „dostępują błogosławieństwa z
wiernym Abrahamem” (List do
Galacjan 3:9) odnosi się do otrzymania
błogosławieństw przymierza, które Bóg
zawarł z Abrahamem, że przez niego
wszyscy ludzie będą mogli cieszyć się
błogosławieństwami wyższego
kapłaństwa, małżeństwa celestialnego i
wywyższenia (zob. Guide to the
Scriptures, „Abrahamic Covenant”,
strona internetowa: scriptures.lds.org).

W Liście do Galacjan 3:10–25 czytamy,
że przez prawo Mojżesza nikt nigdy nie
miał zostać „usprawiedliwiony” (List do
Galacjan 3:11), czyli uzyskać
wybaczenia grzechów i zostać uznanym
za niewinnego. Miało ono być
„przewodnikiem” (List do Galacjan
3:24), by pomóc Izraelitom przyjść do
Jezusa Chrystusa i zostać
usprawiedliwionym przez wiarę w Niego. Zwróć uwagę na to, że być
usprawiedliwionym oznacza „otrzymać wybaczenie kary za grzech i być
uniewinnionym” (Guide to the Scriptures, „Justification, Justify”, strona
internetowa: scriptures.lds.org]).

Uzupełnij następującą tabelkę, czytając fragmenty z pism świętych i odpowiadając
na pytania:

List do Galacjan 3:26–27 Co
musimy zrobić, aby otrzymać
błogosławieństwa obiecane
Abrahamowi?

List do Galacjan 3:28–29; 4:7. Kim się stajemy, kiedy
wstępujemy w przymierze ewangelii poprzez chrzest,
niezależnie od tego, kim lub czym wcześniej byliśmy?

Z Listu do Galacjan 3:26–29; 4:7 uczymy się, że wszyscy ci, którzy okażą wiarę w
Jezusa Chrystusa i wstąpią w przymierze ewangelii, staną się jednością w
Chrystusie a także dziedzicami Boga.

Dlaczego ważne jest, aby wiedzieć, że Bóg obiecuje te błogosławieństwa każdemu,
kto przystępuje do tego przymierza niezależnie od okoliczności i wcześniej
dokonanych wyborów? ____________________

W Liście do Galacjan 4:8–31 czytamy, że Paweł poprosił świętych w Galacji, żeby
powrócili do Jezusa Chrystusa i uniknęli niewoli, która wynika z przestrzegania
licznych tradycji prawa Mojżesza.
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List do Galacjan 5–6
Paweł napomina świętych w Galacji, żeby przywrócili swoją wiarę w Jezusa
Chrystusa
Jakie są największe pokusy, z którymi się borykasz? Jak możesz przezwyciężyć
te pokusy?

W trakcie studiowania Listu do Galacjan 5–6 wyszukaj zasady, które pomogą ci
przezwyciężyć te pokusy.

Przeczytaj List do Galacjan 5:16–17 i wyszukaj dwie przeciwne sobie żądze, które
opisał Paweł.

„Postępować według Ducha” (List do Galacjan 5:16) oznacza prowadzić godne
życie, byśmy mogli podążać za podszeptami Ducha Świętego. „Pobłażać żądzy
cielesnej” (List do Galacjan 5:16) oznacza ulegać pokusie i grzeszyć.

Uzupełnij następującą zasadę w oparciu o to, czego się dowiedziałeś z Listu do
Galacjan 5:16. Kiedy będziemy postępować według Ducha, przezwyciężymy
____________________.

Zastanów się, w jaki sposób postępowanie według Ducha może pomóc ci
przezwyciężyć pokusy.

Przeczytaj List do Galacjan 5:22–23 i wyszukaj inne konsekwencje postępowania
według Ducha. (Zwróć uwagę na to, że List do Galacjan 5:22–23 to fragment z
pisma świętego do opanowania. Możesz oznaczyć go w wyróżniający się sposób,
abyś w przyszłości mógł z łatwością go odnaleźć).

Fragment do opanowania — List do
Galacjan 5:22–23

3. Aby nauczyć się na
pamięć List do Galacjan

5:22–23, w dzienniku do
studiowania narysuj drzewo, na
którym znajduje się dziewięć
owoców — po trzy owoce w trzech
rzędach. Nad drzewem napisz:
Owocem zaś Ducha są… Pod
drzewem napisz: Przeciwko takim nie
ma zakonu. Zaczynając od
pierwszego rzędu owoców na górze,
napisz pierwszą literę każdego
wymienionego przez Pawła owocu.
Przećwicz recytowanie fragmentu
do opanowania, spoglądając na ten
rysunek i odnosząc się do
fragmentu, kiedy zachodzi taka
potrzeba. Recytuj fragment, aż będziesz w stanie powtórzyć fragment do
opanowania bez spoglądania na rysunek i bez zaglądania w pisma święte.
Wyrecytuj fragment członkowi rodziny lub członkowi klasy seminarium.
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4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie: W
jaki sposób uzyskanie tych darów zwiększy twoją zdolność do

pomagania ludziom?

Przeczytaj List do Galacjan 6:1–2 i wyszukaj, czego Apostoł Paweł nauczał o tym, w
jaki sposób członkowie Kościoła powinni reagować na osoby, które zgrzeszyły.
Zostać „[przyłapanym] na jakimś upadku” (List do Galacjan 6:1) oznacza grzeszyć.

Dlaczego ważne jest, żeby „w duchu łagodności” (List do Galacjan 6:1) starać się
pomagać ludziom wrócić na ścieżkę ewangelii?

Jak podaje List do Galacjan 6:3–5, Paweł nauczał, że nie powinniśmy być aroganccy
ani obłudni i że wszyscy ludzie noszą „własny ciężar” (List do Galacjan 6:5), czyli są
odpowiedzialni za wybory, których dokonują.

Co wyrośnie, jeśli zasadzisz następujące nasiona? Zapisz odpowiedzi w
odpowiednich miejscach. (Klucz do zadania znajduje się na końcu lekcji).

a.

b.

c.
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Paweł użył przykładu nasion, żeby nauczać prawd duchowych. Przeczytaj List do
Galacjan 6:7–8 i wyszukaj, czego Paweł nauczał o tym, czego możemy oczekiwać,
kiedy siejemy lub sadzimy nasiona. Nauki Pawła zawarte w tych wersetach są
często nazywane prawem żniwa.

Przeczytaj List do Galacjan 6:9–10 i wyszukaj, dlaczego Paweł nauczał prawa żniwa
po tym, jak poprosił Galacjan, by pomagali sobie nawzajem pozostać na ścieżce
ewangelii lub na nią powrócić.

Z tych wersetów uczymy się, że jeśli będziemy wytrwale czynić dobro,
będziemy żąć błogosławieństwa wynikające z naszych czynów.

5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na przynajmniej dwa z
poniższych pytań:

a. W jaki sposób obietnica, że będziemy żąć „we właściwym czasie” pomaga
nam nie „ustawać” (List do Galacjan 6:9), czyli nie poddawać się w
wysiłkach zmierzających ku służbie bliźnim i prowadzeniu życia zgodnego z
ewangelią?

b. W jakiej sytuacji ty lub ktoś, kogo znasz, wytrwale czyniłeś dobro, pomimo
tego, że nie otrzymałeś natychmiastowych błogosławieństw?

c. W duchu modlitwy zastanów się, komu możesz pomóc powrócić na ścieżkę
ewangelii. Rozważając, kto może być tą osobą, zapisz sobie cel dotyczący
tego, w jaki sposób będziesz wytrwale czynić dobro, starając się pomóc tej
osobie, chociaż twoje czyny mogą nie przynieść natychmiastowych
rezultatów.

Zgodnie z tym, co jest napisane w Liście do Galacjan 6:11–18, Paweł zakończył swój
list do świętych w Galacji, składając świadectwo, że pokój i łaska Jezusa Chrystusa
spoczywają na wszystkich tych, którzy stają się nowymi stworzeniami poprzez
wiarę w Jego imię.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję List do Galacjan 1–6 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

Odpowiedzi na pytania o nasionach: a. słonecznik, b. dynia, c. fasola.

CZĘŚĆ 24. ,  DZIEŃ 3.
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Wprowadzenie do Listu
do Efezjan
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że „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” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy
[1965–1973], tom 2., str. 489).

Studiowanie Listu do Efezjan natchnie cię, byś odłożył rzeczy tego świata i pomoże
ci 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 napisana ta księga?
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 w wersji 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. Paweł uczynił z Efezu siedzibę główną podczas swej
trzeciej podróży misyjnej (zob. Dzieje Apostolskie 19:9–10; 20:31), a jego
mieszkańców darzył szczerym uczuciem (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 pośród świętych pochodzenia żydowskiego i świętych,
którzy wywodzili się z 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,
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żeby zostać zapieczętowanymi do życia wiecznego (zob. List do Efezjan 1:13;
Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, tom 2., str. 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 różne urzędy, powołania i funkcje 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
pośród świętych pochodzenia żydowskiego i świętych wywodzących się z innych
narodów, o jednym Panu, jednej wierze i jednym chrzcie oraz o organizacji
Kościoła, która zbudowana jest na podstawie proroków i apostołów, a której
kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Paweł naucza, że w dyspensacji pełni
czasów Bóg zbierze wszystkie rzeczy w Chrystusie.

List do Efezjan 4:17–6:24. Paweł zachęca świętych, aby stosowali prawdziwą
doktrynę w swoim codziennym życiu. Zachęca ich, by zewlekli 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 „[przywdziali] całą zbroję Bożą” (List
do Efezjan 6:11).

L IST  DO EFEZJAN
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Apostoł Paweł przebywał w Rzymie w
areszcie domowym.

CZĘŚĆ 24.: DZIEŃ 4.

List do Efezjan 1
Wprowadzenie
Apostoł Paweł napisał do świętych w Efezie list o tym, że zostali ustanowieni przed
narodzeniem, by otrzymać ewangelię. Pisał o ostatecznej dyspensacji —
dyspensacji, w której teraz żyjemy — w której Bóg „w Chrystusie [połączy] w jedną
całość wszystko” (List do Efezjan 1:10). Paweł nauczał, że poprzez objawienie
możemy poznać Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.

List do Efezjan 1:1–8
Paweł naucza świętych, że zostali ustanowieni przed narodzeniem, by otrzymać
ewangelię
Przypomnij sobie sytuację w swoim życiu, w której zgodziłeś się podjąć ważnego
zadania. W jaki sposób, kiedy zadanie zaczęło sprawiać ci trudność, wiedza, że
zgodziłeś się jego podjąć i że ktoś zaufał ci, że je wypełnisz, pomogła ci w tej
sytuacji? Jakie otrzymałeś błogosławieństwa lub w jaki sposób wynagrodzono ci za
wypełnienie tego zadania?

W tym liście celem Apostoła Pawła było
wzmocnienie tych, którzy byli już
członkami Kościoła i pomoc nowo
nawróconym w rozwinięciu duchowej
wiedzy i pozostaniu wiernymi
zawartym przez nich przymierzom.

Przeczytaj List do Efezjan 1:3–8 i
odszukaj prawdy, których Paweł nauczał
świętych, aby pomóc im pozostać
wiernymi zawartym przez nich
przymierzom.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jakich dwóch lub trzech podstawowych doktryn zdecydowałbyś się nauczać,
żeby pomóc członkowi Kościoła pozostać wiernym jego przymierzom i być
aktywnym w Kościele?

b. W jaki sposób zrozumienie tych prawd może pomóc danej osobie
pozostać wierną?

Uczenie się podstawowych doktryn
Rozpoczynając tę lekcję, zapoznaj się z listą podstawowych doktryn, która znajduje się w
materiałach wprowadzających do tego podręcznika. Uczenie się podstawowych doktryn pomoże
ci żyć zgodnie z ewangelią i zwiększy twoją umiejętność do nauczania bliźnich tych ważnych
doktryn. W trakcie studiowania Listu do Efezjan 1 staraj się zgłębić swoje zrozumienie tych
doktryn.
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Zwrot „przed założeniem świata” w Liście do Efezjan 1:4 odnosi się do
przedziemskiej egzystencji, a zwrot „dla siebie do synostwa przez Jezusa
Chrystusa” i zwrot przeznaczył nas w Liście do Efezjan 1:5 odnoszą się do bycia
wybranym i ustanowionym przed narodzeniem, by otrzymać ewangelię w życiu
doczesnym. Jedna z prawd, jakich uczymy się z tych wersetów, brzmi: Dzieci Boże
zostały ustanowione przed narodzeniem, by otrzymać błogosławieństwa
ewangelii. Otrzymanie tych błogosławieństw uzależnione jest od naszej wierności
w tym życiu.

W trakcie czytania następującego fragmentu z broszury Oddani wierze zastanów się,
w jaki sposób zrozumienie doktryny o ustanowieniu przed narodzeniem może
pomóc komuś podjąć decyzję o pozostaniu wiernym swoim przymierzom i byciu
aktywnym w Kościele.

„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 nie pamiętasz tego, 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, by wykonać powierzone nam
tutaj w doczesności zadania, pomaga nam pozostać wiernymi naszym
przymierzom?

List do Efezjan 1:9–12
Paweł mówi o dyspensacji pełni czasów
Znajdź definicję dyspensacji w rozdziale o podstawowych doktrynach na początku
tego podręcznika lub w Bible Dictionary [Słowniku biblijnym]. Przeczytaj akapity,
które wyjaśniają, co to jest dyspensacja. W trakcie czytania odszukaj, w której
dyspensacji żyjemy.

Kiedy, zgodnie z tym, co przeczytałeś, rozpoczęła się dyspensacja, w której obecnie
żyjemy? ____________________

Przeczytaj List do Efezjan 1:9–10 i odszukaj, co zgodnie z zapisami Pawła, stanie się
w naszej dyspensacji — „dyspensacji pełni czasów”. (Zwrot „[tajemnica] woli
swojej” odnosi się do Bożych planów i celów).

Kiedy Paweł napisał: ‘w Chrystusie […] wszystko’, zarówno to, co jest na
niebiosach, jak i to, co jest na ziemi, aby zostało zgromadzone i ‘[połączone] w
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jedną całość’ [List do Efezjan 1:10] odnosił się do przywrócenia i złączenia razem
wszystkich kluczy, mocy i obietnic, jakie Bóg objawiał Swoim dzieciom od początku
świata, jak też i wiedzy, która jeszcze nigdy dotychczas nie została objawiona (zob.
NiP 128:18).

Z Listu do Efezjan 1:10 uczymy się następującej prawdy: Podczas dyspensacji
pełni czasów wszystko z poprzednich dyspensacji zostanie przywrócone.

Starszy B. H. Roberts, Siedemdziesiąty, wyjaśnił, jaki związek mają wszystkie
poprzednie dyspensacje z dyspensacją pełni czasów: „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).

2. Starszy Roberts nauczał,
że prawda, światłość i

prawość muszą zalać ziemię w
ostatniej dyspensacji. W dzienniku
do studiowania wypisz przynajmniej
pięć prawd, fragmentów z pism
świętych, przymierzy i mocy
objawionych podczas poprzednich
dyspensacji, które zostały
przywrócone lub ujawnione w
dyspensacji pełni czasów. (Jeśli
potrzebujesz pomocy, zob. rozdział „Przywrócenie ewangelii” w broszurze
Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004], str. 133–136).

3. Wykonaj przynajmniej jedno z poniższych ćwiczeń:

a. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania: W jakim
sensie życie w dyspensacji pełni czasów jest dla ciebie błogosławieństwem?
Jakie środki umożliwiają zalanie ziemi prawdą i światłością w naszej
dyspensacji?

b. W portalu społecznościowym, do którego masz dostęp, umieść wyjaśnienie
znaczenia dyspensacji i napisz, dlaczego jesteś wdzięczny za to, że żyjesz w
obecnej dyspensacji. Kiedy skończysz, opisz w dzienniku do studiowania
swoje uczucia na temat umieszczenia tej informacji w internecie.

Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział: „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 zaledwie mała stróżka. Zapraszam
was teraz, żebyście przekształcili ją w potop […]. Napominam was, żebyście
zalali ziemię przesłaniami prawości i prawdy — przesłaniami, które są
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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).

Co robisz, żeby pomóc zalać ziemię przesłaniami prawości i prawdy? Zastanów się,
w jaki sposób możesz dzielić się znaczącymi prawdami, które zostały przywrócone
w tej dyspensacji, z osobami w twoim otoczeniu i z ludźmi, którzy mieszkają daleko
od ciebie.

W Liście do Efezjan 1:11–12 Paweł nauczał, że dzięki Jezusowi Chrystusowi święci
uzyskali dziedzictwo w królestwie Bożym.

List do Efezjan 1:13–23
Paweł naucza o Świętym Duchu Obietnicy
Przeczytaj List do Efezjan 1:13–14 i odszukaj błogosławieństwo, jakie święci
otrzymali ze względu na swoją wierność, zaufanie i wiarę w Jezusa Chrystusa.

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). Zwrot „rękojmia dziedzictwa naszego” w Liście do
Efezjan 1:14 wskazuje, że kiedy wierni święci zostaną zapieczętowani przez
Świętego Ducha Obietnicy, otrzymają osobiste zapewnienie, że ostatecznie
odziedziczą królestwo celestialne. (Aby uzyskać więcej informacji na temat
powołania i bycia wybranym, przeczytaj II List Piotra 1 i komentarz do tego
rozdziału w części 30.: Dzień 1).

Jak podaje List do Efezjan 1:15–16, Paweł powiedział świętym, że nieustannie
składał Bogu dzięki za ich wierność. Przeczytaj List do Efezjan 1:17–18 i odszukaj, o
co Paweł modlił się do Boga, aby ci święci otrzymali.

Zastanów się, czego te wersety uczą nas o tym, w jaki sposób możemy poznać Ojca
Niebieskiego.

Jedna z prawd, jakie możemy rozpoznać w tych wersetach, brzmi: Możemy
poznać Ojca Niebieskiego poprzez ducha objawienia.

W trakcie czytania następującej wypowiedzi Starszego Davida A. Bednara zaznacz,
czego nauczał on o duchu 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
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nałożenie rąk dla otrzymania daru Ducha Świętego — i która działa z wiarą, by wypełnić
kapłańskie napomnienie, by ‘przyjąć Ducha Świętego’. To błogosławieństwo nie ogranicza się do
przewodniczących władz Kościoła; przynależy on […] i powinien być wykorzystywany w życiu
każdego mężczyzny, każdej kobiety i dziecka, które osiąga wiek odpowiedzialności i zawiera
święte przymierza. Szczere pragnienie i bycie godnym zaprasza do naszego życia ducha
objawienia” („Duch objawienia”, Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 87).

Zastanów się, w jaki sposób objawienie otrzymane poprzez Ducha Świętego może
pomóc nam poznać Ojca Niebieskiego.

4. W dzienniku do studiowania napisz, w jaki sposób objawienie
otrzymane poprzez Ducha Świętego pomogło tobie lub komuś,

kogo znasz, lepiej poznać Ojca Niebieskiego.

Życie godne towarzystwa Ducha Świętego może pomóc ci lepiej poznać Ojca
Niebieskiego.

W Liście do Efezjan 1:19–23 Paweł kontynuował nauczanie o dziedzictwie, które
zostało obiecane świętym i o pozycji Jezusa Chrystusa, który jest głową Swojego
Kościoła.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Efezjan 1 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 24. ,  DZIEŃ 4.
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CZĘŚĆ 25.: DZIEŃ 1.

List do Efezjan 2–3
Wprowadzenie
Apostoł Paweł nauczał świętych w Efezie, że wszyscy grzesznicy mogą zostać
zbawieni poprzez łaskę Bożą oraz że Żydzi i ludzie innych narodów stają 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.

List do Efezjan 2
Paweł naucza, w jaki sposób krew Jezusa Chrystusa zbawia zarówno Żydów, jak i
ludzi innych narodów
Przypomnij sobie sytuację, w której czułeś się wykluczony lub odseparowany od
innych osób.

Kiedy Apostoł Paweł pisał List do Efezjan, niektórzy członkowie Kościoła
pochodzenia żydowskiego uważali, że są lepsi od członków wywodzących się z
innych narodów, ponieważ urodzili się Izraelitami i zostali obrzezani.

Przeczytaj List do Efezjan 2:1–3 i odszukaj, w jaki sposób Paweł opisał duchowe
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. Zwrot „władca, który rządzi w powietrzu” w
wersecie 2. odnosi się do diabła i jego wpływu na świecie.

• Jak, według wersetów 1–2, wyglądało duchowe położenie ludzi innych narodów
przed ich nawróceniem się? ____________________

• Jak, według wersetu 3., wyglądało duchowe położenie Pawła i Żydów przed ich
nawróceniem się? ____________________

Paweł powiedział, że zarówno ludzie innych narodów, jak i Żydzi byli duchowo
martwi, czyli oddzieleni od Boga z powodu swoich grzechów (zob. werset 1.).
Podążali ścieżkami, czyli kierowali się pragnieniami ciała i w ten sposób narażali się
na gniew Boga.

Przeczytaj List do Efezjan 2:4–6 i odszukaj, w jakim duchowym położeniu
znajdowali się ludzie innych narodów i Żydzi po ich nawróceniu się. Słowo ożywił
w wersecie 5. znaczy przywrócił do życia, a „okręgi niebieskie” w wersecie 6. to
królestwo celestialne (zob. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomy [1965–1973], 2:500).

Zwróć uwagę na to, że po ich nawróceniu się, Pan ożywił zarówno Żydów, jak i
ludzi innych narodów, czyli przywrócił ich do życia ze stanu duchowej śmierci i
grzechu. Nazywamy to byciem ponownie narodzonym z Ducha lub zbawionym od
swoich grzechów.

Przeczytaj List do Efezjan 2:7–10 i odszukaj, co umożliwiło ludziom innych
narodów i Żydom dokonanie tej transformacji.
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Wersety te nauczają następującej prawdy: Dzięki łasce Boga cała ludzkość może
zostać zbawiona poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa zawsze prowadzi do naśladowania Go i
dokonywania dobrych uczynków. Zwróć uwagę na to, że Paweł podkreślił, iż nie
możemy sami się zbawić, niezależnie od tego, jak dobre byłyby nasze uczynki (zob.
List do Efezjan 2:8–9). Prezydent Dieter F. Uchtdorf z Pierwszego Prezydium
wyjaśnił, że potrzeba nam łaski Bożej:

„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.

Nawet gdybyśmy służyli Bogu całą duszą, to nie wystarczy, ponieważ nadal
bylibyśmy ‘sługami nie przynoszącymi Mu korzyści’ [Mosjasz 2:21]. 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, 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].

Wrota są otwarte! […]

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).

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie: W
jaki sposób pokładanie wiary w Jezusie Chrystusie i

odpokutowywanie za nasze grzechy pomaga nam otrzymać dar łaski Bożej?

CZĘŚĆ 25. ,  DZIEŃ 1.
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Poniższy rysunek pokazuje fragment
świątyni Heroda w Jerozolimie. Strzałka
wskazuje „przegrodę” (List do Efezjan
2:14) w zewnętrznych pomieszczeniach
świątyni. Ponieważ ludzie innych
narodów nie urodzili się Izraelitami,
zgodnie z prawem mojżeszowym nie
wolno im było przechodzić za tę
przegrodę do bardziej świętych części
świątyni. Uważano ich za „[dalekich]
od społeczności izraelskiej i [obcych]
przymierzom, zawierającym obietnicę” (List do Efezjan 2:12). Ta fizyczna przegroda
symbolizowała duchową separację, jaka istniała pomiędzy Żydami i ludźmi innych
narodów zanim Piotr otrzymał objawienie, że ewangelia ma być głoszona ludziom
innych narodów.

Przeczytaj List do Efezjan 2:12–15 i odszukaj, co usunęło przegrodę oddzielającą
Żydów od ludzi innych narodów. Słowo nieprzyjaźń w wersecie 16. oznacza
„antagonizm, wrogość i nienawiść” (Guide to the Scriptures, „Enmity”, strona
internetowa: scriptures.lds.org).

Co zgodnie z tymi wersetami pojednało Żydów i ludzi innych narodów?

Poprzez krew Chrystusa (Zadośćuczynienie) symboliczna przegroda oddzielająca
Żydów od ludzi innych narodów została usunięta i stali się „jednym nowym
człowiekiem” [List do Efezjan 2:15], czyli zjednoczonym ciałem, bądź grupą w
Chrystusie. Obok Listu do Efezjan 2:12–15 możesz zapisać następującą prawdę:
Kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa i otrzymujemy Jego łaskę,
jednoczymy się ze świętymi Boga.

Przeczytaj List do Efezjan 2:16–19 i odszukaj inne zwroty, które podkreślają
prawdę, że kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa i otrzymujemy Jego łaskę,
jednoczymy się ze świętymi Boga.

Zastanów się, dlaczego ważne jest, żebyśmy rozumieli i stosowali tę prawdę w
Kościele w dzisiejszych czasach.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób możemy pomóc bliźnim stać się lub ponownie poczuć się
„współobywatelami” (List do Efezjan 2:19), a nie obcymi w Kościele?

b. W jakiej sytuacji ktoś pomógł ci poczuć się współobywatelem, a nie obcym
w Kościele?

c. W jakiej sytuacji ty pomogłeś komuś tak się poczuć?

Zastanów się, kto z twoich znajomych mógłby skorzystać z uczestnictwa w
zajęciach w Kościele. Zaproś tę osobę na najbliższe zajęcia lub spotkanie w Kościele
i dołóż wytrwałych wysiłków, by pomóc jej poczuć się mile widzianą w twoim
okręgu lub gminie.

Przeczytaj List do Efezjan 2:20–22 i odszukaj, co zgodnie z naukami Pawła jest
fundamentem Kościoła.
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Uzupełnij następującą prawdę w oparciu o nauki Pawła znajdujące się w tych
wersetach: Kościół Pana zbudowany jest na ____________________, Jezus
Chrystus jest ____________________.

Kamień węgielny to duży kamień złożony w rogu fundamentu, który zapewnia siłę
i stabilność całej budowli.

Dlaczego Jezus Chrystus jest
„kamieniem węgielnym” (List do
Efezjan 2:20) Kościoła?
____________________

W trakcie rozważania Listu do Efezjan
2:21–22 zastanów się, co się dzieje z
resztą Kościoła dzięki temu kamieniowi
węgielnemu.

3. W dzienniku do
studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób apostołowie i prorocy tworzą pozostałą część fundamentu
Kościoła?

b. W jaki sposób ten fundament zapewnia Kościołowi stabilność i chroni go
przed atakami diabła?

List do Efezjan 3
Paweł wyraża swoje pragnienia wobec świętych w Efezie
Jak podaje List do Efezjan 3:1–16, Apostoł 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. Posługa Pawła polegała
na głoszeniu ewangelii Jezusa Chrystusa ludziom innych narodów.

Przeczytaj List do Efezjan 3:17–19 i odszukaj, co zgodnie z pragnieniem Pawła,
święci mieli poznać i poczuć.

Co, zgodnie z tymi wersetami, Paweł pragnął, żeby święci poznali i poczuli?
____________________

Z Listu do Efezjan 3:1–19 dowiadujemy się, że apostołowie i prorocy starają się
pomóc dzieciom Bożym poznać i poczuć miłość Jezusa Chrystusa.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób apostołowie i prorocy pomagają dzieciom Bożym zrozumieć
błogosławieństwa wywyższenia i poczuć miłość Jezusa Chrystusa w naszych
czasach?

b. W jakiej sytuacji nauki apostołów i proroków pomogły ci zrozumieć
błogosławieństwa wywyższenia lub poczuć miłość Jezusa Chrystusa w
twoim życiu?

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:
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Przestudiowałem lekcję: List do Efezjan 2–3 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 25. ,  DZIEŃ 1.
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CZĘŚĆ 25.: DZIEŃ 2.

List do Efezjan 4–6
Wprowadzenie
W liście do świętych w Efezie Apostoł Paweł nauczał, że Pan ustanowił Swój
Kościół i powołał przywódców, żeby zarówno doskonalili, jak i jednoczyli świętych.
Zachęcał także członków Kościoła, by porzucili swoje dawne życie i rozpoczęli
nowe jako naśladowcy Jezusa Chrystusa. Następnie Paweł nauczał świętych, jak
wzmacniać związki rodzinne i zachęcał ich, aby „[przywdziali] całą zbroję Bożą”
(List do Efezjan 6:11), aby oprzeć się pokusom szatana.

List do Efezjan 4:1–16
Paweł naucza o znaczeniu Kościoła Jezusa Chrystusa
Wyobraź sobie następujące sytuacje:

• W szkole nauczyciel prosi uczniów, żeby podzielili się swoją opinią na
kontrowersyjny temat. W miarę, jak uczniowie udzielają odpowiedzi, zdajesz
sobie sprawę, że większość z nich opowiada się za stanowiskiem, które jest
sprzeczne z naukami Kościoła.

• Ustawodawcy w twoim kraju planują zalegalizować zachowania, które są złe w
świetle nauk przywódców Kościoła.

Dlaczego tego rodzaju sytuacje mogą być trudne dla członka Kościoła?
____________________

W trakcie studiowania Listu do Efezjan 4:1–16 wyszukaj prawdę o tym, w jaki
sposób możemy rozróżnić dobro od zła w świecie zmiennych wierzeń i wartości.

Przeczytaj List do Efezjan 4:1–6 i odszukaj, czego Apostoł Paweł nauczał o Kościele
i jego doktrynie.

Jak myślisz, co Paweł miał na myśli, nauczając, że istnieje „jeden Pan, jedna wiara
[i] jeden chrzest” (List do Efezjan 4:5)?

W czasach Pawła, podobnie jak w naszych czasach, istniał tylko jeden Kościół
Jezusa Chrystusa na ziemi (zob. NiP 1:30).

Jak podaje List do Efezjan 4:7–10, Paweł nauczał, że dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa
Chrystusa wszystkim nam dano możliwość otrzymania daru Bożej łaski (Jego
motywującej do działania mocy, która nas zbawi). Nauczał również, że Chrystus dał
ludzkości także i inne dary.

Przeczytaj List do Efezjan 4:11 i odszukaj, jakie urzędy Pan dał, czyli ustanowił, w
Swoim Kościele. (List do Efezjan 4:11–14 jest fragmentem do opanowania. Możesz
zaznaczyć go lub zanotować w wyróżniający się sposób, abyś mógł w przyszłości z
łatwością go odnaleźć).

Nazwy urzędów kapłańskich w Kościele Jezusa Chrystusa w dzisiejszych czasach
mogą różnić się od nazw używanych w czasach Pawła, a pierwotny Kościół Jezusa
Chrystusa mógł nie mieć wszystkich powołań, które mamy dzisiaj w Kościele. Na
przykład, Prorok Józef Smith nauczał, że „ewangelista to Patriarcha” (Teachings of
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Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], str. 140). A pastor to pasterz, czyli
osoba, która prowadzi stado — odpowiedni tytuł dla współczesnych biskupów,
prezydentów gmin, prezydentów palików i prezydentów dystryktów. W swoich
pismach świętych możesz zapisać lub zanotować współczesne odpowiedniki tych
terminów.

1. W dzienniku do studiowania napisz następującą prawdę do
uzupełnienia: Pan powołał apostołów, proroków i innych przywódców

Kościoła, aby pomóc… (Będziesz uzupełniać to zdanie).

Przeczytaj List do Efezjan 4:12–13 i odszukaj, czego Paweł nauczał o tym, dlaczego
Pan dał Kościołowi apostołów, proroków i innych przywódców.

Zwróć uwagę na to, że Pan dał członom Swojego Kościoła apostołów, proroków i
innych przywódców kościelnych, aby udoskonalić świętych. Dopisz ten zwrot do
prawdy, którą masz uzupełnić w swoim dzienniku do studiowania. W dzienniku do
studiowania napisz także kilka przykładów tego, w jaki sposób apostołowie,
prorocy i inni przywódcy Kościoła pomagają nas udoskonalić.

Przeczytaj List do Efezjan 4:14 i odszukaj jeszcze jeden powód, dla którego Pan dał
Swojemu Kościołowi apostołów, proroków i innych przywódców.

Z tego wersetu dowiadujemy się, że Pan dał świętym tych przywódców także po to,
żeby ochraniali ich przed fałszywymi doktrynami. Dopisz ten zwrot do zdania, które
zapisałeś w swoim dzienniku do studiowania.

Z Listu do Efezjan 4:11–14 uczymy się następującej prawdy: Pan powołał
apostołów, proroków i innych przywódców Kościoła, aby pomagali w
doskonaleniu świętych i ochraniali ich przed fałszywymi doktrynami.

Zastanów się, co może się stać z łodzią,
która jest miotana podczas
gwałtownej burzy.

2. Przeczytaj ponownie
dwie sytuacje

z początku tej lekcji. W dzienniku
do studiowania odpowiedz na
poniższe pytania:

a. W czym łódź miotana po
wzburzonych falach przez porywcze wiatry przypomina osobę „miotaną i
unoszoną” (List do Efezjan 4:14) przez zmienne wichry fałszywych nauk i
opinii publicznych?

b. W jaki sposób nauki apostołów, proroków i innych przywódców Kościoła
pomagają naśladowcom Boga żeglować po tych burzliwych wodach i
bezpiecznie powrócić do Ojca Niebieskiego?

3. W dzienniku do studiowania napisz, w jaki sposób apostoł, prorok,
patriarcha, biskup lub nauczyciel pomógł ci się udoskonalić lub

wzrosnąć duchowo albo ochronił cię przed fałszywą doktryną lub podstępem.
Jeśli osoba, o której zdecydowałeś się napisać, to miejscowy przywódca, możesz
napisać do niej list z podziękowaniem, wyjaśniając, w jaki sposób ci pomogła.

CZĘŚĆ 25. ,  DZIEŃ 2.

522



Przeczytaj List do Efezjan 4:15–16 i odszukaj, w jaki sposób nasi przywódcy w
Kościele powinni nauczać nas prawd ewangelii.

Fragment do opanowania — List do Efezjan 4:11–14
4. Aby pomóc ci przećwiczyć wyjaśnianie doktryny nauczanej w Liście

do Efezjan 4:11–14, naucz członka rodziny lub kolegę, dlaczego Pan
ustanowił Swój Kościół i powołał przywódców, by w nim służyli. Pamiętaj, żeby
w trakcie nauczania użyć słów Pawła zawartych w Liście do Efezjan 4:11–14.
Kiedy skończysz nauczać, poproś osobę, którą nauczałeś, aby złożyła swój
podpis w dzienniku do studiowania.

List do Efezjan 4:17–32
Paweł zachęca świętych, aby odrzucili zło i stali się nowymi ludźmi poprzez Jezusa
Chrystusa
Wiele osób w Efezie, do których Paweł pisał, było najprawdopodobniej nowo
nawróconymi członkami Kościoła. W trakcie studiowania Listu do Efezjan 4:17–32
odszukaj, czego Paweł nauczał tych członków Kościoła o tym, co powinni czynić
jako uczniowie Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj List do Efezjan 4:17–20 i odszukaj słowa i zwroty, które opisują duchowy
stan ludzi innych narodów, którzy nie przystąpili do Kościoła. Zwróć uwagę na to,
dlaczego, zdaniem Pawła, ci ludzie innych narodów znajdowali się w takim stanie
duchowym.

Przeczytaj List do Efezjan 4:21–24 i odszukaj to, co pomogło członkom Kościoła
odróżnić się od innych ludzi. Możesz zaznaczyć lub zanotować w pismach świętych
to, co znalazłeś.

Co, zgodnie ze słowami Pawła, powinna „[zewlec] z siebie” osoba, która została
nauczona prawdy (List do Efezjan 4:22)? ____________________

„[Oblekamy] się w nowego człowieka” (List do Efezjan 4:24), kiedy codziennie
pilnie żyjemy zgodnie z ewangelią Jezusa Chrystusa, rozwijając wiarę w Chrystusa,
odpokutowując za nasze grzechy, przyjmując obrzędy zbawienia i przestrzegając
przykazań. W naukach Pawła możemy rozpoznać następującą prawdę: Uczniowie
Jezusa Chrystusa „[zewlekają]” z siebie stare, grzeszne postępowanie i
oblekają się w nowe i prawe czyny.

Przeczytaj List do Efezjan 4:25–32 i odszukaj, co uczniowie Chrystusa muszą
„zewlec z siebie” (werset 22.), czyli „usunąć” (werset 31.), oraz w co uczniowie
Chrystusa potrzebują się „oblec” (werset 24.). Możesz zaznaczyć lub zanotować
swoje odkrycia w pismach świętych. Zwróć uwagę na to, że w Joseph Smith
Translation, Ephesians 4:26 [Tłumaczeniu Józefa Smitha Listu do Efezjan 4:26],
Paweł zadaje pytanie: „Czy możecie być gniewni, a nie grzeszyć?” (w Ephesians
4:26, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

5. W dzienniku do studiowania narysuj lub opisz sytuację, która
ilustruje możliwe zachowanie osoby, która nie porzuciła swojej

grzesznej natury w jednym z opisanych przez Pawła aspektów. Narysuj również
lub opisz sytuację, która ilustruje, jak zachowywałaby się ta osoba, jeśli
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przyszłaby do Chrystusa i stała się nowym człowiekiem. Aby wykonać to
polecenie, możesz skorzystać z własnych doświadczeń lub z doświadczeń
innych osób.

Pamiętaj, że zmiana dawnego zachowania i całkowite podążanie za Jezusem
Chrystusem, to ciągły proces, a nie jednorazowe wydarzenie.

List do Efezjan 5–6
Paweł udziela świętym rad odnośnie do ich wzajemnych relacji i radzi im, by
„[przywdziali] całą zbroję Bożą”
W Liście do Efezjan 5 czytamy, że Apostoł Paweł nauczał członków Kościoła, że w
swoich relacjach rodzinnych i z innymi ludźmi za przykład powinni brać relację
Zbawiciela z Kościołem. Zwrot „ulegając jedni drugim” w Liście do Efezjan 5:21
oznacza przedkładanie innych ponad siebie, a zwrot „w bojaźni Chrystusowej”
odnosi się do naszej miłości i szacunku wobec Boga.

Przeczytaj List do Efezjan 6:1–4 i odszukaj radę, jakiej Paweł udzielił dzieciom
odnośnie do ich relacji wobec rodziców.

Zastanów się, w jaki sposób przestrzeganie tej rady wzmocniłoby twoje relacje
rodzinne.

Napomniawszy członków Kościoła, aby „[oblekli] się w nowego człowieka” (List
do Efezjan 4:24), żeby stali się prawi i święci, Paweł radził im, by przywdziali dla
ochrony inne rzeczy.

Przeczytaj List do Efezjan 6:11–13 i odszukaj, co, według nauk Pawła, powinni
przywdziać święci.

Dlaczego, zdaniem Pawła, powinniśmy „[przywdziać] całą zbroję Bożą” (List do
Efezjan 6:11)? Możesz zaznaczyć lub zanotować to w swoich pismach świętych.

Przeczytaj List do Efezjan 6:14–17 i odszukaj różne części duchowej zbroi, które,
zdaniem Pawła, składają się na całą zbroję Bożą.

W jaki sposób przyodzianie tych części zbroi może pomóc nam unikać grzechu? Co
możesz zrobić, aby codziennie przywdziewać całą zbroję Bożą?

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Efezjan 4–6 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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Wprowadzenie do Listu do
Filipian
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W liście do Filipian Apostoł 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 ci w twoich wysiłkach zmierzających ku wiernemu wytrwaniu do
końca. W miarę jak będziesz starać się podążać za Chrystusem, nabierzesz również
pewności i, podobnie jak Paweł, będziesz mógł 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 oraz wzmianka o
Tymoteuszu w Liście do Filipian 2:19. Tymoteusz pełnił prawdopodobnie funkcję
skryby, który napisał list pod kierownictwem Pawła.

Kiedy i gdzie została napisana ta księga?
Paweł najprawdopodobniej napisał List do Filipian pomiędzy 60 i 62 r. n.e. podczas
pobytu w więzieniu w Rzymie (zob. List do Filipian 1:7, 13, 16; zob. także Dzieje
Apostolskie 28:16–31; Guide to the Scriptures, „Philippians, Epistle to”, 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, by wystrzegali się zdeprawowanych chrześcijan, czyli takich,
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 będą modli 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. List Pawła do Filipian, choć napisany w wiezieniu,
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 „[zegnie] się [przed Nim] 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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CZĘŚĆ 25.: DZIEŃ 3.

List do Filipian 1–3
Wprowadzenie
Apostoł Paweł zachęcał świętych w Filippi, aby wspólnie starali się żyć zgodnie z
ewangelią Jezusa Chrystusa. Radził im, żeby naśladowali przykład pokory i
bezinteresowności Zbawiciela i nauczał, że Bóg działał w nich, by mogli otrzymać
zbawienie. Paweł opisał poświęcenia, jakich dokonał, żeby podążać za Jezusem
Chrystusem.

List do Filipian 1
Paweł opisuje błogosławieństwa, jakie wynikają z przeciwności
Jakimi słowami uzupełniłbyś następującą wypowiedź Prezydenta
Brighama Younga?

„Za każdym razem, kiedy kopie się ‘mormonizm’, kopie się go
____________________; nigdy w ____________________. Dzieje się tak za
sprawą Pana Wszechmocnego” (Teachings of Presidents of the Church: Brigham
Young [1997], str. 264).

(Odpowiedź znajdziesz w dalszej części lekcji).

Jakie znasz przeszłe lub współczesne przykłady osób, które kopią, czyli opowiadają
się przeciwko Kościołowi Zbawiciela i Jego naśladowcom? ____________________

W trakcie studiowania Listu do Filipian 1 odszukaj prawdę, która pomoże ci
zrozumieć, jak przeciwności wpływają na pracę Pana.

Znajdź Filippię na załączonej mapie podróży misyjnych Apostoła Pawła.
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Paweł ustanowił gminę Kościoła w Filippi podczas swojej drugiej podróży misyjnej
(zob. Dzieje Apostolskie 16). Później, podczas pobytu w więzieniu,
prawdopodobnie w Rzymie, napisał list do Filipian. W Liście do Filipian 1:1–11
czytamy, że Paweł wyraził wdzięczność i miłość do świętych w Filippi.

Przeczytaj List do Filipian 1:12–14 i odszukaj, co wynikło z przeciwności, jakich
Paweł doświadczył, podejmując wysiłki misjonarskie.

Jak podają te wersety, przeciwności, jakich Paweł doświadczył, posłużyły
„rozkrzewieniu [rozwojowi] ewangelii” (List do Filipian 1:12). Ludzie w całym
„zamku”, czyli siedzibie wojska, wiedzieli, że Paweł został uwięziony z powodu
głoszenia przesłania o Jezusie Chrystusie. Uwięzienie Pawła natchnęło innych
członków Kościoła, by odważniej głosili ewangelię.

Z Listu do Filipian 1:12–14 dowiadujemy się, że przeciwności jakich
doświadczamy, podążając za Jezusem Chrystusem, mogą przyczynić się do
rozwoju Jego dzieła.

Uzupełnij wypowiedź Prezydenta Younga słowami w górę (co w tym kontekście
oznacza do przodu) i w dół.

1. Wyobraź sobie, że jesteś redaktorem bloga lub gazety. W dzienniku
do studiowania napisz nagłówki artykułów omawiających dwie lub

trzy prawdziwe sytuacje, w których przeciwności przyczyniły się do rozwoju
dzieła Zbawiciela. Możesz zaczerpnąć je z pism świętych lub z życia znajomych
ci osób. (Oto przykład takiego nagłówka: „Protesty przeciwko pracy
misjonarskiej budzą zainteresowanie przesłaniem ewangelii, którego nauczają
miejscowi misjonarze”).

Jak podaje List do Filipian 1:15–26 Paweł nauczał, że cokolwiek się z nim stanie,
będzie na chwałę Zbawiciela.
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Przeczytaj List do Filipian 1:27–30 i odszukaj, do czynienia czego dla ewangelii
Paweł zachęcał świętych w Filippi. Zwróć uwagę na to, że słowo życie w wersecie
27. oznacza zachowanie.

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha], List do Filipian 1:28 podaje:
„I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, którzy odrzucają ewangelię, co
jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was, którzy przyjmujecie ewangelię,
zapowiedzią zbawienia, i to od Boga” (w: Philippians 1:28, przypis a w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

W Liście do Filipian 1:27–30 zwróć uwagę na to, czego mieli doświadczyć
członkowie Kościoła ze względu na Zbawiciela. Zastanów się, jakie
błogosławieństwa otrzymaliby członkowie Kościoła, gdyby pamiętali o tym, że
przeciwności, jakich doświadczyli z powodu podążania za Jezusem Chrystusem,
mogą przyczynić się do rozwoju Jego dzieła.

List do Filipian 2
Paweł naucza o zstąpieniu Zbawiciela i poucza świętych na temat ich zbawienia
Przeczytaj List do Filipian 2:2–4 i odszukaj rady, jakich Apostoł Paweł udzielił
świętym w Filippi. W wersecie 3. zwrot próżna chwała oznacza zadufanie.

Przeczytaj List do Filipian 2:5–9 i zaznacz lub zanotuj słowa lub zwroty, które
świadczą o pokorze i bezinteresowności Jezusa Chrystusa.

Z tych wersetów możemy nauczyć się następującej zasady: Jeśli naśladujemy
przykład pokory i bezinteresownej troski o innych, jaki dał nam Jezus
Chrystus, w większym stopniu stajemy się jednością.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób możemy naśladować przykład pokory i bezinteresowności,
jaki dał nam Zbawiciel, w naszych rodzinach, szkole, okręgu lub gminie?

b. W jakich sytuacjach zaobserwowałeś, że ludzie stawiają potrzeby innych
ponad własnymi? W jaki sposób wpłynęło to na jedność?

Jak podaje List do Filipian 2:9–11, Paweł nauczał, że ostatecznie „[zegnie] się]
wszelkie kolano” i „wszelki język [wyzna], że Jezus Chrystus jest Panem”. Wyobraź
sobie przez chwilę, jak to będzie wyglądało, i zastanów się, jakie to będzie dla
ciebie doświadczenie.

Przeczytaj List do Filipian 2:12–13 i odszukaj, co Paweł poradził Filipianom zrobić,
aby mogli z radością zgiąć kolana przed Panem. Zwrot „z bojaźnią i ze drżeniem”
w wersecie 12. oznacza pełen szacunku podziw i radość (zob. Ks. Psalmów 2:11;
Guide to the Scriptures, „Fear”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Niektórzy ludzie błędnie rozumieją, że nauka, w której Paweł mówi „zbawienie
swoje sprawujcie” (List do Filipian 2:12), oznacza, że jesteśmy zbawieni dzięki
naszym własnym uczynkom. Zbawienie następuje jedynie poprzez
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Musimy jednak spełnić wyznaczone przez
Boga wymagania, które są niezbędne dla zbawienia (zob. Zasady Wiary 1:3–4). Jak
podaje List do Filipian 2:13, Paweł nauczał, że Bóg pomaga tym, którzy starają się
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spełnić wymagania konieczne dla zbawienia, pomagając im „chcieć”, czyli mieć
pragnienie i być posłusznymi Jego „upodobaniu”, czyli przykazaniom.

Z Listu do Filipian 2:12–13 uczymy się, że Bóg sprawia, iż pragniemy i
spełniamy wymagania konieczne dla naszego zbawienia, które jest możliwe
dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Możesz zapisać tę prawdę lub
zanotować ją w swoich pismach świętych.

Poprzez wpływ Ducha Świętego Bóg pomaga nam dokonywać zmian i oczyszczać
nasze pragnienia, abyśmy chcieli być Mu posłuszni (zob. Mosjasz 5:2). W jakich
sytuacjach czułeś, że Bóg dokonuje zmian w twoim sercu, abyś pragnął być Mu
posłuszny? W jaki sposób pomaga ci On wierniej przestrzegać Jego przykazań?

Jak podaje List do Filipian 2:14–30, Paweł przypomniał świętym, że „świecą jak
światła na świecie” (List do Filipian 2:15) i powiedział im, że wyśle posłańców, by
dowiedzieć się, jak im się powodzi.

List do Filipian 3
Paweł opisuje poświęcenia, jakich dokonał, żeby podążać za Jezusem Chrystusem
Jaki przedmiot ma wartość zarówno dla ciebie, jak i dla świata (na przykład coś, co
symbolizuje rodzinę, przyjaciół, wykształcenie, pokarm, technikę lub bogactwo)?
____________________

Co byłbyś gotowy poświęcić za ten przedmiot?

W trakcie studiowania Listu do Filipian 3 odszukaj, co Paweł poświęcił, aby
otrzymać nagrodę, która jest również osiągalna dla nas.

Jak podaje List do Filipian 3:1–2, Paweł ostrzegł członków Kościoła w Filippi przed
skorumpowanymi nauczycielami (nazwał ich „psami”), którzy twierdzili, że ludzie,
którzy nawrócili się do Kościoła, powinni przestrzegać pewnych praktyk
żydowskich, między innymi obrzezania. W Liście do Filipian 3:3 nauczał, że ci,
którzy „[czczą] Boga w duchu i chlubią się w Chrystusie Jezusie”, są „obrzezani”,
czyli zaliczają się do ludu przymierza z Bogiem.

Przeczytaj List do Filipian 3:4–6 i odszukaj, co Paweł powiedział na temat swojego
żydowskiego pochodzenia.

Zwróć uwagę na społeczne i religijne korzyści związane z przynależnością do
żydowskiego społeczeństwa, którymi niegdyś cieszył się Paweł. Z pochodzenia był
Izraelitą, faryzeuszem, gorliwie opowiadał się za judaizmem i surowo przestrzegał
religijnego prawa Żydów.

Przeczytaj List do Filipian 3:7–11 i zaznacz lub zanotuj słowa i zwroty sugerujące,
jak Paweł postrzegał korzyści, którymi niegdyś cieszył się w żydowskim
społeczeństwie.

Paweł chętnie „[poniósł] wszelkie szkody” (List do Filipian 3:8), żeby poznać Jezusa
Chrystusa; „znaleźć się w nim” (List do FIlipian 3:9), 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, Phillipian 3:11 [w Phillipians 3:11,
przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).
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Przeczytaj List do Filipian 3:12–14 i odszukaj, co Paweł wiedział o swoich
duchowych postępach. Zwróć uwagę na to, że słowo pochwycić oznacza w tym
kontekście uzyskać.

Zamiast skupiać się na tym, co porzucił, Paweł zmierzał do uzyskania „nagrody w
górze, do której [został] powołany przez Boga” (List do Filipian 3:14), a którą jest
życie wieczne. Uzupełnij następującą zasadę w oparciu o to, czego nauczyłeś się z
przykładu Pawła: Jeśli będziemy ____________________, to poznamy Go i
uzyskamy życie wieczne.

Prezydent Gordon B. Hinckley opowiedział o spotkaniu z oficerem marynarki
wojennej, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych na szkolenie z zagranicy i
podczas swojego pobytu przystąpił do Kościoła. Zwróć uwagę na to, co ten młody
człowiek był gotowy poświęcić, by podążać za Jezusem Chrystusem.

„Przedstawiono mi go zaraz przed jego powrotem do ojczyzny […].
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 być zamknięte’.

‘Czy chcesz zapłacić tak wielką cenę za ewangelię?’ — zapytałem.

Jego ciemne, mokre od łez oczy, zabłyszczały na brązowej, przystojnej twarzy, gdy opowiedział:
‘Jest przecież prawdą, czy nie?’.

Zawstydzony swoim własnym pytaniem, odparłem: ‘Tak, jest prawdą’.

Na co odpowiedział: ‘Cóż więc innego ma znaczenie?’” („It’s True, Isn’t It?”, Ensign, lipiec 1993,
str. 2).

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Co ty (lub znajoma ci osoba) poświęciłeś, by naśladować Zbawiciela?

b. Dlaczego nagroda polegająca na poznaniu Jezusa Chrystusa i dążeniu ku
życiu wiecznemu warta jest dokonanych przez ciebie poświęceń?

Zastanów się, zanim udzielisz odpowiedzi
Zastanawiając się nad zadanym pytaniem zamiast natychmiast udzielać na nie odpowiedzi,
możesz zaprosić Ducha Świętego, by przekazał ci natchnienie i instrukcje. Przemyślenia nadadzą
twojej odpowiedzi większe znaczenie i sprawią, że będzie podbudowująca.

4. Zastanów się, czy jest coś, co powinieneś poświęcić, by wierniej
naśladować Jezusa Chrystusa. Na oddzielnej kartce zapisz sobie cel,

że dokonasz tego rodzaju poświęcenia. Umieść kartkę na kilka tygodni w
widocznym miejscu. Następnie w dzienniku do studiowania napisz: Wykonałem
zadanie 4.

CZĘŚĆ 25. ,  DZIEŃ 3.
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W Liście do Filipian 3:15–21 czytamy o ostrzeżeniu, jakiego Paweł udzielił na temat
zniszczenia, 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.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Filipian 1–3 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 25. ,  DZIEŃ 3.
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CZĘŚĆ 25.: DZIEŃ 4.

List do Filipian 4
Wprowadzenie
Apostoł 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.

List do Filipian 4:1–14
Paweł poucza świętych w Filippi, aby nie ustawali w modlitwie i postępowali
sprawiedliwie.
Każdy z nas doświadczy w swoim życiu wyzwań lub znajdzie się w
okolicznościach, które będą źródłem zmartwień. Na przykład:

• „Martwię się, że nie zaliczę najbliższego sprawdzianu w szkole”.

• „Martwię się z powodu choroby jednego z członków mojej rodziny”.

• „Martwi mnie to, że nie będę potrafił stanąć w obronie mojej wiary”.

• „Martwię się, czy odniosę sukces jako misjonarz”.

Z jakimi zmartwieniami zmagasz się obecnie w swoim życiu?

Studiując List do Filipian 4, postaraj się odnaleźć prawdę, która może nam pomóc
w sytuacji, kiedy okoliczności, w jakich się znajdujemy, są źródłem naszym
zmartwień.

W Liście do Filipian 4:1–5 czytamy radę, jaką Paweł udzielił świętym, aby trwali w
wierności Panu, radowali się w Nim oraz aby ich skromność i łagodność (zob.
Philippians 4:5, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) były
znane wszystkim ludziom.

Przeczytaj pierwszą część Listu do Filipian 4:6 i odszukaj radę, jakiej Paweł udzielił
świętym.

Wyrażenie „nie troszczcie się o nic” w wersecie 6. oznacza, że nie powinniśmy się
zamartwiać (zob. Philippians 4:6, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

Przeczytaj pozostałą część Listu do Filipian 4:6 i odszukaj, co Paweł poradził
świętym czynić, zamiast się zamartwiać. (Błaganie w kontekście tego wersetu
oznacza pokorne i szczere zwracanie się z prośbą).

Przeczytaj List do Filipian 4:7 i odszukaj błogosławieństwo, jakie Paweł obiecał tym,
którzy będą modlić się w pokorze i ze szczerym dziękczynieniem. Zwróć uwagę na
słowo strzec, które w tym wersecie oznacza chronić (zob. Philippians 4:7, przypis c
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Zasada, której możemy nauczyć się z tych wersetów, brzmi: Jeśli jako wierni
naśladowcy Jezusa Chrystusa będziemy się modlić w pokorze i z
dziękczynieniem, otrzymamy pokój Boży. Postępowanie zgodnie z mądrą radą
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Pawła, aby zwracać się do Boga w każdej sprawie w pokornej i pełnej
dziękczynienia modlitwie, może nam pomóc zachować równowagę w życiu,
zamiast niepokoić się lub niepotrzebnie martwić się każdą, nawet najmniejszą
kwestią, i możliwymi skutkami.

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał o tym, jak życie
zgodnie z tą zasadą może nam pomóc w takich sytuacjach: „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).

1. Zwróć uwagę na to, że w Liście do Filipian 4:6 Paweł zasugerował,
aby nasze modlitwy i prośby były w duchu dziękczynienia. W

dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób okazywanie wdzięczności może nam pomóc w uzyskaniu
Bożego pokoju?

b. W jaki sposób, zgodnie z tym, co powiedział Starszy Scott, Boży pokój może
nam pomóc w pokonaniu wyzwań, przed którymi stajemy?

Przypomnij sobie zmartwienia lub obawy, o których rozmyślałeś na początku lekcji.
Postanów, że postąpisz zgodnie z zasadą, jakiej nauczał Paweł, i będziesz modlić się
z pokorą i dziękczynieniem, zamiast się zamartwiać. Jeśli dostrzeżesz, że twoi bliźni
się czymś zamartwiają, rozważ podzielenie się z nimi słowami Pawła oraz radą,
której udzielił.

Przez następne 30 sekund skoncentruj się na Zbawicielu oraz tym, co dla ciebie
uczynił.

Jaki wpływ wywarło na tobie takie myślenie?

Przeczytaj List do Filipian 4:8–9 i odszukaj, o czym, według Pawła, święci w Filippi
mieli myśleć i co mieli czynić. Możesz podkreślić to, na czym święci mieli skupić
swoje myśli. Wyrażenie „myślcie tylko o tym” w wersecie 8. oznacza uważne i stałe
myślenie o danej kwestii.

Co, zgodnie z wersetem 9., Paweł poradził czynić członkom Kościoła? Jakie
błogosławieństwo obiecał świętym, jeśli skupią swoje myśli na prawości i
postępowaniu zgodnie z Jego naukami oraz naśladowaniu Jego przykładu?

Jedna z zasad, jakie możemy poznać dzięki naukom Pawła, brzmi: Jeśli wierni
święci skupią swoje myśli na tym, co jest prawe i będą podążać za apostołami
i prorokami, otrzymają pokój Boży.

2. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania, jaki wpływ skupianie
myśli na tym, co jest prawe, może wywrzeć na nasze pragnienia i

zachowanie.

CZĘŚĆ 25. ,  DZIEŃ 4.
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Przeczytaj Zasady Wiary 1:13 (w Perle Wielkiej Wartości) i porównaj ten werset z
Listem do Filipian 4:8.

Cytując w trzynastej zasadzie wiary „[upomnienie] Pawła” z Listu do Filipian 4:8,
Prorok Józef Smith użył zamiast słów „myślcie tylko o tym” wyrażenie: „staje się
naszym celem”, które kładzie większy nacisk na to, co mają czynić święci.
Zastanów się, dlaczego istotne jest, aby wszystko, co jest prawdziwe, uczciwe,
sprawiedliwe, czyste, co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały,
było naszym celem.

3. Przeczytaj zawartą w broszurze Dla wzmocnienia młodzieży radę na
jeden z poniższych tematów: „Randki”, „Sposób ubierania się i

wygląd”, „Wykształcenie”, „Rozrywka i media”, „Przyjaciele”, „Język” lub
„Muzyka i taniec”. W swoim dzienniku do studiowania napisz temat, który
wybrałeś. Następnie zapisz odpowiedzi na następujące pytania:

a. W jaki sposób możemy wykorzystać radę Pawła z Listu do Filipian 4:8–9,
aby dokonać właściwych wyborów w wybranym przez ciebie temacie?

b. Jakie wyzwania możemy napotkać, kiedy staramy się postępować zgodnie z
radą Pawła w jednym z powyższych tematów?

c. Dlaczego warto jest czynić to, co prawe oraz podążać za apostołami i
prorokami, aby „Bóg pokoju [był z tobą]” (List do Filipian 4:9)?

W jaki sposób możesz w większym zakresie skupiać swoje myśli na tym, co prawe?
Rozważ błogosławieństwa, które otrzymałeś z powodu życia zgodnie z naukami
apostołów i proroków. Nie ustawaj w życiu zgodnie z tą zasadą, aby Pan mógł
nadal ci towarzyszyć i aby twoje życie wypełniał pokój.

W Liście do Filipian 4:10 czytamy, że Paweł był wdzięczny świętym w Filippi za ich
wsparcie i troskę, którą mu okazali, kiedy jej potrzebował. Przeczytaj List do
Filipian 4:11–12 i odszukaj, czego Paweł się nauczył.

Co, zgodnie z tym, czego Paweł się nauczył, należy czynić bez względu na
okoliczności, w których się znajdujemy?

Przeczytaj List do Filipian 4:13–14 i odszukaj, co było źródłem siły, jaką posiadał
Paweł. (List do Filipian 4:13 jest fragmentem do opanowania. Możesz go podkreślić
lub oznaczyć w wyróżniający się sposób, abyś w przyszłości mógł z łatwością go
odnaleźć).

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. Tak samo jak Paweł, możemy wszystko w Chrystusie, który nas
wzmacnia.

Co możemy uczynić, aby otrzymać siłę, której może nam udzielić Jezus Chrystus?
____________________

CZĘŚĆ 25. ,  DZIEŃ 4.
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Prezydent Dieter F. Uchtdorf z Pierwszego Prezydium nauczał na temat tego, co
możemy uczynić dzięki sile płynącej z łaski Bożej: „[Elementem] Bożej łaski jest
otwarcie okien niebios, przez które 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).

Możemy odczuć tę siłę, m.in. 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.

4. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania doświadczenie, kiedy
dzięki swojej wierze w Jezusa Chrystusa otrzymałeś siłę, aby

uczynić coś dobrego.

Fragment z pisma świętego do opanowania — List
do Filipian 4:13

5. Zapamiętanie Listu do Filipian 4:13 ułatwi ci przypomnienie sobie
tej prawdy, kiedy ty lub otaczające cię osoby napotkacie na

trudności z odnalezieniem siły, aby przezwyciężyć wyzwania i żyć w prawości.
Przeczytaj kilkakrotnie List do Filipian 4:13, aby go zapamiętać. Wyrecytuj go
członkowi swojej rodziny lub przyjacielowi i poproś tę osobę, aby podzieliła się
doświadczeniem, kiedy dzięki swej wierze w Jezusa Chrystusa otrzymała siłę,
aby uczynić coś dobrego. Następnie podpisz się pod zapisanym przez siebie
doświadczeniem.

List do Filipian 4:15–23
Na zakończenie listu Paweł wyraża świętym swoją wdzięczność
W Liście do Filipian 4:15–23 czytamy, że Apostoł Paweł ponownie podziękował
świętym w Filippi za wsparcie, jakie mu okazali w czasie, kiedy go potrzebował.
Zapomoga, której udzielili święci, spodobała się Bogu, i Paweł obiecał im, że Bóg
zapewni ich wszystkie potrzeby.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Filipian 4 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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Wprowadzenie do Listu
do Kolosan
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Apostoł 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 pogłębisz poziom swojego
nawrócenia wobec Zbawiciela i zyskasz 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 napisana ta księga?
Paweł napisał List do Kolosan 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). Napisał go prawdopodobnie w tym samym czasie,
gdy pisał Listy do Filipian, Efezjan i do Filemona.

Do 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], nie zaspokajają
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 wyższość Jezusa
Chrystusa (zob. List do Kolosan 1:15–23). Nauczał, że Chrystus jest na dokładne
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podobieństwo 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
dzięki szczególnym rytuałom, świętom i pokarmom (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 niezaspokajanie
podstawowych potrzeb fizycznych.

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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CZĘŚĆ 26.: DZIEŃ 1.

List do Kolosan
Wprowadzenie
Apostoł 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.

List do Kolosan 1–2
Paweł naucza o prymacie Jezusa Chrystusa (wyższości, wielkości i świetności) i
przestrzega przed fałszywą doktryną
Wyobraź sobie dwa podobnej wielkości
drzewa — jedno z płytko, a drugie z
głęboko sięgającymi korzeniami. Które
z tych drzew prawdopodobnie
przewróci się, jeśli rozpęta się silna
wichura? Dlaczego?
____________________

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Neila L. Andersen z Kworum
Dwunastu Apostołów i odszukaj, jakiego rodzaju wichrów powinniśmy się
wystrzegać: „Bardziej niż przepowiedziane trzęsienia ziemi i wojny 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” („Duchowe wichry”, Ensign

lub Liahona, maj 2014, str. 18).

Jakiego rodzaju duchowe wichry mogą nas wyrwać lub odsunąć od wiary w Jezusa
Chrystusa? ____________________

Dlaczego te duchowe wichry mogą być bardziej kłopotliwe niż wyzwania fizyczne,
takie jak trzęsienia ziemi lub wojny?

Zastanów się przez chwilę nad tym, jakie duchowe wichry wywierają na
ciebie wpływ.

Apostoł Paweł napisał list do członków Kościoła w Kolosach, kiedy dowiedział się o
szerzących się pośród nich wpływach i fałszywych naukach, które zagrażały ich
wierze w Jezusa Chrystusa. W trakcie studiowania Listu do Kolosan odszukaj, w
jaki sposób Paweł próbował wzmocnić wiarę członków Kościoła w Chrystusa oraz
zapewnić im błogosławieństwa wynikające z głębokiego zakorzenienia wiary w
Chrystusie.

Kolosy znajdują się na terenie dzisiejszej Turcji. Otwórz Bible Maps [Atlas biblijny],
mapa nr 13, „The Missionary Journeys of the Apostle Paul” [Podróże misyjne
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Apostoła Pawła] i znajdź na niej miasto Laodycea. Kolosy znajdują się około 18
kilometrów na południowy wschód od Laodycei.

Zdobywanie wiedzy o położeniu geograficznym
Znajdowanie na mapie geograficznego położenia miejsc, w których rozgrywały się wydarzenia z
pism świętych, może pomóc ci lepiej zrozumieć kontekst i treść pism świętych. Czytając mapy,
zrozumiesz związki między różnymi miejscami.

Jak podaje List do Kolosan 1:1–11, Paweł pozdrowił świętych w Kolosach i zwrócił
uwagę na ich wierność. Wyjaśnił, że ewangelia wydaje owoce, czyli
błogosławieństwa w życiu tych, którzy ją przyjmują i żyją według niej. Następnie
Paweł nauczał świętych o Jezusie Chrystusie.

Przeczytaj List do Kolosan 1:12–19 i odszukaj prawdy, jakich Paweł nauczał o
Jezusie Chrystusie. Możesz zaznaczyć lub zanotować w swoich pismach świętych
to, co odnalazłeś. Zwrot „wyrwał nas” w wersecie 13. oznacza „przemienił nas”, a
słowo niewidzialny w wersecie 15. oznacza „niewidoczny”.

List do Kolosan 1:12–19 naucza następującej prawdy o Jezusie Chrystusie: Jezus
Chrystus jest Odkupicielem, pierworodnym pośród duchowych dzieci Ojca
Niebieskiego, Stwórcą wszystkiego, głową Kościoła i pierwszym, który
zmartwychwstał).

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak myślisz, dlaczego ważne jest, abyśmy znali te prawdy o Jezusie
Chrystusie i pokładali w nie wiarę?

b. W jaki sposób wiedza i pokładanie wiary w te prawdy może wzmocnić
naszą wiarę w Niego?

Paweł nauczał, że Jezus Chrystus jest naszym Odkupicielem (zob. List do Kolosan
1:14). Przeczytaj List do Kolosan 1:20–22 i odszukaj, czego Paweł nauczał świętych
w Kolosach o tym, dlaczego potrzebują Odkupiciela.

W jaki sposób, według wersetu 21., człowiek staje się obcym Bogu, czyli
odseparowanym od Niego?

Słowo pojednać się (zob. List do Kolosan 1:20–21) oznacza zaprowadzić porządek
lub sprawić, by zapanowała zgoda. W jaki sposób, według Listu do Kolosan
1:20–22, Jezus Chrystus pojednał nas z Bogiem? (Zwrot „dzięki przywróceniu
pokoju przez krew krzyża jego” [werset 20.] odnosi się do Zadośćuczynienia Jezusa
Chrystusa).

Błogosławieństwo wynikające z pojednania z Bogiem jest warunkowe. Przeczytaj
List do Kolosan 1:23 i odszukaj, jakie wymagania musimy spełnić, żeby pojednać
się z Bogiem.

„[Wytrwać] w wierze, ugruntowani i stali” (List do Kolosan 1:23) oznacza pozostać
niewzruszonym w naszej wierze w Jezusa Chrystusa poprzez przestrzeganie Jego
przykazań i odpokutowanie za nasze grzechy. Z Listu do Kolosan 1:20–23 uczymy
się następującej prawdy: Możemy pojednać się z Bogiem poprzez
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Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, jeśli będziemy ugruntowani i stali w
naszej wierze.

2. Przypomnij sobie dwa drzewa z początku lekcji. W dzienniku do
studiowania odpowiedz na poniższe pytania:

a. Który z twoich znajomych przypomina drzewo z głęboko sięgającymi
korzeniami — ugruntowane i stałe w swojej wierze w Chrystusa?

b. W jakim sensie przykład tej osoby jest dla ciebie błogosławieństwem?

Przypomnij sobie wichry, które uderzają w te drzewa. Przeczytaj List do Kolosan
2:4, 8 i odszukaj, jakie duchowe wichry zagrażały wykorzenieniem świętych w
Kolosach.

W owych czasach pewni ludzie, którzy chcieli umniejszyć znaczenie Jezusa
Chrystusa, nauczali wielu różnych filozofii i tradycji. Inne zyskujące popularność
fałszywe filozofie religijne głosiły, że należy oddawać cześć aniołom, gdyż są one
pośrednikami między nami a Bogiem oraz że ludzkie ciało jest złe (zob. List do
Kolosan 2:16–23).

Dlaczego wiara w fałszywe nauki, które umniejszały znaczenie Jezusa Chrystusa,
ułatwiała duchowe wykorzenienie się niektórych ludzi?

Przeczytaj List do Kolosan 2:6–7 i odszukaj, jakiej rady Paweł udzielił świętym, żeby
pomóc im unikać zwiedzenia przez filozofie i tradycje świata.

Z wersetów tych dowiadujemy się o następującej prawdzie: Kiedy jesteśmy
wkorzenieni w Jezusa Chrystusa i zbudowani na Nim, możemy uniknąć
zwiedzenia przez filozofie i tradycje świata.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Co, twoim zdaniem, jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy
zrobić, aby być wkorzenieni w Jezusa Chrystusa i zbudowani na Nim?

b. Dlaczego uważasz, że jest to takie ważne?

Zastanów się nad następującą wypowiedzią Starszego Andersena, znajdującej się w
dalszej części jego przemówienia o duchowych wichrach:

„Do najgorszych wichrów należą pokusy przeciwnika. Grzech zawsze istniał na
świecie, ale nigdy nie był tak łatwo dostępny, nienasycony i akceptowany. Istnieje
oczywiście potężna siła, która pokonuje wichry grzechu. Nazywamy ją pokutą.

Nie wszystkie wichry życia powstają dzięki nam samym. Niektóre powstają na
skutek złych wyborów innych ludzi, a inne są po prostu częścią doczesnego
życia […].

W jaki sposób możemy przygotować się na takie wichry? ‘Zapamiętajcie, że opoką, na której
potrzebujecie budować, jest nasz Odkupiciel, którym jest Chrystus, Syn Boga, aby gdy diabeł
pośle na was swe wichry, gdy ze wszystkich sił uderzy w was swym gradem i burzą, okazało się
to bezskuteczne dzięki opoce, na której jesteście zbudowani, i jeśli ludzie budują na niej, nie
upadną’ [Helaman 5:12]. Na niej poczujecie się bezpieczni w obliczu wiatru” („Duchowe
wichry”, str. 18–19).
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4. Przypomnij sobie duchowe wichry, o których rozmyślałeś na
początku lekcji. W dzienniku do studiowania napisz, co zrobisz, aby

pozostać wkorzenionym w Jezusa Chrystusa i zbudowanym na Nim i unikać
wyrwania przez duchowe wichry.

List do Kolosan 3–4
Paweł zachęca Kolosan, aby miłowali to, co w górze i byli roztropni
Jak podaje List do Kolosan 3–4, Apostoł 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.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Kolosan i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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Wprowadzenie do I Listu do
Tesaloniczan
Dlaczego warto studiować tę księgę?
I List do Tesaloniczan uważany jest za pierwszy z zachowanych listów Apostoła
Pawła i jest prawdopodobnie najstarszą księgą Nowego Testamentu. Nauki Pawła
skupiają się w nim głównie na Drugim Przyjściu Jezusa Chrystusa i jest w nim
mowa, między innymi, o trudnościach, jakich naśladowcy Jezusa Chrystusa
doświadczą przed Jego powrotem (zob. I List do Tesaloniczan 3:3), o
zmartwychwstaniu chrześcijan podczas Drugiego Przyjścia (zob. I List do
Tesaloniczan 4:13–14) i o czasie Drugiego Przyjścia Chrystusa (zob. I List do
Tesaloniczan 5:1–2). W trakcie studiowania tej księgi zdobędziesz wiedzę o Drugim
Przyjściu i zostaniesz zachęcony do pozostania wiernym Panu.

Kto napisał tę księgę?
Autorem I Listu do Tesaloniczan jest Paweł (zob. I List do Tesaloniczan 1:1;
zob. także I List do Tesaloniczan 2:18).

Kiedy i gdzie została napisana ta księga?
„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 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 upomnień, lecz wyrazy
pochwały i uznania dla świętych w Tesalonice.

Zarys
I List do Tesaloniczan 1–3. Paweł przekazuje świętym w Tesalonice wyrazy
wielkiej wdzięczności. Przypomina o swojej dobroczynnej służbie pośród nich i
wyraża radość ze względu na ich wierność. 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
powróci Chrystus.

I  L IST  DO TESALONICZAN
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CZĘŚĆ 26.: DZIEŃ 2.

I List do Tesaloniczan
Wprowadzenie
Apostoł Paweł napisał do świętych w Tesalonice, dowiedziawszy się, że byli wierni
ewangelii w obliczu prześladowań. Pochwalił ich za ich wierność i pragnienie
nauczania ewangelii. Nauczał ich również o Zmartwychwstaniu umarłych podczas
Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa i o tym, jak przygotować się na Drugie
Przyjście.

I List do Tesaloniczan 1–2
Paweł chwali świętych w Tesalonice za ich wierność w cierpieniach
Znajdź Tesalonikę na mapie biblijnej nr 13, „The Missionary Journeys of the
Apostle Paul” [Podróże misyjne Pawła], która znajduje się w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO. 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 doświadczali prześladowań nawet po wyjeździe
Pawła i jego towarzyszy. Paweł napisał później do świętych ten list, aby dodać im
otuchy w obliczu prześladowań.

1. Czy próbowałeś kiedyś dzielić się z kimś ewangelią? Opisz to
doświadczenie w dzienniku do studiowania. Rozważ odpowiedzi

na poniższe pytania: Jak przyjęto twoje przesłanie? Jakie błogosławieństwa
otrzymałeś dzięki swoim wysiłkom, by głosić ewangelię? Jakich wyzwań
możemy doświadczyć, kiedy staramy się dzielić ewangelią z innymi ludźmi?

W trakcie studiowania I Listu do Tesaloniczan 1–2 odszukaj prawdy, które mogą
pomóc ci dzielić się ewangelią z innymi ludźmi.

Przeczytaj I List do Tesaloniczan 1:5–6 i odszukaj, w jaki sposób Apostoł Paweł
dzielił się ewangelią z Tesaloniczanami podczas swojej wizyty. Możesz zaznaczyć
wyrazy słowo i moc w wersecie 5.

Zaznaczanie i notowanie w pismach świętych
Jednym z najskuteczniejszych sposobów zdobywania wiedzy i zapamiętywania tego, czego się
uczymy, jest zaznaczanie i notowanie w pismach świętych. W wersji drukowanej pism świętych
można to robić poprzez podkreślanie, cieniowanie lub zakreślanie kluczowych słów i
zwrotów. Ponadto możemy również zapisywać na marginesie pism świętych definicje, zasady,
wyjaśnienia podane przez proroków oraz osobiste przemyślenia i odczucia. Różnego rodzaju
oznaczeń można dokonywać również w elektronicznych wersjach pism świętych, na przykład w
aplikacji Biblioteka ewangelii na urządzeniach przenośnych.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił różnicę
pomiędzy „słowem” i „mocą” 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).

W I Liście do Tesaloniczan 1:6 możesz zaznaczyć, co Tesaloniczanie uczynili, kiedy
nauczono ich ewangelii w słowie i z mocą Bożą.

Z I Listu do Tesaloniczan 1:5–6 uczymy się następującej zasady: Kiedy nauczamy
ewangelii Jezusa Chrystusa w słowie i z mocą Bożą, możemy pomóc ludziom
stać się naśladowcami i sługami Pana.

Przeczytaj I List do Tesaloniczan 1:7–9 i odszukaj, jaki wpływ miał przykład
świętych w Tesalonice na niewierzących, którzy żyli w ich otoczeniu.

Z przykładu świętych w Tesalonice możemy nauczyć się następującej prawdy:
Możemy dzielić się ewangelią poprzez nasz przykład.

W poniższej wypowiedzi zaznacz, co jest najskuteczniejszym sposobem głoszenia
ewangelii według Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa: „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 misyjnej, 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).

Przypomnij sobie sytuację, w której przykład danej osoby pomógł ci przyjąć
ewangelię lub pełniej nią żyć.

W I Liście do Tesaloniczan 2:1–13 Paweł pisał o swojej wcześniejszej posłudze w
Tesalonice. Zwrócił się do niektórych krytyków w Tesalonice, którzy poddawali w
wątpliwość jego szczerość i motywy, którymi się kierował. Paweł bronił się, opisując
szczery i żarliwy sposób, w jaki wraz ze swoimi towarzyszami nauczał i służył
świętym. Jego słowa przypominają słowa zapisane w wersecie: Nauki i Przymierza
12:8: „Nikt nie może pomagać w tej pracy, jeśli nie jest pokorny i pełen miłości,
posiadający wiarę, nadzieję i miłosierdzie”.

Paweł nie odwiedził ponownie Tesaloniki po tym, jak wypędzono go z niej podczas
jego drugiej podróży misyjnej (zob. Dzieje Apostolskie 17:10). Powiedział, że nie
mógł do niej wrócić, ponieważ „przeszkodził” mu szatan (I List do Tesaloniczan
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2:18). Paweł nie podał szczegółów, w jaki sposób szatan przeszkodził mu w
powrocie do Tesaloniki, ale oczywiste jest, że prześladowania ze strony Żydów już
wcześniej zmusiły go do zmian trasy podróży (zob. Dzieje Apostolskie 17:14–15).

I List do Tesaloniczan 3–5
Paweł naucza świętych w Tesalonice o Drugim Przyjściu
Oznacz następujące zdania na temat Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa jako
prawdziwe (P) lub fałszywe (F):

____ 1. Wierni święci, którzy umierają przed Drugim Przyjściem, nie
zmartwychwstaną aż do końca Milenium.

____ 2. Wierni święci, którzy będą żyć na ziemi podczas Drugiego Przyjścia,
zostaną porwani, by powitać Chrystusa.

____ 3. Drugie Przyjście zaskoczy wszystkich ludzi, jak złodziej w nocy.

W trakcie studiowania I Listu do Tesaloniczan 3–5 odszukaj prawdy dotyczące
Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa, które pomogą ci rozpoznać prawidłowe
odpowiedzi w teście prawda–fałsz (odpowiedzi znajdują się również na końcu
lekcji).

Z I Listu do Tesaloniczan 3:1–7 dowiadujemy się, iż Tymoteusz poinformował
Pawła, że święci pozostali wierni pomimo prześladowań, których doświadczali.

Przeczytaj I List do Tesaloniczan 3:11–13 i odszukaj, co Pan zrobi dla świętych, żeby
przygotować ich na Swoje Drugie Przyjście. Możesz zaznaczyć to, co znajdziesz.

Z I Listu do Tesaloniczan 4:1–12 dowiadujemy się, że Paweł namawiał świętych,
żeby się uświęcili, czyli stali się czyści i bez skazy, poprzez posłuszeństwo
przykazaniom Bożym, których nauczali ich Paweł i inni ludzie.

Święci w Tesalonice błędnie pojmowali
pewne aspekty Drugiego Przyjścia
Jezusa Chrystusa. Martwili się, że
zmarli członkowie Kościoła w
Tesalonice nie będą mogli doświadczyć
błogosławieństw związanych z Drugim
Przyjściem.

Przeczytaj I List do Tesaloniczan
4:13–14, 16 i odszukają, czego Paweł
nauczał o wiernych świętych, którzy
umierają przed Drugim Przyjściem.
Paweł użył słowa zasnęli w odniesieniu
do zmarłych.

Z wersetów tych dowiadujemy się o
następującej prawdzie: Wierni święci,
którzy umierają przed Drugim
Przyjściem Jezusa Chrystusa,
zmartwychwstaną podczas Jego
powrotu.
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Zwrot „Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli” w I Liście do
Tesaloniczan 4:14 oznacza, że święci, którzy zmartwychwstaną podczas Drugiego
Przyjścia, zostaną porwani na spotkanie Zbawiciela i zstąpią z Nim w chwale (zob.
NiP 88:97–98).

Przeczytaj I List do Tesaloniczan 4:15, 17 i odszukaj, czego Paweł nauczał o
wiernych świętych, którzy będą żyć na ziemi w momencie powrotu Chrystusa.
Przeczytaj także Joseph Smith Translation, 1 Thessalonians 4:15, 17 [Tłumaczenie
Józefa Smitha, I List do Tesaloniczan 4:15, 17] (w: 1 Thessalonians 4:15, przypis a i
1 Thessalonians 4:17, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Z wersetów tych dowiadujemy się o następującej prawdzie: Wierni święci, którzy
będą żyć na ziemi podczas Drugiego Przyjścia, zostaną porwani, by powitać
powracającego Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj I List do Tesaloniczan 4:18 i odszukaj, co Paweł miał nadzieję, że święci
uczynią po zapoznaniu się z tymi prawdami na temat Drugiego Przyjścia.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie:
Jakie pocieszenie odnajdujesz w tych doktrynach o Drugim

Przyjściu Jezusa Chrystusa?

Przeczytaj I List do Tesaloniczan 5:1–3 i odszukaj, jakich dwóch porównań Paweł
użył opisując czas, kiedy nastąpi Drugie Przyjście.

Czego, twoim zdaniem, użyte przez Pawła porównanie o złodzieju w nocy uczy nas
na temat Drugiego Przyjścia?

Starszy Bruce R. McConkie wyjaśnił: „[Pan] powróci na ziemię jak złodziej w nocy,
nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia, do tych, którzy są pogrążeni w duchowej
ciemności, do tych, którzy nie zostali oświeceni mocą Ducha” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3:54; zob. także Ew. Mateusza 24:42–43).

Starszy McConkie porównał także Drugie Przyjście 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.

Przeczytaj I List do Tesaloniczan 5:4–6 i odszukaj, dlaczego Drugie Przyjście nie
zaskoczy wiernych świętych. Możesz zaznaczyć lub zanotować to, co znalazłeś.

(Zwrot „synowie światłości” w wersecie 5. odnosi się do wiernych członków
Kościoła, którzy „[odrzucają] uczynki ciemności” [List do Rzymian 13:12] i cieszą
się towarzystwem Ducha Świętego, i dzięki temu będą gotowi na Drugie Przyjście
[zob. NiP 106:4–5]).

Z I Listu do Tesaloniczan 5:4–6 uczymy się następującej zasady: Jeśli będziemy
wierni i będziemy wyglądać znaków poprzedzających Drugie Przyjście
Jezusa Chrystusa, będziemy przygotowani na Jego ponowne przyjście.
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Prezydent Joseph Fielding Smith nauczał, że jeden ze sposobów, żeby
przygotować się na Drugie Przyjście, to „zważać na słowa Chrystusa, jego
apostołów i obserwować sytuację” (Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R.
McConkie, 3 tomy [1954–1956], 3:53).

Przyjrzyj się swoim odpowiedziom z testu prawda-fałsz z początku lekcji. Czy
zmieniłbyś swoje odpowiedzi na podstawie prawd, których się nauczyłeś?

W I Liście do Tesaloniczan 5:7–22 Apostoł Paweł radził świętym, jak przygotować
się na Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj I List do Tesaloniczan 5:12–22 i odszukaj, co Paweł poradził świętym,
żeby uczynili, aby przygotować siebie i innych ludzi na spotkanie ze Zbawicielem
podczas Jego Drugiego Przyjścia.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Która rada z I Listu do Tesaloniczan 5:14–22 przykuła twoją uwagę?

b. W jaki sposób życie zgodnie z tą radą może pomóc tobie i twoim bliźnim
przygotować się na Drugie Przyjście?

Przeczytaj I List do Tesaloniczan 5:23–24 i odszukaj, co Paweł powiedział, że Bóg
uczyni dla Swoich wiernych świętych, w miarę jak będą przygotowywać się na
Drugie Przyjście.

Na podstawie tego, czego się dzisiaj nauczyłeś, podejmij decyzję, co zrobisz, żeby
lepiej przygotować się na Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa. Zapisz swoje cele i
plany na kartce i umieść ją w widocznym miejscu, żeby ci o nich przypominała.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: I List do Tesaloniczan i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

Odpowiedzi do testu prawda-fałsz: [1] Fałsz, [2] Prawda, [3] Fałsz.
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Wprowadzenie do II Listu
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 pomoże ci zrozumieć naturę odstępstwa i odpowiednio
przygotować się na powrót Pana.

Kto napisał tę księgę?
Autorem II Listu do Tesaloniczan jest Apostoł 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 napisana ta księga?
„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, co spowodowało, 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
[zob. II List do Tesaloniczan 1:4], a wizja rychłego powrotu Pana spowodowała
niezdrową ekscytację [zob. II List do Tesaloniczan 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 czynienia 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, Apostoł Paweł
napisał do nich drugi list, w którym wyjaśnił więcej prawd dotyczących Drugiego
Przyjścia Jezusa Chrystusa. 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).

II List do Tesaloniczan 1–2
Paweł zachęca świętych, prorokując o Drugim Przyjściu Jezusa Chrystusa

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział: „Z
podziwem i zachętą dla każdej osoby, która będzie musiała niezachwianie trwać
w tych dniach ostatnich, 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. Takie chwile będą wymagały od was
zarówno odwagi, jak i kurtuazji” („Cena i błogosławieństwa bycia uczniem”, Ensign lub Liahona,
maj 2014, str. 6).

1. W dzienniku do studiowania opisz sytuację, w której musiałeś
bronić wiary lub znosić przeciwności z powodu swojego

członkostwa w Kościele. Napisz, jak zachowałeś się w tych okolicznościach. Jeśli
nie musiałeś bronić wiary lub znosić przeciwności z powodu swojego
członkostwa w Kościele, napisz, jak zareagowałbyś w takiej sytuacji.

Apostoł Paweł napisał drugi list do świętych w Tesalonice i poruszył w nim kilka
tematów, mówił między innymi o prześladowaniach, jakich doświadczali. W trakcie
studiowania II Listu do Tesaloniczan 1 odszukaj zasadę, która może pomóc ci
znieść przeciwności i cierpienia, jakich możesz doświadczać jako członek Kościoła.

Przeczytaj II List do Tesaloniczan 1:3–5 i odszukaj, za co Paweł chwalił świętych w
Tesalonice.

Możesz zaznaczyć lub zanotować w wersecie 5., jaką nagrodę mieli otrzymać święci
za znoszenie prześladowań i cierpień z „wytrwałością i wiarą” (II List do
Tesaloniczan 1:4).

Z II Listu do Tesaloniczan 1:3–5 uczymy się, że jeśli z wytrwałością i wiarą
będziemy znosić prześladowania i cierpienia, będziemy mogli zostać uznani
za godnych królestwa Bożego.

Zastanów się, co to znaczy z wytrwałością znosić próby. Dlaczego potrzebujemy
wiary, aby z wytrwałością znosić prześladowania i cierpienia?
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Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa z Pierwszego
Prezydium i zaznacz, co to znaczy z wytrwałością znosić próby: „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).

2. Pomyśl o kimś, kogo znasz lub o kim czytałeś w pismach świętych,
kto wiernie i wytrwale znosił prześladowania i cierpienia. W

dzienniku do studiowania wyjaśnij, dlaczego przykład tej osoby jest dla
ciebie ważny.

Zastanów się nad tym, jakich obecnie doświadczasz prześladowań i cierpień oraz
zdecyduj, w jaki sposób możesz znosić te wyzwania z wytrwałością i wiarą. Możesz
pomodlić się o pomoc.

Paweł prorokował o Drugim Przyjściu Jezusa Chrystusa. Przeczytaj II List do
Tesaloniczan 1:6–10 i odszukaj, jakich słów i zwrotów Paweł użył opisując Drugie
Przyjście. W trakcie czytania zwróć uwagę na to, czym będzie różniło się to, co
doświadczą sprawiedliwi od tego, co doświadczą niegodziwi w chwili
przyjścia Pana.

Jedna z prawd, jakich uczymy się z tych wersetów, brzmi: Podczas Drugiego
Przyjścia Jezusa Chrystusa sprawiedliwi znajdą odpoczynek, a niegodziwi
zostaną zniszczeni.

Od czego prawi znajdą odpoczynek?

W jaki sposób ta doktryna może pocieszać tych, którzy obecnie doświadczają
prześladowań z powodu swojego zobowiązania wobec Jezusa Chrystusa?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kiedy nastąpi Drugie Przyjście Jezusa
Chrystusa? II List do Tesaloniczan 2:2 wskazuje na to, że święci w Tesalonice
uważali, że Drugie Przyjście Pana już nastąpiło lub miało zaraz nastąpić. Paweł
martwił się, że zostali zwiedzeni.

Przeczytaj II List do Tesaloniczan 2:1–3 i odszukaj, co Paweł powiedział o
wydarzeniach poprzedzających Drugie Przyjście. W wersecie 3. zwrot „nie nastanie
pierwej” odnosi się do Drugiego Przyjścia, a „odstępstwo” to odstąpienie od
prawdy. (Zauważ, że: II List do Tesaloniczan 2:1–3 to fragment z pisma świętego do
opanowania. Możesz zaznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś mógł w
przyszłości z łatwością go odnaleźć).

Z II Listu do Tesaloniczan 2:1–3 uczymy się, że przed Drugim Przyjściem Jezusa
Chrystusa nastąpi odstępstwo.

Zwróć uwagę na to, że w tych wersetach Paweł zasugerował, że członkowie
Kościoła w jego czasach powinni zwracać więcej uwagi na odstępstwo, które już się
rozpoczęło niż na to, kiedy nastąpi Drugie Przyjście Pana. Poniższe wyjaśnienie
może pomóc ci zrozumieć Wielkie Odstępstwo, które miało miejsce wkrótce po
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śmierci Pawła i innych apostołów. Paweł wiedział, że to odstępstwo będzie miało
miejsce przed Drugim Przyjściem Pana.

„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 doktryn ewangelii oraz
zapewniali porządek i normy godności dotyczące członków Kościoła. Bez Apostołów z biegiem
czasu doktryny zostały zmienione. Wprowadzono też bez upoważnienia zmiany w organizacji
Kościoła i obrzędach kapłańskich, takich jak chrzest i nadawanie daru Ducha Świętego.

Nie mając objawienia i upoważnienia kapłańskiego, ludzie polegali na własnej mądrości w
interpretowaniu pism świętych oraz zasad i obrzędów ewangelii Jezusa Chrystusa. Nauczano
fałszywych idei jako prawdy. Zaginęła duża część wiedzy o prawdziwych cechach i naturze Boga,
Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Doktryny takie, jak: wiara w Jezusa Chrystusa,
odpokutowanie, chrzest i dar Ducha Świętego zostały zniekształcone lub zapomniane. Na ziemi
nie było już tego upoważnienia kapłańskiego, jakie Chrystus przekazał Apostołom. To odstępstwo
w końcu doprowadziło do powstania wielu kościołów” (Abyście głosili moją ewangelię:
Przewodnik dla służby misjonarskiej [2004], str. 35).

Biorąc pod uwagę to, czego dowiedziałeś się o Odstępstwie, zastanów się, dlaczego
konieczne było przywrócenie ewangelii Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła przed
powrotem Pana.

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 ujawniło oszustwa szatana i jego naśladowców.

W II Liście do Tesaloniczan 2:4–17 czytamy, iż Paweł prorokował, że Pan pozwoli
szatanowi zwodzić mieszkańców ziemi aż do Drugiego Przyjścia (zob. Joseph
Smith Translation, 2 Thessalonians 2:7–9 [Tłumaczenie Józefa Smitha, II List do
Tesaloniczan 2:7–9] w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Paweł
zachęcał świętych, żeby „[trwali] niewzruszenie” w tym, czego ich nauczono (II List
do Tesaloniczan 2:15).

Fragment do opanowania z pism świętych — II List
do Tesaloniczan 2:1–3

3. Korzystając z pomocy do studiowania pism świętych (takich jak
przypisy, Guide to the Scriptures [Przewodnik po pismach

świętych] lub Topical Guide [Przewodnik tematyczny]), znajdź inny fragment,
który naucza o Odstępstwie. Możesz zapisać lub zanotować do niego odnośnik
obok II Listu do Tesaloniczan 2:1–3. W dzienniku do studiowania napisz, w jaki
mógłbyś przy pomocy tych wersetów wyjaśnić podstawowe doktryny o
Odstępstwie i Przywróceniu osobie, która nie jest członkiem Kościoła.
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II List do Tesaloniczan 3
Paweł przestrzega przed ludźmi, którzy nie słuchają rad Pana i naucza o
samowystarczalności
Kiedy Paweł pisał swój drugi list do Tesaloniczan, niektórzy członkowie Kościoła
próżnowali, czyli byli leniwi, i nie starali się być samowystarczalni. Oczekiwali, że
inni zapewnią im byt.

Jakie problemy mogły wyniknąć z tej sytuacji?

Jak podaje II List do Tesaloniczan 3:1–9, Paweł pochwalił wiernych świętych w
Tesalonice i ostrzegł ich przed tymi, którzy żyli „nieporządnie” (werset 6.). Jedno ze
znaczeń słowa nieporządnie to niezdyscyplinowanie, co w kontekście II Listu do
Tesaloniczan 3 sugeruje lenistwo lub próżniactwo. Członkowie Kościoła, którzy żyli
nieporządnie, to osoby, które były w stanie pracować na własne utrzymanie, ale
tego nie robiły. Paweł zwrócił uwagę na to, że razem ze swoimi towarzyszami dał
przykład doczesnej samowystarczalności, zarabiając na własne utrzymanie.

Przeczytaj II List do Tesaloniczan 3:10–13 i odszukaj, co Paweł nakazał świętym w
odniesieniu do osób, które nie chcą pracować.

Paweł radził też świętym, żeby „nie [ustawali] czynić dobrze” (II List do
Tesaloniczan 3:13). Pouczał ich, żeby doskonalili się we wszystkich aspektach i
pomagali innym (zob. także NiP 64:33).

Z nauk Pawła uczymy się, że przykazano nam dążyć do samowystarczalności i
pomagać bliźnim.

Przeczytaj następującą wypowiedź i odszukaj, co to znaczy być
samowystarczalnym:

„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 [broszura, 2011], str. 41).

Zastanów się, co możesz zrobić, żeby stać się bardziej samowystarczalnym teraz i w
przyszłości. Wyznacz sobie cel i proś Pana o pomoc, byś mógł go osiągnąć.

Jak podaje II List do Tesaloniczan 3:14–18, Paweł zakończył swój list, zachęcając
świętych, by pomagali tym, którzy próżnują, stać się bardziej samowystarczalnymi
poprzez „nie [przestawianie z nimi]”, czyli nie przebywanie w ich obecności
(werset 14.). Aczkolwiek zachęcał świętych, żeby nie traktowali ich jak wrogów, ale
jako braci i siostry w ewangelii.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: II List do Tesaloniczan i ukończyłem ją w dniu (data).
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Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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Wprowadzenie do I Listu do
Tymoteusza
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W I Liście do Tymoteusza czytamy o tym, że Apostoł 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 swojego
nawrócenia. Studiowanie I Listu do Tymoteusza pomoże ci pogłębić zrozumienie
tego, jak ważne jest w Kościele nauczanie poprawnej doktryny. Docenisz 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 napisana ta księga?
I List do Tymoteusza został prawdopodobnie napisany w 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 16:1–3). 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 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, lecz 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 szkodliwym i odstępczym
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 1:1. 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. Wytycza 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 uprzedza 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

558



CZĘŚĆ 26.: DZIEŃ 4.

I List do Tymoteusza
Wprowadzenie
Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, przywódcy kapłaństwa w Efezie, i radził mu,
żeby pilnował, by święci byli nauczani prawdziwej doktryny. Podał wymagania,
jakim muszą sprostać biskupi i diakoni 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).

I List do Tymoteusza 1–3
Paweł poucza Tymoteusza o obowiązku czuwania nad Kościołem

Przeczytaj następującą historię przytoczoną 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).

Prezydent Monson jako biskup, a nie członek rady wyższej, posiadał upoważnienie
do przewodniczenia pracy Pana w swoim okręgu. Jak myślisz, co biskup powinien
zrobić w takiej sytuacji? (Reszta historii Prezydenta Monsona znajduje się w dalszej
części lekcji).

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 w historii, którą
przeczytałeś.

Przeczytaj I List do Tymoteusza 1:3–7 i odszukaj, jakie obowiązki Paweł powierzył
Tymoteuszowi.

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 rozpoznawano dzięki ich długim i nie kończącym się
rodowodom; a „próżna gadanina” (werset 6.) odnosi się do bezcelowych dyskusji
(zob. 1 Timothy 1:6, przypis c w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Dlaczego, według I Listu do Tymoteusza 1:6–7, ważne było, żeby Tymoteusz
wypełnił powierzony mu przez Pawła obowiązek?
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Z nauk Pawła uczymy się, że przywódcy kapłaństwa mają obowiązek pilnować,
żeby święci byli nauczani prawdziwej doktryny i prawidłowych praktyk.

Przeczytaj resztę historii Prezydenta Monsona i odszukaj, w jaki sposób
zareagował on na działania członka rady wyższej: „I zobaczyłem potencjał tego,
że ta praktyka [polegająca na sadzaniu osoby z twarzą zwróconą ku świątyni]
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).

1. W dzienniku do studiowania opisz, jakie błogosławieństwa
członkowie Kościoła otrzymują dzięki przywódcom kapłaństwa,

którzy pilnują, żebyśmy byli nauczani prawdziwej doktryny i prawidłowych
praktyk w Kościele.

Z I Listu do Tymoteusza 1:8–11 dowiadujemy się, że Paweł przestrzegał przed
osobami, które pragną być nauczycielami prawa Bożego, ale nie posiadają jego
właściwego zrozumienia. Przeczytaj I List do Tymoteusza 1:12–16 i odszukaj,
dlaczego Paweł wyraził wdzięczność wobec Jezusa Chrystusa.

W jakim sensie, według wersetów 15–16, Paweł jest „przykładem” dla wszystkich,
którzy wierzą w Jezusa Chrystusa?

W I Liście do Tymoteusza 1:17–2:15 Paweł radził Tymoteuszowi, by trzymał się
swojej wiary i nauczał, że Jezus Chrystus jest naszym Pośrednikiem. Paweł
upomniał także kobiety, aby skromnie się ubierały. W I Liście do Tymoteusza 3
czytamy nauki Pawła dotyczące wymagań, jakie muszą spełniać biskupi i diakoni.
Zwróć uwagę na to, że diakoni w starożytnym Kościele to nie 12- i 13-letni młodzi
mężczyźni, jak jest to powszechne w naszych czasach.

I List do Tymoteusza 4–5
Paweł wymienia cechy wiernego sługi Jezusa Chrystusa
W I Liście do Tymoteusza 4:1–11 czytamy proroctwo Apostoła Pawła, 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. Paweł napomniał Tymoteusza, żeby pokrzepiał
świętych prawdziwą nauką.

Przeczytaj I List do Tymoteusza 4:12 i odszukaj, jakich rad Paweł udzielił
Tymoteuszowi. Słowo postępowanie w wersecie 12. oznacza postawę lub
zachowanie (zob. 1 Timothy 4:12, przypis c w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

Co, twoim zdaniem, znaczy być „wzorem dla wierzących”?

W jaki sposób Paweł radził Tymoteuszowi, aby był wzorem dla wierzących?

2. Zastanów się, w jaki sposób Paweł radził Tymoteuszowi, aby był
wzorem dla wierzących (zob. I List do Tymoteusza 4:12). Wybierz
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trzy sposoby, na jakie to czynił i biorąc je pod uwagę w dzienniku do
studiowania napisz, w jaki sposób człowiek może być wzorem dla wierzących w
każdym z tych aspektów.

Przeczytaj I List do Tymoteusza 4:13–16 i odszukaj jeszcze jedną radę, która miała
pomóc Tymoteuszowi być wzorem dla wierzących.

Jak podaje I List do Tymoteusza 5, Paweł pouczył Tymoteusza, w jaki sposób święci
powinni troszczyć się o potrzebujących, w tym także o wdowy.

I List do Tymoteusza 6
Paweł napomniał Tymoteusza, by pomagał innym ludziom szukać bogactw
wieczności
Jak myślisz, czy pieniądze powodują
więcej zła czy dobra? Dlaczego?
____________________

W I Liście do Tymoteusza 6 czytamy
rady, jakich Paweł udzielił
Tymoteuszowi w kwestii pieniędzy.
Przeczytaj I List do Tymoteusza 6:6–10 i
odszukaj, czego Paweł nauczał i przed
czym przestrzegał w kwestii bogactwa.

Jak myślisz, co oznacza zwrot
„korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy” (I List do Tymoteusza 6:10)?

Jedna z prawd, których dowiadujemy się z nauk Pawła, brzmi: Miłość do
pieniędzy prowadzi do nieprawości i odstępstwa.

Ważne jest, by rozumieć, że to miłość do pieniędzy, a nie pieniądze same w sobie,
prowadzi do nieprawości. Zastanów się, w jaki sposób wszyscy ludzie —
poczynając od biednych, a kończąc na bogatych — mogą zastosować
ostrzeżenie Pawła.

3. W dzienniku do studiowania wyjaśnij, w jaki sposób miłość do
pieniędzy (a nie pieniądze same w sobie) prowadzi do nieprawości.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu
Apostołów:

„Pieniądze nie są z natury złe. Miłosierny Samarytanin użył tego samego rodzaju
waluty, by służyć swojemu bliźniemu, co Judasz, kiedy 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 i naszymi doświadczeniami.

Jeśli pozwolimy, by stały się przedmiotem czci lub priorytetem, pieniądze mogą
sprawić, że staniemy się egoistyczni i zadufani, ‘dumni z tego, co ma wartość tylko dla świata’
(Alma 5:37). Dla porównania, jeśli używamy ich do pokrycia naszych praworządnych
zobowiązań, do płacenia dziesięciny i innych ofiar, pieniądze mogą być wyrazem uczciwości i
rozwijać bezinteresowność. Duchowo oświecone używanie majętności może pomóc nam
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przygotować się na wyższe prawo królestwa celestialnego” („Spirituality”, Ensign, listopad
1985, str. 63).

Przeczytaj I List do Tymoteusza 6:11–12, 17–19 i odszukaj, jakiej rady Paweł udzielił
Tymoteuszowi i bogaczom.

Zastanów się, w jaki sposób rada Pawła może pomóc nam mieć odpowiednie
podejście do gromadzenia bogactw i używania pieniędzy oraz innych form
fizycznej majętności.

Czego, według I Listu do Tymoteusza 6:19, mieli „dostąpić” święci, jeśli zaufają
Bogu i będą obfitować w dobre czyny?

Jedna z prawd, jakich możemy dowiedzieć się z nauk Pawła, brzmi: Jeśli będziemy
pokładać ufność w żywym Bogu i obfitować w dobre uczynki, będziemy
mogli dostąpić życia wiecznego.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie: W
jaki sposób będziemy postrzegać pieniądze, dążyć do ich

gromadzenia i używać ich, jeśli naszym priorytetem będzie ufność do Boga i
dążenie do prawości?

W miarę jak będziesz ufać Bogu i postawisz sobie za priorytet dążenie do prawości,
będziesz mógł uzyskać prawdziwe bogactwa życia wiecznego.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: I List do Tymoteusza i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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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 nauczysz się
doktryn i zasad, które pomogą ci prowadzić wierne życie, gdy będziesz
doświadczać trudnych czasów w dniach ostatnich.

Kto napisał tę księgę?
Autorem II Listu do Tymoteusza jest Apostoł Paweł (zob. II List do Tymoteusza 1:1).

Kiedy i gdzie została napisana ta księga?
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), a 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, 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
oświadcza: „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 o tym, 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 trudnych
okresach, 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 swego niebieskiego” (II List do Tymoteusza
4:18).
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CZĘŚĆ 27.: DZIEŃ 1.

II List do Tymoteusza
Wprowadzenie
W swoim drugim liście do Tymoteusza Apostoł Paweł nauczał, że strach nie
pochodzi od Boga i poradził Tymoteuszowi, aby nie wstydził się swojego
świadectwa o Jezusie Chrystusie. Zachęcił Tymoteusza, aby wiernie przetrwał próby
i pouczył go, aby nauczał świętych pokuty. Paweł wyjaśnił, że choć odstępstwo i
niegodziwość będą powszechne zarówno w ich czasach, jak i w dniach ostatnich,
Tymoteusz powinien pozostać wierny prawdom, które już poznał. Paweł nauczał
także na temat celu, jaki przyświeca pismom świętym. Zakończył swój list,
zachęcając Tymoteusza, aby pilnie wypełniał swoją posługę.

II List do Tymoteusza 1
Paweł radzi Tymoteuszowi, aby nie wstydził się ewangelii
Pomyśl o sytuacji, kiedy odczuwałeś strach. Gdzie wtedy byłeś? Co wtedy robiłeś?

Prezydent Gordon B. Hinckley wyjaśnił, jak strach może na nas wpłynąć: „Kto
spośród nas może powiedzieć, że nigdy nie odczuwał strachu? Nie znam nikogo,
komu zostałoby to oszczędzone. Oczywiście, jedni ludzie doświadczają go w
większej mierze niż inni. Jedni potrafią się z nim szybko uporać, inni zaś są w
jego potrzasku, jest on ich balastem, który niekiedy może nawet nad nimi
zwyciężyć. Obawiamy się ośmieszenia, niepowodzeń, samotności czy

lekceważenia. Jedni boją się tego, co teraz, inni lękają się przyszłości. Niektórzy dźwigają brzemię
grzechu i oddaliby niemal wszystko, aby uwolnić się z jego okowów, lecz boją się odmienić swoje
życie. Pamiętajmy, że strach nie pochodzi od Boga, lecz że owa paraliżująca, niszcząca siła to
dzieło wroga prawdy i sprawiedliwości. Strach jest zaprzeczeniem [przeciwieństwem] wiary. Jest
niszczący, a nawet śmiercionośny w swoich skutkach” („God Hath Not Given Us the Spirit of
Fear”, Ensign, październik 1984, str. 2).

Jaki wpływ strach może wywrzeć na naszą umiejętność życia ewangelią?

Studiując II List do Tymoteusza 1, odszukaj zasadę, która może nam pomóc
przezwyciężyć strach.

Kiedy u schyłku swojego życia Paweł był więziony w Rzymie, napisał swój drugi list
do Tymoteusza. W II Liście do Tymoteusza 1:1–5 Paweł wyraził pragnienie ujrzenia
Tymoteusza i wspomniał jego szczerą wiarę.

Przeczytaj II List do Tymoteusza 1:6–8 i odszukaj, o czym Paweł przypomniał
Tymoteuszowi, co miało mu pomóc w przezwyciężeniu strachu.

„Dar łaski Bożej” udzielony przez nałożenie rąk (II List do Tymoteusza 1:6)
najprawdopodobniej odnosi się do daru Ducha Świętego. Słowo „rozniecił” w
wersecie 6. oznacza rozpalenie lub rozbudzenie (zob. 2 Timothy 1:6, przypis a w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Paweł poradził Tymoteuszowi,
aby rozniecił otrzymany dar Ducha Świętego lub zaprosił Ducha Świętego, aby mu
towarzyszył.
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Jakie, zgodnie z II Listem do Tymoteusza 1:7, błogosławieństwa są rezultatem
posiadania towarzystwa Ducha Świętego?

Paweł odniósł się do powszechnego w świecie strachu, który jest źródłem
niepokoju, niepewności i trwogi, i który różni się od strachu, który pisma święte
określają słowami „bojaźń Pana” (Ks. Przypowieści Salomona 9:10). Bojaźń Pana to
„czucie szacunku i podziwu dla Niego i przestrzeganie Jego przykazań” (Guide to
the Scriptures, „Fear”, strona internetowa: scriptures.lds.org). Nasza bojaźń lub
szacunek dla Pana może wzmocnić nas przed powszechnym w świecie strachem.

Zasada, której możemy się nauczyć z rady, jakiej Paweł udzielił Tymoteuszowi,
brzmi: Kiedy żarliwie dążymy do posiadania towarzystwa Ducha Świętego,
możemy przezwyciężyć strach i nie wstydzić się swojego świadectwa o
Jezusie Chrystusie.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób możesz okazać, że nie wstydzisz się swojego świadectwa o
Jezusa Chrystusie?

b. Kiedy Duch Święty pomógł ci przezwyciężyć powszechny w świecie strach
lub dodał ci odwagi do bycia niezłomnym w swoim świadectwie o Jezusie
Chrystusie?

Rozważ, co możesz uczynić, aby zaprosić Ducha Świętego, by ci towarzyszył, dzięki
czemu będziesz mógł przezwyciężyć powszechny w świecie strach i nie będziesz
wstydzić się swojego świadectwa o Jezusie Chrystusie.

W II Liście do Tymoteusza 1:9–18 czytamy, że Paweł wezwał Tymoteusza, aby
pozostał wierny prawdziwej doktrynie. Złożył świadectwo o zbawczej mocy Jezusa
Chrystusa, dzięki której możliwe jest Zmartwychwstanie, nieśmiertelność i życie
wieczne.

II List do Tymoteusza 2
Paweł poucza Tymoteusza, aby z wiarą przetrwał trudności
W Liście do Tymoteusza 2:1–9 czytamy, że Paweł zachęcił Tymoteusza, aby ten
polegał na ewangelii i przetrwał trudności tak, jakby to uczynił dobry żołnierz.
Paweł dodał, że sam doświadczył wielu prób z powodu bycia uczniem Chrystusa.

Przeczytaj II List do Tymoteusza 2:10–12 i odszukaj, co Paweł powiedział na temat
tego, dlaczego przetrwał te trudności. „[Wybrani]” w wersecie 10. oznaczają
wiernych członków Kościoła (zob. NiP 29:7), a słowo wytrwamy w wersecie 12.
odnosi się do przetrwania lub ostania się (zob. 2 Timothy 2:12, przypis a w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Zasada, której możemy nauczyć się z tych wersetów, brzmi: W miarę jak znosimy
trudności i pozostajemy wierni Panu, możemy pomóc sobie i innym uzyskać
zbawienie poprzez Jezusa Chrystusa.

W jaki sposób możemy pomóc bliźnim uzyskać zbawienie poprzez Jezusa
Chrystusa, kiedy wiernie znosimy trudności, których doświadczamy?
____________________
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W II Liście do Tymoteusza 2:13–19 Paweł poradził Tymoteuszowi, aby upomniał
świętych, by unikali sporów i „[odstąpili] od niesprawiedliwości” (werset 19.).
Możesz podkreślić ostatnie zdanie w II Liście do Tymoteusza 2:19.

Aby pomóc Tymoteuszowi zrozumieć to, że święci musieli odpokutować, Paweł
użył różnych naczyń lub pojemników jako metafory członków domostwa lub
Kościoła Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj II List do Tymoteusza 2:20 i odszukaj, jakie naczynia są w „wielkim […]
domu”. Wyrażenie „jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do pospolitych”
sugeruje, że niektórzy członkowie Kościoła byli godni i poświęcili się wzniosłym
celom, a pozostali czynili wręcz przeciwnie.

Przeczytaj II List do Tymoteusza 2:21 i odszukaj, w jaki sposób dana osoba może
być „naczyniem […] przydatnym dla Pana”. Wyrażenie „niech odstąpi od
niesprawiedliwości” odnosi się do całkowitego oczyszczenia się z niegodziwości
(zob. II List do Tymoteusza 2:19).

Zasada, jakiej możemy nauczyć się z metafory przytoczonej przez Pawła, brzmi:
Jeśli odstąpimy od niesprawiedliwości, możemy lepiej służyć Panu.

W jaki sposób możemy odstąpić od niesprawiedliwości?

Przeczytaj II List do Tymoteusza 2:22 i odszukaj, co Paweł napisał, że możemy
uczynić, aby odstąpić od niesprawiedliwości.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów podał przykład, w jaki
sposób ta zasada odnosi się do misjonarzy:

„Pan także określił granice godności dotyczące osób powołanych do pracy wraz z
Nim w tym dziele. 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.

Problem ten może jednak zostać rozwiązany zarówno w przypadku was, jak i zainteresowanych,
do których się udacie. Niezależnie od tego, kim jesteście i co uczyniliście, możecie uzyskać
przebaczenie. Każdy z was […] może porzucić wszelki grzech, z którym się teraz zmaga. Na tym
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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).

Rozważ, dlaczego istotne jest, abyśmy byli czyści od grzechu, kiedy głosimy
ewangelię. Zastanów się, czy są grzechy, za które musisz odpokutować, aby lepiej
służyć Panu. Pamiętaj, że twój biskup lub prezydent gminy mogą być istotnym
źródłem pomocy, kiedy starasz się wyzbyć niegodziwości i być czystym.

II List do Tymoteusza 3
Paweł naucza na temat zagrożeń, które będą obecne w dniach ostatnich
Czy kiedykolwiek martwiłeś się, że ty lub twoje przyszłe dzieci mogą nie być w
stanie ostać się przed obecną we współczesnym świecie niegodziwością?

Apostoł Paweł nauczał Tymoteusza na temat sposobu, w jaki człowiek może
przezwyciężyć obecne w świecie zagrożenia. Przeczytaj II List do Tymoteusza 3:1–5
i odszukaj niektóre z zagrożeń, o których Paweł powiedział, że zarówno Tymoteusz,
jak i my, doświadczymy lub będziemy świadkami w swoim życiu. Możesz
wykorzystać odnośniki do pism świętych, aby zrozumieć trudniejsze słowa.

Przypomnij sobie, kiedy ostatnio dostrzegłeś przykłady takich zagrożeń.

W II Liście do Tymoteusza 3:6–13 Paweł podał dalszy opis tych zagrożeń i
prorokował, że w dniach ostatnich będą jeszcze trudniejsze do przetrwania.

Zwróć uwagę na to, że w II Liście do Tymoteusza 3:7 Paweł wspomniał o tych,
którzy „zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą”. Jakie znasz
filozofie lub idee, które są obecne we współczesnych czasach, ale stanowią
zaprzeczenie prawdy, którą Bóg objawił przez Swoich proroków?
____________________

Po opisaniu tych trudów, Paweł poradził Tymoteuszowi — a także i nam — w jaki
sposób może przezwyciężyć te duchowe zagrożenia.

Przeczytaj II List do Tymoteusza 3:14–17 i odszukaj radę, jakiej udzielił Paweł.
(Zwróć uwagę na to, że II List do Tymoteusza 3:15–17 stanowi fragment z pisma
świętego do opanowania. Możesz oznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś
mógł w przyszłości z łatwością go odnaleźć).

Zastanów się, co może oznaczać wyrażenie „trwaj w tym, czegoś się nauczył i
czego pewny jesteś” (II List do Tymoteusza 3:14).

Z tych wersetów możemy nauczyć się następujących dwóch zasad: Jeśli będziemy
trwać przy prawdach, o jakich dowiedzieliśmy się z wiarygodnych źródeł i z
pism świętych, możemy pokonać duchowe zagrożenia dni ostatnich. W miarę
studiowania pism świętych poznajemy doktrynę oraz otrzymujemy
napomnienia i wskazówki, które pomogą nam wzrastać ku doskonałości.
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2. Napisz w swoim dzienniku do studiowania coś na temat sytuacji, w
której pisma święte pomogły ci na jeden z poniższych sposobów:

a. Zrozumieć doktrynę ewangelii

b. Udzielić nagany lub napomnienia odnośnie do sposobu myślenia, podjętych
wyborów lub niewłaściwego zachowania

c. Stanowiły odpowiedź na modlitwę lub wskazówkę, która mogła pomóc w
rozwiązaniu problemu

Fragment z pisma świętego do opanowania — II List
do Tymoteusza 3:15–17

3. Przez następne kilka chwil postaraj się zapamiętać II List do
Tymoteusza 3:16–17. Następnie zapisz w swoim dzienniku do

studiowania następujące zdanie: Zapamiętałem II List do Tymoteusza 3:16–17.
Rozważ, w jaki sposób możesz w najbliższym tygodniu studiować pisma święte,
aby obietnice zawarte w tych wersetach wypełniły się w twoim życiu.

II List do Tymoteusza 4
Paweł oświadcza, że bojował dobry bój i przykazuje Tymoteuszowi, aby dalej głosił
ewangelię
Najprawdopodobniej II List do Tymoteusza stanowi ostatni list, jaki napisał Apostoł
Paweł przed swoją śmiercią. Przeczytaj II List do Tymoteusza 4:1–5 i odszukaj
następujące informacje: (1) Radę, jakiej Paweł udzielił Tymoteuszowi i
(2) Proroctwo Pawła na temat przyszłości starożytnego Kościoła chrześcijańskiego.
Skorzystaj z odnośników do pism świętych, aby zrozumieć, co czytasz. Wyrażenie
„w każdy czas, dogodny czy niedogodny” w wersecie 2. oznacza pilne wypełnianie
dzieła Pana i upominanie tych, którzy tak nie czynią (zob. Joseph Smith Translation,
2 Timothy 4:2 [Tłumaczenie Józefa Smitha, II List do Tymoteusza 4:2] w 2 Timothy
4:2, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Zapisz swoje odpowiedzi w poniższej tabeli:

Rada udzielona przez
Pawła Tymoteuszowi

Proroctwo Pawła na temat przyszłości
starożytnego Kościoła chrześcijańskiego

Jak myślisz, dlaczego Paweł zachęcił Tymoteusza, aby dalej głosił ewangelię i służył
pośród ludzi, choć wiedział, że wielu z nich odwróci się od prawdy?

Przeczytaj II List do Tymoteusza 4:6–8 i odszukaj, co Paweł napisał na temat swoich
wysiłków związanych z głoszeniem ewangelii.

Zwróć uwagę na to, że słowa Pawła odnoszące się do bojowania i ukończenia biegu
stanowią opis tego, że pozostając wiernym, Paweł ukończył wyznaczoną mu misję.
Co, zgodnie z wersetem 8., oczekiwało na Pawła po jego śmierci?
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Z tych wersetów możemy się nauczyć następującej zasady: Jeśli pozostaniemy
wierni we wszystkim, czego Pan od nas wymaga, otrzymamy wieniec
sprawiedliwości. „Wieniec sprawiedliwości” obejmuje swoim znaczeniem także
stanie się podobnym do Ojca Niebieskiego.

4. Wypisz w swoim dzienniku do studiowania niektóre z wymagań,
które Pan postawił przed młodzieżą Kościoła, aby pomóc im w

upodobnieniu się do Ojca w Niebie. (Jeśli potrzebujesz pomocy, odnieś się do
broszury Dla wzmocnienia młodzieży). Następnie odpowiedz na następujące
pytania:

a. Dlaczego młodzież może nie wykazać się wiernością wobec niektórych z
tych wymagań

b. Czy znasz osobę, która tak, jak Paweł, stanowi dobry przykład pozostania
wierną pomimo doświadczanych przez nią trudności? Co uczyniła, aby
stanowić przykład życia zgodnie z tą zasadą?

W II Liście do Tymoteusza 4:9–22 czytamy, że Paweł zakończył swój list, tłumacząc,
że choć czasem czuł się samotny w wypełnianiu swojej misji, wiedział, że Pan mu
towarzyszył i go wzmacniał.

Pamiętaj, aby być wiernym w tym, czego Pan od ciebie wymaga. Możesz zapisać
odczucia lub natchnienie, które otrzymałeś od Ojca Niebieskiego podczas tej lekcji.
Możesz wyznaczyć sobie cel, aby postąpić według tego natchnienia.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: II List do Tymoteusza i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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Wprowadzenie do Listu
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” (List do Tytusa 3:5), nawiązując do obrzędu chrztu i
oczyszczających skutków otrzymania daru Ducha Świętego, które przygotowują do
stania się „dziedzicami żywota wiecznego” (List do Tytusa 3:7). W trakcie
studiowania natchnionych rad Pawła dla Tytusa wzmocnisz 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 napisana ta księga?
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 (zob. 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 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, by pouczył starszych członków Kościoła,
by dawali przykład młodszym świętym. Prosi go również, by pouczył sługi, by byli
posłuszni swoim panom. Paweł wyjaśnia, jak uczniowie powinni wieść 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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CZĘŚĆ 27.: DZIEŃ 2.

List do Tytusa
Wprowadzenie
W liście tym Apostoł Paweł napomniał Tytusa, który był wówczas misjonarzem na
Krecie, aby używał zdrowej nauki, aby nauczać i upominać innych ludzi. Poradził
mu także, aby nauczał świętych, by byli prawymi przykładami, mieli nadzieję na
odkupienie poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i nie ustawali w dobrych
uczynkach.

List do Tytusa 1
Paweł napomina Tytusa, by nauczając i upominając świętych i innych ludzi na Krecie,
używał zdrowej nauki
Znajdź Kretę w Atlasie biblijnym na mapie nr 13, „Podróże misyjne Apostoła
Pawła”. 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.

Jak podaje List do Tytusa 1:1–6, Paweł świadczył o nadziei, jaką miał na życie
wieczne obiecane przez Boga przed założeniem świata (zob. List do Tytusa 1:2).
Wyjaśnił, że posłał Tytusa, aby zaprowadził porządek w Kościele i powołał
biskupów.

Przeczytaj List do Tytusa 1:7–8 i odszukaj, jakie cechy powinien posiadać biskup, a
jakich powinien unikać. Możesz zaznaczyć lub zanotować to, co znalazłeś.

W Liście Tytusa 1:7 słowo krnąbrność oznacza upór i arogancję, a „brudny zysk”
odnosi się do nieuczciwie lub niesprawiedliwie uzyskanych pieniędzy.

Jak myślisz, dlaczego biskupi muszą posiadać lub unikać cech wymienionych przez
Pawła? ____________________

Przeczytaj List do Tytusa 1:9 i odszukaj jeszcze jedną cechę, jaką powinni posiadać
biskupi. „Zdrowa nauka” to prawdziwa doktryna.

Z Listu do Tytusa 1:9 dowiadujemy się, że ważne jest, aby biskupi trzymali się słowa
Bożego, żeby mogli używać prawdziwej doktryny, by zachęcać ludzi, aby żyli
zgodnie z ewangelią i „dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają”. Tego
rodzaju osoby negatywnie wypowiadają się lub zaprzeczają ideom (w tym
przypadku, prawdziwości ewangelii). Mogą to być zarówno członkowie Kościoła,
jak i osoby do niego nie należące.

Jedna z zasad, jakich możemy się nauczyć od Pawła o biskupach, brzmi: 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.

Rozważ, co Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział
o mocy prawdziwej doktryny, która pomaga ludziom żyć zgodnie z ewangelią
Jezusa Chrystusa:
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„Prawdziwa doktryna — zrozumiana — zmienia postawy i postępowanie.

Studiowanie doktryn ewangelii poprawi postępowanie szybciej niż studiowanie
postępowania. Nadmierne zainteresowanie niegodnym zachowaniem może do
niego skłaniać. Właśnie dlatego tak bardzo podkreślamy wagę studiowania
doktryn ewangelii” („Little Children”, Ensign, listopad 1986, str. 17).

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Co możesz zrobić, żebyś był gotowy do nauczania prawdziwej doktryny, by
zachęcić ludzi do życia zgodnego z ewangelią? (Zob. NiP 11:21).

b. Jakie przykłady z pism świętych opowiadają o osobie, która nauczała
prawdziwej doktryny kogoś, kto wątpił lub sprzeciwiał się Kościołowi lub
jego nauce? (Podaj przynajmniej jeden przykład osoby, która odpokutowała,
kiedy nauczono ją prawdziwej doktryny).

Przypomnij sobie, w jakiej sytuacji uczenie się prawdziwej doktryny pomogło tobie
lub komuś, kogo znasz, pełniej żyć ewangelią Jezusa Chrystusa.

Choć prawdziwa doktryna może pomóc nam zachęcać ludzi do życia zgodnego z
ewangelią oraz z wiarą i świadectwem odpowiadać tym, którzy przeciwstawiają się
Kościołowi, nie musi ona koniecznie sprawiać, że dana osoba przyjmie ewangelię
Jezusa Chrystusa. Jako że wszyscy mamy wolną wolę, możemy podjąć decyzję, że
przyjmiemy lub odrzucimy prawdziwą doktrynę.

2. W dzienniku do studiowania wykonaj następujące polecenia:

a. Wymień przynajmniej trzy fragmenty z pisma świętego do opanowania,
które studiowałeś w tym roku, które mogą okazać się szczególnie przydatne
w trakcie zachęcania ludzi do życia zgodnego z ewangelią. Wyjaśnij, w jakiej
sytuacji może być przydatny każdy z fragmentów.

b. Wypisz przynajmniej trzy fragmenty z pisma świętego do opanowania,
których można użyć, odpowiadając osobom, które przeciwstawiają się nauce
lub praktykom Kościoła. Wyjaśnij, w jaki sposób każdy z tych fragmentów
może pomóc nauczać prawdziwej doktryny tym, którzy jej zaprzeczają.

Staraj się opanować kluczowe fragmenty z pism świętych, żebyś był gotowy do
nauczania ludzi prawdziwej doktryny.

Jak podaje List do Tytusa 1:10–16, Paweł nauczał Tytusa, iż święci na Krecie
powinni polegać na prawdziwej doktrynie, gdyż jest wśród nich wielu zwodzicieli i
fałszywych nauczycieli. Poradził Tytusowi, aby karcił fałszywych nauczycieli, aby
porzucili swoje błędy i „ozdrowieli w wierze” (List do Tytusa 1:13). Paweł wyjaśnił
również, że ludzie demonstrują bliskość do Boga poprzez swoje czyny.
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List do Tytusa 2
Paweł radzi Tytusowi, żeby nauczał świętych na Krecie, aby żyli według prawdziwej
doktryny
Przeczytaj List do Tytusa 2:1 i odszukaj, co jeszcze Apostoł Paweł nakazał Tytusowi
zrobić z prawdziwą doktryną.

Przeczytaj List do Tytusa 2:3–5 i odszukaj rady Pawła, według których powinny żyć
starsze kobiety i czego powinny uczyć młodsze kobiety. Następnie przeczytaj List
do Tytusa 2:2, 6–8 i odszukaj rady Pawła, według których powinni żyć starsi i
młodsi mężczyźni. W wersecie 2. trzeźwi oznacza spokojni lub poważni, a
wstrzemięźliwi znaczy opanowani. W wersecie 7. słowo niesfałszowane oznacza
godne szacunku i dystyngowane. Zwrot „we wszystkim stawiaj siebie za wzór
dobrego zachowania” w Liście do Tytusa 2:7 oznacza bycie dobrym przykładem
życia zgodnego z ewangelią. Możesz zaznaczyć lub zanotować rady Pawła, które
mają zastosowanie w twoim życiu.

Jedna z prawd, jakich możemy się nauczyć z rad Pawła skierowanych do Tytusa,
brzmi: Naśladowcy Jezusa Chrystusa mają być dobrymi przykładami dla
innych ludzi.

3. Pomyśl o starszym członku twojego okręgu lub gminy, który jest
dobrym przykładem życia według ewangelii i oddania jej. W

dzienniku do studiowania wyjaśnij, w jaki sposób pomógł ci przykład tej osoby.

Wybierz jedno z zachowań wypisanych w Liście do Tytusa 2:2–8 i postaw sobie cel,
że wprowadzisz je w życie, żebyś swoim dobrym przykładem mógł błogosławić
innych ludzi.

List do Tytusa 2:9–10 podaje, że Paweł radził 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 pracodawców.

Przeczytaj List do Tytusa 2:11–15 i odszukaj, co ewangelia czyni dla świętych i co
Chrystus uczynił dla nas wszystkich. Możesz zaznaczyć, czego ludzie wyczekują
dzięki ewangelii. Joseph Smith Translation, Titus 2:11 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
List do Tytusa 2:11] brzmi: „Albowiem objawiła się łaska Boża, która przynosi
zbawienie wszystkim ludziom” (Titus 2:11, przypis b w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO).

Na podstawie nauk Pawła zawartych w Liście do Tytusa 2:14 uczymy się, że Jezus
Chrystus dał za nas Siebie samego, żeby nas odkupić i oczyścić. Zwrot
„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
Jak podaje List do Tytusa 3:1–2, Paweł poradził Tytusowi, żeby nauczał świętych na
Krecie, by przestrzegali prawa kraju i dawali dobry przykład poprzez łagodność i
nieobmawianie bliźnich. Przeczytaj List do Tytusa 3:3–8 i odszukaj, co Paweł
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powiedział o tym, w jaki sposób ewangelia Jezusa Chrystusa zmieniła jego,
członków Kościoła na Krecie i wszystkich świętych.

Zwróć uwagę na to, w jaki sposób, według Listu do Tytusa 3:3, Paweł opisał siebie i
innych członków Kościoła zanim poznali ewangelię Jezusa Chrystusa. W Liście do
Tytusa 3:4–6 możesz zanotować, co dokonało w ludziach przemiany. Zwrot „kąpiel
odrodzenia” w Liście do Tytusa 3:5 oznacza chrzest.

Zastanów się, jakich zmian doświadczyłeś w sobie dzięki ewangelii Jezusa
Chrystusa.

4. W Liście do Tytusa 3:8 zwróć uwagę na to, że Paweł poradził
świętym, żeby „starali się celować w dobrych uczynkach”. W

dzienniku do studiowania zapisz dobre uczynki, których dokonujesz i napisz, że
będziesz nadaj je czynić, żeby demonstrować swoją wiarę w Boga.

Jak podaje List do Tytusa 3:9–15, Paweł poradził świętym, żeby unikali sporów, czyli
kłótni, z niewierzącymi. Powiedział także Tytusowi, że wyśle innych przywódców z
wizytą na Kretę.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Tytusa i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 27. ,  DZIEŃ 2.
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Wprowadzenie do Listu do
Filemona
Dlaczego warto studiować tę księgę?
List do Filemona zawiera osobiste rady Apostoła Pawła dotyczące sytuacji
związanej ze sługą Filemona, Onezymem. W trakcie studiowania tego listu dowiesz
się, że kiedy ludzie przystępują do Kościoła Jezusa Chrystusa, stają się braćmi i
siostrami w ewangelii (zob. List do Filemona 1:16). Poczujesz 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 napisana ta księga?
List do Filemona został przygotowany 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 cierpiał 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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CZĘŚĆ 27.: DZIEŃ 3.

List do Filemona
Wprowadzenie
W tym liście Apostoł Paweł pochwalił Filemona za jego wiarę i miłość do
Zbawiciela oraz współczłonków Kościoła. Poradził Filemonowi, żeby przyjął
zbiegłego niewolnika Onezyma z powrotem jako brata w ewangelii.

List do Filemona
Paweł radzi Filemonowi, żeby przyjął zbiegłego niewolnika Onezyma z powrotem
jako brata w ewangelii

1. Jako członkowie Kościoła często spotykamy nowych ludzi. Wyobraź
sobie, że do twojego okręgu lub gminy wstępuje nowa osoba. W

dzienniku do studiowania opisz, jakich wyzwań natury towarzyskiej może
doświadczyć osoba, która przystępuje do Kościoła lub wprowadza się do
nowego okręgu lub gminy. Jeśli przystąpiłeś do Kościoła lub wprowadziłeś się
do nowego okręgu lub gminy, opisz wyzwania natury towarzyskiej, jakich
doświadczyłeś.

Zastanów się nad poniższymi pytaniami: W jaki sposób traktujecie nowych
członków waszego okręgu lub gminy? W jaki sposób traktujecie członków Kościoła,
którzy inaczej się zachowują, mają odmiennie zainteresowania lub obracają się w
innych kręgach towarzyskich niż wy?

W trakcie studiowania listu Apostoła Pawła do Filemona odszukaj prawdę, która
może ci przyświecać w relacjach z innymi członkami Kościoła.

Podczas pierwszego pobytu w więzieniu w Rzymie, przebywając w areszcie
domowym, Paweł napisał do Filemona; prawdopodobnie Greka, który przystąpił do
Kościoła. Jak podaje List do Filemona 1:1–3, Paweł rozpoczął swój list od powitania
Filemona i innych ludzi, w tym kongregacji, która spotykała się w domu Filemona.

Przeczytaj List do Filemona 1:4–7 i odszukaj, za co Paweł pochwalił Filemona. W
tym kontekście słowo wiara oznacza uczestnictwo we wspólnocie (zob. Philemon
1:6, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO), a słowo
„pogłębiła” znaczy uaktywniła lub skutkowała w czymś (zob. Philemon 1:6,
przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Warto wiedzieć, iż mówiąc, że „serca świętych […] zostały pokrzepione” [List do
Filemona 1:7], Paweł sugerował, że zostali oni podniesieni na duchu przez
Filemona.

Głównym celem Pawła w Liście do Filemona było odpowiedzenie na sytuację, jaka
zaistniała pomiędzy Filemonem i jego sługą bądź niewolnikiem o imieniu Onezym.
Onezm zbiegł i prawdopodobnie ukradł coś Filemonowi (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.

Przeczytaj List do Filemona 1:8–12 i odszukaj, o co Paweł prosił Filemona.
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Co byście sobie pomyśleli lub poczuli, gdybyście byli na miejscu Filemona?

Zwróć uwagę na zwrot „którego urodziłem w więzieniu” (List do Filemona 1:10).
Jednym ze znaczeń słowa urodzić jest dać komuś życie. Podczas pobytu w więzieniu
Paweł pomógł Onezymowi rozpocząć nowe życie jako naśladowcy Jezusa
Chrystusa.

Jak podaje List do Filemona 1:13–14, Paweł chciał zatrzymać przy sobie Onezyma
do pomocy, ale nie chciał tego uczynić bez zgody Filemona.

Przeczytaj List do Filemona 1:15–16 i odszukaj, w jaki sposób Paweł zachęcał
Filemona, by postrzegał swoją relację z nowo nawróconym Onezymem. Możesz
zaznaczyć lub zanotować to, co znalazłeś.

Dlaczego postrzeganie Onezyma jako „brata umiłowanego” (List do Filemona
1:16) mogło być trudne dla Filemona?

Prawda, jakiej możemy się nauczyć z wersetu 16., brzmi: Jesteśmy braćmi i
siostrami w ewangelii.

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 i
systematyczną pokutę, odradzamy się duchowo. Stajemy się w ten sposób synami i
córkami Jezusa Chrystusa (zob. Mosjasz 5:7) i tym samym braćmi i siostrami w Jego
rodzinie przymierza. Niezależnie od płci, kultury, wieku, pochodzenia i pozycji
społecznej, stajemy się sobie równi w królestwie Boga.

W trakcie czytania poniższej wypowiedzi Prezydenta Spencera W. Kimballa
odszukaj, w jaki sposób prawda mówiąca o tym, że wszyscy jesteśmy braćmi i
siostrami w ewangelii, 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 królestwa Pana. Ciągle wyciągajcie 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,
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).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak myślisz, dlaczego ważne jest rozumieć, że jesteśmy braćmi i siostrami w
ewangelii?

CZĘŚĆ 27. ,  DZIEŃ 3.
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b. W jakich sytuacjach widziałeś, jak ktoś traktuje bliźnich jako braci i siostry w
ewangelii? Jakie dobro wynikło z tego rodzaju życzliwości i miłości?

3. Napisz list do osoby w twoim okręgu lub gminie, która potrzebuje
poczuć się kochana i akceptowana. Możesz pochwalić tę osobę za

jej dary i wkład oraz wyrazić dla niej szacunek jako dla brata lub siostry w
ewangelii. Po napisaniu listu streść go w swoim dzienniku do studiowania.

Aby przygotować się do rozpoznania dodatkowej prawdy przedstawionej w liście
Pawła do Filemona, przypomnij sobie sytuację, w której ktoś cię obraził lub
skrzywdził.

Przeczytaj List do Filemona 1:17 i odszukaj, jakiej rady Paweł udzielił Filemonowi w
sprawie jego zbiegłego niewolnika, Onezyma.

Paweł prosił Filemona, żeby ponownie przyjął Onezyma do swojego domu, nie
uwzględniając surowej kary, jaką zwykle otrzymywali zbiegli niewolnicy. Jak
wskazują instrukcje Pawła do FIlemona, uczymy się, że uczniowie Jezusa
Chrystusa okazują bliźnim miłosierdzie i przebaczenie.

Dlaczego czasami może być trudno okazywać bliźnim miłosierdzie i przebaczenie?

Zwróć uwagę 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.

Przeczytaj List do Filemona 1:18–21 i odszukaj, co Paweł zaoferował, że uczyni w
imieniu Onezyma.

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?

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na przynajmniej jeden z
poniższych zestawów pytań (pamiętaj, żeby nie dzielić się niczym

zbyt osobistym lub prywatnym).

a. W jakiej sytuacji, podobnie jak Filemon, musieliście okazać miłosierdzie i
przebaczyć bliźniemu? W jaki sposób udało ci się okazać miłosierdzie i
przebaczyć tej osobie? Jakie otrzymałeś dzięki temu błogosławieństwa?

b. W jakich sytuacjach, podobnie jak Onezym, miałeś nadzieję uzyskać łaskę i
przebaczenie od bliźniego? W jaki sposób starałeś się o łaskę i przebaczenie
tej osoby? Jakie otrzymałeś dzięki temu błogosławieństwa?

c. W jakich sytuacjach, podobnie jak Paweł, byłeś mediatorem pomiędzy kimś,
kto starał się uzyskać przebaczenie, a osobą, która powinna to przebaczenie
i miłosierdzie okazać? W jaki sposób udało ci się pomóc winowajcy
otrzymać przebaczenie, a osobie pokrzywdzonej pomóc je okazać?

CZĘŚĆ 27. ,  DZIEŃ 3.
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Zastanów się, w jaki sposób możesz okazać bliźnim miłosierdzie i przebaczenie. W
miarę jak będziesz starać się witać, akceptować i okazywać bliźnim przebaczenie,
Pan będzie ci pomagał w twoich wysiłkach.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Filemona i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 27. ,  DZIEŃ 3.
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Wprowadzenie do Listu do
Hebrajczyków
Dlaczego warto studiować tę księgę?
List do Hebrajczyków, którego autorem jest Apostoł Paweł, 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, posiada kapłaństwo przewyższające to, które
posiadali wyżsi kapłani według prawa Mojżesza.

Choć pisma święte są wypełnione odnośnikami do zadość czyniącej ofiary Jezusa
Chrystusa, Jego Zmartwychwstania i wstąpienia do nieba, List do Hebrajczyków
podkreśla niemającą końca pracę Odkupiciela w życiu tych, którzy się do Niego
zwracają w posłuszeństwie i z wiarą. Studiując List do Hebrajczyków, zrozumiesz
doktrynę Zadośćuczynienia i odnajdziesz 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 list ten 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 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 ta księga?
Nie wiemy, gdzie został napisany List do Hebrajczyków. Nie wiemy także, kiedy
dokładnie miało to 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). Ze
względu na różne przeciwności wielu chrześcijan — z pochodzenia Żydów —
odchodziło od Kościoła i powracało do praktykowania żydowskich tradycji w
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synagodze, które w ich mniemaniu zapewniały im bezpieczeństwo (zob. List do
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?
Zamiast formy zwykłego listu List do Hebrajczyków stanowi rozbudowane kazanie,
które wielokrotnie odnosi się do żydowskich pism świętych oraz praktyk. 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 również, 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). Z Listu do Hebrajczyków uczymy się, że Kapłaństwo Melchizedeka
przewyższa Kapłaństwo Aarona; wykazuje, 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 mówi, w jaki sposób człowiek może
zaufać Jezusowi Chrystusowi. (Zob. Bible Dictionary, „Pauline Epistles”).

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 Swoje cierpienie. 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. W oparciu o Kapłaństwo Melchizedeka głoszona jest
ewangelia. To kapłaństwo 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  DO HEBRAJCZYKÓW
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CZĘŚĆ 27.: DZIEŃ 4.

List do Hebrajczyków 1–4
Wprowadzenie
Apostoł Paweł nauczał Hebrajczyków, czyli innymi słowy chrześcijan będących z
pochodzenia Żydami, na temat prawdziwej natury Jezusa Chrystusa. Nauczał ich
także o Zadośćuczynieniu Zbawiciela 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.

List do Hebrajczyków 1
Paweł naucza na temat natury Jezusa Chrystusa
Przeczytaj poniższe przykładowe sytuacje:

• Młoda kobieta ma już dość bycia nazywaną „grzeczną” dziewczynką, ponieważ
nie bierze udziału w tym, co robią jej znajomi. Rozważa przestrzeganie norm w
sposób bardziej swobodny, aby być częścią grupy.

• Młody mężczyzna służący na pełnoetatowej misji zdaje sobie sprawę, 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?

Apostoł Paweł napisał List do Hebrajczyków, kiedy niektórzy z nawróconych
Żydów (lub Hebrajczyków) nie uczęszczali do Kościoła z powodu prześladowań i
nacisku. Powrócili do praktykowania znanych im 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.

Studiując List do Hebrajczyków, poszukuj prawd, które pomogą ci pozostać
wiernym Chrystusowi, nawet kiedy masz ochotę się poddać.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 1:1–3, 10 i odszukaj doktryny na temat Zbawiciela,
których Paweł nauczał żydowskich świętych.

1. Wypisz w swoim dzienniku do studiowania doktryny na temat
Jezusa Chrystusa, które odnajdziesz podczas studiowania Listu do

Hebrajczyków 1:1–3, 10. Na przykład, w wersetach 2. i 10. możesz dostrzec
następującą doktrynę: Jezus Chrystus stworzył niebo i ziemię. Przyglądając
się bliżej tym wersetom, dostrzeżesz, że są w nich zawarte także inne istotne
doktryny na temat Zbawiciela.

Rozpoznawanie doktryn i zasad
Pisma święte zawierają o wiele więcej doktryn i zasad, niż omówiono w niniejszym podręczniku
do seminarium. Samodzielnie studiując pisma święte, staraj się odszukać dodatkowe prawdy i
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zastosować je w swoim życiu. List do Hebrajczyków 1:1–3, 10 stanowi doskonałą okazję do
przećwiczenia odnajdowania doktryn na temat Pana Jezusa Chrystusa.

Zwróć uwagę na znajdujące się w Liście do Hebrajczyków 1:3 wyrażenie:
„odbiciem jego istoty”. Wyrażenie to oznacza, że Jezus Chrystus wygląda dokładnie
tak samo, jak Ojciec Niebieski i posiada taki sam niebiański charakter. Znajdujące
się w tym samym wersecie wyrażenie: „podtrzymuje wszystko słowem mocy
swojej” oznacza, że Jezus Chrystus jest wszechmocny.

Zastanów się, które z prawd odnalezionych w Liście do Hebrajczyków 1:1–3, 10
mogą pomóc ci w chwilach, kiedy jesteś kuszony, aby przestać wykonywać
wolę Pana.

Głównym tematem poruszanym w Liście do Hebrajczyków jest wyższość Jezusa
Chrystusa nad wszystkim, co istnieje. Na przykład, w Liście do Hebrajczyków
1:4–14 Paweł wskazał na to, że Zbawiciel jest wspanialszy od aniołów. W kolejnych
rozdziałach nauczał na temat doniosłości i wielkości Chrystusa.

Dlaczego wiedza o tym, że Jezus Chrystus jest wspanialszy niż wszystko inne, co
istnieje, może pomóc osobie, której pozostanie wierną Zbawicielowi sprawia
trudność? ____________________

Zwróć uwagę na ten temat podczas studiowania dalszej części Listu do
Hebrajczyków.

List do Hebrajczyków 2
Paweł naucza, że Jezus Chrystus jest sprawcą naszego zbawienia
Zastanów się, w jaki sposób są wybierani kapitanowie lub liderzy drużyn bądź
grup, do których możesz przynależeć (mogą to być na przykład drużyny sportowe,
kluby dyskusyjne, grupy teatralne lub szkolne koła zainteresowań. Jakich cech byś
poszukiwał, wybierając kapitana drużyny lub lidera grupy?

W Liście do Hebrajczyków 2 Apostoł Paweł szerzej wyjaśnił nawróconym Żydom
kwestie związane z naturą i osobą Jezusa Chrystusa, aby pomóc im zrozumieć
powód, dla którego powinni dalej za Nim podążać. Przeczytaj List do
Hebrajczyków 2:10, aby odszukać, czego według nauk Pawła, sprawcą jest Jezus
Chrystus.

Z tego wersetu uczymy się, że Jezus Chrystus jest sprawcą naszego zbawienia.

2. Odpowiedz w swoim dzienniku do studiowania pism świętych na
następujące pytanie: W jakim sensie Jezus Chrystus jest sprawcą

naszego zbawienia?

Przeczytaj List do Hebrajczyków 2:8–9, 14–18 i odszukaj wyrażenia, które wskazują
na to, że Zbawiciel jest właściwą osobą do wypełnienia roli sprawcy naszego
zbawienia. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

W Liście do Hebrajczyków 2:9 Paweł naucza, że Jezus Chrystus „uczyniony został
mniejszym od aniołów”, co dotyczy tego, że Zbawiciel opuścił Swój tron w świecie
przedziemskim, aby doświadczyć życia doczesnego oraz cierpieć i ponieść śmierć,

CZĘŚĆ 27. ,  DZIEŃ 4.
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przez co „zstąpił poniżej wszystkich rzeczy” (NiP 88:6). Znajdujące się w Liście do
Hebrajczyków 2:14 wyrażenie: „dzieci mają udział we krwi i w ciele” oznacza, że
jesteśmy śmiertelni. Wyrażenie: „dla przebłagania […] za grzechy ludu” z Listu do
Hebrajczyków 2:17 odnosi się do tego, że Chrystus był w stanie odkupić nas z
naszych grzechów.

Co, zgodnie z wersetem 9., Jezus 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” (List do
Hebrajczyków 2:17). Paweł porównał Jezusa Chrystusa do żydowskiego
arcykapłana, ponieważ jego rolą było pośredniczenie pomiędzy ludźmi a Bogiem.

Dlaczego, zgodnie z Listem do Hebrajczyków 18, Zbawiciel jest w stanie nam
dopomóc (dodać otuchy)? ____________________

Przeczytaj List do Hebrajczyków 4:14–16 i odszukaj dodatkowe nauki Pawła na
temat tego, dlaczego Zbawiciel jest miłosiernym i wiernym arcykapłanem.

Studiując List do Hebrajczyków 2:17–18 oraz 4:14–16, możemy rozpoznać
następującą prawdę: Ponieważ Jezus Chrystus cierpiał i był kuszony pod
każdym względem, to doskonale nas rozumie i może nam pomóc, kiedy tego
potrzebujemy. (Zob. także fragment: Alma 7:11–13).

3. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania, co czujesz na temat
prawd rozpoznanych w Liście do Hebrajczyków 2 i jak mogą one

dodać ci pewności siebie w podjęciu decyzji, by podążać za Jezusem
Chrystusem jak za swoim przywódcą.

List do Hebrajczyków 3–4
Paweł naucza, w jaki sposób możemy wejść do odpoczynku Pana
Co jest dla ciebie w pewnych sytuacjach źródłem niepokoju lub lęku? W jaki sposób
możesz odnaleźć spokój i odpoczynek z dala od tych i innych źródeł zamieszania i
niepokoju?

Za czasów Pawła Żydzi nawróceni na chrześcijaństwo byli prześladowani z powodu
życia zgodnie z ewangelią Jezusa Chrystusa. Tak jak zapisano w Liście do
Hebrajczyków 3–4, Paweł przytoczył świętym historię ze Starego Testamentu, aby
nauczyć ich, jak mogą odnaleźć spokój zarówno w tym życiu, jak i w życiu, które
nastanie.

Po tym, jak dzieci Izraela zostały uwolnione ze starożytnego Egiptu, wzbudziły w
Panu gniew swoim nieposłuszeństwem. W konsekwencji nie mogły wejść do
odpoczynku Pana (zob. IV Ks. Mojżeszowa 14; Jakub 1:7–8; Alma 12:33–37; 13:6,
12–13, 28–29).

Możesz podkreślić w Liście do Hebrajczyków 3:11 wyrażenie:
„odpocznienia mego”.

Przeczytaj Nauki i Przymierza 84:24 i odszukaj, czego z tego wersetu uczymy się na
temat odpoczynku Pana.

CZĘŚĆ 27. ,  DZIEŃ 4.
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Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał: „Prawdziwi
święci wchodzą do odpoczynku Pana za tego życia i poprzez trwanie w prawdzie
przebywają oni w tym błogosławionym stanie do momentu, gdy odpoczną w
obecności Pana w niebie […]. Z perspektywy życia doczesnego odpoczynek Pana
oznacza otrzymanie pełni wiedzy na temat boskiego charakteru tego
wspaniałego dzieła w dniach ostatnich […]. W wieczności odpoczynek Pana

oznacza odziedziczenie życia wiecznego, dostąpienie pełni Pańskiej chwały” (Mormon Doctrine,
wyd. 2. [1966], str. 633).

Przeczytaj List do Hebrajczyków 4:1 i odszukaj, czego — jak obawiał się Paweł —
członkowie mieli nie uczynić.

Przeczytaj następujące odsyłacze do pism świętych: List do Hebrajczyków 3:7–8,
12–15, 18–19; 4:2–3, 6–7, 11. Przeczytaj także Joseph Smith Translation, Hebrews
4:3 [Tłumaczenie Józefa Smitha, List do Hebrajczyków 4:3] (w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO). Czytając te fragmenty, odszukaj, czego Paweł
nauczał na temat sposobu, w jaki możemy wejść do odpoczynku Pana.

Zwróć uwagę na wyrażenie: „nie zatwardzajcie serc waszych” (List do
Hebrajczyków 3:8, 15; 4:7). Wyrażenie to oznacza, że nie powinniśmy zamykać
naszych serc na prawdę i natchnienie, a wręcz przeciwnie: nasze serca powinny być
otwarte, chętne i posłuszne Bogu i Jego przykazaniom.

Z nauk Pawła uczymy się, że jeśli pozostaniemy wierni Zbawicielowi i nie
zatwardzimy swoich serc, wejdziemy do odpoczynku Pana.

W jaki sposób pokładanie wiary w Zbawiciela i posiadanie otwartego serca na cel i
plan Boga może nam pomóc w pozostaniu wiernymi Panu? Pomyśl o osobie, która
jest dobrym przykładem stosowania tej zasady. Co dokładnie ona czyni, aby
pozostać wierną?

4. Napisz w swoim dzienniku do studiowania, co uczynisz, aby
pozostać wiernym Jezusowi Chrystusowi i posiadać otwarte na

Niego serce.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Hebrajczyków 1–4 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 27. ,  DZIEŃ 4.
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CZĘŚĆ 28.: DZIEŃ 1.

List do Hebrajczyków 5–6
Wprowadzenie
Apostoł Paweł nauczał, że ci, którzy otrzymują kapłaństwo, muszą być powołani
przez Boga, gdyż sam Jezus Chrystus „został obwieszczony przez Boga jako
arcykapłan według porządku Mechisedeka” (List do Hebrajczyków 5:10). Zachęcił
członków Kościoła, aby odznaczali się pilnością, wiarą, cierpliwością i nadzieją na
wypełnienie obietnic Boga.

Studiuj pisma święte codziennie
Konsekwentne, codzienne studiowanie pism świętych pomoże ci uczyć się ewangelii, rozwinąć
swoje świadectwo i usłyszeć głos Pana. Prezydent Harold B. Lee powiedział: „Jeżeli nie czytamy
pism świętych codziennie, nasze świadectwo słabnie, [a] nasza duchowość nie pogłębia się”
(Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee [2000], str. 66). Kontynuując studiowanie
Nowego Testamentu, będziesz błogosławiony w wyniku codziennego studiowania pism świętych.

List do Hebrajczyków 5
Paweł naucza, że ci, którzy otrzymują kapłaństwo, muszą być powołani przez Boga
Wyobraź sobie, że jeden z twoich znajomych napisał na kartce słowo Doktor, a
następnie przyczepił ją do swojej koszulki. Jakie miałbyś wątpliwości, gdyby ten
znajomy, mając na koszulce napisaną poprawną nazwę zawodu, zamierzał cię
operować po tym, jak uległeś wypadkowi? Jakie miałbyś wątpliwości, gdyby ten
znajomy, mając na koszulce napis Policjant, zamierzał wypisać ci mandat, gdyż
uczyniłeś coś niewłaściwego?

Dlaczego byłbyś niechętny, aby ta osoba wypełniała zadania osób wykonujących
zawody, których nazwy umieściła na swojej koszulce?

Pomimo noszenia koszulki z nazwą odpowiedniego zawodu, ta osoba nie
posiadałaby niezbędnych kompetencji oraz umiejętności do wykonania tych
czynności. Tak samo, jak społeczeństwo ustaliło sposoby na uzyskanie kompetencji
do wykonania określonych obowiązków, Bóg ustanowił sposób na otrzymanie Jego
upoważnienia dla wywiązania się z konkretnych obowiązków w Jego Kościele.
Studiując List do Hebrajczyków 5, odszukaj wzór, który Bóg ustalił dla otrzymania
Jego upoważnienia.

Apostoł Paweł nazwał Zbawiciela „[wielkim arcykapłanem]” (List do Hebrajczyków
4:14). Przeczytaj List do Hebrajczyków 5:1–3 i odszukaj, czego Paweł nauczał na
temat roli arcykapłana wśród Izraelitów.

„Zgodnie z prawem Mojżesza przewodniczący urzędnik w Kapłaństwie Aarona nazywany był
wyższym kapłanem [lub arcykapłanem — przyp. tłum.]. Urząd ten był dziedziczony; wyświęcano
do niego pierworodnych w rodzinie Aarona, a sam Aaron był pierwszym wyższym kapłanem w
porządku Kapłaństwa Aarona”. Arcykapłan służył zazwyczaj do końca swojego życia, lecz po
jakimś czasie urząd ten objęli niegodziwi ludzie. „Arcykapłani byli niewłaściwe powoływani i
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odwoływani, zgodnie z upodobaniem Heroda lub Rzymian. Pomiędzy 37 r. p.n.e. a 68 r. n.e. w
urzędzie arcykapłana zasiadło 28 różnych osób” (Bible Dictionary, „High priest”).

Przeczytaj List do Hebrajczyków 5:4 i odszukaj, w jaki sposób wybierano wyższych
kapłanów.

Aby zrozumieć to, w jaki sposób Aaron był „powołany przez Boga” (List do
hebrajczyków 5:4), przeczytaj II Ks. Mojżeszową 28:1, w której jest mowa o
spotkaniu Boga z Mojżeszem na Górze Synaj.

Zastanów się, dlaczego istotne jest, że Bóg objawił Mojżeszowi to, na kogo powoła
Aarona, zamiast przekazać to bezpośrednio Aaronowi lub innej osobie. Mojżesz był
prorokiem i w związku z tym był upoważniony, aby otrzymać takie objawienie i
nadzorować korzystanie z kapłaństwa na ziemi.

Z nauk Pawła zawartych w Liście do Hebrajczyków 5:4 uczymy się, że ci, którzy są
ustanowieni do kapłaństwa, muszą być powołani przez Boga w drodze
objawienia przez Jego upoważnione sługi. 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.

W jaki sposób ta prawda odnosi się do procesu, zgodnie z którym powoływane są
osoby do służby na innych pozycjach w Kościele?

Przeczytaj Zasady Wiary 1:5 i odszukaj, w jaki sposób prawda odnaleziona w Liście
do Hebrajczyków 5:4 oraz bycie „[powołanym] przez Boga, jak Aaron”, zostały
odzwierciedlone w tym, co napisał Prorok Józef Smith. Zwróć uwagę na to, że
słowo proroctwo oznacza w tym kontekście objawienie.

Co, zgodnie z 5. Zasadą Wiary, musi nastąpić prócz bycia „[powołanym] przez
Boga, przez proroctwo”, aby dana osoba była upoważniona „do nauczania
Ewangelii i odprawiania jej obrzędów”?

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 6:5–6; 13:2–3; I List
do Tymoteusza 4:14).

1. W swoim dzienniku do
studiowania odpowiedz

na jedno lub oba z poniższych pytań:

a. W jaki sposób proces powoływania osób na stanowiska we współczesnym
Kościele odzwierciedla wzór, który został ustanowiony w pismach świętych?
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b. Dlaczego istotne jest to, że upoważnienie kapłańskie można otrzymać tylko
i wyłącznie w ten sposób?

Przeczytaj List do Hebrajczyków 5:5–6 i odszukaj, kto nadał Zbawicielowi Jego
upoważnienie.

Zgodnie z tymi wersetami, Ojciec Niebieski nadał kapłaństwo Swojemu Synowi,
Jezusowi Chrystusowi. Miał On być „kapłanem na wieki według porządku
Melchisedeka” (List do Hebrajczyków 5:6).

Urząd wyższego kapłana, mając na myśli urząd w Kapłaństwie Melchizedeka, „odnosi się do
Jezusa Chrystusa jako Wielkiego Wyższego Kapłana. Adam oraz wszyscy pozostali patriarchowie
byli wyższymi kapłanami. Współcześnie trzech przewodniczących wyższych kapłanów stanowi
Pierwsze Prezydium, które przewodniczy wszystkim pozostałym posiadaczom kapłaństwa i
członkom Kościoła. Ponadto w dzisiejszym Kościele wierni mężczyźni są ustanawiani — jeśli to
właściwe — na wyższych kapłanów” (Guide to the Scriptures, „High Priest”, strona internetowa:
scriptures.lds.org).

Przeczytaj List do Hebrajczyków 5:7–10. Możesz podkreślić w wersecie 9., kim stał
się Jezus Chrystus. W wersetach 7–8 mowa jest o Melchizedeku [Melchisedeku],
który był prorokiem i królem za czasów Abrahama.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że wersety
te „odnoszą się zarówno do Melchizedeka, jak i do Chrystusa, ponieważ
Melchizedek był na podobieństwo Chrystusa, a jego służba w roli proroka była na
podobieństwo służby naszego Pana” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 tomy [1965–1973], 3:157).

2. Odpowiedz na następujące pytanie w swoim dzienniku do
studiowania: W jakim sensie Jezus Chrystus jest „sprawcą

zbawienia wiecznego” (List do Hebrajczyków 5:9) dla wszystkich, którzy są Mu
posłuszni?

Jak zapisano w Liście do Hebrajczyków 5:11–14, Paweł wyraził w tych wersetach
pragnienie nauczania 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 Bożych obietnic
Bóg obiecał Swoim dzieciom następujące błogosławieństwa: pokój, szczęście,
wybaczenie, odpowiedzi na modlitwy, błogosławieństwa zawarte w
błogosławieństwie patriarchalnym, zmartwychwstanie i życie wieczne. Niektóre z
tych błogosławieństw są uzależnione od naszych wyborów.

Otrzymania którego z obiecanych błogosławieństw nie możesz się doczekać?
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Jak zapisano w Liście do Hebrajczyków 6, Paweł zachęcał świętych, aby nie
rezygnowali ze starania się o obiecane przez Pana błogosławieństwa. Czytając ten
rozdział, poszukuj prawd, dzięki którym dowiesz się, jak otrzymać
błogosławieństwa, które obiecał Bóg.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 6:1–3 i odszukaj, do czego Paweł zachęcał
świętych. Zwróć uwagę na zdanie w 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): „Dlatego nie pominąwszy
zasad doktryny Chrystusa” (kursywa dodana). Joseph Smith Translation, Hebrews
6:3 [Tłumaczenie Józefa Smitha, List do Hebrajczyków 6:3] (w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO) brzmi: „Staniemy się doskonali, jeśli Bóg pozwoli”.

Bycie doskonałym oznacza bycie dojrzałym duchowo lub kompletnym (zob. Guide
to the Scriptures, „Perfect”, strona internetowa: scriptures.lds.org). W Liście do
Hebrajczyków 6:1–2 czytamy, że pierwsze zasady i obrzędy ewangelii stanowią
fundament, na którym powinniśmy budować, kiedy dążymy do doskonałości lub
dojrzałości duchowej.

Jak zapisano w Liście do Hebrajczyków 6:4–8, Paweł opisał osoby, o których mówi
się, że są synami zatracenia, w następujący sposób: są to osoby, które posiadając
pełną i doskonałą wiedzę, że Jezus jest Chrystusem, odchodzą od tej prawdy i stają
się wrogami Boga. Paweł ukazał kontrast między tymi osobami a świętymi, do
których kierował słowa tego listu, którzy służyli w imię Chrystusa (zob. List do
Hebrajczyków 6:9–10).

Przeczytaj List do Hebrajczyków 6:11–15 i odszukaj, do czego Paweł zachęcał
świętych, kiedy dążyli do odziedziczenia obiecanych przez Boga błogosławieństw.
Może ci w tym pomóc wiedza, że wyrażenie: „okazywał tę samą gorliwość dla
zachowania pełni nadziei” zawarte w wersecie 11. dotyczy pozostawania pilnym, aż
do otrzymania obiecanych przez Boga błogosławieństw.

Paweł opisał Abrahama jako przykład pilności, wiary i cierpliwości w procesie
starania się o obiecane przez Boga błogosławieństwa. Abraham miał 75 lat, kiedy
Bóg obiecał mu potomstwo, po czym wiernie czekał 25 lat na wypełnienie się tej
obietnicy — narodziny Izaaka. Z nauk Pawła dowiadujemy się, że poprzez
wykazanie się do samego końca pilnością, wiarą w Jezusa Chrystusa i
cierpliwością możemy odziedziczyć obiecane przez Boga błogosławieństwa.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego pilność, wiara w Jezusa Chrystusa oraz cierpliwość są istotne,
kiedy pragniemy otrzymać obiecane przez Boga błogosławieństwa?

b. Kiedy otrzymałeś obiecane błogosławieństwo ze względu na swoją pilność,
wiarę w Jezusa Chrystusa oraz cierpliwość?

Jak zapisano w Liście do Hebrajczyków 6:16–18, Paweł nauczał, że Bóg dotrzymuje
Swoich obietnic i nigdy nie kłamie. Dlatego możemy pokładać nadzieję w Jego
obietnice i mieć pewność, że zostaną wypełnione.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 6:19–20 i odszukaj, jaki wpływ nadzieja pokładana
w Boże błogosławieństwa wywiera na nasze życie.
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Jedna z prawd, jakie możemy odnaleźć w Liście do Hebrajczyków 6:19, brzmi:
Nasza nadzieja pokładana w Boże obietnice stanowi duchową kotwicę dla
naszych dusz. Nadzieja oznacza „pewność i oczekiwanie na obiecane
błogosławieństwa prawości” (Guide to the Scriptures, „Hope”, strona internetowa:
scriptures.lds.org).

4. W dzienniku do studiowania narysuj kotwicę. Zastanów się, jaką
funkcję spełnia kotwica. Napisz, w jaki sposób nadzieja w Boże

obietnice stanowiła dla ciebie duchową kotwicę.

Zastanów się, w jaki sposób możesz rozwinąć pilność, wiarę, cierpliwość i nadzieję.
Możesz opisać w osobistym dzienniku swoje odczucia na ten temat.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Hebrajczyków 5–6 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się ze
swoim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 28.: DZIEŃ 2.

List do Hebrajczyków 7–10
Wprowadzenie
Apostoł Paweł nauczał, że Jezus Chrystus jest pośrednikiem „[nowego
przymierza]” „z domem Izraela” (List do Hebrajczyków 8:8). Wyjaśnił, że ofiara
Zbawiciela przewyższa wszystkie ofiary złożone przez wyższych kapłanów zgodnie
z prawem Mojżesza. Wytłumaczył także, że obrzędy prawa Mojżesza wskazywały
na Zbawiciela i Jego Zadośćuczynienie.

List do Hebrajczyków 7–8
Paweł naucza, że Jezus Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza
W przeznaczonym do tego polu napisz
nazwę przedmiotu, którego cień
widzisz na załączonym obrazku.

Dlaczego możesz określić, co to za
przedmiot, patrząc na jego cień?

Stary Testament opisuje wiele ceremonii
i obrzędów, które symbolizowały i
zapowiadały Zbawiciela i Jego
Zadośćuczynienie. Ponieważ Paweł
wiedział, iż święci pochodzenia żydowskiego, czyli Hebrajczycy, znali te ceremonie
i obrzędy, odnosił się do nich w swoim liście, nauczając ich o Jezusie Chrystusie.

Symbolika pism świętych
Bible Dictionary [Słownik biblijny] zawiera następujące informacje: „Pisma święte są bogate w
symbole i przenośnie. 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), tak jak całe prawo Mojżesza zawiera symbole i zapowiedzi Chrystusa”
(„Symbolism”). Zrozumienie tych symboli i zapowiedzi może pogłębić twoją wiedzę i miłość dla
ewangelii Jezusa Chrystusa.

We wszystkich pismach świętych znajdujemy zapowiedzi, symbole i podobieństwa
odnoszące się do Jezusa Chrystusa. Zapowiedzi, symbole i podobieństwa
odzwierciedlają ważniejsze prawdy. Są one ukazane na przykładzie osób,
przedmiotów, wydarzeń i okoliczności.

Prawo Mojżesza miało służyć jako symbol i zapowiedź Jezusa Chrystusa lub jako
symbol, który wskazywał Izraelitom Jezusa Chrystusa i Jego zadość czyniącą ofiarę
(zob. 2 Nefi 11:4; Jakub 4:4–5). Apostoł Paweł wyjaśnił, w jaki sposób niektóre
aspekty prawa Mojżesza spełniały tę funkcję. Pragnął pomóc świętym żydowskiego
pochodzenia w pozostaniu wiernymi Jezusowi Chrystusowi, aby nie powrócili do
życia według prawa Mojżesza, jak czynili to niektórzy z nich.

Przeczytałeś w Liście do Hebrajczyków 2:17, że Paweł nazywał Jezusa Chrystusa
miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Od czasów Mojżesza aż do czasów Jezusa
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Mojżesz ustanowił Aarona wyższym
kapłanem w Kapłaństwie Aarona.

Chrystusa wyższy kapłan przewodniczył w Kapłaństwie Aarona, które czasami
nazywane było Kapłaństwem Lewitykalnym, odnosząc się do upoważnienia
Kapłaństwa Aarona, które dzierżyli członkowie plemiona Lewiego (zob. Bible
Dictionary, „Aaronic Priesthood”).

Przeczytaj List do Hebrajczyków 7:1–4 i
odszukaj, czego Paweł nauczał na temat
Melchizedeka. Przeczytaj także Joseph
Smith Translation, Hebrews 7:3
[Tłumaczenie Józefa Smitha, List do
Hebrajczyków 7:3] (w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO), aby
poznać podane przez Pawła wyjaśnienie
wersetu 3.

Melchizedek był „znanym prorokiem i
przywódcą, który żył około 2000 r. p.n.e.
Nazywany jest królem Salemu
(Jerozolimy), królem pokoju, ‘kapłanem
Boga Najwyższego’ [List do Hebrajczyków 7:1]” (Bible Dictionary, „Melchizedek”;
zob. także Joseph Smith Translation, Genesis 14:25–40 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
I Ks. Mojżeszowa 14:25–40 w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).
Paweł był świadomy tego, że Melchizedek był wspaniałym człowiekiem i dlatego
podał go za przykład i jako zapowiedź Jezusa Chrystusa.

W Liście do Hebrajczyków 7:15–17 Paweł wspomniał o proroctwie ze Starego
Testamentu na temat kapłana „według porządku Melchizedeka” (List do
Hebrajczyków 7:17; zob. także Ks. Psalmów 110:4). Paweł nauczał, że Jezus
Chrystus wypełnił to proroctwo.

„Jednym z zamierzeń Pawła w Liście do Hebrajczyków 7 było ukazanie wyższości Kapłaństwa
Melchizedeka nad Kapłaństwem Lewitykalnym, czyli Kapłaństwem Aarona, i związanymi z nim
obrzędami. Jeśli człowiek mógł stać się doskonały i zostać wywyższony dzięki Kapłaństwu
Lewitykalnemu, to dlaczego istniała potrzeba zmiany na wyższe kapłaństwo? Paweł nauczał, że
bycie doskonałym lub bycie ‘[podobnym] do Syna Bożego’ (List do Hebrajczyków 7:3) nie
następuje poprzez Kapłaństwo Lewitykalne, ale poprzez Jezusa Chrystusa i Jego porządek
kapłaństwa. Jezus Chrystus ‘pochodził z plemienia Judy’, a nie Lewiego, dlatego też Paweł
nauczał, że Jego prawo do kapłaństwa nie opiera się na pochodzeniu, lecz na ‘mocy
niezniszczalnego życia’ (zob. List do Hebrajczyków 7:14–16). Jako Jehowa w przedziemskim życiu
Jezus stworzył ziemię i zarządzał wydarzeniami ze Starego Testamentu w oparciu o tę samą moc
kapłańską, którą miał posiadać podczas Swojej doczesnej posługi” (New Testament Student
Manual [podręcznik Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 480).

Przeczytaj List do Hebrajczyków 7:23–28 i odszukaj różnice pomiędzy Jezusem
Chrystusem a wyższymi kapłanami w Kapłaństwie Lewitykalnym, którzy udzielali
ludziom obrzędów Kapłaństwa Aarona. Wyrażenie: „ustanawia arcykapłanami
ludzi, którzy podlegają słabościom” zawarte w wersecie 28. oznacza, że posiadają
oni słabości. Przeczytaj również Joseph Smith Translation, Hebrews 7:25–26
[Tłumaczenie Józefa Smitha, List do Hebrajczyków 7:25–26] (w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO).
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Wyrażenie: „żyje zawsze, aby wstawiać się za nimi” (List do Hebrajczyków 7:25)
oznacza, że misją Jezusa Chrystusa jest wstawiać się za nami, aby pomóc nam w
powrocie do obecności Boga.

W jaki sposób wytłumaczyłbyś różnice
pomiędzy Jezusem Chrystusem a
wyższymi kapłanami Kapłaństwa
Lewitykalnego? ____________________

Przeczytaj List do Hebrajczyków 8:1–4 i
odszukaj dar lub ofiarę, którą złożył
Jezus Chrystus. Zwróć uwagę na to, że
fragment: Joseph Smith Translation
Hebrews 8:4 [Tłumaczenie Józefa
Smitha, List do Hebrajczyków 8:4 w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych
ŚwDO) brzmi: „Otóż, gdy był na ziemi,
złożył w ofierze Swoje własne życie za
grzechy ludzi. Dlatego też każdy kapłan
według prawa musi składać dary lub
ofiary według przepisów zakonu”
(Joseph Smith Translation, Hebrews 8:4
[w: Hebrews 8:4, przypis a
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]).

Jakiej prawdy możemy nauczyć się z tego wersetu na temat tego, co Jezus Chrystus
dla nas uczynił? ____________________

1. Zastanów się, jakie znaczenie ma ofiara Jezusa Chrystusa dla ciebie
osobiście, a następnie uzupełnij jedno z poniższych zdań w

dzienniku do studiowania. Możesz podzielić się swoimi przemyśleniami z
członkiem swojej rodziny lub przyjacielem, jeśli zajdzie ku temu
odpowiednia okazja.

a. Jestem wdzięczny za mojego Zbawiciela, ponieważ…

b. Wiem, że mój Zbawiciel mnie kocha, ponieważ…

c. Zostałem pobłogosławiony poprzez zadość czyniącą ofiarę Jezusa Chrystusa
w następujący sposób:

Mediator to osoba, która rozwiązuje nieporozumienia pomiędzy dwoma osobami
lub grupami ludzi. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa jednoczy ludzi (a wszyscy są
grzesznikami) z Bogiem Ojcem. Z powodu Swojej ofiary Jezus Chrystus jest „jest
pośrednikiem [lepszego przymierza]” (List do Hebrajczyków 8:6), przymierza, o
którym Pan powiedział następujące słowa: „Prawa moje włożę w ich umysły i na
sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą moim ludem” (List do
Hebrajczyków 8:10). Przymierze to, jeśli zostanie przyjęte przez ludzi, pomoże im
„[poznać] Pana” (List do Hebrajczyków 8:11) i dzięki niemu ich grzechy zostaną
zapomniane (zob. List do Hebrajczyków 8:12).
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List do Hebrajczyków 9–10
Paweł ukazał, w jaki sposób prawo Mojżeszowe koncentruje się na Zadośćuczynieniu
Zbawiciela
W Liście do Hebrajczyków 9–10 czytamy, że Apostoł Paweł porównał arcykapłanów
Kapłaństwa Lewitykalnego do Jezusa Chrystusa, omawiając obowiązki tych
wyższych kapłanów w Dniu Pojednania.

Raz w roku, podczas żydowskiego święta zwanego Dniem Pojednania (albo Jom
Kippur), arcykapłani mogli wejść do Najświętszego Miejsca, które z początku
znajdowało się w przybytku, a później w świątyni jerozolimskiej. Przed wejściem
do Najświętszego Miejsca, wyższy kapłan ofiarował cielca dla przebłagania „za
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siebie i za swój dom”, a następnie ofiarował kozła na ofiarę „za całe zgromadzenie
Izraela”. Skrapiał on krwią zwierząt szczególne miejsca i określone przedmioty w
Najświętszym Miejscu, jako dopełnienie aktu przebłagania. Następnie „[wyznawał]
[…] wszystkie przewinienia synów izraelskich”, przenosząc je na kolejnego kozła
(zwanego kozłem ofiarnym), którego wyprowadzano na pustynię jako symbol
oczyszczenia ludu z grzechów. Następnie zmieniał swoje szaty i „ofiarował dwa
barany za siebie i za swój lud” (Bible Dictionary, „Fasts”; zob. także
III Ks. Mojżeszowa 16).

Przeczytaj List do Hebrajczyków 9:11–12, 24, 28 oraz List do Hebrajczyków 10:1, 4,
10–12 i odszukaj, w jaki sposób wydarzenia, które miały miejsce podczas Dnia
Pojednania, wskazywały i symbolizowały zadość czyniącą ofiarę Jezusa Chrystusa.

Wyżsi kapłani mogli wejść do Najświętszego Miejsca w tabernakulum raz w roku
— w Dniu Pojednania. Do jakiego świętego miejsca (zob. List do Hebrajczyków
9:12) mógł wejść Zbawiciel (oraz cała ludzkość) w wyniku Swojego
Zadośćuczynienia?

Co mogła uczynić ofiara Jezusa Chrystusa, a czego nie mogła osiągnąć „krew
wołów i kozłów” (List do Hebrajczyków 10:4)?

Choć krew zwierząt nie mogła w dosłowny sposób zadośćuczynić za grzechy ludzi,
wyżsi kapłani Kapłaństwa Lewitykalnego dokonywali tych obrzędów, aby ukazać
„cień przyszłych dóbr” (List do Hebrajczyków 10:1) lub — innymi słowy —
wskazać na Zadośćuczynienie Zbawiciela.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:17–20 i odszukaj, co umożliwia ofiara
Zbawiciela.

Zgodnie z Listem do Hebrajczyków 10:19, możemy wejść do najświętszego miejsca
lub do obecności Boga w królestwie celestialnym w wyniku ofiary Jezusa Chrystusa.
Wyrażenie: „[droga nowa i żywa]” List do Hebrajczyków 10:20 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.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:22–24 i odszukaj, co musimy uczynić, aby wejść
do królestwa celestialnego. Następnie uzupełnij następującą zasadę: Dzięki
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy wejść do królestwa
celestialnego, jeśli ____________________.

Jak myślisz, co to znaczy „[trzymać] się niewzruszenie” (List do Hebrajczyków
10:23) wiary w Jezusa Chrystusa?

Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:35 i odszukaj radę, jakiej udzielił Paweł, a która
może nam pomóc w niewzruszonym trzymaniu się wiary w Jezusa Chrystusa.
Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Co oznacza wyrażenie: „nie porzucajcie więc ufności waszej” (List do
Hebrajczyków 10:35)?
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Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, co to znaczy
„[nie porzucać] […] [swojej] ufności”: „Mówiąc słowami świętego w dniach
ostatnich: Tak, jest naprawdę ciężko, zarówno przed przystąpieniem do Kościoła,
starając się do niego przystąpić, jak i po przystąpieniu. 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 [stanowczość] 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).

2. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania kilka słów na temat
osoby, którą uważasz za dobry przykład niewzruszonego trzymania

się wiary w Jezusa Chrystusa i trwania w swoim przekonaniu.

3. Zastanów się nad swoim zobowiązaniem, aby być niewzruszonym
w wierze w Jezusa Chrystusa. Zapisz w swoim dzienniku do

studiowania, w jaki sposób utwierdzisz swoje zobowiązanie i zdolność, aby
to czynić.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Hebrajczyków 7–10 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 28.: DZIEŃ 3.

List do Hebrajczyków 11
Wprowadzenie
Apostoł Paweł nauczał członków Kościoła na temat wiary oraz jak ważne jest
rozwijanie wiary w Jezusa Chrystusa. Przywołał przykłady prawych mężczyzn i
kobiet ze Starego Testamentu, którzy poprzez wykazanie się wiarą w Chrystusa,
mogli czynić cuda, przetrwać trudności i otrzymać wspaniałe błogosławieństwa.

List do Hebrajczyków 11:1–6
Paweł naucza członków Kościoła na temat tego, jak ważne jest rozwijanie wiary w
Jezusa Chrystusa
Przeczytaj poniższą historię i zwróć uwagę na to, w jaki sposób ta młoda kobieta
wykazała się swoją wiarą:

Pewna młoda kobieta z Filipin opowiedziała, jak pewnego lata jej ojciec musiał
wyjechać do pracy. Otrzymywaną wypłatę wysyłał swojej rodzinie. Pewnej soboty
jej rodzina wydała wszystkie pieniądze, pozostawiając jedynie dwa banknoty po
20 peso.na opłatę dwóch rachunków. 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”. Poszła więc na zakupy, trzymając w
ręku ostatnie 20 peso (oparte na filmie: „Pure and Simple Faith” [Prosta wiara],
strona internetowa: LDS.org).

1. Odpowiedz w dzienniku do studiowania na następujące pytanie: W
jaki sposób ta młoda kobieta wykazała się wiarą w Jezusa

Chrystusa?

Przeczytaj List do Hebrajczyków 11:1 i odszukaj, czego Apostoł Paweł nauczał na
temat wiary. Przeczytaj również Joseph Smith Translation, Hebrews 11:1
[Tłumaczenie Józefa Smitha, List do Hebrajczyków 11:1] (w: Hebrews 11:1,
przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów wykorzystał List do
Hebrajczyków 11:1 oraz inne źródła, aby wyjaśnić trzy podstawowe
elementy wiary:
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„Apostoł Paweł zdefiniował wiarę w następujący sposób: ‘Wiara jest pewnością
tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy’ (List
do Hebrajczyków 11:1). Alma oświadczył, że wiara nie oznacza pełnego
poznania, lecz jeśli mamy wiarę, ‘[pokładamy] nadzieję w tym, czego nie
[widzieliśmy], a co jest prawdą’ (Alma 32:21). Ponadto z książki Lectures on Faith
uczymy się, że wiara jest ‘pierwszą zasadą objawionej religii oraz podstawą

wszelkiej prawości’ i że jest ‘zasadą działania we wszystkich inteligentnych istotach’ [Lectures on
Faith (1985), str. 1].

Nauki te podkreślają trzy podstawowe 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.

Wiara jako zapewnienie o tym, czego się spodziewamy, jest zwrócona w kierunku
przyszłości. […]

Wiara w Chrystusa jest nierozerwalnie związana — i stanowi rezultat — z nadzieją pokładaną w
Chrystusa dla naszego odkupienia i wywyższenia. Dzięki zapewnieniu i nadziei możemy kroczyć
po krawędzi światła i postawić kilka kroków w ciemność, oczekując i ufając, że światło przesunie
się i rozświetli nam drogę [zob. Boyd K. Packer, ‘The Candle of the Lord’, Ensign, styczeń 1983,
str. 54]. Zapewnienie w połączeniu z nadzieją pobudzają nas do działania w teraźniejszości.

Wiara jako dowód na to, czego nie widzimy, jest zwrócona w kierunku przeszłości i potwierdza
nasze zaufanie w Boga i naszą pewność w prawdziwość rzeczy, których nie widzimy.
Wkroczyliśmy w ciemność, mając zapewnienie i nadzieję, po czym otrzymaliśmy dowód i
potwierdzenie tego, że światło przesunęło się i rozświetliło nam drogę. Świadectwo, które
otrzymaliśmy po tym, jak nasza wiara została wypróbowana (zob. Eter 12:6), stanowi dowód,
który zwiększa i wzmacnia nasze zapewnienie.

Zapewnienie, działanie i dowód wywierają na siebie wpływ w tym niekończącym się procesie”
(„Seek Learning by Faith”, Ensign, wrzesień 2007, str. 61–63).

2. W dzienniku do studiowania wykonaj następujące polecenia:

a. Krótko wytłumacz, co to znaczy posiadać wiarę w Jezusa Chrystusa.

b. Uzupełnij następującą definicję wiary, którą przytoczył Apostoł Paweł we
fragmencie: Joseph Smith Translation, Hebrews 11:1 [Tłumaczenie Józefa
Smitha, List do Hebrajczyków 11:1]: Wiara jest pewnością tego…,
przeświadczeniem o tym… (Możesz podkreślić tę prawdę w Liście do
Hebrajczyków 11:1).

Zastanów się nad sytuacją, kiedy zostałeś poproszony o coś, co wprowadzało cię w
zakłopotanie i wydawało się wykraczać poza twoje możliwości. Być może zyskałeś
więcej pewności siebie, kiedy pomyślałeś o czymś, co uczyniłeś lub doświadczyłeś
w przeszłości. To poprzednie doświadczenie dało ci pewność do stawienia czoła
nowemu doświadczeniu i zapewnienie, że uda ci się odnieść sukces. W kwestiach
duchowych dowód otrzymania Bożej pomocy w przeszłości stanowi dla nas
zapewnienie, kiedy stawiamy czoła przyszłym doświadczeniom i pomaga nam
działać z pewnością i wiarą w teraźniejszości. Tak jak nauczał Starszy Bednar, te
trzy elementy wiary — zapewnienie, dowód, działanie — działają ze sobą, kiedy
oczekujemy przyszłości, patrzymy w przeszłość i podejmujemy działanie w
teraźniejszości.
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3. W dzienniku do studiowania wykonaj poniższe zadania:

a. W jaki sposób wykazywanie się wiarą w Jezusa Chrystusa różni się od
samego pokładania w Nim wiary?

b. W jaki sposób historia tej młodej kobiety z Filipin ilustruje trzy elementy
wiary, które opisał Starszy Bednar?

c. Opisz sytuację, w której wykazałeś się wiarą w Pana.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 11:2–5 i odszukaj przykłady, jakie wykorzystał
Paweł, aby zobrazować, co stanie się z ludźmi, jeśli wykażą się wiarą w Jezusa
Chrystusa. Wyrażenie: „jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo” zawarte
w wersecie 2. oznacza, że starsi otrzymali świadectwo.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 11:6 i odszukaj, czego Paweł nauczał na
temat wiary.

Jedna z zasad, których możemy się nauczyć z Listu do Hebrajczyków 11:6, brzmi:
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 podkreślić lub zaznaczyć tę prawdę w wersecie 6.

Przeczytaj zakończenie historii młodej kobiety z Filipin i zwróć uwagę na to, co się
stało w wyniku tego, że wykazała się wiarą w Jezusa Chrystusa:

Kiedy ta młoda kobieta podeszła do kasy, aby zapłacić za zakupy, których
potrzebowała jej rodzina, 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 (oparte na filmie: „Pure
and Simple Faith” [Prosta wiara], strona internetowa: LDS.org. Możemy pokładać
wiarę w to, że Pan odpowie na nasze modlitwy na Swój własny sposób i w Swoim
własnym czasie.

Jeżeli masz dostęp do Internetu, obejrzyj film: „Pure and Simple Faith”
[Prosta wiara] (5:22), który jest dostępny na stronie internetowej: LDS.org.

O czym przekonała się ta młoda kobieta po tym, jak wykazała się wiarą w Jezusa
Chrystusa? ____________________

W jaki sposób doświadczenie to mogłoby jej pomóc w wykazywaniu się wiarą w
przyszłości?

Kiedy przypominamy sobie przeszłe doświadczenia, które stanowią dowód na
udzieloną przez Boga pomoc, możemy mieć pewność, że pomoże On nam także w
przyszłości. Dzięki dowodowi i zapewnieniu możemy mieć wiarę, aby podjąć
działanie w teraźniejszości. Jeśli będziemy postępować z wiarą, to ten proces się
powtórzy i nasza wiara wzrośnie.

Zastanów się nad wyborami, których musisz dokonać w swoim życiu i w których
powinieneś wykazać się wiarą. Czy wierzysz w to, że Bóg ci w tym pomoże?
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Możesz zapisać cel, zgodnie z którym postąpisz według natchnienia, jakie być
może otrzymałeś podczas tej lekcji. Starając się osiągnąć ten cel, otrzymasz
zapewnienie tego, że Bóg cię kocha.

List do Hebrajczyków 11:7–40
Paweł podaje przykłady prawych osób ze Starego Testamentu, które wykazały
się wiarą
Jakie sytuacje, z którymi masz do czynienia teraz lub możesz mieć do czynienia w
przyszłości, wymagają od ciebie wykazania się wiarą w Jezusa Chrystusa?
____________________

Studiując List do Hebrajczyków 11:7–40, poszukuj błogosławieństw płynących z
wykazywania się wiarą w Jezusa Chrystusa.

Apostoł Paweł podał przykłady prawych osób ze Starego Testamentu, które
wykazały się wiarą. Uczynił to, aby zapewnić swoich czytelników, że oni także
zostaną pobłogosławieni, jeśli wykażą się wiarą. Szybko przejrzyj List do
Hebrajczyków 11 i odszukaj wyrażenie: „przez wiarę”. Możesz zaznaczyć lub
podkreślić ten zwrot w swoim piśmie świętym.

Odszukuj słowa, wyrażenia lub pomysły, które powtarzają się kilkakrotnie
w pismach świętych
Kronikarze w pismach świętych często podkreślali ważne prawdy poprzez powtarzanie ich kilka
razy. Odszukując powtarzające się słowa, wyrażenia i pomysły, staraj się dowiedzieć, dlaczego
został na nie położony nacisk, i czego, zgodnie z wolą Pana, powinieneś się z nich nauczyć.

Czytając List do Hebrajczyków 11:7, zwróć uwagę na to, w jaki sposób Noe
wykazał się wiarą w Boga. Jakie błogosławieństwa otrzymał Noe w wyniku
wykazania się wiarą?

4. Przeczytaj minimum trzy fragmenty podane w tabeli, w których
omówione zostały przykłady wiary. Zwróć uwagę na to, w jaki

sposób osoby opisane w tych fragmentach wykazały się wiarą i jakimi
błogosławieństwami zostały obdarzone. Narysuj w dzienniku do studiowania
tabelę i uzupełnij ją wybranymi przez siebie fragmentami oraz uwagami na
temat osób, o których czytałeś. Wpisz do tabeli także listę podobnych
błogosławieństw, które masz nadzieję otrzymać w wyniku wykazania się wiarą
w Zbawiciela.

Odsyłacze do
pism świętych

Osoby, które
wykazały się wiarą

Myśli Błogosławieństwa, które
mam nadzieję otrzymać

List do
Hebrajczyków 11:8–10

Abraham

List do Hebrajczyków
11:11–12

Sara (Saraj, żona
Abrahama)
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Odsyłacze do
pism świętych

Osoby, które
wykazały się wiarą

Myśli Błogosławieństwa, które
mam nadzieję otrzymać

List do Hebrajczyków
11:17–19

Abraham, Izaak

List do Hebrajczyków
11:20–21

Izaak, Jakub

List do Hebrajczyków
11:23–28

Mojżesz

List do Hebrajczyków
11:29–31

Izraelici, Rachab
(zob. Ks. Jozuego
2:1–22)

Przeczytaj List do Hebrajczyków 11:13–16 i odszukaj, czego możemy się nauczyć z
przykładu Abrahama, Sary i innych na temat wykazywania się wiarą. Wyrażenie
„lepszej [ojczyzny]” w wersecie 16. odnosi się do życia wiecznego.

Wiele z obietnic danych Abrahamowi i Sarze nie zostało wypełnionych za ich życia.
Dlaczego, według ciebie, pozostali wierni pomimo tego, że nie otrzymali
wszystkich obietnic Boga w życiu doczesnym? W jaki sposób ich przykład może
pomóc nam w pozostaniu wiernymi?

Przeczytaj List do Hebrajczyków 11:32–35 i odszukaj dodatkowe błogosławieństwa,
które otrzymują osoby wykazujące się wiarą w Jezusa Chrystusa. Możesz zaznaczyć
lub podkreślić to, co znajdziesz.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 11:36–40 i odszukaj, co się stało z wieloma
osobami pomimo wiary, jaką posiadali.

Tłumaczenie Józefa Smitha Listu do Hebrajczyków 11:40 brzmi: „Bóg zapewnił im
coś lepszego ze względu na ich cierpienie, ponieważ bez cierpienia nie mogliby się
udoskonalić” (Joseph Smith Translation, Hebrews 11:40 [w Hebrews 11:40,
przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]). Zwróć uwagę na
błogosławieństwo, które jest obiecane wszystkim tym, którzy wykażą się wiarą w
Chrystusa.

Jedna z zasad, których możemy nauczyć się z przykładu tych prawych osób, brzmi:
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.

5. W dzienniku do studiowania napisz kilka słów na temat osoby,
która według ciebie jest przykładem wykazywania się wiarą w

Jezusa Chrystusa. Jakie błogosławieństwa ujrzałeś w życiu tej osoby, ponieważ
wykazała się swoją wiarą?

Ponownie zastanów się nad sytuacjami, które wymagają od ciebie wykazania się
wiarą w Jezusa Chrystusa. Poszukuj okazji, aby pokładać zaufanie w Jego obietnice i
wiernie postępować, aż otrzymasz od Niego kierownictwo i błogosławieństwa.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:
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Przestudiowałem lekcję: List do Hebrajczyków 11 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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Wprowadzenie
do Listu Jakuba
Dlaczego warto studiować tę księgę?
List Jakuba jest dobrze znany pośród członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych
w Dniach Ostatnich z powodu istotnego wersetu, jakim jest List Jakuba 1:5, który
skierował młodego Józefa Smitha ku poszukiwaniu prawdy od Boga. W całym
swoim liście Jakub podkreślał, że powinniśmy być „wykonawcami słowa, a nie
tylko słuchaczami” (List Jakuba 1:22). Studiowanie tej księgi pomoże ci w
zrozumieniu, dlaczego istotne jest wykazywanie się wiarą poprzez „uczynki”
(zob. List Jakuba 2:14–26) i zachęci cię do poszukiwania „[wieńca] żywota,
[obiecanego] przez Boga tym, którzy go miłują” (List Jakuba 1:12).

Kto napisał tę księgę?
List zaczyna się od informacji, 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). Fakt, 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, według zapisów wczesnych pisarzy
chrześcijańskich, 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 miejsce w Jerozolimie (zob. 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 się nie jako brat Jezusa, ale jako Pański sługa
(zob. List Jakuba 1:1).

Kiedy i gdzie została napisana ta księga?
Nie wiadomo, kiedy Jakub napisał ten list. Biorąc pod uwagę to, że mieszkał w
Jerozolimie i zajmował się sprawami tamtejszego Kościoła, można przyjąć, że to
tam napisał swój list.

W wyniku tego, że 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 je zwołano. Jeśli list ten naprawdę został
wtedy napisany, stanowi on jeden z najwcześniej napisanych listów w Nowym
Testamencie.

606



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 wszystkich z domu Izraela. Zachęcał ich do „przyjęcia
ewangelii […] i przyłączenia się do stada Chrystusa” (Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3 tomy [1965–1973], 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 jest 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 (List Jakuba 1:27).
Święci mają kochać bliźnich i wykazywać się swoją wiarą poprzez uczynki.

List Jakuba 3–4. Jakub ilustruje niszczący charakter niekontrolowanego języka i
przeciwstawia go z owocami prawości, którymi odznaczają się pokój czyniący.
Przestrzega swoich czytelników przed zaprzyjaźnianiem 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.

L IST JAKUBA

607



CZĘŚĆ 28.: DZIEŃ 4.

List do Hebrajczyków 12 –
List Jakuba 1
Wprowadzenie
Apostoł Paweł radził członkom Kościoła, będącym z pochodzenia Żydami, aby
biegli w wyścigu, którego celem jest stanie się uczniem poprzez naśladowanie
Jezusa Chrystusa. Objaśnił również błogosławieństwa udzielane tym, którzy znoszą
karcenie otrzymywane od Pana. Jakub, który także był Apostołem Jezusa Chrystusa,
zachęcał rozproszony dom Izraela, aby cierpliwie wytrwał w doświadczanym
cierpieniu i poszukiwał mądrości u Ojca Niebieskiego. Nauczał ich także, aby oparli
się pokusom, byli wykonawcami słowa, służyli bliźnim i pozostali czyści w sensie
duchowym.

List do Hebrajczyków 12
Paweł radzi świętym, aby biegli w wyścigu życia z wiarą i cierpliwością
W pustym miejscu opisz trudności, z jakimi może zmagać się osoba, która bierze
udział w biegu na długi dystans. ____________________

Co może motywować biegacza, aby
kontynuował swój bieg pomimo
doświadczanych 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? Jakich
trudności doświadczyłeś, będąc
uczniem Jezusa Chrystusa?

Studiując List do Hebrajczyków 12,
odszukaj prawdy, które dodadzą ci sił,
aby podążać za Jezusem Chrystusem,
nawet kiedy jest to trudne.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 12:1 i
odszukaj, co — zgodnie ze słowami
Apostoła Pawła — święci musieli
uczynić, aby odnieść sukces w wyścigu,
którego celem jest stanie się uczniem.

Wyobraź sobie, że bierzesz udział w wyścigu, jednocześnie dźwigając plecak
wypełniony kamieniami. Jak dźwiganie takiego plecaka wpłynęłoby na twój bieg?

W jakim sensie twoje grzechy są jak kamienie w plecaku? Wyobraź sobie, jak byś
się czuł, gdybyś zdjął taki plecak po przebiegnięciu pewnego dystansu.
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Zastanów się, co to znaczy cierpliwie biec w wyścigu, którego celem jest stanie się
uczniem.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 12:2–4 i odszukaj, o co Paweł poprosił świętych, co
miało im pomóc w wyzbyciu się grzechów i cierpliwym wytrwaniu w
przeciwnościach. Słowo sprzeciwy w wersecie 3. oznacza przeciwności (zob. List do
Hebrajczyków 12:3, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Jedna z zasad, jakiej możemy nauczyć się na podstawie tego, czego Paweł nauczał
świętych, brzmi: Poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa możemy znaleźć siłę,
aby wyzbyć się grzechów i cierpliwie przetrwać przeciwności.

Ponownie przeczytaj List do
Hebrajczyków 12:2–4 i odszukaj rolę,
jaką Zbawiciel spełnia w naszym życiu.

Co miał na myśli Paweł, kiedy
powiedział, że Jezus Chrystus jest
„[sprawcą i dokończycielem] wiary”
(zob. werset 2.)? Możesz podkreślić
przeciwności, którym Zbawiciel musiał
stawić czoła podczas doczesnego życia.

Paweł powiedział świętym, że Jezus
Chrystus był gotów cierpieć śmierć na
krzyżu i przetrwać hańbę, którą okrył
Go świat, ponieważ znał radość, jaka
miała stać się Jego udziałem, jeśli
pozostanie wierny Ojcu Niebieskiemu.

Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że „odrzucanie
pogardy świata oznacza niezwracanie na nią uwagi; podobnie jest z odrzucaniem
pokusy (zob. NiP 20:22)” (Lord, Increase Our Faith [1994], str. 99).

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów w następujący sposób
skomentował wytrwałość, jaką wykazał się Jezus: „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).

Zastanów się nad tym, jak branie przykładu z Jezusa Chrystusa może ci pomóc w
sytuacji, kiedy stawiasz czoła cierpieniu lub przeszkodom. Rozważ, jak
naśladowanie przykładu Zbawiciela może natchnąć cię do wyzbycia się grzechów i
posiadania większej cierpliwości zarówno do siebie, jak i bliźnich.

CZĘŚĆ 28. ,  DZIEŃ 4.
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W jaki sposób reagujesz na upomnienia?

Przypomnij sobie sytuację, w której ktoś
cię napomniał. W jaki sposób
zareagowałeś na otrzymane
napomnienie? Dlaczego przyjęcie
czyichś uwag może być czasami trudne?

Z jakich przyczyn ludzie mogą chcieć
nas pouczać, szczególnie w sytuacji,
kiedy wiedzą, że za tym nie
przepadamy? ____________________

Biorąc udział w wyścigu, którego celem
jest stanie się uczniem, powinniśmy
oczekiwać, że zostaniemy pouczeni lub
skorygowani.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 12:6–9
i odszukaj, kto nas pouczy i dlaczego.
Wyrażenie dzieci nieprawe w wersecie 8.
odnosi się do osób urodzonych poza
małżeństwem, które według prawa nie
są uznawane za spadkobierców. (List do
Hebrajczyków 12:9 to fragment z pisma
świętego do opanowania. Możesz
zaznaczyć ten fragment w
charakterystyczny sposób, abyś mógł go
łatwiej odnaleźć w przyszłości).

1. W dzienniku do
studiowania odpowiedz

na następujące pytania:

a. W jakim sensie to, że Ojciec Niebieski nas karci, świadczy o miłości, jaką
darzy Swoje dzieci?

b. W jaki sposób Ojciec Niebieski może nas skarcić?

Choć możemy zostać skarceni przez Ojca Niebieskiego na wiele sposobów, nie
powinniśmy zakładać, że każda próba lub cierpienie pochodzi od Boga.

W Liście do Hebrajczyków 12:10 Paweł potwierdził, iż choć nasi ziemscy ojcowie,
którzy nas kochają, mogą nas karcić według swojego uznania, karcenie, które
otrzymujemy od Ojca Niebieskiego, jest doskonałe i dla naszego dobra.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 12:10–11 i odszukaj, jakie błogosławieństwa płyną
z pokornego przyjęcia karcenia udzielonego nam przez Boga. Wyrażenie
„uczestniczyć w jego świętości” zawarte w wersecie 10. oznacza upodobnić się
do Boga.

Zwróć uwagę na to, czego Paweł nauczał w wersecie 11. na temat tego, jak możemy
się na początku czuć, kiedy zostajemy skarceni. Pamiętanie o tym, że Ojciec
Niebieski wie, co jest dla nas najlepsze, może pomóc w przyjęciu otrzymanego
skarcenia. Jedna z zasad, jakiej możemy się nauczyć z tych wersetów, brzmi:
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Przyjmując karcenie, które otrzymujemy od Ojca Niebieskiego, stajemy się
do Niego podobni i otrzymujemy pokój, którego źródłem jest prawość.

Jeśli masz dostęp do Internetu, obejrzyj film z serii Mormon Messages,
pt. „The Will of God” [Wola Boga] (3:02), który jest dostępny na stronie

internetowej: LDS.org. Film ten ukazuje miłość i mądrość, jakie możemy odnaleźć
w napomnieniu, którego udziela nam Ojciec Niebieski.

Pomyśl o sytuacji, w której zostałeś skarcony przez Ojca Niebieskiego. Jak na to
zareagowałeś? Na oddzielnej kartce możesz narysować znak, który przypomni ci o
przyjęciu karcenia, które otrzymasz w przyszłości od Ojca Niebieskiego. Umieść go
w takim miejscu, aby przypominał ci o naukach Pawła znajdujących się w Liście do
Hebrajczyków.

W Liście do Hebrajczyków 12:12–29 Paweł powiedział świętym, aby pomogli
swoim bliźnim wiernie wytrwać, by nie stracili Bożych błogosławieństw.
Wytłumaczył im także, że święci, którzy pozostaną wierni i będą służyć Bogu,
otrzymają niezrównaną chwałę i miejsce w Jego królestwie.

Fragment do opanowania — List do
Hebrajczyków 12:9

2. Ponownie przeczytaj List do Hebrajczyków 12:9 i odszukaj
dodatkowe doktryny, których uczymy się na temat Ojca

Niebieskiego. W dzienniku do studiowania wypisz to, co znalazłeś. Odpowiedz
również na następujące pytanie: Dlaczego istotne jest posiadanie wiary, że
jesteśmy dziećmi Boga?

List do Hebrajczyków 13
Paweł udziela świętym różnych rad
Paweł zakończył swój list do świętych pochodzenia żydowskiego, radząc im w
różnych kwestiach. Przeczytaj List do Hebrajczyków 13:1–9, 17 i odszukaj radę,
jakiej Paweł udzielił świętym.

W oparciu o to, co przeczytałeś, która z udzielonych rad jest według ciebie
najbardziej potrzebna w dzisiejszych czasach? Dlaczego? ____________________

Zastanów się, którą z rad udzielonych przez Pawła mógłbyś pełniej stosować w
swoim życiu.

W Liście do Hebrajczyków 13:10–25 Paweł nauczał, że po dokonaniu
Zadośćuczynienia przez Jezusa Chrystusa ofiary ze zwierząt nie były więcej
wymagane (zob. 3 Nefi 9:18–20). Zamiast tego święci mogli wysławiać Boga i
ofiarować Mu swoje dobre uczynki.

List Jakuba 1
Jakub zachęca rozproszony Izrael, aby poszukiwał u Boga mądrości i był
wykonawcą słowa
Czy kiedykolwiek pragnąłeś być mądrzejszy lub lepiej rozumieć wolę Ojca
Niebieskiego? Zastanów się nad sytuacjami z twojego życia, w których chciałbyś
wykazać się większą mądrością.
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Przeczytaj fragment: Józef Smith —
Historia 1:9–10 i odszukaj pytania, które
nurtowały Proroka Józefa Smitha, kiedy
był młody.

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 Chrystusa.

Przeczytaj List Jakuba 1:1–4 i odszukaj,
czego Jakub nauczał dom Izraela na
temat trudów i cierpienia, których
doświadczali. Joseph Smith Translation,
James 1:2 [Tłumaczenie Józefa Smitha,
List Jakuba 1:2 (w James 1:2, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism świętych
ŚwDO) zmienia wyrażenie: „rozmaite próby” na: „wiele cierpień”.

Zwróć uwagę na odniesienie do cierpliwości w Liście Jakuba 1:3–4. Dlaczego
ważne jest, by posiadać cierpliwość, doświadczając trudów i cierpienia?

Przeczytaj List Jakuba 1:5–6 i odszukaj, co odkrył Józef Smith, a co pomogło mu
odnaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania. Pomocne w zrozumieniu tych
wersetów może być wyjaśnienie, że użyte w wersecie 5. słowo chętnie oznacza
dobrowolnie i hojnie, a słowo wypominania oznacza napomnienie lub
skrytykowanie. (List Jakuba 1:5–6 to fragment z pism świętych do opanowania.
Możesz zaznaczyć ten fragment w charakterystyczny sposób, abyś mógł go z
łatwością odnaleźć w przyszłości).

3. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania jedną lub dwie zasady,
których nauczyłeś się z Listu Jakuba 1:5–6.

Co to znaczy „[prosić] z wiarą, bez powątpiewania” (List Jakuba 1:6)?

Przeczytaj werset Józef Smith — Historia 1:12, w którym zapisana jest reakcja
Józefa na List Jakuba 1:5. Co nastąpiło w rezultacie zastosowania się przez Józefa
Smitha do tego, czego się dowiedział z Listu Jakuba 1:5–6?
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Zastanów się nad sytuacjami, w których
Ojciec Niebieski ze szczodrością
odpowiedział na twoje modlitwy, po
tym, jak modliłeś się z wiarą. Pomyśl, w
jaki sposób możesz zastosować zasady
dostrzeżone w Liście Jakuba 1:5–6, abyś
mógł otrzymać mądrość i odpowiedzi
na swoje pytania.

W Liście Jakuba 1:7–11 jest mowa o
tym, że Jakub ostrzegł przed byciem
niezdecydowanym, czyli chwianiem się
w zakresie lojalności lub zobowiązaniu
wobec Pana. Przestrzegł bogatych przed
problemami, które są związane z
posiadaniem bogactwa.

W Liście Jakuba 1:12–21 Jakub nauczał,
że okazujemy Panu miłość, kiedy
opieramy się pokusom, co jest jednym z wymagań otrzymania wieńca
żywota. Nauczał także, że wszystkie dobre dary pochodzą od Boga i że święci
powinni odrzucić „wszelki brud” i przyjąć słowa Pana „z łagodnością” (List Jakuba
1:21).

Przeczytaj List Jakuba 1:22 i odszukaj, co święci, zgodnie z zachętą Jakuba, mieli
czynić ze słowem Bożym.

Zastanów się nad tym, w jaki sposób Józef Smith zastosował się do tej rady.
Rozważ, w jaki sposób zastosujesz nauki płynące z tej lekcji.

Przeczytaj List Jakuba 1:27 i odszukaj, w jaki sposób możesz być wykonawcą słowa.
Użyte przez Jakuba w tym kontekście słowo pobożność dotyczy okazywania Bogu
naszego oddania.

Fragment do opanowania — List Jakuba 1:5–6
Nauczenie się na pamięć Listu Jakuba 1:5–6 posłuży ci pomocą, kiedy będziesz
mieć pytania na temat ewangelii, będziesz poszukiwać pomocy Pana w podjęciu
decyzji oraz kiedy będziesz nauczać innych ewangelii.

Spędź kilka minut, starając się nauczyć na pamięć List Jakuba 1:5–6. Pamiętaj, aby
często powracać do zapamiętanych fragmentów do opanowania, by zachować
wiedzę, którą zdobyłeś.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List do Hebrajczyków 12–List Jakuba 1 i ukończyłem ją w
dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 29.: DZIEŃ 1.

List Jakuba 2–3
Wprowadzenie
Apostoł Jakub zachęcał świętych, aby wyciągali pomocną dłoń do osób uciskanych i
nauczał, że prawdziwi naśladowcy Jezusa Chrystusa nie czynią różnicy pomiędzy
bogatymi a biednymi. Nauczał także na temat związku pomiędzy wiarą a
uczynkami, a także tego, jak istotne jest kontrolowanie języka, którym się
posługujemy. Następnie ukazał kontrast pomiędzy świeckim rozumem a
mądrością, która pochodzi od Boga.

List Jakuba 2:1–13
Jakub naucza naśladowców Chrystusa, aby nie faworyzowali bogatych
Pomyśl o sytuacji, w której widziałeś, jak pewna osoba była traktowana lepiej od
innych, ponieważ była popularna, nosiła modne ubrania, pochodziła z bogatej lub
wpływowej rodziny, lub z innego dowolnego powodu.

1. Napisz w swoim dzienniku na temat tej sytuacji oraz jak się wtedy
czułeś. Odpowiedz także na pytanie: Dlaczego ludzie czasami

faworyzują innych?

Przeczytaj fragment: Joseph Smith Translation, James 2:1 [Tłumaczenie Józefa
Smitha, List Jakuba 2:1] (w James 2:1, przypis a w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO) i odszukaj, co Jakub napisał na temat „[czynienia] różnicy
pomiędzy osobami”. „[Czynić różnicę] pomiędzy osobami” oznacza
faworyzowanie lub traktowanie określonej osoby lub grupy w szczególny sposób z
powodu okoliczności, w jakich się znajdują lub ich cech.

Przeczytaj List Jakuba 2:2–4 i odszukaj podany przez Jakuba przykład sytuacji, w
której święci nie powinni faworyzować jednych kosztem drugich.

Zastanów się nad sytuacjami we współczesnym świecie, kiedy ludzie traktują
innych bardzo źle z powodu okoliczności, w których się znajdują lub ich cech.

W Liście Jakuba 2:5–7 jest mowa o tym, że Jakub zganił świętych, którzy gardzili
biednymi. Przypomniał im, że Bóg wybrał biednych, którzy byli bogaci w wiarę i że
to bogaci prześladowali biednych i dopuścili się bluźnierstwa przeciwko Panu.

Przeczytaj List Jakuba 2:8 i odszukaj, o czym Jakub przypomniał świętym, co
powinni czynić, by unikać faworyzowania.

Dlaczego to przykazanie zostało nazwane „[królewskim] przykazaniem” (List
Jakuba 2:8)? ____________________

Prezydent Marion G. Romney z Pierwszego Prezydium przemawiał na temat tych
nauk Jakuba i porównał je do płacenia ofiar postnych:
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„Musimy kochać naszych bliźnich jak siebie samych. Zbawiciel postawił to prawo
na drugim miejscu, tuż po przykazaniu miłowania Boga [zob. Ew. Mateusza
22:37, 39]. […]

Płacąc ofiary postne, musimy pamiętać o tym królewskim przykazaniu. […]

Troszczenie się o biednych i upośledzonych oraz o tych, którzy potrzebują naszej
pomocy, stanowi nasz główny cel i niezbędne wymaganie do wypełnienia

królewskiego przykazania polegającego na miłowaniu bliźniego, jak siebie samego” („The Royal
Law of Love”, Ensign, maj 1978, str. 95).

Dokończ następującą zasadę, której Jakub nauczał w tych wersetach: Wierni
uczniowie Jezusa Chrystusa ____________________.

2. Zapisz tę zasadę w swoim dzienniku do studiowania pism świętych.
Następnie odpowiedz na poniższe pytania:

a. W jaki sposób Zbawiciel był przykładem miłowania bliźnich pomimo
okoliczności, w których się znajdowali?

b. Czy znasz kogoś, kto stara się miłować bliźnich bez względu na
okoliczności, w jakich się znajdują? Co robi ta osoba, aby okazać
taką miłość?

Zastanów się nad tym, w jaki sposób traktujesz bliźnich. Szukaj okazji, aby
naśladować przykład Zbawiciela i miłować bliźnich bez względu na ich
okoliczności.

Wyobraź sobie, że po tym, jak poznałeś nauki Jakuba na temat miłowania
wszystkich bliźnich, usłyszałeś kogoś, kto uważał, że faworyzowanie niektórych
osób i nieodpowiednie traktowanie pozostałych nie jest poważną sprawą. Osoba ta
dodała także, że są gorsze rzeczy, które mogą czynić ludzie.

Przeczytaj List Jakuba 2:9–10 i odszukaj, dlaczego nieokazywanie bliźnim miłości
bez względu na okoliczności, w jakich się znajdują, jest poważną sprawą.

Istnieje wiele przykazań i złamanie któregokolwiek z nich świadczy o tym, że
złamaliśmy Boże prawo, staliśmy się nieczyści i nie możemy przebywać w
obecności Boga. Można powiedzieć, że jesteśmy „[winni] wszystkiego” (List Jakuba
2:10), ponieważ konsekwencje z tym związane są takie same: oddzielenie od Boga
(zob. 1 Nefi 10:21).

Z wersetów tych możemy nauczyć się następującej doktryny: Jeśli popełnimy
choć jeden grzech, stajemy się winni przed Bogiem.

Choć z powodu naszego nieposłuszeństwa stajemy się nieczyści, możemy wciąż
mieć nadzieję na powrót do stanu czystości. Prezydent Dieter F. Uchtdorf z
Pierwszego Prezydium nauczał, w jaki sposób możemy stać się znowu czyści:
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„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, 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].

Wrota są otwarte!” („Dar łaski”, Ensign lub Liahona, maj 2015, str. 108).

Co musimy uczynić, aby stać się czyści poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa
i dzięki temu wejść do królestwa Pana?

Proces pokonywania słabości i stawania się czystym poprzez Zadośćuczynienie
Zbawiciela dokonuje się, kiedy staramy się być lepszymi ludźmi każdego dnia.
Powinniśmy dążyć do upodobnienia się do Zbawiciela przez całe nasze życie.

List Jakuba 2:11 zawiera przykład nauk Jakuba z wersetu 10.. Zostało w nim
podkreślone, że złamanie któregokolwiek z Bożych przykazań czyni nas
grzesznikami. W Liście Jakuba 2:12–13 Jakub zachęcił wierzących, aby okazywali
miłosierdzie wobec bliźnich, ponieważ jeśli nie okażą im miłosierdzia, to zostaną w
taki sam sposób osądzeni.

List Jakuba 2:14–26
Jakub naucza na temat roli, jaką wiara i uczynki odgrywają w naszym zbawieniu
Ludzie używają słowa wiara w różnym znaczeniu. Niektórzy mogą go używać dla
opisania czegoś, w co ktoś wierzy, inni mogą używać tego słowa dla opisania
uczynków. Z Listu Jakuba 2:14–26 uczymy się o tym, jak Jakub poprawił błędne
zrozumienie wiary.

Przeczytaj List Jakuba 2:14 i odszukaj, o co Jakub zapytał świętych na temat wiary.

W kontekście tego wersetu Jakub użył słowa uczynki w innym znaczeniu, niż
uczynił to 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.

Przeczytaj List Jakuba 2:17–18 i odszukaj, czego Jakub uczył na temat wiary. (List
Jakuba 2:17–18 to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz zaznaczyć go
w wyróżniający się sposób, abyś w przyszłości mógł z łatwością go odnaleźć).

Co oznacza wyrażenie: „wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest” (werset 17.)?

Z wersetów tych uczymy się, że prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa
okazywana jest przez nasze prawe uczynki.

Wróć pamięcią do swoich uczynków z poprzedniego tygodnia. Czy wiele z nich
ukazało, że posiadasz prawdziwą wiarę w Jezusa Chrystusa? Czy ktoś inny mógłby
z łatwością dostrzec, że posiadasz prawdziwą wiarę w Jezusa Chrystusa?
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Fragment do opanowania — List Jakuba 2:17–18
3. Przeczytaj kilka razy List Jakuba 2:17, a następnie spróbuj

wyrecytować go z pamięci. Postąp tak samo w przypadku Listu
Jakuba 2:18. Sprawdź swoją znajomość tych wersetów, starając się je zapisać z
pamięci w swoim dzienniku do studiowania.

List Jakuba 3
Jakub naucza świętych na temat tego, jak istotne jest trzymanie języka na wodzy
Wyobraź sobie, że wyciskasz z tubki
całą pastę do zębów. Następnie
wyobraź sobie, że starasz się ją wcisnąć
z powrotem do środka.

W jakim sensie pasta do zębów jest
podobna do słów, które wypowiadamy?
____________________

Czy kiedykolwiek powiedziałeś coś,
czego później żałowałeś? Studiując List Jakuba 3:1–12, szukaj prawd, które pomogą
ci wybierać słowa, które wypowiadasz.

Przeczytaj List Jakuba 3:2–4 oraz pierwsze zdanie Listu Jakuba 3:5, a następnie
odszukaj, w jaki sposób Jakub opisał tych, którzy nie obrażają bliźnich swoją mową.

Zwróć uwagę na to, jak w wersecie 2. Jakub nauczał, że „jeśli kto w mowie nie
uchybia”, okazuje pewien poziom samokontroli. Wyrażenie: „dopuszczamy się
bowiem wszyscy wielu uchybień”, zawarte w wersecie 2., oznacza, że każdy z nas
potyka się, popełnia błędy, a słowo język w wersecie 5. odnosi się do słów, które
wypowiadamy.

Wędzidło (List Jakuba 3:3) to mały
kawałek metalu umieszczany w pysku
konia. Łączy się on z lejcami, co
umożliwia jeźdźcy kierowanie koniem.
Ster (List Jakuba 3:4) oznacza element
statku, który umożliwia
kierowanie nim.

Co, według Jakuba, lejce oraz ster mają
ze sobą wspólnego?

W jaki sposób porównanie przez Jakuba
tych przedmiotów do naszego języka lub słów, które wypowiadamy, może nam
pomóc w zrozumieniu mocy, jaką mają nasze słowa?

Jedna z prawd, których możemy nauczyć się z tych wersetów, brzmi: Nauczenie
się kontrolowania słów, które wypowiadamy, może mieć wielki wpływ na
nasze życie.

W jaki sposób coś, co wydaje się nieistotne, jak np. kontrolowanie mowy, może
mieć wielki wpływ na nasze życie?
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Przeczytaj ostatnie zdanie z Listu
Jakuba 3:5 oraz List Jakuba 3:6 i
odszukaj, do czego jeszcze Jakub
porównał słowa, które wypowiadamy.

Zastanów się, w jaki sposób życie może
stanąć w ogniu (zob. List Jakuba 3:6)
lub zostać zagrożone przez słowa, które
wypowiadamy. W jaki sposób małe
zmiany odnośnie do języka, jakiego
używamy, mogą wywrzeć pozytywny
wpływ na nasze życie? W jaki sposób
takie zmiany mogą wpłynąć na życie innych?

W Liście Jakuba 3:8 jest mowa o tym, że nieujarzmiony język lub nieujarzmiona
mowa są jak śmiercionośny jad. W świecie, w którym rozpowszechniona jest
komunikacja elektroniczna i portale społecznościowe, należy mieć na uwadze, że
przepełnione jadem czy też nieuprzejme słowa rozchodzą się w błyskawicznym
tempie, niszcząc życie innych, i mogą być trwale zapamiętane w cyberprzestrzeni.

Przeczytaj List Jakuba 3:7–12 i odszukaj, do czego jeszcze Jakub porównał słowa.

Z Listu do Jakuba 3:9–10 uczymy się, że osoby podążające za Bogiem starają się
używać języka dla dobrych celów, a nie po to, aby rozprzestrzeniać zło.

Po zacytowaniu Listu Jakuba 3:2–10 Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum
Dwunastu Apostołów przemawiał na temat tego, w jaki celu powinniśmy, a w
jakim nie powinniśmy używać naszych słów:

„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
śmiercionośna — 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 niszczy tym samym ducha własnego i innych. […]

Tak więc, bracia i siostry, w tej długiej, wiecznej wędrówce, by stać się bardziej podobnymi do
naszego Zbawiciela, postarajmy się teraz być ‘doskonałymi mężczyznami i kobietami’ [zob. List
Jakuba 3:2] 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).

Zastanów się nad tym, co możesz uczynić, abyś był trochę bardziej „doskonały”
(List Jakuba 3:2) w dobieraniu słów, które wypowiadasz.
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Staraj się ciągle doskonalić
Kiedy poświęcamy czas na rzetelną ocenę, czy w pełni żyjemy zgodnie z określoną zasadą
ewangelii, pozwalamy Duchowi Świętemu na to, aby pomógł nam zrozumieć, co robimy dobrze, a
nad czym powinniśmy popracować. Kiedy oceniasz siebie, uzyskaj przewodnictwo Ducha
Świętego i bądź ze sobą całkowicie szczery.

„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” (Dla wzmocnienia młodzieży [2011], str. 20).

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jakiej sytuacji zostałeś podniesiony na duchu lub zachęcony do czegoś
przez słowa, które wypowiedziała inna osoba?

b. Jakie błogosławieństwa otrzymałeś, kiedy starałeś się kogoś podnieść na
duchu lub zachęcić do czegoś dobrego za pomocą słów?

Zapisz na oddzielnej kartce swój cel, czyli to, co uczynisz, aby lepiej kontrolować to,
co mówisz, oraz wykorzystywać język do prawych celów. Postaraj się osiągnąć
ten cel.

W Liście do Jakuba 3:13–18 jest mowa o tym, że Jakub porównał świecką mądrość z
mądrością pochodzącą „z góry” (werset 17.) lub innymi słowy — z mądrością
pochodzącą od Boga. Świecka mądrość prowadzi do zazdrości (zob. werset 16.),
kłótliwości (zob. werset 14.) lub sporu oraz do niepokoju (zob. werset 16.), podczas
gdy mądrość pochodząca od Boga jest „czysta” i „pełna miłosierdzia” (werset 17.).

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List Jakuba 2–3 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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List Jakuba 4–5
Wprowadzenie
Apostoł Jakub poradził świętym, aby oparli się złu, zbliżyli się do Boga i cierpliwie
wytrwali w cierpieniu, oczekując Drugiego Przyjścia Zbawiciela. Pouczał, że chorzy
powinni „[przywołać] starszych zboru” (List Jakuba 5:14), aby im służyli pomocą.
Nauczał także na temat tego, jak istotne jest udzielenie grzesznikom pomocy w
odpokutowaniu.

List Jakuba 4
Jakub radzi świętym, aby zbliżyli się do Boga i oparli się złu
Pomyśl o członku rodziny lub przyjacielu, z którym czujesz się blisko związany.
Dlaczego czujesz się blisko związany z tą osobą?

W jaki sposób udało ci się zbudować bliski związek z tą osobą?
____________________

Teraz zastanów się nad tym, jak blisko czujesz się związany z Bogiem. W jaki
sposób twoje życie zostałoby błogosławione, jeśli zbudowałbyś silny związek
z Bogiem?

Studiując List Jakuba 4, odszukaj prawdy, które pomogą ci we wzmocnieniu twojej
relacji z Bogiem.

Tak, jak zapisano w Liście Jakuba 4:1–3, Jakub zganił świętych za oddawanie się
przyziemnym pragnieniom. Przeczytaj List Jakuba 4:4 i odszukaj, przed jakim
rodzajem przyjaźni Jakub przestrzegał świętych. Słowo wrogość oznacza w tym
kontekście nienawiść.

Rada udzielona przez Jakuba w wersecie 4. nie oznacza, że powinniśmy unikać
osób, które nie są członkami Kościoła. Oznacz ona, że powinniśmy unikać
błędnych nauk, nieprawych pragnień i norm oraz świeckich praktyk. Jakub
ostrzegał, że poprzez zaprzyjaźnienie się ze światem, stajemy się wrogami Boga.

Przeczytaj List Jakuba 4:6–8 i odszukaj, co zgodnie z radą Jakuba święci powinni
uczynić.

W oparciu o to, czego nauczyłeś się z Listu Jakuba 4:8, uzupełnij następującą
zasadę: Kiedy zbliżymy się do Boga, ____________________. Możesz podkreślić
w Liście Jakuba 4:8 słowa, które nauczają tej zasady. Zasada ta została
potwierdzona przez współczesne objawienie (zob. NiP 88:63).

1. Sporządź w swoim dzienniku do studiowania listę tego, co możesz
uczynić, aby zbliżyć się do Boga.

Jednym ze sposobów na zbliżenie się do Boga jest postępowanie zgodnie z radą
Pawła, która brzmi: „Obmyjcie ręce […] i oczyśćcie serca” (List Jakuba 4:8).
W kontekście pism świętych ręce mogą reprezentować nasze uczynki, a serca —
nasze pragnienia. Zastanów się, w jaki sposób posiadanie czystych rąk oraz
czystego serca może ci pomóc w zbliżeniu się do Boga.
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Przeczytaj List Jakuba 4:9–12, 17 i odszukaj dodatkową radę, jakiej Jakub udzielił
świętym, aby pomóc im w zbliżeniu się do Boga. Wyrażenie: „śmiech wasz niech
się w żałość obróci” (werset 9.) stanowi określenie dla odczuwania Bożego smutku
za grzechy.

Co, zgodnie z tym, czego Jakub nauczał w Liście Jakuba 4:17, jest grzechem?

Z Listu Jakuba 4:17 możemy nauczyć się, że jeśli wiemy, że powinniśmy czynić
dobro, ale go nie czynimy, popełniamy grzech. Możesz podkreślić w Liście
Jakuba 4:8 słowa, które nauczają tej prawdy.

Jak uważasz, dlaczego grzechem jest nieczynienie dobra, kiedy wiemy, że
powinniśmy je czynić?

Prezydent James E. Faust z Pierwszego Prezydium zgłębił tę prawdę. Słowo
zaniedbanie w kontekście jego wypowiedzi oznacza dobre czyny, które powinniśmy
czynić, ale je zaniedbujemy.

„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 i wychodziła z kuchni, by nabrać drewna ze sterty, a
następnie przynosiła ciężki ładunek z powrotem do domu. Byłem tak nieczuły i tak
zainteresowany rozmową prowadzoną w kuchni, że siedziałem tam i pozwalałem, aby moja
ukochana babcia sama napełniała kuchenną skrzynię drewnem. Wstydzę się sam przed sobą i
przez całe życie żałuję, 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).

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jakie są przykłady „grzechów wynikających z zaniedbania”, które mogą
powstrzymać cię przed zbliżeniem się do Boga?

b. Jaka jest jedna rzecz, którą uczynisz, aby zbliżyć się do Boga? Zobowiąż się
do postępowania zgodnie ze wszystkimi podszeptami, które otrzymasz, aby
osiągnąć ten cel.

List Jakuba 5
Jakub naucza świętych, aby cierpliwie wytrwali w cierpieniach i poucza chorych, aby
wzywali do pomocy starszych Kościoła
W Liście Jakuba 5:1–6 czytamy, że Apostoł 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.

CZĘŚĆ 29. ,  DZIEŃ 2.

621



Przeczytaj List Jakuba 5:7–11 i odszukaj, co — zgodnie ze słowami Jakuba — mieli
czynić święci, kiedy będą doświadczać cierpienia, oczekując na Drugie Przyjście
Jezusa Chrystusa.

Wersety te ukazują związek pomiędzy próbami a cierpliwością oraz to, w jaki
sposób wierne osoby, jak na przykład Job, reagują na cierpienie i przeciwności.
Zwróć uwagę na to, kto, zgodnie z Listem Jakuba 5:10, powinien stanowić dla
świętych przykład cierpliwego trwania w cierpieniu.

Wymień przykłady proroków z pism świętych, którzy cierpliwie wytrwali w
cierpieniu: ____________________

Zastanów się, jakiej odpowiedzi udzieliłbyś koledze, który powiedział: „Źle się
czuję. Choruję już od ponad tygodnia. Byłem u lekarza, przyjmuję lekarstwa, ale
mój stan się nie poprawia. Nie wiem, co mogę jeszcze w tej kwestii zrobić”.

Przeczytaj List Jakuba 5:13–16 i odszukaj, co Jakub poradził chorym i cierpiącym.

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że „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).

Ponownie przeczytaj List Jakuba 5:15.
Co, prócz mocy kapłaństwa, zgodnie z
tym, co powiedział Jakub, miało
uratować lub uzdrowić chorych?

Jedna z prawd, których możemy się
nauczyć z Listu Jakuba 5:14–16, brzmi:
Chorzy mogą zostać uzdrowieni
dzięki modlitwie płynącej z wiary i
mocy kapłaństwa.

Starszy Oaks udzielił następującej lekcji
na temat modlitwy z wiarą i
uzdrawiającej mocy kapłaństwa:

CZĘŚĆ 29. ,  DZIEŃ 2.

622



„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 zaufanie, kiedy mój kuzyn
przemawiał podczas pogrzebu nastoletniej dziewczyny, która umarła na bardzo poważną
chorobę. Wypowiedział słowa, które najpierw mnie zdumiały, a później wzmocniły: ‘Wiem, że
taka była wola Pana, że ona umarła. Miała dobrą opiekę medyczną. Otrzymała błogosławieństwo
kapłańskie. Jej imię było zapisane w księdze modlitw w świątyni. W jej intencji ofiarowano setki
modlitw, aby powróciła do zdrowia. I wiem, że było wystarczająco dużo wiary w tej rodzinie, aby
mogła zostać uzdrowiona, jednakże to była wola Pana, aby ją zabrać do domu teraz’. Czułem to
samo zaufanie w słowach ojca innej dziewczyny, która niedawno została zabrana w młodym
wieku. 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 ci zrozumieć uzdrawiającą moc
kapłaństwa? Dlaczego nasza wiara i modlitwy muszą być w harmonii z wolą Boga?
(Zob. Bible Dictionary, „Prayer”).

3. Wyobraź sobie, że jeden z twoich przyjaciół lub członków rodziny
jest chory. Napisz w swoim dzienniku do studiowania list do tej

osoby, wyjaśniając, czego nauczyłeś się na temat uzdrawiającej mocy
kapłaństwa. Pamiętaj, by wytłumaczyć, dlaczego istotne dla naszej wiary w
Jezusa Chrystusa jest niepoleganie na rezultacie błogosławieństwa
kapłańskiego. Podziel się przykładami osób, które znasz, a które zostały
pobłogosławione poprzez modlitwę wiary i moc kapłaństwa.

Jakub porównał również uzdrawianie chorych do uzyskania przebaczenia grzechów
(zob. List Jakuba 5:16).

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że ten sam
rodzaj pokory i wiary, który jest potrzebny do bycia uzdrowionym fizycznie, jest
wymagany do otrzymania wybaczenia: „Istnieją […] święte okazje, kiedy osoby
są uprzywilejowane, aby wstąpić na duchowy szczyt i otrzymać
usprawiedliwiające potwierdzenie od Ducha w zakresie ich postępowania, w
wyniku czego ich grzechy są im wybaczone. Jakub wymienił obrzęd uzdrawiania

chorych jako jedną z takich okazji […]. Osoba, która poprzez wiarę, pobożność, sprawiedliwość i
osobistą godność, może zostać uzdrowiona, może także otrzymać usprawiedliwiające
potwierdzenie od Ducha w zakresie kierunku, który nadała swojemu życiu. Jej grzechy zostają
odpuszczone, o czym świadczy fakt, że otrzymuje ona towarzystwo Ducha, którego nie mogłaby
posiadać, gdyby była niegodna” (Mormon Doctrine, wyd. 2. [1966], str. 297–298).
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Jednakże nie oznacza to, że osoba, która nie została uzdrowiona po otrzymaniu
błogosławieństwa kapłańskiego, jest niegodna. Wszystkie błogosławieństwa są
udzielane przez Boga według Jego większego zrozumienia i możemy czuć Jego
miłość i spokój Ducha, który potwierdza naszą godność.

Tak, jak zapisano w Liście Jakuba 5:17–20, Jakub wspomniał o proroku Eliaszu,
dając go za przykład osoby, która wykorzystała moc gorliwej modlitwy. Poradził
świętym, aby pomogli grzesznikom w uzyskaniu wybaczenia grzechów. Zwróć
uwagę na List Jakuba 5:20 i wymienione w nim błogosławieństwa dla tych, którzy
„[nawrócą] grzesznika z błędnej drogi”.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List Jakuba 4–5 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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Wprowadzenie do
I Listu Piotra
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Głównym tematem I Listu Piotra jest Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa oraz fakt,
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,
możesz odnaleźć nadzieję, siłę i wsparcie, które pomogą ci 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 w swoich czasach” (Guide to the Scriptures, „Peter”,
strona internetowa: scriptures.lds.org).

Listy Piotra ukazują jego rozwój — od prostego rybaka po wspaniałego Apostoła.

Kiedy i gdzie została napisana ta księga?
Piotr najprawdopodobniej napisał pierwszy ze swoich listów między 62 a 64 r. n.e.,
przebywając w „Babilonie” (I List Piotra 5:13), jak metaforycznie nazywano
wówczas Rzym.

Powszechnie przyjęto, że Piotr zmarł za czasów rzymskiego cesarza, Nerona,
najprawdopodobniej po 64 r. n.e., kiedy to Neron zaczął prześladować 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 wybranych Boga (I List Piotra 1:2). Napisał
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 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, co
doprowadziło do wzmożonych prześladowań chrześcijan na całym terytorium
Imperium Rzymskiego. Piotr nadmienił, że jeśli święci „[cierpią] jako
[chrześcijanie]” (I List Piotra 4:16), mogą radować się, gdyż podążają 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 wspomniał, 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 stanięcia
na sąd 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 oraz 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 oddać Bogu swoje troski.

I  L IST  P IOTRA
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CZĘŚĆ 29.: DZIEŃ 3.

I List Piotra 1–2
Wprowadzenie
Apostoł 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.

I List Piotra 1
Piotr naucza świętych na temat dziedzictwa, które może być ich udziałem oraz o
konieczności doświadczania prób

Starszy M. Russel Ballard z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział:
„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).

Tygiel 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. Użyte przez Starszego Ballarda
wyrażenie „w tyglu cierpienia” może
odnosić się do trudnych prób życia.
Jakich prób doświadczyłeś, które można
określić mianem bycia wypróbowanym
„w tyglu cierpienia”?

Apostoł Piotr napisał ten list, aby
wzmocnić i dodać odwagi świętym,
którzy przechodzili przez próby. Mniej
więcej do 64 r. n.e., kiedy to Piotr
napisał ten list, rząd rzymski tolerował
chrześcijaństwo. Jednakże w lipcu
tamtego 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. Chrześcijanie byli w wielu przypadkach źle traktowani, także przez
swoich przyjaciół i sąsiadów.

Studiując I List Piotra 1–2, poszukuj prawd, które pomogą ci w zachowaniu wiary
podczas prób.
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W I Liście Piotra 1:1–2 Piotr zwrócił się do świętych zamieszkujących rzymskie
prowincje Azji Mniejszej (terytorium obecnej Turcji) i przypomniał im, że są ludem
wybranym.

Przeczytaj I List Piotra 1:3–5 i odszukaj błogosławieństwa, które zostały obiecane
świętym. Możesz zaznaczyć to, co znajdziesz.

Słowa zbawienie i wywyższenie są często używane w pismach świętych wymiennie.
W I Liście Piotra 1:5 Piotr odnosił się do zbawienia lub życia wiecznego, mając na
myśli życie z rodzinami w obecności Boga (zob. NiP 132:19–20).

Przeczytaj I List Piotra 1:6 i odszukaj, jak zareagowali święci na obiecane im
błogosławieństwa. Zwróć uwagę na to, że słowo doświadczenia dotyczy prób i
cierpienia (zob. 1 Peter 1:6, przypis b w anglojęzycznym wydaniu pism
świętych ŚwDO).

Z I Listu Piotra 1:3–6 możemy nauczyć się następującej prawdy: Mimo że
doświadczamy prób, możemy radować się z powodu Zadośćuczynienia
Jezusa Chrystusa oraz błogosławieństw, którymi Bóg obiecał nas obdarzyć.

Piotr nauczał, że pomimo trudności, których doświadczamy, możemy radować się z
powodu wspaniałych błogosławieństw, które możemy otrzymać dzięki
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. W jaki sposób pamiętanie o Zadośćuczynieniu
Chrystusa może ci pomóc, nawet kiedy przechodzisz przez próby?

Przeczytaj I List Piotra1:7–9 i odszukaj, czego Piotr nauczał świętych na temat
próby ich wiary. Możesz podkreślić to, do czego Piotr przyrównał próby wiary,
przez jakie przechodzili święci.

Wiara, tak jak złoto, jest cenna. Jednakże wiara jest cenniejsza niż złoto, gdyż złoto
ma jedynie doczesną wartość (I List Piotra 1:7), a wiara w Jezusa Chrystusa
prowadzi do zbawienia (zob. I List Piotra 1:9), a tym samym jej wartość jest
wieczna. Ponadto złoto jest wytapiane w silnym ogniu, podobnie jak nasza wiara i
to, w co wierzymy, są wypróbowane przez problemy, pytania i wątpliwości. Jedna z
prawd, której możemy nauczyć się ze słów, które Piotr skierował do świętych,
brzmi: Nasza wiara w Jezusa Chrystusa jest sprawdzana i wytapiania, kiedy z
wiarą przechodzimy przez próby.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Z jakimi próbami zmagasz się ty lub twoi przyjaciele?

b. W jaki sposób te przeciwności wypróbowują twoją lub ich wiarę?

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Neila L. Andersena z Kworum
Dwunastu Apostołów, podkreślając, do czego nas zachęca, kiedy przechodzimy
przez próby wiary:
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„Jak możecie pozostać ‘[nieugięci]’ [Alma 1:25] w chwili próby wiary? Musicie
zagłębić się właśnie w to, co pomogło wam zbudować jej fundament [przed
próbą] — 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).

Dlaczego istotne jest czynienie tych rzeczy, do których zachęcał Starszy Andersen,
kiedy nasza wiara jest poddawana próbie? ____________________

Przeczytaj I List Piotra 1:13–17 i odszukaj, do czego Piotr zachęcił świętych, dzięki
czemu mogli wiernie wytrwać w doświadczanych próbach. Możesz zaznaczyć to, co
odszukałeś. Wyrażenie „okiełznajcie umysły wasze” z wersetu 13. oznacza
przygotowanie się.

Przeczytaj I List Piotra 1:18–21 i odszukaj dodatkowe prawdy, których Piotr nauczał
świętych, aby pomóc im wytrwać w próbach zamiast porzucić posiadaną przez
nich wiarę.

Jedne z prawd, których Piotr nauczał świętych w tych wersetach, są następujące:
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.

Prorok Józef Smith nauczał: „Wszyscy byliśmy obecni podczas pierwszej narady w
niebie i widzieliśmy, jak Zbawiciel został wybrany i wyznaczony oraz jak powstał
plan zbawienia, który zaaprobowaliśmy” (Teachings of Presidents of the Church:
Joseph Smith [2007], str. 209).

W jaki sposób pamiętanie o tych prawdach pomogłoby świętym wiernie
przetrwać próby?

2. Przypomnij sobie sytuację, w której ty lub ktoś, kogo znasz,
postanowiliście w czasie próby, że raczej zachowacie wiarę w Jezusa

Chrystusa, niż ją porzucicie. Opisz to doświadczenie w swoim dzienniku do
studiowania oraz napisz, w jaki sposób twoja wiara w Zbawiciela lub wiara
osoby, którą znasz, została przez to wzmocniona.

W I Liście Piotra 1:22–25 Piotr zachęcał 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
Co odróżnia członków Kościoła od osób, które podążają ścieżkami świata? Z jakimi
trudnościami możemy się zmagać z tego powodu? ____________________
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Studiując I List Piotra 2:1–12, poszukuj zasady, która wzmocni twoje pragnienie,
aby odróżniać się od tego, co światowe.

Zgodnie z tym, co zapisano w I Liście Piotra 2:1–8, Piotr nauczał o tym, że wierni
święci są żywymi kamieniami, opierającymi się na kamieniu węgielnym, którym
jest Jezus Chrystus, a ci, którzy są nieposłuszni, potkną się o Jego nauki, ponieważ
nie akceptuje On ich nieposłuszeństwa.

Przeczytaj I List Piotra 2:9–10 i odszukaj, w jaki sposób Paweł określił wiernych
świętych. Możesz podkreślić wyrażenia, które zwracają twoją uwagę.

Który z opisów, jakich Piotr użył dla określenia świętych, najbardziej ci się podoba?
____________________

Aby zrozumieć znaczenie wyrażenie „[lud nabyty]”, przeczytaj 1 Peter 2:9, przypis f
w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO.

W jaki sposób słowa w I Liście Piotra 2: 9–10, którymi Piotr opisał świętych, mogły
im pomóc w odnalezieniu odwagi, aby przetrwać prześladowania religijne?
____________________

Przeczytaj I List Piotra 2:11–12 i odszukaj, co — zgodnie z prośbą Piotra — święci
mieli zrobić, kiedy przypomniał im, że są ludem wybranym. Zwróć uwagę na to, że
Piotr nazwał świętych „pielgrzymami” i „wychodźcami” być może dlatego, że żyli
pośród ludzi, którzy różnili się od nich kulturą i wyznawaną religią, lub dlatego, że
wiodąc doczesne życie, byli daleko od swojego niebiańskiego domu.

Piotr nauczał świętych, że mogą być przykładem dla bliźnich i pomóc im w
oddawaniu czci Bogu (zob. I List Piotra 2:12). Z I Listu Piotra 2:11–12 uczymy się,
że Bóg przykazuje Swoim świętym, aby odróżniali się od reszty świata, by
inni widzieli ich przykład i w wyniku tego wychwalali Go. Możesz zapisać tę
zasadę na marginesie swoich pism świętych.

Siostra Elaine S. Dalton, będąc generalną prezydent Organizacji Młodych Kobiet,
powiedziała: „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).

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób młodzież — święci w dniach ostatnich — ma wyróżniać się i
być inna niż świat?

b. W jaki sposób podjęty przez ciebie wybór, aby odróżniać się od reszty
świata, wywarł na innych dobry wpływ lub pomógł im przyjść do Boga?

c. Co możesz zrobić lepiej, aby odróżniać się od reszty świata i być dla innych
dobrym przykładem? (Zapisz cel, który planujesz osiągnąć, aby być dobrym
przykładem dla bliźnich).
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I List Piotra 2:13–25
Piotr radzi świętym, aby trwali w cierpieniu tak, jak to czynił Zbawiciel
W I Liście Piotra 2:13–18 Piotr nauczał świętych, aby przestrzegali obowiązujących
praw i byli posłuszni lokalnym władzom (w tym także cesarzowi rzymskiemu, który
podburzał innych do dotkliwego prześladowania chrześcijan). Piotr zachęcił tych,
którzy będąc sługami, wiele cierpieli, aby znosili to z cierpliwością i pamiętali, że
Bóg ma nad nimi pieczę.

Przeczytaj I List Piotra 2:19–20 i odszukaj radę, jakiej Piotr udzielił świętym na
temat sposobu wytrwania w cierpieniu.

Piotr zachęcał świętych, aby cierpliwie przetrwali doświadczane cierpienie.
Przeczytaj I List Piotra 2:21–25 i odszukaj, jak Piotr opisał sposób, w jaki Jezus
Chrystus reagował na prześladowania. Możesz zaznaczyć to, co znajdziesz.

Co, zgodnie z I Listem Piotra 2:21, możemy otrzymać dzięki cierpieniu, jakiego
doświadczył Zbawiciel? ____________________

Z nauk Piotra na temat wytrwania prób możemy się nauczyć następującej prawdy:
Możemy naśladować Zbawiciela i cierpliwe przetrwać próby.

Zastanów się nad tym, co możesz robić lepiej, aby naśladować Jezusa Chrystusa w
kwestii cierpliwego przetrwania prób.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: I List Piotra 1–2 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 29.: DZIEŃ 4.

I List Piotra 3–5
Wprowadzenie
Apostoł 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 głosił po Swojej śmierci ewangelię w świecie
duchów. Piotr upomniał także starszych Kościoła, aby troszczyli się o stado Boże
tak samo, jak to czynił Jezus Chrystus, Wielki Pasterz.

I List Piotra 3:1–17
Piotr radzi świętym, aby byli zjednoczeni w prawości i zawsze gotowi, by świadczyć
o Chrystusie
Przeczytaj następującą wypowiedź 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 byś zrobił, gdybyś był wtedy w tym autobusie?

Dlaczego takie doświadczenie mogłoby być dla ciebie ekscytujące? Dlaczego takie
doświadczenie mogłoby stanowić dla ciebie wyzwanie? ____________________

Studiując I List Piotra 3:1–17, odszukaj zasadę, która może ci pomóc w sytuacji,
kiedy masz okazję, aby podzielić się ewangelią.

W I Liście Piotra 3:1–11 czytamy, że Apostoł Piotr wezwał żony, aby poprzez swoje
prawe zachowanie pomogły przyprowadzić swoich niewierzących mężów do
Chrystusa (zob. Joseph Smith Translation, 1 Peter 3:2 [w: 1 Peter 3:2, przypis b w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]). Poradził mężom, aby szanowali
swoje żony. Poradził także członkom, aby „[byli] jednomyślni]” (I List Piotra 3:8) i
żyli zgodnie z normami ewangelii.
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Przeczytaj I List Piotra 3:14–16 i odszukaj, co Piotr przykazał świętym czynić w
sytuacji, gdy napotykają na swojej drodze osoby, które poddają w wątpliwość ich
wiarę lub ich z jej powodu prześladują.

Wyrażenie gotowi do obrony w wersecie 15. może być także tłumaczone jako
„gotowi do udzielenia odpowiedzi” (zob. 1 Peter 3:15, przypis b w anglojęzycznym
wydaniu pism świętych ŚwDO). Piotr napomniał świętych, aby dzielili się tym, w
co wierzą i bronili tego. Zwróć uwagę na to, że Piotr poradził, aby czynili to z
łagodnością i szacunkiem. Łagodność oznacza delikatność, pokorę i cierpliwość
(zob. Guide to the Scriptures, „Meek, Meekness”, strona internetowa:
scriptures.lds.org). Więcej o słowie szacunek przeczytaj w 1 Peter 3:15, przypis a w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO).

Jedna z prawd, jakich możemy nauczyć się z I Listu Piotra 3:15, brzmi: Jako
naśladowcy Jezusa Chrystusa, powinniśmy zawsze starać się być gotowi
dzielić się tym, w co wierzymy, i bronić tego, i czynić to z łagodnością i
szacunkiem. Możesz zapisać tę prawdę w swoich pismach świętych obok I Listu
Piotra 3:15.

Przeczytaj pozostałą część historii, jaką Prezydent Monson przeżył w autobusie:

„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 sugerował 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 przywilej dzielenia 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).

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na dwa lub wszystkie z
następujących pytań:

a. W jaki sposób możesz być zawsze gotowy, aby podzielić się tym, w co
wierzysz?

b. Dlaczego istotne jest, abyś dzielił się swoimi przekonaniami religijnymi z
łagodnością i szacunkiem?

c. Kiedy podzieliłeś się z innymi swoim świadectwem lub opowiedziałeś o
tym, w co wierzysz?

Zastanów się, w jaki sposób przygotujesz się do tego, aby dzielić się tym, w co
wierzysz i bronić tego. Postępuj zgodnie z otrzymanymi podszeptami od Ducha.

I List Piotra 3:18–4:19
Jezus Chrystus głosił po Swojej śmierci ewangelię w świecie duchów
Wyobraź sobie, że jesteś pełnoetatowym misjonarzem. Zastanów się, w jaki sposób
odpowiedziałbyś osobie, która powiedziała następujące słowa: „Wierzę, że to,
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Prezydent Joseph F. Smith

czego mnie nauczasz, 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 nigdy nie mieli szansy dowiedzieć się o Jego
planie zbawienia”.

Przeczytaj I List Piotra 3:18–20, w tym także Joseph Smith Translation
[Tłumaczenie Józefa Smitha] w: 1 Peter 3:20, przypis a (w anglojęzycznym wydaniu
pism świętych ŚwDO). Następnie przeczytaj I List Piotra 4:5–6, w tym także Joseph
Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] w: 1 Peter 4:6, przypis a
(w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO). Czytając te wersety, zwróć
uwagę na nauczane przez Piotra prawdy, którymi mógłbyś podzielić się z osobą z
powyższego przykładu. Wyrażenie: „duchom będącym w więzieniu” znajdujące się
w I Liście Piotra 3:19 dotyczy osób przebywających w świecie duchów, które nie
przyjęły ewangelii lub nie miały okazji uczynić tego podczas życia na ziemi.

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?

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. Objawienie to zawarte
jest w rozdziale: Nauki i Przymierza
138. Prezydent Smith ujrzał, że Jezus
Chrystus, w czasie pomiędzy Swoją
śmiercią a Zmartwychwstaniem, głosił
ewangelię i osobiście służył prawym
duchom w świecie duchów. Jezus
Chrystus następnie zorganizował i
upoważnił prawe sługi, aby nauczali
ewangelii duchy przebywające w
więzieniu duchów (zob. NiP 138:1–12,
18–19, 27–30).

Dlaczego, zgodnie z I Listem Piotra 4:6,
ewangelia jest głoszona umarłym?

Prawda, której możemy nauczyć się z
tych wersetów, brzmi: Ewangelia jest głoszona umarłym, aby mieli takie same
możliwości jak osoby, które przyjęły ewangelię w tym życiu. (Zwróć uwagę na
to, że I List Piotra 4:6 to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz
oznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś w przyszłości mógł z łatwością go
odnaleźć).

2. Wróć do sytuacji opisanej na początku tej części. Napisz w swoim
dzienniku do studiowania, w jaki sposób wykorzystałbyś I List

Piotra 4:6, aby odpowiedzieć na wątpliwość, o której czytałeś. Uwzględnij swoje
uczucia na temat tego, w jaki sposób doktryna zbawienia umarłych dowodzi
miłosierdzia i współczucia Boga wobec Jego dzieci.
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W I Liście Piotra 4:7–19 czytamy, że Piotr wezwał świętych do okazywania sobie
nawzajem gorliwej miłości, która zakrywa lub innymi słowy powstrzymuje przed
popełnieniem mnóstwa grzechów. Mówił także na temat „[palącego ognia]” (I List
Piotra 4:12), którego mieli doświadczyć w przyszłości święci, i nauczał ich, aby
radowali się, kiedy doświadczają prób i są prześladowani z powodu ich wiary w
Jezusa Chrystusa.

Fragment do opanowania z pism świętych — I List
Piotra 4:6

3. Zapisz słowa z I Listu Piotra 4:6 na fiszce lub małej kartce. Na
drugiej stronie napisz, co możesz uczynić, aby pomóc swoim

przodkom, którzy przyjęli ewangelię w świecie duchów i czekają, aż zostaną
uwolnieni z więzienia duchów. Napisz w dzienniku do studiowania, że
wykonałeś to ćwiczenie. Podczas następnego tygodnia postaraj się zapamiętać
I List Piotra 4:6, cytując go rano i wieczorem, zanim zmówisz swoją modlitwę.
Przeczytaj także, w jaki sposób możesz brać udział w pracy zbawienia dla
twoich przodków, które wcześniej wypisałeś.

I List Piotra 5
Piotr napomniał starszych, aby troszczyli się o trzodę Bożą i zachęcił świętych, aby
trwali w wierze
Aby przygotować świętych na nadchodzące próby, Apostoł Piotr nauczał starszych
Kościoła na temat ich obowiązków jako przywódców Kościoła. Przeczytaj I List
Piotra 5:1–3 i odszukaj radę, jakiej Piotr udzielił starszym Kościoła.

Wyrażenie: „paście trzodę Bożą” (werset 2.) oznacza dbać i troszczyć się o
członków Kościoła. Piotr nauczał, że przywódcy Kościoła powinni służyć chętnie i z
prawdziwą miłością, a nie z przymusu czy pragnienia zysku. Mieli być dla członków
przykładem, a nie nad nimi panować (werset 3.).

Jedna z prawd zawartych w tych wersetach brzmi: Obowiązkiem przywódców
Kościoła jest dbać i troszczyć się o trzodę Bożą i czynić to z prawdziwą
miłością i poprzez przykład.

Przeczytaj I List Piotra 5:4 i odszukaj, jakimi słowami Piotr określił Zbawiciela.
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Jakie cechy Chrystusowe mogą pomóc
przywódcom Kościoła w dbaniu i
troszczeniu się o członków Kościoła?
____________________

Kiedy zostałeś pobłogosławiony z
powodu prawdziwej miłości lub
przykładu, jaki dał ci przywódca
Kościoła?

Jeśli szanujesz, ufasz i naśladujesz
przywódców Kościoła, których powołał
Pan, zatroszczą się oni o ciebie pod
względem duchowym.

W I Liście Piotra 5:5–14 Piotr nauczał
świętych, aby szanowali osoby w
podeszłym wieku oraz złożyli swoje
wszelkie troski w ręce Jezusa Chrystusa
i trwali w wierze pomimo przeciwności.
Piotr zapewnił ich, że jeśli to uczynią, Bóg ich wzmocni i udoskonali.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: I List Piotra 3–5 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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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 Zbawicielu oraz
rozwijania boskich cech, aby mogli być „uczestnikami boskiej natury” (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, możesz rozwinąć większą wiarę w Jezusa Chrystusa oraz
otrzymać natchnienie i wskazówki, które pomogą ci 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 napisana ta księga?
Nie wiemy dokładnie, kiedy i gdzie został napisany ten list. Powszechnie przyjmuje
się, że Piotr napisał ten list, 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 [on]” (II List Piotra 1:1). Może to wskazywać na to, że adresatem tego listu była
ta sama grupa chrześcijan niebędących Żydami, która otrzymała jego pierwszy list
(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, 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 (3:1). Został napisany u schyłku życia Piotra (1:14) i miał na celu
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przestrzec przed odstępstwem” (Bible Dictionary, „Peter, Epistles of”). Zawiera
także jedne z najbardziej dosadnych słów Piotra oraz jego ostatnie świadectwo.

Głównym tematem II Listu Piotra jest wartość 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
do „[dołożenia] 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 posiadamy
„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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CZĘŚĆ 30.: DZIEŃ 1.

II List Piotra
Wprowadzenie
Apostoł Piotr zachęcał świętych, aby zdobywali wiedzę o Jezusie Chrystusie
poprzez staranie się być do Niego podobnym. Piotr ostrzegał także 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 zachęcał świętych, aby pilnie
przygotowywali się na Drugie Przyjście Zbawiciela.

II List Piotra 1:1–11
Piotr naucza o tym, w jaki sposób można stać się uczestnikami boskiej natury
Zastanów się nad cechami lub atrybutami członka swojej rodziny lub przyjaciela,
którego podziwiasz. Czy uważasz, że możliwe jest, abyś rozwinął w sobie te same
cechy lub atrybuty? Jeżeli jesteś młodą kobietą, pomyśl o myśli przewodniej
Młodych Kobiet, która zaczyna się od słów: „Jesteśmy córkami naszego Ojca
Niebieskiego, który bardzo nas kocha, my kochamy Go również”. Rozważ cechy, o
których mowa w tej myśli przewodniej, w szczególności boską naturę.

Co boska natura oznacza dla ciebie, bez względu na to, czy jesteś młodą kobietą
czy młodym mężczyzną? ____________________

Apostoł Piotr napisał list do członków Kościoła, którzy zdobyli wiarę w Jezusa
Chrystusa. Jak zapisano w II Liście Piotra 1:1–4, Piotr nauczał ich, że mogą być
„uczestnikami boskiej natury” (werset 4.). Wyrażenie „boska natura” odnosi się do
cech Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj II List Piotra 1:5–7 i odszukaj niektóre cechy określające boską naturę
Ojca i Syna. W poniższej tabeli wypisz odnalezione cechy. Następnie w skali od 1
do 10 określ, jak pilnie starasz się rozwinąć te boskie cechy w sobie (1 = Nie staram
się; 10 = Pilnie się staram). Pierwsza boska cecha została już wymieniona. Słowo
powściągliwość w wersecie 6. oznacza samokontrolę.

Boskie cechy

Wiara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

639



Przeczytaj II List Piotra 1:8–11 i odszukaj, jakie błogosławieństwa otrzymają ci,
którzy pilnie rozwijają boskie cechy Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa.
Wyrażenie: „powołanie i wybranie umocnić” w wersecie 10. oznacza, że podczas
życia doczesnego otrzymasz zapewnienie od Boga lub obietnicę życia wiecznego.
Piotr odnosi się do tego słowami: „słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone”
(II List Piotra 1:19).

Prorok Józef Smith nauczał, że powołanie i wybranie danej osoby jest umocnione
po tym, jak udowodni ona przed Panem swoją wierność: „Kiedy człowiek ma
wiarę w Chrystusa, odpokutuje za swoje grzechy, zostanie ochrzczony dla
odpuszczenia grzechów i otrzyma Ducha Świętego (przez nałożenie rąk), który
jest pierwszym Pocieszycielem, wówczas Pocieszyciel pozwoli mu nadal korzyć się
przed Bogiem, pragnąc i łaknąc prawości i żyjąc codziennie słowem Bożym, a Pan

wkrótce powie mu: Synu, zostaniesz wyniesiony. Kiedy Pan gruntownie wypróbuje takiego
człowieka i okaże się, że jest on zdecydowany Mu służyć, ryzykując wszystko, wówczas odnajdzie
swe powołanie i uczyni swój wybór pewnym” (w: History of the Church, 3:380).

II List Piotra 1:12–21
Piotr dzieli się swoim świadectwem o Jezusie Chrystusie i naucza na temat pisma
świętego
Dlaczego niektórzy ludzie krytykują wiek niektórych proroków i apostołów? Jak
odpowiedziałbyś na słowa krytyki, że współcześni prorocy i apostołowie są zbyt
starzy, aby być skutecznymi przywódcami? Podczas dalszego studiowania II Listu
Piotra 1 odszukaj prawdę, dotyczącą proroków i apostołów, o czymś, co jest
bardziej istotne niż ich wiek.

Jak zapisano w II Liście Piotra 1:12–19, Apostoł Piotr wiedział, że wkrótce umrze, i
dlatego podzielił się swoim naocznym świadectwem o Jezusie Chrystusie. W swoim
świadectwie nadmienił na temat „[słowa prorockiego jeszcze bardziej
potwierdzonego]” (II List Piotra 1:19). „Słowo prorockie jeszcze bardziej
potwierdzone” zostało jaśniej zdefiniowane w wersecie: Nauki i Przymierza 131:5
jako wiedza, którą człowiek może otrzymać w tym życiu przez objawienie w kwestii
tego, że został „przypieczętowany na żywot wieczny”. Odnosi się do tego także
wyrażenie: „powołanie i wybranie umocnić” (II List Piotra 1:10), o którym
studiowałeś w pierwszej części II Listu Piotra 1.

Przeczytaj II List Piotra 1:20–21 i odszukaj, czego Piotr nauczał na temat roli, jaką
spełniają „ludzie Boży”, czyli prorocy. Zauważ, że Joseph Smith Translation, 2 Peter
1:20 [Tłumaczenie Józefa Smitha, II Listu Piotra 1:20 (w: 2 Peter 1:20, przypis a w
anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO) brzmi: „Przede wszystkim to
wiedzcie, że żadne proroctwo w piśmie świętym nie jest dawane człowiekowi w
oparciu o jego osobiste pragnienie”.

Opierając się na naukach Piotra, możemy odnaleźć następującą prawdę: Prorocy
otrzymują pisma święte przez Ducha Świętego. (Możesz zapisać tę zasadę w
swoich pismach świętych). Pisma święte „to zarówno słowo pisane, jak i mówione”
(Guide to the Scriptures, „Scriptures”, strona internetowa: scriptures.lds.org;
zob. także NiP 68:2–4).
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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
zaliczają się do nich: Stary i Nowy Testament, Księga Mormona, Nauki i Przymierza
oraz Perła Wielkiej Wartości” (Guide to the Scriptures, „Canon”, strona
internetowa: scriptures.lds.org).

Czytając następujące świadectwo Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum
Dwunastu Apostołów, zwróć uwagę na to, co powiedział on o tym, że prorocy
nadal otrzymują pismo święte: „Linia kapłańska 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).

Rozważ, dlaczego istotne jest posiadanie wiedzy, że Bóg posługiwał się prorokami
zarówno w przeszłości, jak i obecnie, aby przekazać Swoim dzieciom pismo święte.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Które wersety pism świętych, autorstwa starożytnych lub współczesnych
proroków, wywarły wpływ na twoje życie?

b. Jakie błogosławieństwa otrzymałeś dzięki tym wersetom?

Rozważ ponownie świadectwo Starszego Oaksa i wykorzystaj okazję, aby podczas
najbliższych kilku dni podzielić się świadectwem, jeżeli tak pokieruje tobą Duch
Święty, na temat realności proroków i tego, jak istotne jest przyjęcie i studiowanie
pism świętych.

II List Piotra 2
Piotr ostrzega przed byciem zwiedzionym przez fałszywych nauczycieli
Dlaczego ludzie grzeszą, mimo iż wiedzą, że to, co czynią, jest złe?
____________________

W II Liście Piotra 2 czytamy o tym, że Apostoł Piotr ostrzegł świętych przed ludźmi,
którzy starali się ich zwieść. Studiując II List Piotra 2, poszukuj prawd, które
pomogą ci rozpoznać i uniknąć oszustw [przeciwnika], które prowadzą do grzechu.

Czytając II List Piotra 2:1–3, odszukaj ostrzeżenie Piotra odnośnie do tych, którzy
będą starali się zwieść świętych. „Zgubne nauki” (II List Piotra 2:1) to fałszywe i
niszczące nauki.

Jedna z prawd, których możemy nauczyć się z tych wersetów, brzmi: Fałszywi
nauczyciele starają się nas zwieść.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego M. Russella Ballarda z Kworum
Dwunastu Apostołów i odszukaj, czego nauczają współcześni fałszywi nauczyciele,
aby nas zwieść:
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„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 ci, którzy w arogancki sposób starają się kształtować
nowe interpretacje pism świętych, aby ukazać, że te święte pisma nie powinny być traktowane
jako słowa Boga skierowane do Jego dzieci, ale zwykłe wypowiedzi nieposiadających natchnienia
mężczyzn, ograniczone przez ich własne przesądy i uprzedzenia kulturowe. Twierdzą, że pisma
święte wymagają nowej interpretacji, a oni mają do tego właściwe kwalifikacje.

Prawdopodobnie najbardziej obciążające jest to, że zaprzeczają Zmartwychwstaniu i
Zadośćuczynieniu Chrystusa, twierdząc, że żaden Bóg nie może nas zbawić. Odrzucają potrzebę
Zbawiciela. Mówiąc w skrócie, owi krytycy próbują przeinterpretować doktryny Kościoła, aby
odpowiadały ich własnym, przyjętym z góry poglądom, a w międzyczasie zaprzeczają
Chrystusowi i Jego mesjańskiej roli.

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
oraz podstawową doktrynę moralności osobistej. Bronią przedefiniowanej moralności, aby
usprawiedliwić stosunki pozamałżeńskie, zdradę małżeńską i związki homoseksualne. Niektórzy
walczą o legalizację tak zwanego małżeństwa osób tej samej płci” („Beware of False Prophets
and False Teachers”, Ensign, listopad 1999, str. 63–64).

Zastanów się nad sytuacjami, kiedy napotkałeś spotkałeś się z naukami lub
przesłaniem głoszonymi przez fałszywych nauczycieli. Dlaczego świadomość tego,
że dane przesłanie lub nauki pochodzą od fałszywych nauczycieli, jest pomocna?

W II Liście Piotra 2:4–17 czytamy o kilku przykładach osób z dawnych czasów,
które podążyły za fałszywymi nauczycielami, w tym także osób, które w życiu
przedziemskim wybrały podążanie za Szatanem, czytamy również o ludziach za
czasów Noego i o mieszkańcach Sodomy i Gomory. Piotr dał także przykład osób,
które nie poddały się wpływowi tych nauczycieli, jak na przykład Noe czy Lot.
Następnie opisał niegodziwe zachowanie fałszywych nauczycieli.
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W jaki sposób rybak łowi ryby?
____________________

Sposoby, w jaki rybak łowi ryby, są jak
te, które wykorzystuje fałszywy
nauczyciel. Przeczytaj II List Piotra
2:18–19 i odszukaj, w jaki sposób
fałszywi nauczyciele starają się zwabić
świętych, aby podążali za ich naukami.

W jakim sensie nauki fałszywych
proroków lub nauczycieli są podobne
do wabika lub przynęty?

Z II Listu Piotra 2:19 uczymy się, że
fałszywi prorocy obiecują wolność.
Innymi słowy, nauczają, że grzech, a nie
posłuszeństwo przykazaniom,
prowadzą do większej wolności.

Z wersetów tych uczymy się, że
fałszywi nauczyciele starają się
przekonać nas, że grzech prowadzi
do większej wolności.

Ponownie przeczytaj werset 19. i
odszukaj, co staje się z ludźmi, którzy
ulegną fałszywym naukom i grzechowi.

2. Zapisz w swoim
dzienniku do

studiowania dwa lub trzy przykłady
fałszywych nauk, które wydają się
promować wolność, ale tak
naprawdę prowadzą do niewoli.

Przeczytaj II List Piotra 2:20–22 i
odszukaj, czego Piotr nauczał na temat tych, którzy ponownie uwikłają się w
grzech po tym, jak od niego uciekli.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak myślisz, dlaczego ci, którzy „przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa wyzwolili się od brudów świata” (II List Piotra 2:20), mogą być
kuszeni, aby powrócić do grzechu?

b. Jakiej rady możesz udzielić osobie, aby pomóc jej pozostać wierną Jezusowi
Chrystusowi i Jego ewangelii zamiast powrócić do dawnych grzechów?
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II List Piotra 3
Piotr świadczy o Drugim Przyjściu Jezusa Chrystusa
Kończąc swój list, będący być może ostatnim z jego zapisanych świadectw, Apostoł
Piotr napomniał świętych na temat Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa i nauczał o
tym, w jaki sposób można się na nie przygotować. Jak zapisano w II Liście Piotra
3:1–9, Piotr nauczał o tym, że w dniach ostatnich niektórzy ludzie będą szydzić i
drwić z tych, którzy wierzą w Drugie Przyjście.

Przeczytaj II List Piotra 3:10–14 i odszukaj, czego Piotr nauczał na temat Drugiego
Przyjścia. Słowo postępowanie użyte w wersecie 11. oznacza zachowanie
(zob. 1 Timothy 4:12, przypis c [w anglojęzycznym wydaniu pism świętych ŚwDO]),
a wyrażenie: „oczekujecie i pragniecie gorąco” zawarte w wersecie 12. oznacza
szczere pragnienie czegoś.

Jakiej rady Piotr udzielił świętym odnośnie do przygotowania się na Drugie
Przyjście?

Wyrażenie „bez skazy i bez nagany” w wersecie 14. oznacza bycie czystym od
grzechu. Ci, którzy są czyści od grzechu, pogodzili się z Bogiem, czyli żyją z Nim w
harmonii i jedności, i będą czuć spokój, kiedy przyjdzie Zbawiciel. Z nauk Piotra
uczymy się, że możemy przygotować się na Drugie Przyjście Zbawiciela
poprzez prowadzenie pobożnego życia i gorliwe wyczekiwanie na Jego
przyjście. Możesz zapisać tę prawdę w swoich pismach świętych obok II Listu
Piotra 3:11–14.

W jaki sposób możemy prowadzić pobożne życie, gorliwie oczekując Drugiego
Przyjścia Zbawiciela?

W II Liście Piotra 3:15–18 czytamy, że Piotr stwierdził, iż niektóre z nauk Pawła są
trudne do zrozumienia. Przestrzegał także przed popadnięciem w niegodziwość.
Zachęcał świętych, aby „[wzrastali] […] w łasce i w poznaniu […] Pana naszego”
(II List Piotra 3:18).

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: II List Piotra i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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Wprowadzenie do
I Listu Jana
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W liście tym Apostoł 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 ci lepiej rozpoznawać fałszywe nauki na temat Jezusa
Chrystusa, zaś postępowanie zgodnie z radą Jana może pomóc ci utrzymać bliski
związek z Panem, ponieważ będziesz żyć w prawdzie. Co więcej, studiowanie tej
księgi może pomóc ci 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
(Bible 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 napisana ta księga?
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.

Doketyzm pochodzi od greckiego słowa dokeō znaczącego „wydawać się”, „zdawać”.
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 zepsucia i zła. W związku z tym, że 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.

Choć Apostoł Jan odrzucił te fałszywe nauki w swoim liście, przetrwały one i
wkradły pomiędzy 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
swe osobiste świadectwo Jan zachęcił czytających, aby stworzyli „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 ludziom w swoim otoczeniu są kłamcami (zob. I List
Jana 4:20–21).

Zarys
(I List Jana 1–3). Jan naucza, że poprzez posłuszeństwo możemy poznać Boga,
stworzyć 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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CZĘŚĆ 30.: DZIEŃ 2.

I List Jana
Wprowadzenie
Apostoł Jan zachęcał członków Kościoła, aby starali się budować społeczność z
Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Podkreślił potrzebę przestrzegania
przykazań Bożych, aby okazać, że Go miłujemy. Przypomniał także członkom
Kościoła, by kochali bliźnich.

I List Jana
Jan wyjaśnia znaczenie przestrzegania przykazań i miłości bliźniego.

1. W swoim dzienniku do studiowania zapisz słowo odstępstwo i jego
definicję. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z podręcznika

Oddani wierze. Leksykon ewangelii, Topical Guide [Indeksu tematycznego] lub
dokumentu: Podstawowe doktryny, który znajduje się na początku tego
podręcznika.

Apostoł Jan napisał ten list w okresie, kiedy Kościołowi zagrażało odstępstwo.
Przestrzegał świętych przed antychrystem (zob. I List 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.

Przeczytaj fragment I List Jana 1:1–4 i odszukaj, o czym świadczył Jan, aby
odeprzeć fałszywe nauki. Wyjaśnij, że wyrażenie „Słowo żywota” (werset 1.) odnosi
się do Jezusa Chrystusa.

Zwróć uwagę, że w wersetach 3–4. Jan pragnął, aby święci mieli społeczność z
przywódcami Kościoła, którzy mieli społeczność z Ojcem Niebieskim i Jezusem
Chrystusem. Chciał również, aby zaznali oni pełni radości. Jedną z zasad, jakie
możemy poznać dzięki tym wersetom jest ta, że kiedy przyjmujemy nauki
proroków i apostołów i według nich postępujemy, możemy tworzyć
społeczność z Ojcem i Synem.

Mieć z kimś społeczność oznacza zbudowanie więzi opartej na zaufaniu, przyjaźni,
kontakcie i jedności. Pomyśl o mężczyznach, którzy służą w Pierwszym Prezydium i
Kworum Dwunastu Apostołów. W jaki sposób podążanie za naukami proroków i
apostołów pomaga nam zbudować społeczność z naszym Ojcem w Niebie i Jego
Synem, Jezusem Chrystusem?

Przeczytaj I List Jana 1:5–6 i odszukaj, co może nas odwieść od stworzenia relacji z
naszym Ojcem w Niebie.

Jeden z najważniejszych tematów przesłań Jana znajduje się w I Liście Jana 1:5 —
Jezus Chrystus jest światłością świata (zob. Ew. Jana 1:4–9; 8:12; 9:1–5). Przypomnij
sobie, jak szedłeś w całkowitych ciemnościach. Kiedy Jan używa słowa ciemność,
mówi o ciemności duchowej.
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Jak myślisz, co to znaczy, że ktoś kroczy w duchowej ciemności?
____________________

Przestudiuj fragmenty: I List Jana 1:7–2:6 i odszukaj w naukach Jana prawdy, które
mogą nam pomóc poznać, jak kroczyć w świetle ewangelii. Słowo ubłaganie
w I Liście Jana 2:2 oznacza zadość czyniącą ofiarę, która zaspokaja wymogi
sprawiedliwości Boga.

2. W swoim dzienniku do studiowania zapisz prawdy, które
odnalazłeś w I Liście Jana 1:7–2:6. Zastanów się, jak byś

odpowiedział na poniższe pytania:

a. Jak sądzisz, dlaczego nasza miłość do Boga staje się doskonalsza, czy też
pełniejsza, kiedy przestrzegamy Jego przykazań?

b. W jakich sytuacjach odczuwałeś większą miłość do Boga, kiedy starałeś się
przestrzegać Jego przykazań?

Przeczytaj poniższe opisy i zastanów się, z przestrzeganiem którego przykazania
mają problem ci młodzi ludzie:

• Młody mężczyzna codziennie czyta pisma święte i wiernie wywiązuje się ze
swoich obowiązków w kapłaństwie, ale często jest niemiły dla swojego
młodszego brata.

• Młoda kobieta regularnie uczęszcza na spotkania kościelne i otrzymała swoje
Wyróżnienie Dojrzałości Młodej Kobiety. Niestety często zamieszcza na
portalach społecznościowych złośliwe komentarze na temat swoich kolegów z
klasy i nauczycieli.

Z przestrzeganiem jakiego przykazania mają problem ci młodzi święci w dniach
ostatnich? (Przypomnij sobie fragment do opanowania: Ew. Mateusza 22:36–39;
pomoże ci on w znalezieniu odpowiedzi).

Pomyśl o sytuacjach, w których okazywanie miłości bliźniego może sprawiać ci
trudność.

3. Przeczytaj: I List Jana 2:9–11; 4:7–11, 19–21 i poszukaj, czego Jan
nauczał na temat miłości. Możesz zaznaczyć nauki, które mają dla

ciebie największe znaczenie. W dzienniku do studiowania odpowiedz na
poniższe pytania:

a. Które z nauk Jana o miłości najbardziej do ciebie przemawiają? Dlaczego?

b. Jedna z zasad, jaką można tu znaleźć, brzmi: Kiedy kochamy Boga,
kochamy naszych bliźnich. Jak sądzisz, dlaczego, kiedy prawdziwie
kochamy Boga, okazujemy miłość bliźnim?

Zwróć uwagę na to, co Jan powiedział o nienawidzeniu bliźnich w I Liście Jana
4:20. Poza nienawiścią istnieje też wiele sposobów, w jakie możemy pozbawiać
bliźnich naszej miłości i dobroci. Czy możesz podać jakieś przykłady?
____________________

Przeczytaj I List Jana 3:17–18 i poszukaj, jak możemy okazywać bliźnim, że ich
kochamy.

CZĘŚĆ 30. ,  DZIEŃ 2.
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Jak sądzisz, 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?

Jeśli to możliwe, obejrzyj film: „Two Brothers Apart” znajdujący się na
stronie internetowej: LDS.org. Podczas oglądania postaraj się odszukać, jak

ci dwaj bracia stosowali tę zasadę i jaki wpływ miało to na każdego z nich.

4. Zastanów się, komu w swoim życiu możesz okazywać więcej
miłości. W swoim dzienniku do studiowania zapisz imię tej osoby i

konkretny przykład czegoś, co możesz zrobić, aby okazać jej swoją miłość i
serdeczność. Nie musisz okazywać miłości w żaden wyszukany sposób. Proste,
drobne gesty miłosierdzia i serdeczności mają często największe znaczenie.

Kiedy okazujemy swoją miłość przez uczynki, kroczymy śladami Jezusa i żyjemy
tak, jak On żył (zob. I List Jana 2:6; 3:1–3). Pan będzie cię błogosławił, gdy będziesz
stosował tę zasadę w swoim życiu.

Przeczytaj I List Jana 4:12. W Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu Józefa
Smitha] pierwsze zdanie w wersecie 12. brzmi: „Boga nikt nigdy nie widział poza
tymi, którzy wierzą”.

W I Liście Jana 5, Jan nauczał, co musimy uczynić, aby się ponownie narodzić, to
znaczy, żeby „Duch Pana spowodował wielką przemianę w czyimś sercu, aby
człowiek ten nie pragnął już więcej czynić zła, ale zabiegał o rzeczy boskie” (Guide
to the Scriptures, „Born Again, Born of God”, strona internetowa:
scriptures.lds.org). Przeczytaj poniższe fragmenty i sporządź listę rzeczy, które
musimy robić, aby się na nowo narodzić:

I List Jana 5:1 ____________________

I List Jana 5:2–3 ____________________

I List Jana 5:4 ____________________

I List Jana 5:18 ____________________

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: I List Jana i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 30. ,  DZIEŃ 2.
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Wprowadzenie do
II Listu Jana
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W swoim Drugim Liście Apostoł 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). Jego
słowa ilustrują radość i wdzięczność, jaką odczuwają przywódcy za osoby, które
pozostają wierne Panu. Studiując II List Jana, możesz zostać umocniony jego
przypomnieniem, abyśmy 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 napisana ta księga?
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 wyrażenie „wybrana pani” to faktyczne 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 1. 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 Apostoł Jan wychwalał Gajusa, członka Kościoła, który
pozostał wierny podczas buntu przeciwko przywódcom Kościoła. Nauki Jana mogą
pomóc ci lepiej zrozumieć odstępstwo, które nastąpiło w Kościele w czasach
Nowego Testamentu oraz zainspirować cię, abyś pozostał wierny 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 napisana ta księga?
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.

Dla 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 Apostołowi Janowi i innym przywódcom
Kościoła, a nawet uniemożliwiał miejscowym członkom, którzy pragnęli udzielać
im schronienia, uczestnictwo w spotkaniach kościelnych (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. Widać w nim również miłość, jaką darzył on 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 sprzeciwiał się Janowi i innym przywódcom Kościoła.
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CZĘŚĆ 30.: DZIEŃ 3.

II List Jana – III List Jana
Wprowadzenie
Apostoł Jan przestrzegł świętych przed ludźmi, którzy zwodzą i głoszą, że Jezus
Chrystus nie przyszedł w ciele. Pochwalił także Gajusa, członka Kościoła, za jego
wierność.

II List Jana
Jan ostrzega przed ludźmi, którzy nauczają fałszywych doktryn
Pomyśl o jakimś znanym sportowcu. Co może on robić, aby utrzymać się w jak
najlepszej formie na zawody?

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 i grać w gry komputerowe lub
zażywać substancje, które niszczą
organizm?

Zastanów się, jak można porównać
pracę, jaką odnoszący sukcesy
sportowcy muszą włożyć w to, by
utrzymać fizyczną formę, z pracą, jaką muszą wykonać członkowie Kościoła, aby
zachować błogosławieństwa, które uzyskali dzięki ewangelii. Studiując II List Jana,
szukaj zasady, która pomoże ci zachować błogosławieństwa, jakie uzyskałeś jako
członek Kościoła.

Jak napisano w II Liście Jana 1:1–4, Apostoł Jan rozpoczął ten 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.

Przeczytaj II List Jana 1:5–6 i odszukaj, o jakim przykazaniu Jan przypomniał
świętym.

Przeczytaj II List Jana 1:7 i odszukaj, dlaczego Jan radził członkom Kościoła, aby
postępowali zgodnie z przykazaniami Boga, czyli byli im posłuszni (II List Jana 1:6).

Czego nauczali zwodziciele i antychryst?

Kiedy Jan pisał swój list, popularność zdobywał nurt filozoficzny zwany
doketyzmem. Dokeci wierzyli, że Bóg był tak wywyższony, że był ponad cierpienie,
śmierć i inne doczesne doznania. Dlatego też doszli oni do wniosku, że Jezus
Chrystus jako Syn Boga nie przyszedł na ziemię w ciele, ale że Jego duch jedynie
wydawał się (nazwa doketyzm wywodzi się od greckiego słowa, które oznacza
wydawać, zdawać się) robić rzeczy, które czyniłby lub których doświadczałby
śmiertelnik.

Jakie znacie przykłady fałszywych nauk sprzecznych z prawdami ewangelii, które są
głoszone w naszych czasach? ____________________
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Dlaczego nauki te są niebezpieczne dla ducha? ____________________

Przeczytaj II List Jana 1:8 i poszukaj, co Jan radził robić członkom Kościoła w
związku z fałszywymi naukami. „[Mieć] się na baczności” oznacza być czujnym,
uważnym, pilnować, by nie przyjąć fałszywych nauk.

Jedna z zasad, jakich możemy się nauczyć z II Listu Jana 1:6–8, brzmi następująco:
Kiedy przestrzegamy przykazań i mamy się na baczności, możemy stale
cieszyć się błogosławieństwami ewangelii, które otrzymaliśmy.

1. W dzienniku do studiowania wykonaj poniższe zadania:

a. Wymień błogosławieństwa ewangelii, które już otrzymałeś i które masz
nadzieję otrzymać.

b. Dlaczego musimy stale przestrzegać Boskich przykazań i żyć w zgodzie z
ewangelią, aby zyskać błogosławieństwa ewangelii i nieprzerwanie się nimi
cieszyć?

Przeczytaj II List Jana 1:9 i odszukaj, co wedle słów Jana czeka tych, którzy
pozostaną wierni doktrynie Chrystusa. Doktryna Chrystusa oznacza wiarę, pokutę,
chrzest, otrzymanie daru Ducha Świętego z rąk osoby posiadającej właściwe
upoważnienie kapłańskie oraz wytrwanie do końca (zob. 2 Nefi 31:15–21).

Jedna z prawd, których możemy się nauczyć z II Listu Jana 1:9 brzmi następująco:
Kiedy trzymamy się doktryny Chrystusa, Ojciec i Syn są z nami.

Jednym ze sposobów na to, by mieć ze sobą Ojca i Syna, jest towarzystwo Ducha
Świętego.

Zastanów się nad dwiema prawdami, które poznałeś podczas tej lekcji. Jak ci idzie
przestrzeganie przykazań Boga, bycie czujnym i trwanie w ewangelii? Jakie
błogosławieństwa ewangelii chciałbyś otrzymać teraz i w przyszłości? Co jeszcze
dziś zrobisz, aby wierniej przestrzegać przykazań i trwać w doktrynie Chrystusa?

Jak napisano w II Liście Jana 1:10–13, Jan nawoływał świętych, by unikali ludzi,
którzy głoszą fałszywe doktryny. Wyraził również pragnienie, by osobiście
odwiedzić świętych, do których napisał swój list.

III List Jana
Jan chwali wierność Gajusa.
Co dzieje się z powierzchnią wody, kiedy coś jej dotyka? Czy możliwe jest
dotknięcie tafli wody i bez jej poruszenia? W jakim sensie dotknięcie powierzchni
wody można porównać do życia zgodnie z ewangelią?
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W swoim III Liście Apostoł Jan zwrócił
się do wiernego członka Kościoła o
imieniu Gajus. Przeczytaj III List Jana
1:1–4 i odszukaj, jakie wrażenie
wywarło na Janie to, że Gajus żył w
zgodzie z ewangelią. Słowo dzieci
w wersecie 4. może odnosić się do
członków Kościoła, którym Jan pomógł
się nawrócić.

W oparciu o to, jak wierność Gajusa
wpłynęła na Jana, jaką prawdę mówiącą o wpływie życia zgodnie z ewangelią na
nas i innych możemy znaleźć w III Liście Jana 1:1–4? ____________________

2. Przypomnij sobie sytuację, w której czułeś radość, patrząc na czyjeś
starania, by żyć zgodnie z ewangelią. W swoim dzienniku do

studiowania lub na osobnej kartce napisz do tej osoby list z podziękowaniem za
wysiłek, jaki wkłada w to, aby żyć zgodnie z ewangelią i wyjaśnij, jaki wpływ
miała na ciebie jej wierna postawa. Jeśli zdecydujesz się pisać list na osobnej
kartce, napisz jego streszczenie w dzienniku do studiowania. Możesz przekazać
swój list osobie, do której jest adresowany.

Osobiste doświadczenia związane z poznawanymi prawdami
Kiedy rozpoznajesz i rozumiesz doktryny i zasady, które znajdujesz podczas studiowania pism
świętych, myśl o związanych z nimi doświadczeniach, które przeżyłeś w swoim życiu. Dzielenie
się tymi doświadczeniami z bliźnimi sprowadzi Ducha Świętego, aby świadczył im i tobie o
prawdzie i znaczeniu tego, co odnalazłeś w pismach świętych.

Przypomnij sobie sytuację, w której słuchałeś, jak jakiś nieznany ci przywódca
kościelny lub misjonarz przemawiał podczas spotkania w kościele czy konferencji
generalnej. Czasami może nas kusić, aby przykładać mniejszą wagę lub nieco
lekceważyć pewnych przywódców i nauczycieli w Kościele, jeśli ich nie znamy.

Przeczytaj III List Jana 1:5–8 i odszukaj, co w zachowaniu Gajusa chwalił Jan. Słowa
bracia i przychodnie w wersecie 5. odnoszą się do podróżujących nauczycieli i
misjonarzy, których Gajus nie znał.

Jan pisał też o miejscowym przywódcy imieniem Diotrefes, z którego postępowania
nie był zadowolony. Przeczytaj III List Jana 1:9–10 i odszukaj, dlaczego Jan był
wobec niego krytyczny.

Diotrefes zaczął się buntować i popadł w osobiste odstępstwo. Jedna z nauk, jakie
możemy wyciągnąć z dobrego przykładu Gajusa i złego przykładu Diotrefesa
brzmi: Członkowie Kościoła powinni przyjmować i wspierać wszystkich,
którzy służą Panu.

3. W swoim dzienniku do studiowania zapisz kilka sposobów, w jakie
możemy „podejmować” (III List Jana 1:8) sługi Pańskie.

Szukaj okazji, aby stosować powyższą prawdę, podejmując i wspierając lokalnych i
naczelnych przywódców Kościoła.

CZĘŚĆ 30. ,  DZIEŃ 3.
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4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: II List Jana – III List Jana i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 30. ,  DZIEŃ 3.
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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 nauczysz się rozpoznawać tych, którzy starają
się odwieść uczniów Jezusa Chrystusa od wiary. Zyskasz także poczucie tego, jak
ważne jest, by gorliwie walczyć w obronie wiary i pozostawać jej wiernym.

Kto napisał tę księgę?
Autor listu przedstawił 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 sam list wskazuje na to, że zajmował on wysoką pozycję,
uprawniającą go do udzielania rad.

Kiedy i gdzie została napisana ta księga?
Nie wiemy, gdzie został napisany List Judy. Jeśli jego autorem rzeczywiście był Juda
brat Jezusa, to list ten 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” (List Judy 1:3) z niegodziwymi nauczycielami, którzy przeniknęli do
Kościoła i namawiali do niemoralnego postępowania oraz głosili fałszywe nauki,
które zaprzeczały Panu Jezusowi Chrystusowi.

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” (List Judy 1:6;
zob. także Abraham 3:26), o sporze między Michałem a Lucyferem o ciało Mojżesza
(List Judy 1:9), o proroctwie Enocha na temat Drugiego Przyjścia Zbawiciela (List
Judy 1:14–15; 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 i 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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CZĘŚĆ 30.: DZIEŃ 4.

List Judy
Wprowadzenie
Juda nawoływał członków Kościoła, aby „podjęli walkę o wiarę” (List Judy 1:3) z
fałszywymi nauczycielami. Opisał fałszywych nauczycieli i radził świętym, aby
budowali swe życie na ewangelii Jezusa Chrystusa.

List Judy 1:1–19
Juda nawołuje członków Kościoła, aby gorliwie walczyli o wiarę z fałszywymi
nauczycielami.

1. W swoim dzienniku do studiowania podaj przykłady, jak można w
różny sposób zareagować w poniższych sytuacjach:

a. Na stronie w mediach społecznościowych znajomy zamieszcza wypowiedź
krytykującą stanowisko Kościoła wobec małżeństw osób tej samej płci.

b. 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.

c. Podczas dyskusji w szkole wasz rówieśnik wyraża opinię, że oglądanie
pornografii jest nieszkodliwe i nie powinno się go zwalczać.

List Judy do wiernych chrześcijan powstał w czasach, kiedy członkowie Kościoła
byli ostro zwalczani. Przeczytaj List Judy 1:3–4 i odszukaj, co Juda radził członkom
Kościoła robić w obliczu przeciwności.

Zwróć uwagę, że Juda zachęcał świętych, aby „podjęli walkę o wiarę” (werset 3.).
Oznacza to, że mieli śmiało bronić ewangelii, nauczać jej i o niej świadczyć.
„Bezbożni” (werset 4.) o złych zamiarach niepostrzeżenie przeniknęli w szeregi
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.

Z nauk Judy możemy wyciągnąć następującą naukę: Uczniowie Jezusa Chrystusa
powinni gorliwie walczyć w obronie Jego ewangelii, a także zwalczać
fałszywe nauki i niegodziwe praktyki.

Walka w obronie ewangelii nie oznacza, że mamy ducha niezgody. Powinniśmy
zawsze być uprzejmi i śmiali, lecz nie wyniośli, kiedy bronimy prawdy i dajemy o
niej świadectwo (zob. Alma 38:12; 3 Nefi 11:29). Skutecznie walczyć za ewangelię
— bronić jej, nauczać i świadczyć o niej — znaczy, że musimy wiedzieć, które
doktryny i zasady ewangelii są poprawne.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak możemy walczyć o ewangelię bez odczuwania wrogości?
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b. Przypomnij sobie sytuacje opisane w zadaniu 1. W jaki sposób możemy
walczyć o ewangelię i przeciwstawiać się fałszywym doktrynom oraz
niegodziwym praktykom w tych i podobnych sytuacjach?

Starszy Neil L. Andersen z Kworum Dwunastu Apostołów opowiedział historię o
młodej kobiecie, która walczyła za sprawę ewangelii:

„Rozmawiałem ostatnio z pewną 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).

Przypomnij sobie sytuację, w której ty sam lub ktoś, kogo znasz, walczyliście za
ewangelię Jezusa Chrystusa. Zastanów się, co jeszcze możesz robić, aby stawać w
obronie prawdy. Podejmij zobowiązanie, że będziesz postępował zgodnie z
wszystkimi otrzymanymi podszeptami.

W Liście Judy 1:5–7 Juda porównał zbuntowanych członków Kościoła do
niewiernych pośród starożytnych Izraelitów wywiedzionych z ziemi egipskiej; do
tych, którzy buntowali się przeciwko Bogu w „[zakreślonym] dla nich okręgu” (List
Judy 1:6; zob. także Abraham 3:22–26) oraz do niegodziwych mieszkańców
Sodomy i Gomory i ich okolic, którzy zostali zniszczeni.

W Liście Judy 1:8–16 Juda opisał wiele cech, dzięki którym członkowie Kościoła
mogą rozpoznać osoby głoszące w Kościele przeinaczone filozofie i praktyki.
Nazwał ich na przykład „chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry” i
„drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców” (List Judy 1:12). Pod jakim
względem fałszywi nauczyciele mogą przypominać chmury bez wody i drzewa, co
nie wydają owoców?

Juda mógł się w tym liście odwoływać do informacji, które znajdują się w księgach
apokryficznych — księdze Wniebowzięcia Mojżesza i Księdze Enocha.
Wniebowzięcie Mojżesza opisuje, jak „archanioł Michał […] z diabłem wiódł spór
[…] o ciało Mojżesza” (List Judy 1:9). Księga mówi o ostatecznym zwycięstwie
Michała i o tym, że Mojżesz został przemieniony na koniec swego życia (zob. Alma
45:19). Księga Enocha zawiera jego proroctwo na temat Drugiego Przyjścia
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(zob. List Judy 1:14–15). Pan objawił, że wiele rzeczy zapisanych w apokryfach jest
prawdą, a osoby oświecone Duchem mogą odnieść korzyść z ich studiowania.
Niestety do części tych ksiąg dodane zostały treści, które zmieniły oryginalny tekst
(zob. NiP 91). (Więcej informacji na temat apokryfów znajdziesz w Bible Dictionary
[Słowniku biblijnym] pod hasłem „Apocrypha”).

Przeczytaj List Judy 1:8, 10, 14–19 i odszukaj inne cechy, jakimi charakteryzują się
fałszywi nauczyciele. Możesz zaznaczyć lub zapisać to, co znalazłeś. W oparciu o to,
czego się nauczyłeś z tych wersetów, uzupełnij luki w poniższej tabeli. Niektóre
zdania zostały w niej dodane, aby pomóc ci zrozumieć znaczenie zapisów Judy.
(Pamiętaj, że „[czas ostateczny]”, o którym mowa w wersecie 18. odnosi się do
okresu, w którym żył Juda, oraz do czasów nam współczesnych).

Cechy fałszywych nauczycieli

• Kalają ciało swoje (werset 8.)

• Pogardzają zwierzchnościami i ____________________
istotom niebieskim, czyli przywódcom Kościoła
(werset 8.)

• Bluźnią przeciwko rzeczom, których
____________________ (werset 10.)

• Gubi ich życie zgodne z posiadaną przez nich cielesną
wiedzą (werset 10.)

• Postępują bezbożnie (werset 15.)

• Wypowiadają bezecne słowa przeciwko
____________________ (werset 15.)

• Biadają i narzekają (werset 16.)

• Kierują się swoimi
____________________
(werset 16.)

• Głoszą słowa wyniosłe
(werset 16.)

• Schlebiają innym dla osiągnięcia
osobistych korzyści (werset 16.)

• ____________________ 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 ____________________
(werset 19.)

Dlaczego ważne jest, abyśmy umieli rozpoznać cechy fałszywych nauczycieli?

Nie każda osoba, która posiada jedną czy dwie z tych cech jest fałszywym
nauczycielem. Nie jest nim też każdy, kto głosi jakieś błędne nauki. Ludzi mogą się
po prostu niewinnie mylić lub coś źle pojmować. Znajomość tych cech może jednak
pomóc nam rozpoznać fałszywych nauczycieli, których celem jest osłabienie wiary i
posłuszeństwa ludzi poprzez zwodzenie ich i nakłanianie do złego.

Zwróć uwagę, że w Liście Judy 1:17 Juda przypomniał świętym o tym, że
Apostołowie Pana ostrzegali już członków Kościoła przed fałszywymi
nauczycielami. Uczymy się z niego, że apostołowie i prorocy ostrzegają nas i
pomagają nam rozpoznać tych, którzy chcą osłabić naszą wiarę i
posłuszeństwo

W dzisiejszych czasach prorocy i apostołowie nadal ostrzegają nas przed
fałszywymi nauczycielami.
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Starszy M. Russell Ballard z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział: „Jako
Apostołowie Pana Jezusa Chrystusa mamy obowiązek stać na straży i ostrzegać
członków Kościoła przed fałszywymi prorokami i fałszywymi nauczycielami, którzy
kłamią i czyhają, aby zniszczyć ich wiarę i świadectwo. 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).

Przed jakimi fałszywymi nauczycielami i naukami ostrzegają nas współcześni
prorocy i apostołowie?

Na podstawie tego, czego nauczyłeś się z listu Judy, dlaczego ważne jest, aby
studiować słowa apostołów i proroków? ____________________

List Judy 1:20–25
Juda radzi świętym, aby budowali swe życie na ewangelii Jezusa Chrystusa i
pomagali w zbawieniu innych.
Przeczytaj List Judy 1:20–21 i odszukaj, co Juda radził czynić świętym, aby pozostali
wierni w wierze. Wyrażenie „[modlić] się w Duchu Świętym” (werset 20.) oznacza
modlić się z pomocą i natchnieniem od Ducha Świętego.

Prawdy poznane w tych wersetach wykorzystaj do uzupełnienia następującej
prawdy: Możemy pozostać wierni wierze, kiedy budujemy
____________________.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Dlaczego pozostawanie wiernymi w wierze jest warte zachodu?

b. W jaki sposób życie w zgodzie ze wskazówkami Judy pomogło tobie lub
ludziom, których znasz, pozostać wiernymi w wierze?

4. Na osobnej kartce napisz, w jaki sposób możesz podążać za radą
Judy, a następnie umieść ją w takim miejscu, gdzie będziesz mógł

na nią często patrzeć i stosować to, co napisałeś. Kiedy to zrobisz, napisz
Wykonane w swoim dzienniku do studiowania.

Jak napisano w Liście Judy 1:22–25, Juda radził wiernym członkom Kościoła, aby
pomagali osobom, które mają duchowe problemy, być może wynikające z
działalności fałszywych nauczycieli. Następnie oddał cześć Bogu.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: List Judy i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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Wprowadzenie do księgi
Objawienia 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”). Jest
ujawnieniem Pana Jezusa Chrystusa i objawieniem Jego upoważnienia, mocy oraz
głównej roli w planie zbawienia Ojca. Zawiera również wiele ważnych informacji
na temat wydarzeń poprzedzających Drugie Przyjście i Milenium.

Studiowanie księgi Objawienia Jana może pomóc ci 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
cię, abyś pozostał wierny swojemu 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 napisana ta księga?
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?
Apostoł 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 Jana. Ponadto prorok Nefi z Księgi Mormona świadczył, że „Pan Bóg
wyznaczył […] apostoła” (1 Nefi 14:25) i że w dniach ostatnich jego słowa dotrą tak
do ludzi innych narodów, jak i do resztki z domu Izraela (zob. 1 Nefi 13:20–24, 38;
14:19–27).
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Co wyróżnia tę księgę spośród innych?
Prorok Józef Smith nauczał, że „Księga Objawienia Jana jest jedną z najprostszych
ksiąg, jakie Bóg kiedykolwiek przykazał spisać” (w: History of the Church, 5:342).
Choć zawiera wiele obrazów i symboli, które nie zawsze są zrozumiałe dla
współczesnego czytelnika, motywy przewodnie księgi są proste i natchnione.

Apostoł Jan opisał stan Kościoła w swoich czasach (zob. Objawienie Jana 2–3) oraz
przeszłe i przyszłe wydarzenia (zob. Objawienie Jana 4–22). Księga Objawienia
Jana 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 […] [i] królestwa Boga nad królestwami ludzi i
Szatana” (Bible Dictionary, „Revelation of John”).

Zarys
Objawienie Jana 1–3. Jan widzi w wizji Jezusa Chrystusa. Pisze indywidualne
przesłania do siedmiu zborów Kościoła w Azji; w przesłaniach tych 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. 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 1–3
Wprowadzenie
Przebywając na wyspie Patmos, Apostoł Jan napisał pełen otuchy list do siedmiu
zborów Kościoła. Opisał w nim objawienia, które otrzymał. Złożył w nim
świadectwo o tym, co objawili mu anioł i Jezus Chrystus. Przekazał też świętym
słowa pochwały, upomnienia i przestrogi od Pana.

Objawienie Jana 1:1–11
Jan składa świadectwo o swojej wizji.
Postaw znaczek przy każdym z poniższych wydarzeń, o którym chciałbyś się więcej
dowiedzieć:

____ Preegzystencja

____ Dni ostatnie

____ Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa

____ Milenium

____ Sąd Ostateczny

Księga Objawienia Jana „zwana jest również Apokalipsą, co z greckiego znaczy
objawiona lub odkryta” (Bible Dictionary, „Revelation of John”). Apostoł Jan zapisał
w niej objawione mu prawdy dotyczące preegzystencji Jezusa Chrystusa, Jego roli w
planie zbawienia Ojca Niebieskiego, wydarzeń poprzedzających Drugie Przyjście,
Milenium i Sąd Ostateczny.

Studiując księgę Objawienia Jana, szukaj prawd związanych z tymi tematami.

Przeczytaj Objawienie Jana 1:1–3 i odszukaj, czego Jan nauczał na temat
otrzymanych przez siebie objawień. Możesz zaznaczyć lub zanotować, co Jan
poradził świętym.

Apostoł Jan wspomniał zarówno tych, którzy czytają jego słowa, jak i tych, którzy
go słuchali. W czasach Jana wielu świętych nie potrafiło czytać, więc poznawali
treść księgi Objawienia, słuchając, jak inni odczytywali ją na głos.

Z nauk Jana zapisanych w Objawieniu Jana 1:3 możemy wysnuć następującą
zasadę: Kiedy czytamy słowa Pana, staramy się je zrozumieć i być im
posłuszni, jesteśmy błogosławieni. Jednym z wymienionych przez Jana
błogosławieństw, które mamy otrzymać, jest nasze przygotowanie na Drugie
Przyjście Jezusa Chrystusa.

Joseph Smith Translation [Tłumaczenie Józefa Smitha] wyjaśnia, że Jan skierował
swój list do „siedmiu sług, którzy przewodzą siedmiu zborom w Azji” (Joseph
Smith Translation, Revelation 1:4). Warto wiedzieć, że owych siedem zborów, które
są w Azji to siedem okręgów lub gmin Kościoła, które znajdowały się na
zachodnich terenach obecnej Turcji.
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Przeczytaj Objawienie Jana 1:5–8 i odszukaj, co Jan chciał przekazać siedmiu
zborom o Jezusie Chrystusie.

Zwróć uwagę, że Jan wyjaśnił, że możemy zostać „[wyzwoleni] […] z grzechów
naszych”, oczyszczeni krwią przez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i uczynieni
„rodem królewskim i kapłanami Boga” (Objawienie Jana 1:5–6).

1. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące
pytania: Które ze sformułowań dotyczących Zbawiciela

w Objawieniu Jana 1:5–8 mają dla ciebie największe znaczenie? Dlaczego?

Przeczytaj Objawienie Jana 1:9–11 i odszukaj, gdzie przebywał Jan, kiedy otrzymał
to objawienie i gdzie znajdowało się tych siedem zborów. Zwróć uwagę, że niektóre
z tych miast zaznaczono na załączonej mapie.

Jan otrzymał to objawienie w okresie, który był niezwykle trudny dla członków
Kościoła. Nasiliły się wówczas prześladowania świętych, były nawet przypadki
zabójstw, a pośród samych członków Kościoła dochodziło do odstępstwa i
rozłamów. Wszyscy Apostołowie poza Janem zostali zabici. Księga Objawienia Jana
powstała prawdopodobnie w czasach rządów rzymskiego cesarza Domicjana
(81–96 r. n.e.), który na terenie całego Imperium Rzymskiego przywrócił zasadę
oddawania religijnej czci cesarzowi i skazywał na wygnanie lub śmierć wszystkich,
którzy nie czcili bogów zaaprobowanych przez władze rzymskie. Wielu ludzi
uważa, że właśnie z tych powodów Jan został wygnany na wyspę Patmos.
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Jan otrzymał swą wizję, kiedy przebywał na
wyspie Patmos.

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). Zastanów się
nad tym, jak wielkie znaczenie, Pan
nadał zapisom Jana. Podczas dalszego
studiowania słów Jana w księdze
Objawienia szukaj prawd dotyczących
dni ostatnich, Drugiego Przyjścia,
Milenium i ukończenia dzieła Bożego
na ziemi.

Objawienie Jana 1:12–20
Jan widzi w wizji Jezusa Chrystusa
Pomyśl o trzech znanych ci firmach. Czy któraś z nich używa logo jako swego
znaku rozpoznawczego?

Jak sądzisz, dlaczego firmy używają logo? ____________________

W księdze Objawienia Apostoł 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 o różnym stopniu wykształcenia. Mogą też przekazywać wiele różnych
komunikatów.

Przeczytaj Objawienie Jana 1:12–18 i odszukaj symbole, jakimi Jan posłużył się, aby
opisać swoje objawienie. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

2. Przeczytaj fragmenty wypisane w prawej kolumnie poniższej tabeli
i zastanów się nad znaczeniem symboli, o których Jan pisał

w Objawieniu Jana 1:12–18. Zapisz symbole i ich możliwe znaczenia w swoim
dzienniku do studiowania.

Symbol Możliwe znaczenie

a. Siedem złotych
świeczników
(Objawienie Jana
1:12)

a. Zob. Objawienie Jana 1:20; 3 Nefi 18:24

b. Prawica Zbawiciela
(Objawienie Jana
1:16–17)

b. Zob. Ew. Marka 14:62; 16:19

CZĘŚĆ 31. ,  DZIEŃ 1.

667



Symbol Możliwe znaczenie

c. Siedem gwiazd
(Objawienie Jana
1:16)

c. Zob. Objawienie Jana 1:20; w Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu
Józefa Smitha] w Objawieniu Jana 1:20 słowo anioły zostało
zastąpione słowem sługi.

d. Obosieczny ostry
miecz (Objawienie
Jana 1:16)

d. Zob. List do Hebrajczyków 4:12

e. Klucze śmierci i
piekła (Objawienie
Jana 1:18)

e. Zob. 2 Nefi 9:10–13

Z przesłania, które Pan objawił Swym
świętym za pośrednictwem Jana,
możemy nauczyć się jednej prawdy:
Jezus Chrystus czuwa nad Swoimi
wiernymi uczniami i troszczy się o
nich.

3. W dzienniku do
studiowania odpowiedz

na następujące pytania:

a. Dlaczego dla członków Kościoła
żyjących w czasach Jana ważna
była świadomość, że Jezus
Chrystus nadal nad nimi czuwał
i się o nich troszczył?

b. Dlaczego jest ważne, abyśmy my
też pamiętali o tej prawdzie?

Przypomnij sobie sytuację, w której czułeś, że Bóg nad tobą czuwa i troszczy się o
ciebie. Zastanów się, w jaki sposób to doświadczenie cię pobłogosławiło.

Zwróć uwagę, że w Objawieniu Jana 1:17–18 Zbawiciel powiedział Janowi, że
dzierży w Swych rękach klucze piekła i śmierci. Z wersetów tych uczymy się, że
Jezus Chrystus jest pełną chwały zmartwychwstałą istotą, która ma moc nad
śmiercią i piekłem.

Zastanów się, czego ta doktryna uczy nas na temat ostatecznego wyniku walki
dobra ze złem, która toczy się obecnie na ziemi.

Zastanów się, jak poniższe zdanie odnosi się do władzy, jaką Jezus Chrystus ma
nad śmiercią i piekłem: „Przesłanie księgi Objawienia Jana jest takie samo, jak
pozostałych pism świętych: w końcu nadejdzie dzień na tej ziemi, kiedy Bóg
zwycięży nad diabłem, dobro na stałe zwycięży nad złem; święci zwyciężą nad
swoimi prześladowcami; królestwo Boga zwycięży nad królestwami człowieka oraz
królestwem Szatana” (Bible Dictionary, „Revelation of John”).

Ponieważ wiemy, że dobro ostatecznie zatryumfuje nad złem, pozostaje tylko
wybrać, po czyjej staniemy stronie — Szatana czy Boga.
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Prezydent Ezra Taft Benson powiedział: „Każdego dnia siły dobra i zła zdobywają
nowych rekrutów. Każdego dnia podejmujemy wiele osobistych decyzji, które
pokazują, którą stronę popieramy. Ostateczny wynik jest pewien — wygrają siły
prawości. Pozostaje tylko zobaczyć, gdzie stanie każdy z nas, po której stronie
walki stoi teraz i za kim opowie się w przyszłości oraz jak wysoko będziemy mogli
podnieść głowę. Czy będziemy wierni naszej misji w dniach ostatnich, którą

powierzono nam przed narodzeniem? („In His Steps” [ognisko na Uniwersytecie Brighama
Younga, 4 marca 1979], str. 1, strona internetowa: speeches.byu.edu).

Zastanów się, co możesz zrobić, aby mocniej podkreślić, że wybierasz stronę Boga.
Stosuj w życiu podszepty Ducha, które możesz otrzymać na ten temat.

Objawienie Jana 2–3
Jan zapisuje słowa Jezusa Chrystusa do przywódców siedmiu zborów
Objawienie Jana 2:1–3:13 zawiera Pańskie przesłania do określonych zborów w Azji
Mniejszej. Przeczytaj te wersety i odszukaj rady i obietnice, których Pan udzielił ich
członkom.

Które z tych obietnic sam chciałbyś otrzymać?

Przeczytaj Objawienie Jana 3:14–17 i odszukaj, co musieli przezwyciężyć święci w
Laodycei, aby otrzymać wywyższenie. Słowo „Amen” w wersecie 14. odnosi się do
Jezusa Chrystusa.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Jak sądzisz, co znaczy stwierdzenie, że ci członkowie Kościoła nie byli „ani
[zimni] ani, gorący” (Objawienie Jana 3:15), ale byli letnimi uczniami Jezusa
Chrystusa?

b. Co, twoim zdaniem, mogą robić lub czego mogą nie robić letni uczniowie
Jezusa Chrystusa?

Zastanów się, co zrobiłeś w ciągu ostatnich kilku dni, aby naśladować Jezusa
Chrystusa i oceń, czy jesteś Jego gorącym, zimnym czy letnim uczniem.

Przeczytaj Objawienie Jana 3:19 i wyszukaj, dlaczego Pan skarcił świętych w
Laodycei. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

Przeczytaj pierwsze zdanie w Objawieniu Jana 3:20 i zobacz, co robi Zbawiciel.

CZĘŚĆ 31. ,  DZIEŃ 1.
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W jaki sposób ludzie mogliby
zareagować, gdyby zdali sobie sprawę z
tego, że Zbawiciel puka do drzwi ich
domów? ____________________

Zastanów się, co byś czuł, gdybyś
usłyszał pukanie do drzwi i uświadomił
sobie, że to Zbawiciel. Czy
otworzyłbyś?

Przeczytaj ciąg dalszy Objawienia Jana
3:20 i odszukaj błogosławieństwo, jakie
Pan zaoferował świętym z Laodycei i co
było warunkiem jego otrzymania.

Z przesłania Pana dla świętych w
Laodycei możemy nauczyć się
następującej zasady: Kiedy
otworzymy drzwi Zbawicielowi,
wejdzie On do środka i będzie z
nami wieczerzał.

W starożytnej bliskowschodniej
kulturze spożywanie z kimś posiłku było znakiem zażyłości. Wskazywało, że
pomiędzy biesiadnikami już istniała więź przyjaźni i pokoju lub przynajmniej była
oferowana.

Jak sądzisz, co symbolizuje otwieranie drzwi, o którym mowa w Objawieniu Jana
3:20.?

Kiedy będziesz czytać historię opowiedzianą przez Prezydenta Spencera W.
Kimballa, zastanów się, co mogą symbolizować drzwi:

„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’.

„Taka jest prawda. Jezus może stać i kołatać, ale każdy z nas sam decyduje, czy chce Mu
otworzyć” (The Miracle of Forgiveness [1969], str. 212).

Zastanów się, co możesz zrobić, żeby otworzyć swe serce na Zbawiciela.

Przeczytaj Objawienie Jana 3:21–22 i odszukaj obietnicę oraz radę Pana dla
świętych.

Jakiej rady udzielił im Pan w wersecie 22.?

CZĘŚĆ 31. ,  DZIEŃ 1.

670



Staraj się „[słuchać], co Duch mówi” (Objawienie Jana 3:22), rozważając to, czego
nauczyłeś się podczas tej lekcji. Stosuj w życiu podszepty Ducha, które możesz
otrzymać.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Objawienie Jana 1–3 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 31. ,  DZIEŃ 1.
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CZĘŚĆ 31.: DZIEŃ 2.

Objawienie Jana 4–5
Wprowadzenie
Apostoł Jan ujrzał w wizji 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.

Staranie się o zrozumienie symboli w pismach świętych
Pan i Jego prorocy często używają symboli, aby nauczać prawd ewangelii. Pisma święte są pełne
symboli i wyobrażeń, które mają wielką wymowę. Kiedy studiujesz pisma święte, szukaj symboli.
Kiedy je znajdziesz, zatrzymaj się i zastanów, co reprezentują. Symbole często mają wiele
znaczeń.

Objawienie Jana 4
Jan widzi pełne chwały istoty oddające cześć Ojcu Niebieskiemu
Wyobraź sobie, że jesteś w królestwie celestialnym. Jak sobie wyobrażasz królestwo
celestialne? Jak myślisz, jak ono będzie wyglądać?

Zgodnie z tym, co zapisano w Objawieniu Jana 4–5 Apostoł Jan ujrzał w wizji część
tego królestwa.

1. Przeczytaj Objawienie Jana 4:1–8. W swoim dzienniku do
studiowania narysuj prosty szkic wizji Jana. Zwróć uwagę, że

„[popaść] w zachwycenie” (werset 2.) oznacza być w stanie natchnionym do
objawienia lub mieć wizję poprzez Ducha.

W Objawieniu Jana 4:3 Jan napisał, że Ojciec Niebieski podobny był z wyglądu do
„kamienia jaspisowego i karneolowego”. Starszy Bruce R. McConkie z Kworum
Dwunastu Apostołów wyjaśnił:

„Starając się opisać majestat, chwałę i piękno Najwyższego w sposób zrozumiały
dla śmiertelników, Jan porównał Jego wygląd do szlachetnych i półszlachetnych
kamieni. Znawcy uznają, że kamień jaspisowy, o którym tu mowa to
diament. […]

Jakimi słowami śmiertelni prorocy mają odmalować przed innymi śmiertelnikami
wizję splendoru i transcendentnego piękna wiecznego świata celestialnego z jego

mocą i chwałą? Mówią o tęczach i drogocennych kamieniach, o kręgach ognia, o płonących
węglach, z których strzelają błyskawice, opowiadają o odgłosie grzmotu, o dźwięku wielkiej fali i
o pełnych majestatu wizjach potęgi i piękna — a wszystko to, aby spróbować oddać w języku
śmiertelników rzeczy, które można ujrzeć i poznać jedynie mocą Ducha (Ks. Ezechiela 1 i 10;
Ks. Izajasza 6). Chwała niech będzie Panu za ich próby uczynione po to, aby ci, którzy nie widzieli
i nie słyszeli, mogli zyskać choćby pobieżną wiedzę o rzeczach, które kryją się za oknami niebios”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomy [1965–73], tom 3., str. 464–466).

Współczesne objawienia pozwalają nam lepiej zrozumieć wizję Jana. Na przykład
Pan dał objawienie zapisane w Naukach i Przymierzach 77 po tym, jak Prorok Józef
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Smith poprosił Go o wyjaśnienie niektórych symboli i wydarzeń opisanych
w Objawieniu Jana 1–11.

2. Przerysuj do dziennika do studiowania następującą tabelę.
Przeczytaj wszystkie odsyłacze i wypisz w tabeli dodatkowe

informacje na temat wizji Jana. (Gdy skończysz, porównaj swoje odpowiedzi z
rozwiązaniem podanym na końcu lekcji).

Objawienie Jana 4

Co zobaczył Jan Łączenie fragmentów za pomocą odsyłaczy Dodatkowe
informacje

Tron (Objawienie Jana
4:2–3)

NiP 137:1–4

Dwudziestu czterech
starców w koronach
(Objawienie Jana 4:4)

NiP 77:5

Siedem duchów Bożych
(Objawienie Jana 4:5)

W Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu Józefa
Smitha], w wersecie tym „siedem duchów” zostało
zamienionych na „siedmiu sługów”.

Morze szkliste
(Objawienie Jana 4:6)

NiP 77:1; 130:6–9

Cztery postacie
(Objawienie Jana 4:6–7)

NiP 77:2–3

Oczy i skrzydła postaci
(Objawienie Jana 4:8)

NiP 77:4

Przeczytaj Objawienie Jana 4:8–11 i odszukaj, co mówiły i robiły istoty
zgromadzone wokół Ojca Niebieskiego.

Co może symbolizować złożenie przez starców koron przed tronem Ojca
Niebieskiego?

Jedna z zasad, jakich możemy nauczyć się z tych wersetów, brzmi: Kiedy
uświadamiamy sobie wielkość Ojca Niebieskiego, pragniemy oddawać Mu
cześć i Go wielbić.

Zastanów się, co może nam pomóc rozpoznać, jak wielki jest Ojciec w Niebie.

Dzisiaj wieczorem przed wieczorną modlitwą pomyśl o wielkim planie szczęścia i o
tym, jak bardzo zostałeś pobłogosławiony przez Ojca w Niebie. Podczas modlitwy
pamiętaj o tym, aby podziękować Mu za poszczególne błogosławieństwa, którymi
Cię obdarzył.

CZĘŚĆ 31. ,  DZIEŃ 2.
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Objawienie Jana 5
Jan widzi księgę opatrzoną siedmioma pieczęciami i Baranka, który jest godny, by ją
otworzyć
Przeczytaj Objawienie Jana 5:1–4 i odszukaj, co Jan zobaczył w ręku Ojca
Niebieskiego.

Zwróć uwagę, że księga (lub zwój),
którą widział Jan opatrzona była
siedmioma pieczęciami. 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.

Przeczytaj fragment: Nauki i Przymierza 77:6–7 i wyszukaj, co symbolizują księga i
pieczęci.

Trwający 7000 lat okres „doczesnej egzystencji” ziemi (NiP 77:6) dotyczy czasu po
Upadku Adama i Ewy. Nie dotyczy aktualnego wieku ziemi, a w tym okresów
stworzenia. Każda z pieczęci symbolizuje okres 1000 lat.

Jaki warunek trzeba spełnić, by móc otworzyć tę księgę według tego, co napisano
w Objawieniu Jana 5:2?

Zauważ, że Jan płakał, ponieważ nikt nie był w stanie otworzyć księgi. Być może
sądził, że „[wola], tajemnice i dzieła Boga” (Nauki i Przymierza 77:6) związane ze
zbawieniem Jego dzieci nie zostaną objawione ani zrealizowane. Co stałoby się z
dziećmi Ojca w Niebie, gdyby Jego plan zbawienia nie mógł zostać zrealizowany?

Przeczytaj Objawienie Jana 5:5–7 i zobacz, dlaczego Jan usłyszał, że ma nie płakać.
W Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu Józefa Smitha] w wersecie Objawienie
5:6 wszystkie odniesienia do liczby siedem zostały zamienione na dwanaście. W
pismach świętych rogi są często symbolem władzy i upoważnienia, oczy zaś często
symbolizują światło i wiedzę. Liczba dwanaście może być symbolem boskiego
zwierzchnictwa i organizacji lub kapłaństwa.

Tytuł „Baranek” (Objawienie Jana 5:6) wskazuje na rolę Jezusa Chrystusa, który
został złożony w ofierze, aby zadośćuczynić za dzieci Boga (zob. także Ks. Izajasza
53:7; I List do Koryntian 5:7; I List Piotra 1:18–19). Wyrażenie „Baranka jakby
zabitego” (Objawienie Jana 5:6) odnosi się do Baranka, na którego ciele widoczne
są znaki tego, że został zabity. Jan Chrzciciel nazwał Zbawiciela Barankiem Bożym
(Objawienie Jana 1:29, 36).

Przeczytaj Objawienie Jana 5:8–10 i odszukaj, w jaki sposób wychwalały Baranka
istoty otaczające tron Ojca Niebieskiego.

Z tego, co Jan zobaczył i usłyszał na temat Baranka, dowiadujemy się, że: Jezus
Chrystus jest jedyną istotą godną i zdolną nas odkupić.

Jak sądzisz, dlaczego Jezus Chrystus jest jedyną istotą godną i zdolną nas odkupić?
____________________

CZĘŚĆ 31. ,  DZIEŃ 2.
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Według Objawienia Jana 5:10 ci, których odkupi Jezusa Chrystus, staną się królami i
kapłanami, a kobiety królowymi i kapłankami.

Przeczytaj Objawienie Jana 5:11–14 i odszukaj, w jaki sposób inni przyłączyli się to
oddawania czci i chwały Jezusowi Chrystusowi i Ojcu w Niebie.

Pełne chwały istoty i wszelkie stworzenie rozpoznały dobroć Ojca Niebieskiego i
Jezusa Chrystusa i odczuwały wdzięczność za to, jak wielką rolę odegrał Baranek w
planie Ojca. Dlatego właśnie oddawały cześć i chwałę Ojcu i Synowi. Podobnie,
kiedy pojmujemy, co uczynili dla nas Ojciec w Niebie i Jezus Chrystus,
odczuwamy wdzięczność i pragniemy oddawać Im cześć i chwałę.

Starszy Bruce R. McConkie nauczał na temat 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, czynieniu i byciu posłusznym. Polega na naśladowaniu życia

wspaniałego Przykładu” („How to Worship”, Ensign, grudzień 1971, str. 130).

3. W dzienniku do studiowania wykonaj poniższe zadania:

a. Wypisz powody, dla których odczuwasz wdzięczność i miłość do Ojca w
Niebie i Jezusa Chrystusa.

b. Jak wymienione przez ciebie rzeczy wpływają na twoje pragnienie, by
oddawać cześć i chwałę Ojcu w Niebie i Jezusowi Chrystusowi?

Rozważ następujące pytanie: Co jeszcze mógłbyś zrobić, aby oddawać cześć Ojcu w
Niebie i Jezusowi Chrystusowi? Przygotuj plan i postępuj zgodnie z otrzymanymi
podszeptami.

4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Objawienie Jana 4–5 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 31. ,  DZIEŃ 2.
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CZĘŚĆ 31.: DZIEŃ 3.

Objawienie Jana 6–7
Wprowadzenie
Apostoł Jan zobaczył w wizji Baranka Bożego otwierającego pierwszych sześć
pieczęci, którymi zapieczętowana była księga. W szóstej pieczęci, która symbolizuje
dyspensację dni ostatnich, ujrzał tych, którzy służyli Bogu, którzy „wyprali szaty
swoje, i wybielili je we krwi Baranka” (Objawienie Jana 7:14).

Objawienie Jana 6
Jan zobaczył Baranka Bożego otwierającego pierwszych sześć pieczęci, którymi
zapieczętowana była księga
Jakie niepokoje lub obawy może budzić w tobie lub twoich znajomych fakt, że
żyjemy w dniach ostatnich? ____________________

Prorok Józef Smith nauczał, co starożytni prorocy myśleli o naszych czasach:
„Dzieło budowy Syjonu to sprawa, która była przedmiotem zainteresowania ludu
Bożego na przestrzeni wszystkich epok; to temat, o którym prorocy, kapłani i
królowie mówili ze szczególnym pietyzmem; z radosnym oczekiwaniem wyglądali
dnia, w którym żyjemy; i przepełnieni niebiańskim i radosnym oczekiwaniem
śpiewali, pisali i prorokowali o naszych czasach” (Teachings of Presidents of the

Church: Joseph Smith [2007], str. 186).

Jak sądzisz, dlaczego nasze czasy budziły w prorokach takie uczucia?

Apostoł Jan, zwany również Janem Objawicielem, był jednym z proroków, którzy
wiedzieli, co się wydarzy w dniach ostatnich i prorokowali o naszych czasach z
radosnym oczekiwaniem. Studiując Objawienie Jana 6–7, szukaj prawd, które mogą
być dla ciebie i twoich znajomych pociechą i ukoić wasze lęki związane z
wydarzeniami w dniach ostatnich.

Pamiętaj, że w Objawieniu Jana 5:1–5 zapisano, że Jan ujrzał księgę opatrzoną
siedmioma pieczęciami, które godzien był zerwać jedynie Baranek Boży. W swojej
wizji Jan zobaczył symboliczne przedstawienie głównych wydarzeń z każdego
tysiąclecia, któremu odpowiadała jedna pieczęć.

1. W swoim dzienniku do studiowania narysuj prosty szkic
przedstawiający wydarzenia związane z pierwszymi pięcioma

pieczęciami, które znajdziesz w podanych odsyłaczach. Czytając informacje na
temat poszczególnych pieczęci, zastanów się nad znaczeniem zawartych w nich
symboli.

a. Pierwsza pieczęć (Objawienie Jana 6:1–2)

b. Druga pieczęć (Objawienie Jana 6:3–4)

c. Trzecia pieczęć (Objawienie Jana 6:5–6)

d. Czwarta pieczęć (Objawienie Jana 6:7–8)
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e. Piąta pieczęć (Objawienie Jana 6:9–11)

Choć Pan nie objawił znaczenia wszystkich symboli znajdujących się w pismach
świętych, znaczenie wielu z nich objawił poprzez Swoich proroków. Kiedy
studiujesz pisma święte i masz pytania, możesz sprawdzić, czy są na dany temat
dodatkowe natchnione wyjaśnienia od przywódców Kościoła. Informacje w
załączonej tabeli pomogą ci zrozumieć symbole znajdujące się w Objawieniu
Jana 6:1–11, które dotyczą otwarcia pierwszych pięciu pieczęci.

Pierwsza pieczęć

(Około 4000
do 3000 r. p.n.e.)

Biały koń = Zwycięstwo

Łuk = Walka

Korona = Zwycięzca

Starszy McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów zasugerował, że
Objawienie Jana 6:1–2 opisuje 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 Objawienie Jana 6:3–4 opisuje czasy
Noego, kiedy na ziemi panowała niegodziwość. Jeździec na ognistym koniu to
być może sam diabeł lub „osoba symbolizująca wielu wojowników pragnących
mordu” (zob. Doctrinal New Testament Commentary, tom 3., str. 478–479).

Trzecia pieczęć

(Około 2000 do
1000 r. p.n.e.)

Kary (czarny) koń = Głód

Waga = Wysokie centy żywności

Starszy McConkie zasugerował, że Objawienie Jana 6:5–6 opisuje czasy
Abrahama, kiedy wielu ludzi umarło z głodu (zob. Doctrinal New Testament
Commentary, tom 3., str. 479–480). Za cenę całodniowej pracy człowiek mógł
kupić tylko tyle jedzenia, by przetrwać jeden dzień, co świadczy o tym, jak
niebotycznie wysokie były ceny jedzenia podczas klęski głodu.

Czwarta pieczęć

(Około 1000 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 zasugerował, że Objawienie Jana 6:7–8 dotyczy czasu
„rządów wielkich królestw i narodów, których wojny i knowania nękały [Izrael]
i które go wielokrotnie najeżdżały” (zob. Doctrinal New Testament
Commentary, tom 3., str. 481). Kraje te to Babilonia, Persja, Egipt, Asyria,
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 Objawienie Jana 6:9–11 odnosi 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 święci ci oddali swe życie „dla Słowa Bożego i
dla świadectwa, które złożyli” (Objawienie Jana 6:9), otrzymali „szaty białe”
(Objawienie Jana 6:11) jako symbol czystości (zob. Objawienie Jana 7:13–14;
3 Nefi 27:19).

CZĘŚĆ 31. ,  DZIEŃ 3.

677



Szósta pieczęć symbolizuje nasze czasy i wydarzenia poprzedzające Milenium,
kiedy to Jezus Chrystus będzie osobiście rządził na ziemi (zob. Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, tom 3., str. 485–486).

Przeczytaj Objawienie Jana 6:12–17 i odszukaj wydarzenia poprzedzające Drugie
Przyjście Pana w naszych czasach przepowiedziane przez Jana. Zwróć uwagę, że w
Joseph Smith Translation [Tłumaczeniu Józefa Smitha] werset 14. brzmi: „I niebo
otwarło się, jak zwój, który się rozwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z
miejsc swoich”.

Zwróć też uwagę na opisaną w Objawieniu Jana 6:16 desperację, z jaką część ludzi
będzie się starała uniknąć gniewu Bożego. Jan zadał wówczas pytanie: „Któż się
może ostać?” (Objawienie Jana 6:17). 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.
Przeczytaj Objawienie Jana 7:1–4 i odszukaj, co jeszcze Jan zobaczył w szóstej
pieczęci. Przeczytaj również fragment: Nauki i Przymierza 77:8–11, w którym Pan
tłumaczy sens tych wersetów.

Starszy Bruce R. McConkie wyjaśnił, że słowo Eliasz, które znajduje się w
Naukach i Przymierzach 77:9 to tytuł „osoby, której misją jest przekazanie kluczy
i mocy ludziom w ostatniej dyspensacji” (Mormon Doctrine, wyd. 2. [1966],
str. 221).

Mężczyznami, którzy przyszli przekazać klucze i moce byli między innymi: Adam,
Moroni, Jan Chrzciciel, Piotr, Jakub, Jan, Mojżesz i Eliasz.

Zapieczętowanie czy też oznaczanie „sług Boga naszego na czołach ich”
(Objawienie Jana 7:3) to symbol ich oddania, służby i przynależności do Boga.

Prorok Józef Smith nauczał, że opatrzenie pieczęcią wiernych na ich czołach
„oznacza zapieczętowanie błogosławieństw na ich głowach, czyli wieczne
przymierze, dzięki któremu ich powołanie i wybór stają się pewne” (w: History of
the Church, 5:530).

Liczba 144 000 wymieniona w Objawieniu Jana 7:4: to liczba ustanowionych
przedstawicieli dwunastu plemion Izraela, którzy będą pomagać bliźnim w drodze
do wywyższenia […]. Nie jest to, jak wierzą niektórzy, całkowita liczba ludzi, którzy
dostąpią wywyższenia” (New Testament Student Manual [podręcznik Kościelnego
Systemu Edukacji, 2014], str. 544).
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Jak zapisano w Objawieniu Jana 9, Jan zwrócił się ponownie do sprawiedliwych
sług. Przeczytaj Objawienie Jana 9:3–4 i odszukaj, co ma się stać z tymi, którzy
zostali zapieczętowani jako słudzy Boga.

Przeczytaj Objawienie Jana 7:9–10 i poszukaj, kogo zobaczył Jan. Zwróć uwagę na
to, jak ci ludzie byli odziani.

Zgodnie z tym, co napisano w Objawieniu Jana 7:11–12, Jan zobaczył, że ci ludzie
wraz z 24 starcami i czterema postaciami, o których mowa w Objawieniu Jana 4,
otoczyli tron Boga i oddawali Mu cześć.

Przeczytaj Objawienie Jana 7:13–17 i odszukaj odpowiedzi na poniższe pytania.
Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.

• Czego doświadczyli ci ludzie?

• W jaki sposób ich szaty stały się białe?

• Jakie otrzymają błogosławieństwa?

Zwróć uwagę, że ludzie „wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka”
(Objawienie Jana 7:14), co jest symbolem tego, że zostali oczyszczeni przez
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Błogosławieństwa wymienione
w wersetach 16–17. to radość, spokój i oddanie tych, którzy odziedziczą chwałę
celestialną (zob. także NiP 138:12–15).

Z wersetów tych dowiadujemy się, że jeśli wiernie przetrwamy próby i
staniemy się czyści dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, będziemy się
radować chwałą celestialną z Ojcem.

Pomyśl, jak by to było i co byś czuł, gdybyś mógł stanąć oczyszczony w obecności
Boga. Czy te uczucia byłyby podobne do tych opisanych w Objawieniu 6:16?

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. Co musimy zrobić, aby Zbawiciel mógł nas oczyścić mocą Swego
Zadośćuczynienia?

b. Jak pamięć o błogosławieństwach chwały celestialnej pomaga ci w twoich
wysiłkach, by przetrwać próby i stać się czystym?

Przypomnij sobie listę obaw, jakie wypisałeś na początku tej lekcji. Zastanów się,
jak zasada z Objawienia Jana 7 może ci pomóc w chwilach, kiedy będziesz
odczuwać lęk wynikający z życia w dniach ostatnich.

Możesz poświęcić kilka minut na zastanowienie się i modlitwę, by dowiedzieć się,
jak możesz zastosować te zasady w swoim życiu.

3. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Objawienie Jana 6–7 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 31.: DZIEŃ 4.

Objawienie Jana 8–11
Wprowadzenie
Apostoł Jan zobaczył otwarcie siódmej pieczęci i dowiedział się o misji
gromadzenia Izraela, w której miał uczestniczyć w dniach ostatnich. Mimo że na
mieszkańców ziemi spadnie mnóstwo plag, cierpień i wyroków, Jan widział, że
sprawiedliwym dane będzie uniknąć wielu z nich.

Objawienie Jana 8–9
Jan widzi otwarcie siódmej pieczęci
Popatrz na załączoną tabelę dotyczącą księgi Objawienia Jana. Zwróć uwagę na to,
jak wiele wersetów odnosi się do wydarzeń związanych z pierwszymi sześcioma
pieczęciami, a ile do wydarzeń związanych z siódmą pieczęcią.
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Apostoł Jan napisał więcej o wydarzeniach dotyczących siódmego tysiąclecia niż o
którymkolwiek z poprzednich tysiącletnich okresów. Skupił się w szczególności na
tym, co wydarzy się od czasu otwarcia siódmej pieczęci do Drugiego Przyjścia
Jezusa Chrystusa.

Jak sądzisz, dlaczego Jan napisał tak dużo o wydarzeniach związanych z siódmą
pieczęcią? ____________________

Studiując wizję Jana w Objawieniu Jana 8–11, zastanów się, jakie nauki możemy
wyciągnąć z tego, co napisał on o tych wydarzeniach.

Objawienie Jana 8:1–6 opisuje, jak Zbawiciel otwiera siódmą pieczęć. Jan zobaczył
siedem aniołów, którym dano siedem trąb. „W starożytności trąb używano, by
wszcząć alarm, dać [armii] sygnał do bitwy lub obwieścić przyjazd władcy. Zatem
dźwięk trąby obwieszcza coś niezwykle ważnego” (Gerald N. Lund, „Seeing the
Book of Revelation as a Book of Revelation”, Ensign, grudzień 1987, str. 50).

Przeczytaj Nauki i Przymierza 77:12 i odszukaj, co obwieści dźwięk siedmiu trąb.

W Objawieniu Jana 8:1–6 zadęcie w trąby będzie oznaczać początek wszelkich plag
i zniszczenia, które nastąpią przed Drugim Przyjściem Jezusa Chrystusa i
nastaniem Jego panowania podczas Milenium.

Przeczytaj poniższe odsyłacze, które wyjaśniają wydarzenia związane z
rozbrzmieniem dźwięku sześciu pierwszych trąb. Podczas czytania odszukaj
odpowiedzi na załączone pytania.

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. Co się stało, kiedy gwiazda spadła z
nieba? (Piołun to gorzkie zioło, użyte tu jako symbol „pełnej goryczy

niegodziwości i cierpienia” [Bible Dictionary, „Wormwood”]).

Czwarta —Objawienie Jana 8:12. Jakie trzy rzeczy zostały częściowo
zaciemnione, gdy zabrzmiała czwarta trąba?

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?

Przeczytaj Objawienie Jana 9:20–21 i odszukaj, w jaki sposób będą reagować
niegodziwi, którzy przeżyją te kataklizmy.

Objawienie Jana 10
Anioł daje Janowi wytyczne odnośnie do jego misji w dniach ostatnich
Objawienie Jana 10 to przerwa w opisie wydarzeń związanych z siedmioma
pieczęciami i towarzyszących im nieszczęść. W rozdziale tym czytamy, że Jan
otrzymał nauki od kolejnego anioła.
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Jakie doświadczenia w życiu są
jednocześnie słodkie i gorzkie?
____________________

Przeczytaj Objawienie Jana 10:1–3 i
odszukaj, co trzymał w ręku anioł.

Przeczytaj Objawienie Jana 10:8–11 i odszukaj, co Janowi nakazano uczynić z tą
księgą. Zwróć uwagę, jaki miała ona dla niego smak.

Przeczytaj Nauki i Przymierza 77:14 i zobacz, co symbolizowała ta księga.

Jezus Chrystus pobłogosławił Apostoła Jana, pozwalając mu żyć aż do Swego
Drugiego Przyjścia i przyprowadzać do Siebie ludzi (zob. Ew. Jana 21:20–24; NiP
7:1–4). Misją Jana jest pomaganie w gromadzeniu dzieci Izraela. Dlaczego misja ta
jest równocześnie słodka i gorzka?

1. W oparciu o Objawienie Jana 10:8–11 napisz w swoim dzienniku do
studiowania odpowiedzi na jeden lub oba z poniższych problemów:

a. Słyszałem, jak ciężka jest służba na misji. Bardzo przeżywam odrzucenie.
Nie jestem pewien, czy chcę służyć.

b. Staram się postępować tak, jak należy. Czytam pisma święte, modlę się i
próbuję dzielić się ewangelią, ale pewne rzeczy w moim życiu nadal się nie
układają — nigdy też nie przyczyniłam się do tego, żeby ktoś, kogo znam,
chciał przystąpić do Kościoła. Chyba czas się poddać.

Objawienie Jana 11
Jan widzi dwóch proroków zabitych w Jerozolimie i słyszy dźwięk siódmej trąby.
Objawienie Jana 11 rozpoczyna się od opisania przez Apostoła Jana wydarzeń,
które będą miały miejsce między chwilą, gdy zabrzmi siódma trąba a Drugim
Przyjściem Jezusa Chrystusa. W tym okresie niegodziwi przejmą władzę i kontrolę
nad ziemią, a armia podejmie próbę podbicia Jerozolimy, co będzie częścią wielkiej
bitwy — Armagedonu.

Jan napisał, że podbicie Jerozolimy przez ludzi innych narodów (czyli tych, którzy
nie zawierają i nie przestrzegają przymierzy z Panem) będzie trwało 42 miesiące,
czyli trzy i pół roku.

Przeczytaj Objawienie Jana 11:3–6 i odszukaj, co dwóch świadków Zbawiciela
uczyni w Jerozolimie tuż przed Jego Drugim Przyjściem.

Ci dwaj prorocy będą mieli upoważnienie i moc, by niczym Eliasz i Mojżesz
zamknąć niebiosa i porazić ziemię plagami. Ogień, który wyjdzie z ust tych
świadków może symbolizować moc składanego przez nich świadectwa
(zob. Ks. Jeremiasza 5:14; 20:9).

Przeczytaj Nauki i Przymierza 77:15 i odszukaj, kto będzie tymi świadkami.

Przeczytaj Objawienie Jana 11:7–12 i odszukaj, co się stanie z tymi dwoma
prorokami. Zwróć uwagę na reakcję niegodziwych.

Przeczytaj Objawienie Jana 11:13–15 i odszukaj, co się stanie, kiedy ci dwaj prorocy
zostaną podniesieni z martwych i wstąpią do nieba.
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Kto będzie miał „panowanie nad światem” (Objawienie Jana 11:15), kiedy zabrzmi
siódma trąba?

W Objawieniu Jana 11:16–19 czytamy, że 24 starszych, którzy siedzieli u tronu
Boga, złożyło Bogu dzięki i oddało Mu cześć za to, że nagrodził sprawiedliwych i
ukarał niegodziwych.

2. Przypomnij sobie zasadę sformułowaną podczas poprzedniej lekcji
dotyczącą Objawienia Jana 7: Jeśli wiernie przetrwamy próby i

staniemy się czyści dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, będziemy
się radować chwałą celestialną z Bogiem. Zastanów się nad omawianymi
dzisiaj wydarzeniami związanymi z siódmą pieczęcią. W swoim dzienniku do
studiowania napisz, jak jak te zasady mogą przynieść pocieszenie i spokój
ducha komuś, kto doświadcza któregoś z tych przerażających nieszczęść, jakie
będą miały miejsce przed Drugim Przyjściem.

Starszy Neil L. Andersen z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że pomimo
cierpień naszych czasów, możemy wypatrywać przyjścia Pana z czcią i nadzieją:

„Bracia i siostry, żyjemy w czasach poprzedzających Drugie Przyjście Pana, na
które wierni czekali przez wszystkie te wieki. Żyjemy w czasach wojen i wieści
wojennych, w czasach klęsk żywiołowych, w czasach, w których świat nękany
jest przez chaos i zamieszanie.

Ale żyjemy również w pełnych chwały czasach Przywrócenia, w których
ewangelia głoszona jest na całym świecie — w czasach, w których Pan obiecał,

że ‘[wychowa] sobie lud czysty’ [NiP 100:16] i uzbroi go ‘w prawość i moc Boga’ [1 Nefi 14:14].

Radujemy się z tych czasów i modlimy się, żebyśmy mogli odważnie stawiać czoła wyzwaniom i
niepewnościom. Trudności niektórych z nas są poważniejsze od innych, ale nikt nie jest na nie
odporny. […]

Mimo że Pan zapewnia nas, że ‘nie [musimy] się lękać’ [NiP 10:55], zachowanie wyraźnej
perspektywy i sięganie wzrokiem poza ten świat, nie zawsze jest łatwe, kiedy doświadczamy
prób. […]

Nasza wiara wzrasta, kiedy oczekujemy pełnego chwały dnia, w którym Zbawiciel powróci na
ziemię. Myśl o Jego przyjściu porusza moją duszę. To zaprze nam dech w piersiach! Zasięg i
majestat, bezmiar i świetność, przewyższą wszystko, co kiedykolwiek oglądały lub doświadczyły
ludzkie oczy. […]

Wszyscy z szacunkiem uklękniemy ‘i Pan odezwie się głosem swoim, i usłyszą go wszystkie
krańce ziemi’ [NiP 45:49]. ‘A będzie to głos […] wód licznych, i jak głos wielkiego grzmotu’ [NiP
133:22]. ‘[Następnie] Pan, sam Zbawiciel, stanie pośrodku swego ludu, i królować będzie nad
wszystkim, co żyje’ [NiP 133:25]” („Przyjdź Królestwo twoje”, Ensign lub Liahona, maj 2015,
str. 119–120, 122).

3. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Objawienie Jana 8-11 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 32.: DZIEŃ 1.

Objawienie Jana 12–13
Wprowadzenie
Objawienie Jana 12–14 to odstąpienie od chronologicznego porządku wizji
Apostoła Jana. Jan zobaczył w wizji smoka, który zagrażał kobiecie z dzieckiem.
Pisał o Wojnie w Niebie i o królestwach świata, które będą walczyć przeciwko
naśladowcom Boga.

Objawienie Jana 12
Jan widzi, że Szatan i jego aniołowie od zawsze prowadzą wojnę przeciwko Panu i
Jego Kościołowi.
Narysuj 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 Pokuta i zaufanie Jezusowi Chrystusowi

Żołnierze wroga Lekarstwo lub odpoczynek

Choroba Krem z filtrem lub ubranie

Grzech i poczucie winy Prawdy zawarte w Objawieniu Jana 12

Wpływy Szatana Broń do walki

Z którymi z tych zagrożeń musiałeś się ostatnio zmagać? Które z nich są według
ciebie najgroźniejsze? Dlaczego? ____________________

Podczas studiowania Objawienia Jana 12 szukaj prawd, które pomogą ci w walce z
wpływami Szatana. Objawienie Jana 12–14 to przerwa w snutym przez Jana opisie
wizji wydarzeń związanych z siódmą pieczęcią. Być może Pan postanowił poświęcić
ten czas na to, by pomóc Janowi zrozumieć znaczenie wyrażenia: „Panowanie nad
światem przypadło w udziale Panu naszemu” (Objawienie Jana 11:15). W aneksie
do anglojęzycznego wydania pism świętych znajduje się wersja tłumaczenia
rozdziału 12. autorstwa Józefa Smitha Joseph Smith Translation of all of
Revelation 12.

Popatrz na załączoną ilustrację i zastanów się, co mogą znaczyć znajdujące się na
niej symbole.
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Przeczytaj Objawienie Jana 12:1–2, 5 i
odszukaj, co stało się z kobietą.
(W Joseph Smith Translation, werset 5.
znajduje się bezpośrednio po
wersecie 2.).

Zwróć uwagę, że dziecię kobiety
„rządzić będzie wszystkimi narodami
laską żelazną” (Objawienie Jana 12:5).

Przeczytaj Objawienie Jana 12:3–4 i
zobacz, co zagrażało kobiecie i jej
dziecku.

Jak sądzisz, co mogą oznaczać symbole
opisane w wersetach 1–4?

Przeczytaj Joseph Smith Translation,
Revelation 12:7–8 [Tłumaczenie Józefa
Smitha, Objawienie Jana 12:7–8] i
odszukaj, 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”. Możesz zapisać znaczenie wszystkich symboli w
swoich pismach świętych obok Objawienia Jana 12:1–5.

Smok symbolizuje Szatana (zob. Joseph Smith Translation, Revelation 12:8),
kobieta to „[kościół] Boga”, a dziecko symbolizuje „królestwo naszego Boga i Jego
Chrystusa” (Joseph Smith Translation, Revelation 12:7). Do tego królestwa zaliczają
się wierni członkowie Kościoła Pana. (Więcej informacji na temat symboliki tych
wersetów znajdziesz w podręczniku: New Testament Student Manual [podręcznik
Kościelnego Systemu Edukacji, 2014], str. 550–552).

Co było zamiarem smoka według Objawienia Jana 12:4?

Jak uważasz, dlaczego Szatan tak gorliwie dąży do unicestwienia królestwa Boga i
Chrystusa? ____________________

Przeczytaj Objawienie Jana 12:6 i odszukaj, co kobieta uczyniła z powodu
zagrażającego jej smoka.

Kobieta umykająca na pustynię symbolizuje Kościół wkraczający w okres Wielkiego
Odstępstwa i zabranie z ziemi kapłaństwa po śmierci Apostołów.

Po zobaczeniu w wizji smoka zagrażającego kobiecie i jej dziecku Apostoł Jan ujrzał
wydarzenie z okresu naszej preegzystencji — kiedy Szatan i jego poplecznicy
walczyli przeciwko planowi zbawienia z świętym Boga.

Przeczytaj Objawienie Jana 12:7–11 i odszukaj, co stało się z Szatanem podczas
Wojny w Niebie oraz jak święci Boga pokonali Szatana i Jego naśladowców. Możesz
zaznaczyć to, co znalazłeś.

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. „Michał i
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aniołowie jego” (Objawienie Jana 12:7) to Adam i sprawiedliwe duchowe
dzieci Boga.

W jaki sposób, według Objawienia Jana 12:11, sprawiedliwe zastępy niebieskie
pokonały Szatana?

Dokąd, według Objawienia Jana 12:8–9, zostali zrzuceni Szatan i jego naśladowcy
po swoim buncie?

Przeczytaj Objawienie Jana 12:12, 17 i odszukaj, przeciwko komu Szatan walczy po
wypędzeniu z nieba.

Zrozumienie, jak pokonaliśmy Szatana w życiu przedziemskim, podpowie nam, jak
pokonać jego wpływy i ataki w świecie doczesnym. Z tych fragmentów
Objawienia Jana 12 możemy wysnuć następującą zasadę: Możemy pokonać
wpływy Szatana dzięki Zadośćuczynieniu Zbawiciela i poprzez wierność
naszemu świadectwu ewangelii. Możesz zapisać tę zasadę na marginesie swoich
pism świętych.

Starszy James J. Hamula z Kworum Siedemdziesiątych nauczał, w jaki sposób
Szatan atakuje twoje pokolenie:

„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]. Zbiera on jednak wszystkie zasoby, które są w

jego dyspozycji, aby nakłonić was do występku. On wie, że jeśli skłoni was do występku, może
powstrzymać was od służby na 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?
____________________

Zastanów się, w jaki sposób Szatan walczy przeciwko tobie osobiście.

1. W dzienniku do studiowania wypisz, co możesz robić, aby
wzmocnić swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i świadectwo o Nim

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub oba z
poniższych pytań:

a. Napisz o sytuacji, kiedy świadectwo o Zadośćuczynieniu Zbawiciela i wiara
w nie pomogły ci pokonać wpływ Szatana.

b. Napisz swoje świadectwo o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa i wyjaśnij, w
jaki sposób Zadośćuczynienie pomaga nam w walce z Szatanem i jego
zwolennikami.
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Wybierz jedną lub kilka z wypisanych przez ciebie rzeczy i stosuj je w walce
przeciwko Szatanowi i jego zwolennikom. Możesz wypisać swoje cele na osobnej
kartce, którą umieścisz takim miejscu, w którym będziesz mógł na nią często
patrzeć. Kiedy będziesz polegał na Zadośćuczynieniu Zbawiciela, Pan pomoże ci w
twojej walce z Szatanem.

Objawienie Jana 13
Jan pisze o królestwach ziemskich, które będą wspierane mocą Szatana
W Objawieniu Jana 13czytamy, że Jan zobaczył również przerażające zwierzęta,
które symbolizują niegodziwe królestwa tego świata, nad którymi kontrolę
sprawuje Szatan. Zobaczył również, że przez te królestwa Szatan będzie dokonywał
zadziwiających rzeczy i fałszywych cudów, aby zwieść mieszkańców ziemi.

3. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Objawienie Jana 12–13 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 32.: DZIEŃ 2.

Objawienie Jana 14–16
Wprowadzenie
Apostoł Jan ujrzał w wizji anioła, który przyszedł na ziemię i 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.

Objawienie Jana 14
Jan widzi przywrócenie ewangelii oraz zgromadzenie prawych i niegodziwych
Niektórzy ludzie zastanawiają się, czy można odczuwać spokój ducha mimo tego,
że świat jest pełen niegodziwości, nieszczęść i przemocy. Zastanów się nad tym, co
mógłbyś im powiedzieć.

Podczas studiowania Objawienia Jana 14–16 szukaj prawd, które mogą przynieść ci
spokój ducha mimo tego, że świat jest pełen niegodziwości, nieszczęść i przemocy.

W Objawieniu Jana 14:1–13 czytamy, że Apostoł Jan zobaczył w wizji dni ostatnie,
czyli czasy, w których żyjemy. Zobaczył wówczas plagi, które spadną na
niegodziwych. Ujrzał też, skąd prawi będą czerpać spokój w naszych czasach.

Przeczytaj Objawienie Jana 14:1–5 i zobacz, kogo Jan zobaczył stojącego wraz ze
Zbawicielem „na górze Syjon” (Objawienie Jana 14:1), czyli w Syjonie.

Jak pamiętasz, liczba 144 000, o której mowa w wersecie 1., to liczba wyższych
kapłanów z dwunastu plemion Izraela, którzy zostaną ustanowieni we wszystkich
narodach, aby głosić ewangelię i przyprowadzać ludzi do „kościoła Pierworodnego”
(NiP 77:11; zob. Objawienie Jana 7:4–8). Wyrażenie „się nie [skalać] z kobietami”
(Objawienie Jana 14:4) oznacza, że będą zachowywać czystość lub będą wieść
moralne życie. W Objawieniu Jana 14:5 wyrażenie: „w ustach ich nie znaleziono
kłamstwa” oznacza, że będą oni uczciwi i szczerzy, „bez skazy” znaczy, że będą
wolni od grzechu.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na pytanie: W jaki sposób,
twoim zdaniem, moralne prowadzenie się, uczciwość i czystość od

grzechu pomogą 144 000 wyższym kapłanom nieść ewangelię innym ludziom?

W swojej wizji dni ostatnich Jan zobaczył trzy inne anioły. Przeczytaj Objawienie
Jana 14:6 i odszukaj, co miał pierwszy anioł.

Po przytoczeniu Objawienia Jana 14:6 Prezydent Gordon B. Hinckley oświadczył:
„Ten anioł już przyszedł. Nazywa się Moroni” („Stay the Course – Keep the Faith”,
Ensign, listopad 1995, str. 70).
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Kiedy anioł Moroni po raz pierwszy
ukazał się Józefowi Smithowi,
powiedział mu, że Bóg ma dla niego do
wykonania ważną pracę (zob. Józef
Smith — Historia 1:29–35). Co, według
wersetu: Józef Smith — Historia 1:34,
Moroni przekazał Józefowi Smithowi
zgodnie z nakazem Boga, co pomogło
w przywróceniu na ziemię wiecznej
ewangelii?

Poznanie roli, jaką Moroni odegrał w
Przywróceniu, może pomóc ci
zrozumieć, dlaczego rzeźba jego postaci
znajduje się na szczycie wielu naszych
świątyń.

Anioł opisany w Objawieniu Jana 14:6
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).

Przeczytaj Objawienie Jana 14:7 i
odszukaj, co powiedział anioł.
Wyrażenie: „nadeszła godzina sądu
jego” odnosi się do czasu, kiedy
Zbawiciel będzie sądził wszystkich ludzi
żyjących na ziemi. Będzie wydawał
wyroki zarówno podczas Swego
Drugiego Przyjścia, jak i na Sądzie
Ostatecznym.

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.

W jaki sposób ewangelia Jezusa Chrystusa przygotowuje mieszkańców ziemi na
Jego Drugie Przyjście?

Jak przywrócona ewangelia Jezusa Chrystusa pomogła ci odnaleźć spokój w tym
niegodziwym i pełnym zamieszania świecie?

Przeczytaj Objawienie Jana 14:8–11 i odszukaj, co powiedziały anioły drugi i trzeci.

Jan dowiedział się, że Babilon, czyli niegodziwość, przeniknie do wszystkich
narodów. Wyrażenie: „upadł wielki Babilon” (Objawienie Jana 14:8) można
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tłumaczyć między innymi w ten sposób, że nadejdzie dzień, kiedy nadejdzie kres
niegodziwości na świecie.

Zastanów się, w jaki sposób świadomość, że niegodziwość świata ma swój kres,
może przynieść ci spokój ducha.

Prorok Józef Smith wyjaśnił, czego niegodziwi doświadczą 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, a którą
sami mogliby się cieszyć i że sami są 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: Joseph
Smith, str. 224).

Po tym, jak Jan dowiedział się, co po śmierci czeka niegodziwych, usłyszał głos z
nieba, który powiedział mu, czego po śmierci doświadczą sprawiedliwi.

Przeczytaj Objawienie Jana 14:12–13 i odszukaj, czego po śmierci zaznają
sprawiedliwi.

„[Odpocząć] po pracach swoich” (werset 13.) po śmierci oznacza, że nie będziemy
już obciążeni kłopotami, troskami i smutkiem (zob. Alma 40:12).

Jedna z zasad, których możemy się nauczyć z Objawienia Jana 14:12–13, brzmi:
Jeśli będziemy żyć sprawiedliwie, będziemy błogosławieni za nasze uczynki,
a po śmierci odpoczniemy po wykonanej pracy. Możesz zapisać tę zasadę w
swoich pismach świętych obok Objawienia Jana 14:12–13.

2. Zastanów się, w jaki sposób zasada ta może być dla ciebie źródłem
spokoju w świecie pełnym niegodziwości. W swoim dzienniku do

studiowania napisz dodający otuchy liścik do przyjaciela, który zastanawia się,
czy staranie się, by żyć sprawiedliwie ma sens skoro zewsząd otacza nas
niegodziwość.

W Objawieniu Jana 14:14–20 czytamy, że Jan ujrzał w swojej wizji dwie pory
zbiorów. Zobaczył, że podczas pierwszych żniw prawi zostaną oddzieleni od
niegodziwych (zob. Objawienie Jana 14:14–16), zaś podczas drugiego zbioru
niegodziwi zostaną zgromadzeni i ostatecznie zniszczeni (zob. Objawienie Jana
14:17–20).
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Objawienie Jana 15–16
Jan widzi sprawiedliwych w królestwie celestialnym oraz siedem plag w dniach
ostatnich
Objawienie Jana 15:2–4 zawiera dalszy opis wizji Apostoła Jana mówiącej o tym,
jak będzie wyglądać życie tych, którzy pokonają Szatana i zostaną zbawieni w
królestwie celestialnym. Reszta Objawienia Jana 15–16 zawiera opis siedmiu plag,
które spadną na niegodziwych w ostatnich dniach. Będą one poprzedzać Drugie
Przyjście Pana.

W wizji Jana każdą z plag symbolizuje anioł wylewający „czaszę”, czyli naczynie
„gniewu Bożego” (Objawienie Jana 15:7). Przeczytaj poniższe odsyłacze
z Objawienia Jana 16 i odszukaj siedem plag. Napisz krótki opis każdej z plag obok
właściwego numeru w załączonej tabeli:

Plaga 1. Objawienie Jana 16:2

Plaga 2. Objawienie Jana 16:3

Plaga 3. Objawienie Jana 16:4

Plaga 4. Objawienie Jana 16:8–9

Plaga 5. Objawienie Jana 16:10–11

Plaga 6. Objawienie Jana 16:12

Plaga 7. Objawienie Jana 16:17–21

Przeczytaj Objawienie Jana 16:15 i odszukaj, co możemy robić, aby przygotować się
na Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa.

Wyrażenie: „[pilnować] szat swoich, aby nie [chodzić] nago” (Objawienie Jana
16:15) odnosi się duchowego przygotowania. Ci, którzy „[pilnują] szat swoich” i są
duchowo przygotowani, będą na koniec odziani w szaty prawości, dawane tym,
którzy są godni, by żyć z Bogiem w królestwie celestialnym (zob. Objawienie Jana
3:3–5; 7:13–17).

Na marginesie w swoich pismach możesz napisać obok Objawienia Jana 16:15
następującą prawdę: Jeśli będziemy czujni i duchowo przygotowani, będziemy
gotowi na Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa.

Ważne jest, aby pamiętać, że Pan kocha Swój lud i będzie czuwał nad nim w dniach
ostatnich, także pośród ogromnego zniszczenia czy wielkiej bitwy. Powinniśmy być
czujni i duchowo przygotowani, abyśmy mogli otrzymać Pańską ochronę i
błogosławieństwa. Dodatkowe informacje na temat Armagedonu, o którym mowa
w Objawieniu Jana 16:16, znajdziesz w Bible Dictionary [Słowniku biblijnym] lub
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Guide to the Scriptures [Przewodniku po pismach świętych] pod hasłem
„Armagedon”.

3. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Objawienie Jana 14–16 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 32.: DZIEŃ 3.

Objawienie Jana 17–19
Wprowadzenie
Apostoł 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.

Objawienie Jana 17–18
Jan prorokuje o zniszczeniu duchowego Babilonu
Starszy Lynn G. Robbins z Kworum Siedemdziesiątych nauczał: „Łatwiej jest
unikać pokus, niż się im opierać” („Avoid It” [uroczyste spotkanie na
Uniwersytecie Brighama Younga, 17 września 2013], str. 1, strona internetowa:
speeches.byu.edu).

Jak sądzisz, dlaczego łatwiej jest unikać pokus niż się im opierać?
____________________

Co może się stać, kiedy z naszego wyboru znajdujemy się w sytuacjach, w których
musimy bezustannie opierać się pokusom?

Podczas studiowania Objawienia Jana 17–18 odszukaj prawdę, która pomoże ci
zrozumieć, jak możesz uniknąć wielu pokus i grzechów świata.

W Objawieniu Jana 16 dowiedzieliśmy się, że Apostoł Jan ujrzał w wizji siedem
aniołów, które w dniach ostatnich wyleją nieszczęścia na niegodziwych. Przeczytaj
Objawienie Jana 17:1 i odszukaj, co jeden z aniołów obiecał pokazać Janowi.

Według tego, co zapisano w Objawieniu Jana 17:15, „wody”, nad którymi zasiadła
kobieta (zob. werset 1.) to ludy i narody, nad którymi ma władzę i moc (zob. także
1 Nefi 14:11).

Przeczytaj Objawienie Jana 17:2–6 i odszukaj słowa lub wyrażenia, które opisują tę
kobietę i jej wpływ na świat. Słowo nierząd w wersecie 2. to w tym przypadku
niemoralne i niegodziwe czyny.

Jak w wersecie 2. opisano wpływ tej kobiety na władców i ludzi na świecie?

O czym, twoim zdaniem, jest mowa w Objawieniu Jana 17:6, gdzie kobieta jest
pijana krwią świętych i męczenników? Zwróć uwagę na słowo zdumieć się zawarte
w tym wersecie.

Zwierzę, o którym mowa w Objawieniu Jana 17:3, może symbolizować Rzym w
czasach Jana oraz pogrążone w zepsuciu królestwa i narody w dniach ostatnich
(zob. Objawienie Jana 17:8–13).

Przeczytaj Objawienie Jana 17:18 i odszukaj, co symbolizuje ta kobieta.

„Wielkie miasto” w wersecie 18. odnosi się do duchowego Babilonu
(zob. Objawienie Jana14:8; NiP 133:14). Ponieważ starożytny Babilon był miejscem
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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).

Przeczytaj Objawienie Jana 17:14 i zobacz, przeciwko komu będą walczyć
wyznawcy Babilonu.

Jak zakończy się ta wojna?

Z tego wersetu dowiadujemy się, że w dniach ostatnich Jezus Chrystus pokona
niegodziwość świata. Możesz zaznaczyć sobie w Objawieniu Jana 17:14 fragment,
który zawiera tę prawdę.

1. W swoim dzienniku do studiowania napisz, jak znajomość tej
prawdy może ci pomóc w naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

W Objawieniu Jana 18:1–3 czytamy, że jeszcze jeden anioł ogłosił upadek
niegodziwego Babilonu. Przeczytaj Objawienie Jana 18:4 i poszukaj, co Pan
przykazał czynić Swemu ludowi.

Dlaczego Pan nakazał Swemu ludowi, aby wyszedł z Babilonu?

Jedna z zasad, których możemy się nauczyć z Objawienia Jana 18:4, mówi, że
oddzielenie się od niegodziwości świata może pomóc nam uniknąć grzechu
oraz wyroków, jakie spadną na niegodziwych w dniach ostatnich. Możesz
zapisać tę zasadę w swoich pismach świętych obok Objawienia Jana 18:4.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

a. W jaki sposób przywrócona ewangelia Jezusa Chrystusa pomaga nam
oddzielać się od niegodziwości tego świata?

b. Jakie wyzwania mogą napotykać młodzi ludzie, kiedy starają się oddzielać
od niegodziwości tego świata, żyjąc pośród ludzi, którzy nie wyznają
naszych wartości, kochając ich i stykając się z nimi na co dzień?

c. W jaki sposób oddzielenie się od niegodziwych wpływów i zachowań
pomogło tobie i ludziom, których znasz, uniknąć pokus i grzechów
tego świata?

Zastanów się, od jakich niewłaściwych wpływów i zachowań musisz się odsunąć
oraz jak tego dokonasz. W modlitwie poproś Ojca w Niebie, by wspierał cię w
twoich wysiłkach, by oddzielić się od niegodziwych zachowań i praktyk.

W Objawieniu Jana 18:5–24 czytamy, że Jan zobaczył upadek niegodziwego
Babilonu i cierpienie jego mieszkańców.
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Objawienie Jana 19
Jan widzi Jezusa Chrystusa przychodzącego z mocą, by zniszczyć tych, którzy z
nim walczą
Zastanów się, jaki najlepszy dar możesz
ofiarować swojej przyszłej żonie lub
mężowi w dniu ślubu.

Przeczytaj wypowiedź Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu
Apostołów: „W dniu swojego ślubu najlepszym darem, jaki możecie dać 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).

Dlaczego, twoim zdaniem, bycie czystym i nieskalanym to najlepszy dar, jaki
możesz ofiarować swemu współmałżonkowi w dniu ślubu? ____________________

Objawienie Jana 19 zawiera porównanie do małżeństwa, odnoszące się do
Drugiego Przyjścia Zbawiciela. Według Objawienia Jana 19:1–6 Jan widział, że
sprawiedliwi wychwalali Boga za Jego wyroki na niegodziwych.

Przeczytaj Objawienie Jana 19:7 i zobacz, czyje małżeństwo anioł ogłosił Janowi.

Czego Jan dowiedział się o oblubienicy Baranka?

Wyrażenie „wesele Baranka” (Objawienie Jana 19:7) odnosi się do Drugiego
Przyjścia Zbawiciela.

Przeczytaj wypowiedź Starszego Bruce’a R. Mc Conkie z Kworum Dwunastu
Apostołów: „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).

Zastanów się, pod jakimi względami małżeństwo jest właściwym symbolem
przymierza, jakie łączy nas z Jezusem Chrystusem. Podczas rozważania zastanów
się nad tym, że małżeństwo to związek, który wymaga wierności, poświęcenia,
miłości, oddania i zaufania.
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Rozważanie doktryn i zasad
Rozważanie oznacza rozmyślanie, medytację, zadawanie pytań i ocenę tego, co wiesz i co chcesz
zrozumieć. Rozważanie często pomaga nam zrozumieć, jak możemy stosować zasady ewangelii.
Podczas studiowania księgi Objawienia Jana poświęć nieco czasu na rozważanie fragmentów,
które chcesz zgłębić.

Przeczytaj Objawienie Jana 19:8–9 i odszukaj, co święci mogą robić, aby
przygotować się na Drugie Przyjście Zbawiciela.

Czysty bisior (białe, lniane płótno, w starożytnym Izraelu cenniejsze niż inne
tkaniny) w wersecie 8. może symbolizować świętość, czystość i prawość Zgodnie z
tym, co symbolizują szaty oblubienicy Baranka, co musimy uczynić, abyśmy byli
gotowi na przyjście Pana Jezusa Chrystusa?

Jedna z prawd, których możemy nauczyć się z tych wersetów, mówi, że kiedy
będziemy czyści i sprawiedliwi, będziemy gotowi na przyjście Pana Jezusa
Chrystusa. Możesz zaznaczyć sobie w Objawieniu Jana 19:8 fragment, który
zawiera tę prawdę.

Słowo przyoblec w Objawieniu Jana 19:8 oznacza odziać się, ubrać. Zostanie
oczyszczonym z grzechu i stanie się sprawiedliwym to dar od Boga.

Rozważ odpowiedzi na następujące pytania: Co Bóg uczynił, aby umożliwić nam
oczyszczenie z grzechu i stanie się prawymi? Jak sądzisz, dlaczego nasza czystość i
prawość to najlepsze dary, jakie możemy ofiarować Zbawicielowi, kiedy ponownie
przyjdzie na ziemię?

Zdecyduj, co musisz zrobić, aby być czystym i prawym, abyś był przygotowany na
przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Postępowanie wedle wskazówek otrzymanych
przez Ducha.

Przeczytaj Objawienie Jana 19:10 i poszukaj, jak Jan zareagował na wieść, którą
ogłosił mu anioł. Anioł ten otrzymał od Boga upoważnienie, by reprezentować
Jezusa Chrystusa i przemawiać w Jego imieniu.

Co wedle słów anioła posiadają on (anioł) i inni słudzy Boga?

„Duch proroctwa” (Objawienie Jana 19:10) 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).

Pod jakimi względami, twoim zdaniem, świadectwo jest podobne do proroctwa?
____________________

Jak posiadanie świadectwa o Jezusie może wpłynąć na twoje przygotowania do
Drugiego Przyjścia?

Przeczytaj Objawienie Jana 19:11–16 i odszukaj słowa i wyrażenia opisujące
Zbawiciela podczas Jego Drugiego Przyjścia.

„Biały koń”, o którym jest mowa w Objawieniu Jana 19:11 to symbol walki i
zwycięstwa. Zbawiciel przyjdzie, by zwalczyć i pokonać grzech i niegodziwość.
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Zwróć uwagę na to, jak zostały opisane szaty Zbawiciela w Objawieniu Jana 19:13.
Wyrażenie „zmoczona we krwi” oznacza, że szata Zbawiciela będzie miała barwę
krwi. Kolor ten symbolizuje zniszczenie niegodziwych, które nastąpi po Jego
przyjściu (zob. Nauki i Przymierza 133:46–51). Może również przypominać nam
mękę, jakiej Zbawiciel doświadczył podczas Zadośćuczynienia.

Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał:

„Krwawił On ze wszystkich porów, jakże czerwony musiał być więc Jego
przyodziewek w Getsemane, jak szkarłatna musiała być Jego szata!

Nic więc dziwnego, że kiedy Chrystus przyjdzie w mocy i chwale, przybędzie w
podobnym szkarłatnym stroju (zob. NiP 133:48), co będzie nie tylko symbolem
prasy winnej Jego gniewu, ale też przypomnieniem dla nas o tym, jak cierpiał za
każdego z nas w Getsemane i na Kalwarii!” („Overcome […] Even as I Also

Overcame”, Ensign, maj 1987, str. 72).

Według Joseph Smith Translation (Tłumaczenia Józefa Smitha), Revelation 19:15
Jan zobaczył, że kiedy Zbawiciel przyjdzie jako Król królów i Pan panów
(zob. Objawienie Jana 19:16), będzie władał nad światem mocą słowa Boga. W
Objawieniu Jana 19:17–21 Jan zobaczył zniszczenie tych, którzy walczyli przeciwko
Barankowi Boga.

3. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Objawienie Jana 17–19 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się z
moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 32.: DZIEŃ 4.

Objawienie Jana 20–22
Wprowadzenie
Apostoł Jan zobaczył w wizji czas Milenium i Sąd Ostateczny. Widział również,
„nowe niebo i nową ziemię” (Objawienie Jana 21:1) oraz celestialne miasto Boga,
które zostanie ustanowione na ziemi. Zakończył swoją wizję prośbą do Pana, by
powrócił na ziemię.

Objawienie Jana 20
Jan widzi okres Milenium i Sąd Ostateczny
Zgodnie z planem zbawienia
ustanowionym przez Ojca w Niebie
każdy człowiek, który kiedykolwiek żył
na ziemi, stanie przed Bogiem, aby
zostać osądzonym. Zastanów się, jak
wyobrażasz sobie Sąd Ostateczny.

1. W swoim dzienniku do studiowania napisz, co masz nadzieję
myśleć i czuć, kiedy staniesz przed Bogiem na sądzie.

Jak napisano w Objawieniu Jana 20:1–11 Jan zobaczył, że Szatan będzie związany
podczas Milenium, a sprawiedliwi powstaną podczas pierwszego
Zmartwychwstania. Zobaczył też, że pod koniec Milenium Szatan zostanie „na
krótki czas” uwolniony (Objawienie Jana 20:3). Po ostatniej walce, jaką Szatan i
jego zwolennicy stoczą ze świętymi, zostaną wrzuceni „do jeziora z ognia i siarki
[…] na wieki wieków” (Objawienie Jana 20:10). Wówczas nastąpi Sąd Ostateczny.

Przeczytaj Objawienie Jana 20:12 i odszukaj, w jaki sposób Bóg nas osądzi.
(Objawienie Jana 20:12 to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz
zaznaczyć ten fragment w charakterystyczny sposób, abyś mógł go z łatwością
odnaleźć w przyszłości).

Na podstawie tego wersetu uzupełnij doktrynę: Bóg osądzi nas na podstawie
____________________ zgodnie z ____________________.

Księgi, o których mowa w Objawieniu Jana 20:12 to pisma święte, rejestry kościelne
zawierające dane o obrzędach zbawienia oraz księga żywota.

Przeczytaj następujące wyjaśnienie na temat księgi żywota: „Jedno znaczenie księgi
żywota mówi, ze 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”).

Przeczytaj Objawienie Jana 20:13 i odszukaj, co się wydarzy przed Sądem
Ostatecznym.

Niegodziwi oraz ci, którzy nie odpokutują, powstaną w ostatnim
Zmartwychwstaniu, na zakończenie Milenium i również zostaną osądzeni wedle
swych uczynków (zob. NiP 76:85).
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2. Zastanów się nad odnalezioną doktryną: Bóg osądzi nas na
podstawie ksiąg, zgodnie z naszymi uczynkami. Następnie w

swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na pytanie: Jak zrozumienie tej
doktryny i wiara w nią może wpływać na nasze postępowanie teraz i przez całe
życie? Zastanów się, co możesz lepiej robić w swoim życiu, aby przygotować się
na sąd Boży i sprawić, że twoje imię zostanie zapisane w księdze żywota.

Fragment do opanowania — Objawienie Jana 20:12
3. Korzystaj z różnorodnych pomocy do studiowania pism świętych:

Leksykonu ewangelii (na stronie internetowej: scriptures.lds.org),
indeksu i przypisów, aby odnaleźć dodatkowe informacje na temat Sądu
Ostatecznego. W swoim dzienniku do studiowania wypisz listę odsyłaczy.
Możesz również wypisać te odsyłacze w swoich pismach świętych obok
Objawienia Jana 20:12. W dzienniku do studiowania zapisz dodatkowe prawdy
dotyczące Sądu Ostatecznego, które poznałeś dzięki tym fragmentom.

Objawienie Jana 21
Jan widzi nowe niebo, ziemię i celestialne miasto Boga
Pomyśl o sytuacji, w której
doświadczyłeś wielkiego smutku
lub bólu.

Wymień kilka rzeczy, które mogą być
źródłem wielkiego smutku lub bólu w
tym życiu: ____________________

Podczas studiowania Objawienia Jana
21 odszukaj prawdę, która może
przynieść ci pociechę w trudnych
chwilach.

Objawienie Jana 21–22 to kontynuacja
wizji Apostoła Jana wydarzeń, które
nastąpią po Drugim Przyjściu Jezusa
Chrystusa.

Przeczytaj Objawienie Jana 21:1–2 i
poszukaj, jakie przyszłe wydarzenia
zobaczył Jan.

Użyte przez Jana wyrażenie „[nowe
niebo i nowa ziemia]” (Objawienie Jana
21:1) może odnosić się do wydarzenia, które będzie miało miejsce podczas
Drugiego Przyjścia Pana, kiedy to ziemia przejdzie w rajski stan, w którym
znajdowała się przed Upadkiem Adama i Ewy. Może się to również odnosić do
zmiany, jaka nastąpi pod koniec Milenium, kiedy to ziemia przejdzie w stan
celestialny (zob. NiP 29:22–24).

Przeczytaj Objawienie Jana 21:3–4 i poszukaj, co Bóg uczyni dla Swego ludu.
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Z wersetów tych dowiadujemy się, że: Bóg będzie mieszkał pośród Swego ludu,
będzie go pocieszał, a ludzie nie będą już doświadczać śmierci, smutku ani
bólu.

Starszy Joseph B. Wirthlin z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, że Bóg
wynagrodzi sprawiedliwym wszelkie smutki i cierpienia życia doczesnego: „Pan
rekompensuje każdą stratę Swoim wiernym. To, co zostało odebrane temu, kto
kocha Pana, będzie mu dodane na sposób Pański. Choć, być może, nie stanie się
to w upragnionym przez nas czasie, wierny będzie wiedział, że każda wylana
dzisiaj łza zostanie w końcu po stokroć zwrócona w formie łez radości i

wdzięczności” („Będzie, co ma być, więc pokochaj to”, Ensign lub Liahona, listopad 2008,
str. 28).

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytanie: W
jaki sposób wiedza, że Bóg pocieszy Swój lud i wynagrodzi jego

cierpienia i ból, może pomóc nam teraz, kiedy zmagamy się z przeciwnościami?

Przeczytaj Objawienie Jana 21:7 i odszukaj, co Pan obiecuje ludziom, którzy wiernie
przetrwają próby.

W oparciu o to, czego nauczyłeś się z księgi Objawienia Jana na temat wyzwań i
prób w dniach ostatnich, pomyśl, jakiego rodzaju przeciwności będziemy musieli
pokonać, aby żyć z Bogiem.

Objawienie Jana 21:8 opisuje, co czeka tych, którzy buntują się przeciwko Bogu i
nie odpokutują. „Druga śmierć” to śmierć duchowa — czyli oddzielenie od Boga —
której doświadczą ci, którzy celowo walczą ze światłością i prawdą.

Przeczytaj Objawienie Jana 21:9–21 i odszukaj, jak Jan opisał celestialne
miasto Boga.

Przeczytaj Objawienie Jana 21:22–27 i odszukaj, co obecność Ojca w Niebie i Jezusa
Chrystusa będzie oznaczała dla mieszkańców tego miasta.

Objawienie Jana 22
Jan kończy zapis swojej wizji.
Objawienie Jana 22 zawiera dalszy opis świętego miasta Boga sporządzony przez
Apostoła Jana. W swoim opisie Jan wspomniał o tronie (zob. Objawienie Jana 22:1).
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Przeczytaj Objawienie Jana 22:1–2 i
narysuj, co oprócz tronu zobaczył Jan.

Zwróć uwagę na to, że Jan dowiedział
się, że drzewo to wydawało mnóstwo
owoców przez cały czas, a jego liście
miały moc uzdrawiania narodów. 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). Największym przejawem miłości
Boga jest Zadośćuczynienie Jezusa
Chrystusa (zob. Ew. Jana 3:16; I List
Jana 4:9). Owoce drzewa mogą też
symbolizować błogosławieństwa
Zadośćuczynienia, takie jak życie
wieczne (zob. NiP 14:7).

W Objawieniu Jana 22:3-12 czytamy, że
oprócz wizji celestialnego miasta Jan otrzymał też świadectwo od anioła, który
potwierdził przed nim, że wszystko, co zostało mu objawione, jest prawdą. Jan
zobaczył również, że Zbawiciel nagrodzi wszystkich ludzi według ich uczynków.

Przeczytaj Objawienie Jana 22:14 i odszukaj, co musimy robić, aby wolno nam było
wejść do królestwa celestialnego.

„[Mieć] prawo do drzewa żywota” (Objawienie Jana 22:14) oznacza bycie godnym
otrzymania wszystkich błogosławieństw Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa,
włącznie z życiem wiecznym.

Z tego wersetu uczymy się, że: Jeśli będziemy przestrzegać przykazań Pana,
będziemy mogli otrzymać błogosławieństwa Zadośćuczynienia Jezusa
Chrystusa i wejść do królestwa celestialnego. Przestrzeganie Jego przykazań
oznacza również przyjęcie wszystkich obrzędów koniecznych, aby wejść do
królestwa celestialnego.

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.

W Objawieniu Jana 22:15–19 czytamy, 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.

Przeczytaj Objawienie Jana 22:20 i odszukaj, o co Jan prosił Zbawiciela.

W oparciu o to, czego nauczyłeś się z księgi Objawienia Jana, jak sądzisz, dlaczego
Jan tak bardzo pragnął przyjścia Pana? ____________________
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5. Gratulujemy ukończenia kursu seminarium dotyczącego Nowego
Testamentu. Zastanów się, czego się nauczyłeś w tym roku i jakie

towarzyszyły temu uczucia. Poświęć kilka chwil, aby w dzienniku do
studiowania wypisać kilka nauk z Nowego Testamentu, które zrobiły na tobie w
tym roku największe wrażenie. Napisz także, jak studiowanie w seminarium
wpłynęło na twoje świadectwo. Szukaj okazji do tego, by dzielić się zdobytą
wiedzą i składać świadectwo o poznanych prawdach.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi ćwiczeniami
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Objawienie Jana 20–22 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciałbym podzielić się ze
swoim nauczycielem:
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