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Stary Testament
Podr´cznik do studiowania dla ucznia



2

Kurs ten koncentruje si´ g∏ównie
na naukach zawartych w Starym
Testamencie. Obejmuje on równie˝
ksi´gi Moj˝esza i Abrahama, które
sà cz´Êcià Per∏y Wielkiej WartoÊci.
Zebrane razem, ksi´gi te dajà nam opis
tego, w jaki sposób Bóg post´powa∏ ze
swoim ludem od czasów Rady w Niebie
do kilkuset lat przed narodzeniem
Zbawiciela. Dostarczajà one silnych
przyk∏adów wiary i pos∏uszeƒstwa.
Ukazujà one równie˝ konsekwencje
zapominania, niepos∏uszeƒstwa czy
przeciwstawiania si´ Bogu. Proroctwa
zawarte w tych ksi´gach Êwiadczà 
o narodzinach Zbawiciela,
ZadoÊçuczynieniu, powtórnym przyj-
Êciu i rzàdach w czasie milenium.

Powy˝szy podr´cznik do studiowania
podaje w zarysie lektur´ na ka˝dy
tydzieƒ, dostarcza wnikliwych pytaƒ
oraz sugeruje dodatkowe odnoÊniki do
pisma Êwi´tego, aby nadaç przejrzy-
stoÊç i zakres waszemu studiowaniu.
(S∏ownik biblijny, przewodnik tema-
tyczny oraz odnoÊniki w edycji Biblii
Króla Jakuba wydanej przez KoÊció∏
Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich w j´zyku angielskim dostar-
czajà równie˝ wielu pomocnych spo-

strze˝eƒ). Podr´cznik do studiowania
przeznaczony jest do nast´pujàcych
zastosowaƒ:

a. Indywidualne studiowanie pisma
Êwi´tego. Pytania zawarte w ka˝dym
materiale do przeczytania pomogà
wam zobaczyç, w jaki sposób nauki
proroków ze Starego Testamentu
mogà pomóc wam w zbli˝eniu si´
do Chrystusa. 

b. Rodzinne studiowanie pisma Êwi´tego.
Powy˝szy podr´cznik do studiowania
b´dzie cennym narz´dziem podczas
lekcji domowego wieczoru
rodzinnego lub innej dyskusji
rodzinnej.

c. Przygotowanie do dyskusji na lekcji.
Kiedy studiujecie zadanà lektur´ i
rozwa˝acie pytania do niej, b´dziecie
lepiej przygotowani, aby wziàç
czynny udzia∏ w czasie lekcji zasad
ewangelii.

Kierowani poprzez Ducha podczas stu-
diowania, b´dziecie w stanie sk∏adaç
Êwiadectwo tak, jak Job: „Lecz ja wiem,
˝e Odkupiciel mój ˝yje i ˝e jako
ostatni nad prochem stanie!” (Ks. Joba
19:25). 

S∏owo wst´pne

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Moj˝esz 1:1–11. Moj˝esz widzi Boga
i rozmawia z Nim twarzà w twarz.
Moj˝esz dowiaduje si´, ˝e jest
synem Boga na podobieƒstwo
Jednorodzonego Syna Ojca.

b. Moj˝esz 1:12–23. Szatan staje przed
Moj˝eszem; Moj˝esz wyp´dza go.

c. Moj˝esz 1:24–39. Bóg ponownie
ukazuje si´ i naucza o Swoim dziele
i chwale.

• Czego Moj˝esz nauczy∏ si´ o Bogu z
doÊwiadczeƒ opisanych w Moj˝esz
1:1–7? Czego Moj˝esz nauczy∏ si´ o
sobie? Czy wiedza o tym, ˝e jesteÊmy
dzieçmi Boga, stworzonymi na
podobieƒstwo Jego Syna, mo˝e coÊ
zmieniç w naszym ˝yciu?

„Albowiem to dzie∏o moje i chwa∏a moja”
Moj˝esz 1

1
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Abraham 3:11–12, 22–23; Nauki i
Przymierza 138:53–57. Abraham
rozmawia z Panem twarzà w
twarz i dowiaduje si´, ˝e w
˝yciu przedziemskim wiele
„szlachetnych i wielkich” duchów
zosta∏o wybranych przed
narodzeniem do wype∏nienia
swoich misji w ÊmiertelnoÊci
(Abraham 3:11–12, 22–23).
Prezydent Joseph F. Smith mówi
wi´cej na temat „szlachetnych i
wielkich duchów” w wizji
przedstawiajàcej Zbawiciela, który
odwiedzi∏ Êwiat duchów przed
Swoim Zmartwychwstaniem (NiP
138:53–57).

b. Abraham 3:24–28; Moj˝esz 4:1–4.
Abraham i Moj˝esz zobaczyli w
wizji, ˝e Jezus Chrystus zosta∏
wybrany na Radzie w Niebie, aby
byç naszym Zbawicielem oraz to,
˝e dokonaliÊmy wyboru, aby pójÊç
za Nim. Zobaczyli oni równie˝,
˝e Lucyfer (Szatan) i duchy, które
posz∏y za nim, zostali wyp´dzeni
z nieba. 

• Kogo zobaczy∏ w wizji Êwiata
duchów Prezydent Joseph F. Smith?
(Zob. NiP 138:53). Do czego
zostali wybrani ci ludzie przed
narodzeniem? (Zob. NiP 138:55–56).

• Poza ustanowieniem przed
narodzeniem proroków do ich
powo∏aƒ, Bóg ustanowi∏ wiele
„innych wybranych duchów”, aby
pomagali budowaç Jego królestwo
w ró˝ny sposób. Do czego mogliÊcie
zostaç ustanowieni przed
narodzeniem? (Zob. NiP 138:56).

• Kim by∏y dwa duchy na Radzie w
Niebie, które zaoferowa∏y si´, ˝e
b´dà naszym Zbawicielem? (Zob.
Abraham 3:27; Moj˝esz 4:1–2).
Czym ró˝ni∏y si´ ich propozycje?
Dlaczego Ojciec Niebieski wybra∏
Jezusa Chrystusa, aby by∏ naszym
Odkupicielem? (Zob. Moj˝esz 4:2–3).

• Dodatkowa lektura: Ks. Izajasza
14:12–15; Objawienie 12:7–9;
Alma 13:3–5; Nauki i Przymierza
29:36–39; oraz pozosta∏a cz´Êç
ksi´gi Abrahama 3 i Nauki i
Przymierza 138.

„Zosta∏eÊ wybrany jeszcze przed narodzeniem”
Abraham 3; Moj˝esz 4:1–4

2

• W jaki sposób Moj˝esz otrzyma∏ si∏´,
aby oprzeç si´ pokusom Szatana?
(Zob. Moj˝esz 1:18, 20–21). W jaki
sposób Moj˝esz kaza∏ Szatanowi
odejÊç? W jaki sposób modlitwa
mo˝e wzmocniç nas w opieraniu
si´ pokusom? Co jeszcze mo˝emy
zrobiç, aby otrzymaç t´ si∏´?

• Chocia˝ Bóg stworzy∏ Êwiaty i ludzi,
które sà dla nas niezliczone, zapewni∏

On Moj˝esza, ˝e zna je wszystkie
(Moj˝esz 1:35). W jaki sposób
mo˝ecie odczuç, ˝e Ojciec Niebieski
i Jezus Chrystus znajà ka˝dego z was
z osobna i kochajà was?

• Dlaczego jest to wa˝ne dla nas,
abyÊmy wiedzieli, co jest dzie∏em
i chwa∏à Boga? W jaki szczególny
sposób mo˝emy pomagaç Mu w
tym wspania∏ym dziele?
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Moj˝esz 1:27–42. Moj˝esz otrzymuje
Boskà wizj´ stworzenia oraz
przykazanie, aby zapisa∏ opis
Stworzenia ziemi.

b. Moj˝esz 2:1–25; 3:1–14. Moj˝esz
dowiaduje si´, ˝e Bóg jest Stwórcà
wszystkich rzeczy.

c. Moj˝esz 2:26–31; 3:7, 15–25.
Moj˝esz dowiaduje si´, ˝e m´˝czyêni
oraz kobiety sà stworzeni na
podobieƒstwo Boga.

• Co Bóg objawi∏ na temat celu
Stworzenia? (Zob. Moj˝esz 1:39;
Abraham 3:24–25; zob. równie˝
1 Nefi 17:29).

• Które z Boskich stworzeƒ sà
wyjàtkowo pi´kne dla was? W jaki
sposób mo˝emy odnieÊç korzyÊç
zwracajàc ka˝dego dnia baczniejszà
uwag´ na pi´kno stworzenia? 

• W jaki sposób stworzenie „daje
Êwiadectwo o Bogu”? (Zob. Moj˝esz
6:63; Alma 30:44).

Dodatkowa lektura: Abraham 4–5;
I Ks. Moj˝eszowa 1–2.

Stworzenie
Moj˝esz 1:27–42; 2–3

3

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Moj˝esz 4; 5:10–11; 6:48–49, 55–56.
Szatan przychodzi do Ogrodu Eden,
aby oszukaç Ew´. Ewa i Adam
spo˝ywajà owoc z drzewa poznania
dobra i z∏a (4:5–12). B´dàc upadli,
Adam i Ewa zostajà wyp´dzeni z
ogrodu (4:13–31). Póêniej, Adam i
Ewa cieszà si´ b∏ogos∏awieƒstwami
Upadku (5:10–11). Enoch naucza o
skutkach Upadku (6:48–49, 55–56).

b. Moj˝esz 5:14–15; 6:50–54, 57–62.
Dzi´ki zadoÊçuczynieniu Jezusa
Chrystusa, ludzie sà zbawieni
od Êmierci fizycznej poprzez
zmartwychwstanie oraz mogà byç
zbawieni od Êmierci duchowej
poprzez wiar´, odpokutowanie,
chrzest, dar Ducha Âwi´tego i
pos∏uszeƒstwo przykazaniom.

c. Moj˝esz 5:1–9, 12. Adam i Ewa
rozpoczynajà Êmiertelne ˝ycie.
Nauczajà oni swoje dzieci prawd
ewangelii (5:1–4, 12). Adam sk∏ada
ofiar´ na podobieƒstwo ofiary
Jednorodzonego (5:5–9).

• Jakie by∏y rezultaty Upadku dla
Adama i Ewy — i dla nas? (Zob.
Moj˝esz 4:22–29; 5:10–11; 6:48–49,
55–56; 2 Nefi 2:22–23; 9:6; I Ks.
Moj˝eszowa 3:16–23).

• Kiedy prorocy nauczali o Upadku
Adama i Ewy, cz´sto równie˝ nauczali
o ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa
(Moj˝esz 5:10–15; 6:48–62; 2 Nefi
9:6–10). Dlaczego wa˝ne jest, aby
nauczaç o ZadoÊçuczynieniu razem
z Upadkiem?

• Jaki by∏ cel ofiary, którà z∏o˝y∏ Adam?
(Zob. Moj˝esz 5:7–9). Jakie podobne
symbole my otrzymaliÊmy?

„Bo przez moje wykroczenie 
otwar∏y si´ moje oczy”
Moj˝esz 4; 5:1–15; 6:48–62

4
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Moj˝esz 5:16–41. Kain mi∏uje
Szatana bardziej ni˝ Boga i s∏ucha
rozkazu Szatana, aby z∏o˝yç ofiar´
Panu (5:16–19). Pan odrzuca ofiar´
Kaina i nakazuje Kainowi, aby
odpokutowa∏ (5:20–25). Kain
zawiera przymierze z Szatanem i
zabija Abla (5:26–33). Pan przeklina
Kaina, Kain zostaje odsuni´ty sprzed
oblicza Pana (5:34–41).

b. Moj˝esz 6:26–63. Enoch, czwarty
prawnuk Adama, zostaje powo∏any
przez Pana, aby g∏osiç pokut´
(6:26–36). Enoch jest pos∏uszny
przykazaniu Pana (6:37–63).

c. Moj˝esz 7:13, 17–21, 23–47, 68–69.
Wiara Enocha jest tak wielka, ˝e góry
rozst´pujà si´ przed nim, rzeki
zmieniajà bieg i wszystkie narody

bojà si´ go (7:13, 17). Pan i Enoch
lamentujà nad niegodziwoÊcià ludzi
na ziemi (7:23–47). Ludzie w mieÊcie
Enocha sà jednego serca i umys∏u w
Panu, i ca∏e miasto zostaje zabrane
do nieba (7:18–21, 68–69). 

• W jaki sposób odpowiedzia∏ Kain
Panu, kiedy go zapyta∏, gdzie jest
Abel? (Zob. Moj˝esz 5:34). Co to
znaczy byç stró˝em naszego brata?
(Zob. I List Jana 3:11, 17–18).

• Dlaczego Pan nazwa∏ Enocha i jego
lud Syjonem? (Zob. Moj˝esz 7:18).
Co to znaczy byç „jednego serca i
umys∏u”? Co mo˝emy zrobiç, aby
staç si´ jednego serca i jednego
umys∏u w Panu w naszych
rodzinach, w KoÊciele?

Dodatkowa lektura: Moj˝esz 5:42–55;
6:10–25; 7:14–16, 59–64; 2 Nefi
2:25–27; I Ks. Moj˝eszowa 4:1–16.

„Je˝eli b´dziesz dobrze czyni∏, zostaniesz przyj´ty”
Moj˝esz 5–7

5

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Moj˝esz 8:19–30; I Ks. Moj˝eszowa
6:5–22; 7:1–10. Noe g∏osi ewangeli´,
ale ludzie nie s∏uchajà (Moj˝esz
8:19–25). Z powodu niegodziwoÊci
ludzi, Pan oÊwiadcza, ˝e zniszczy
wszelkie cia∏o na ziemi (Moj˝esz
8:26–30; I Ks. Moj˝eszowa 6:5–13).
Pan nakazuje Noemu, aby zbudowa∏

ark´ i zabra∏ do niej swojà rodzin´ i
po parze z wszelkich ˝yjàcych istot
(I Ks. Moj˝eszowa 6:14–22; 7:1–10). 

b. I Ks. Moj˝eszowa 7:11–24; 8; 9:8–17.
Deszcz pada przez czterdzieÊci dni i
czterdzieÊci nocy (7:11–12). Wszyscy
ludzie i zwierz´ta, którzy nie sà na
arce, umierajà (7:13–24). Kiedy
wody opadajà, Noe, jego rodzina i
zwierz´ta opuszczajà ark´ i Noe

„Noe [...] przygotowa∏ ark´ dla ocalenia 
rodziny swojej”
Moj˝esz 8:19–30; I Ks. Moj˝eszowa 6–9;11:1–9

6

Dodatkowa lektura: I Ks. Moj˝eszowa
1–3; I List do Koryntian 15:20–22;
2 Nefi 2:5–30; 9:3–10; Helaman
14:15–18; Nauki i Przymierza

19:15–19; 29:34–44; Zasady Wiary 1:2;
„Upadek Adama”, S∏ownik biblijny,
strona 670.
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Przestudiuj Abraham 1:1–4; 2:1–11;
I Ks. Moj˝eszowa 12:1–8; 17:1–9. We
fragmentach tych, Abraham pragnie
byç sprawiedliwym i godnym b∏ogos∏a-
wieƒstw Boga. Bóg zawiera przymierze
z Abrahamem, które obiecuje, ˝e
Abraham b´dzie posiada∏ liczne
potomstwo, które otrzyma ziemi´
obiecanà, b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒ-
stwa i ewangeli´.

Wszyscy cz∏onkowie KoÊcio∏a sà nasie-
niem Abrahama, co oznacza, ˝e jeste-
Êmy jego potomkami i spadkobiercami
b∏ogos∏awieƒstw i obowiàzków przy-
mierza z Abrahamem. Te wspania∏e
b∏ogos∏awieƒstwa przychodzà do nas,
kiedy zachowujemy przymierza ewan-

gelii. Pierwszym przymierzem, które
zawieramy, jest chrzest. Póêniej, w
Êwiàtyni otrzymujemy pe∏ni´ przymie-
rza z Abrahamem. 

• Jakie b∏ogos∏awieƒstwa obieca∏
Abrahamowi Pan jako cz´Êç
przymierza z Abrahamem?

• Jakie sà nasze obowiàzki jako
spadkobierców przymierza z
Abrahamem? (Zob. Abraham 2:9, 11;
I Ks. Moj˝eszowa 18:19).

Dodatkowa lektura: Nauki i Przymierza
132:19–24, 29–32; I Ks. Moj˝eszowa 15;
„Abraham, przymierze z”, S∏ownik
biblijny, strona 602.

Przymierze z Abrahamem
Abraham 1:1–4; 2:1–11; 12:1–8; I Ks. Moj˝eszowa 17:1–9

7

sk∏ada Panu ofiar´ (8:1–22). Pan
ustanawia t´cz´, jako symbol
przymierza z Noem (9:8–17). 

c. I Ks. Moj˝eszowa 11:1–9. W kilka
pokoleƒ po potopie, ludzie próbujà
zbudowaç wie˝´ si´gajàcà nieba.
Pan miesza ich j´zyki i rozprasza
ich po ca∏ym Êwiecie.

• Jak wyglàda∏ Êwiat, kiedy Pan powo∏a∏
Noego, aby g∏osi∏ ewangeli´? (Zob.
Moj˝esz 8:20–22). Jakie podobieƒstwa
mo˝ecie zauwa˝yç pomi´dzy ludêmi z
czasów Noego a ludêmi ˝yjàcymi w
naszych czasach?

• W jaki sposób ludzie z czasów Noego
mogli uniknàç zniszczenia? (Zob.

Moj˝esz 8:23–24). W jaki sposób
s∏uchanie oraz podà˝anie za
prorokami mo˝e pomóc uniknàç
nam duchowego oraz doczesnego
zniszczenia?

• Dlaczego Noe zbudowa∏ ark´? (Zob.
List do Hebrajczyków 11:7). Jakie
„arki” mamy w dzisiejszych czasach,
które mogà pomóc nam ocaliç nas
od z∏a, które nas otacza? (Mo˝ecie
zechcieç odnieÊç si´ do broszury Dla
wzmocnienia m∏odzie˝y [34285 166],
aby odpowiedzieç na to pytanie). W
jaki sposób mo˝emy innym pomóc
znaleêç schronienie w tych „arkach”?

Dodatkowa lektura: List do
Hebrajczyków 11:7; Moj˝esz 7:32–36.
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. I Ks. Moj˝eszowa 13. Po krótkim
pobycie w Egipcie, Abraham i jego
rodzina wracajà do Kanaanu.
Abraham osiedla si´ w Hebronie a
jego bratanek, Lot, osiedla si´ w
pobli˝u Sodomy.

b. I Ks. Moj˝eszowa 14:1–2, 8–24. Lot
zostaje wzi´ty do niewoli, z której
uwalnia go Abraham (14:1–2, 8–16).
Abraham p∏aci dziesi´cin´
Melchizedekowi i odmawia przyj´cia
∏upów wojennych od króla Sodomy
(14:17–24). 

c. I Ks. Moj˝eszowa 18:16–33; 19:1–29.
Pan mówi, ˝e zniszczy Sodom´ i
Gomor´ z powodu niegodziwoÊci
ludzi (18:16–22). Abraham prosi
Pana, aby ocali∏ miasta, jeÊli znajdzie
w nich sprawiedliwie ˝yjàcych ludzi
(18:23–33). Lotowi i jego rodzinie
nakazuje si´ opuszczenie Sodomy

(19:1–23). Pan niszczy Sodom´ i
Gomor´ (19:24–29).

• Na poczàtku Lot „mieszka∏ w
miastach okr´gu” za Sodomà, ale
„rozbija∏ swe namioty a˝ do
Sodomy” (I Ks. Moj˝eszowa 13:12).
Póêniej zamieszka∏ on w samej
Sodomie (I Ks. Moj˝eszowa 14:12).
Jakie rzeczy mo˝emy robiç, które
sà duchowymi odpowiednikami
rozbijania naszych namiotów w
kierunku Sodomy? 

• O co prosi∏ Abraham, kiedy
dowiedzia∏ si´, ˝e Pan zamierza
zniszczyç Sodom´ i Gomor´? (Zob.
I Ks. Moj˝eszowa 18:23–32). Czego
uczymy si´ z faktu, ˝e Pan ocali
miasta, jeÊli znajdzie w nich
sprawiedliwych ludzi? 

Dodatkowa lektura: I Ks. Moj˝eszowa
12; T∏umaczenie Józefa Smitha, I Ks.
Moj˝eszowa 14:25–40; 19:9–15.

Sprawiedliwe ˝ycie w niegodziwym Êwiecie
I Ks. Moj˝eszowa 13–14; 18–19

8

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Abraham 1:1, 5–20. Jako m∏ody
cz∏owiek, Abraham jest przeÊladowany
przez fa∏szywych kap∏anów faraona.
Usi∏ujà oni z∏o˝yç go w ofierze, ale
zostaje on wybawiony przez Jahwe.

b. I Ks. Moj˝eszowa 15–17; 21. Póêniej
obiecano Abrahamowi potomstwo
(15:1–6). Saraj daje Abrahamowi za
˝on´ Hagar; Hagar rodzi Ismaela
(16:1–16). Bóg ponownie mówi o
przymierzu z Abrahamem, obiecujàc,
˝e Abraham b´dzie ojcem wielu

narodów (17:1–14). Og∏oszenie
narodzin Izaaka, poprzez którego
przymierze b´dzie kontynuowane
(17:16–22). Saraj rodzi Izaaka
(21:1–12).

c. I Ks. Moj˝eszowa 22. Bóg nakazuje
Abrahamowi z∏o˝yç w ofierze Izaaka
(22:1–2). Abraham przygotowuje si´
do z∏o˝enia Izaaka w ofierze, ale Bóg
zamiast tego upatruje sobie jagni´,
które ma byç z∏o˝one w ofierze
(22:3–19). 

Uwaga: I Ks. Moj˝eszowa 17 mówi o
tym, jak Pan zmienia imi´ Abrama na

„Bóg upatrzy sobie jagni´”
Abraham 1; I Ks. Moj˝eszowa 15–17; 21–22

9
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Abrahama i imi´ Saraj na Sara (zob.
wersety 5, 15). Imion Abraham i Sara
u˝ywa si´ w ca∏ym tym rozdziale. 

• W jaki sposób Abraham odpowiedzia∏
na przykazanie Boga, aby z∏o˝yç w
ofierze Izaaka? (Zob. I Ks. Moj˝eszowa
22:2–3). W jaki sposób Izaak
odpowiada na t´ sytuacj´? (Zob.
I Ks. Moj˝eszowa 22:3–10). Czego
mo˝emy si´ nauczyç od Abrahama
i Izaaka na temat wiary i
pos∏uszeƒstwa? (Zob. List do
Hebrajczyków 11:17–19; List Jakuba
2:21–23).

• GotowoÊç Abrahama do z∏o˝enia
w ofierze Izaaka by∏a na
podobieƒstwo gotowoÊci Ojca
Niebieskiego do z∏o˝enia w ofierze
Jego Jednorodzonego Syna (Jakub
4:5; I Ks. Moj˝eszowa 22:8, 13). Jakie
sà pewne podobieƒstwa pomi´dzy
doÊwiadczeniem Abrahama i Ojca
Niebieskiego? Jaka jest najwi´ksza
ró˝nica?

Dodatkowa lektura: List do
Hebrajczyków 11:8–19; Jakub 2:21–23;
Jakub 4:5; Nauki i Przymierza
132:34–36.

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. I Ks. Moj˝eszowa 24. Abraham
podkreÊla znaczenie ma∏˝eƒstwa w
przymierzu poprzez wybranie godnej
˝ony dla Izaaka.

b. I Ks. Moj˝eszowa 25:20–34. Rebeka
otrzymuje objawienie na temat jej
nienarodzonych synów, bliêniàt
(25:22–23). Kiedy ci synowie doroÊli,
Ezaw sprzedaje swe pierworodztwo
Jakubowi (25:29–34).

c. I Ks. Moj˝eszowa 26–29. Izaakowi
i jego potomkom obiecane sà
b∏ogos∏awieƒstwa przymierza z
Abrahamem (26:1–5). Ezaw ˝eni si´
poza przymierzem (26:34–35). Izaak
b∏ogos∏awi Jakuba, aby panowa∏ nad
ludem i narodami (27:1–46). Izaak
wypowiada do Jakuba s∏owa
b∏ogos∏awieƒstw przymierza z
Abrahamem i wysy∏a go, aby znalaz∏

godnà ˝on´ (28:1–10). Jakub
poÊlubia Le´ i Rachel´ w przymierzu
(29:1–30).

• W jaki sposób, niektórzy z nas mogà
pope∏niaç podobne b∏´dy do Ezawa,
wybierajàc rzeczy, które raczej
natychmiast przynoszà zadowolenie
ani˝eli rzeczy, które majà wiecznà
wartoÊç?

• Czego mo˝emy si´ nauczyç o
Jakubie, widzàc jego wysi∏ki
zmierzajàce do ma∏˝eƒstwa w
przymierzu? (Zob. I Ks. Moj˝eszowa
28:1–5; 29:1–28).

• Jakie niektóre rzeczy mogà robiç
dzieci oraz m∏odzie˝ w celu
przygotowania si´ do zawarcia
ma∏˝eƒstwa w Êwiàtyni? Co musi
zrobiç dwoje ludzi, którzy zawarli
Êlub w Êwiàtyni, aby zapewniç
sobie to, ˝e b´dà oni naprawd´
wiecznym ma∏˝eƒstwem?

B∏ogos∏awieƒstwa pierworodztwa; 
ma∏˝eƒstwo w przymierzu
I Ks. Moj˝eszowa 24–29

10
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. I Ks. Moj˝eszowa 37. Józef, jedenasty
syn Jakuba, zostaje znienawidzony
przez swych braci i sprzedany do
niewoli.

b. I Ks. Moj˝eszowa 39. Józefowi, jako
niewolnikowi dobrze si´ wiedzie, ale
zostaje oskar˝ony o niemoralnoÊç i
osadzony w wi´zieniu (39:1–20).
Prze∏o˝ony wi´zienia powierza
Józefowi nadzór nad innymi
wi´êniami (39:21–23).

c. I Ks. Moj˝eszowa 34:1–12; 35:22;
38:1–30. Grzech niemoralnoÊci ma
negatywne konsekwencje dla rodziny
Jakuba (34:1–12; 35:22; 38:1–30).

˚ony Jakuba urodzi∏y mu dwunastu
synów, którzy zapoczàtkowali dwana-
Êcie plemion Izraela (Pan zmieni∏ imi´

Jakuba na Izrael; zob. I Ks. Moj˝eszowa
32:28). Jedenastym synem Jakuba by∏
Józef, jako najstarszy syn Jakuba i
Racheli, Józef otrzyma∏ pierworodztwo,
kiedy Ruben, najstarszy syn Jakuba i
Lei utraci∏ je na skutek nieprawoÊci
(I Ks. Kronik 5:1–2).

• Co zrobi∏ Józef, kiedy ˝ona Potyfara
próbowa∏a skusiç go do grzechu?
(Zob. I Ks. Moj˝eszowa 39:11–12).
W jaki sposób mo˝emy naÊladowaç
przyk∏ad Józefa, kiedy jesteÊmy
kuszeni?

• Czego mo˝emy nauczyç si´ od Józefa
odnoÊnie zmiany z∏ych doÊwiadczeƒ
i okolicznoÊci na dobre? (Zob. I Ks.
Moj˝eszowa 39:20–23; zob. równie˝
List do Rzymian 8:28).

Dodatkowa lektura: I Ks. Moj˝eszowa
34:13–31.

„Jak mog´ czyniç tak wielkà niegodziwoÊç?”
I Ks. Moj˝eszowa 34; 37–39

11

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. I Ks. Moj˝eszowa 40–41. W
wi´zieniu, Józef w∏aÊciwie t∏umaczy
sny s∏ug faraona. Póêniej t∏umaczy
sny o krowach i k∏osach, które mia∏
faraon. Józef zostaje ustanowiony
namiestnikiem faraona nad ca∏ym
Egiptem i przygotowuje ludzi do
kl´ski g∏odu.

b. I Ks. Moj˝eszowa 42–45. Jakub dwa
razy wysy∏a swoich synów do Egiptu
w celu zakupu zbo˝a. Józef daje si´
poznaç swoim braciom i wybacza
im, po czym wszyscy si´ radujà.

• Co wed∏ug Êwiata powinniÊmy
zrobiç, kiedy ktoÊ nas skrzywdzi∏, tak
jak skrzywdzili Józefa jego bracia? Co

mówi Pan, abyÊmy robili? (Zob. NiP
64:8–11). W jaki sposób zostaliÊcie
pob∏ogos∏awieni, kiedy mi∏o
potraktowaliÊcie innych, którzy êle
si´ z wami obchodzili? Jak mo˝emy
si´ staç bardziej wybaczajàcymi?

• W jaki sposób uwi´zienie Józefa w
Egipcie, b´dàce próbà dla niego,
sta∏o si´ b∏ogos∏awieƒstwem dla
niego, jego rodziny i ca∏ego Egiptu?
(Zob. I Ks. Moj˝eszowa 45:4–8).
Jakie mieliÊcie doÊwiadczenia, w
których wydarzenia, które na
poczàtku wydawa∏y si´ byç
negatywne, stawa∏y si´ w koƒcu
b∏ogos∏awieƒstwami? 

Dodatkowa lektura: 2 Nefi 2:2; Nauki
i Przymierza 64:8–11; 122:5–9.

„W ziemi niedoli mojej”
I Ks. Moj˝eszowa 40–45

12
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. II Ks. Moj˝eszowa 1–3. Izraelici
zostajà niewolnikami Egipcjan
(1:1–14). Faraon nakazuje zabicie
wszystkich synów urodzonych
poÊród Izraelitów (1:15–22).
Moj˝esz przychodzi na Êwiat i jest
wychowywany przez córk´ faraona
(2:1–10). Pan ukazuje si´ Moj˝eszowi
w ognistym krzewie i powo∏uje go
do wyprowadzenia Izraela z niewoli
(3:1–22).

b. II Ks. Moj˝eszowa 5–6. Moj˝esz i
Aaron proszà faraona, aby uwolni∏
Izrael, lecz faraon odmawia i nak∏ada
wi´ksze jarzmo na lud (5:1–23). Pan
obiecuje wype∏niç przymierze, które
zawar∏ z Abrahamem (6:1–8).

c. II Ks. Moj˝eszowa 11–13. Po zes∏aniu
wielu plag na Egipt, Pan obiecuje
zes∏aç na nich jeszcze jednà plag´,
w której to w ka˝dym domu umrze
ka˝dy pierworodny (11:1–10).
Pan poucza Moj˝esza na temat
przygotowania do Paschy, która
uchroni Izrael przed plagà (12:1–20).
Pierworodni w Egipcie zostajà
zabici (12:29–30). Faraon mówi
Moj˝eszowi, aby wyprowadzi∏ swój
lud z Egiptu, i Izraelici opuszczajà
Egipt (12:31–42). Moj˝esz mówi
dzieciom Izraela, aby zachowywa∏y
w przysz∏oÊci Âwi´to PrzaÊników na
pamiàtk´ ich wyprowadzenia
(13:1–16). Pan idzie przed obozem

Izraela w ob∏oku w ciàgu dnia i w
s∏upie ognia w ciàgu nocy
(13:17–22).

d. II Ks. Moj˝eszowa 14. Faraon i jego
armia Êciga Izraelitów (14:1–9).
Ludzi ogarnia strach i Moj˝esz
zwraca si´ do Pana o pomoc
(14:10–18). Izraelici przekraczajà
Morze Czerwone po suchym dnie;
ludzie faraona Êcigajàc ich tonà
(14:19–31).

• Podczas Ostatniej Wieczerzy,
Zbawiciel ustanowi∏ sakrament w
miejsce Paschy (Ew. Mateusza 26:19,
26–28). Jakie sà podobieƒstwa
mi´dzy Paschà a sakramentem?
(Zob. II Ks. Moj˝eszowa 12:14;
13:9–10; NiP 20:75–79).

• Co Moj˝esz powiedzia∏ dzieciom
Izraela, kiedy zobaczyli oni armi´
faraona i ich wiara zachwia∏a si´?
(Zob. II Ks. Moj˝eszowa 14:13–14).
W jaki sposób mo˝emy rozwijaç
wystarczajàco silnà wiar´, aby
podtrzyma∏a nas, kiedy jesteÊmy
przepe∏nieni strachem?

• W jaki sposób Pan wybawi∏ dzieci
Izraela przed posuwajàcà si´
naprzód armià egipskà? (Zob. II Ks.
Moj˝eszowa 14:21–31). W jaki
sposób ta historia mo˝e pomóc nam
w czasach próby?

Dodatkowa lektura: II Ks. Moj˝eszowa 4;
7–10; 15.

Niewola, pascha i exodus
II Ks. Moj˝eszowa 1–3; 5–6; 11–14

13
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. II Ks. Moj˝eszowa 15:22–27; 16:1–31;
17:1–7. Dzieci Izraela szemrzà,
poniewa˝ sà spragnieni i g∏odni;
Pan zaopatruje w wod´, mann´ i
przepiórki.

b. II Ks. Moj˝eszowa 17:8–13; 18:13–26.
Amalekici atakujà Izrael. Izrael ma
przewag´, kiedy Moj˝esz trzyma swoje
r´ce w górze, lecz kiedy Moj˝esz
odczuwa zm´czenie i opuszcza r´ce,
Amalekici majà przewag´. Aaron i
Chur podpierajà r´ce Moj˝esza i Izrael
wygrywa bitw´ (17:8–13). Moj˝esz
wyznacza s´dziów i udziela im
upowa˝nienia (18:13–26).

c. II Ks. Moj˝eszowa 19–20. Pan
spotyka si´ z Moj˝eszem na górze
Synaj i daje Izraelowi Dziesi´ç
Przykazaƒ.

d. II Ks. Moj˝eszowa 32–34. Moj˝esz
otrzymuje kamienne tablice
zawierajàce instrukcje od Pana, ale
t∏ucze je, kiedy widzi, jak lud czci
z∏otego cielca (31:18; 32:1–24).
Pan zabiera obrz´dy Kap∏aƒstwa
Melchizedeka Izraelowi i daje im
mniejsze prawo, prawo Moj˝esza
(T∏umaczenie Józefa Smitha, II Ks.
Moj˝eszowa 34:1–2). Moj˝esz
wyciosuje z kamienia nowe tablice,
lecz nowe tablice nie zawierajà „s∏ów
wiecznego przymierza Êwi´tego
kap∏aƒstwa” (II Ks. Moj˝eszowa
34:1–5; T∏umaczenie Józefa Smitha,

V Ks. Moj˝eszowa 10:2). Lud zawiera
przymierze, ˝e b´dzie pos∏uszny
prawu Moj˝esza (34:10–35).

• W jaki sposób manna reprezentuje
Chrystusa? (Zob. Ew. Jana 6:35).
Czym Chrystusowy chleb ˝ywota
ró˝ni si´ od manny? (Zob. Ew. Jana
6:48–51). W jaki sposób mo˝emy na
co dzieƒ spo˝ywaç Chrystusowy
chleb ˝ywota?

• Co przyrzek∏ Pan dzieciom Izraela,
jeÊli b´dà pos∏uszne? (Zob. II Ks.
Moj˝eszowa 19:3–6). W jaki sposób
obietnice te odnoszà si´ do nas
dzisiaj?

• Dlaczego Pan da∏ dzieciom Izraela
prawo Moj˝esza? (Zob. List do
Galacjan 3:23–24; Mosjasz 13:29;
Alma 25:15–16; NiP 84:19–27).
W jaki sposób to prawo pomog∏o
uczyniç Izrael Êwi´tym i
przyprowadziç ich do Chrystusa?
(Zob. Mosjasz 13:30; Alma 34:14–15).

• Kiedy zosta∏o wype∏nione prawo
Moj˝esza? (Zob. 3 Nefi 15:4–10).
Od tej pory nigdy wi´cej Pan nie
wymaga∏ ofiar ze zwierzàt, które
by∏y wa˝nà cz´Êcià prawa Moj˝esza.
O sk∏adanie jakiej ofiary On nas
prosi? (Zob. 3 Nefi 9:19–22). Co to
znaczy ofiarowaç skruszone serce i
pokornego ducha?

Dodatkowa lektura: Psalm 78; I List do
Koryntian 10:1–11; Nauki i Przymierza
84:19–27.

„B´dziecie szczególnà mojà w∏asnoÊcià”
II Ks. Moj˝eszowa 15–20; 32–34

14

34592_166 OldTstStudyGd  7/22/05  2:12 PM  Page 11



12

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. IV Ks. Moj˝eszowa 11. Izraelici
narzekajà na mann´ i pragnà jeÊç
mi´so (11:1–9). Pouczony przez
Pana, Moj˝esz zbiera 70 starszych,
aby mu pomagali (11:10–17, 24–30).
Pan odpowiada na pragnienie
posiadania mi´sa przez Izraelitów
poprzez zes∏anie im nadmiaru
przepiórek i ukaranie ich plagà z
powodu ich chciwoÊci i nadmiaru
˝àdz (11:18–23, 31–35).

b. IV Ks. Moj˝eszowa 12. Miriam i
Aaron wyst´pujà przeciwko
Moj˝eszowi (12:1–3). Pan ka˝e
Miriam i Aarona za ich szemranie
(12:4–16).

c. IV Ks. Moj˝eszowa 13–14. Moj˝esz
poucza 12 m´˝ów, aby poszli i
zbadali ziemi´ Kanaan (13:1–20).
Wracajà z dobrymi wieÊciami na
temat zasobów ziemi, lecz wszyscy z
wyjàtkiem Jozuego i Kaleba obawiajà
si´ mieszkaƒców i pragnà wróciç do
Egiptu (13:21–14:10). Pan mówi
Moj˝eszowi, ˝e niewierni i
narzekajàcy Izraelici b´dà w´drowaç

po pustyni przez 40 lat, dopóki
wszyscy z doros∏ych tego pokolenia
nie umrà, z wyjàtkiem Jozuego i
Kaleba (14:11–39).

d. IV Ks. Moj˝eszowa 21:1–9. Izrael
zniszczy∏ Kanaanejczyków, którzy
ruszyli do boju przeciwko nim
(21:1–3). Pan zsy∏a jadowite w´˝e
jako kar´ za nieustajàce narzekania
Izraelitów (21:4–6). Moj˝esz robi
miedzianego w´˝a, osadza go na
drzewcu i mówi ludziom, ˝e jeÊli
spojrzà na niego, b´dà ˝yç (21:7–9).

• Dlaczego Izraelici narzekali na
mann´? (Zob. IV Ks. Moj˝eszowa
11:4–6). Jakie sà niebezpieczeƒstwa,
kiedy chcemy wi´cej, ani˝eli
posiadamy?

• Tak, jak lud Izraela musia∏ spojrzeç
na miedzianego w´˝a, aby ˝yç, tak
my musimy patrzeç na Jezusa
Chrystusa, aby otrzymaç ˝ycie
wieczne (Alma 37:46–47; Helaman
8:15). Co to znaczy patrzeç na
Chrystusa?

Dodatkowa lektura: Ew. Jana 3:14–16;
1 Nefi 17:41; Alma 33:18–22;
37:46–47; Helaman 8:13–15.

„Spojrzeç na Boga i ˝yç”
IV Ks. Moj˝eszowa 11–14; 21:1–9

15

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. IV Ks. Moj˝eszowa 22:1–21. Balak, król
Moabu, jest przera˝ony zbli˝aniem
si´ Izraelitów. Proponuje Bileamowi
nagrody, jeÊli przyjdzie on do Moabu
i przeklnie Izraelitów. Bóg nakazuje
Bileamowi odmówiç i Bileam jest
pos∏uszny (22:1–14). Balak proponuje

Bileamowi dodatkowe zaszczyty i
bogactwa, jeÊli przyjdzie on do
Moabu i przeklnie Izrael. Bóg mówi
Bileamowi, ˝e mo˝e pójÊç, jeÊli ma
takie pragnienie, ale musi on mówiç
tylko s∏owami, które Bóg mu powie
(22:15–21). Bileam decyduje si´ pójÊç.

b. IV Ks. Moj˝eszowa 22:22–35. Bóg
jest z∏y na Bileama, za to, ˝e poszed∏

„Nie móg∏bym przestàpiç zakazu Pana”
IV Ks. Moj˝eszowa 22–24; 31:1–16

16
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. V Ks. Moj˝eszowa 6:1–9; 11:18–21.
Moj˝esz daje wskazówki Izraelitom,
aby pomóc im pami´taç ich
przymierza. Poucza rodziców, aby
nauczali swoje dzieci jego s∏ów.

b. V Ks. Moj˝eszowa 6:10–12; 8:1–20.
Moj˝esz przypomina Izraelitom o
b∏ogos∏awieƒstwach Boga. Ostrzega
ich, ˝e zostanà ukarani, jeÊli nie b´dà
s∏uchali przykazaƒ Boga i pami´tali
o Nim.

c. V Ks. Moj˝eszowa 32:1–4, 15–18,
30–40, 45–47. Moj˝esz radzi
Izraelitom, aby pami´tali o skale ich
zbawienia (Jezusie Chrystusie).

Po wypróbowaniu, ukaraniu i naucza-
niu Izraelitów przez 40 lat na pustyni,
Pan powiedzia∏, ˝e sà gotowi, aby
wejÊç do ziemi obiecanej. Ale najpierw
ma On kilka wa˝nych wskazówek dla
nich. Moj˝esz przekaza∏ te wskazówki
w trzech kazaniach zapisanych w
V Ksi´dze Moj˝eszowej.

• Jak myÊlicie, dlaczego Moj˝esz
powiedzia∏ ludowi, aby fragmenty z

„Strze˝ si´, abyÊ nie zapomnia∏”
V Ks. Moj˝eszowa 6; 8; 11; 32

17

do Moabu, wiedzàc, ˝e ma on
nadziej´ na jakàÊ nagrod´ od
Balaka. W drodze Bileam poznaje
niebezpieczeƒstwa niezadowolenia
Boga, kiedy jego oÊlica i anio∏ mówià
do niego.

c. IV Ks. Moj˝eszowa 22:36–24:25.
Trzykrotnie Balak prosi Bileama,
aby przeklnà∏ Izrael, ale Bileam jest
pos∏uszny Bogu i za ka˝dym razem
b∏ogos∏awi Izrael (22:36–24:9).
Póêniej przeklina Moab i prorokuje
o Jezusie Chrystusie (24:10–25).

d. IV Ks. Moj˝eszowa 31:1–16. Izraelici
zabijajà Midianitów i zabijajà
Bileama. Moj˝esz wyjaÊnia, ˝e
Bileam doradza∏ Midianitom,
aby kusili Izraelitów do grzechu.
(Konsekwencje rad Bileama sà
opisane w IV Ksi´dze Moj˝eszowej
25:1–3. Chocia˝ Bileam nie przeklnà∏
wprost Izraela, najwyraêniej chcia∏
nagrody od Balaka wystarczajàco
mocno, ˝e sugerowa∏ kuszenie
Izraela do grzechu, sprawiajàc,
˝e tracili oni opiek´ Boga).

• W jaki sposób Bileam odpowiedzia∏
na propozycj´ nagród w zamian
za pójÊcie do Moabu, aby przeklnàç
Izrael? (Zob. IV Ks. Moj˝eszowa
22:5–14). Czym sà tak zwane nagrody,
które czasami sà nam proponowane w
zamian za niepos∏uszeƒstwo Bogu?

• W drodze do Moabu, Bileam
trzykrotnie usi∏owa∏ zmusiç swojà
oÊlic´ do pójÊcia naprzód (IV Ks.
Moj˝eszowa 22:22–30). W jakim
sensie odnosi∏o si´ to do stosunku,
jaki Bileam mia∏ do Pana? Jakie sà
wspó∏czesne porównania odnoszàce
si´ do pojedynczych osób lub grup,
które uparcie usi∏ujà zrobiç coÊ,
co sami raczej chcà robiç ni˝
podporzàdkowaç si´ woli Boga czy
prawym radom rodziców lub
przywódców?

• Trzech pisarzy w Nowym Testamencie
odnosi si´ do Bileama (II List Piotra
2:15–16; List Judy 1:11; Objawienie
2:14). Jakie by∏o ich wra˝enie na jego
temat? Jakich lekcji mo˝emy si´
nauczyç z historii o Bileamie? 
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Ks. Jozuego 1. Pan powo∏uje Jozuego
jako nast´pc´ Moj˝esza. Jozue
przygotowuje Izraelitów, aby posiedli
ziemi´, którà Pan im obieca∏.

b. Ks. Jozuego 3–4; 6. Izraelici
przekraczajà rzek´ Jordan po suchym
gruncie i pozostawiajà tam 12
kamieni, jako pamiàtk´ ich
przeprawy. Dzi´ki wierze Izraelitów,
Jerycho zostaje zniszczone.

c. Ks. Jozuego 23; 24:14–31. Jozue i
jego lud zawierajà przymierze, ˝e
b´dà s∏u˝yç Panu.

Moj˝esz by∏ jedynym przywódcà, któ-
rego zna∏y ca∏e pokolenia Izraelitów.
Lecz Pan zabra∏ go u kresu ich w´-
drówki na pustyni — w∏aÊnie wtedy,

kiedy zostali poddani wielkiej próbie.
Pami´tajàc o jego obietnicach dla
Izraela, Pan wychowa∏ nowego przy-
wódc´, Jozuego. 

• Co powiedzia∏ Pan Jozuemu, aby
czyni∏, ˝eby „mu si´ dobrze
powodzi∏o”? (Zob. Ks. Jozuego 1:8).
Jak myÊlicie, dlaczego studiowanie
pisma Êwi´tego mia∏o byç wa˝ne
dla Jozuego, aby odniós∏ sukces w
swoim powo∏aniu? W jaki sposób
pomog∏o ci regularne studiowanie
pisma Êwi´tego?

• Jakà wa˝nà rad´ da∏ Jozue u kresu
swojego ˝ycia? (Zob. Ks. Jozuego
24:14–15). Dlaczego wa˝ne jest,
aby dzisiaj wybraç s∏u˝b´ dla Pana?
W jaki sposób mo˝emy pokazaç,
˝e wybraliÊmy s∏u˝b´ dla Niego?

Dodatkowa lektura: Ks. Jozuego 7; 14.

„Bàdê mocny i m´˝ny”
Ks. Jozuego 1–6; 23–24

18

pisma Êwi´tego mieli przed swoimi
oczami, w swoich r´kach, na s∏upach
swoich domów i ich bramach?
W jaki sposób takie ciàg∏e
przypomnienia mogà oddzia∏ywaç
na nasze uczynki? Co mo˝emy
zrobiç w naszych domach, aby
przypomina∏y nam o Panu, Jego
s∏owach i naszych przymierzach z
Nim? Czy zdj´cia na naszych
Êcianach, ksià˝ki, które czytamy
oraz filmy i telewizyjne programy
rozrywkowe, które oglàdamy,
przypominajà nam o Panu, lub czy
sugerujà one t´sknot´ do Êwiata?

• Jakie sà g∏ówne przes∏ania Moj˝esza
w V Ksi´dze Moj˝eszowej 6:10–12 i

8:1–20? Co to znaczy zapomnieç o
Panu? (Zob. V Ks. Moj˝eszowa 8:11).
Jakie sà konsekwencje zapominania
o Nim? (Zob. V Ks. Moj˝eszowa
8:19).

• Kto jest ska∏à, o której mówi si´ w
V Ksi´dze Moj˝eszowej 32:3–4?
(Jezus Chrystus). Jak myÊlicie,
dlaczego Jezus Chrystus jest czasami
nazywany ska∏à? (Zob. Helaman
5:12). Co to znaczy budowaç na
skale? (Zob. V Ks. Moj˝eszowa
32:46–47; Ew. Mateusza 7:24–27;
NiP 50:44).

Dodatkowa lektura: V Ks. Moj˝eszowa 4;
7:1–4; 13:1–8; 34.
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Ks. S´dziów 2:6–23. Dorastajàce
pokolenie dzieci Izraela opuszcza
Pana, aby s∏u˝yç fa∏szywym bogom.

b. Ks. S´dziów 4:1–16. Barak otrzymuje
nakaz wybawienia Izraela z r´ki
Jabina, króla Kanaanu (4:1–7).
Zgadza si´ on pójÊç, je˝eli Debora
wyruszy razem z nim (4:8–9).
Debora i Barak wybawiajà Izrael z
ràk Kanaanejczyków (4:10–16).

c. Ks. S´dziów 6–7. Gedeon otrzymuje
nakaz wybawienia Izraela z r´ki
Midiaƒczyków (6:1–24). On i 10
innych m´˝ów burzà o∏tarz Baala
(6:25–35). Pan zapewnia Gedeona
o pomocy dajàc mu dwa znaki
(6:36–40). Gedeon i 300 innych
m´˝ów wybawiajà Izrael (7:1–25).

d. Ks. S´dziów 13–16. Anio∏ poucza
rodziców Samsona, aby wychowali
go na nazyrejczyka Bo˝ego
(13:1–25). Samson dokonuje
wielkich si∏owych wyczynów, ale
∏amie wiele Êlubów nazyrejczyka
Bo˝ego (14–15). Samson pozwala
si´ skusiç Dalili; zostaje ogolony z
w∏osów na g∏owie, staje si´ s∏aby
i zostaje pochwycony przez
Filistyƒczyków i umiera niszczàc
ich Êwiàtyni´ (16:1–31).

Po Êmierci Jozuego, w∏adz´ i przywódz-
two nad wojskiem sprawujà s´dziowie.
Wi´kszoÊç ich panowania by∏a tra-
giczna, kiedy Izrael wiele razy przecho-
dzi∏ wcià˝ od nowa odst´pstwo,
niewol´, pokut´ i wybawienie.
Rekompensatà tragicznych okresów tej
historii sà opowieÊci o sprawiedliwych
s´dziach, takich jak Debora i Gedeon,
którzy pozostali wierni i çwiczyli wiar´ i
odwag´ pomagajàc w wybawieniu ludu. 

• Czego mo˝emy si´ nauczyç od
Debory na temat bycia wiernym
przyjacielem? W jaki sposób
pomogli ci twoi przyjaciele stanàç
w obliczu trudnych wyzwaƒ lub
pos∏uszeƒstwu przykazaniom Pana?
W jaki sposób mo˝emy byç lepszymi
przyjació∏mi dla innych?

• Jako nazyrejczyk Bo˝y i cz∏onek domu
Izraela, Samson zawar∏ przymierza z
Panem. Jakie przymierza zawieramy z
Panem? W jaki sposób przymierza te
wzmocni∏y was?

• Jakie by∏y konsekwencje z∏amania
przez Samsona jego przymierzy?
(Zob. Ks. S´dziów 16:17–21). Jakie sà
konsekwencje, kiedy my ∏amiemy
nasze przymierza?

Dodatkowa lektura: „S´dziowie” i
„Ks. S´dziów” S∏ownik biblijny, strony
719–720. 

Panowanie s´dziów
Ks. S´dziów 2; 4; 6–7; 13–16

19

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Ks. Rut 1–2. Po Êmierci jej m´˝a, Rut
udaje si´ do Betlejem ze swojà
teÊciowà, Noemi. W Betlejem Rut

pracuje na polach Boaza, który
˝yczliwie jà traktuje.

b. Ks. Rut 3–4. Rut le˝y u stóp Boaza i
on obiecuje poÊlubiç jà. Pobierajà si´
i majà dziecko.

„Wie bowiem ca∏e miasto, ˝eÊ dzielna kobieta”
Ks. Rut; I Ks. Samuela 1

20
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. I Ks. Samuela 2:12–17; 22–25.
Synowie Heliego pope∏niajà grzechy
i otrzymujà rady od ojca. 

b. I Ks. Samuela 2:27–36; 3:12–14. Mà˝
Bo˝y ostrzega Heliego na temat
konsekwencji za niegodziwoÊç w
jego rodzinie.

c. I Ks. Samuela 3. Pan powo∏uje
Samuela i Samuel przyjmuje
powo∏anie.

d. I Ks. Samuela 8. Izraelici chcà króla,
aby mogli byç „jak inne narody”.
Samuel ostrzega ich przed
niebezpieczeƒstwami takiego
wyboru.

• Co sugerowa∏y uczynki synów
Heliego na temat tego, kogo
zdecydowali si´ czciç? (Zob. I Ks.
Samuela 2:12–17, 22–25). W jakich
dziedzinach naszego ˝ycia czasami
czcimy lub podobamy si´ samym
sobie bardziej ni˝ Panu?

• Mà˝ Bo˝y przyszed∏ i ukara∏ Heliego
mówiàc, ˝e Heli czci∏ bardziej swoich
synów ni˝ Boga (I Ks. Samuela
2:27–29). W jaki sposób Heli czci∏
bardziej swoich synów ni˝ Boga? Jak
my czasami czcimy bardziej innych
ludzi ni˝ Boga?

• Jak Samuel czci∏ Pana? Jak Pan czci∏
jego? (Zob. I Ks. Samuela 3:19; zob.
równie˝ I Ks. Samuela 2:30). Jak
myÊlicie, w jaki sposób Pan uczci
nas, jeÊli my Go b´dziemy czcili?

Bóg uczci tych, którzy Jego czczà
I Ks. Samuela 2–3; 8

21

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. I Ks. Samuela 9–11. Saul szuka
przewodnictwa u Samuela (9:1–14,
18–24). Pan objawia Samuelowi, ˝e
Saul ma byç królem (9:15–17).

Samuel udziela rad Saulowi i
namaszcza go na pierwszego króla
Izraela (9:25–27; 10:1–8). Saul
ponownie rodzi si´ duchowo i
prorokuje (10:9–13). Samuel
przedstawia Saula ludowi (10:17–27).

„Pan patrzy na serce”
I Ks. Samuela 9–11; 13; 15–17

22

c. I Ks. Samuela 1; 2:1–2, 20–21. Anna
zostaje pob∏ogos∏awiona synem,
którego oddaje Panu, tak jak obieca∏a.
Póêniej zostaje pob∏ogos∏awiona
wi´kszà liczbà dzieci.

• Z czego zrezygnowa∏a Rut udajàc si´
do Betlejem z Noemi? Co zyska∏a
poprzez pójÊcie z Noemi? (Ewangeli´
Jezusa Chrystusa; zobacz Ks. Rut
1:16). Czego mo˝emy si´ nauczyç

od Rut na temat poÊwi´cenia dla
ewangelii?

• Jak myÊlicie, co czu∏a Anna na temat
oddania Samuela na s∏u˝b´ Panu?
O co Pan prosi nas, abyÊmy Mu dali?
Jaki powinien byç nasz stosunek w
kwestii oddawania si´ Jemu?

• Jakie prawe cechy uzewn´trzniajà
Rut, Noemi i Anna?
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. I Ks. Samuela 18:1–16. Jonatan i
Dawid zawierajà przymierze
przyjaêni (18:1–4). Izraelici czczà
Dawida za jego sukcesy w bitwie
(18:5–7). Saul staje si´ zazdrosny o
Dawida i usi∏uje zabiç go (18:8–16;
zauwa˝, ˝e w T∏umaczeniu Józefa
Smitha werset 10 wskazuje, ˝e z∏y
duch, który zstàpi∏ na Saula nie
pochodzi∏ od Boga).

b. I Ks. Samuela 18:17–30; 19:1–18.
Dawid walczy z Filistyƒczykami w
zamian za prawo poÊlubienia córki
Saula, nie zdajàc sobie sprawy, ˝e
Saul ma nadziej´, ˝e Dawid polegnie
w bitwie (18:17–25). Dawid
triumfuje nad Filistyƒczykami i
poÊlubia Michal, córk´ Saula
(18:26–28). Jonatan mówi Saulowi,
aby si´ ukry∏ i próbuje przekonaç
Saula, aby go nie zabija∏ (19:1–7).
Saul odnosi kl´sk´ w jeszcze jednej

„Pan b´dzie mi´dzy tobà i mnà na zawsze”
I Ks. Samuela 18–20; 23–24

23

Saul prowadzi Izrael do zwyci´stwa
w bitwie (11:1–11). Odmawia on
ukarania m´˝czyzn, którzy wàtpili
w jego zdolnoÊç przewodniczenia
ludowi (11:12–15).

b. I Ks. Samuela 13:1–14. Saul sk∏ada
ofiar´ ca∏opalnà bez w∏aÊciwego
upowa˝nienia.

c. I Ks. Samuela 15. Saul otrzymuje
przykazanie zniszczenia Amalekitów
i wszystkich ich posiad∏oÊci, ale
oszcz´dza kilka z ich zwierzàt na
ofiar´ (15:1–9). Pan odrzuca Saula
jako króla i Samuel mówi Saulowi,
˝e pos∏uszeƒstwo lepsze jest ni˝
ofiara (15:10–35).

d. I Ks. Samuela 16. Pan wybiera
Dawida, aby zastàpi∏ Saula jako króla
(16:1–13). Duch Âwi´ty odst´puje od
Saula i z∏y duch panuje nad nim
(16:14–16; zauwa˝, ˝e w T∏umaczeniu
Józefa Smitha wersety te pokazujà,
˝e z∏y duch nie pochodzi∏ od Boga).
Saul wybiera Dawida, aby gra∏ na
harfie dla niego i aby by∏ jego
ochronnà zbrojà (16:17–23).

e. I Ks. Samuela 17. Dawid zabija
Goliata z si∏à Pana.

• W jaki sposób Samuel odpowiedzia∏
na wyjaÊnienie Saula odnoÊnie
oszcz´dzenia zwierzàt Amalekitów?
(Zob. I Ks. Samuela 15:22). W jaki
sposób s∏owa Samuela odnoszà si´
do nas?

• Czego nauczy∏ si´ Samuel, kiedy
usi∏owa∏ zdecydowaç, który z synów
Isajego powinien zastàpiç Saula jako
króla? (Zob. I Ks. Samuela 16:6–7).
Czego uczy nas fragment z I Ksi´gi
Samuela 16:7 odnoÊnie tego, w jaki
sposób Pan ocenia nas? Czego Pan
szuka w naszych sercach? W jaki
sposób mo˝emy poprawiç naszà
zdolnoÊç i zaanga˝owanie, aby
widzieç to, co si´ kryje poza
zewn´trznym wyglàdem innych i
wejrzeç w serce?

• W jaki sposób Dawid nabra∏ odwagi,
aby walczyç z Goliatem? (Zob.
I Ks. Samuela 17:32–37, 45–47).
W jaki sposób pomóg∏ wam Pan
przezwyci´˝yç „Goliatów” których
spotkaliÊcie?

Dodatkowa lektura: I Ks. Samuela
12; 14. 
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. II Ks. Samuela 11. Dawid cudzo∏o˝y
z Batszebà, ˝onà Uriasza (11:1–5).
Dawidowi nie udaje si´ ukryç
swojego grzechu (11:6–13). Planuje
Êmierç Uriasza (11:14–17). Dawid
poÊlubia Batszeb´ i majà oni syna
(11:26–27).

b. II Ks. Samuela 12:1–23. Prorok Natan
naucza o bolesnych skutkach
grzechów Dawida opowiadajàc
Dawidowi przypowieÊç (12:1–6).
Powiedziano Dawidowi, ˝e zostanie
ukarany z powodu swoich grzechów
(12:7–14; zauwa˝, ˝e w T∏umaczeniu
Józefa Smitha w wersecie 13 Natan
stwierdza: „Pan nie zapomni twojego
grzechu do twojej Êmierci”).
Pierwszy syn Dawida i Batszeby
umiera jako niemowl´ (12:15–23). 

c. Psalm 51. Pokutujàcy Dawid szuka
wybaczenia.

Dawid zastàpi∏ Saula jako król i sta∏
si´ jednym z najwi´kszych królów w
historii Izraela. Po∏àczy∏ plemiona w
jeden naród, umocni∏ posiad∏oÊci
ziemskie, które by∏y obiecane jego lu-
dowi i ustanowi∏ rzàd opierajàcy si´ na
prawie Boga. Jednak˝e ostatnie 20 lat
jego osobistego ˝ycia by∏o naznaczone
konsekwencjami jego grzechu.

• Co zrobi∏ Dawid, co przywiod∏o go
do pope∏nienia cudzo∏óstwa? (Zob.
II Ks. Samuela 11:2–4). Co mo˝e
prowadziç ludzi do tego, ˝e sà
kuszeni do pope∏nienia seksualnych
grzechów? Co mo˝emy robiç, aby
uniknàç bycia kuszonym do
pope∏nienia seksualnych grzechów?

• Jaki powa˝niejszy grzech pope∏ni∏
Dawid usi∏ujàc zakryç swojà

„Serce czyste stwórz we mnie”
II Ks. Samuela 11–12; Ks. Psalmów 51

24

próbie zabicia Dawida (19:9–10).
Michal ratuje Dawida od jeszcze
jednej próby zamachu ze strony
Saula (19:11–18).

c. I Ks. Samuela 20. Jonatan i Dawid
odnawiajà swoje przymierze
przyjaêni i pokoju. Kiedy Saul jeszcze
raz próbuje zabiç Dawida, Jonatan
ostrzega Dawida.

d. I Ks. Samuela 23–24. Dawid
kontynuuje walki z Filistyƒczykami
i ucieka od Saula. Dawid znajduje
Saula i daruje mu ˝ycie.

• Jak myÊlicie, dlaczego Jonatan nie
by∏ zazdrosny o Dawida lub nie czu∏
si´ zagro˝ony przez niego? (I Ks.
Samuela 18:1, 3).

• Co podpowiada∏o Saulowi, by
zwróci∏ si´ przeciwko Dawidowi?
(Zob. I Ks. Samuela 18:6–9).
Dlaczego czasami trudno jest byç
szcz´Êliwym, kiedy ktoÊ inny odnosi
sukces? W jaki sposób zazdroÊç i
duma wp∏ywajà na nasze duchowe
samopoczucie?

• W jaki sposób wiara w Boga
wp∏yn´∏a na przyjaêƒ Jonatana i
Dawida? (Zob. I Ks. Samuela 20:23).
W jaki sposób nasza mi∏oÊç do Boga
wp∏ywa na naszà mi∏oÊç dla innych?

• Czego uczy nas przyk∏ad Dawida na
temat zemsty? (Zob. I Ks. Samuela
24:6–15).

Dodatkowa lektura: I Ks. Samuela
14:1–16; II Ks. Samuela 1.
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Przestudiuj fragmenty omawiane tutaj
oraz jak najwi´cej psalmów z Ksi´gi
Psalmów.

Ksi´ga Psalmów jest zbiorem wierszy w
oryginale Êpiewanych jako modlitwy
lub proÊby wznoszone do Boga. Wiele
zosta∏o napisanych przez Dawida.
Ksi´ga ta jest niczym Êpiewnik staro-
˝ytnego Izraela.

Wiele psalmów prorokuje o misji
Chrystusa jako Mesjasza. Zwróç uwag´
na wype∏nienie si´ nast´pujàcych pro-
roctw na temat Chrystusa, które zo-
sta∏y zapisane w Ksi´dze Psalmów.

Proroctwo Wype∏nienie

Ks. Psalmów 69:20 Ew. Marka
14:32–41

Ks. Psalmów 22:7–8 Ew. Mateusza
27:39–43

Ks. Psalmów 22:16 Ew. Marka 15:25

Ks. Psalmów 22:18 Ew. Mateusza
27:35

Proroctwo Wype∏nienie

Ks. Psalmów 22:1  Ew. Mateusza
27:46

Ks. Psalmów 16:10 Dzieje
Apostolskie
2:31–32;
13:34–35

Przeczytaj nast´pujàce psalmy, które
wyra˝ajà wdzi´cznoÊç dla Zbawiciela
za Jego mi∏osierdzie, wybaczanie i
mi∏oÊç: Ks. Psalmów 23; 51; 59:16;
78:38; 86:5, 13; 100:4–5; 103:2–4,
8–11, 17–18.

Przeczytaj nast´pujàce psalmy, które
nauczajà nas znaczenia ufania Panu:
Ks. Psalmów 4:5; 5:11; 9:10; 18:2;
56:11; 62:8; 118:8–9.

Przeczytaj nast´pujàce psalmy na
temat Êwiàtyni: Ks. Psalmów 5:7;
15:1–3; 24; 27:4; 65:4; 84:1–2, 4,
10–12; 122; 134.

„Niech wszystko, co ˝yje, chwali Pana!”
Ksi´ga Psalmów

25

niemoralnoÊç? (Zob. II Ks. Samuela
11:14–17). Jak myÊlicie, od kogo
móg∏ dowiedzieç si´ Dawid, ˝e mo˝e
ukryç swój grzech? W jaki sposób
ludzie dzisiaj próbujà zakryç
grzechy? Co si´ dzieje, kiedy
próbujemy zakryç nasze grzechy?

W psalmie do Pana, Dawid wyrazi∏
pragnienie pomocy innym w odpoku-
towaniu mówiàc: „Przest´pców b´d´
naucza∏ dróg twoich i grzesznicy na-
wrócà si´ do ciebie” (Ks. Psalmów
51:15). Chocia˝ Dawid utraci∏ swoje

wyniesienie, poniewa˝ zaplanowa∏
Êmierç Uriasza, mo˝emy uczyç si´ z
jego pokutujàcego nastawienia, kiedy
szuka wybaczenia z powodu grzechu
cudzo∏óstwa. Jego s∏owa w Ksi´dze
Psalmów uczà wielu aspektów prawdzi-
wej pokuty. Kiedy b´dziecie studiowaç
psalm, poszukajcie, w jaki sposób
pokutujàcy przyk∏ad Dawida mo˝ecie
zastosowaç do waszego ˝ycia.

Dodatkowa lektura: II Ks. Samuela
2–10.
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. I Ks. Królewska 3:5–28. Salomon
obejmuje tron króla po swoim ojcu
Dawidzie i podà˝a za Panem. Pan
ukazuje si´ Salomonowi i b∏ogos∏awi
go màdroÊcià, bogactwami i
zaszczytem (3:5–15). Dwie kobiety
przynoszà dziecko do Salomona,
który màdrze rozsàdza, która kobieta
jest matkà dziecka (3:16–28). 

b. I Ks. Królewska 5–6; 7:1–12. Król
Salomon kieruje budowà wielkiej
Êwiàtyni (5–6). Ma on pa∏ac, który
buduje dla siebie (7:1–12).

c. I Ks. Królewska 8:22–66; 9:1–9.
Salomon poÊwi´ca Êwiàtyni´ i
prosi Pana, aby b∏ogos∏awi∏
Izraelitom duchowym i doczesnym
dobrobytem (8:22–66). Pan
ponownie ukazuje si´ Salomonowi,
obiecujàc mu b∏ogos∏awiç dzieci
Izraela, jeÊli b´dà Mu s∏u˝yç, lecz
b´dzie ich przeklinaç, jeÊli zwrócà
si´ do innych bogów (9:1–9).

d. I Ks. Królewska 10–11. S∏awa
Salomona wzrasta z powodu jego
bogactw i màdroÊci (10:1–13,
24–25). Staje si´ on nadmiernie
bogaty (10:14–23, 26). PoÊlubia
wiele kobiet nie-Izraelitek, które
przekonujà go do czczenia
fa∏szywych bogów (11:1–10). Pan
pobudza przeciwników przeciwko

Salomonowi (11:11–25). Prorok
przepowiada, ˝e królestwo Izraela
zostanie podzielone z powodu
niegodziwoÊci Salomona (11:26–40).

• Co to znaczy mieç „màdroÊç i
roztropnoÊç”? (Zob. I Ks. Królewska
3:28; 4:29). Dlaczego Salomon
czu∏ specjalnà potrzebà takiego
b∏ogos∏awieƒstwa? (Zob. I Ks.
Królewska 3:7–8). Jak posiadanie
„màdroÊci Bo˝ej” pomog∏oby nam
w naszych obowiàzkach w domu,
w pracy, w szkole i w KoÊciele?
W jaki sposób mo˝emy otrzymaç
t´ màdroÊç?

• Jakà obietnic´ da∏ Pan Salomonowi
odnoÊnie Êwiàtyni? (Zob. I Ks.
Królewska 6:11–13). Jakà podobnà
obietnic´ da∏ nam Pan dzisiaj? (Zob.
NiP 97:15–17). Co mo˝emy zrobiç,
aby podtrzymaç silny wp∏yw
Êwiàtyni w naszym ˝yciu?

• Jak wzrasta∏o bogactwo i czeÊç
Salomona po wybudowaniu Êwiàtyni?
(Zob. I Ks. Królewska 10:1–15, 24–25).
W jaki sposób Salomon nadu˝y∏
tych b∏ogos∏awieƒstw? (Zob. I Ks.
Królewska 10:16–23, 26–29).
W jaki sposób powinna byç u˝ywana
màdroÊç, bogactwo i zaszczyt? (Zob.
Jakub 2:18–19).

Dodatkowa lektura: I Ks. Królewska
2:1–12; 4:29–34; 7:13–51; I Ks. Kronik
29; Nauki i Przymierza 46.

Król Salomon: mà˝ màdroÊci, mà˝ g∏upoty
I Ks. Królewska 3; 5–11

26
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. I Ks. Królewska 12:1–20. Rechabeam
obejmuje tron króla po swoim ojcu
Salomonie nad dwunastoma
plemionami Izraela. Odrzuca on rad´
starszych, aby s∏u˝yç swemu ludowi i
zamiast tego nak∏ada na nich jeszcze
wi´ksze jarzmo (12:1–15). Królestwo
zostaje podzielone, kiedy dziesi´ç
plemion buntuje si´ (12:16–19;
dziesi´ç plemion zachowuje tytu∏
królestwa Izraela, podczas gdy
plemiona Judy i Beniamina
pozostajà pod rzàdami Rechabeama i
sà zwane królestwem Judy).
Królestwo Izraela wybiera Jeroboama
na króla (12:20).

b. I Ks. Królewska 12:25–33; 13:33–34;
14:14–16, 21–24. Jeroboam
doprowadza swój lud do
ba∏wochwalstwa (12:25–33;
13:33–34). Prorok przepowiada
zniszczenie rodziny Jeroboama i
rozproszenie Izraela (14:14–16).
Rechabeam doprowadza królestwo
Judy do ba∏wochwalstwa (14:21–24). 

c. II Ks. Kronik 17:1–10; 20:1–30.
Jehoszafat, prawnuk Rechabeama,
rzàdzi sprawiedliwie w królestwie
Judy (17:1–10). Kiedy wrogowie Judy
ruszajà przeciwko nim, Jehoszafat i
jego lud poszczà i modlà si´. Pan
mówi im, ˝e bitwa nie jest ich, ale
Jego. Dochodzi do potyczek mi´dzy
nimi i zabijajà si´ nawzajem
(20:1–30). 

• Jakà rad´ dali starsi Rechabeamowi
na temat pomyÊlnych rzàdów? (Zob.
I Ks. Królewska 12:6–7; II Ks. Kronik
10:7). W jaki sposób mo˝emy
zastosowaç t´ rad´ w domu, w pracy,
w szkole i w KoÊciele?

• Jehoszafat wp∏ynà∏ na lud Judy, aby
ukorzy∏ si´ przed Panem (II Ks.
Kronik 20:3–4). Jakie widzieliÊcie
przyk∏ady sprawiedliwego
przywództwa? Co mo˝emy robiç,
aby wp∏ywaç na tych, którym
s∏u˝ymy, by ˝yli sprawiedliwie?

Dodatkowa lektura: I Ks. Królewska
11:26–40; II Ks. Królewska 17:20–23.

Wp∏yw niegodziwych i sprawiedliwych 
przywódców
I Ks. Królewska 12–14; 2 Kronik 17; 20

27

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. I Ks. Królewska 17. Eliasz zamyka
niebo przed deszczem, ucieka od
Achaba i Izebel i w cudowny sposób
jest podtrzymywany przy ˝yciu na
pustyni (17:1–6). Pan wysy∏a Eliasza
do wdowy, która daje mu ˝ywnoÊç i
wod´ (17:7–16). Eliasz wzbudza z
martwych syna wdowy (17:17–24).

b. I Ks. Królewska 18. W trzecim roku
g∏odu Eliasz spotyka si´ z Achabem i
rzuca wyzwanie kap∏anom Baala, aby
zes∏ali ogieƒ z nieba dla strawienie
ich ofiary (18:1–2, 17–24). Kap∏ani
Baala odnoszà kl´sk´, lecz Eliasz
modli si´ i Pan zsy∏a ogieƒ, aby
strawi∏ ofiar´, którà przygotowa∏
(18:25–40). Eliasz modli si´, aby
usta∏ g∏ód i Pan zsy∏a deszcz
(18:41–46).

„A po ogniu, cichy ∏agodny powiew”
I Ks. Królewska 17–19

28
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. II Ks. Królewska 2:1–18. Eliasz
przygotowuje Elizeusza, aby sta∏ si´
nowym prorokiem (2:1–10). Eliasz
zostaje wzi´ty do nieba. Elizeusz
podnosi p∏aszcz Eliasza i staje si´
prorokiem (2:11–15). Pi´çdziesi´ciu
m´˝ów poszukuje Eliasza przez trzy
dni na przekór radzie Elizeusza
(2:16–18). 

b. II Ks. Królewska 5. Elizeusz uzdrawia
tr´dowatego Naamana (5:1–14).
Naaman wychwala Boga i przynosi
Elizeuszowi dar, którego Elizeusz nie
przyjmuje (5:15–19).

c. II Ks. Królewska 6:8–18. Elizeusz
prowadzi króla Izraela w wojnie z
Aramem (6:8–10). Król Aramu
nakazuje swoim m´˝om pojmaç
Elizeusza, a armia okrà˝a miasto
Dotan (6:11–14). Nieustraszony
Elizeusz modli si´ i Pan ods∏ania
gór´ pe∏nà koni i wozów ognistych,
po czym dotyka armi´ aramejskà
Êlepotà (6:15–18).

• Czego mo˝e nas nauczyç historia o
Naamanie na temat podà˝ania za
radà proroka — nawet wtedy, kiedy
mo˝e nam si´ to nie podobaç,
mo˝emy tego nie rozumieç lub kiedy
mo˝e to dotyczyç ma∏ych czy

„I podniós∏ p∏aszcz Eliasza”
II Ks. Królewska 2; 5–6

29

c. I Ks. Królewska 19. Izebel usi∏uje zabiç
Eliasza (19:1–2). Eliasz ucieka na
pustyni´, gdzie karmi go anio∏
(19:3–8). Eliasz udaje si´ na gór´
Choreb na której zostaje pocieszony
przez Ducha Âwi´tego i pouczony, aby
kontynuowa∏ prac´ Boga (19:9–19).

Po doprowadzeniu przez Jeroboama
Izraela do ba∏wochwalstwa, on i jego
potomkowie zostali zniszczeni.
Podà˝ali za jeszcze jednym w kolejno-
Êci ba∏wochwalczym królem. Jednym z
tych panujàcych by∏ Achab, król który
„czynów takich, pobudzajàcych do
gniewu Pana, Boga Izraela, pope∏ni∏
wi´cej ani˝eli wszyscy królowie izrael-
scy, jego poprzednicy” (I Ks. Królewska
16:33). PoÊlubi∏ Izebel, przyjà∏ jej prak-
tyki czczenia Baala i zach´ca∏ swój lud,
aby przy∏àczy∏ si´ do niego w czczeniu
tego fa∏szywego boga. Prorok Eliasz
przyniós∏ s∏owa ostrze˝enia dla Achaba
i jego królestwa.

• Jak myÊlicie dlaczego Pan przykaza∏
biednej wdowie nakarmiç Eliasza

przed nakarmieniem jej samej i jej
syna? (Zob. I Ks. Królewska 17:14–16).
W jaki sposób jesteÊmy proszeni,
abyÊmy rzeczy Boga stawiali na
pierwszym miejscu w naszym ˝yciu?

• Kiedy ludzie zebrali si´, aby s∏uchaç
Eliasza na górze Karmel, powiedzia∏
on: „Jak d∏ugo b´dziecie kuleç na
dwie strony?” (I Ks. Królewska
18:21). W jaki sposób czasami
wahamy si´ mi´dzy dwoma
opcjami?

• W jaki sposób Bóg pocieszy∏ Eliasza
na górze Chorebu? (Zob. I Ks.
Królewska 19:9–13). Czego mo˝emy
si´ nauczyç na temat tego, w jaki
sposób Bóg porozumiewa si´ z nami?
Jak myÊlicie, dlaczego Bóg cz´Êciej
porozumiewa si´ poprzez „∏agodny
g∏os” Ducha Âwi´tego ni˝ poprzez
g∏oÊne i spektakularne okazanie
mocy? W jaki sposób mo˝emy
rozpoznaç podszepty Ducha
Âwi´tego?
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. II Ks. Kronik 29–30. Hiskiasz, król
Judy, otwiera drzwi Êwiàtyni i
poucza kap∏anów i Lewitów, aby
oczyÊcili i poÊwi´cili jà dla czczenia
(29:1–19). Kiedy Êwiàtynia zostaje
oczyszczona, Hiskiasz i jego lud
czczà i wychwalajà razem Pana
(29:20–36). Hiskiasz zaprasza ca∏y
Izrael, aby przyszed∏ do Êwiàtyni w
Jerozolimie (30:1–9). Niektórzy
Êmiejà si´ z tego zaproszenia, ale
wierni Izraela czczà Pana w
Jerozolimie (30:10–27).

b. II Ks. Kronik 32:1–23. Sancheryb,
król Asyrii naje˝d˝a Jud´ i mówi
przeciwko Panu (32:1–19). Izajasz i
Hiskiasz modlà si´ o pomoc i anio∏
Pana wytraca wielu z asyryjskiej
armii (32:20–23).

c. II Ks. Kronik 34. Po panowaniu syna
i wnuka Hiskiasza w niegodziwoÊci,
prawnuk Hiskiasza, Jozjasz zosta∏
królem Judy. Jozjasz niszczy ba∏wany
w królestwie i naprawia Êwiàtyni´

(34:1–13). Jozjasz znajduje ksi´g´
zakonu i p∏acze, kiedy dowiaduje si´
jak daleko ludzie odeszli od prawa
(34:14–21). Prorokini Chulda mówi
o zag∏adzie Judy, ale prorokuje, ˝e
Jozjasz nie b´dzie musia∏ byç
Êwiadkiem tego (34:22–28). Jozjasz
i jego lud zawierajà przymierze, ˝e
b´dà s∏u˝yç Panu (34:29–33).

• Czego mo˝emy si´ nauczyç od
Hiskiasza odnoÊnie w∏aÊciwych
proporcji pomi´dzy zaufaniem do
w∏asnych si∏ i ufaniem Panu? (Zob.
II Ks. Kronik 32:7–8).

• Do czego zobowiàza∏ si´ Jozjasz i jego
lud w przymierzu, które zawarli, kiedy
byli w Êwiàtyni? (Zob. II Ks. Kronik
34:31–33). W jaki sposób mo˝emy
si´ przygotowaç, aby zawrzeç Êwi´te
przymierza w Êwiàtyni? Kiedy
zawrzemy te przymierza, dlaczego
wa˝ne jest, aby wracaç do Êwiàtyni jak
najcz´Êciej?

Dodatkowa lektura: II Ks. Królewska
18–19; 22–23; Izajasz 37:10–20, 33–38.

„Przyjdêcie do domu Pana”
II Ks. Kronik 29–30; 32; 34

30

prostych spraw? O wykonanie jakich
ma∏ych, prostych spraw prosi∏ nas
prorok lub inni przywódcy KoÊcio∏a?
Dlaczego czasami te rzeczy sà trudne
do robienia? W jaki sposób mo˝emy
zwi´kszyç naszà gotowoÊç do
podà˝ania za radà przywódców
KoÊcio∏a? 

• Co mia∏ na myÊli Elizeusz, kiedy
powiedzia∏ swemu s∏udze: „Bo wi´cej
jest tych, którzy sà z nami, ni˝ tych,
którzy sà z nimi”? (II Ks. Królewska
6:16). Jak sàdzicie, w jaki sposób
stwierdzenie Elizeusza jest dzisiaj w
dalszym ciàgu prawdziwe?
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Przestudiuj fragmenty z pism Êwi´tych
omawiane tutaj oraz tyle rozdzia∏ów
PrzypowieÊci Salomona i Ksi´gi
Kaznodziei Salomona, ile mo˝esz.

PrzypowieÊci Salomona sà w zasadzie
krótkimi wypowiedziami, które dajà
wskazówki na temat sprawiedliwego
˝ycia. Stary Testament podaje, ˝e
Salomon „u∏o˝y∏ trzy tysiàce przypo-
wieÊci” (I Ks. Królewska 4:32). Niektóre
z tych màdrych wypowiedzi zawierajà
przypowieÊci Salomona. Chocia˝
Salomon i inni autorzy tej ksi´gi nie
byli prorokami, wi´kszoÊç z tego, co
napisali, by∏o natchnione przez Pana.
Ksi´ga Kaznodziei Salomona zawiera
równie˝ màdre wypowiedzi i niektórzy
wierzà, ˝e Salomon jest ich autorem.

• Ksi´gi PrzypowieÊci Salomona i
Kaznodziei Salomona podkreÊlajà
znaczenie màdroÊci. Jakie sà ró˝nice
pomi´dzy uczeniem si´ a byciem
màdrym? (Zob. PrzypowieÊci
Salomona 1:7; 9:9–10; 2 Nefi
9:28–29).

• Jakà wskazówk´ otrzymujemy w
PrzypowieÊci Salomona 3:5–7?
Jakie doÊwiadczenia nauczy∏y was
zaufania do Pana?

• W jaki sposób Pan ma jakiÊ zwiàzek
ze s∏owami, które wypowiadamy?
(Zob. PrzypowieÊci Salomona
16:27–28; 18:8; 25:18; Ew. Mateusza
12:36–37). W jaki sposób mo˝emy
przezwyci´˝yç problemy k∏amstwa,
plotkowania czy negatywnego
mówienia o innych?

• PrzypowieÊci Salomona 13:10 i 16:18
nauczajà, ˝e duma prowadzi do
zwady i upadku. W jaki sposób
duma mo˝e do tego prowadziç?
W jaki sposób duma oddzia∏uje na
nasze rodziny?

• PrzypowieÊci Salomona 22:6
mówià, aby „wychowywaç ch∏opca
odpowiednio do drogi, którà ma
iÊç”. Co powinni robiç rodzice,
aby podà˝aç za tà radà? (Zob. NiP
68:25–28). W jaki sposób rodzice
mogà skuteczniej nauczaç dzieci
zasad ewangelii?

• Dlaczego wa˝ne jest, aby rozwijaç
pozytywne nastawienie do ˝ycia i
dobre poczucie humoru? (Zob.
PrzypowieÊci Salomona 15:13;
17:22). Co mo˝emy robiç, ˝eby
zach´ciç do poprawienia humoru
w naszych rodzinach?

„B∏ogos∏awiony cz∏owiek, 
który znalaz∏ màdroÊç”
PrzypowieÊci Salomona i Ks. Kaznodziei Salomona

31

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Ks. Joba 1–2. Job doÊwiadcza
trudnych prób. Pozostaje wierny
Panu pomimo utraty swoich
w∏asnoÊci, dzieci i zdrowia.

b. Ks. Joba 13:13–16; 19:23–27. Job
znajduje si∏´ w zaufaniu wobec Pana
i w Êwiadectwie o Zbawicielu.

c. Ks. Joba 27:2–6. Job znajduje si∏´
w swojej osobistej prawoÊci i
uczciwoÊci.

„Lecz ja wiem, ˝e Odkupiciel mój ˝yje”
Ks. Joba 1–2; 13; 19; 27; 42

32
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Ks. Jonasza 1–2. Pan powo∏uje
Jonasza, aby g∏osi∏ pokut´ ludowi w
Niniwie. Jonasz próbuje uciekaç
statkiem przed Panem, zostaje
po∏kni´ty przez wielkà ryb´, modli
si´ i zostaje wypluty przez ryb´.

b. Ks. Jonasza 3–4. Jonasz prorokuje o
zburzeniu Niniwy i jest z∏y, kiedy lud
Niniwy odpokutowuje i Pan okazuje
∏ask´ miastu. (T∏umaczenie Józefa
Smitha wersetów Ks. Jonasza 3:9–10
wyjaÊnia, ˝e to ludzie odpokutowali
a nie Bóg). Pan naucza Jonasza, aby
kocha∏ wszystkich ludzi. 

c. Ks. Micheasza 2:12–13; 4:1–7, 11–13;
5:2–4, 7–8; 6:6–8; 7:18–20. Micheasz
prorokuje o misji Izraela w dniach
ostatnich.

• Dlaczego Pan chcia∏, ˝eby Jonasz
poszed∏ do Niniwy? (Zob. Ks. Jonasza
1:2). Dlaczego zamiast tego Jonasz
uda∏ si´ do Tarszyszu? (Zob. Ks.
Jonasza 1:3). Jakie sà przyczyny, dla
których decydujemy, ˝e nie
b´dziemy si´ dzieliç ewangelià?
Czego mo˝emy si´ nauczyç z historii
o Jonaszu, co mo˝e pomóc nam staç
si´ bardziej dzielnymi w s∏uchaniu
Pana i dzieleniu si´ ewangelià?

• Co prorokowa∏ Micheasz na temat
Êwiàtyni w dniach ostatnich? (Zob.
Ks. Micheasza 4:1–2).

• W jaki sposób Ks. Micheasza 6:6–8
mo˝e pomóc nam, kiedy jesteÊmy
przygnieceni wszystkim, czego si´ od
nas oczekuje?

Dzielenie si´ ewangelià ze Êwiatem
Ks. Jonasza 1–4; Ks. Micheasza 2; 4–7

33

d. Ks. Joba 42:10–17. Po tym jak Job
wiernie wytrwa∏ do koƒca swoje
próby, Pan b∏ogos∏awi go.

• Jakim cz∏owiekiem by∏ Job? Jakich
prób doÊwiadczy∏?

• W jaki sposób Êwiadectwo Joba o
Zbawicielu pomog∏o mu wytrwaç
do koƒca jego próby? (Zob. Ks.
Joba 19:25–27). W jaki sposób
Êwiadectwo o Zbawicielu mo˝e daç
nam si∏´ podczas nieszcz´Êcia? 

• UczciwoÊç Joba by∏a jeszcze jednym
êród∏em duchowej si∏y podczas jego
boleÊci (Ks. Joba 27:2–6). Czym jest
uczciwoÊç? W jaki sposób osobista

uczciwoÊç wzmocni∏a Joba podczas
jego prób? W jaki sposób osobista
uczciwoÊç mo˝e pomóc nam w
czasach próby? 

• W jaki sposób Pan pob∏ogos∏awi∏
Joba po tym, jak wiernie wytrwa∏ do
koƒca swojej próby? (Zob. Ks. Joba
42:10–15; List Jakuba 5:11). W jaki
sposób Pan b∏ogos∏awi nas, kiedy
wiernie wytrwamy do koƒca w
naszych próbach? (Zob. Ks. Joba
23:10; 15:9).

Dodatkowa lektura: Inne rozdzia∏y w
Ksi´dze Joba; Nauki i Przymierza
121:1–10.
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Ks. Ozeasza 1–3. U˝ywajàc
podobieƒstwa wiernego m´˝a i
cudzo∏o˝àcej ˝ony, prorok Ozeasz
opisuje zwiàzek pomi´dzy Panem a
Izraelem. W rozdzia∏ach tych Ozeasz
reprezentuje Pana jako mà˝ a
Gomera reprezentuje Izrael jako
˝ona.

b. Ks. Ozeasza 11; 13–14. Z powodu
mi∏oÊci dla Swojego ludu Pan w
dalszym ciàgu wzywa Izrael do
pokuty i powrotu do Niego.

• Czego uczy nas porównanie w
Ksi´dze Ozeasza 1–3 na temat

stopnia zobowiàzania i oddania,
jakiego Pan od nas oczekuje?

• Kto lub co by∏o „kochankiem”
Izraela — rzeczami, które sprawia∏y,
˝e ludzie odwracali si´ od Pana?
Jakie rzeczy mogà zawróciç nas od
naszego postanowienia, by
naÊladowaç Zbawiciela?

• Co mà˝ obieca∏ swojej ˝onie, jeÊli
ona wróci do niego? (Zob. Ks.
Ozeasza 2:19). Co Pan obiecuje
swojemu ludowi, jeÊli odpokutujà i
wrócà do Niego? (Zob. Ks. Ozeasza
2:20, 23).

Dodatkowa lektura: Reszta Ksi´gi
Ozeasza.

„Zar´cz´ ci´ z sobà na zasadzie sprawiedliwoÊci”
Ks. Ozeasza 1–3; 11; 13–14

34

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Ks. Amosa 3:6–7. Amos naucza,
˝e Pan objawia Swoje tajemnice
prorokom.

b. Ks. Amosa 7:10–17; 8:11–13; 9:8–15.
Amos zostaje powo∏any przez Boga,
aby byç prorokiem (7:10–15).
Prorokuje on o niewoli i
rozproszeniu Izraela (7:16–17;
9:8–10). Prorokuje on, ˝e b´dzie g∏ód
s∏uchania s∏owa Pana (8:11–13).
Prorokuje, ˝e w dniach ostatnich
Izrael b´dzie wielkim i
prosperujàcym ludem (9:11–15).

c. Ks. Joela 2; 3:16–17. Joel prorokuje
o wojnach i kl´skach w dniach
ostatnich (2:1–11). Nawo∏uje lud do
pokuty (2:12–14; zauwa˝cie, ˝e w

T∏umaczeniu Józefa Smitha wersety
13 i 14 wyjaÊniajà, ˝e to ludzie a nie
Pan majà odpokutowaç). Joel
prorokuje, ˝e Bóg pob∏ogos∏awi
swój lud w ostatnich dniach i wyleje
na nich swego Ducha (2:15–32;
3:16–17).

Amos s∏u˝y∏ ludziom w królestwie
Izraela od oko∏o 800 roku przed
Chrystusem do roku 750 przed
Chrystusem. Wi´kszoÊç tych ludzi ˝y∏a
w odst´pstwie. Kiedy Amos wypomnia∏
grzechy ludu, prorokowa∏ on strasznà
kar´. Jednak˝e podkreÊli∏ on, ˝e Bóg
by∏ sk∏onny oczyÊciç ka˝dego, kto od-
pokutuje. Amos prorokowa∏ równie˝ o
dniach ostatnich.

Joel s∏u˝y∏ ludziom w królestwie Judy.
Wiele z proroctw Joela odnosi∏o si´ do
dni ostatnich.

Bóg objawia Swoje tajemnice prorokom
Ks. Amosa 3; 7–9; Ks. Joela 2–3

35
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Przestudiuj Ks. Izajasza 1–6.

Izajasz prorokowa∏ wiele rzeczy na te-
mat ziemskiej misji Zbawiciela, na te-
mat upadku, który nastàpi∏ wskutek
niegodziwoÊci Izraela oraz na temat
misji i losu Izraela w ostatnich dniach.

• Wiele z ostrze˝eƒ i proroctw Izajasza
dotyczy∏o zarówno jego czasów,
które by∏y czasami wielkiej
niegodziwoÊci, jak i naszych czasów.

W jaki sposób warunki opisane w
Ksi´dze Izajasza 1–5 sà opisem Êwiata
w obecnych dniach?

• Jakie trzy Êwi´te miejsca
wspomniane w Ksi´dze Izajasza
4:5–6 dajà schronienie przed z∏em?
Jakich u˝yto wyra˝eƒ w tych
wersetach, aby opisaç, w jaki sposób
te Êwi´te miejsca b´dà nas chroniç? 

Dodatkowa lektura: 2 Nefi 11.

Chwa∏a Syjonu b´dzie obronà
Ks. Izajasza 1–6

36

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Ks. Izajasza 22:22. Zbawiciel otwiera
drzwi do obecnoÊci Ojca Niebieskiego.

b. Ks. Izajasza 24:21–22. Zbawiciel
okazuje mi∏osierdzie tym, którzy sà
w wi´zieniu duchów.

c. Ks. Izajasza 25:1–4; 32:1–2. Zbawiciel
jest si∏à i schronieniem.

d. Ks. Izajasza 25:6–9. Zbawiciel
przygotuje uczt´ i zniszczy „zas∏on´”.

e. Ks. Izajasza 25:8. Zbawiciel zetrze
nasze ∏zy.

f. Ks. Izajasza 26:19. Zbawiciel
przyniesie zmartwychwstanie.

g. Ks. Izajasza 28:16. Zbawiciel jest
naszym solidnym fundamentem.

h.Ks. Izajasza 29:4, 9–14, 18, 24.
Zbawiciel przywróci ewangeli´ na
ziemi.

i. Ks. Izajasza 30:19–21. Zbawiciel zna
nasze próby i kieruje naszymi
Êcie˝kami.

„I b´d´ post´powa∏ w cudowny sposób”
Ks. Izajasza 22; 24–26; 28–30

37

• Czego naucza∏ prorok Amos na
temat znaczenia proroków? (Zob.
Ks. Amosa 3:7). Czego nauczajà
Nauki i Przymierza 1:37–38 na temat
szacunku, jaki powinniÊmy mieç dla
przes∏aƒ proroków?

• Co si´ stanie, wedle proroctw
Amosa, jeÊli Izrael odrzuci lub
zignoruje przes∏ania proroków? (Zob.
Ks. Amosa 8:11–13). W jaki sposób
nieobecnoÊç s∏owa Pana mo˝e byç
porównana do g∏odu? W jaki sposób
posiadanie b∏ogos∏awieƒstw

przywróconej ewangelii mo˝e byç
przyrównane do uczty?

• Przejrzyj Ks. Joela 2:12–32 i 3:16–17 i
poszukaj odpowiedzi na nast´pujàce
pytania: Jakie zaproszenia da∏ Pan
tym, którzy b´dà ˝yli w dniach
ostatnich? Jakie b∏ogos∏awieƒstwa
przyrzek∏ Pan tym, którzy podà˝à za
Nim w dniach ostatnich?

Dodatkowa lektura: Józef Smith —
Historia 1:41; Nauki i Przymierza
1:14–28, 37–38.
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Przestudiuj Ks. Izajasza 50–53.

• Co Ks. Izajasza 53:2–5 mówi nam o
˝yciu Zbawiciela? Dlaczego mo˝e On
rozumieç nasze ˝ale i nasze smutki?
(Zob. Alma 7:11–13; List do

Hebrajczyków 2:16–18; 4:15). W jaki
sposób odczuwaliÊcie, ˝e rozumie
On wasze smutki i ˝ale? Dlaczego
Zbawiciel by∏ gotowy cierpieç ból,
kiedy Go raniono, bito, biczowano?
(Zob. 1 Nefi 19:9).

„Jak mi∏e sà na górach”
Ks. Izajasza 50–53

39

28

Przestudiuj Ksi´g´ Izajasza 40–49.

• Przejrzyj Ks. Izajasza 40:28–31; 42:16;
43:1–4; 44:21–23 i 49:14–16. Czytajàc
ka˝dy z fragmentów poszukajcie
odpowiedzi na nast´pujàce pytania:
O jakiej cesze Zbawiciela wspomina
si´ w tym fragmencie? W jaki sposób
znajomoÊç tej cechy pomaga
powi´kszyç naszà wiar´ w Zbawiciela? 

• Cz´sto u˝ywa si´ w pismach
Êwi´tych Babilonu jako symbolu

niegodziwoÊci Êwiata. Jakie sà
rezultaty pogoni za Êwiatem?
(Zob. Ks. Izajasza 47:1, 5, 7–11).
Co przyrzek∏ Pan tym, którzy
raczej szukajà Jego ni˝ Êwiata?
(Zob. Ks. Izajasza 48:17–18).

• Wiele z proroctw w Ksi´dze Izajasza
49 dotyczy zarówno pracy
Zbawiciela jak i pracy jego s∏ug.
Czego naucza Ks. Izajasza 49:1–6
na temat naszych obowiàzków w
ostatnich dniach?

„Ja jedynie Ja, jestem Panem”
Ks. Izajasza 40–49

38

• W jaki sposób Zbawiciel „zetrze
[nasze] ∏zy”? (Ks. Izajasza 25:8).

• Izajasz prorokowa∏, ˝e kiedy
przyjdzie Mesjasz, umrze On i
zmartwychwstanie (Ks. Izajasza 25:8).
Kto jeszcze zmartwychwstanie? (Zob.
Ks. Izajasza 26:19; I List do Koryntian
15:20–22; Alma 11:43–44). Co Ks.
Izajasza 26:19 mówi na temat tego, w
jaki sposób b´dziemy si´ czuç, kiedy
zmartwychwstaniemy? (Zob. równie˝
NiP 138:12–16, 50).

Porównaj nast´pujàce wersety w Ksi´dze
Izajasza 29 z odpowiadajàcymi akapi-
tami, aby zobaczyç, w jaki sposób nie-
które z proroctw Izajasza wype∏ni∏y si´:

Ks. Izajasza 29:4 Moroni 10:27

Ks. Izajasza Józef Smith — 
29:9–10, 13 Historia 1:18–19

Ks. Izajasza Józef Smith — 
29:11–12 Historia 1:63–65

Ks. Izajasza 29:14 Nauki i Przymierza
4:1; 6:1

• Izajasz powiedzia∏ o swoim ludzie,
˝e zbli˝a si´ do Boga swoimi ustami,
podczas gdy ich serca sà daleko od
Niego (Ks. Izajasza 29:13). W jaki
sposób mo˝emy si´ upewniç, ˝e
jesteÊmy blisko Pana tak w naszych
myÊlach i uczynkach, jak i w
naszych s∏owach?
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Przestudiuj Ks. Jeremiasza 1–2; 15; 20;
36–38

Jeremiasz s∏u˝y∏ od 626 do 586 roku
przed Chrystusem, za panowania pi´ciu
królów (od Jozjasza do Sedekiasza).
Wraz z Jozjaszem próbowa∏ odwróciç
lud od ba∏wochwalstwa i niegodziwo-
Êci. ˚ycie Jeremiasza przepe∏nione by∏o
smutkiem, ale jego odpowiedzi na
próby mogà nas inspirowaç. By∏ bity i
wi´ziony za prorokowanie przeciwko
królestwu Judy. Jego ˝yciu stale zagra-
˝a∏o niebezpieczeƒstwo. Jednak˝e, w
obliczu wszystkich nieszcz´Êç i prób by∏

niczym „s∏up ˝elazny” (Ks. Jeremiasza
1:18). Ks. Jeremiasza to osobisty, pobu-
dzajàcy wiar´ zapis odpowiedzi tego
proroka na smutki ˝ycia i stres.

• Czego uczy nas powo∏anie
Jeremiasza na temat doktryny
ustanowienia przed narodzeniem?
(Zob. Ks. Jeremiasza 1:5).

• Jakiej próbie stawi∏ czo∏o Jeremiasz,
kiedy wype∏nia∏ misj´, którà
otrzyma∏ od Pana? (Zob. Ks.
Jeremiasza 20:1–6; 26:7–15; 36:1–6;
20–24, 27–32; 37:12–16; 38:4–13).

„Oto Ja czyni´ ci´ dziÊ [...] s∏upem ˝elaznym”
Ks. Jeremiasza 1–2; 15; 20; 26; 36–38

41

• Izajasz prorokowa∏ na temat wielu
wydarzeƒ, które by∏y zwiàzane z
ZadoÊçuczynieniem Zbawiciela.
Czego nauczajà nas nast´pujàce
wersety na temat mi∏oÊci Zbawiciela
i Jego zadoÊç czyniàcej ofiary?

Ks. Izajasza 50:5–7 (zob. równie˝ Ew.
Mateusza 26:39; List do Filipian 2:8).

Ks. Izajasza 51:6 (zob. równie˝
Mosjasz 16:9; Alma 34:10).

Ks. Izajasza 53:2–4 (zob. równie˝
Alma 7:11–13; List do Hebrajczyków
2:16–18).

Ks. Izajasza 53:8–11 (zob. równie˝
Mosjasz 15:10–13).

Dodatkowa lektura: Mosjasz 14–15.

Przestudiuj Ksi´g´ Izajasza 54–56;
63–65

• Izajasz porówna∏ KoÊció∏ do namiotu
i paliki KoÊcio∏a do palików namiotu
(Ks. Izajasza 54:2). Jakiej udzieli∏ on
rady odnoÊnie KoÊcio∏a i palików?
(Zob. Ks. Izajasza 54:2–3). Co
mo˝emy robiç, aby wzmocniç palik,
w którym mieszkamy?

• Izajasz pisa∏, ˝e s∏owo Boga mo˝e
silnie karmiç nasze dusze, tak jak
deszcz i Ênieg karmi nasiona (Ks.
Izajasza 55:10–13). W jaki sposób
s∏owo Boga karmi nasze dusze?
(Zob. Alma 32:28).

• Jakie warunki b´dà panowa∏y w
czasie Milenium zgodnie z tym,
co zawiera Ks. Izajasza 65:17–25?

„Poszerz zasi´g twojego namiotu”
Ks. Izajasza 54–56; 63–65

40
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Ks. Ezechiela 34. Pan gromi tych
pasterzy, którzy nie dokarmiajà stada.
On b´dzie szuka∏ wszystkie zaginione
owce i b´dzie ich Pasterzem.

b. Ks. Ezechiela 18:21–32. Ezechiel
naucza, ˝e niegodziwi, którzy
odpokutujà, b´dà zbawieni, a
sprawiedliwi, którzy odwrócà si´ do
niegodziwoÊci, zostanà wyp´dzeni.

c. Ks. Ezechiela 37:1–14. Ezechiel widzi
w wizji, jak wiele wysch∏ych koÊci
zostaje o˝ywionych.

d. Ks. Ezechiela 37:15–28. Ezechiel
prorokuje, ˝e drewno Judy i drewno
Józefa stanie si´ jednym w r´ku Pana.

W 597 roku przed Chrystusem Król
Babilonu, Nebukadnesar, wzià∏ do nie-
woli wielu ludzi z królestwa Judy.

PoÊród wzi´tych do niewoli by∏
Ezechiel, którego Pan powo∏a∏ na pro-
roka pi´ç lat póêniej. Ezechiel s∏u˝y∏
ludowi zes∏anemu na wygnanie a˝ do
roku 570 przed Chrystusem.

Zapisy Ezechiela zawierajà upomnienia
i obietnice, które dotyczà nie tylko sta-
ro˝ytnego Izraela, ale ca∏ego Izraela, w
tym równie˝ cz∏onków KoÊcio∏a w dzi-
siejszych czasach. Chocia˝ Jerozolima
zosta∏a zniszczona, Ezechiel przewi-
dzia∏ dzieƒ, kiedy Izrael zostanie zgro-
madzony i przywrócony.

• Kim sà „pasterze Izraela”, o których
mówi Ks. Ezechiela 34? W jakim
sensie ka˝dy z nas mo˝e uwa˝aç si´
za pasterza Izraela?

• W jaki sposób Zbawiciel jest dla nas
pasterzem? (Zob. Ks. Ezechiela
34:11–16; Ks. Psalmów 23).

Pasterze Izraela
Ks. Ezechiela 18; 34; 37

43

30

Przestudiuj Ks. Jeremiasza 16; 23; 29; 31.

• Co Pan przyrzek∏ uczyniç w dniach
ostatnich zgodnie z tym, co zapisano
w Ks. Jeremiasza 31:31–34? (Zob.
równie˝ Ks. Ezechiela 11:17–20;
36:24–28; II List do Koryntian
3:2–3). Co to znaczy mieç wypisane
prawo Boga w naszych sercach? Co
musimy uczyniç, aby mieç wypisane

prawo Boga w naszych sercach?
W jaki sposób na nasze zachowanie
wp∏ywa to, ˝e mamy wypisane
prawo Boga w naszych sercach?

• Co mo˝emy robiç, aby zbli˝yç si´
do Boga, wed∏ug Ks. Jeremiasza
29:12–14?

Dodatkowa lektura: Ks. Jeremiasza 2–9;
13; 30; 32:37–42; 33; 35.

„I wypisz´ go na ich sercu”
Ks. Jeremiasza 16; 23; 29; 31

42

• Czego mo˝emy si´ uczyç od
Jeremiasza, co mo˝e nam pomóc,
kiedy doÊwiadczamy niepowodzeƒ?

• W jaki sposób Jeremiasz opisuje
w Ksi´dze Jeremiasza 20:9 s∏owo

Pana, które jest w nim? Jak myÊlicie,
co to znaczy mieç s∏owo Pana, które
jest jak ogieƒ p∏onàcy, zamkni´ty w
waszych koÊciach?
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Ks. Ezechiela 43:1–12; 44:6–9, 23.
Ezechielowi zostaje ukazana wizja
Êwiàtyni w Jerozolimie.

b. Ks. Ezechiela 47:1, 6–12. Ezechiel
widzi rzek´ p∏ynàcà ze Êwiàtyni,
która daje ˝ycie na pustyni i
uzdrawia Morze Martwe. 

c. Ks. Ezechiela 47:2–5. Ezechiel
odmierza g∏´bokoÊç rzeki i odkrywa,
˝e wody stajà si´ za ka˝dym razem
g∏´bsze, kiedy po nich brodzi. 

• Czego uczycie si´ o Êwiàtyni z Ks.
Ezechiela 43:1–12 i 44:6–9, 23?

• W nawiàzaniu do wizji Ezechiela,
jakie zmiany zasz∏y na pustyni w
Judei i Morzu Martwym po∏o˝onym
na wschód od Jerozolimy z powodu
rzeki wyp∏ywajàcej ze Êwiàtyni?
(Zob. Ks. Ezechiela 47:6–12). W jaki
sposób woda ˝ycia dost´pna w
Êwiàtyni uzdrawia i daje ˝ycie
ma∏˝eƒstwom, rodzinom, naszym
przodkom, KoÊcio∏owi?

W czasie studiowania materia∏u zawar-
tego w Ks. Ezechiela 47:1, 6–12, mo˝e-
cie równie˝ zechcieç przestudiowaç
Objawienie 22:1–3 i 1 Nefi 8:10–11;
11:25. Zwróçcie uwag´ na podobne
opisy w tych fragmentach.

„A wszystko b´dzie ˝yç tam”
Ks. Ezechiela 43–44; 47

44

• Co to znaczy „stworzyç [...] nowe
serce i nowego ducha”? (Ks.
Ezechiela 18:31). W jaki sposób
mo˝emy doÊwiadczyç tej przemiany
serca? (Zob. Alma 5:7–14).

• W proroctwie zapisanym w Ksi´dze
Ezechiela 37:15–28 jednà z rzeczy

reprezentujàcych drewno Judy jest
Biblia. Jednà z rzeczy reprezentujàcych
drewno Józefa jest Ksi´ga Mormona.
Jakie b∏ogos∏awieƒstwa przysz∏y z
powodu posiadania Ksi´gi Mormona
jako dodatku do Biblii?

Dodatkowa lektura: Ks. Ezechiela 2.

Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Ks. Daniela 1. Daniel i jego
przyjaciele odmawiajà jedzenia
potraw ze sto∏u króla Nebukadnesara
(1:1–16). Pan b∏ogos∏awi Daniela i
jego przyjació∏ dobrym zdrowiem i
màdroÊcià (1:17–21).

b. Ks. Daniela 3. Szadrach, Meszach i
Abed-Nego odmawiajà czczenia
ba∏wana króla Nebukadnesara
(3:1–12). Król Nebukadnesar wrzuca

ich do rozpalonego pieca i Pan
wybawia ich od Êmierci (3:13–30).

c. Ks. Daniela 6. M´˝owie króla
Dariusza przekonujà króla, aby
podpisa∏ dekret, który mówi∏ o tym,
aby przez 30 dni wszystkie mod∏y
by∏y wznoszone w jego stron´ a nie
w stron´ jakiegoÊ innego cz∏owieka
lub Boga (6:1–9). Daniel modli si´
do Boga wbrew dekretowi króla
(6:10–13). Karà za niepos∏uszeƒstwo
w przestrzeganiu dekretu jest

„JeÊli mam zginàç, to zgin´”
Ks. Daniela 1; 3; 6; Ks. Estery 3–5; 7–8

45
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Przestudiuj nast´pujàce fragmenty z
pism Êwi´tych:

a. Ks. Daniela 2:1–23. Król
Nebukadnesar ma sen i rozkazuje
swoim doradcom opowiedzieç go i
wy∏o˝yç (2:1–13). Daniel modli ze
swoimi przyjació∏mi i Bóg objawia
mu sen i jego znaczenie (2:14–23). 

b. Ks. Daniela 2:24–49. Daniel wyjawia,
˝e sen króla Nebukadnesara

przepowiada wzrost i upadek
wielkich królestw na ziemi i triumf
królestwa Boga w dniach ostatnich
nad wszystkimi innymi królestwami. 

• W jaki sposób Daniel opisa∏
wspania∏y obraz tego, co król widzia∏
w swoim Ênie? (Zob. Ks. Daniela
2:31–33). Co przedstawia∏y inne
cz´Êci obrazu? (Zob. Ks. Daniela
2:36–43).

„Królestwo, które na wieki nie b´dzie zniszczone”
Ks. Daniela 2

46

32

wrzucenie Daniela do lwiej jamy
(6:14–17). Pan wysy∏a anio∏a, aby
ochrania∏ Daniela (6:18–23).

d. Ks. Estery 3–5; 7–8. Mordochaj,
kuzyn Estery odmawia k∏aniania
si´ Hamanowi (3:1–4). Haman
przekonuje króla Achaszwerosza do
przygotowania dekretu, na mocy
którego nastàpi∏aby zag∏ada wszystkich
˚ydów w królestwie (3:5–14). Estera
dowiaduje si´ o planie Hamana,
majàcym na celu zabicie jej ludu i
ryzykuje ˝yciem proszàc króla
Achaszwerosza o pomoc (4:1–17). Król
spe∏nia proÊb´ Estery i przychodzi
ona na uczt´, na której jest Haman
(5:1–8). Na uczcie Estera wyjawia spisek
Hamana, który chce zabiç ˚ydów
(7:1–6). Król wiesza Hamana (7:7–10).
Król obdarza honorami Mordochaja i
spe∏nia proÊb´ Estery o uniewa˝nienie
dekretu Hamana (8:1–17).

Daniel, jako m∏ody ch∏opiec zosta∏
zabrany do niewoli z Jerozolimy do
Babilonu. On i wielu innych obiecujà-
cych m∏odych Hebrajczyków — w tym
jego przyjaciele Szadrach, Meszach i
Abed-Nego — zostali wychowani na
dworze króla Nebukadnesara. 

Estera by∏a ˚ydówkà, która ˝y∏a
wkrótce po Danielu. Kiedy zmarli jej

rodzice, by∏a wychowywana przez jej
kuzyna, Mordochaja. Estera by∏a bar-
dzo pi´kna i Achaszweroszowi, królowi
Persji i Medii, tak bardzo podoba∏a si´,
˝e uczyni∏ jà królowà.

• Co zaproponowali Daniel i jego
przyjaciele, kiedy podano im
królewskie mi´so i wino? (Zob. Ks.
Daniela 1:8–14). W jaki sposób
b∏ogos∏awieƒstwa, które otrzymali,
sà podobne do obietnic danych nam
przez Pana, kiedy zachowujemy
S∏owo MàdroÊci? (Zob. Ks. Daniela
1:15, 17; 20; NiP 89:18–20).

• Co si´ sta∏o, kiedy Szadrach, Meszach
i Abed-Nego zostali wrzuceni do
pieca? (Zob. Ks. Daniela 3:21–27).
Kto by∏ z nimi w piecu? (Zob. Ks.
Daniela 3:25). W jaki sposób pomaga
nam Zbawiciel, kiedy zwracamy si´
do Niego w czasie naszych prób?

• Jakim wyzwaniom stawiamy dzisiaj
czo∏o, które wymagajà odwagi
Estery? Jakie otrzymamy
b∏ogos∏awieƒstwa, jeÊli b´dziemy
dà˝yli do zrobienia czegoÊ, co jest
prawe, nawet wtedy, kiedy stawiamy
czo∏o trudnym konsekwencjom?

Dodatkowa lektura: Ks. Estery 1–2; 6;
9–10.
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• Co przedstawia „kamieƒ [...]
oderwany bez udzia∏u ràk”? (Zob.
Ks. Daniela 2:44–45; NiP 65:2).
Co prorokowa∏ Daniel na temat
KoÊcio∏a w dniach ostatnich? (Zob.
Ks. Daniela 2:34–35, 44). W jaki

sposób wype∏nia si´ dzisiaj
proroctwo Daniela, mówiàce ˝e
KoÊció∏ „wype∏ni ca∏à ziemi´” i ˝e
„nigdy nie zostanie zniszczony”?

Dodatkowa lektura: Nauki i Przymierza
65.

Z modlitwà przestudiuj nast´pujàce
fragmenty z pism Êwi´tych:

a. Ks. Ezdrasza 1–6. Król Cyrus uwalnia
˚ydów b´dàcych w niewoli w
Babilonie i zach´ca ich do powrotu
do Jerozolimy i odbudowy Êwiàtyni
(Ks. Ezdrasza 1). Zerubbabel i Jeszua
przyprowadzajà z powrotem oko∏o
50 000 ludzi do Jerozolimy i
zaczynajà odbudow´ Êwiàtyni (Ks.
Ezdrasza 2–3). Samarytanie oferujà
pomoc przy budowie Êwiàtyni, która
nie zostaje przyj´ta, po czym usi∏ujà
powstrzymaç prac´ wstrzymujàc
odbudow´ (Ks. Ezdrasza 4). W kilka
lat póêniej prorocy Aggeusz i
Zachariasz nawo∏ujà ˚ydów do
ukoƒczenia Êwiàtyni; Samarytanie w
dalszym ciàgu przeciwstawiajà si´
temu (Ks. Ezdrasza 5; zob. równie˝ Ks.
Aggeusza 1). Król Dariusz wznawia
dekret Cyrusa mówiàcy o odbudowie
Êwiàtyni i zostaje ona ukoƒczona i
poÊwi´cona oko∏o roku 515 przed
Chrystusem (Ks. Ezdrasza 6).

b. Ks. Ezdrasza 7–8. Ezdrasz otrzymuje
pozwolenie od króla Persji,
Artakserksesa, na przyprowadzenia
z powrotem jeszcze jednej grupy
˚ydów do Jerozolimy. Ezdrasz i jego
lud poÊci i modli si´ i Pan ich
ochrania.

c. Ks. Nehemiasza 1–2; 4; 6. Kiedy
Nehemiasz dowiaduje si´ ˝e ˚ydzi,
którzy powrócili do Jerozolimy,

znajdujà si´ w „wielkiej biedzie
i pohaƒbieniu”, otrzymuje
pozwolenie od króla Artakserksesa,
aby pójÊç do Jerozolimy i
odbudowaç mury miasta (Ks.
Nehemiasza 1–2). Wrogowie ˚ydów
próbujà przeszkodziç im w
odbudowie murów. Nehemiasz
posuwa si´ z pracà do przodu,
dopóki mury nie zostanà ukoƒczone
(Ks. Nehemiasza 4; 6).

d. Ks. Nehemiasza 8. Po odbudowie
murów dooko∏a Jerozolimy, Ezdrasz
czyta pisma Êwi´te ludowi. Lud
p∏acze i pragnie byç pos∏uszny
s∏owom prawa.

Po Êmierci Nebukadnesara w roku 562
przed Chrystusem, Babilon szybko
roÊnie w si∏´. W roku 539 przed
Chrystusem Babilon napada na
Medejczyków i Presów, którzy zjedno-
czyli si´ pod przywództwem Cyrusa
(zob. Ks. Daniela 5). Niepodobny do
Nebukadnesara, Cyrus, by∏ ∏askawym
w∏adcà, który traktowa∏ podbity lud z
∏agodnoÊcià i szanowa∏ ich religi´.

Wkrótce po przej´ciu Babilonu, Cyrus
zach´ci∏ ˚ydów (Izraelitów) w swoim
imperium, aby wracali do Jerozolimy
i odbudowali Êwiàtyni´.

W roku 458 przed Chrystusem Ezdrasz,
kap∏an ˝ydowski i skryba, przyprowa-
dzi∏ z powrotem jeszcze jednà grup´
˚ydów do Jerozolimy z Babilonu.

„Zabierzmy si´ do budowy”
Ks. Ezdrasza 1–8; Ks. Nehemiasza 1–2; 4; 6; 8
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Nehemiasz, ˚yd który dzier˝y∏ wa˝ny
urzàd podczaszego na dworze króla
Babilonu, otrzyma∏ królewskie polece-
nie upowa˝niajàce go do odbudowy
murów Jerozolimy. Nehemiasz i
Ezdrasz pracowali razem, aby pomóc
˚ydom wykonaç to zadanie. 

• Co zrobi∏ Nehemiasz, kiedy Sanballat
prosi∏ go, aby przerwa∏ prac´ i spotka∏
si´ z nim? (Zob. Ks. Nehemiasza
6:1–4). W jaki sposób niektórzy
ludzie próbujà oderwaç cz∏onków
KoÊcio∏a od pracy Pana w dzisiejszych
czasach? W jaki sposób powinniÊmy
odpowiadaç na takie próby?

• Jak d∏ugo Ezdrasz czyta∏ pisma Êwi´te
ludowi? (Zob. Ks. Nehemiasza 8:3,
17–18). W jaki sposób odpowiedzia∏
na to lud? (Zob. Ks. Nehemiasza 8:3,
6, 9, 12). W jaki sposób mo˝emy
byç bardziej uwa˝ni, kiedy czytamy
pisma Êwi´te? W jaki sposób
mo˝emy rozwinàç entuzjazm dla
pism Êwi´tych, jaki mieli ci ludzie?

Dodatkowa lektura: Ks. Aggeusza 1;
„Ezdrasz”, S∏ownik biblijny, strona
669; „Nehemiasz”, S∏ownik biblijny,
strona 738.

Przestudiuj Ksi´g´ Zachariasza 10–14
i Ksi´g´ Malachiasza.

• Zachariasz i Malachiasz prorokujà
o wielu wydarzeniach w dniach
ostatnich. Jakie wydarzenia sà
opisane w nast´pujàcych
fragmentach?

Ks. Zachariasza 12:2–3, 8–9

Ks. Zachariasza 14:3–4 (zob. równie˝
NiP 45:48)

Ks. Zachariasza 12:10; 13:6 (zob.
równie˝ NiP 45:51–53)

Ks. Zachariasza 14:5 (zob. równie˝
NiP 88:96–98)

Ks. Zachariasza 14:9

Ks. Zachariasza 14:12–13; Ks.
Malachiasza 3:19–21 (zob. równie˝
1 Nefi 22:15–17, 19)

Ks. Malachiasza 3:1

Ks. Malachiasza 3:23–24 (zob.
równie˝ NiP 2; 110:13–16)

• Malachiasz powiedzia∏, ˝e ludzie
„oszukujà Boga”, kiedy nie p∏acà
dziesi´cin i ofiar (Ks. Malachiasza
3:8–9). W jakim sensie jest to
prawdà?

• Co to znaczy „zwróciç serca ojców
ku synom, a serca synów ku ich
ojcom”? (Oznacza to zostaç
zapiecz´towanym na wiecznoÊç do
wszystkich naszych przodków —
naszych „ojców” — i do wszystkich
naszych potomków — naszych
„synów” — poprzez kap∏aƒskà moc
zapiecz´towania i obrz´dy Êwiàtynne
dla ˝yjàcych i za zmar∏ych).

• W jaki sposób czuliÊcie si´, kiedy
wasze serce zwróci∏o si´ ku waszym
przodkom, kiedy wykonywaliÊcie dla
nich prac´ genealogicznà i prac´
Êwiàtynnà? W jaki sposób obietnice
przymierzy Êwiàtynnych zwróci∏y
wasze serce do waszych rodziców,
wspó∏ma∏˝onków i dzieci?

Dodatkowa lektura: Nauki i Przymierza
45.

„Wielki i straszny dzieƒ Pana”
Ks. Zachariasza 10–14; Ks. Malachiasza
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